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VOORBEELD

SCHOLINGSPROJECT
SAOP PROJECTRAPPORTAGE 2002 VAN HET PROJECT
“(ON)GEWENSTE OMGANGSVORMEN”
1. DOEL:
Door middel van voorlichting en trainingen meer begrip en aandacht krijgen voor
(on)gewenste omgangsvormen en het verbeteren van gewenste omgangsvormen.
2. DOELGROEP:
Alle medewerkers van korps “X”
3. PROGRAMMA-OPZET:
Algemene informatiebijeenkomst en workshops
Voorlichting: Wat wordt onder ongewenste omgangsvormen verstaan?
Denken vrouwelijke collega ’s daar anders over dan hun mannelijke collega’s?
Hoe zou het anders moeten/ kunnen?
In workshops worden aan de hand van rollenspelen bepaalde situaties belicht en
wordt er verder gediscussieerd over een dit onderwerp en wellicht oplossingen
aangedragen.
Evaluatie:
De ervaringen worden opgeschreven en gebundeld en verwerkt in een rapport.

4. TIJDSPLANNING:
Verspreid over het jaar 2002: drie bijeenkomsten van 1 dag (twee dagdelen).
5. UITVOERENDE INSTANTIE:
In samenwerking met ons korps is een extern bureau “helpende hand”
ingeschakeld.
Zij bereiden de bijeenkomsten voor, boeken een geschikte ruimte en verzorgen de
dag zelf, plus de bundel.
6. VERLOOP
Uiteindelijk verloop/toetsing aan de criteria:
Er waren 3 bijeenkomsten gepland van twee dagdelen.
Alle bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden.
Bijeenkomst 1: 30 deelnemers
Bijeenkomst 2: 30 deelnemers
Bijeenkomst 3: 20 deelnemers
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Na een algemene informatie bijeenkomst van een dagdeel, zijn de deelnemers in 3
groepen verdeeld en hebben ’s middags in kleiner verband (workshops) verder
over het onderwerp gesproken.
Er is zeer enthousiast gereageerd op de wijze van behandelen van het onderwerp en
volgens ons heeft het project daarmee aan zijn doel voldaan.
De cursus heeft de deelnemers een beter inzicht gegeven in alles wat met
ongewenste intimiteiten en omgangsvormen te maken heeft. De workshopvorm
heeft hen een aantal “tools” gegeven.
De cursussen hebben aan de gestelde verwachtingen voldaan.
Naar aanleiding van de bundel is het advies van het externe bureau om een
terugkomdag te organiseren voor een beperkte groep om te kijken hoe de
ontwikkelingen op dit terrein zijn. Dit is nog niet uitgevoerd en wordt in beraad
gehouden.
Het ontwikkelde materiaal is van het korps.
De bundel “ zo willen wij het “ is ook voor andere korpsen die geïnteresseerd zijn
in dit onderwerp beschikbaar. De bundel is verkrijgbaar bij….., kosten
(bijvoorbeeld kopiëren en verzendkosten) zijn ……

7. FINANCIËLE VERANTWOORDING
accountantsverklaring is volgens voorwaarden bijgevoegd.
Uitleg van de kosten
Er zijn 3 bijeenkomsten gepland van twee dagdelen.
Kosten bijeenkomst 1:
• reiskosten deelnemers: geen
• huur van de ruimtes:
geen
• maaltijden
:
10 per persoon ( 300,-)
• kosten extern bureau : 1000,totale kosten :

--------------------1.300,-

Kosten bijeenkomst 2: 30 deelnemers:
• reiskosten deelnemers : 100,• huur van de ruimtes : 1000,• maaltijd
: 300,- ( 10 per persoon)
• kosten extern bureau : 1000,--------------------totale kosten :
2.400,-
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Kosten bijeenkomst 3: 20 deelnemers
• reiskosten deelnemers :
200,• huur van de ruimtes
: 1000,• maaltijd
:
200,- ( 10 per persoon)
• kosten extern bureau : 1000,--------------------totale kosten :
2.400,Maken van de bundel “zo willen wij het”
Subtotaal
- overhead kosten (10%) =

7.100,720,-

Totale kosten van dit project

7.820,-

1000,-

