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De foto’s zijn van het project APARTE Kunsten
(Samenlevingsopbouw RIMO Limburg).
De SHM Kempisch Tehuis sloopt de woontorens in de Saviostraat in Meulenberg. Op de vrijgekomen gronden komen nieuwe woningen. In afwachting fleurt een kunstenproject de ramen van de leegstaande appartementen op.
Leegstaande gebouwen lokken vandalisme uit. Dichtgespijkerde ramen geven een somber beeld. De wijkbewoners van
Meulenberg sloegen creatief de handen in elkaar. Jong en
oud beschilderden de panelen voor de ramen. Ook scholen,
het jeugdwelzijnswerk, de moedergroep en de kunstacademie schilderden mee. Ondertussen zorgt de nieuwe ‘raamdecoratie’ voor een kleurrijke en vrolijke aanblik.
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SECTORDAG

23 OKTOBER 2015

Economische Ruimte
Na de sectordagen ‘Kritieke Ruimte’ (oktober 2010) en ‘Politieke
Ruimte’ (maart 2013) zoomen we in op de ‘Economische Ruimte’ voor
Samenlevingsopbouw.
Inleiders duiden de maatschappelijke context en focussen op de mogelijkheden voor een actievere rol van Samenlevingsopbouw in de economische ruimte. Workshops stellen inspirerende praktijken in en buiten
de sector voor. De sectordag moet leiden tot concrete voorstellen voor
het buurt- en opbouwwerk.

Er volgt een aparte uitnodiging
met het programma, praktische
informatie en inschrijving.
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Kadervorming
Inleiding Samenlevingsopbouw
Werk je sinds kort in de sector?
Dan is deze introductiedag zeker iets voor jou!
Je maakt kennis met de 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!

Deelnemers
Nieuwe werkers in de sector
Samenlevingsopbouw

Datum
(keuze maken)
Keuze 1 – donderdag 19 maart 2015
Keuze 2 – dinsdag 24 november 2015
van 9u30 tot 16u

Loc atie
AROMA

Begeleider
Lies Beunens
Samenlevingsopbouw Vlaanderen
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Kadervorming

Basisopleiding Samenlevingsopbouw
Nieuwe medewerkers in de sector volgen de basisopleiding
van 10 dagen. Het Referentiekader Samenlevingsopbouw is
de leidraad voor deze praktijkgerichte beroepsopleiding.
Het beschrijft de kernopdrachten en de werkprincipes en
die leer je toepassen.
Je maakt ook kennis met:
·· Waardenkader Samenlevingsopbouw
·· projectmatig werken
·· participatief werken met de doelgroep
·· werken met maatschappelijk kwetsbare groepen
·· werken aan beleid

Deelnemers
Nieuwe werkers in de sector
Samenlevingsopbouw

Data
Donderdag 15, 29 oktober,
12 november, 3, 17 december 2015,
14, 28 januari, 18 februari,
3, 17 maart 2016
telkens van 9u30 tot 16u30

Loc atie
AROMA

Begeleiders
Lies Beunens en Rita L’Enfant
Samenlevingsopbouw Vlaanderen
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Kadervorming

Verdiepingsmodule
Samenlevingsopbouw
De praktijkkaders die je in de basisopleiding leerde kennen,
worden in deze module verder uitgediept aan de hand van
concrete cases. Zo krijg je de gelegenheid om in je dagelijks
werk met de kaders aan de slag te gaan.
De onderwerpen zijn:
·· doelgericht en realistisch werken
·· participatie
·· samenwerken met partners en omgaan met het beleid

Deelnemers
Werkers in de sector Samenlevingsopbouw die de basisopleiding volgden

Data
Dinsdag 6 oktober 2015, 16 februari,
14 juni 2016
telkens van 9u30 tot 16u30

Loc atie
AROMA

Begeleider
Rita L’Enfant
Samenlevingsopbouw Vlaanderen
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Kadervorming

Masterclass voor 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 gebruiken de praktijkkaders om verdiepend te werken
over:
·· planning met ruimte voor vernieuwing en innovatie
·· participatie als belangrijk element voor zelfontplooiing
·· uitdagingen voor het proces van samenwerken
·· systematische opbouw van beleidsbeïnvloeding
We leggen de link met de kernopdrachten en werkprincipes
van Samenlevingsopbouw en met het waardenkader.

Deelnemers
Werkers in de sector Samenlevingsopbouw met minstens 15 jaren dienst

Data
Donderdag 22 januari, 5 februari 2015
telkens van 9u30 tot 16u30

Loc atie
AROMA

Begeleider
Rita L’Enfant
Samenlevingsopbouw Vlaanderen
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Kadervorming

Int er visie

Goed omkaderd
Ontwikkelingsgericht coachen
De praktijkkaders zijn nuttige werkinstrumenten voor de
coach. Hoe worden de kaders gebruikt bij de werkbegeleiding? Kunnen ze in de toekomst nog beter ingezet worden?
We zoeken het samen uit.
Op welke manier gebruik jij de praktijkkaders in je rol als
coach?
Hoe stimuleer jij werkers om (meer) gebruik te maken van
de kaders als ondersteuning voor hun werk of om te reflecteren op hun praktijk?
In de intervisie vertrekken we van concrete cases van de
deelnemers.
Laat je inspireren door de inzichten, ervaringen en
aanpak van de collega-coaches en versterk je eigen
begeleidingswerk.

Deelnemers
Werkbegeleiders in de sector
Samenlevingsopbouw

Data
Donderdag 24 september, dinsdag 8
december 2015, 8 maart, 7 juni 2016
telkens van 9u30 tot 16u30

Loc atie
AROMA

Begeleider
Rita L’Enfant
Samenlevingsopbouw Vlaanderen
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Kadervorming

pre sentat ie

NIEUW – Praktijkkader agogische
kernopdracht
Praktijkonderzoek in opbouwwerkprojecten leverde taal
aan onze agogische kernopdracht. Het praktijkkader brengt
structuur in onze aanpak: waarop zetten we in, wat willen we precies bereiken, wat is daarvoor nodig, wat is het
belang ervan.
Het versterkingsproces beoogt: de veerkrachtige binnenkant van mensen versterken, het kritisch bewustzijn aanscherpen, participatie bevorderen.
Deelnemers
Het nieuwe materiaal is bruikbaar voor visievorming,
planning en coaching. Het geeft ook kapstokken om ons
agogisch werk voor het beleid zichtbaar te maken.

Sector Samenlevingsopbouw: coördinatoren, stafmedewerkers, beleidsmedewerkers,
teamcoördinatoren

Data en loc atie
- Dinsdag 20 januari 2015 in Leuven,
van 9u30 tot 13u
- Dinsdag 27 januari 2015 in Gent,
van 9u30 tot 13u
- Dinsdag 24 februari 2015 in
Antwerpen, van 13u30 tot 17u

Begeleiders
Lies Beunens, Michèle Jacobs
en Rita L’Enfant
Samenlevingsopbouw Vlaanderen
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Doelgroep
Cur sus

Mensen versterken, hoe doe je dat?
Praktijkkader agogische kernopdracht
Als praktijkwerker ondersteun en versterk je mensen zodat
ze greep krijgen op hun eigen leven en op hun omgeving.
Dat is je agogische kernopdracht.
Het praktijkkader brengt structuur in onze agogische aanpak: waarop zetten we in, wat willen we precies bereiken,
wat is daarvoor nodig, wat is het belang ervan. Met het
versterkingsproces willen we: de veerkrachtige binnenkant
van mensen versterken, het kritisch bewustzijn aanscherpen, participatie bevorderen.
We vertrekken van het proces in je eigen project. Je krijgt
instrumenten en praktijkkaders om mee aan de slag te gaan.

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw. Ervaring
in het werken met groepen is vereist.

Data
Donderdag 23 april, 7, 21 mei 2015
telkens van 9u30 tot 16u30

Loc atie
AROMA

Begeleiders
Michèle Jacobs en Rita L’Enfant
Samenlevingsopbouw Vlaanderen
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Doelgroep

Werker s illus t reren

Van vlees en bloed
De agogische kernopdracht ‘live’
‘Mensen versterken’ staat centraal in de agogische kernopdracht van praktijkwerkers. Dat gaat over het versterken van de binnenkant van mensen, hun kritisch bewustzijn aanscherpen en hun participatie bevorderen. Twee
opbouwwerkers vertellen hoe zij dit versterkingsproces
aanpakken. De rode draad bij beiden is: maatwerk, mensen
aanspreken op hun capaciteiten en waardering.
Nicole Formesyn (Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen)
wil dat mensen kunnen leren en groeien. In haar projecten gaat ze op zoek naar leerkansen op maat. De mensen en wat ze weten en kunnen, staan centraal. De groep
is belangrijk om waardering te krijgen en te geven. Nicole
stelt de grote en kleine methodieken en instrumenten voor
die zij gebruikt.
Leen Van den Bulck (Samenlevingsopbouw Antwerpen stad)
hanteert het ‘zandlopermodel’: met een brede groep het
agogisch proces aangaan, met een kleinere groep beleidswerk doen, om vervolgens opnieuw de brede groep in het
vizier te nemen. Leen kan terugvallen op een basisvoorziening, waar ze ook mensen individueel benadert. Zij doet uit
de doeken hoe één en ander werkt en wat de consequenties zijn.
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Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw
en anderen

Datum
Dinsdag 2 juni 2015
van 10u tot 13u

Loc atie
AROMA

Begeleider
Michèle Jacobs
Samenlevingsopbouw Vlaanderen

Doelgroep

Cur sus

Pop-up, venster op competenties
Ontdek de sterke punten bij mensen
Competentiegericht werken is een aspect van het versterkingsproces. Het is een manier om mensen erkenning te
geven. De sterke punten van mensen naar boven halen,
heeft een grote impact die verder reikt dan je project.
JES werkte een model uit dat concrete handvatten biedt om
competenties bij je doelgroep te herkennen, te leren zien
en ermee aan de slag te gaan.
Je krijgt een beeld van het competentielandschap. We gaan
praktisch en concreet te werk en slaan een brug naar je
dagelijkse realiteit. Je leert de do’s & don‘ts.
Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw. Ervaring
in het werken met groepen is vereist.

Datum
Dinsdag 15 december 2015
van 9u30 tot 16u30

Loc atie
AROMA

Begeleider
Jeroen Bels
JES vzw
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Doelgroep

Pr ak t ijkgroep

Participatie in progress
Participatie is de rode draad in je werk als buurt- of
opbouwwerker. In de praktijkgroep nemen we de twee
kanten van de participatiemedaille onder de loep. We
bekijken het participatief proces dat je aangaat met de
doelgroep, en je inspanningen voor meer participatief
beleid.
Het denk- en handelingskader participatie helpt ons om
deze praktijken op scherp te zetten. We leren uit good
practices en zetten moeilijkheden om in werkbare perspectieven. We vertrekken daarbij van de ervaringen van de
deelnemers.
Tussen de bijeenkomsten is er voldoende tijd om één en
ander uit te proberen in je praktijk.

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw

Data
Vrijdag 8 mei, donderdag 17
september, 10 december 2015
telkens van 9u30 tot 16u30

Loc atie
AROMA

Begeleiders
Rita L’Enfant en Lies Beunens
Samenlevingsopbouw Vlaanderen
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Doelgroep

Cur sus

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, wat het evenwicht is
tussen taak- en groepsgerichtheid.

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw
en anderen

Data
Donderdag 12, 19, 26 maart,
2 april 2015
telkens van 9u30 tot 16u30

Loc atie
AROMA

Begeleider
Linda Accou
In-tense
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Doelgroep

cur sus

Zwart-wit gesprekken
Vooroordelen en misverstanden
Diversiteit in de samenleving heeft een meerwaarde, maar
ligt nog steeds erg gevoelig. Diversiteit roept onzekerheid
en weerstand op.
In de omgang tussen mensen duiken er vaak misverstanden op. Hoe pakken we misverstanden en de discussie die
toenemende diversiteit met zich meebrengt het best aan?
Zitten discriminatie en racisme ingebakken in onze maatschappij? Spreken we bij racistische uitspraken of racistisch
gedrag ook van ‘misverstanden’? Of zijn het vormen van
agressie? Wat is de impact ervan op een individu of groep?
Hoe gaan we daar mee om als opbouwwerker? Hoe ver kunnen we hierin gaan?
Khadija Aznag neemt het voortouw in de zoektocht naar
antwoorden op deze en nog veel meer vragen.

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw
en anderen

Datum
Vrijdag 9 oktober 2015
van 9u30 tot 16u30

Loc atie
AROMA

Begeleider
Khadija Aznag
dienst Diversiteit, Gezondheid
en Gelijke Kansen,
Provincie Vlaams-Brabant
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Doelgroep

Cur sus

Help! Wat moet ik doen?!
De zorg voor mensen met een
psychische problematiek
De Geestelijke Gezondheidszorg in ons land wordt hervormd. 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?
Eerstelijnswerkers werkten samen met cliënten een zorgmodel uit waarmee ook praktijkwerkers van Samenlevingsopbouw aan de slag kunnen. Sylvia Hubar en Filip Abts stellen het model voor.

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw
en anderen

Datum
Dinsdag 24 maart 2015
van 9u30 tot 16u30

Loc atie
AROMA

Begeleiders
Filip Abts
Walden vzw
Sylvia Hubar
Wijkgezondheidscentrum Ridderbuurt
Leuven en Sociale School Heverlee
17
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Beleid en politiek
Cur sus

Met hoge heren kersen eten
Beleidsbeïnvloeding
Als opbouwwerker of buurtwerker doe je ook ‘aan politiek’. Je doel is dat beleidsmakers luisteren naar kwetsbare
groepen en een sociale politiek voeren. Beleidsbeïnvloeding
staat vrij centraal in je werk. Daarbij ga je best niet over
één nacht ijs.
Beleidsbeïnvloeding is een proces in fasen. Het vergt een
systematische aanpak en heeft een concreet doel. Het is
gericht op personen of structuren die de sleutel in handen
hebben om een structurele en duurzame oplossing door te
drukken. Om kans op slagen te hebben, moet je over voldoende macht beschikken om dat beleid in beweging te
krijgen.
Je doorloopt de 5 stappen van beleidsbeïnvloeding en leert
wie de spelers zijn in het proces. Je eigen rol als praktijkwerker én de inbreng van de doelgroep komen aan bod.

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw en
anderen. Ervaring hebben met
beleidsbeïnvloeding is een
voorwaarde.

Data
Dinsdag 13, 27 oktober, 17 november,
1 december 2015
telkens van 9u30 tot 16u30

Loc atie
AROMA

Begeleiders
Lies Beunens en Rita L’Enfant
Samenlevingsopbouw Vlaanderen
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Beleid en politiek

Cur sus

Dans der partners # 2
Procesbeleiding bij samenwerken
Je bent trekker, voorzitter of coördinator van een samenwerkingsverband. Je opdracht is om de samenwerking in
goede banen te leiden. De vergaderingen technisch goed
laten verlopen is één zaak. Het samenwerkingsproces vakkundig begeleiden, vergt dan weer andere vaardigheden.
De cursus biedt handvatten voor procesbegeleiding. Openheid, veiligheid, voortgang en inhoud zijn vier componenten van dit proces. Je verneemt welke interventies nodig
zijn. Je leert ook omgaan met weerstand, kritiek, opvattingen over coöperatief gedrag en met visiebotsingen. Je
eigen ervaring met samenwerking vormt het werk- en
oefenmateriaal.

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw en
anderen. Deelnemers volgden eerder de cursus ‘Samenwerken met
partners’ en zijn begeleider van een
samenwerkingsverband.

Data
Vrijdag 13, 27 maart, 24 april 2015
telkens van 9u30 tot 16u30

Loc atie
AROMA

Begeleider
Rita L’Enfant
Samenlevingsopbouw Vlaanderen
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Beleid en politiek

Cur sus

Van actie naar reactie
Actievoeren
Wanneer overleg, samenwerken of onderhandelen te kort
schieten om maatschappelijke verandering te bekomen, dan
is een krachtiger signaal nodig om gehoord te worden.
Welke rol kan actievoeren spelen in een proces van maatschappelijke verandering? Hoe ontwikkel je een strategie
waarin actievoeren een plaats heeft? Welk soort acties kan
je voeren? Hoe pak je dat concreet aan? Wat komt er zoal bij
kijken?
De mensen van Vredesactie hebben jarenlang ervaring met
het opzetten van geweldloze acties en campagnes. Zij leren
er ons alles over.
Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw

Data
Donderdag 28 mei, 11 juni 2015
van 9u30 tot 16u30

Loc atie
AROMA

Begeleiders
Roel Stynen en Inge Neefs
Vredesactie
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Beleid en politiek

Cur sus

Kennis vergaren en verwerken
Een dossier opbouwen
Wie resultaat wil halen in een project bereidt zich best goed
voor en kent z’n dossier. Dossierkennis helpt je om strategische keuzes te maken en de juiste activiteiten op te zetten.
Die kennis bouw je op met allerlei gegevens en informatie:
cijfers en feiten, een overzicht van wie betrokken is bij de
problematiek en wat de meningen zijn, mogelijke partners
om aan te spreken, beleidsactoren die een rol spelen en of
die aanspreekbaar zijn.
Je leert hoe je dit materiaal op een praktische manier verzamelt. Je krijgt tips en instrumenten om cijfergegevens
op te zoeken, interviews af te nemen, gesprekken te voeren, actoren in kaart te brengen. Ook de verwerking van het
materiaal en conclusies trekken komen aan bod.

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw
en anderen

Datum
Dinsdag 5 mei 2015
van 9u30 tot 16u30

Loc atie
AROMA

Begeleiders
Stefaan Viaene en Michèle Jacobs
Samenlevingsopbouw Vlaanderen
22

Beleid en politiek

infose ssie

Andere spelregels
Maatschappelijk innoveren
Maatschappelijke innovatie verandert de fundamenten en
de spelregels van onze samenleving zodat ze meer democratisch, inclusief en duurzaam wordt. Het is de rol van
Samenlevingsopbouw om te experimenteren met praktijken die een voorafbeelding zijn van gewenste regels in de
samenleving.
Socius ontwikkelde een model voor maatschappelijke innovatie. Gie Van den Eeckhaut laat zien hoe maatschappelijke
leerprocessen kunnen leiden tot verandering. Hij geeft aan
wat daarvoor nodig is binnen een organisatie en wat je als
werker kunt doen.
Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw

Datum
Vrijdag 27 februari 2015
van 10u tot 13u

Loc atie
AROMA

Begeleider
Gie Van den Eeckhaut
Socius en Thomas More Hogeschool
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Beleid en politiek

Infose ssie

België en de zesde staatshervorming
Ken jij de gevolgen van de zesde staatshervorming, of het
zogenaamde Vlinderakkoord? 459 dagen hadden de onderhandelaars in 2011 nodig om tot dit ingrijpend akkoord te
komen. Brussel-Halle-Vilvoorde werd gesplitst en heel wat
bevoegdheden van het federale niveau werden overgedragen naar de gewesten en gemeenschappen.
Sinds 1 juli 2014 is die bevoegdheidsoverdracht een feit. Het
is nu aan de gewesten en gemeenschappen om vorm te
geven aan onder meer het activerings- en doelgroepenbeleid, de controle van werkzoekenden, de kinderbijslag en
de woonbonus.
Stijn Gryp haalt de strik van de verpakking. Hij geeft tekst
en uitleg bij de nieuwe bevoegdheden voor Vlaanderen en
Brussel en de impact ervan voor ons werk.

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw
en anderen

Datum
Dinsdag 31 maart 2015
van 9u30 tot 12u30

Loc atie
AROMA

Begeleider
Stijn Gryp
ACV
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Beleid en politiek

Infose ssie

Het OCMW in woelig water
OCMW’s hebben een bijzondere plaats in het welzijnslandschap. Ze vertegenwoordigen de gemeenschap die borg
staat voor alle medeburgers, in een uniek samenspel tussen professionelen (maatschappelijk werkers) en afgevaardigde burgers (mandatarissen).
Vandaag bevinden OCMW’s zich in woelig water. De financiële- en economische crisis en de neo-liberale oplossingen zorgen voor een grotere instroom van cliënten.
Terzelfdertijd zijn er besparingen en wordt het managementkorset aangespannen.
Wat is de weerslag hiervan op het ‘recht op maatschappelijke dienstverlening’? Wordt het ‘recht op een menswaardig bestaan voor iedereen’ nog gegarandeerd? Hoe kan
het OCMW zich in deze troebele tijden overeind houden?
Over dit thema bereidt Johan Vandenbussche een doctoraat voor aan de Universiteit Gent. Hij maakt voor ons een
stand van zaken op.

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw
en anderen

Datum
Dinsdag 31 maart 2015
van 13u30 tot 16u30

Loc atie
AROMA

Begeleider
Johan Vandenbussche
Vakgroep Sociale Agogiek, UG
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Samenleving
lee sgroep

Kwestie(s) van Samenlevingsopbouw
Ben je gebeten door de leesmicrobe? En zet je over al dat
leesvoer ook graag een stevige boom op met collega’s? Dan
is de leesgroep zeker iets voor jou!
De groep komt drie maal per jaar samen om te discussiëren
en van gedachten te wisselen over vakliteratuur. De onderwerpen zijn participatie, beleidsbeïnvloeding en maatschappelijke thema’s. De deelnemers zorgen beurtelings
voor input: een boek, een rapport, artikels …

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw

Datum
Dinsdag 10 februari, 9 juni,
6 oktober 2015
telkens van 9u30 tot 12u30

Loc atie
Samenlevingsopbouw Brussel
Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel

Begeleider
Alain Storme
Samenlevingsopbouw Brussel
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Samenleving

Le zingenreeks

De actieve democratie
Een lezingenreeks over democratie, machtsverschuivingen, media en politiek, tegenspraak.

De energieke samenleving. Machtsdeling bij politieke besluitvorming
– Manu Claeys, auteur en actief in de stRatengeneraal in Antwerpen
De klassieke politieke wereld worstelt met een
energieke samenleving, die de traditionele
besluitvoering ‘van bovenaf’ in vraag stelt en niet
enkel toeschouwer wil zijn tussen twee verkiezingen in. Aan de hand van het Oosterweeldossier illustreert Manu Claeys deze vaststelling. Hij
ontwaart negen politieke machten die samen het
netwerk van de actieve democratie uitmaken.

Democratie en contestatie
– Thomas Decreus, Centrum voor Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie (KU-Leuven)
We vereenzelvigen democratie vaak met het
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moment van verkiezingen. Of we denken dat
democratie per definitie de huidige, parlementaire en representatieve vorm dient aan te nemen.
Thomas Decreus toont aan dat democratie een veel
ruimer en pluralistischer invulling moet krijgen.
Ook vormen van contestatie en verzet dienen in
rekening gebracht te worden om de democratie te
begrijpen.

Het spanningsveld tussen media, politiek en samenleving
– Jonas Lefevere, Faculteit Politieke en Sociale
Wetenschappen (UA), Politieke Communicatie
(Universiteit Amsterdam)
In zijn doctoraatsthesis (2011) onderzocht Jonas
Lefevere de effecten van politieke berichtgeving
op Vlaamse en Waalse kiezers tijdens de campagne
van 2009. Ook andere soorten media-effecten en
onderzoek naar stemtesten zijn hem niet vreemd.
Hij illustreert hoe je een thema (hoger) op de politieke, maatschappelijke en media-agenda’s kunt
plaatsen.

Samenleving

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw
en anderen

Data en inleiders
Dinsdag 13 januari 2015:
De energieke samenleving
– Manu Claeys
Dinsdag 3 februari 2015:
Democratie en contestatie
– Thomas Decreus
Woensdag 18 maart 2015:
Het spanningsveld tussen media,
politiek en samenleving
– Jonas Lefevere
telkens van 10u tot 13u
De lezingen kunnen apart of als
geheel gevolgd worden.

Loc atie
AROMA
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Samenleving

blikopener

Vermaatschappelijking van de zorg
Wat te denken over deze beleidstrend?
Vermaatschappelijking van de zorg is één van de beleidsevoluties binnen Welzijn. Koen Hermans gaat in op de vele
betekenissen van het concept en plaatst het binnen het
ruimere Vlaamse welzijnsbeleid.
Bij vermaatschappelijking ontstaat een nieuwe verhouding
tussen professionele en informele zorg. We staan stil bij de
relatie tussen sociale cohesie, sociaal kapitaal en vermaatschappelijking. We bekijken de kansen en bedreigingen die
deze beleidstrend inhoudt.
Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw en
anderen

Datum
Dinsdag 21 april 2015
van tot 10u tot 13u

Loc atie
AROMA

Begeleider
Koen Hermans
Faculteit Sociologie, KU-Leuven
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Thema
Infose ssie

Het abc van de sociale huisvesting
Je maakt kennis met de werking van de sociale huisvestingsmaatschappijen 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?
Dit alles en nog veel meer komen we te weten van Mark
Vanden Eynde en Gerd De Keyser.

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw
en anderen

Datum
Dinsdag 22 september 2015
van 9u30 tot 16u30

Loc atie
AROMA

Begeleiders
Marc Vanden Eynde
Lierse Maatschappij voor de
Huisvesting
Gerd De Keyser
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal
Wonen
31

Thema

Werkbe zoek

Komen (w)eten
Atelier Caricole en Collectief Leeggoed/
Vidange
Je maakt kennis met twee projecten van Samenlevingsopbouw Brussel die de huisvestingscrisis in de hoofdstad
actief aanpakken. Beiden maken de link tussen het beleid
en basisgroepen van maatschappelijk kwetsbare Brusselaars
die ijveren voor het recht op wonen.
Caricole probeert de kansen voor thuislozen op een degelijke woonst te vergroten door openingen te creëren in
het woonbeleid. Atelier Caricole is voor thuislozen een
oefenplaats voor zelfontplooiing en maatschappelijke
participatie.
Het Collectief Leeggoed/Vidange zet een solidair woonproject op met mensen die op de reguliere woningmarkt uit de boot vallen. Zij bezetten tijdelijk leegstaande sociale woningen van de Elsense Haard. Hiervoor
werd een overeenkomst onderhandeld met de sociale
huisvestingsmaatschappij.
Na de introductie is er ruimte voor vragen en discussie. We
ronden het werkbezoek af met een broodjeslunch en een
cultureel extraatje.
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Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw
en anderen

Datum
Dinsdag 10 maart 2015
van 10u tot 15u

Loc atie
Brussel: praktische info volgt
na inschrijving

Begeleider
Klaas Poppe
Samenlevingsopbouw Vlaanderen

Thema

Werkbe zoek

Komen (w)eten
Flankerend Onderwijsbeleid in Turnhout
Je maakt kennis met belangrijke pijlers voor het flankerend
onderwijsbeleid in Turnhout en hoe de dienst Gelijke Kansen haar regisseursrol uitbouwt.
Kinderarmoede
Verschillende projecten pakken zowel individueel als collectief de toenemende armoede bij kinderen en jongeren aan.
Scholen ondersteunen
De Stad detecteert samen met het onderwijsveld de noden
die er zijn, bouwt netwerken uit en springt creatief om met
middelen.
Succesvolle Europese samenwerking
Turnhout zette de afgelopen jaren sterk in op Europese
samenwerking, bijvoorbeeld in het project Lerende Steden
(Interreg 2 zeeën). Dit project over levenslang en levensbreed leren werkt met ‘serious games’ voor het basisonderwijs, secundair onderwijs en het Centrum voor
Basiseducatie.
Het werkbezoek wordt afgerond met een broodjeslunch en
een cultureel extraatje.

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw
en anderen

Datum
Donderdag 1 oktober 2015
van 10u tot 15u30

Loc atie
Turnhout: praktische info volgt
na inschrijving

Begeleider
Luc Vanden Bogaerde
Samenlevingsopbouw Vlaanderen
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Thema

infose ssie

Huizen van het Kind
De krachten bundelen in lokale netwerken
De Huizen van het Kind organiseren preventieve gezinsondersteuning. Elke dag zetten overheden, vrije beroepen,
middenveldorganisaties, vrijwilligers en burgers zich in voor
(aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren. De Huizen van het Kind willen op lokaal niveau al deze krachten
bundelen zodat meer gezinnen beter ondersteund worden.
Vandaag maken partners al in heel wat gemeenten werk
van een Huis van het Kind. Op termijn komen in heel Vlaanderen dergelijke initiatieven. De regelgeving hierover trad
in werking op 1 april 2014.
Hoe werkt zo’n Huis van het Kind precies? Wie zijn de partners? Worden ook maatschappelijk kwetsbare gezinnen
versterkt?

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw
en anderen

Datum
Een antwoord op deze vragen en nog veel meer kom je te
weten tijdens de infosessie in samenwerking met Kind en
Gezin.

Donderdag 5 maart 2015
van 10u tot 13u

Loc atie
AROMA

Begeleider
Luc Vanden Bogaerde
Samenlevingsopbouw Vlaanderen
i.s.m. Kind en Gezin
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Thema

t refdag

OOW aan ZEE # 2
Was jij er de eerste keer ook bij, op die zomerse junidag in
2005 in Oostende? Dat is alweer lang geleden, dus hoog tijd
voor een nieuwe editie!
OOW aan ZEE is dé trefdag voor onderwijsopbouwwerkers en
andere GOK-activisten.
Op het programma staan een carrousel van inspirerende
sprekers, praktijkverhalen en uitwisseling in een aangenaam kader te Blankenberge.
Noteer nu alvast de datum: 4 juni 2015.
Het programma en de praktische informatie volgen in het
voorjaar 2015.

Deelnemers
Sector Samenlevingsopbouw, onderwijsopbouwwerkers en iedereen die
begaan is met ‘Gelijke onderwijskansen: een zaak van iedereen’

Datum
Donderdag 4 juni 2015
van 10u tot 16u

Loc atie
Blankenberge, Vakantiecentrum
Floreal

begeleider
Luc Vanden Bogaerde
Samenlevingsopbouw Vlaanderen
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Organisatie
cursus

Leiden door vragen stellen
Kom jij ook al snel aandraven met oplossingen als mensen
jou een probleem voorschotelen? Spendeer jij ook meer tijd
aan het bieden van antwoorden dan aan het stellen van
vragen? Constateer jij ook dat dit op korte termijn vruchten
afwerpt, maar dat op langere termijn steeds weer dezelfde
problemen op jouw bord terecht komen?
In deze cursus ontdek je de kracht van exploratief coachen
met als hoeksteen het stellen van eenvoudige, aanstekelijke en intrigerende vragen. Vragen stellen stimuleert verbinding, uitwisseling, empowerment en zelfsturing vanuit een waarderende benadering. In de cursus leer je hoe
je mensen helpt om onvermoed potentieel uit zichzelf naar
boven te halen.
Deelnemers
Je leert hoe je de thematiek waarmee de andere afkomt,
vol vertrouwen in handen van de andere laat. Je leert hoe
je de andere kunt helpen om eigen aanvoelen van en kijk
op deze thematiek in kaart te brengen. Deze aanpak brengt
merkwaardig veel zuurstof, heroverweging en oplossingsruimte mee.
Je traint intensief in de finesses van concretiserende, verbredende en verdiepende vragen.
De klemtoon ligt op oefenen, reflectie en vruchtbare transfer naar de eigen praktijk.
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Werkbegeleiders in de sector
Samenlevingsopbouw

Data
Dinsdag 28 april, 12, 19 en 26 mei 2015
telkens van 9u30 tot 16u30

Loc atie
Praktische info volgt na inschrijving

Begeleider
Pol Staut
VSPW Balans

Organisatie

Septemberontmoeting voor
hoofd-administratieven
Elk najaar ontmoeten de secretariaatsverantwoordelijken
van de negen instituten mekaar ergens ten lande. De volgende afspraak vindt plaats in Brugge, bij Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen.
De klassieke ingrediënten zijn: informatie over personeelsadministratie, boekhouding en informatisering. Er
is ook ruim tijd voor het uitwisselen van nuttige weetjes,
ervaringen en vragen.

Deelnemers
Hoofd-administratieven sector
Samenlevingsopbouw

Datum
Dinsdag 29 september 2015
van 10u tot 16u30

Loc atie
Brugge, Samenlevingsopbouw
West-Vlaanderen

Begeleider
Lies Beunens
Samenlevingsopbouw Vlaanderen
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Praktisch
K a de r v orming

A

B

Kies: 20, 27 jan of 24 feb ‘15

Presentatie: Praktijkkader agogische kernopdracht

15

-

22 jan, 5 feb ‘15

Masterclass voor senior opbouwwerkers

80

-

Kies: 19 ma of 24 nov ‘15

Inleiding Samenlevingsopbouw

40

-

24 sept, 8 dec ’15, 8 ma, 7 juni ’16 Intervisie coachen: Goed omkaderd

160

-

6 okt ’15, 16 feb, 14 juni ‘16

Verdiepingsmodule Samenlevingsopbouw

120

-

van 15 okt ’15 tem 17 ma ‘16

Basisopleiding Samenlevingsopbouw

400

-

A

B

Doe l gr oe p
12, 19, 26 ma, 2 ap ‘15

Cursus: De kunst van het werken met groepen

220

280

24 ma ‘15

Cursus: Zorg voor mensen met een psychische problematiek

55

70

23 ap, 7, 21 mei ‘15

Cursus praktijkkader: Mensen versterken, hoe doe je dat?

120

-

8 mei, 17 sept, 10 dec ‘15

Praktijkgroep: Participatie in progress

120

-

2 juni ‘15

Werkers illustreren: De agogische kernopdracht ‘Live’

15

30

9 okt ‘15

Cursus: Zwart-Wit gesprekken: vooroordelen en
misverstanden

55

70

15 dec ‘15

Cursus: Ontdek de sterke punten bij mensen

40

-

A

B

Bele id en p oli t ie k
27 feb ‘15

Infosessie: Andere spelregels: maatschappelijk innoveren

15

-

13, 27 ma, 24 ap ‘15

Cursus samenwerken: Dans der partners # 2

120

210

31 ma ‘15

Infosessie: België en de zesde staatshervorming

15/35

30/70

31 ma ‘15

Infosessie: Het OCMW in woelig water

15/35

30/70

5 mei ‘15

Cursus: Kennis vergaren en verwerken

40

70

28 mei, 11 juni ‘15

Cursus: Van actie naar reactie

110

-

13, 27 okt, 17 nov, 1 dec ‘15

Cursus beleidsbeïnvloeding: Met hoge heren kersen eten

160

280
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Praktisch

S a me nle v ing

A

10 jan, 9 juni, 6 okt ‘15

Leesgroep: Kwestie(s) van Samenlevingsopbouw

13 jan, 3 feb, 18 ma ‘15

Lezingenreeks: De actieve democratie

21 ap ‘15

Blikopener: Vermaatschappelijking van de zorg

T hem a
5 ma ‘15

Infosessie: Huizen van het Kind

B

0

-

15/30/45

30/60/90

15

30

A

B

15

30

10 ma ‘15

Komen (W)eten: Atelier Caricole en Collectief Leeggoed

20

35

4 juni ‘15

Trefdag: OOW aan ZEE # 2

40

70

22 sept ‘15

Infosessie: Het ABC van de sociale huisvesting

40

70

1 okt ‘15

Komen (W)eten: Flankerend onderwijsbeleid in Turnhout

20

35

A

B

220

-

0

-

Org a nis at ie
28 ap, 12, 19, 26 mei ‘15

Cursus: Leiden door vragen stellen

29 sept ‘15

Septemberontmoeting voor hoofd-administratieven

A - Prijs in euro voor de sector Samenlevingsopbouw, onderwijsopbouwwerk (particulier initiatief), armoedesector, sector algemeen welzijnswerk, minderhedensector (particulier initiatief)
B - Prijs in euro voor alle anderen

Vorming op vraag en op maat
Over o.m. projectmatig werken, doelgericht en
realistisch werken, samenwerken met partners,
participatief werken met de doelgroep, beleidsbeïnvloeding, opleiding Samenlevingsopbouw,
waardengericht werken, versterken van mensen.

In de prijs zijn het documentatiemateriaal en de
maaltijden (enkel voor hele dagen) inbegrepen.

Voor meer info, contacteer lies.beunens@samenlevingsopbouw.be of rita.lenfant@samenlevingsopbouw.be, tel: 02 201 05 65.
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Inschrijven
Medewerkers uit de sector Samenlevingsopbouw
schrijven in via het regionaal instituut.
Andere geïnteresseerden schrijven in bij Samenlevingsopbouw Vlaanderen:
- chantal.van.broeckhoven@samenlevingsopbouw.be
- of via het inschrijvingsformulier op
www.samenlevingsopbouw.be/aanbod/vorming
Inschrijven kan tot 1 december 2014
In december worden de groepen samengesteld en
ontvangen de deelnemers een antwoord op hun
inschrijving. Drie weken vóór de aanvang van een
cursus krijgen de deelnemers bijkomende informatie
per mail.

Locatie
AROMA
Vooruitgangstraat 323
1030 Brussel

Hoe bereiken?
AROMA ligt op 10 minuten wandelen van het station
Brussel-Noord. De tramhalte is ‘Thomas’.
Gebruik bijgevoegd plannetje.
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Samenlevingsopbouw Vlaanderen
Vooruitgangstraat 323 bus 2
1030 Brussel
T 02 201 05 65
Info.vlaanderen@samenlevingsopbouw.be
www.samenlevingsopbouw.be

V.u.: Lies Beunens p/a Vooruitgangstraat 323 bus 2, 1030 Brussel

