
 

Figuring Futures 
 

Vul je schatkist aan. 
Vervolgdag “Zeg het met 

duplo” 

Even terug in de tijd… Na al enkele jaren 
opleiding te geven in diverse organisaties 
komt er een open opleiding, gewoon in 
mijn living. Het blijkt een succes en deel-
nemers adviseren mijn eigen huis gewoon 
als locatie te behouden. 

Het is even wennen om én lesgever, gast-
vrouw én cateraar tegelijkertijd te zijn. 
Gelukkig zit er wat organisatietalent in 
mijn schatkist en mag ik één voor één 
vlotte, zelfstandige en hulpvaardige deel-
nemers ontmoeten. Uit de evaluatieformu-
lieren van de voorbije groepen lees ik hun 

contentement. En als iets werkt, doe er 
meer van! 

“De huiselijke sfeer, het samen creëren 
met de groep, de praktijkgerichte aanpak. 
Elke haar manier van lesgeven is zo na-
tuurlijk, het voelt eerder alsof ze een ver-
haal vertelt in plaats van dat ze ons iets 
aanleert.”  
 

“Iedereen krijgt de kans om zijn inbreng 
te doen maar kan evenzeer even achteruit 
leunen en aandachtig luisteren.” 
 
“Dank je wel voor je generositeit! Zowel 
naar inhoud als naar versnaperingen, 
drankjes, en verrassingen. De hond was 
zelfs een meerwaarde J” 
 
“Ik zou graag een vliegje zijn die een vol-
ledige maand met Elke op reis kan gaan 
om zoveel mogelijk te zien/voelen/horen 
en meer te leren over hoe je het doet”.	
	

Awel, je krijgt een extra kans om je ver-
der te bekwamen in de methodiek, met 
andere deelnemers die allemaal “Figuring 
Futures” in de praktijk gebruiken. 

 

De opbouw … kan alle kanten uit! 

We starten met een oplossingsgerichte 
casus zodat de bouwstenen weer fris in 
ons hoofd zitten. Met de leervragen van 
de deelnemers maken we samen een pro-
gramma. Uiteraard zal er veel geoefend 
worden! Casusmateriaal is dus zeker wel-
kom. 
Een vervolgdag leent zich ook om aan de 
slag te gaan met onszelf als hulpverlener. 
Wat zit er in jouw schatkist, wie zijn jouw 
hulpbronnen, waar staat jouw toekomst-
schatkist voor? Reflectie en overleg zijn 
namelijk van belang in ons werk. In elk 
geval wordt het een co-creatiedag. 
Doelgroep: iedereen die reeds 2 dagen 
Figuring Futures bij Elke volgde en de 
methodiek regelmatig in de praktijk ge-
bruikt of nog eens een opfrissing wil. 

Kostprijs: 140 euro incl 21%BTW 
Het boek “van klacht naar kracht” kan op 
deze dag met korting gekocht worden. Je 
inschrijving is definitief na het overschrij-
ven van het deelnamebedrag (annulatie-
voorwaarden: zie www.decontent.be) 

Locatie en uren: De Content: Onze-
Lieve-Vrouwstraat 133 te Zolder. Onthaal 
vanaf 8u45, start om 9u15, einde om 16u, 
broodjeslunch inbegrepen. 

Indien je wil deelnemen, mail me dan via 
elke@decontent.be. Uiteraard mag je 
ook vooraf je vragen en wensen insturen. 

Graag tot dan! 


