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Terugblik Stafdagen.
De najaars CR-stafdagen zijn weer achter de rug. Met een gemiddelde van 7,8 op de
evaluatieformulieren zijn we dankbaar. Leuk ook om positieve reacties tegen te komen.
Wat daarnaast ook zo leuk is, is dat we zo verschillend zijn. Soms komen we twee
tegenovergestelde reacties tegen van mensen die op dezelfde bijeenkomst zijn geweest.
Dat zal wel de reden zijn dat er zoveel verschillende kerken, zoveel verschillende
liedbundels, zoveel verschillende vertalingen en zoveel verschillende CR’s zijn. Het was
goed om ook weer zowel vanuit Houten als vanuit Sneek ideeën mee naar huis te nemen.
Fijn dat jullie er waren!
Idee
Een idee dat we zo snel als mogelijk gaan uitvoeren, is het seminar van de middag
opnemen op dvd. Dat middag programma ging over de coach. En die is uitermate
belangrijk. Immers… zonder coach haalt niemand stap 12. We willen echter niet alleen
nadruk leggen op het zoeken en vinden van een coach, maar ook goede instructies geven
aan de coach. We kregen zeer positieve reacties van potentiële coaches die aanwezig
waren op de stafdag. Daar waren nogal wat opmerkingen bij in de trant van “hadden we
dat maar eerder geweten”. We gaan nu een dvd maken met coach instructie. Die is in
grote lijnen gelijk aan datgene wat we op de stafdag hebben gedeeld. Dan wordt de
coach beter geïnformeerd over het programma waar de deelnemer doorheen gaat en
weet de coachee wat hij wel en niet van de coach mag verwachten. Die dvd opname
wordt, zodra hij klaar is, standaard toegevoegd aan de eerste deelnemers gids.
24 persoonlijke verhalen.
In de vorige nieuwsbrief maakten we er al melding van, sinds deze week is volume acht
ook beschikbaar. Dat betekent dat jullie nu allemaal de beschikking hebben over 24
complete persoonlijke verhalen op dvd. Voldoende voor (in de praktijk) 14 à 15
maanden CR. Daarna kun je dezelfde dvd’s weer opnieuw gebruiken, aangezien de
meeste deelnemers deze persoonlijke verhalen dan nog niet gezien hebben. Het is dus
zeker niet voor eenmalig gebruik… Je kunt de nieuwste versie bestellen via de website.
Bestellen via de website.
Nog steeds komen er bestellingen binnen buiten de website om. Dat kost ons veel
onnodig en extra werk. Met uitzondering van de folders met de probleemomschrijving,
willen we jullie vriendelijk maar ook een beetje dringend vragen de bestellingen via de
contactpersoon te laten lopen: hij of zij kan via de website bestellen wat je denkt nodig
te hebben.
Seminar “Hoe maak ik een persoonlijk verhaal?”
Op 22 okt. in Emmen, en op 19 november in Gorinchem hebben we een seminar over
“Hoe maak ik mijn persoonlijk verhaal”. We gaan ervan uit dat iedere locatie minstens
één begeleider heeft om deelnemers te helpen bij het maken van een P.V. Ook voor CRdeelnemers zelf, die (bijna) aan stap 12 toe zijn, is dit seminar aan te raden. Zie voor
meer info en opgave: www.connectandgrow.nl/seminars

De historie van CR in Nederland.
De historie van CR in Nederland is bepaald geen ideaal plaatje. Integendeel. Er zijn
fouten gemaakt en een deel van die fouten hebben we nog steeds niet kunnen opruimen.
Maar… er wordt aan gewerkt. Wil je weten hoe het de afgelopen 12 jaar CR is vergaan en
hoe we er nu voorstaan? Vraag dan het document op bij jouw teamleider. Hij/zij heeft
daarover te beschikken en kan het op jouw verzoek doorsturen!
Tot slot; de volgende landelijke staf dag.
De derde zaterdag van maart is altijd de landelijke stafdag voor CR medewerkers. We
hebben nog geen locatie, maar… Je hebt als het goed is de datum alvast afgeblokt in je
agenda. Heb je suggesties voor deze staf dag? Laat het ons weten. We gaan over enkele
weken beginnen met de inhoudelijke planning.
AGENDA
2016
22 okt./19 nov.: Het maken van een persoonlijk verhaal
29 okt.: Coachen in de praktijk
12 nov. : Hoe start je het CR-programma
2017
3e zaterdag van maart: 18 maart: landelijke stafdag : gastheer ????
2e zaterdag van juni: 10 juni: vergadering van CR-contactpersonen: gastheer ????
laatste zaterdag sept.: 30 sept. stafdag CR medewerkers Noord: gastheer ???
eerste zaterdag okt.: 7 okt. stafdag CR medewerkers Midden: gastheer ???

