
 

 
Dit trainingstraject is bedoeld voor community builders met een eigen praktijk in de 
buurt. De training brengt je verder in het werken met ABCD en in het vak als 
community builder. Tegelijk wordt je toegerust om zelf ABCD-workshops te geven en 
buurtmakers te coachen.  
 
Het trainingstraject is onderdeel van het programma ‘Van Buurten naar Communities’ 
een samenwerking van LSA bewoners en het Oranje Fonds. In totaal kunnen 16 
community builders deelnemen. Het trainingstraject duurt 2 jaar en vindt plaats in de 
periode mei 2023 t/m mei 2025.  
 
Het trainingstraject bestaat uit bestaat uit 8 trainingsdagen in het eerste jaar, praktijk-
coaching en intervisie gedurende 2 jaar en een tweetal grote bijeenkomsten over 
ABCD.  
 
In dit document vind je meer informatie over wat je van de training kunt verwachten, 
hoe het programma er globaal uit ziet en praktische informatie.  
 
 

 

Je hebt een buurt waar je zelf als community builder actief bent (of gaat worden). Je wilt twee 
jaar lang investeren in community building op basis van ABCD en in de verschillende rollen van 
community builder, veranderaar en trainer.  
 

  
In de training staat je eigen ABCD-praktijk in een buurt centraal en gaat het om community 
building in de hele breedte:  

• Community building op basis van ABCD. Met alle wijsheden, praktijken en principes die 
daar bij horen. Zoals uitgaan van bestaande krachten, de essentie van relaties als 
ontwikkelkracht te zien, klein kunnen werken om grote stappen te maken, storytelling, 
organizing en praktische werkvormen als Asset Mapping en Pas Op De 
Plaatsgesprekken. 

• Community building als trainingssetting voor buurtmakers in de buurt, die jij wilt 
coachen, positie wilt geven.  

• Community building en de omgang met de permanente veranderingen, vragen, chaos 
en gedoe die eigen zijn aan het gewone samenleven  

• Community building in de praktijk, van waaruit tools, werkvormen, instrumenten en 
hacks ontstaan 

• Community building als vliegwiel voor veranderingen in instanties die een rol hebben in 
de buurten  

• Community building als opstap voor jou om als trainer mee te doen met de Buurtmakers 
Academie van LSA bewoners1.  

 
 

 

 
1De Buurtmakers Academie is de trainingsplek voor en van bewoners. De plek waar actieve bewoners samen kunnen 
leren aan grote vraagstukken en kleine vragen voor hun buurt en dorp.   

https://www.lsabewoners.nl/2022/10/sluit-je-aan-bij-de-de-buurtmakers-academie/


 

Je wordt getraind en gecoacht om met je verschillende rollen als community builder verder te 
komen.  

• Als community builder weet je hoe je in een buurt het proces van community building 
moet opstarten en verder brengen aan de hand van ABCD-principes  

• Als veranderaar ontwikkel je vanuit je eigen ervaringen nieuwe werkwijzen die ook weer 
anderen helpen om hun ABCD-praktijk 
sterker maken. En leer je om te gaan met het 
laveren tussen traditionele werkwijzen, het 
veranderen van bestaande patronen en hoe 
je bestuurders en buurtwerkers mee kunt 
krijgen in de ABCD praktijken.   

• Als ABCD-trainer kun je bewoners, 
ambtenaren, buurtwerker vanuit de 
principes van ABCD meenemen in 
community building van binnenuit de buurt 
en hen coachen in hun eigen ABCD praktijk 
als ze die al hebben. Ook kun je na afloop 
van het programma vanuit de 
Buurtmakersacademie van LSAbewoners 
meewerken aan ABCD-praktijken in het hele 
land.  

 
 

De vaste trainers en trainingscoördinatoren zijn Joop Hofman en Birgit Oelkers. Met als 
gasttrainersCormac Russell en andere themagerichte trainers.  

 

 
 

Birgit Oelkers is thuis in sociaal-maatschappelijke vraagstukken en maatschappelijke 
initiatieven, community building a la ABCD, participatievraagstukken, transformatieprocessen 
in buurten, overheidsparticipatie, lerende gemeenschappen en gebiedsgericht werken. Haar 
focus is het werken aan meer gemeenschapskracht en een nieuw samenspel in buurten. Met 
bewonersgroepen en -initiatieven en hun lokale partners. Dat doet ze als community builder en 
kwartiermaker, praktijkcoach en procesbegeleider.  
 
Joop Hofman is begonnen als opbouwwerker en dat altijd een beetje gebleven. Sinds 2001 
werkt hij als zelfstandige in zijn eigen bedrijf Rode Wouw BV. Hij is bezig met alles wat met 
participatie te maken heeft. Waarbij participatie bedoeld is als “de bewoners nemen het 
voortouw”. Dan gaat het om de kracht van gemeenschappen, om sociale stijging en om nieuwe 
democratische vormen. Zijn werk kent wel vijftig tinten participatie: trainingen, boeken 
schrijven, begeleiden van gemeenten bij verandertrajecten, participatiestructuren vernieuwen 
bij corporaties, ontwikkelen van nieuwe methoden, innovatielabs draaien, werken en klussen 
aan sociale processen in buurten, adviseren van overheden in binnen-en buitenland.  
 
Cormac Russell wordt wereldwijd gezien is dé deskundige op het gebied van ABCD. Niet voor 
niks is hij bijna elke week wel in een ander werelddeel bezig met zijn ABCD werk. Hij is 
directeur van Nurture Development en faculty member van het Asset-Based Community 
Development (ABCD) Institute aan de Northwestern University, Chicago. De afgelopen 20 jaar 
heeft Cormac in meer dan 30 landen over de hele wereld gewerkt. Hij heeft gemeenschappen, 
agentschappen, NGO's en overheden opgeleid in ABCD. Hij is gepassioneerd door de steeds 
meer merkbare veranderingen door community building en echte democratie van onderop. 



 

Het precieze trainingsprogramma wordt afgestemd op de 16 deelnemers en hun buurtpraktijken 
en bewoners. We starten met een trainings-tweedaagse. Er zijn in totaal 8 trainingsdagen en er 
is gedurende 24 maanden praktijkcoaching en intervisie. Want het échte leren vindt uiteindelijk 
vooral plaats in de praktijk. De praktijkcoaching is daar ondersteunend aan.  
 

• De 7e trainingsdag is een sessie met gasttrainer Cormac Russell, 
expert op het gebied van ABCD uit Engeland.  

• Gedurende het hele programma is er collectieve en 
individuele praktijkcoaching/intervisie. Tijdens de 
training, van mei 2023 t/m maart 2024 zijn er 
tussentijdse 7 collectieve online coachingssessies en 
ook individuele coachingsgesprekken op afroep.  
Na afloop van de trainingsdagen tot het einde van het 
opleidingsprogramma in mei 2025 zijn er eens in de 
twee maanden live coachingssessies. De inhoud van 
de praktijkcoaching wordt bepaald door 
praktijkvragen, trainingsthema’s die om meer aandacht 
en verdieping vragen en maatschappelijke actualiteiten. 
Door de trainers en ook onderling tussen de deelnemers. 

• Gedurende het trainingstraject zijn er 2 momenten voor 
kennisuitwisseling met een bredere groep community builders.  

• De opleidingsdagen zijn altijd in een van de buurten die meedoen en combineren de 
dagelijkse praktijk, principes van ABCD en werken in de buitenlucht 

• Elke trainingsdag is in een andere buurt. In een aantal van die buurten krijg je een ABCD 
(buiten)opdracht waarbij je je ABCD-blik kunt scherpen en je expertise, verwondering 
en creativiteit kunt inzetten.  

• Community building is delen. Dat vind je ook terug in de opleiding: delen van kennis, 
ervaring en praktijken, openstaan, nieuwsgierig zijn naar die van anderen.  

• Het wordt leuk, maar is ook hard werken en vraagt om het nodige commitment en de 
nodige tijd.  

• Je bent én hebt een trainingsbuddy: één van de andere deelnemers, met wie je tussen 
de trainingssessies contact hebt.  

• De opleiding stelt je in staat om op basis van de principes van ABCD samen met 
buurtbewoners zelf lerende aanpakken in je eigen buurt te ontwikkelen.  

• Het opleiden gebeurt altijd vanuit de praktijk en samen met bewoners.  
• Als groep deelnemers ben je een community in wording. Door de combinatie van 

training, praktijkcoaching en praktijkuitwisselingen wordt het een community. Je zult 
ervaren dat het onderling leren net zo waardevol is als de kennis die je van de coaches 
en trainers aangereikt krijgt.  

 
 

• In de trainingtraject is plek voor maximaal 16 community builders.  
• Op basis van de aanmeldingen maken wij een selectie van de deelnemers.  
• Als je mee gaat doen, krijg je een intakeformulier voor de training als eerste stap en 

word je het maatje van een van de andere trainingsdeelnemers.  
• We starten met een trainings-tweedaagse op 8 en 9 mei. De andere trainingssessie zijn 

op 21 juni, 12 september, 24 oktober, 21 november en 29 januari 2024, 7 maart 2024. 
Alle trainingsdagen zijn van 9.30 tot 17 uur.  

• In het traject zijn 2 bredere kennisuitwisselingsdagen opgenomen; eerste is gepland op 
11 april 2024. De andere moet nog gepland worden.  

• De praktijkcoaching loopt door tot mei 2025.  

 



 

• De trainingssessies vinden afwisselend in één van de buurten plaats, die meedoen met 
het programma. Het kan dus zijn dat je af en toe extra reistijd moet inplannen.  

• De training is geaccrediteerd (aanvraag loopt) bij het Registerplein. De accreditatie 
geeft aan dat de training voldoet aan de kwaliteitseisen en relevant is voor de 
beroepsuitoefening. Voor professionals die werkzaam zijn in het sociale domein 
betekent dat, dat ze opleidingspunten krijgen. 

• De kosten voor de training bedragen € 2.750 excl BTW. De BTW is voor zzp-er 
aftrekbaar.  
 

 
Lees voor aanmelding de voorwaarden voor deelame nog eens goed door, via deze link kan je 
je ook aanmelden. Heb je vragen? Neem dan contact op met Marieke Koot 
marieke@lsabewoners.nl / Paul Klouwens paul@lsabewoners.nl van het LSA.  
 

https://www.lsabewoners.nl/?p=8565
mailto:marieke@lsabewoners.nl
mailto:paul@lsabewoners.nl

