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De scholingsbijeenkomst voor vrijwilliger, teamleden en be
stuursleden van de llRode Draad" wordt verzorqd door FNV
Dienstenbond.
Hieronder traft u een overzicht aan van het programma van de
scholingsbijeenkomst van 22 en 23 oktober 1992.
Het belangrijkste doel van de scholingsbijeenkomst is het
uiteenrafelen van de complexe en gevarieerde materie waar de
IIRode Draad" mee werkt. Dcze complexiteit heeft be trekking op
de volgende onderdelen:
1.
2.
3.

4.
5.

De verschillende vrouwen en mannen waar de "Rode Draad"
voor werkt.
Het brede veld van "tegenkrachten U of "tegenpartijen"
waar de prostituees mee te maken heeft.
Doel'en·die op korte en lange termi.jn nagestreefd moeten
worden.
De middelen en instrumenten die geschikt zijn voor het
uitwerken van de verschillende doelen.
Etc.

Ilet lijkt me van belang dat aan het eind van de
scholingsbijeenkomst de doelgroep, de doelstellingen, de
middelen en instrumenten en de organisatiestructuur binnen de
Rode draad helder omschreven zijn.
Hiervoor wil ik het volgende programma voorstellen .
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ZONDAG

22

OKTOBER

19.00 uur Kennismaking en toelichting op het programma
De trainer en deelnemers aan de scholingsbijeenkomst
stellen zjch aan elkaar voor.
Het programma wordt toegelicht.
19.30 uur

Terreinverke~n~

~

Doel:
De deelnemers kunnen in grote lijnen aangeven voor
wie de "Rode Draad" werkt of wil werkcn en wat men
op korte en lange termijn wil bereiken.
Tevens kan men aangeven wanneer en welke knelpunten
en problemen men tegenkomt of in de toekomst
verwacht tegen te komen.

.

Werkwijze:
De groep wordt in drie~n verdeeld. AIle groepen
krijgen in de loop van de avond drie vragen
voorgelegd. Deze vragen worden eerst i.n de groepjcs
beantwoord en vervolgens plenair besproken.
Discussiepunten en vragen naar aanleiding van de
antwoorden worden verzameld. De antwoorden worden op
een flap genoteerd en dienen aIs uitgangspunt voor
het programma van de voIgende dag.
Vragen:
1.
Voor welke prostituees moet de "Rode Drand"
werken? Zou je ze kunnen groeperen? Beschrijf
de groepen prostituees zo nauwkeurig mogelijk.
2.

Wat wil je als "Rode Draad ll over twee jaar
hebben bereikt voor je doelgroepen?
wat wil je als "Rode Draad" over tien jaar
hebben bereikt voor je doelgroepen?
Denk hierbij aan de groepen prostituees die
jullie tijdens het beantwoorden van de vorige
vraag hebben genoemd.

3.

Welke problemen en/of knelpunten verwacht je
tegen te komen?
Wie speelt bij deze problemen of knelpunten de
rol van "tegenpartijll?

De cursusleider Ieidt de discussie en ordent de
antwoorden op flappen.
21.45 uur Gonclusies en afsluiting van de avond
De cursusleider sluit de avond af door een korte
samenvatting te geven van alle antwoorden. Indien
,,,'.,1tlen hier conclusies aan kan verbinden kunnen ze
geformuleerd worden.
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10.00 uur De strijd die een vakbond moeL.leveren
Mieke Veenstra, landelijk bestuurder, houdt een
inleiding over de strijd die een vakbond moet
leveren. Het bestaan van een vakbond is een' proces
van doelen stellen, actie onder~emen~' invib~d':'
uitoefenen, pas op ,de plaats maken, doelen
bijstellen, etc. Welke problemen kom je als vakb6nd
tegen in een begin stadium. Hoe worden die problemen
doorgaans overwonnen.
Centraal in deze inleiding staan de parallellen die
aanwezig zijn tussen de strijd van een vakbond in
het algemeen en de strijd van de "Rode Draad' in het
bijzonder. Na afloop gaat Micke veenstra in op
vragen van de deelnemers.
11.00 uur

H~it.werken yan_ doeJ.~en..J!l.ogelijkhedEmper

goelgro.m:k.
Doel:
De deelnemers formuleren algernene doelstellingen en
concrete doelen per doelgroep of sector.
Men vertaald deze doelen naar concrete maatregelen.
Tevens geeft men aan op welk termijn dit
verwezenlijkt moet zijn en welke randvoorwaarden
daaraan gekoppeld moeten worden.

~

Werkwijze:
De groep wordt i,n drie~n gesplitst en elk groepje
houdt zich deze ochtend bezig met een vooraf
gedefinieerde groep prostituees. Men formuleert in
concrete termen de doelstelling(en), maatregelen en
het termijn waarop deze maatregelen genomen moeten
worden. De uitkomst van deze discussie wordt in de
middag als concreet plan gepresenteerd aan de andere
deelnemers. Het plan wordt daarna kritisch
besproken.
12.30 uur Lunch
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14.00 uur LnJeiding over organisatiekunde
Mari.anne Dijkmans houdt een korte inleiding over
principes binnen de organisatiekunde. Tijdens de
inlciding komt onder andere aan de orde: Hoe een
installing georganiseerd is zal mede afhankelJjk
zijn van de doelen die gesteld zijn. Wat voor
consequenties kunnen daaraan verbonden worden voor
de organisatiestructuur van de IIRode Draad l l •
~Q~ presentati~

de plannen

De plannen die in de ochtend gemaakt 7.ijn worden
gepresenteerd en met elkaar kritisch besproken.
16.00 YYr Een qeschikt

organisatiestructuu~

Met elkaar moet er gesproken worden over een
geschikte organisatiestructuur voor de IIRode Draad l l •
De plannen die hiervoor besproken zijn moeten nu
binnen een bepaalde structuur worden geplaatst.
Gezien de tijd die er voor dit onderdeel op het
programma staat (30 minuten) is het zeer
waarschijnlijk dat deze discussie niet afgerond
wordt.
16,30 uur Conclusies en evaluatie
De cursusleidster sluit de scholingsbijeenkomst at
door de hoofdzaken samen te vatten en indien
mogelijk conclusies te trekken.
Vervolgens evalueren we de afgelopen twee dagen.
17.00 uur Barrel en diner
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