De zes stappen van de SodaMethode
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SodaProducties werkt volgens de SodaMethode. Die staat
voor een open en nieuwsgierige houding waarbij we blijven
kijken, luisteren en terugkoppelen. Door nieuwsgierig te zijn,
ontdekken we verborgen kansen en krachten. Maar ook de
werkelijke behoeftes van de doelgroep. We versterken wat er
al is door verschillende situaties, organisaties en/of personen
te verbinden.

Contact

De SodaMethode ontstond in de praktijk. Nu passen wij hem
toe in al onze activiteiten. Op basis van onze signaleringen ontwikkelen we laagdrempelige projecten, die mensen versterken
en leefwerelden verbinden. Projecten als de VoorleesExpress
zijn het resultaat.

Kijk voor het aanbod van SodaDiensten en meer informatie over
het InnovatiePakket op onze website, of neem direct contact
met ons op.
contact@sodaproducties.nl
030 – 261 59 92
www.sodaproducties.nl
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1. Open en nieuwsgierig de omgeving verkennen.
2. Vanuit verschillende invalshoeken naar de lokale situatie
en relevante maatschappelijke ontwikkelingen kijken.
3. Bevindingen koppelen aan de aanwezige netwerken,
belangen en kansen.
4. Een aanpak ontwikkelen die direct bruikbaar is,
kleinschalig begint en aansluit op de praktijk.
5. Aan de slag gaan met oog voor effectiviteit en
continuïteit.
6. Kritisch terugblikken en de mogelijkheden tot vervolg
en verbetering bepalen.
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Klaar voor
maatschappelijke
innovatie?

“We hoeven geen
extern onderzoeks
bureau meer in te
huren. We kunnen
het nu zelf!”

Bureau voor maatschappelijke innovatie SodaProducties
creëert originele oplossingen voor maatschappelijke
vraagstukken en inspireert ook anderen daartoe.

Sta je open om geïnspireerd te worden door
de SodaMethode?
SodaProducties ondersteunt dienstverlenende organisaties
die beter willen inspelen op de behoeftes van hun doelgroep
en actuele ontwikkelingen. Organisaties die echt nieuwsgierig
zijn naar wat er speelt in hun werkveld en hun medewerkers
kansgericht en vernieuwend willen laten werken.
Dit doen we met het InnovatiePakket. Een InnovatiePakket
bestaat uit een selectie van verschillende SodaDiensten.
Voor elke organisatie stellen we een pakket op maat samen.

SodaDiensten
Diensten van SodaProducties komen rechtstreeks uit
de praktijk. SodaProjecten nemen een belangrijke plek
in binnen onze organisatie. Vanuit die ervaring bieden
we onderstaande diensten aan.

Presentaties
Inspireert om op zoek te gaan naar eigen nieuwsgierigheid en
betrokkenheid.
Training
Deelnemers gaan actief aan de slag en verbinden de theorie,
de dagelijkse praktijk en de eigen rol daarbinnen.
Coaching
Begeleiding in het ontwikkelen en toepassen van een innovatieve,
kansgerichte en effectieve werkwijze.

Wat levert het InnovatiePakket op?

“De nieuwsgierigheid
die SodaProducties
uitdraagt, leidt bij
velen tot een nieuwe
manier van waar
nemen, een nieuwe
manier van denken.”
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Advies
Gebaseerd op onze praktijkervaring geven we direct toepasbaar
advies.

Janita Satter
Wijkbureau Zuidwest, Gemeente Utrecht

Coen van der Linden
Social Work, Hogeschool Utrecht
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Inzicht in de markt
• herkennen van de behoeftes van je
doelgroepen
• inzicht hoe je de betrokkenheid kunt
vergroten
• slagingskans neemt toe
Lucratieve evaluatie
• gezonde zelfkritiek
• tijdig herkennen van successen
en missers
• bevindingen vertalen naar nieuwe
activiteiten
Flexibele organisatie
• creatieve werknemers die inspelen
op actuele ontwikkelingen
• gemotiveerd en doelgericht team
• breder netwerk herkennen en benutten
Maatschappelijk rendement
• efficiënte en effectieve projecten
• duurzaamheid door draagvlak en
verankering
• oplossingen voor maatschappelijke
vraagstukken
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