
Local Resource Mobilization (LRM)  
 

De aanleiding 

In een logisch vervolg op de conferentie in Cluj (okt. 2017) over 
eigenaarschap, de behoefte die geuit is door partners in Oost-Europa en 
de plannen die enkele deelnemers van CPOE hadden is Local Resource 
Mobilization opgepakt. LRM is de term voor het ontwikkelen van eigen 
initiatief en verantwoordelijkheid in hulpverlenings- en ontwikkelings-
vraagstukken. ‘Kunnen we helpen in de ontwikkeling  van de zelfred-
zaamheid en ontwikkeling van onze partners’? wordt door alle CPOE 
deelnemers gevraagd. 
Principieel kiezen we voor een train-de-trainer concept. We brengen 
samen wat deelnemers al hebben en maken het tot een complete opzet. 

 
De opzet 
De inhoud van de training wordt afgestemd met : 

 CPOE deelnemers die hierin al stappen hebben gemaakt.  
 Organisaties buiten CPOE die om input en ervaringen worden gevraagd.  
 Een kerngroep uit deelnemers en expertise van buiten.  
 Afstemmen met partners in Oost-Europa voor voldoende aansluiting op hun behoeften. 

De rij van mogelijke onderwerpen is al dermate lang, dat er eerst een basistraining ontstaat en later de 
mogelijkheid van follow up met andere onderwerpen. 
 

De aanpak 
 
 
 

 

 Gekwalificeerde medewerkers van partnerorganisaties in Oost-
Europa worden getraind door experts (in Oost-Europa). 

 Deze nieuwe trainers zullen de uiteindelijke deelnemers trainen. 
We rekenen op 4 of 5 personen per partner. Training wordt in hun 
eigen land en taal gegeven, eerst een blok van enkele dagen, aan 
het einde van die korte week gaat het team naar huis met een 
opzet voor een plan van aanpak welke daarna wordt 
geïmplementeerd. 

 Coaching na deze training is essentieel, eerst is er een wekelijks 
contactmoment, daarna met langere tussenpozen. Coaching is 
gericht op vaardigheden en houding en niet op inhoud. Coaching 
gaat via telefoon/skype maar ook in bezoeken. 

 Deskundigheid op inhoud kan worden verkregen bij de partners in 
Oost-Europa, of de deelnemers van CPOE, op bepaalde 
onderwerpen.  

 Commitment van de deelnemers is een voorwaarde, dat geldt 
voor de deelnemende personen maar ook voor de organisatie 
waaruit ze voortkomen. 

 

“Resource 
mobilization is 

about  
giving others 

the opportunity  
to contribute to 

change” 



De inhoud 
 
Een eerste beeld van de 
inhoud voor de basis kan 
worden gegeven. 

 

 

 

 
Startpunt is de ontwikkeling van een community, hoe de gemeenschap zich kan gaan ontwikkelen en wat 
daarvoor nodig is. Daarin loop je tegen van alles aan, waarvoor nieuwe vaardigheden nodig zijn of je 
bestaande kunt aanscherpen. Samenwerken zal in Oost-Europa bepalend worden, zowel binnen de 
gemeenschap als daar buiten. Omgaan met overheden krijgt daarin bijzondere aandacht. 
Wij gaan uit van een christelijke wijze van werken, het ontwikkelen van een gemeenschap zal voortkomen 
uit de ontwikkeling in een christelijke gemeente of organisatie. Deelnemers leren te komen tot effectieve 
plannen, projecten en wijze van organiseren en daarop te sturen. Vaardigheden op het gebied van 
communicatie worden geoefend, dit wordt effectief  als er een initiatiefrijke houding is ontstaan gericht op 
het ontwikkelproces. 

De kosten 
De financiering voor opzet en de eerste train-de-
trainers activiteit doen deelnemers van het CPOE. 
Dorcas en Kom over en help nemen daarin het 
voortouw. Andere CPOE deelnemers kunnen daarin 
ook bijdragen. 
Wanneer partners in Oost-Europa interesse krijgen 
in deze LRM ontwikkeling zal van hen een bijdrage 
worden gevraagd. De hoogte daarvan is nu nog 
onbekend. We verwachten dat de Nederlandse 
partner bereid is mee te doen. 

Ook is het logisch dat er goed ontwikkelde 
projectplannen met financieringsverzoek worden 
ingediend bij partners om de gewenste 
ontwikkeling vorm te kunnen geven.  
Daar zal dan met een vorm van fijngevoeligheid 
en beleid mee omgegaan dienen te worden.  
Het zal ook iets van houding van CPOE 
deelnemers vragen.

 

Aansluiten 
LRM is in ontwikkeling, we schetsen 
een eerste beeld op hoofdlijnen voor 
de CPOE deelnemers. De vraag is 
voor een ieder  hoe op dit initiatief 
kan worden aangesloten. Het gesprek 
met de partners in Oost-Europa kan 
hierover worden aangegaan, 
belangstelling gepeild, deelname 
gestimuleerd. 

Local Resource Mobilization training is een initiatief van het Christelijk Platform Oost Europa.  
Zie verder op www.cpoe.nl 


