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Ben jij bewoner of professional wonend en actief in en om Schalkwijk?  
 

Wil jij leren een cultuur van samenwerking te creëren?  
 

Geloof je in de kracht van samenwerking en op zoek naar nieuwe manieren 
om netwerken op te bouwen? 
 

 
  



in opdracht van                              uitgevoerd door                                                  met ondersteuning van 

 

Welkom!  
In september 2017 zal in twee weekenden de Oasis Game plaatsvinden in Molenwijk, waar tegelijkertijd 
deelnemers een leerervaring op kunnen doen rondom achterliggende methodieken. Bewoners van Schalkwijk, 
professionals en vrijwilligers uit de buurt en wijdere regio kunnen deelnemen aan de ontwikkeling van het 
buurtproject door deelname aan de training.  
 
De combinatie van buurtproject en training 

Het doel van een Oasis Game is het realiseren van de meest gemeenschappelijke droom van de wijk (Oasis) op 

een interactieve, laagdrempelige en speelse manier (Game). Tijdens een Oasis Game speelt een team van 

bewoners en professionals 'het spel'. Idealiter zijn dat tussen de 20 en 30 personen. De deelnemers gaan 

constant de wijk in met opdrachten om nog meer bewoners te mobiliseren en te betrekken en uiteindelijk de 

ruimte te creëren voor hen om actief mee te dromen, mee te beslissen en mee te werken aan een gezamenlijk 

gedragen resultaat.  

De deelnemers bereiken stap voor stap steeds meer buurtbewoners en betrekken hen in het proces van de 
Oasis Game. De Oasis Game is voltooid als mensen zich versterkt voelen in het gevoel dat zij samen wat kunnen 
bereiken en dat de droom een spectaculaire fysieke vorm heeft gekregen in de wijk. Wat we gezamenlijk 
ontwikkelen hangt van de vraag uit de wijk af, in eerdere projecten is gewerkt aan ontmoetingsplekken, 
buurttuinen, invulling van leegstaande ruimtes en speelplekken.   
 

  
 
De kracht van de Oasis Game zit voornamelijk in drie elementen: 
 
De filosofie achter de Oasis 
Het waarderende perspectief en denken vanuit dromen in plaats van problemen. De bottom-up-benadering en 
het werken met bestaande middelen dragen hier aan bij. Een verrassend en sterk element van de Oasis Game 
is het gebruik van eigen bronnen gebleken. Er wordt sterk gestuurd op eigen inbreng van materialen en 
talenten van bewoners zelf. Dit wordt meestal wel aangevuld met budget van de gemeente om ervoor te 
zorgen dat het duurzaam, houdbaar en veilig is, maar het start met wat mensen nog hebben staan. Dit zorgt 
ook voor een versterkt eigenaarschap van het resultaat. 
 
De Game 
Het op een participatieve en speelse manier betrekken van bewoners en de kracht van teambuilding en 
rituelen. Gedurende het proces wordt er regelmatig gebruik gemaakt van teambuildingsactiviteiten om de 
positieve en speelse sfeer te versterken. De kracht hiervan kan alleen begrepen en ervaren worden door het te 
doen. In eerste instantie moeten deelnemers daar vaak erg aan wennen, maar na afloop blijkt het juist een van 
de grootste succesfactoren te zijn. 
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Het snelle resultaat 
De directe uitvoering van de weerspiegeling is van de gezamenlijke dromen op speelse en snelle manier 
bereikt, creëert een ‘we can do it’ sfeer. Hiervoor is goed overleg en een goede voorbereiding met 
bijbehorende instanties noodzakelijk, zodat het fysieke eindresultaat goed onderhouden en behouden kan 
worden. Naast het fysieke resultaat is eigenlijk het sociale resultaat nog belangrijker; bewoners worden 
geactiveerd om zelf de handen uit de mouwen te steken, ze komen met andere mensen in contact, pakken ook 
nadien initiatieven op en voelen zich verantwoordelijker voor hun eigen leefomgeving. Er wordt niet meer 
gedacht vanuit problemen, maar vanuit wensen en wat kan ik daarin zelf bijdragen.  
 
Wat leer je tijdens de training? 
Tijdens het proces kun je je inschrijven om deel te nemen aan het trainingsprogramma van 7 dagen, waarbij je 
je aansluit en onderdeel bent van de kerngroep van 20 a 30 personen. Tijdens deze training wordt je 
gedurende het proces getraind in; 
- het toepassen van de Elos filosofie als leidraad voor gezamenlijke projectontwikkeling 
- community building middels de Oasis game. We zullen deze speelse werkvorm, alswel de fysieke elementen 
van de game inzetten tijdens het mobiliseren en betrekken van bewoners. Na de training kun je deze gebruiken 
in je eigen wijk of werk.   
- het toepassen en inzetten van coöperatieve games en samenwerkings-pedagogie  
- het inzetten van de waarderend benadering   
- participatief ontwerpen, gebruik makend van dialoog, speelse werkvormen en maquettes 
- het benaderen van mensen op basis van gedeelde waarden, voorbij gaand aan eerste oordelen  
- het ontwikkelen van nieuwe toepassingsvormen van deze methodiek in eigen wijk, werk en leven.  
 
De training is gebaseerd op ervaringsleer en de belangrijkste ervaring is gericht op het doorlopen van de 7 
stappen van de Elos filosofie, gebruik makend van de Oasis Game. De 7 stappen zijn;  
 

 
Voor meer informatie over deze werkwijze bekijk in de PDF versie van deze folder naar volgende links  
(klik op de fotos)   

 

     
 
De 7 stappen uitgelegd          Verhalen van Oasis Games       Eerdere projecten NL              Videos van Oasis Game  
 

http://elosfoundation.org/elos/elos-philosophy.html
https://issuu.com/elosnl/docs/oasis_game_-_een_boekje_vol_verhale
http://elosfoundation.org/in-action/5-cases-of-impact/reaching-the-4-corners-of-holland.html
https://www.youtube.com/user/InstitutoElosBrasil
https://issuu.com/elosnl/docs/oasis_game_-_een_boekje_vol_verhale
http://elosfoundation.org/in-action/5-cases-of-impact/reaching-the-4-corners-of-holland.html
http://elosfoundation.org/elos/elos-philosophy.html
http://elosfoundation.org/in-action/5-cases-of-impact/reaching-the-4-corners-of-holland.html
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Wat kun je na de training? 
De Oasis Game is in 2010 naar Nederland gehaald vanuit Brazilie. 
Sindsdien is er een netwerk ontstaan van facilitatoren, organisato- 
ren, professionals in jeugdwerk, wijkwerk, gemeente, maar ook  
ondernemende wijkgroepen en alles daartussen die deze werkwijze  
toepassen in hun werk, wijk en leven.  
 
Na deze ervaring is het makkelijker voor jou om een vergelijkbaar 
project op te zetten, gebruik makend van de gratis downloadbare 
Oasis Game. Daarnaast hebben velen onderdelen van de werkwijze 
als basis aangenomen voor hoe zij werken met participatieve vraag- 
stukken en de gebruikte technieken inzetten om op een andere  
manier uitdagingen aangaan en in contact treden met de directe  
omgeving.  
 
Voor betrokkenen uit Schalkwijk is er een ondersteuningstraject  
met 4 workshop en coaching om jouw nieuwe initiatief verder te  
laten groeien. Vindt hier meer informatie over waarvoor jij een  
Oasis Game of de achterliggende filosofie zou kunnen inzetten.  
 
Begeleiders en trainers van de Oasis Game en training  
 

Niels Koldewijn (37): Sociale ondernemer, trainer / facilitator van groepsprocessen, 

initiatiefnemer van maatschappelijke en samenwerkingsprojecten in gemeenschappen, en 

organisaties. Bouwt internationale, interculturele en intersectorale bruggen, waar hij een 

gedreven ervaring op het gebied van ondernemerschap combineert met de hartgedreven 

benadering van het koppelen aan de diepere motivaties en menselijke kwaliteiten van 

groepen. 

Inge Broere (41): maatschappelijk ondernemer en projectmanager. Opgeleid in de Art of 

Hosting en heeft in 2014 deelgenomen aan de Oasis Game training. Als echte allrounder wil 

ze impact creëren: door haar brede waaier van ideeën en vaardigheden te delen is ze in 

staat mensen en projecten te motiveren en inspireren om baanbrekende resultaten te 

behalen. 

 
Praktische informatie en inschrijven 
 
Wanneer: De huidige geplande data voor de Oasis training en de realisatie van het buurtproject zijn 15 t/m 18 
sept en 22 t/m 25 september. Deze data worden 2 maanden van te voren bevestigd.  
 
Waar:  Molenwijk in Schalkwijk  
 
Bijdrage: Dit traject wordt voor een aanzienlijk deel gefinancierd door fondsen en de gemeente Haarlem. 
Bewoners en professionals werkzaam in en om Schalkwijk vragen we een bijdrage van €75,-. Kom je van buiten 
Haarlem kun je meedoen tegen een gereduceerd trainingstarief van €250,-. Is dat een uitdaging, maar wil je 
wel graag mee doen neem dan contact op met Niels@institutoelos.org  
 
Inbegrepen in de training: 8 daagse training, begeleid door minimaal 2 facilitatoren. Trainingsruimte, 
materialen en gebruik van de Oasis Game. Cursus materiaal, certificaat van deelname. Koffie/thee en 3 lunches 
tijdens de twee (lange) weekenden. 
 
Meer informatie: Voor meer informatie over het traject of bijeenkomsten ga naar bit.ly/oasisschalkwijk 
 
Inschrijven: Inschrijven kan t/m 22 juli via een formulier dat je op de zelfde pagina vindt of door bijgaand 
formulier in te vullen dat je kan mailen naar niels@institutoelos.org  
  

http://www.elosnederland.nl/index.php?page=oasis-games-inzetten
mailto:Niels@institutoelos.org
mailto:niels@institutoelos.org
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Inschrijfformulier Oasis Training  
Ja leuk! Ik wil graag mee doen aan de Oasis Game, en ik ga akkoord met de annuleringsvoorwaarden zoals 

hieronder beschreven.  

 

Mijn naam is 

:  

Mijn adres is :  

Ik ben telefonisch bereikbaar op :  

Mijn e-mailadres is :  

Ik kan alle dagen aanwezig zijn :  

Mijn relatie tot Schalkwijk  :  

Vragen/opmerkingen :  

   

 

 

  

Ondertekening   

Naam :  

Datum :  

 

 

Handtekening 

:  

 

 

Formulier graag inscannen en mailen naar Niels@institutoelos.org vóór  22 juli 2017.  

Betalings- en annuleringsvoorwaarden: 

Zodra je aanmeldingsformulier bij ons binnen is, sturen wij je een factuur. Na je betaling is je deelname definitief. 

Mocht je onverhoopt verhinderd zijn dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: tot een maand voor 

aanvang kun je kosteloos annuleren; tot twee weken voor aanvang ben je 25% van het deelnamebedrag 

verschuldigd; vanaf twee weken voor aanvang tot aan de start van de training ben je 50% van het 

deelnamebedrag verschuldigd; en bij afmelding op de dag van aanvang en/of tijdens de training ben je 100% van 

het deelnamebedrag verschuldigd.  

 


