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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!

Kadervorming

DEELNEMERS

Nieuwe werkers in de sector
Samenlevingsopbouw
DATUM (KEUZE MAKEN)

Keuze 1: dinsdag 19 februari 2019
Keuze 2: dinsdag 8 oktober 2019
van 9u30 tot 16u
LOCATIE

AROMA, Brussel
BEGELEIDER

Lies Beunens
◊ SAM, steunpunt Mens en Samenleving
PRIJS

€40

INSCHRIJVEN
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KADERVORMING

Basisopleiding Samenlevingsopbouw
De Basisopleiding focust op de essentie van de job van buurt- en
opbouwwerker. Komen aan bod:
• 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
structurele verandering kunnen werken.

Kadervorming

DEELNEMERS

Nieuwe werkers in de sector
Samenlevingsopbouw
DATA

Vrijdag 11, 18 januari,
1, 15 februari,
1 maart 2019
van 9u30 tot 16u30
LOCATIE

AROMA, Brussel
BEGELEIDERS

Lies Beunens en Rita L’Enfant
◊ SAM, steunpunt Mens en Samenleving
PRIJS

€200

INSCHRIJVEN
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PRAKTIJKKADER

Kadervorming

Participatief werken met de doelgroep

DEELNEMERS

Participatief werken is één van de bouwstenen om mensen
te versterken. We situeren het begrip ‘participatie’ en
verkennen de verschillende invullingen ervan. Je krijgt
handvatten om in de praktijk participatief te werken volgens de
‘viervelden-benadering’.

DATA (KEUZE MAKEN)

Elementen die in beeld komen zijn: bereiken en leren kennen
van de doelgroep, een aantrekkelijk en toegankelijk aanbod, een
brede waaier van participatiekansen en -mogelijkheden, en de
ondersteuning bij het opnemen van die kansen.

LOCATIE

Sector Samenlevingsopbouw

Reeks 1: donderdag 16, 23 mei, 6 juni 2019
Reeks 2: dinsdag 5, 19 november,
3 december 2019
van 9u30 tot 16u30

AROMA, Brussel
BEGELEIDER

Lies Beunens
◊ SAM, steunpunt Mens en Samenleving
PRIJS

€120

INSCHRIJVEN
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PRAKTIJKKADER

Kadervorming

Beleidsbeïnvloeding

DEELNEMERS

Beleidsbeïnvloeding is een langdurig proces dat uiteindelijk
moet leiden tot probleemoplossing en structurele verandering.
Maar hoe begin je eraan? Wat komt er allemaal bij kijken? Welke
concrete acties kunnen opgezet worden?

DATA (KEUZE MAKEN)

In deze module maak je kennis met de vijf fasen in het proces
van beleidsbeïnvloeding: van de opmaak van een dossier
op basis van een gedegen analyse, over heldere doelen en
een afgewogen strategie, tot opbouw en inzet van macht en
concrete interventies.
We bekijken welke rollen je als werker kan opnemen en hoe je de
doelgroep hierbij kan betrekken.

Sector Samenlevingsopbouw

Reeks 1: donderdag 17, 31 januari,
14 februari 2019
Reeks 2: donderdag 26 september,
10, 24 oktober 2019
van 9u30 tot 16u30
LOCATIE

AROMA, Brussel
BEGELEIDERS

Lies Beunens en Rita L’Enfant
◊ SAM, steunpunt Mens en Samenleving
PRIJS

€120

INSCHRIJVEN
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PRAKTIJKKADER

Bouwstenen van structurele verandering
Politieke kernopdracht

We nemen de politieke kernopdracht van Samenlevingsopbouw
opnieuw uitgebreid onder de loep. ‘Realiseren van structurele
verandering’, wat betekent dit concreet? Hoe definiëren wij
‘structurele verandering’ en op welk niveau kan die gerealiseerd
worden?
Ook de maatschappelijke domeinen voor ons politiek werk en
het type verandering dat we op die domeinen beogen, komen in
beeld.
De verdieping en actualisering van de politieke kernopdracht is
vertaald in een praktijkkader dat gepresenteerd wordt tijdens
drie regionale momenten.

Kadervorming

DEELNEMERS

Middenkader sector Samenlevingsopbouw
DATUM (KEUZE MAKEN)

Vrijdag 11 oktober 2019 – Gent
Donderdag 7 november 2019 – Brussel
Dinsdag 12 november 2019 – Antwerpen
van 9u30 tot 12u30
LOCATIE

Volgt na inschrijving
BEGELEIDERS

Steven Rommel en Lies Beunens
◊ SAM, steunpunt Mens en Samenleving
PRIJS

Gratis
INSCHRIJVEN
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CURSUS

Aandachtsgebieden versterken
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?

Kadervorming

DEELNEMERS

Sector Samenlevingsopbouw
DATUM

Vrijdag 8 februari 2019
van 9u30 tot 16u30
LOCATIE

AROMA, Brussel
BEGELEIDER

Riet Steel
◊ SAM, steunpunt Mens en Samenleving
PRIJS

€40

INSCHRIJVEN
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WERKPLA ATS

Gebiedsanalyse

Aandachtsgebieden versterken
Je neemt het aandachtsgebied waarin je actief bent onder
de loep met behulp van de recent ontwikkelde leidraad voor
gebiedsanalyse. Zo verken je welke kennis van het gebied je
al hebt, en hoe je die kan uitbreiden en aanwenden voor jouw
praktijk.
Je krijgt ondersteuning om jouw gebiedsanalyse doordacht
en systematisch aan te pakken, en om verschillende soorten
gegevens, kennis en perspectieven met elkaar te combineren.
Tussentijds ga je op je werkplek verder aan de slag met een
relevante opdracht.
We maken ruimte voor inspiratie, reflectie en uitwisseling met
de collega’s.

Kadervorming

DEELNEMERS

Sector Samenlevingsopbouw
DATA

Vrijdag 29 maart, 7 juni 2019
van 9u30 tot 16u30
LOCATIE

AROMA, Brussel
BEGELEIDER

Riet Steel
◊ SAM, steunpunt Mens en Samenleving
PRIJS

€40

INSCHRIJVEN
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MASTERCLASS

Verzetten mag, tegenspreken niet
Terugkomdag

We focussen op actuele maatschappelijke ontwikkelingen met
een impact op Samenlevingsopbouw, op nieuwe ontwikkelingen
in de praktijk, en op wat ervaren opbouwwerkers vandaag bezig
houdt.
We analyseren situaties, zoeken samen naar een wenselijke
aanpak en oplossingen, en wisselen meningen uit. Jouw rijke
ervaring en die van de collega’s wordt ten volle ingezet.

Kadervorming

DEELNEMERS

Sector Samenlevingsopbouw
DATUM

Vrijdag 15 maart 2019
van 9u30 tot 16u30
LOCATIE

AROMA, Brussel
BEGELEIDER

Rita L’Enfant
◊ SAM, steunpunt Mens en Samenleving
PRIJS

€40

INSCHRIJVEN
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TRAIN DE TRAINER

Goed omkaderd

Coachen met de praktijkkaders

Reflectie maakt deel uit van het leerproces. Diepgaande
gesprekken over inhoud en aanpak helpen medewerkers bij
het uitvoeren van hun job. Als coach creëer je hiervoor ruimte
tijdens de werkbegeleiding. Je plaatst de vragen 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 besteden we aan inzicht verwerven in de praktijkkaders.
Met die inzichten ga je tussentijds aan de slag in de coaching.
Op dag 2 werken we verder met jouw ervaringen, successen en
de moeilijkheden die je ondervond.
We organiseren 2 modules met telkens 2 praktijkkaders.
• Module 1: Participatief werken en Mensen versterken
• Module 2: Beleidsbeïnvloeding en Samenwerken

Kadervorming

DEELNEMERS

Werkbegeleiders sector Samenlevingsopbouw
DATA

Module 1: Donderdag 10 januari,
dinsdag 12 februari 2019
Module 2: Donderdag 28 februari,
dinsdag 19 maart 2019
van 9u30 tot 16u30
Inschrijven kan voor het geheel of voor de
afzonderlijke modules.
LOCATIE

AROMA, Brussel
BEGELEIDER

Rita L’Enfant
◊ SAM, steunpunt Mens en Samenleving
PRIJS

€80 per module
INSCHRIJVEN
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UIT WISSELING

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.
Dan is deze dag zeker iets voor jou. Je ontmoet andere
projectmedewerkers en maakt kennis met het praktijkkader
'Participatief werken'. Er is volop ruimte voor vragen en
uitwisseling met de collega’s.

Kadervorming

DEELNEMERS

Projectmedewerkers sector
Samenlevingsopbouw
DATUM

Dinsdag 26 februari 2019
van 9u30 tot 16u30
LOCATIE

AROMA, Brussel
BEGELEIDER

Lies Beunens
◊ SAM, steunpunt Mens en Samenleving
PRIJS

€40

INSCHRIJVEN
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Doelgroep
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CURSUS

De kunst van het werken met groepen
Wie met een groep aan de slag gaat, moet van vele markten
thuis zijn.
Wanneer voelen deelnemers zich betrokken? Hoe vergroot
je hun inzet? Wat is het belang van veiligheid en vertrouwen?
Waarom mislukt een bijeenkomst? Hoe bereid je een agenda
voor? Hoe bepaal je het doel van een vergadering? Hoe ‘werkt’
communicatie in een groep? Wat zijn valkuilen tijdens de
besluitvorming? Hoe ga je om met ‘lastige deelnemers’?
Tijdens de basiscursus leer je meer over de fasen die een groep
doorloopt en de interventieniveaus, hoe de communicatie en
besluitvorming gebeuren, en wat het evenwicht is tussen taaken groepsgerichtheid.

Doelgroep

DEELNEMERS

Open aanbod
DATA

Dinsdag 17, 24 september,
1, 15 oktober 2019
van 9u30 tot 16u30
LOCATIE

AROMA, Brussel
BEGELEIDER

Linda Accou
◊ In-tense
PRIJS

€240

INSCHRIJVEN
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CURSUS

Meningsverschillen in de groep

Doelgroep

DEELNEMERS

Open aanbod

Als je aan de slag bent met je doelgroep zijn meningsverschillen
tussen mensen onvermijdelijk. Meer zelfs: ze zijn broodnodig en
waardevol. Tenminste als je ze tot een meerwaarde kunt maken
en ze niet onder tafel veegt of laat leiden tot polarisatie.

DATA

Hoe kun je constructief en verbindend omgaan met
meningsverschillen en met extreme standpunten? Hoe kun je
ondanks meningsverschillen in relatie blijven en elkaar niet kwijt
geraken? Dat kom je te weten in deze opleiding.

AROMA, Brussel

Je krijgt theoretische kaders mee, en er wordt vooral veel
geoefend.

Vrijdag 10, 24 mei 2019
van 9u30 tot 16u30
LOCATIE

BEGELEIDER

Linda Accou
◊ In-tense
PRIJS

€120

INSCHRIJVEN
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CURSUS

Op huisbezoek

Wat, waarom en hoe?

Doelgroep

DEELNEMERS

Sector Samenlevingsopbouw
DATUM

Samenlevingsopbouw RIMO Limburg werkte voor het project
‘Buurtgerichte zorg’ een vormingspakket uit waarmee je in je eigen
praktijk aan de slag kan.

Donderdag 7 februari 2019
van 9u30 tot 16u30

Je krijgt waardevolle tips (o.a. aankondiging van je komst,
introductie aan de deur) en oefeningen in contact leggen, actief
en inlevend luisteren, en grenzen stellen. Hierbij komen aspecten
aan bod zoals: omgaan met stiltes, emoties en onverwachte
gebeurtenissen, de ander begrijpen, doorvragen, het gesprek van
richting veranderen.

AROMA, Brussel

We staan ook stil bij de ethische kant. Aan de hand van de
methodiek ‘Met de deur in huis’ (HoGent) reflecteren we op
waarden, normen en ethische dilemma’s bij een huisbezoek.

LOCATIE

BEGELEIDERS

Rudi Bloemen
◊ Samenlevingsopbouw RIMO Limburg
Sandra Beelen
◊ SAM, steunpunt Mens en Samenleving
PRIJS

€40

INSCHRIJVEN
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WERKERS ILLUSTREREN

Koffie slurpen en de wereld verbeteren
Gesprekken in Dinamo

‘De rijkste wijk van Antwerpen als je vanachter begint’. Zo
omschrijven bewoners Deurne-Noord, een buurt gekneld tussen
het Sportpaleis, de Ring en het Bosuil-stadion. Dinamo, een
buurtwerking van Samenlevingsopbouw, is er al bijna twintig
jaar actief.
De buurt- en opbouwwerkers vertellen over de buurt, over hun
werk en de dagelijkse contacten met de bewoners in de wijk en
in Dinamo.
Je verneemt hoe zij mensen op verhaal laten komen, wat zij
doen met vooroordelen en racisme, hoe zij omgaan met pijn en
kwetsuren, hoe zij conflicten hanteren. De thema’s waarin hun
politiek werk vorm krijgt zijn diversiteit, onderbescherming,
taal, en vermaatschappelijking.
Geert Schuermans illustreert de gesprekken met verhalen uit zijn
boek ‘Tubes en Talloren. Lief en leed in Deurne-Noord’ (EPO, 2018).

Doelgroep

DEELNEMERS

Open aanbod
DATUM

Dinsdag 12 maart 2019
van 10u tot 15u
LOCATIE

Dinamo
Ten Eekhovelei 337, 2100 Deurne
BEGELEIDERS

Team Dinamo
◊ Samenlevingsopbouw Antwerpen stad
Geert Schuermans
◊ SAM, steunpunt Mens en Samenleving
PRIJS

€20

INSCHRIJVEN
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CURSUS

Help! Wat moet ik doen?

Mensen met een psychische problematiek
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.

Doelgroep

DEELNEMERS

Open aanbod
DATA

Dinsdag 26 november,
10 december 2019
van 9u30 tot 16u30
LOCATIE

AROMA, Brussel
BEGELEIDERS

Sylvia Hubar
◊ WGC Ridderbuurt Leuven
◊ Sociale School Heverlee-UCLL
Nathalie Albert
Alexianen Zorggroep Tienen
PRIJS

€120

INSCHRIJVEN
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CURSUS

Twijfels en dilemma’s
Ethisch handelen

De ethische kant van ons werk zorgt af en toe voor ongemak en
twijfel. Meestal handelen we intuïtief moreel juist wanneer we
aanvoelen dat er iets ‘niet klopt’. Maar soms is er meer nodig om
een situatie juist in te schatten of om te beseffen wat er precies
aan de hand is.
Een juiste vraagstelling zorgt ervoor dat je inzicht krijgt in een
ethische kwestie. Van daaruit ga je op zoek naar wat je te doen
staat. De cursus biedt hiervoor kaders.
We gaan ook in op de kern van discretieplicht en de gevolgen
hiervan voor samenwerking.

Doelgroep

DEELNEMERS

Sector Samenlevingsopbouw
DATA

Donderdag 3 oktober, 7 november 2019
van 9u30 tot 16u30
LOCATIE

AROMA, Brussel
BEGELEIDER

Kris Stas

◊ SAM, steunpunt Mens en Samenleving
PRIJS

€80

INSCHRIJVEN
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IN GESPREK MET DE AUTEUR

Tubes en talloren
Geert schuermans

Een jaar lang liep Geert Schuermans mee in Dinamo, een
buurtwerking van Samenlevingsopbouw Antwerpen stad. In zijn
boek schetst hij het reilen en zeilen in het buurthuis, en brengt
hij de verhalen van mensen die er een tweede thuis vonden:
bezoekers, vrijwilligers, en professionals. Wat drijft hen naar het
buurthuis? Wat vinden ze daar en wat dragen ze zelf bij aan de
werking? Het resultaat zijn soms treurige, soms grappige, maar
altijd hoopgevende verhalen vol energie.
Deelnemers krijgen een gratis exemplaar van ‘Tubes en Talloren.
Lief en leed in Deurne-Noord’. Je leest het boek vooraf en pikt
er twee fragmenten uit voor een gesprek met de auteur over het
belang van buurtwerk, samenleven, vermaatschappelijking.

Doelgroep

DEELNEMERS

Sector Samenlevingsopbouw
DATUM

Vrijdag 22 februari 2019
van 9u30 tot 12u30
LOCATIE

AROMA, Brussel
BEGELEIDERS

Geert Schuermans en Lies Beunens
◊ SAM, steunpunt Mens en Samenleving
PRIJS

€20

INSCHRIJVEN
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Beleid en politiek
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INFOSESSIE

Lokaal sociaal beleid op een nieuwe leest?
Inkanteling OCMW’s een feit

In 2019 is de inkanteling van de OCMW’s in de gemeenten een
feit. Sommige besturen staan al klaar, andere zitten nog volop
in het inkantelingsproces. Wat is vandaag de stand van zaken,
en wat betekent dit - na de gemeenteraadsverkiezingen van
oktober 2018 - voor het lokaal sociaal beleid?
De VVSG volgt het inkantelingsproces op de voet en
ondersteunt gemeenten en OCMW’s hierbij. Peter Cousaert
brengt een overzicht van de actuele situatie en van de
uitdagingen voor de toekomst.

Beleid en politiek

DEELNEMERS

Open aanbod
DATUM

Donderdag 4 april 2019
van 9u30 tot 12u30
LOCATIE

AROMA, Brussel
BEGELEIDER

Peter Cousaert
◊ VVSG
PRIJS

€20

INSCHRIJVEN

24

INFOSESSIE

De nieuwe Vlaamse overheid
Open en wendbaar

De Vlaamse overheid wil een open en wendbare overheid zijn.
Bestuurlijke decreten werden samengebracht, een groenboek
opgesteld en na consultatie van burgers en organisaties
uitgewerkt tot een witboek ‘Open en wendbare overheid’.
De Vlaamse overheid zet in op vijf pijlers: dienstverlening,
participatie, regelgeving, onderbouwd beleid, en interne
samenwerking.
Wat betekent dit concreet voor de burger? Welke
participatiedrempels worden weggewerkt? Hoe kunnen wij
mee inzetten op de vernieuwende samenwerkingsvormen
zoals co-creatie en coproductie? Verandert er iets aan de
regulerings-impactanalyse zoals de Armoedetoets?
We gidsen je door de gangen van de nieuwe overheid.

Beleid en politiek

DEELNEMERS

Open aanbod
DATUM

Donderdag 4 april 2019
van 13u30 tot 16u30
LOCATIE

AROMA, Brussel
BEGELEIDER

Kristel De Vos
◊ sector Samenlevingsopbouw
PRIJS

€20

INSCHRIJVEN
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CURSUS

Een samenwerkingsverband trekken
Als je een samenwerkingsverband trekt, heb je een specifieke
rol in het begeleiden van het samenwerkingsproces. De trekker
is vertrouwd met de uitgangspunten en principes van goed
samenwerken, heeft oog voor de taak- en de relatiedimensie,
verzorgt de relatie met de achterliggende organisaties,
werkt verbindend, en kan omgaan met meningsverschillen en
conflicten. Een hele opdracht dus. Maar hoe doe je dat allemaal
in de praktijk?
In de cursus krijg je praktische handvatten om mee aan de slag
te gaan. We vertrekken vanuit de casussen en de ervaring van
de deelnemers. We verkennen wat een mogelijke aanpak is, wat
werkt en wat valkuilen zijn.

Beleid en politiek

DEELNEMERS

Open aanbod
DATA

Dinsdag 15 januari, 5 februari 2019
van 9u30 tot 16u30
LOCATIE

AROMA, Brussel
BEGELEIDER

Rita L’Enfant
◊ SAM, steunpunt Mens en Samenleving
PRIJS

€80

INSCHRIJVEN
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CURSUS

Oog in oog met politici
Do’s and don’ts

Vroeg of laat kom je als praktijkwerker tegenover een politicus
of een andere beleidsverantwoordelijke te staan om je zaak te
bepleiten. En dan sta je best op scherp! Goed voorbereid zijn is
de boodschap en vergroot je kansen op slagen.
Je leert hoe je zo’n face-to-face contact best aanpakt: van de
voorbereiding van het gesprek tot de opvolging nadien. Uiteraard
staat dossierkennis voorop, maar ook vormelijke en non-verbale
aspecten spelen een rol. Bijvoorbeeld de manier waarop je
iemand aanspreekt, rekening houdt met de beperkte tijd van
je gesprekspartner, je houding, een naamkaartje achterlaten.
Ook deze, ogenschijnlijk minder belangrijke ‘details’, brengen
we in beeld. Dit alles doorspekt met praktische voorbeelden,
illustraties en anekdotes.

Beleid en politiek

DEELNEMERS

Sector Samenlevingsopbouw
DATA

Dinsdag 14, 28 mei 2019
van 9u30 tot 16u30
LOCATIE

AROMA, Brussel
BEGELEIDER

Kristel De Vos
◊ sector Samenlevingsopbouw
PRIJS

€80

INSCHRIJVEN
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LEZING

De stand van het land
Wanneer na de verkiezingen van mei 2019 het stof gaan liggen is,
maakt Sacha Dierckx zijn analyse.
Welke impact hebben de kiesresultaten op de positie van
maatschappelijk kwetsbare groepen? Wat mogen we verwachten
van de gevormde Vlaamse, federale en Europese regeringen?
Welke uitdagingen liggen er in het verschiet?
Deze en andere vragen bieden stof voor een pittig debat.

Beleid en politiek

DEELNEMERS

Open aanbod
DATUM

Donderdag 19 september 2019
van 9u30 tot 12u30
LOCATIE

AROMA, Brussel
BEGELEIDER

Sacha Dierckx
◊ Denktank Minerva
PRIJS

€20

INSCHRIJVEN
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LEZING

Samenlevingsopbouw en
duurzame ontwikkeling
A match made in heaven?

Het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ is hot in het huidige
maatschappelijk debat en de beleidscontext, zowel op
internationaal als lokaal niveau. Duurzame ontwikkeling
richt zich niet langer enkel op ecologische problemen, maar
ook steeds meer op sociale en economische vraagstukken.
Duurzaamheid gaat immers gepaard met andere uitdagingen,
waaronder (mondiale) ongelijkheid, extreme armoede,
economische en sociale ontwikkeling. Deze thema’s zijn ook
voor Samenlevingsopbouw heel belangrijk.
Klaas Poppe dacht na over de vraag waarom Samenlevingsopbouw de aandacht moet richten op duurzame ontwikkeling
en hoe dit toegepast kan worden in de opbouwwerkprojecten.
Hij stelt zijn ideeën voor en hierover gaan we in debat.

Beleid en politiek

DEELNEMERS

Sector Samenlevingsopbouw
DATUM

Dinsdag 22 oktober 2019
van 9u30 tot 16u30
LOCATIE

AROMA, Brussel
BEGELEIDER

Klaas Poppe
◊ SAM, steunpunt Mens en Samenleving
PRIJS

€40

INSCHRIJVEN
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WERKERS ILLUSTREREN

Een bedrijf als partner
Project Papillon

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen verhuurt
huishoudtoestellen aan mensen in energiearmoede. Het
project Papillon wil het energieverbruik van deze gezinnen laten
dalen door oude energieverslindende toestellen te vervangen:
koelkasten, diepvriezers, wasmachines, droogkasten en
vaatwassers.
Samenlevingsopbouw werkte een model uit waardoor gezinnen
deze huishoudtoestellen kunnen huren in plaats van kopen.
In BSH Home Appliances vonden ze de ideale partner om dit
experiment aan te gaan.
Beide partners lichten hun project toe. We gaan met hen op zoek
naar de meerwaarde van het model op sociaal en economisch vlak.

Beleid en politiek

DEELNEMERS

Open aanbod
DATUM

Dinsdag 18 juni 2019
van 9u30 tot 12u30
LOCATIE

AROMA, Brussel
BEGELEIDERS

Stefan Goemaere
◊ Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen
Bruno Vermoesen
◊ BSH Home Appliances
PRIJS

€20

INSCHRIJVEN
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INFOSESSIE

Grondrechten

Sociale grondrechten als kompas

DEELNEMERS

Bernard Hubeau stelt dat sociaal werk een sociaal
rechtvaardigheidsberoep is met de sociale grondrechten
als kompas. Een inspirerende stellingname. Ook voor
Samenlevingsopbouw is inzetten op sociale grondrechten
cruciaal in het werken aan maatschappelijke achterstelling en
sociale uitsluiting.

DATUM

Wat zijn sociale grondrechten? Is er een verschil met
mensenrechten? Zijn sociale grondrechten afdwingbaar of
vormen ze enkel een hefboom? Welke opdrachten liggen er voor
Samenlevingsopbouw om haar missie waar te maken?

BEGELEIDER

Stof genoeg voor een boeiende gedachtenwisseling.

Sector Samenlevingsopbouw

Dinsdag 7 mei 2019
van 9u30 tot 12u30
LOCATIE

AROMA, Brussel

Bernard Hubeau
◊ Faculteit Rechten, UA
PRIJS

€20

INSCHRIJVEN
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BLIKOPENER

Perspectief op publieke ruimte
In het landschap van stadsontwikkeling, gentrificatie,
privatisering en commercialisering van de buitenruimte, zoekt
kunstenares Elly Van Eeghem naar publieke ruimte. Ze vindt
die in het werken met grenzen in de stad, in het omvormen van
leegstaande panden tot plaatsen voor samenwerking, en in het
verbeelden van een andere toekomst voor dezelfde stedelijke
realiteit. Deze werkwijzen zijn tijdelijk en veranderlijk, zoals de
stad zelf. Het werk is nooit af.
Ze neemt ons mee in haar artistieke praktijk en onderzoek in
stedelijke gebieden in binnen- en buitenland. Haar ervaringen
en kennis stellen onze blik op de ruimte rondom ons op scherp.
Ze zet ons aan het denken en nodigt ons uit om bewuster en
gerichter de ruimte in onze wijk of stad meer publiek te maken.

Grondrechten

DEELNEMERS

Open aanbod
DATUM

Vrijdag 26 april 2019
van 9u30 tot 12u30
LOCATIE

AROMA, Brussel
BEGELEIDER

Elly Van Eeghem
◊ KASK School of Arts Gent
PRIJS

€20

INSCHRIJVEN
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INFOSESSIE

Plannen voor plaats

In gesprek met de Vlaamse Bouwmeester
Een aantal woonprojecten van Samenlevingsopbouw
zetten in op alternatieve, kleinschalige woonvormen en
gemeenschapsvorming. Deze praktijken sluiten aan bij een
algemene maatschappelijke evolutie naar meer compact en
duurzaam wonen. Ook de Vlaamse Bouwmeester heeft een visie
op die tendens. Het blijft een hele uitdaging om tot sociale en
betaalbare woonoplossingen te komen.
We nodigen de Vlaamse Bouwmeester uit voor een schets
van de maatschappelijke uitdagingen op vlak van wonen en
ruimtelijke ordening. We komen meer te weten over zijn visie
op mogelijke oplossingen. Samen met hem denken we na over
wat de woonprojecten van Samenlevingsopbouw binnen deze
context kunnen betekenen.

Grondrechten

DEELNEMERS

Open aanbod
DATUM

Vrijdag 4 oktober 2019
van 9u30 tot 12u30
LOCATIE

AROMA, Brussel
BEGELEIDER

Leo Van Broeck
◊ Vlaamse Bouwmeester
PRIJS

€20

INSCHRIJVEN
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WERKERS ILLUSTREREN

Grondrechten

Discriminatie op de woon- en arbeidsmarkt

DEELNEMERS

Ondanks nobele beleidsintenties, diverse maatregelen en
zelfs een strafrechterlijk kader zijn discriminatie en racisme
nog altijd schering en inslag in onze maatschappij. Nog steeds
vangen mensen bot op de woon- en arbeidsmarkt louter op
basis van hun afkomst, leeftijd of geslacht.

DATUM

We onderzoeken de uitingsvormen en oorzaken van
discriminatie, en nemen concrete maatregelen onder de loep.
We luisteren naar de analyse van Pieter-Paul Verhaeghe, auteur
van het boek ‘Liever Sandra dan Samira? Over praktijktesten,
mystery shopping en discriminatie’. En we laten ons inspireren
door BE-WIJS, een project van Samenlevingsopbouw
Antwerpen stad dat via beleidswerk en praktijktesten de
discriminatie op de woon- en arbeidsmarkt bestrijdt.

Sector Samenlevingsopbouw

Dinsdag 2 april 2019
van 9u30 tot 12u30
LOCATIE

AROMA, Brussel
BEGELEIDERS

Pieter-Paul Verhaeghe

◊ VUB en onderzoeker UG

Sounia Agourram en Mohamed El Majjoudi
◊ Samenlevingsopbouw Antwerpen stad
PRIJS

€20

INSCHRIJVEN
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INSPIRATIEMOMENT

Iedereen beschermd

Geïntegreerde basisvoorziening
Nog steeds leven mensen in een situatie van
onderbescherming. Zij genieten niet de sociale bescherming
waar ze recht op hebben. Met het kader ‘Lokaal proactief
handelen’ werken we aan structurele oplossingen.
Eén van de werkpistes is de geïntegreerde basisvoorziening,
een samenwerkingsverband van organisaties met 5
functies: ontmoeting, vrije tijd, vorming, onthaal en
belangenbehartiging. Van 2017 tot 2019 loopt een traject om
tot een werkbaar model te komen. Hiervoor wordt de praktijk
van een tiental basisvoorzieningen onderzocht.
We presenteren het model en gaan dieper in op enkele
aspecten, zoals ontmoeten, politiek werk en samenwerken met
partners.

Grondrechten

DEELNEMERS

Open aanbod
DATUM

Vrijdag 22 november 2019
van 9u30 tot 16u30
LOCATIE

Volgt later, na inschrijving
BEGELEIDERS

Steven Rommel en Chris Truyens

◊ SAM, steunpunt Mens en Samenleving
PRIJS

€60

INSCHRIJVEN
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WERKBEZOEK

Grondrechten

De school en zijn onderwijspartners

DEELNEMERS

In de voormiddag trekken we naar enkele Mechelse scholen
en gaan we in gesprek met de zorgcoördinator, de CLB
medewerker en de pedagogische begeleider. Wat zijn hun
kernopdrachten? Hoe kijken ze naar kwetsbare gezinnen? Hoe
werken ze aan gelijke kansen?

DATUM

In de namiddag reflecteren we over de opgedane ervaringen.
Hoe kan jij samenwerken met deze partners? Wat is de
mogelijke invloed van deze partners op het schoolbeleid? Op
welke manier kan je hen betrekken bij je project?

Onderwijsopbouwwerkers, brugfiguren

Donderdag 25 april 2019
van 9u30 tot 16u
LOCATIE

Mechelen, adres volgt na inschrijving
BEGELEIDER

Kirsten Kluppels

◊ SAM, steunpunt Mens en Samenleving
PRIJS

€20

INSCHRIJVEN
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INFOSESSIE

ABC onderwijskwesties
Actuele tendensen

Je maakt kennis met actuele tendensen binnen onderwijs.
Onder meer: de regels en procedures die scholen volgen,
het decreet Leerlingenbegeleiding, wijzigingen binnen het
M-decreet, de impact van regelgeving op de loopbaan van
leerlingen, ontwikkelingen binnen het Inschrijvingsdecreet, het
nieuwe inspectiemodel en het effect ervan op het beleid van de
school.

Grondrechten

DEELNEMERS

Onderwijsopbouwwerkers, brugfiguren
DATUM

Donderdag 12 september 2019
van 9u30 tot 12u30
LOCATIE

AROMA, Brussel
BEGELEIDER

Kirsten Kluppels

◊ SAM, steunpunt Mens en Samenleving
PRIJS

€20
€40 voor hele dag
INSCHRIJVEN
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VERDIEPING

ABC onderwijskwesties
Toetsen aan eigen praktijk

Na de infosessie in de voormiddag, nemen we in de namiddag
de eigen praktijk onder de loep.
Welke impact heeft de onderwijsregelgeving op jouw project
en je doelgroep? Hoe kan je het beleid beïnvloeden? Hoe pak je
structurele verandering in functie van gelijke onderwijskansen
aan?
We werken interactief. Ervaringen delen, discussie en
oefeningen wisselen elkaar af.

Grondrechten

DEELNEMERS

Onderwijsopbouwwerkers, brugfiguren
DATUM

Donderdag 12 september 2019
van 13u30 tot 16u30
LOCATIE

AROMA, Brussel
BEGELEIDER

Kirsten Kluppels

◊ SAM, steunpunt Mens en Samenleving
PRIJS

€20
€40 voor hele dag
INSCHRIJVEN
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THEMATAFEL

Onderwijs
In dit lerend netwerk staan uitwisseling en leren van mekaar
centraal. We brengen eigen expertise in en die van externen.
We delen ervaringen en gaan dieper in op inspirerende
projecten over het gekozen onderwerp. We werken interactief
en helpen mekaar op weg om knelpunten aan te pakken.
Vooraf bepalen we samen een actueel thema.

Grondrechten

DEELNEMERS

Onderwijsopbouwwerkers, brugfiguren
DATUM

Donderdag 21 november 2019
van 9u30 tot 16u30
LOCATIE

AROMA, Brussel
BEGELEIDER

Kirsten Kluppels
◊ SAM, steunpunt Mens en Samenleving
PRIJS

Gratis
INSCHRIJVEN
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LEZING

Tolerantie voor de intoleranten?
Het concept weerbare democratie

In de jaren dertig van de vorige eeuw trokken in verschillende
Europese landen politieke partijen met een uitgesproken
anti-democratisch programma naar de verkiezingen. Eens
aan de macht draaiden diezelfde partijen in een mum van tijd
democratische grondrechten en instituties de nek om.
De pleidooien van toen voor een meer weerbare democratie,
onder meer via verbodsbepalingen, zijn aan een revival toe.
Populistische beleidsvoering en extremistische agitatie
dreigen ook nu weer de fundamenten van de democratische
rechtstaat te ondermijnen. Mag de democratie, in naam van de
democratie, de democratie inperken, en zo ja, waarom? Want
ook dat behoort tot de mogelijkheden: dat de democratie
door zichzelf te beschermen, zichzelf vernietigt. En nog: zijn
verbodsbepalingen alleen wel afdoende om het draagvlak voor
de democratie te verhogen?

Samenleving

DEELNEMERS

Open aanbod
DATUM

Donderdag 5 december 2019
van 9u30 tot 12u30
LOCATIE

AROMA, Brussel
BEGELEIDER

Alain Storme
◊ Ex-medewerker Samenlevingsopbouw
Brussel
PRIJS

€20

INSCHRIJVEN
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BLIKOPENER

Samenleving

Red de democratie

DEELNEMERS

In zijn boek ‘Red de Democratie’ legt Manu Claeys uit hoe het
komt dat we soms een kortsluiting in de democratie ervaren.
Burgers hebben het gevoel enkel geteld te worden wanneer ze
hun stem uitbrengen bij verkiezingen, maar voelen zich niet echt
gehoord. Dit leidt tot ontreddering en polarisering.

DATUM

Als oplossing stelt hij een meer verrijkte invulling van politiek
burgerschap voor. In zijn ‘octopusmodel’ zijn burgers meer dan
enkel machteloze toeschouwers. Ze worden zelf actieve politieke
spelers. Democratische intelligentie en rechtvaardigheid leg je
niet op van bovenaf, je bouwt ze op door overheden en burgers
slim te laten samenwerken.
We krijgen inzicht in welke aspecten echt belangrijk zijn
voor een democratie, en welke rollen het maatschappelijk
middenveld kan innemen.

Open aanbod

Vrijdag 25 januari 2019
van 9u30 tot 12u30
LOCATIE

AROMA, Brussel
BEGELEIDER

Manu Claeys
◊ stRaten-generaal
PRIJS

€20

INSCHRIJVEN
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KIJKGROEP

Samenleving

Spraakmakend beeld

DEELNEMERS

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.

DATA

Ben je meer cinefiel dan boekenwurm? Dan is deze formule
zeker iets voor jou.

Sector Samenlevingsopbouw

Vrijdag 22 maart, 17 mei, 25 oktober 2019
van 13u tot 16u
LOCATIE

AROMA, Brussel
BEGELEIDERS

Lies Beunens en Riet Steel
◊ SAM, steunpunt Mens en Samenleving
PRIJS

€40

INSCHRIJVEN
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INFOSESSIE

Panorama van het middenveld
Nieuwe uitdagingen

Middenveldorganisaties worden geconfronteerd met een overheid
die hen minder autonomie laat en meer als een instrument voor de
uitvoering van beleid ziet. Burgers engageren zich minder snel op
lange termijn, en stellen zich meer op als consument dan als loyale
achterban. Er duiken ook nieuwe spelers op, onder meer vanuit
de markt. Al deze evoluties dagen het middenveld uit op haar
dienstverlenende en politieke rol.
CSI Flanders brengt de veranderde omgeving voor het middenveld
in kaart. Ze identificeert, analyseert en beoordeelt vernieuwende
praktijken en modellen van dienstverlening en politiek werk.
Je verneemt meer over de resultaten van de ruime bevraging van
Vlaamse middenveldorganisaties. We gaan met de onderzoekers in
gesprek over wat Samenlevingsopbouw hieruit kan leren en mee doen.

Samenleving

DEELNEMERS

Open aanbod
DATUM

Donderdag 20 juni 2019
van 9u30 tot 12u30
LOCATIE

AROMA, Brussel
BEGELEIDERS

Stijn Oosterlynck
◊ OASeS, UA
Bram Verschuere
◊ UG
PRIJS

€20

INSCHRIJVEN
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Organisatie
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LEREND NET WERK

Organisatie

Septemberontmoeting voor
administratieve medewerkers

DEELNEMERS

In het najaar zijn de administratieve medewerkers van
Samenlevingsopbouw en van steunpunt SAM te gast bij
Samenlevingsopbouw Brussel.

Dinsdag 24 september 2019
van 9u30 tot 16u30

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

Administratieve medewerkers
DATUM

LOCATIE

Henegouwenkaai 29, 1080 Molenbeek
BEGELEIDER

Lies Beunens
◊ SAM, steunpunt Mens en Samenleving
PRIJS

Gratis
INSCHRIJVEN
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CURSUS

Sociale media

Strategie en praktische tips
Sociale media worden steeds belangrijker om je project en de
werking van Samenlevingsopbouw naar buiten te brengen. We
kunnen facebook, twitter of instagram gebruiken naar het brede
publiek, maar ook naar onze doelgroep, of naar politici.
Je krijgt een basis mee van de mogelijkheden die sociale media
bieden. Welke kanalen zet de sector in en waarom kiezen we
daarvoor? Hoeveel vrienden en volgers willen we hebben en hoe
positioneren we ons als sector op facebook, twitter of instagram?
Daarnaast krijg je tips and tricks mee om meteen aan de slag te
kunnen.

Organisatie

DEELNEMERS

Sector Samenlevingsopbouw
DATUM

Donderdag 24 januari 2019
van 9u30 tot 16u30
LOCATIE

AROMA, Brussel
BEGELEIDER

Marieke Poissonnier
◊ sector Samenlevingsopbouw
PRIJS

€40

INSCHRIJVEN
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CURSUS

Pitch je project

Haal de juiste accenten naar voor
Je begeleidt je project met hart en ziel, maar je merkt dat je soms
te veel omwegen nodig hebt om over te brengen wat je doet? Wil
je leren hoe je je project kort, krachtig en met gepaste taal naar
beleidsmakers of media brengt? Dan stip je deze vorming zeker
aan.
Je leert de algemene presentatietechnieken, maar krijgt ook de
kans om individueel te oefenen hoe je uit je project de juiste
accenten naar voor haalt.

Organisatie

DEELNEMERS

Sector Samenlevingsopbouw
DATA (KEUZE MAKEN)

Keuze 1: donderdag 21 februari, 28 maart 2019
Keuze 2: vrijdag 20 september,
18 oktober 2019
van 9u30 tot 12u30
LOCATIE

AROMA, Brussel
BEGELEIDER

Tin Geysels
◊ Full.stop
PRIJS

€40

INSCHRIJVEN
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INTERVISIE

Grenzen stellen

Voor de onmacht toeslaat
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 welzijnsen 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.

Organisatie

DEELNEMERS

Sector Samenlevingsopbouw
DATUM

Dinsdag 4 juni 2019
van 9u30 tot 16u30
LOCATIE

AROMA, Brussel
BEGELEIDER

Sylvia Hubar
◊ WGC Ridderbuurt Leuven
◊ Sociale School Heverlee - UCLL
PRIJS

€60

INSCHRIJVEN
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Organisatie

INTERNATIONA AL

Citizens Participation University 2019
van 1 tot 5 juli 2019 in Hongarije

Op dit jaarlijks event ontmoet je collega’s uit West-Europa, OostEuropa 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
SAM, steunpunt Mens en Samenleving, als lid van EuCDN.

INSCHRIJVEN

INTERESSE?

Schrijf alvast in en
reserveer zo je plaatsje!
Het programma, de
praktische informatie
en definitieve
inschrijving volgen
later.

51

Beroepsopleiding Samenlevingsopbouw
Elke nieuwe medewerker in de sector volgt de Beroepsopleiding
Samenlevingsopbouw. Hij/zij stippelt samen met de verantwoordelijke
Leren van het Regionaal Instituut een eigen parcours uit.
De Beroepsopleiding bestaat uit drie luiken.

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:
het 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 PRAKTIJKK 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 2019 - Save the date
Sectordag Arbeid

Dinsdag 30 april 2019

Sectordag Aandachtsgebieden versterken
Vrijdag 6 december 2019
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Partners in
vorming
Het Leeraanbod wordt ontwikkeld
door SAM, steunpunt Mens en
Samenleving samen met de sector
Samenlevingsopbouw.

SAM,
STEUNPUNT MENS EN SAMENLEVING

Lies Beunens

Rita L’Enfant

SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW

Anita Rimaux

Claudia Mellebeek

Ann Hendriks

Kirsten Saenen

Kathleen Desmyter

Katleen Vanlerberghe

Griet Van Baarle

Karen Viaene

Samenlevingsopbouw
Antwerpen provincie

Samenlevingsopbouw
Gent

Samenlevingsopbouw
Oost-Vlaanderen

Samenlevingsopbouw
Antwerpen stad

Samenlevingsopbouw
RIMO Limburg

Samenlevingsopbouw Riso
Vlaams-Brabant

Samenlevingsopbouw
Brussel

Samenlevingsopbouw
West-Vlaanderen
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Aanbod op maat
Steunpunt SAM biedt ook vorming op
maat van uw organisatie.
• inleiding in Samenlevingsopbouw
• doelgericht en realistisch werken /
projectmatig 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.

Meer vorming op
www.samvzw.be
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Contact
LEERA ANBOD VOOR
SAMENLEVINGSOPBOUW

SECRETARIA AT VORMING

Lies Beunens

Chantal Van Broeckhoven

Rita L’Enfant

Elma Gaasbeek

T 0494 58 30 56

T 0492 97 52 89

T 0492 97 52 85

T 0491 61 47 74

COLOFON

Een uitgave van SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw
Vooruitgangstraat 323 bus 2
1030 Brussel
+32 488 77 88 99
Info@samvzw.be
www.samvzw.be
Brussel, oktober 2018

