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Kadervorming

Inleiding Samenlevingsopbouw
Je maakt kennis met de historiek en huidige structuur van
de sector, de kernopdrachten, de thema’s waar de sector
op in zet, de samenwerkingsverbanden en de interne
communicatiekanalen.
Een collega vertelt over z’n dagelijkse praktijk en illustreert zo
het specifieke van Samenlevingsopbouw. Je wisselt vragen en
ervaringen uit met nieuwkomers uit de andere instituten.
Al deze ingrediënten zorgen voor een boeiende start!

BOS

Kadervorming

Deelnemers
Nieuwe werkers in de sector
Samenlevingsopbouw

Datum (keuze maken)
Keuze 1: donderdag 8 maart 2018
Keuze 2: donderdag 11 oktober 2018
van 9u30 tot 16u

Loc atie
AROMA, Brussel

Begeleider
Lies Beunens
└└Samenlevingsopbouw Vlaanderen

Prijs
Sector Samenlevingsopbouw: €40

PR A K T I S C HE INF O
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Kadervorming

Basisopleiding Samenlevingsopbouw
De Basisopleiding focust op de essentie van de job van buurten opbouwwerker. Komen aan bod:
• Algemene situering van het Referentie- en Waardenkader
Samenlevingsopbouw, met toepassingen in de eigen praktijk.
• Het projectwerk als technisch instrument voor de aanpak van
complexe maatschappelijke problemen, met toepassingen op
het eigen project.
• De leefwereld van mensen in maatschappelijk kwetsbare
posities en de aanpak van het proces dat we met hen
aangaan.
• De maatschappelijke context waarin we werken, de gevolgen
van ongelijkheid in het dagelijks leven van mensen en hoe we
aan verandering kunnen werken.

Kadervorming

Deelnemers
Nieuwe werkers in de sector
Samenlevingsopbouw

Data (keuze maken)
Keuze 1: vrijdag 12, 26 januari - 9 februari 9, 23 maart 2018
Keuze 2 – vrijdag 21 september - 5, 19 oktober
- 23 november - 7 december 2018
telkens van 9u30 tot 16u30

Loc atie
AROMA, Brussel

Begeleiders
Lies Beunens en Rita L’Enfant
└└Samenlevingsopbouw Vlaanderen

Prijs
Sector Samenlevingsopbouw: €200

BOS
PR A K T I S C HE INF O
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Praktijkkader

Samenwerken met partners
Organisaties kiezen voor samenwerking als dit tot een beter
resultaat van hun werk leidt. De manier van samenwerken
kan verschillen. Dat gaat van regelmatig overleggen met
elkaar en informatie uitwisselen, over samen een initiatief
opzetten, tot een moeilijk probleem aanpakken in een
netwerk.

Kadervorming

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw

Data
Donderdag 26 april dinsdag 8 mei donderdag 31 mei 2018
telkens van 9u30 tot 16u30

Loc atie
AROMA, Brussel

Elke samenwerkingsvorm stelt specifieke eisen aan
het engagement en de inzet van de partners. Ook de
taakverdeling en de besluitvorming verschillen.
Je leert hoe je een samenwerkingsverband start en hoe je
de samenwerking goed laat verlopen. Een goede werking
veronderstelt aandacht voor de doelstelling, de relaties
tussen de partners, de profilering en de relatie met je eigen
organisatie.

BOS

Begeleiders
Lies Beunens en Rita L’Enfant
└└Samenlevingsopbouw Vlaanderen

Prijs
Sector Samenlevingsopbouw: €120

PR A K T I S C HE INF O
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Praktijkkader

Mensen versterken
Agogische kernopdracht

Kadervorming

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw

Data
Als praktijkwerker ondersteun je mensen zodat ze (opnieuw)
meer greep krijgen op hun eigen leven. Dat is je agogische
kernopdracht.
Het praktijkkader brengt structuur in je aanpak en biedt
kapstokken voor het opzetten van het versterkingsproces.
De drie inhoudelijke aspecten waarop we inzetten als we
mensen versterken zijn: de veerkrachtige binnenkant, het
kritisch bewustzijn en participatie. Vijf bouwstenen maken
het ondersteuningswerk concreet. We zoomen in op wat een
‘empowerende basishouding’ betekent.
We toetsen de theorie aan de realiteit waar jij dagelijks
mee te maken krijgt aan de hand van oefeningen en
reflectiemomenten.

BOS

Dinsdag 25 september - 9 oktober 6 november 2018
telkens van 9u30 tot 16u30

Loc atie
AROMA, Brussel

Begeleiders
Lies Beunens en Rita L’Enfant
└└Samenlevingsopbouw Vlaanderen

Prijs
Sector Samenlevingsopbouw: €120

PR A K T I S C HE INF O
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cursus

Aandachtsgebieden versterken
Gebiedsgerichte invalshoek

Kadervorming

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw

Datum
Samenlevingsopbouw hanteert twee invalshoeken voor het
werken aan achterstelling en uitsluiting: doelgroepgericht en
gebiedsgericht. Bij deze laatste is het gebied het werkterrein
én vertrekpunt voor projecten en activiteiten. In gebieden
– landelijk en stedelijk – waar de leefomstandigheden niet
optimaal zijn, zetten we samen met bewoners in op het
realiseren van de toegang tot grondrechten, community
building, en de ruimte publiek maken.
Je leert meer over het ‘wat’, ‘waarom’ en ‘hoe’ van de
gebiedsgerichte invalshoek. Hoe pak je dat concreet aan? Is
er een verschil tussen ‘in’ of ‘aan’ een gebied werken? Wat
betekent dit voor jouw buurtwerk of opbouwwerkproject?

Donderdag 25 januari 2018
van 9u30 tot 16u30

Loc atie
AROMA, Brussel

Begeleider
Riet Steel
└└Samenlevingsopbouw Vlaanderen

Prijs
Sector Samenlevingsopbouw: €40

PR A K T I S C HE INF O
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Masterclass

Senior opbouwwerkers
Heb jij reeds een behoorlijke staat van dienst in de sector?
Dan nodigt deze masterclass je uit om je rijke ervaring te
delen. We doen dit aan de hand van de praktijkkaders die in
Samenlevingsopbouw ontwikkeld werden.
De onderwerpen zijn:
• planning met ruimte voor vernieuwing en innovatie
• politisering en participatie als belangrijke elementen in het
versterken van mensen
• uitdagingen voor het proces van samenwerken
• systematische opbouw van beleidsbeïnvloeding

Kadervorming

Deelnemers
Werkers in de sector Samenlevingsopbouw
met minstens 10 jaar werkervaring

Data
Donderdag 18 januari - 29 maart vrijdag 15 juni 2018
telkens van 9u30 tot 16u30

Loc atie
AROMA, Brussel

Begeleider
Rita L’Enfant
└└Samenlevingsopbouw Vlaanderen

Prijs
Sector Samenlevingsopbouw: €120

PR A K T I S C HE INF O
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masterclass

Onbeschaamd Leuk

Kadervorming

Deelnemers
Werkers in de sector Samenlevingsopbouw
die een masterclass volgden

Het seminarie is een vervolg op de Masterclass.
Datum
We focussen op actuele maatschappelijke ontwikkelingen
met een impact op Samenlevingsopbouw, op nieuwe
praktijkontwikkeling in de sector, en op vragen die leven
in het werkveld. Op basis van ieders ervaring en input
analyseren we de situatie, doen we vaststellingen en
verkennen we actiemogelijkheden.

Donderdag 22 maart 2018
van 9u30 tot 16u30

Loc atie
AROMA, Brussel

Begeleider
Rita L’Enfant
└└Samenlevingsopbouw Vlaanderen

Prijs
Sector Samenlevingsopbouw: €40

PR A K T I S C HE INF O
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train de trainer

Goed omkaderd
Coachen met de praktijkkaders

Kadervorming

Deelnemers
Werkbegeleiders sector Samenlevingsopbouw

Data
Reflectie maakt deel uit van het leerproces. Diepgaande
gesprekken over inhoud en aanpak zijn een steun voor
medewerkers bij de uitvoering van hun job. Als coach creëer
je hiervoor ruimte tijdens de werkbegeleiding. Je plaatst de
praktijkvragen van werkers binnen de kernopdrachten van
Samenlevingsopbouw en gebruikt hierbij de praktijkkaders.
Dit veronderstelt dat je de kaders door en door kent, en ze
kan toepassen in de coaching.
Dag 1 van de training besteden we aan inzicht verwerven
in de praktijkkaders. Je krijgt de opdracht om in de weken
nadien met die inzichten aan de slag te gaan in de coaching.
Op dag 2 werken we met jouw ervaringen, successen en de
moeilijkheden die je ondervond.
We organiseren 2 modules over telkens 2 praktijkkaders.
• Module 1: Participatief werken en Mensen versterken
• Module 2: Beleidsbeïnvloeding en Samenwerken

Module 1: dinsdag 20 februari donderdag 17 mei 2018
Module 2: dinsdag 16 oktober donderdag 20 december 2018
telkens van 9u30 tot 16u30
Inschrijven kan voor het geheel of voor de
afzonderlijke modules

Loc atie
AROMA, Brussel

Begeleider
Rita L’Enfant
└└Samenlevingsopbouw Vlaanderen

Prijs
Sector Samenlevingsopbouw: €80/€160

PR A K T I S C HE INF O

12

intervisie

Dagelijkse (praktijk)kost
Intervisie is een leerformule aan de hand van
praktijkvraagstukken. Vertrekpunt zijn situaties waar jijzelf of
andere deelnemers mee te maken krijgen. Samen analyseren
we de precieze vraag of probleem, de context en andere
elementen die een rol spelen (bv. heersende opvattingen). Zo
komen we tot mogelijkheden voor aanpak waar jij verder mee
aan de slag kan.
Je krijgt achtergrondinformatie en inzichten vanuit de
praktijkkaders Samenlevingsopbouw.

Kadervorming

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw

Data
Dinsdag 6 februari donderdag 3 mei – 25 oktober 2018
telkens van 9u30 tot 16u30

Loc atie
AROMA, Brussel

Begeleider
Rita L’Enfant
└└Samenlevingsopbouw Vlaanderen

Prijs
Sector Samenlevingsopbouw: €120

PR A K T I S C HE INF O
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uitwisseling

Projectmedewerkers in Samenlevingsopbouw
Je bent aan de slag als projectmedewerker. Samen met
de buurt- of opbouwwerker lever je een bijdrage aan de
kernprocessen van Samenlevingsopbouw. Je bouwt contacten
op met de doelgroep, ondersteunt mee de activiteiten, of je
levert een meerwaarde door jouw specifieke kijk op de zaak.

Kadervorming

Deelnemers
Projectmedewerkers sector
Samenlevingsopbouw

Datum
Dinsdag 17 april 2018
van 9u30 tot 16u30

Loc atie
AROMA, Brussel

Dan is deze dag zeker iets voor jou. Je ontmoet andere
projectmedewerkers en maakt kennis met het Referentiekader
Samenlevingsopbouw en jouw plaats daarin. Er is volop
ruimte voor vragen en uitwisseling met de collega’s.

Begeleider
Lies Beunens
└└Samenlevingsopbouw Vlaanderen

Prijs
Sector Samenlevingsopbouw: €40

PR A K T I S C HE INF O
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Cursus

Solidariteit waarmaken
Nieuwe vormen

Doelgroep

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw

Datum
Samenlevingsopbouw maakt verbinding tussen mensen en
groepen. Door de toenemende polarisering in de samenleving
staan die relaties vaak onder druk. Nochtans worden alle mensen
in maatschappelijk kwetsbare posities getroffen door onrecht en
door tekortkomingen in het beleid. Samenlevingsopbouw is een
goeie plek om opnieuw de gemeenschappelijkheid te ontdekken,
datgene wat mensen verbindt en sterker maakt om te ijveren
voor een menswaardig leven.
In de cursus werken we met de resultaten van het DieGemonderzoek naar nieuwe vormen van solidariteit in diversiteit.
We stellen het begrip solidariteit op scherp in relatie tot
begrippen als sociale cohesie, burgerschap en superdiversiteit.
We staan stil bij mogelijke bronnen van solidariteit, spanningsvelden in het professioneel handelen, en bij leren in solidariteit.
We analyseren en reflecteren op de eigen praktijk en gaan op
zoek naar strategieën om solidariteit te maximaliseren.

Dinsdag 5 juni 2018
van 9u30 tot 16u30

Loc atie
AROMA, Brussel

Begeleider
Anika Depraetere
└└KuLeuven, UA (Onderzoeksgroep DieGem)

Prijs
Sector Samenlevingsopbouw: €55

PR A K T I S C HE INF O
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Cursus

Help! Wat moet ik doen?
Mensen met een psychische problematiek

Doelgroep

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw en anderen

Data
De zorg voor mensen met psychische problemen verschuift
van het (psychiatrisch) ziekenhuis naar de leefomgeving van
de patiënt. Ook als buurt- of opbouwwerker kom je in contact
met mensen die psychische moeilijkheden hebben. Hoe ga je
daar op een goede manier mee om? Hoe kan je van betekenis
zijn voor deze mensen én ook zorg hebben voor je eigen
grenzen?
Je maakt kennis met het zorgmodel dat eerstelijnswerkers
samen met cliënten uitwerkten en waarmee ook
praktijkwerkers van Samenlevingsopbouw aan de slag
kunnen. Daarnaast krijg je uitleg over enkele ziektebeelden.

Vrijdag 2 maart - 20 april 2018
van 9u30 tot 16u30

Loc atie
AROMA, Brussel

Begeleider
Sylvia Hubar
└└WGC Ridderbuurt Leuven
└└Sociale School Heverlee-UCLL

Prijs
Sector Samenlevingsopbouw: €110
Anderen: €140

PR A K T I S C HE INF O
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Cursus

Verbindend werken
Bekeken door een andere bril

Doelgroep

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw

Data
De cursus neemt je mee in een proces ‘verbindend werken
met maatschappelijk kwetsbare mensen’. Je krijgt handvatten
om om te gaan met kracht en kwetsbaarheid, om te werken
aan veerkracht-draagkracht-werkkracht, om leerkansen en
opportuniteiten te benutten, om emoties te herkennen en te
begrijpen en er gepast op te reageren.

Donderdag 8, 22 november 2018
telkens van 9u30 tot 16u30

Loc atie
AROMA, Brussel

Begeleiders
Caro Bridts

Je leert de valkuilen kennen en de verschillende rollen die je
als werker kan opnemen. De inleiders nodigen je alvast uit om
je ‘middenklasse-bril’ af te zetten.

└└Welzijnszorg

Hilde Bloemen
└└Sociale Hogeschool Heverlee -UCLL

Prijs
Sector Samenlevingsopbouw: €110

PR A K T I S C HE INF O
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blikopener

Arm met een migratieachtergrond
Hoe ervaren sociaal werkers en mensen met een migratieachtergrond de impact van armoede, diversiteit en
superdiversiteit? Wat is werkzaam handelen in het sociaal werk
in een context van armoede en superdiversiteit? Met deze
vragen dook Bea Van Robaeys een aantal jaren het werkveld in
en schreef haar bevindingen neer in twee boeken.

Doelgroep

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw en anderen

Datum
Dinsdag 23 januari 2018
van 9u30 tot 12u30

Loc atie
AROMA, Brussel

Begeleider
Ze vertelt over de betekenis van armoede voor personen met
een migratie-achtergrond, de manier waarop sociaal werkers
hiermee omgaan en wat de betrokkenen zelf beschouwen als
goede hulp- en dienstverlening. Daarbij is ze kritisch over de
wijze waarop sociaal werkers ‘cultuur’ als verklaring gebruiken
voor de moeilijkheden in hun werk. Haar inzichten integreerde
ze in wat ze een ‘divers-contextueel kader’ noemt en dat zeker
ook jou zal inspireren in het omgaan met superdiversiteit.

Bea Van Robaeys
└└Karel de Grote-Hogeschool, Antwerpen

Prijs
Sector Samenlevingsopbouw: €15
Anderen: €30

PR A K T I S C HE INF O
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praktijkgroep

Diversiteit
Van goede bedoelingen naar krachtige praktijk

Doelgroep

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw

Data
Diversiteit is een woord dat we makkelijk in de mond nemen
en dat vele ladingen dekt. In de praktijkgroep leggen we
de focus op etnisch culturele diversiteit. Hoe ga je om met
taalproblemen, racistische uitlatingen, discriminerend gedrag?

Donderdag 1 februari dinsdag 12 juni vrijdag 9 november 2018
telkens van 9u30 tot 16u30

Loc atie
We werken over aspecten die jij verder wilt verkennen en
ontwikkelen in jouw werk. Een extra troef is de ervaren
opbouwwerker op dit terrein die de praktijkgroep mee
begeleidt.

AROMA, Brussel

Dag 1 gaan we aan de slag met een kader om ons denken over
diversiteit scherp te stellen, en met een getuigenis. We wisselen
van ideeën over een toegankelijk aanbod dat aandacht heeft
voor uitsluitingsmechanismen in onze eigen werking en ruimte
creëert voor iedereen die wil mee doen. Dan leggen we ook de
onderwerpen vast voor de volgende bijeenkomsten.

└└Samenlevingsopbouw Vlaanderen

Begeleiders
Jamal Belmahi
└└Samenlevingsopbouw Antwerpen stad

Rita L’Enfant

Prijs
Sector Samenlevingsopbouw: €120

PR A K T I S C HE INF O
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Cursus

Tot de tanden gewapend
Onderhandelen

Beleid en politiek

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw en anderen

Data
Je wilt van de andere partij iets gedaan krijgen zodat je
je eigen doelstellingen kunt realiseren. Daarvoor ga je
onderhandelen. Je bouwt een strategische alliantie op die
toelaat een meerwaarde te creëren.

Donderdag 20, 27 september - 4 oktober 2018
telkens van 9u30 tot 16u30

In de cursus werken we met de dilemma’s die opduiken in
onderhandelingssituaties op het vlak van inhoud, sfeer,
procedure, macht en achterban. Het model van Mastenbroek
is hierbij de basis.

Begeleider

Onderhandelen gaat ook over de combinatie van
weten, kunnen en willen. Drie aspecten die aandacht
krijgen. We gaan in op: onderhandelen als houding
bij netwerkcontacten, de voorbereiding van een
onderhandelingssituatie, communicatieve aspecten en
vaardigheden die noodzakelijk zijn.
We werken interactief. Theorie, ervaringen delen, discussie
en oefeningen wisselen elkaar af.

Loc atie
AROMA, Brussel

Linda Accou
└└In-tense

Prijs
Sector Samenlevingsopbouw: €165
Anderen: €210

PR A K T I S C HE INF O
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cursus

Als een leeuw in een kooi
Wat als je handelingsruimte krap is?

Beleid en politiek

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw

Data
Je werkt binnen een convenant of nauw samen met een
organisatie of beleidsinstantie. Zo’n samenwerking is
niet altijd evident omdat die mee jouw agenda bepaalt.
Soms wordt je handelingsruimte beperkt of word je in een
bepaalde richting geduwd. Je moet op je woorden letten of
rekening houden met allerlei gevoeligheden. Wat te doen?

Dinsdag 13, 27 november - 18 december 2018
telkens van 9u30 tot 16u30

Loc atie
AROMA, Brussel

Begeleider
Rita l’ Enfant

In de cursus vertrekken we van jouw situatie en hoe je
je draagvlak kan vergroten. We brengen jouw opdracht
en positie binnen dit krachtenveld in kaart, en de
verwachtingen en betrachtingen van de oplossingsactor. We
gaan op zoek naar gemeenschappelijke belangen en wat je
kan doen om deze helder te krijgen. We reiken een kader
aan voor dit zoekproces met elementen op het niveau van de
taak en van de interactie.

└└Samenlevingsopbouw Vlaanderen

Prijs
Sector Samenlevingsopbouw: €120

PR A K T I S C HE INF O
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infosessie

Wij en Europa
Europa is hot. Meer dan twee derde van de Belgische en
Vlaamse regelgeving wordt op één of andere manier op het
Europese niveau bepaald. Ook op het vlak van sociaal beleid
krijgt Europa steeds meer impact. De huidige Europese
Commissie - aangestuurd door Commissaris Marianne Thyssen
- wil een sterker accent leggen op haar sociale beleid. Een
sterkere sociale agenda biedt kansen, maar vraagt ook om
alert te blijven. Bovendien is Europa een ingewikkeld en
complex ‘beestje’.
Jos Sterckx licht de algemene werking van de Europese
unie toe en de impact van Europese dossiers op
Samenlevingsopbouw. Hij gaat uitgebreid in op het
sociale beleid van Europa, de invloed van de Europese
handelsstrategie op de social-profitsector, en de
migratiecrisis.

Beleid en politiek

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw en anderen

Datum
Vrijdag 19 januari 2018
van 9u30 tot 12u30

Loc atie
AROMA, Brussel

Begeleider
Jos Sterckx
└└Kenniscentrum Sociaal Europa vzw

Prijs
Sector Samenlevingsopbouw: €15
Anderen: €30

PR A K T I S C HE INF O

24

Lezingenreeks

Wegen naar structurele verandering
Hoe kunnen we inzetten op structurele verandering in
de samenleving? Over deze vraag gaan we in gesprek met
inspirerende auteurs en onderzoekers. De lezingenreeks kadert
binnen het onderzoekstraject ‘Verdieping van de politieke
kernopdracht’ van Samenlevingsopbouw Vlaanderen.

Samenlevingsopbouw als krachtige speler
CSI Flanders brengt de uitdagingen voor het Vlaamse
middenveld in kaart en gaat op zoek naar innovatieve
antwoorden. De focus ligt op de politieke en dienstverlenende
rol van middenveldorganisaties, de gewijzigde relaties met
overheden, marktspelers en burgers, en de impact van dit
alles op de interne werking van de organisaties.
Ook Samenlevingsopbouw ondervindt deze veranderingen.
Moet Samenlevingsopbouw meer politiserend werken? Wat
houdt dit dan in? Wat is de plaats van Samenlevingsopbouw
naast andere publieke- en marktspelers? Welke verhouding
met andere actoren is wenselijk zonder onze kernopdrachten
uit het oog te verliezen?

Beleid en politiek

inleiders
Stijn Oosterlynck
└└OASeS
Bram Verschuere
└└Universiteit Gent
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Wanneer is armoedebestrijding structureel?
“Wil je een complex probleem als armoede bestrijden, dan
moet je ook structuren veranderen. De vraag die we ons
moeten stellen is: welke beleidsmaatregelen grijpen in op
de structurele armoedeproblematiek?” Tuur Ghys, docent
politieke wetenschappen en publieke administratie, komt zijn
stelling toelichten.

Beleid en politiek

inleiders
Tuur Ghys
└└Universidad Autonoma De Nuevo Leon
(Mexico) en OASeS (UA)
Gerard Hautekeur
└└Ex-stafmedewerker Samenlevingsopbouw
Vlaanderen

Er zijn alternatieven
Enkele opbouwwerkers illustreren hun strategie voor
structurele verandering: de achterliggende visie, aanpak, en
de coalities die ze aangaan om nieuwe wegen in te slaan.
Gerard Hautekeur, auteur ‘Van co-housing tot volkstuin,
toerde door Vlaanderen langs diverse (burger)initiatieven. Hij
ging op zoek naar de randvoorwaarden die maken dat deze
initiatieven een meerwaarde betekenen voor maatschappelijk
kwetsbare groepen en voor structurele verandering.

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw

Data
Dinsdag 13 maart - vrijdag 22 juni 2018
telkens van 9u30 tot 16u30

Loc atie
AROMA, Brussel

Prijs
Sector Samenlevingsopbouw: €80

PR A K T I S C HE INF O
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Infosessie

ABC van de sociale huisvesting
Je maakt kennis met de werking van een sociale
huisvestingsmaatschappij en met de opdrachten van de
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).
Hoe verloopt de financiering van en controle op de
huisvestingsmaatschappijen? Welke procedures en
regels dienen zij te volgen? Hoe wordt de huurprijs
bepaald? Hoe verloopt de toewijzing van woningen?
Wat is er wettelijk geregeld over bewonersparticipatie?
Zien huisvestingsmaatschappijen een meerwaarde
in bewonersparticipatie? Welk beeld leeft er bij de
huisvestingsmaatschappijen over Samenlevingsopbouw?

Grondrechten

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw en anderen

Datum
Dinsdag 4 december 2018
van 9u30 tot 16u30

Loc atie
AROMA, Brussel

Begeleiders
Marc Vanden Eynde
└└Lierse Maatschappij voor de Huisvesting

Gerd De Keyser
└└Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Prijs
Sector Samenlevingsopbouw: €55
Anderen: €70
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Werkbezoek

Komen (W)eten
WoonBox en Mobiel Solidair Wonen

Grondrechten

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw en anderen

Datum
Samenlevingsopbouw Brussel ontwikkelt alternatieve woonmodellen op maat van kwetsbare groepen. De projecten
bieden een stabiele woon- en leefsituatie voor de bewoners,
en zetten in op herwaardering van de buurt en op
gemeenschapsvorming.

Dinsdag 22 mei 2018
van 10u tot 16u

Loc atie
Praktische info volgt na inschrijving

Begeleiders
De WoonBox richt leegstaande (kantoor)gebouwen in als
tijdelijke huisvesting voor mensen met een laag en bescheiden
inkomen. Met standaardpanelen worden op een flexibele
manier 1-, 2- en 3-kamer appartementen gebouwd. De
bewoners krijgen sociale begeleidng en nemen deel aan een
spaarsysteem.
Mobiel Solidair Wonen bouwt samen met thuislozen woonunits
op een braakliggend terrein. Een collectieve ruimte doet dienst
als leefruimte en ontmoetingsplaats. De toekomstige bewoners
krijgen technische en sociale begeleiding.

Stijn Beeckman en Geraldine Bruyneel
└└Samenlevingsopbouw Brussel

Prijs
Sector Samenlevingsopbouw: €20
Anderen: €35
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Infosessie

Maatschappelijke dienstverlening

Grondrechten

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw en anderen

Dienstverlening door mutualiteit en CAW
Wat biedt de dienstverlening van mutualiteiten en Centra
Algemeen Welzijnswerk? Met welke vragen of problemen
van je doelgroep kan je bij hen terecht? Wat zijn hun
kernopdrachten?

Datum

Welk beleid voeren zij als het gaat over mensen in
maatschappelijk kwetsbare posities? Hoe kunnen
we samenwerken aan meer aangepaste hulp- en
dienstverlening?

inleiders

Vrijdag 8 juni 2018
van 9u30 tot 12u30

Loc atie
AROMA, Brussel

Dimitri Heyndrickx
└└Diensten Maatschappelijk Werk Ziekenfondsen

An Verbelen
└└CAW Oost-Brabant

Prijs
Sector Samenlevingsopbouw: €15
Anderen: €30

PR A K T I S C HE INF O
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Persoonsvolgend budget
Sinds 1 januari 2017 krijgen in Vlaanderen ruim 24.000
volwassenen met een beperking een eigen budget. Hiermee
kunnen ze zelf hun ondersteuning en assistentie organiseren.
Een budget op maat van de intrinsieke beperkingen die mensen
ervaren, van hun toekomstplannen, maar ook in functie van de
draagkracht van de aanwezige mantelzorg. Deze hervorming
moet een antwoord bieden op de wachtlijsten en stapt resoluut
af van aanbod gestuurde zorg. Na de hoerastemming bij
de start, horen we vandaag ook kritische geluiden over het
systeem.
We bekijken hoe de persoonsvolgende financiering in elkaar
zit en of deze hervorming voor alle betrokkenen (even) goed
uitpakt.

Grondrechten

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw en anderen

Datum
Vrijdag 8 juni 2018
van 13u30 tot 16u30

Loc atie
AROMA, Brussel

inleiders
Leen Quadflieg
└└Oikonde Mechelen

Hilde Adriaenssens
└└Topix

Prijs
Sector Samenlevingsopbouw: €15
Anderen: €30
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thematafels

Onderwijs
In deze formule staan uitwisseling en leren van mekaar
centraal. We brengen eigen expertise in en die van externen.
We helpen mekaar op weg om knelpunten aan te pakken.
De eerste thematafel gaat over ‘meertaligheid’. Een actueel
thema voor de tweede tafel bepalen we later.

Grondrechten

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw

Data
Thema 1: Meertaligheid: dinsdag 15 mei 2018
Thema 2: wordt later bepaald: vrijdag 30
november 2018
telkens van 9u30 tot 16u30

Loc atie
Thematafel Meertaligheid
Meertaligheid is voor steeds meer kinderen en jongeren een
vanzelfsprekendheid, in hun gezin, in de stad waar ze wonen
en via sociale media. In onze omgeving en in onze scholen
is een ‘meertalige werkelijkheid’ een feit. We zoomen in op
talensensibilisering en we gaan op zoek hoe we binnen onze
werking de taalgrenzen kunnen verleggen.

Praktische info volgt na inschrijving

Begeleider
Kirsten Kluppels
└└Samenlevingsopbouw Vlaanderen

Prijs
Sector Samenlevingsopbouw: €10/€20
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lezing

De democratie en haar belagers: het populisme
Populisme vergezelt de representatiedemocratie als haar
schaduw. Als “dunne” ideologie (Cas Mudde) verbindt het zich
met andere ideologieën zoals bijvoorbeeld nationalisme en
socialisme. Daarom is het een containerbegrip en verschijnt
het ter rechter- en linkerzijde in zoveel gedaanten op zoveel
plaatsen en tijdstippen.
In Westerse democratieën kregen sinds 2008 vooral rechtspopulistische bewegingen voet aan de grond. Voor zover ze
lak hebben aan rechten van minderheden en misprijzen voor
niet verkozen instellingen vormen ze een bedreiging voor de
democratie.
De populist onderscheidt zich van de niet-populist op grond
van morele en niet op grond van inhoudelijke beweringen. Hij/
zij is te herkennen aan exclusieve opvattingen over wat het
volk is en hoe het te vertegenwoordigen. Maar wie vindt dat
rijkdom beter verdeeld moet worden en daaraan in de ogen van
critici ‘onverantwoorde’ of ‘onhaalbare’ voorstellen koppelt, is
daarom nog geen populist. Huidige pleidooien voor een links
populisme zijn niet alleen riskant maar ook overbodig.

Samenleving

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw en anderen

Datum
Dinsdag 11 december 2018
van 9u30 tot 12u30

Loc atie
AROMA, Brussel

Begeleider
Alain Storme
└└Ex-medewerker Samenlevingsopbouw Brussel

Prijs
Sector Samenlevingsopbouw: €15
Anderen: €30
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Leesgroep

Kwestie(s) van Samenlevingsopbouw
Ben je gebeten door de leesmicrobe? Vind je het zinvol om
van tijd tot tijd vakliteratuur door te nemen en hierover van
gedachten te wisselen met collega’s? Dan is de leesgroep
zeker iets voor jou!
De groep komt drie maal samen. Dit jaar lezen we over het
thema ‘diversiteit’. De deelnemers bepalen samen welk boek
ze lezen en bediscussiëren.

Samenleving

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw

Data
Dinsdag 20 maart – 19 juni –
vrijdag 30 november 2018
telkens van 9u30 tot 12u30

Loc atie
AROMA, Brussel

Begeleider
Chris Haesendonckx
└└Samenlevingsopbouw Antwerpen stad

Prijs
Sector Samenlevingsopbouw: €30
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Kijkgroep

Spraakmakend beeld
Beelden ‘spreken’ soms meer dan woorden. Beelden kunnen
beklijven en op je netvlies blijven plakken. We vertrekken
van beeldmateriaal over maatschappelijke thema’s om
van gedachten te wisselen over wat ons daarin raakt en
waar we aanknopingspunten zien voor ons werk binnen
Samenlevingsopbouw. We komen drie keer samen en bekijken
beeldmateriaal gemaakt in de projecten van de sector en
documentaires of films van bekende of minder bekende
regisseurs.
Ben je meer cinefiel dan boekenwurm? Dan is deze formule
zeker iets voor jou.

Samenleving

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw

Data
Donderdag 11 januari –
vrijdag 25 mei - donderdag 6 december 2018
telkens van 13u tot 16u

Loc atie
AROMA, Brussel

Begeleiders
Lien Gijbels
└└Samenlevingsopbouw Brussel

Lies Beunens
└└Samenlevingsopbouw Vlaanderen

Prijs
Sector Samenlevingsopbouw: €30
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blikopener

De-radicalisering of Re-politisering?
Een andere preventiestrategie

Samenleving

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw en anderen

Datum
Het gangbare verklaringsmodel voor terreur gaat uit van een
geleidelijk radicaliseringsproces waarin individuen onder invloed
van radicale religieuze opinies uiteindelijk tot politiek geweld
overgaan. Hoewel dit individueel-religieus model weinig steun
vindt in academische theorievorming en in empirisch onderzoek,
heeft het veel invloed op het discours, het beleid en de praktijk.

Vrijdag 18 mei 2018
van 9u30 tot 12u30

Loc atie
AROMA, Brussel

Begeleiders
Reyhan Görgöz en Bart Van Bouchaute

Uit het onderzoeksproject ‘De-radicalisering als uitdaging voor
het jeugdwelzijnswerk’ blijkt dat de huidige preventie-aanpak
weinig oog heeft voor de grondoorzaken van politiek geweld en
contraproductief werkt. Het stigmatiseert personen en groepen
(die ‘moslim zijn’ en/of ‘radicale ideeën hebben’), versterkt
de polarisering in onze samenleving en dreigt burgerrechten
te ontnemen. Een meer effectieve preventiestrategie grijpt in
op grondoorzaken in de maatschappelijke context. Specifiek
voor maatschappelijk kwetsbare jongeren met een migratieachtergrond betekent dit dat zij meer ruimte en kanalen krijgen
om hun grieven op een legitieme wijze te uiten, zodat ze minder
naar politiek geweld grijpen.

└└Arteveldehogeschool, Gent

Prijs
Sector Samenlevingsopbouw: €15
Anderen: €30
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Samenleving

Internationaal

Citizens Participation University 2018
van 2 tot 6 juli 2018 in Hongarije
Op dit jaarlijks event ontmoet je collega’s uit West-Europa,
Oost-Europa en Amerika en kan je ideeën en ervaringen
uitwisselen over werken aan democratie, participatie
versterken en beleidsbeïnvloeding. Op het programma staan
getuigenissen, lezingen, key-note sprekers, discussie en
workshops. Je maakt ook kennis met creatieve methoden.
De deelnemers zijn mensen van alle leeftijden en de voertaal
is Engels. Plaats van afspraak is Kunbabony, een dorp in de
Hongaarse Poesta op 2 uur van Boedapest.
De jaarlijkse Summer University wordt mee georganiseerd
door Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw, als lid van het
EuCDN.
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Schrijf alvast in en
reserveer zo je plaatsje!
Het programma, de
praktische informatie en
definitieve inschrijving
volgen later.
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traject

Labo voor halve ideeën
Stimulans voor innovatie

Organisatie

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw en anderen

Data
Je hebt een lumineus idee, iets wat je ooit wilt realiseren,
een droom die echt het verschil zou kunnen maken. Helaas
biedt je dagelijks werk geen ruimte om je nog vage maar
innovatieve idee te realiseren. Dan is dit labo een uitgelezen
kans om aan de slag te gaan.

Vrijdag 7 september - 12 oktober 14 december 2018
telkens van 9u30 tot 16u30

In het labo vertrekken we van jouw embryonaal idee en
gebruik je de groep om dit idee scherp, helder, bruikbaar en
uitvoerbaar te maken. Je doorloopt een leerproces met als
resultaat een goed doordacht en haalbaar plan waarmee je je
omgeving zeker kan overtuigen.

Begeleider

Loc atie
AROMA, Brussel

Riet Steel
└└Samenlevingsopbouw Vlaanderen

Prijs
Sector Samenlevingsopbouw: €120
Anderen: €210
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Cursus

Solution Focus
Constructief problemen aanpakken

Organisatie

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw en anderen

Data
Solution Focus is een motiverende, efficiënte en respectvolle
methode die je in staat stelt om problemen veerkrachtig aan
te pakken. Je maakt kennis met zes praktische instrumenten:
platform, mirakelvraag, troeven, schaalvraag, waardering,
kleine stap.

Donderdag 1, 15 maart 2018
telkens van 9u30 tot 16u30

Loc atie
AROMA, Brussel

Begeleider
Tijdens de interactieve training ervaar je de originele kracht
van de Solution Focus en leer je de zes instrumenten op een
succesvolle manier toepassen. Je kan er ‘s anderendaags al
mee aan de slag. Benieuwd of de methode ook jouw houding
ten aanzien van problemen zal veranderen.

Véronique Phillips
└└Ilfaro

Prijs
Sector Samenlevingsopbouw: €110
Anderen: €140
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Cursus

Meten, weten en begrijpen
Kennisopbouw

Organisatie

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw en anderen

Datum
Je wilt dat het resultaat van je project een stevige impact
heeft. Dan is een goede voorbereiding essentieel, en
kennisopbouw maakt daar deel van uit.
Die kennis bouw je op met diverse gegevens en informatie:
cijfers en feiten, een overzicht van de betrokkenen bij de
problematiek, de visie van beleidsactoren of mogelijke
partners en de rol die ze kunnen spelen, inzicht in de
omgeving/context, de inhoud van wetenschappelijke
bronnen.
Je leert hoe je dit materiaal op een praktische manier
verzamelt. Je krijgt tips en instrumenten voor: verzamelen
van cijfergegevens, interviews afnemen, gesprekken voeren,
actoren in kaart brengen, inzetten van participatieve
(onderzoeks)methoden. Ook de verwerking van het materiaal
en daaruit conclusies trekken, komen aan bod.

Dinsdag 18 september 2018
van 9u30 tot 16u30

Loc atie
AROMA, Brussel

Begeleider
Riet Steel
└└Samenlevingsopbouw Vlaanderen

Prijs
Sector Samenlevingsopbouw: €40
Anderen: €70
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Intervisie

Grenzen stellen
Voor de onmacht toeslaat

Organisatie

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw

Datum
Je komt als praktijkwerker in contact met veel mensen en
hun verhalen. Dit zorgt voor ‘verbinding’ maar kan ook
verstikkend worden. De context waarbinnen je werkt nodigt
mensen uit, stimuleert hen om hun verhaal te brengen.
Hoever kan dat gaan? Die grenzen zijn soms vaag. Bovendien
worden de welzijns- en gezondheidsproblemen waar mensen
mee kampen steeds complexer.
Soms slaat de onmacht toe en heb je behoefte om stil te
staan bij je eigen grenzen.
In de intervisie werken we met de thema’s die jij en de
collega’s aanbrengen vanuit praktijksituaties. Inzichten over
‘grenzen stellen’ zorgen voor meer houvast.

Dinsdag 11 september 2018
van 9u30 tot 16u30

Loc atie
AROMA, Brussel

Begeleider
Sylvia Hubar
└└WGC Ridderbuurt Leuven
└└Sociale School Heverlee - UCLL

Prijs
Sector Samenlevingsopbouw: €55
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Organisatie

Septemberontmoeting voor
hoofd-administratieven
Elk najaar ontmoeten de secretariaatsverantwoordelijken van
de instituten Samenlevingsopbouw mekaar ergens ten lande.
Dit jaar zijn we te gast bij Samenlevingsopbouw Antwerpen
provincie.

Organisatie

Deelnemers
Hoofd-administratieven sector
Samenlevingsopbouw

Datum
Donderdag 27 september 2018
van 9u30 tot 16u30

Loc atie
Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Op het programma staan: informatie over personeelsadministratie, boekhouding en informatisering en het
uitwisselen van nuttige weetjes, ervaringen en vragen.

Begeleider
Lies Beunens
└└Samenlevingsopbouw Vlaanderen

Prijs
Sector Samenlevingsopbouw: gratis
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Ieders stem telt

Vanaf nu zit IST op je vel
Ieders stem telt geeft mensen
in maatschappelijk kwetsbare
posities bij verkiezingen een
spreekwoordelijke megafoon.
We willen dat heel veel mensen hun stem laten horen zodat
die luid en krachtig klinkt.
In Antwerpen, Brussel, Gent en in elke Vlaamse provincie
slaan de collega’s van Samenlevingsopbouw en vele partners
de handen in mekaar om te ijveren voor een socialer beleid.
Mensen uit onze projecten en van partnerorganisaties
mengen zich actief in het verkiezingsdebat en schuiven hun
beleidsprioriteiten naar voor.
IST kan niet zonder jouw medewerking. Wij ondersteunen je
met informatie en vorming.

46

Werkers illustreren

Ieders stem telt in de praktijk
De doelgroep als ambassadeur voor IST
Leen Van den Bulck stelt het initiatief ‘Ieders droom telt’
voor. In 2012 bouwden 100 Borgerhoutenaars, in het kader van
IST, aan een tentoonstelling. Zij werkten daarin vier thema’s
uit: aangename buurt, maatschappelijke dienstverlening,
Nederlands en discriminatie. De tentoonstelling reisde van het
districtshuis naar het Vlaams en Federaal parlement, de Roma
en verschillende dienstencentra. Een groepje ambassadeurs
vertelden de bijhorende verhalen en deden voorstellen aan
politici. Zij werden de spreekbuis, met respect voor de vele
gezichten achter de dromen.
Leen vertelt over de weg die zij met de deelnemers aflegde,
welke ondersteuning hierbij nodig was, en wat dit initiatief
betekende voor de mensen zelf.

Ieders stem telt

47

POLSSLAG - beleidsvoorstellen blijven opvolgen
In Sint-Niklaas formuleerden 12 organisaties bij de vorige
verkiezingen gezamenlijk 25 beleidsvoorstellen. Het netwerk
koos ervoor om deze voorstellen te blijven opvolgen
gedurende de hele legislatuur onder de naam POLSSLAG.
POLSSLAG stelde zich op als een actieve actor in het
armoededebat, stelde mee het plan op, bekeek samen met
politici de voortgang, en was betrokken bij verschillende
initiatieven.

Ieders stem telt

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw

Datum
Vrijdag 23 februari 2018
van 9u30 tot 12u30

Loc atie
AROMA, Brussel

Begeleiders
Nicole Formesyn vertelt hoe zij dit aanpakten: de
samenwerking tussen de organisaties, het vormgeven van
POLSSLAG als aanspreekpunt voor het beleid, en het betrekken
van de doelgroep. We vernemen tot welke resultaten dit
leidde en wat de verdere plannen zijn.

Nicole Formesyn
└└Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen

Leen Van den Bulck
└└Samenlevingsopbouw Antwerpen stad

Prijs
Sector Samenlevingsopbouw: €15
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Cursus

Beleidsaanbevelingen onderbouwen
met argumenten

Ieders stem telt

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw

Datum
Om te vermijden dat onze beleidsaanbevelingen meteen van
tafel worden geveegd, willen we met goede argumenten
voor de dag komen. We doorgronden de verschillende
politieke ideologieën en leggen ze op de programma’s van de
politieke partijen. Weten waarom de ene partij beleidslijn X
belangrijk vindt en een andere partij kiest voor beleidslijn Y, is
noodzakelijk om onze boodschap duidelijk te maken.
Met dit inzicht bouwen we argumenten op voor onze
beleidsaanbevelingen en ter voorbereiding van de geplande
politieke contacten, ook in 2019. We gaan hiervoor aan de slag
met technieken uit de klassieke argumentatieleer.

Donderdag 13 december 2018
van 9u30 tot 16u30

Loc atie
AROMA, Brussel

Begeleider
Klaas Poppe
└└Samenlevingsopbouw Vlaanderen

prijs
Sector Samenlevingsopbouw: €40
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infosessie

Het reilen en zeilen van de Belgische staat
België kent een ingewikkelde staatsstructuur: federale
staat, deelstaten, gemeenschappen en gewesten, 6
parlementen en regeringen. Over de zesde staatshervorming
werd in 2011 een akkoord bereikt, en sinds juli 2014 is de
bevoegdheidsoverdracht van het federale niveau naar de
gemeenschappen en gewesten een feit.

Ieders stem telt

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw en anderen

Datum
Donderdag 29 november 2018
van 9u30 tot 12u30

Loc atie
AROMA, Brussel

Begeleider
Hoe zit ons kleine landje vandaag bestuurlijk in mekaar?
Waartoe dienen al die parlementen en regeringen? Wat is hun
bevoegdheid? We nemen je mee op pad door de Belgische
staatsstructuur, en zonder verloren te lopen.

Kristel De Vos
└└Sector Samenlevingsopbouw

Prijs
Sector Samenlevingsopbouw: €15
Anderen: €30

PR A K T I S C HE INF O
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Partners in vorming
Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw en de acht
regionale instituten Samenlevingsopbouw werken
samen het leeraanbod uit.

Claudia Mellebeek
Samenlevingsopbouw
RIMO Limburg

Anke Anthoni

Ann Hendriks

Kirsten Saenen

Samenlevingsopbouw
Antwerpen provincie

Samenlevingsopbouw
Gent

Samenlevingsopbouw
Riso Vlaams-Brabant

Lies Beunens

Rita L’Enfant

Katleen Vanlerberghe

Samenlevingsopbouw
Vlaanderen

Samenlevingsopbouw
Vlaanderen

Samenlevingsopbouw
Brussel

Kathleen Desmyter

Griet Van Baarle

Samenlevingsopbouw
Oost-Vlaanderen

Samenlevingsopbouw
Antwerpen stad

Karen Viaene
Samenlevingsopbouw
West-Vlaanderen
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Praktische info
Prijs: 2 categorieën
• Sector Samenlevingsopbouw,
inclusief onderwijsopbouwwerk
(particulier initiatief), armoedesector en organisaties ondersteund
door SAM, steunpunt Mens en
Samenleving.
• Alle andere deelnemers
In de prijs zijn het documentatiemateriaal en de maaltijden (enkel
voor volle dagen) inbegrepen.
Vragen?

Chantal
Van Broeckhoven
T 02 274 19 50

Inschrijven

Locatie

Voor 1 december 2017

Samenlevingsopbouw Vlaanderen
AROMA-gebouw
Vooruitgangstraat 323, 1030 Brussel

Medewerkers uit de sector
Samenlevingsopbouw leggen
hun keuze(s) voor aan de
verantwoordelijke ‘leren’ van
hun instituut en schrijven in via
het regionaal instituut.

IN S C HRI J V E N SEC T OR
Andere geïnteresseerden schrijven
online in: 1 formulier per persoon.
Maak eerst uw keuze(s), vink deze aan
op het formulier, vul uw persoonlijke
gegevens in en klik dan op ‘Verstuur’.

IN S C HRI J V E N A NDE RE N

Tenzij anders vermeld
Hoe bereiken?
AROMA ligt op 10 minuten wandelen
van het treinstation Brussel-Noord.
De tramhalte is ‘Thomas’.

ZIE PL A N
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Aanbod op maat
Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw
biedt ook vorming aan op maat van
uw organisatie.
Over onder meer:
• inleiding in Samenlevingsopbouw
• projectmatig werken
• doelgericht en realistisch werken
• participatie in de praktijk
• samenwerken met partners
• begeleiden van het proces in
samenwerkingsverbanden
• mensen versterken
• aandachtsgebieden versterken
• beleidsbeïnvloeding
• waardengericht werken

Wij luisteren graag naar hoe u het
ziet en ontwikkelen een programma
dat voldoet aan de behoeften en
verwachtingen van u en uw team.

Contac teer

Lies Beunens
T 02 274 19 65

Rita L’Enfant
T 02 274 19 64

53

BOS

Kadervorming

Beroepsopleiding Samenlevingsopbouw

Sedert 2017 bieden we een heuse Beroepsopleiding
Samenlevingsopbouw aan die drie luiken telt. Iedereen die
in de sector komt werken, volgt de beroepsopleiding. Elke
werker stippelt samen met de verantwoordelijke ‘leren’ van
het regionaal instituut een eigen parcours uit.

Inleiding (1dag)
Een algemene inleiding en
inwijding in samenlevingsopbouw
en in de sector.

Basisopleiding (5 dagen)
De focus ligt op de essentie van de
job van buurt- en opbouwwerker:
Referentie- en Waardenkader
Samenlevingsopbouw, het
projectwerk als technisch instrument,
de leefwereld van mensen in
maatschappelijk kwetsbare posities,
de maatschappelijke context
waarin we werken en structurele
verandering.

Modules prak tijkk aders
(telkens 3 dagen)
Praktische handvatten om te
werken aan de agogische- en
politieke kernopdracht. De
kaders zijn: participatief werken
met de doelgroep, beleidsbeïnvloeding, samenwerken tussen
organisaties, mensen versterken.
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Sectordagen in 2018 - Save the date
Sectordag Maatschappelijke dienstverlening
Vrijdag 16 maart 2018

Sectordag Wonen
Donderdag 19 april 2018

Sectordag Arbeid
Dinsdag 24 april 2018

Sectordag Aandachtsgebieden versterken
Vrijdag 4 mei 2018

Dag van de coach
Vrijdag 1 juni 2018

Vanaf 2018 maakt
Samenlevingsopbouw
Vlaanderen vzw deel
uit van SAM, steunpunt
Mens en Samenleving

COLOFON
Een uitgave van Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw
Vooruitgangstraat 323 bus 2
1030 Brussel
tel. 02 201 05 65
info.vlaanderen@samenlevingsopbouw.be
www.samenlevingsopbouw.be
Brussel, oktober 2017

