
VERDIEPINGSWEEK
2022SOCIALE

INCLUSIE 
Vierdaagse vorming over sociale inclusie,

netwerkversterking en buurtgericht werken

22 - 25 november 2022
9:30 - 16:30 

Waar? Stationsstraat 301, 1700 Dilbeek



Studenten gaan aan de slag met cases van deelnemende organisaties 
Professionals nemen out-of-the-box ideeën mee naar de praktijk 
Ervaringsdeskundigen zetten door hun inbreng de mindset van de deelnemers 
rechtstreeks in beweging 
Docenten houden vinger aan de pols met wat er leeft in het werkveld 

RESOKIT 
Je maakt kennis met de methodiek RESOKIT, deze werd ontwikkeld binnen de Bachelor 
Orthopedagogie en Sociaal Werk. Je krijgt theoretische inzichten mee die meteen 
gekoppeld worden aan de praktijkaktisch. Je bouwt aan een mindset en actieplan waarmee 
je op de werkvloer netwerkversterkend en buurtgericht aan de slag kan gaan. Sociale 
inclusie van mensen in een kwetsbare positie is daarbij onze focus.

VOOR WIE? 
Co-creatie tussen docenten, studenten, professionals en ervaringsdeskundigen.

Gratis voor iedereen, met winst voor iedere partij:

Concreet: Je werkt gedurende de week aan een actieplan sociale inclusie voor de eigen 
organisatie. Dit doe je samen met een ondersteunend team van studenten en andere 
professionals. Aan het einde van de week ga je naar huis met een volle rugzak en je 
eigen actieplan.

Extra winst: Loopt een derdejaars student stage in jouw organisatie en kan die van 
februari tot einde mei 2022 aan het sociaal inclusief project werken dat jullie samen 
bedachten tijdens de verdiepingsweek, dan is dat een extra troef. Nog geen stagiair, 
maar wel vragende partij? Duidt het aan in het inschrijvingsformulier. We bekijken dan 
of er nog studenten zijn die we kunnen koppelen. Een garantie kunnen we echter niet 
geven.

INSCHRIJVEN? 
Inschrijven betekent dat je als organisatie 4 volledige dagen deelneemt. Je mag wel 
doorheen de week verschillende professionals uit de eigen organisatie laten deelnemen ,  
maar elke dag werk je verder door aan het actieplan . 

Klik hier voor het inschrijvingsformulier. Inschrijven kan tot 7 november 2022. Wees op 
tijd, want plaatsen zijn beperkt (8 organisaties) . 

Nog vragen? Contacteer inge.verhaegen@odisee.be of mohamed.taamouti@odisee.be 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTMh0XSegzZsvSYSab0Xj_19QXeOJRFNb0uQWPuP11F5XA_g/viewform?usp=sf_link


Samen bouwen aan een inclusieve mindset 
Uitwisselen over sociale uitsluiting, vereenzaming en sociaal isolement
Het verband tussen kruispuntdenken, privileges en sociale inclusie
De betekenis van buurtgericht werken
De mindset als bepalende factor voor het welslagen van sociale inclusieprocessen. 

DINSDAG 22/11 - BOUWEN AAN EEN INCLUSIEVE MINDSET 

PROGRAMMA 

Het belang van vraaggericht werken en inzetten op krachten en talenten van
burgers/buurt
De kracht van sociaal gewaarde rollen bij het uitbouwen van een netwerk
Het in kaart brengen van iemands netwerk via het inclusieweb 
We gaan concreet aan de slag met het netwerk van iemand uit jouw organisatie adhv deze tool 
en zoeken actiemogelijkheden  

 WOENSDAG 23/11 - MAPPING, ONDERHOUDEN EN VERSTERKEN VAN NETWERKEN 

Naar buurten kijken als broedplaatsen van gemeenschappen
De buurt op een kwantitatieve en kwalitatieve manier in kaart brengen Het 
opsporen van formele en informele netwerken 
We leren de buurt ontdekken in al haar facetten en gaan de straat op

DONDERDAG 24/11 - DE BUURT AAN DE BEURT (@Brussel) 

VRIJDAG 25/11 - VAN SUCCES- EN FAALFACTOREN NAAR EEN CONCREET PROJECTPLAN
Het samenspel tussen cultuur, praktijk en beleid
Het detecteren van drempels en hefbomen binnen de eigen werking en de omgeving
De sleutels voor een structurele verankering van een inclusieve en buurtgerichte werking  
Het profiel van een echte bruggenbouwer
We sluiten de week af met een pitchronde van de ontwikkelde projecten, en raken opnieuw 
geïnspireerd door mekaars resultaten. Wie neemt de Resokit-trofee mee naar huis? 

Wees van harte welkom!


