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3. Thecreiisch e eisen vo.t ern beroeps oDleidinq.
lliat kao in de verschillende fasen van het proces Ce bijdrage van de wèr-
ker zijn?

Flanninqs fase:
- het kiezen ïan dè meest geschikte doeleinden"
- hot cpenhcucleo of zonodig scheppen - van.tcece c.rffnunicatiekanalEn i.n

er, om de sam--nleving"
- het op hun bruikbaaril!id ,/oor bepaald€ coeleiiden t.etsen varl hulpmid_

dclen en instantieS' iv.lke in die samenle\'inq beg.hikbaar zijn en het
voorbe.eiden ex v.l9èn van ilun inschakeiing.

Aktie fas€:
- het onderhcuden ven konlrakten t.t inf.rnatie en mènicgsvorming tussen

Punten,

!is.s!9.9.!i-:si€--&s-e.i- àe vèrheldering van de aan te pakken t:caalstukken o,a' verzanelen en
vel"ie::ken ,/an Ce gegevens, do.i het helpen kiezei \,.1n ondeizoeksme-
thcden en hei begel€i.ien ven eigen 3nderzoeksactíïiteiten, door het
begrijpelijk maken en hanteerb3ar indelen Yan het nateriaal et het
formul ex€n, van konklusies.

- het verkenneo van de in de betreifende Sam:nieÍing actieve of slui)lle_
rende krachten.

- hct inventarisexen van hulpnid.lelen en instanties, hrelke in de samen_
leving beschikbaar zijn.

tr4otiverinersfase !trffin van.te in de betreffende samenleving :ctieve cf sluime_
lende krachten o.è. dóor het stimuleren van ioelÍratig leidersohap,
deelname door en belangstelling van gxoepen en subgxoepenr instanties
en personen.

- het onderkennen en toetsen van de róllen van allerlei deelneÍnenden in
het proces.

alIe belanghebbende gr.epen, instanties e., pers.nent
- het cverlrinnen van administràtiEye er^. tëchnisch-.rganisetorische mcei-

l:jkheden, ur-.1ke zich vo.rd.Èn bij h.t voLqen van een eenmasl gekozen
'edL )sl' 1.

- toepassing vaa tÉchnieken tcr l€ïorderinq van hst c.orproces (zaals
diskus5ietechri.ken, hantering, voorlichtir:qsmedia, repportening en
feed back e.d.). Deze tëchníek.n spelen in a1le fasen een r,rl.

EYq l!r!l! qsieg e i- acoraenkinq van de betÉkr:nis van !ebeurteniss€;lrritspraken en be§luiten
in het kacex van de lekozen daEleinden en de .oxsprcnkelijke uitgan3s_

!e
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