
  



Welkom!  
Zaterdag 27 mei organiseren we een één-daagse community-building workshop op basis van de Elos 
philosophy. Tijdens deze dag zullen we in groep aan de slag gaan met hoe we ‘het beste’ uit een 
groep kunnen halen, hoe je een cultuur van gezamenlijkheid opbouwt en wat je hiervan kan leren 
voor jouw wijk, werk en leven.  
 
Je zult al ervarend leren hoe je middels coöperatieve dynamieken samenwerking kan versterken, hoe 
je in diverse groepen aan gemeenschappelijke waarden en thema’s kan werken, hoe je vanuit een 
gevoel van gezamenlijkheid tot actie kan komen, hoe spel ingezet kan worden om serieuze resultaten 
te behalen en hoe je participatie kan vergroten in samen beslissen en samen creëren.  
 
De workshop is gebaseerd op ervaringsleer en zal geïnspireerd zijn door de 7 stappen van de Elos filosofie:  
 

 
 
Een combinatie van een workshop én een buurtactiviteit  
De workshop zal binnen én buiten plaatsvinden en deelnemers kennen vanuit Schalkwijk en de 
wijdere omgeving. We zullen enerzijds aan de slag gaan met elkaar en anderzijds de uitdaging 
aangaan om gezamenlijk op basis van de aangeleerde community-building technieken een 
coöperatieve buurtactiviteit te organiseren.  
 
Dromenvangers 
De workshop vindt plaats in het kader van het dromenvangersproject van stichting BEMM in 
Schalkwijk en is een voorproefje op de Oasis Game die gepland staat voor september 2017 in 
Molenwijk. Voor meer informatie over het project ga naar bit.ly/oasisschalkwijk 
 
Facilitator van de workshop   

Niels Koldewijn (37): Oprichter directeur van de Elos Foundation, sociaal ondernemer, trainer / 
begeleider van de groep-processen, initiatiefnemer van sociale en samenwerkingsprojecten in 
gemeenschappen, bedrijven en overheden. Bouwt internationale-, interculturele en 
intersectorale bruggen, waar hij ervaring in het bedrijfsleven en ondernemerschap combineert 
met een hart-gedreven aanpak gericht op verbinden met diepere motivaties van mensen. 

praktische informatie en inschrijven 
Wanneer:  27 mei – 10.00 tot 18.30  
Waar:    Molenwijk in Schalkwijk  
Bijdrage:  Deze workshop wordt voor een aanzienlijk deel gefinancierd door fondsen en de gemeente 

Haarlem. Bewoners en professionals werkzaam in en om Schalkwijk kunnen gratis deelnemen. 
Kom je van buiten Haarlem kun je meedoen tegen een gereduceerd tarief van €20,- 

Inclusief: Trainingsruimte, materialen, koffie/thee en lunch   
inschrijven: geef je op door een berichtje met naam te sturen naar  niels@institutoelos.org  
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