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Beleid en politiek

Le zingenreek s*

Naar een rechtvaardige en duurzame samenleving

Datum
Dinsdag 28 maart 2017

Welke veranderingen in de samenleving leiden tot een
rechtvaardige en duurzame samenleving? Over deze vraag
gaan we in gesprek met vier inspirerende auteurs en
onderzoekers.

Zelf doen!
‘Commons’ zijn samenwerkingsverbanden los van de
markt en staat. Waarom ontstaan commons en andere
vormen van zelfinitiatief? Bieden ze een antwoord
voor de grote uitdagingen waarvoor we staan? Wat kan
Samenlevingsopbouw ermee?
• Tine De Moor, Universiteit Utrecht
‘Sociale actie en tegenspraak’ is het tweede thema dat we
aansnijden, verpakt in een doorleefd verhaal met inspirerende
voorbeelden. “Samenlevingsopbouw zit teveel aan de
onderhandelingstafel en moet dringend wat rebelser worden.”
Klopt deze uitspraak? Wanneer en hoe doen we dat dan?
• Steven Desanghere, activist

Tine De Moor: van 9u30 tot 12u30
Steven Desanghere: van 13u30 tot 16u30
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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
• versterken van mensen
• 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
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Partners in vorming
Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw en de acht
regionale instituten Samenlevingsopbouw werken
samen het vormingsaanbod uit.

Claudia Mellebeek
Samenlevingsopbouw
RIMO Limburg

Anke Anthoni,
Samenlevingsopbouw
Antwerpen provincie

Ann Hendriks,

Kirsten Saenen

Samenlevingsopbouw
Gent

Samenlevingsopbouw
Riso Vlaams-Brabant

Lies Beunens,
Samenlevingsopbouw
Vlaanderen

Rita L’Enfant,

Katleen Vanlerberghe,

Samenlevingsopbouw
Vlaanderen

Samenlevingsopbouw
Brussel

Kathleen Desmyter,

Griet Van Baarle,

Samenlevingsopbouw
Oost-Vlaanderen

Samenlevingsopbouw
Antwerpen stad

Karen Viaene,
Samenlevingsopbouw
West-Vlaanderen
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