
Wat kan ik verwachten van het programma?  
  
Gave Dingen Doen  
 
Gave Dingen Doen is een groep van enthousiaste en bekwame facilitators op het gebied 
van creativiteit, innovatie en coaching.   
Wat het netwerk van Gave Dingen uniek maakt is dat zij de juiste mensen met elkaar 
verbinding. Dat betekent in verbinding staan met de gemeenschap zodat 
initiatiefnemers worden geholpen met het realiseren van hun initiatieven. Zij 
organiseren werksessies waar volop aandacht is voor individuele vragen en zij dragen in 
co-creatie bij aan ieders initiatief. Met als doel om alle initiatieven mooier en leuker te 
maken en hun slagingskans te vergroten.  
 
Elk initiatief krijgt de aandacht die het verdient.  
 
Wat gaan we doen?  
 
Tijdens de werksessies gaan we onder andere aan de slag met een CANVAS voor 
burgerinitiatieven. Dit is een groot doek dat visueel maakt wat de belangrijkste stappen 
en elementen zijn om een burgerinitiatief succesvol te ontwikkelen en te 
implementeren. In de verschillende werksessies helpt de facilitator de initiatieven 
inzichtelijk te maken door aan te geven wat de waarde voor henzelf is en welke waarde 
het heeft voor de samenleving. Ook wordt samen gekeken welke ingrediënten er nodig 
zijn om het tot een succes te maken. Tijdens de sessies wordt gebruik gemaakt van het 
natuurlijk netwerk, en ondersteunen wij met het formuleren van de juiste hulpvraag. Na 
iedere sessie ontstaat er een vraag waarmee je in de tussentijd aan de slag kan.  
 
Looptijd 
 
Het programma start 1 september 2023 en loopt t/m april 2024. 
In totaal duurt het programma 8 maanden en is er plek voor 8 initiatieven. 
Vooraf worden alle data en tijden bekend gemaakt zodat iedereen hiermee rekening kan 
houden.  
 
Fysieke sessies  
 
De 4 fysieke sessies zullen worden verdeeld over deze periode en duren elk 3 uur. We 
starten met een kennismakingssessie. Tijdens deze sessies zijn de initiatieven, facilitator 
Geert Schols en een aantal medewerkers van Burgerkracht Limburg aanwezig. 
Daarnaast kunnen er altijd mensen uitgenodigd worden die een toevoeging zijn aan het 
programma. Van ieder initiatief zijn er telkens 1 à 2 personen aanwezig. Rouleren qua 
aanwezigen van ieder initiatief mag.  Voor de continuïteit is het handig om dit niet te 
veel te doen.  
 
Online sessies  
 
De 4 online vraagbaak sessies worden verdeeld over bovenstaande periode. In deze 
sessies hebben initiatieven de kans om vragen te stellen, knelpunten te bespreken en 
successen met elkaar te delen. Bij deze sessies zijn de initiatieven, facilitator Geert Schols 
en een aantal medewerkers van Burgerkracht Limburg aanwezig. 
 
Deelnemers kunnen buiten de fysieke- en online sessies uiteraard terecht bij de 
adviseurs van Burgerkracht Limburg.  
 
Doet jouw initiatief mee?  Meld je aan! 

 

https://www.burgerkrachtlimburg.nl/aanmelden-project-groeikr8/

