EEN STAALTJE
VORMING OP MAAT

LITURGIE VIEREN MET JONGEREN
Een
bezinning,
gebedsviering,
eucharistie
voorbereiden, het schrikt begeleiders soms af.
Toch is het eenvoudiger dan het lijkt. Het vraagt
gewoon wat durf. Met een mix van creativiteit,
eenvoud, zorg voor het geheel,… kom je al ver!
Tijdens deze vorming ontdek je tips en tricks om
zelf aan de slag te gaan en een echte Miss/ Mister
Mis te worden.

HOE ENGAGEMENT LEVEND
HOUDEN IN JOUW WERKING?
Hoe wakker je de motivatie in de begeleidersploeg
opnieuw aan? Hoe hou je het engagement levend?
Tijdens deze vorming trachten we een antwoord
te formuleren op deze vragen. We gaan aan de
slag met enkele methodieken en ervaren hoe je
elkaar o.a. de nodige waardering kan schenken.

CONTEMPLATIEVE DIALOOG
De contemplatieve dialoog is een manier om
samen te bidden rond de Schrift. Het is leren
luisteren naar het Woord van God én elkaar.
De contemplatieve dialoog bestaat uit drie
opeenvolgende “ronden”, waarbij een goede
gespreksleider een grote hulp is.
Je ontdekt in deze vorming de verschillende
‘ronden’ en doet de nodige kennis op om zelf een
dialoog te begeleiden.

SPREKEN VOOR EEN GROEP
Deze vorming leert je alles over verbale
communicatie,
non-verbale
communicatie,
gesprekstechnieken,….
Alles wat je nodig hebt om als begeleider stevig
in je schoenen te staan voor een groep en een
(inhoudelijk) gesprek te begeleiden.

TEAMBUILDING
Bouw samen jullie droomlokaal.
Door de verschillende onderdelen samen te
bespreken en opdrachten uit te voeren leren jullie
elkaar beter kennen, vertrouwen en ontdekken
jullie wat belangrijk is voor de ander.
Het resultaat van deze vorming is een hechter
team, klaar om opnieuw het werkjaar in te vliegen.

LEDENWERVING
Wil je nieuwe leden werven?
Of wil je graag jouw groep promoten?
Dan moet je eerst je doelgroep bepalen!
Ontdek het Wie, Wat, Waar en Wanneer van de
ledenwerving in deze praktijkgerichte vorming.

EVALUEREN
‘Evalueren om te evolueren’ is het motto tijdens
deze vorming. Je krijgt de basisbeginselen van
het evalueren mee om onmiddellijk aan de slag te
gaan met allerhande evaluatiemethodieken.
Na deze vorming ga je met een schat aan
informatie en methodieken terug naar huis.

JOKRI/PLUSSERSGROEP,
WHAT’S IN A NAME
Aangesloten groepen bij IJD zijn geen gewone
groepen, ze hebben een plus. Ontdek de
specifieke kenmerken van jouw groep en versterk
de identiteit.
Sta tijdens deze vorming stil bij wat jullie zo uniek
maakt en ontdek hoe geloof een plaats krijgt in
jouw groep.

ERVARINGSGERICHT LEREN
EN REFLECTEREN
Tijdens deze vorming leer je hoe je de dynamiek
van een groep ‘leest’ en hoe je daar je eigen rol
als begeleider actief op afstemt.
Door te reflecteren over je eigen begeleidingsstijl
leer je jouw stijl aanpassen aan die van de groep.
We baseren ons hierbij op praktische modellen en
referenties uit het ervaringsleren.

AAN DE SLAG!
EDUCATIEVE EN INHOUDELIJKE SPELEN
Hoe gaan we op een actieve en creatieve wijze aan
de slag met bepaalde inhoudelijke onderwerpen?
(geloof, relaties, levensbeschouwelijke dialoog…).
Welke educatieve en inhoudelijke spelen bestaan
er rond deze onderwerpen? Hoe gaan we zelf
creatief aan de slag om een inhoudelijk spel in
elkaar te steken?

GELOOF EN SPEL
Net zoals Jezus zijn boodschap soms inpakte
met parabels en vergelijkingen, zo is het ook aan
jullie als begeleiders om de Bijbelse boodschap
aantrekkelijk te maken voor jullie leden. Dat is
vaak het allermoeilijkst: hoe kan je een tof spel
uitwerken en toch iets overbrengen over geloof,
over Jezus Christus?
Deze vorming leert je vanuit drie belangrijke tips
hoe je zelf aan de slag kan.

GEZAG VOOR DUMMIES
Hoe houd ik orde in de groep? Hoe zorg ik ervoor
dat ik de aandacht van de jongeren heb?
Het is een punt waar veel begeleiders zich zorgen
over maken. Deze vorming maakt een onderscheid
tussen orde en gezag. We bekijken leiding geven
als een Bijbelse opdracht en leren hoe wij op weg
mogen gaan met jongeren om samen het geloof
te ontdekken.

SOCIALE MEDIA
Welke communicatiekanalen gebruik jij om jouw
doelgroep te bereiken? Is Facebook nu echt passé
en is Instagram nu hipper dan hip? Lezen jongeren
geen e-mails meer?
Ontdek het antwoord op al jouw vragen over
sociale media en meer in deze vorming.

NETWERK UITBOUWEN
“Een groep die alleen staat is een groep in gevaar!”
Een straffe uitspraak om aan te tonen dat een
degelijk netwerk broodnodig is voor iedere groep.
Deze vorming helpt je op weg om aansluiting
te vinden binnen jouw parochie of dekenaat.
Je ontdekt mogelijke samenwerkingen en leert
omgaan met de eventuele moeilijkheden die je
hierbij kan ervaren.

GROEP ONDER DE LOEP
Samen met alle begeleiders bekijken we de
sterktes en zwaktes van de groep. Scoren jullie op
alle onderdelen van een jongerenwerking even
goed?
We gaan in op de individuele talenten van iedere
persoon en hoe je deze kan inzetten in jouw
groep. Dit geeft een duidelijk overzicht van jullie
groepsdynamiek.

CAPTURE THE FLAG
Wil je een ontspannende sfeer creëren?
Of werken aan de dynamiek in de groep?
Of beiden?
Dan is deze leuke activiteit iets voor jullie.
Ideaal voor een goede teamspirit in je groep.

WORD MISDIENAAR
Een vorming speciaal voor alle misdienaarsgroepen. Wat zijn de taken van een misdienaar
tijdens de viering?
Tijdens deze vorming verkennen we de taken van
een misdienaar en leren beginnende misdienaars
alles wat ze moeten weten over hun belangrijke
taken tijdens de eucharistie.

EVEN STIL VALLEN
Je herkent het wel. Je organiseert een topactiviteit
en wil op het einde even een rustmoment inlassen.
Maar hoe begin je daaraan?
Tijdens deze vorming leer je hoe je een
gebedsdienst kan opzetten voor jongeren tijdens
een bijeenkomst of op kamp.

IN ACTIE MET DE BIJBEL
De Bijbel staat vol boeiende, inspirerende verhalen
die een onuitputtelijke bron van inspiratie kunnen
zijn voor jullie activiteiten.
Ga aan de slag met de Bijbel en ontdek hoe je
een activiteit kan uitwerken voor jongeren aan de
hand van Bijbelverhalen.

DOOR HET ZURE HEEN
Rouwen is een moeilijk thema binnen iedere groep.
Het is belangrijk om hier goed mee om te gaan en
hier als groep rond te durven werken.
Op basis van de map ‘door het zure heen’ leren
we jou omgaan met rouw en verlies in een groep.

COMMUNICEREN MET JONGEREN
Hoe kan je communiceren met jongeren? Een
jeugdwerker moet dit niet altijd proberen met
alleen jongerentaal. Serieuze zaken verdienen
immers serieuze taal. Hoe zorg je ervoor dat
de informatie die je hen wilt geven, hen ook
daadwerkelijk bereikt?
Hardnekkige clichés over jongerencommunicatie
worden ontkracht en genuanceerd, terwijl wordt
ingegaan op wat jongeren wel aantrekt.

GROWING IN YOUTH
Onze kerk wordt kleiner en kleiner en het wordt
steeds moeilijker voor geloofsgemeenschappen
om een plaats te zijn waar jongeren kunnen
thuiskomen. Wat kunnen wij als gemeenschap
juist wel/niet doen?
Tijdens deze vorming komen we in aanraking met
6 elementen die een geloofsgemeenschap kunnen
helpen om te groeien in jeugdigheid.

ALPHA YOUTH
Alpha is een leuke, informatieve en gezellige cursus
die jongeren tussen 17 en 25 jaar de kans geeft
de grotere vragen van het leven te verkennen; het
geeft een inleidend overzicht van het christelijk
geloof.
Tijdens elke bijeenkomst geeft één van de
teamleden een korte presentatie over één
aspect binnen het christelijk geloof. Hier komen
onderwerpen als: ‘Wie is Jezus?’, ‘Bidden: waarom
en hoe?’ en ‘Hoe zit het met de kerk?’ aan bod.

VADER, ZOON EN HEILIGE GEEST
Kennismaking met de Heilige Drievuldigheid als
grond voor de relatie tussen mensen onderling en
de relatie van de mens tot God.
Wat leert God, die in zijn diepste wezen Liefde is,
over de relatie met de ander? Hoe kunnen we de
theorie omzetten in de praktijk?

METHODIEKEN VOOR HET
GELOOFSGESPREK
Kennismaking met verschillende methodieken om
een geloofsgesprek aan te gaan.
Hoe begin je aan een geloofsgesprek? Hoe kan je
een geloofsgesprek aangaan binnen een groep?
Hoe knoop je een creatieve invalshoek aan de
inhoud en diepgang van het geloofsgesprek?

JONG EN GELOVIG!
Wat betekent het om vandaag jonggelovig te zijn
in de Kerk? Welke vragen en noden zijn aanwezig
bij gelovige jongeren vandaag? Wat is de rol
van de parochie bij de geloofsontwikkeling van
jongeren?
Samen kijken we naar deze vragen en gaan we in
gesprek over hoe we als gemeenschap, parochie,
begeleiders,... antwoorden en initiatieven kunnen
aanbieden op de vraag van jonggelovige mensen.

IJD beschikt over een groot vormingsaanbod op
maat van jouw groep. In deze bundel kan je een
klein staaltje vinden van de sterke vormingen
die wij in huis hebben. Kies een vorming uit deze
bundel en vraag deze aan bij een IJD dienst in
jouw buurt. Wij komen dan bij jullie langs en geven
jouw groep mee kleur. Eén van de vele exclusieve
voordelen van onze IJD groepen.

CONTACTGEGEVENS
IJD Antwerpen

IJD Gent

Groenenborgerlaan 149
(Blok O)
2020 Antwerpen
03 454 11 44
ijdantwerpen@ijd.be

Nederpolder 24
9000 Gent
09 235 78 48
ijdgent@ijd.be

IJD Brugge

IJD Hasselt

Potterierei 72
8000 Brugge
050 33 03 62
ijdbrugge@ijd.be

Tulpinstraat 75
3500 Hasselt
011 24 90 34
ijdhasselt@ijd.be

IJD Brussel

IJD Vlaams-Brabant
en Mechelen

Vlasfabriekstraat 14
1060 Brussel
02 533 29 20
ijdbrussel@ijd.be

Fr. De Merodestraat 18
2800 Mechelen
015 29 84 70
ijdvbm@ijd.be

