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Inspiratiedagen Community Building 
Uitnodiging 

Waarom Inspiratiedagen community building en community care? 

Tijdens de inspiratiedagen willen we samen met geïnteresseerden uit de VAPH- of ruimere 

welzijnssector nadenken over mogelijkheden om tot community building en community care te komen. 

We vertrekken hierbij telkens vanuit een invalshoek die buiten de ons vertrouwde sector of het 

traditionele denkkader valt. Geïnspireerd door deze invalshoek, maken we samen de vertaalslag naar 

onze eigen praktijken. 

LUS vzw wordt als ambassadeur Community Building voor dit initiatief ondersteund door het VAPH. 

Formule 

Elke inspiratiedag geeft een externe spreker of ervaringsdeskundige een inhoudelijke insteek over het 

onderwerp. Na deze insteek, wordt samen nagedacht over wat we hieruit kunnen leren en meenemen 

naar de eigen praktijken. 

Iedere deelnemer schrijft in voor vier inspiratiedagen, telkens van 13u30 tot 16u30 in Monasterium 

Poortackere, Oude Houtlei 56 te Gent 

Je betaalt hiervoor 180€, een publicatie rond Community Building is in deze prijs inbegrepen. 

Inschrijven kan door via info@lusvzw.be je naam, organisatie en contactgegevens door te geven vóór 

25 april 2014. Je ontvangt van ons een bevestigingsmail en een uitnodiging tot betaling. 

Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van 180€ inschrijvingsgeld op rekeningnummer BE82 7370 

1766 6268, BIC: KREDBEBB, met als mededeling: inschrijving inspiratiedagen community building + naam. 

Programma 

Datum Onderwerp en spreker 

06/05/14 Wat is community building, wat mogen we hieronder verstaan. Afstemmen 

denkkader en terminologie. (Inleiding door Geertrui Vandelanotte, LUS vzw) 

12/06/14 Participatie. Hoe leidt participatie tot meer burgerschap, tot inclusie, tot 

gemeenschapsvorming. (Inleiding door Kris De Visscher, Demos) 
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02/10/14 “Ontmoeten” als dragende pijler van een gemeenschap. Over het belang van 

banale vluchtige contacten en de rol van een openbare ruimte. 

(Inleiding door Ruth Soenen, Simply Community en Hilde De Brandt, 

LOCUS) 

13/11/14 Over gemeenschapsvorming in de praktijk: buurtwerk op het platteland. Hoe 

op gemeentelijk initiatief en met Europese middelen mensen in de dorpen 

rond Ninove terug aansluiting vinden bij elkaar. 

(Inleiding door Ben Schokkaert (cultuurbeleidscoördinator Ninove) en enkele 

vrijwilligers uit de Ninoofse dorpsgemeenschappen) 

 

 


