Asset-Based Community
Development

Using what’s strong to deal with what’s
wrong, and making what’s strong stronger.
(Nederlandse tekst)

The community is a spontaneous place
Hey! Let’s make
things happen!

But systems
are not!

OK! WE could
. . . OUCH!! . . .

Training Programmes 2016

De Benadering
ABCD staat voor Asset Based Community Development, een benadering die ooit in beeld is gebracht door de
professoren John McKnight en Jody Kretzmann in Chicago. Na enige tientallen jaren van onderzoek starten zij in
1996 de Asset-Based Community Development (ABCD) Institute bij de Northwestern University in Chicago en vanaf
dat moment initieerden en steunden ze wereldwijd de ontwikkeling van ABCD .
ABCD gaat er vanuit dat het lokale vermogen (kennis, inzet, vaardigheden, ervaringen) van inwoners de belangrijkste
bouwstenen zijn voor duurzame ontwikkeling van wijken en gemeenschappen. Het bied een bewezen kader voor
sociale veranderingen, vooral door te starten en stil te staan bij de volgende vragen:

Wat is het dat een wijk of gemeenschap het beste kan doen?
Waar vraagt een wijk of gemeenschap steun en hulp bij?
Waar kunnen instanties de wijk of gemeenschap verder mee helpen?

l
l
l

De ABCD-aanpak helpt om antwoorden te vinden die passen bij deze drie vragen. Het maakt ons ook duidelijk hoe we
het vermogen van een gemeenschap en wijk goed kunnen gebruiken, wat zijn de bestaande bronnen, waar kunnen we
toegang tot krijgen en mee aan de slag. En hoe kunnen we elkaar verder helpen zodat de hele gemeenschap er zijn
voordeel mee kan doen. ABCD is dé manier om te bouwen aan gezonde, sterke, veilige, vriendelijke en inclusieve
wijken en dorpen .

Het Trainingsaanbod
Er is geen sector,onderwerp, organisatie of wijk waar ABCD niet kan worden toegepast. Dat is het mooie van
ABCD. Haar betekenis en waarde voor iedereen en voor zo goed als alles in wijken, betekent dat wij –Nurture
Development, Rode Wouw- worden uitgenodigd door honderden organisaties om te trainen, te bouwen en te
werken aan ontwikkelingsprogramma’s met ABCD als basis.

Onze eendaagse en tweedaagse workshops kunnen zich oa. richten op
de volgende thema’s:
1.

Wijkontwikkeling, en -verandering.

2.

Gezond zijn en goed voelen

3.

Zorg

4.

Veilige wijken

5.

Ontmoetingsplekken in de wijk

6.

Ouder worden in de wijk

De Trainers
Nurture Development is een organisatie voor training en advisering voor groepen die
meer willen weten,leren en doen met ABCD. Wij zijn samen met de Rode Wouw de
enige strategische partner van het ABCD Institute in Europa. Ons kernteam:

Cormac Russell is a respected social innovator, author, adviser, and keynote speaker.

He is a recognised leader in the Asset-Based Community Development movement, and

a faculty member of the Asset-Based Community Development Institute. Over the last
20 years Cormac has worked in over 30
countries around the world.
Cormac Russell

He is passionate about the proliferation of community-driven change and citizencentred democracy, and has supported hundreds of communities to make ABCD
visible through what he calls ABCD Neighbourhood Learning Sites. His motto,
paraphrasing Benjamin Franklin, is: ‘When it comes to Community Building, well done is
better than well said’.

Joop is the president of Rode Wouw, an organisation with an energy for participative
democracy and community development. Over Joops extensive career he has developed
and practiced many different neighbourhood approaches across both the Netherlands
and Belgium .

Joop Hofman

In 2008, in Joop’s hometown of Deventer he developed KOEKstrategy (climb on
your own power); a movement in creating social power where we live. Since then “the
climb” has started in another cities across the Netherlands. Joop has a passion for
participation from street empowerment to city wide change and is the author of “the
Porto Alegre way” a book exploring ways to organise participatory budgeting.

Shaun Burnett, Community Building Programme Manager, is the most recentaddition
to the Nurture Development team. Shaun has spent the last number of years working
as a Community Builder in Ayrshire;he is now focusing his attention on mentoring
community building initiative in different learning sites across the UK. He has a passion
for community-driven change, in particular, how communities harness and nurture the
energy of young people to drive change.
Shaun Burnett

With a varied background, Shaun's previous experiences include stabilisation at a local
level in Afghanistan and youth work in various settings including working with young
people with disabilities. His experience to date has left him with the firm notion that
'the wise need the young, as much as the young need the wise.'

Ervaring
Wij nemen het volgende mee naar onze trainingen:
We zijn erkende ‘ thought leaders’

Onze opvattingen over ABCD zijn gepubliceerd in academische tijdschriften in de UK, de USA, Nederland en andere
landen. Cormac Russel werkt nog steeds samen met professor John McKnight en andere leden van de ABCD
Institute aan de verdere ontwikkeling van ABCD. Joop Hofman is een faculty member van ABCD Europe. We
hebben zowel conceptuele kennis als de dagelijkse straatervaring met ABCD. Dat zorgt er voor dat we kunnen
adviseren en trainen op allerlei niveaus, zowel politiek-strategisch als in het praktische doen.

We zijn gevestigde trainers in binnen en buitenland

Alleen al in 2015 hebben we meer dan 100 workshops, trainingen en inleidingen gedaan met meer dan 10.000
mensen. Met een variatie aan onderwerpen, zoals veiligheid, gezondheidszorg, inclusie, kinderen en jongeren,
senioren, zorg, wonen, re-integratievraagstukken en nog veel meer. Al onze workshops zijn gebaseerd op wat we
zelf leren in wijken en gemeenschappen, waar we zelf jaren hebben gewerkt, samen met actieve buurtbewoners .

We snappen wat er werkt (en wat niet)

Sinds 1996 hebben we praktijkkennis en veel ervaringen als het gaat om het verder brengen van ABCD en andere,
op eigen vermogen gebaseerde, benaderingen in Europa, Afrika, Australië en Noord Amerika. We hebben veel
successen gekend, maar ook mislukkingen meegemaakt en geloven in het leren van beide kanten van deze medaille.
Er is niet één goede manier om ABCD uit te voeren en vanuit al onze praktijken hebben we wel geleerd hoe slim te
navigeren in een sociale omgeving die steeds veranderd.
We ‘ doen het’ in veel wijken in het Verenigd Koninkrijk en ook in Nederland
Naast het uitvoeren van workshops, werken we ook praktisch en direct met community builders, inwoners,
instanties aan ‘ focus on what is strong, not what is wrong’. Daarmee kunnen we veel alledaagse voorbeelden en
verhalen inbrengen waarin ABCD aantoont te werken in veel wijken.

Leren door te doen

Onze workshops zijn dynamisch en interactief. Er gebeurt nogal wat. Ook al omdat we geloven dat mensen hun
leven kunnen veranderen door zaken te doen, niet door passief aan te horen. Onze workshops zijn een voorbeeld
van die overtuiging. Gedurende de bijeenkomsten introduceren we tools, activiteiten en oefeningen die we zelf
ontwikkeld hebben. Om zo ABCD springlevend te maken in wijken, dorpen en gemeenschappen.
The community is a spontaneous place
Hey! Let’s make
things happen!

But systems
are not!

OK! WE could
. . . OUCH!! . . .

De ervaring
Een greep uit onze trainingen
l

Big Lottery Fund, 2015.

l

Local Councils: Glasgow, Isle of Wight, Bristol, Thurrock, etc. 2015.

l

ABCD Masterclass, Groengin Congress. Scheidam, The Netherlands, 2015.

l

West London Mental Health Trust, 2015.

l

National Social Care, Department of Health, 2015.

l

Macmillan Cancer Support, 2015.

Conferenties en inleidingen
l

Keynote address to Cambridge Council and Community Engagement Team Directors at Cambridgeshire
County Council. Cambridge, UK, 2015.

l

Keynote address at National Federation of Social Housing. Copenhagen, Denmark, 2015.

l

Health and Social care conference at Housing and Community Care. Perth, UK, 2015.

l

Power to the People Conference keynote address for consistence. Preston, Australia, 2015.

l

Facilitation of the conference for Southern Health NHS Foundation Trust. Southampton, UK, 2015.

l

CoAction Journeys in Partnership Conference. Cork, Ireland, 2015.

l

Keynote address to Cambridge Council and Community Engagement Team Directors at Cambridgeshire
County Council. Cambridge, UK, 2015.

l

Keynote address at National Federation of Social Housing. Copenhagen, Denmark, 2015.

l

Health and Social care conference at Housing and Community Care. Perth, UK, 2015.

l

Power to the People Conference keynote address. Preston, Australia, 2015.

l

Facilitation of the conference for Southern Health NHS Foundation Trust. Southampton, UK, 2015.

l

The European Social Network Conference. Dublin, Ireland, 2013.

l

Aggregating Community Help to Strengthen Families. Singapore, Singapore, 2013.

l

The Haygarth Public Health Lecture: Community Assets Determine our Health & Wellbeing Far More
than Access to Healthcare. Chester, UK, 2012.

Nurture Development
Contact us at:
cormac@nurturedevelop
ment.org
Tel:+35 3879280998
shaun@nurturedevelopm
ent.org

www.nurturedevelopment.org

Wijkbrede verandering
Een overzicht

Een echte wijkverandering verlegt de focus van diverse en vaak bijzondere doelgroepen, zoals kwetsbare ouderen,
risicojongeren, ex-gevangenen, etc naar het positief verbinden van mensen los van hun labels en achtergrond .
De beste schaal om mensen op deze manier met elkaar te verbinden is de wijk of dorp. Wijken zijn plekken waar in
potentie alles samen komt. In deze workshop laten we je kennismaken met jouw mogelijkheden om dat er dan ook uit
te halen.
Met gebruik van ABCDprincipes en praktijken kunnen community builders lokale assets (‘talent, vermogen’ ) in beeld
krijgen, mobiliseren en met elkaar verbinden . Daarmee start het de gewenste ontwikkeling (of verandering) van een
wijk of gemeenschap met een perspectief van 20 jaar.
Pluspunten van de ABCD benadering :
1. Het helpt instanties om buiten hun kolommen te werken voorbij de bureaucratische
grenzen.
2. Hoe dichter we in de straat bij mensen komen des meer groeit hun betrokkenheid
3. Het is de aanmoediging voor permanente, bewonersgestuurde verandering

COMMUNITY BUILDING VAN BINNEN UIT
Eén dag ABCD Kennismaking
Wat leer je in één dag?
De workshop:
l

l
l

l

l

Leert je de geschiedenis van ABCD kennen en begrijpen en legt een verband met jouw ervaring met
wijkontwikkeling (community development)
Introduceert de zes bouwstenen voor community building
Gaat op onderzoek uit hoe je deze bouwstenen effectiever kunt identificeren, mobiliseren en met elkaar
kunt verbinden zodat er gerichte activiteiten in de wijk ontstaan
Onderzoekt en benoemt de relatie tussen instanties en wijken volgens de ‘ Geometry lesson’ : wie zijn
de driehoeken en wie de rondjes?
Laat je kennismaken met ABCDtools zoals Learning Conversations en Asset Mapping

Wat kun je na deze dag?
l

Je weet hoe je vanuit ABCD principes acties en energie kunt ontwikkelen in wijken en
gemeenschappen

Wijkbrede verandering
WIJKBREDE VERANDERING VAN BINNEN UIT
Een tweedaagse ABCD workshop
Wat leer je?
De workshop:
l

l

l
l

l

l
l

l

Leert je de geschiedenis van ABCD kennen en begrijpen en legt een verband met jouw ervaring met
wijkontwikkeling (community development). De focus is: inclusie
Helpt je in beeld te brengen hoe ABCD een verandering kan betekenen in wijken en gemeenschappen,
gebruikmakend van de werkvorm 12 Domains of Change©
Laat je zien hoe je ABCD kunt aanwakkeren in wijken
Gebruikt verhalen en casestudies van ABCD voorbeelden van de Learning Sites in het Verenigd
Koninkrijk, uit Nederland en talloze wereldwijde praktijen. Met videodeelname van inwoners, community
builders en beleidsbepalers
Neemt je op zo’n manier mee in activiteiten en werkvormen, zoals Asset Mapping en Learning
Conversations, dat je ze zelf kunt gebruiken bij de introductie van ABCD in je eigen wijk
Vertelt je hoe je de aanpak stads,- of gemeentebreed kunt verspreiden
Helpt je strategische links te maken met instanties, managers en beleidsmakers die allemaal vanuit
kracht (‘what is strong’) willen werken aan zaken als gezondheid, wijkveiligheid, sterk ouder worden,
duurzame en economisch sterke wijken
Laat je zien hoe je de opbrengsten van ABCD kunt laten zien

Wat kun je na deze dagen?
l

•ABCD als werkwijze op een actieve manier laten werken in wijken, inspelend op de lokale context.
Daarmee ontstaan er veilige, gezonde en economisch dynamische plekken om te leven. Je weet wat de
sterke krachten (‘strong’) in een wijk zijn en je kunt omgaan met er niet goed loopt (‘wrong’) en maakt de
sterke kant sterker.

Ik ben er van overtuigd dat Nurture Development internationaal
gezien de toonaangevende groep is die zowel thought leadership én
practische steun kan organiseren bij het verder brengen van
wijkgerichte, bewonersgestuurde aanpakken. Ik beveel Nurture
Development aan en ben er trots op dat we samen optrekken als
strategische partners. ’
Professor John McKnight, Co-Director of the ABCD Institute, Northwestern University, Illinois.

