CANO
DROOMT

OVER
SAMENLEVEN
1 DECEMBER 2017
HENDRIK CONSCIENCEGEBOUW
BRUSSEL
09.30 TOT 13.00 UUR

VAN INCLUSIE NAAR
ZORGZAAM SAMENLEVEN
Begeleiding is bruggen slaan naar de samenleving. Waar in individuele
trajecten deze paden telkens opnieuw geplaveid worden, willen de CANOorganisaties, als actief burger, mee vorm geven aan de verbreding van die
wegen naar de samenleving. Zodat deze paden toegankelijk zijn voor
iedereen: voor de jongeren die we begeleiden, voor de jongeren in de
jeugdhulp, voor alle jongeren. En dit op diverse maatschappelijke
domeinen: sport, cultuur, school, de arbeidsmarkt, deelname aan het
politieke debat, vormgeven van de buurt,…

Een samenleving voor en van iedereen dus. Dat betekent ‘de start’ anders
gaan organiseren: structuur, wetmatigheden, denkwijze van mensen.
CANO droomt van een samenleving die dit vanzelfsprekend vindt, zonder iets
bijzonder te moeten installeren.
Immers, is er niet pas echt sprake van inclusie als het begrip zichzelf
overbodig maakt?
Op deze studievoormiddag wil CANO hierover luidop nadenken. Mogen we
dit uitgangspunt als een vanzelfsprekendheid beschouwen of zijn we dan
naïef? Verandert dit ons hulpverlener zijn? Of met een modern woord: zijn
we toe aan een kerntakendebat?
Praktisch:
Met deze studievoormiddag wil CANO zich richten naar alle
geïnteresseerden in de jeugdhulp. Deelname is gratis.

Inschrijven is verplicht en kan tot en met
24 november via deze link:
"Ik droom mee over samenleven"
En neem ineens een kijkje op onze
gloednieuwe website:
www.canovlaanderen.be

PROGRAMMA

09.00

ONTHAAL, KOFFIE & THEE

VERWELKOMING &
INLEIDING

09.30

Luc Deneffe, CANO-voorzitter

10.00

MENSVRIENDELIJKE
SOCIALE, FYSIEKE EN
VIRTUELE OMGEVINGEN

Hubert Froyen, em. Prof, Faculteit Architectuur, UHasselt/PXL
Hubert Froyen (°1947) is architect van opleiding en heeft in zijn architectuuronderzoek en -onderwijs steeds de nadruk gelegd op
zelfbeschikking van mensen in de planning en aanpassing van hun privéruimten, volgens hun (wijzigende) behoeften en wensen. Op even
nadrukkelijke wijze pleit hij voor integrale toegankelijkheid van alle publieke ruimten voor iedereen. Door een aangeboren fysieke
beperking is hij ook ervaringsdeskundige op vlak van mensvriendelijke en elegante interactie met goed bruikbare voorwerpen en ruimten.
‘Good Design enables, bad design disables’
SAMENLEVEN EN
VERBINDEN VANUIT EEN
WIJ-WIJ PERSPECTIEF

10.25

Elke Plovie, docente en onderzoekster thema burgerschap en participatie,
verbonden aan UCLL, Campus Sociale School Heverlee.

10.50

PAUZE

11.20

PRAKTIJKVOORBEELDEN,
DIE JULLIE AANLEVEREN

We nodigen u, inschrijvers, uit ons mooie praktijken aan te leveren vanuit uw eigen werkveld. Hoe geeft uw organisatie of de instantie
waarvoor u werkt, mee vorm aan het samenleven? Mail ons (info@canovlaanderen.be) over een goede praktijk. We kijken dan hoe we
deze ‘in beeld’ krijgen. Zo maken we samen deze voormiddag.

12.10

REFLECTIE VANUIT
JONGERENWELZIJN

Stefaan Van Mulders, Administrateur-generaal Agentschap Jongerenwelzijn

12.25

#KOMBINNEN

Praktijkvoorbeeld CANO-organisatie vzw Binnenstad ism De Batterie

12.55

Een initiatief van CANO Vlaanderen:

EINDE - MOGELIJKHEID TOT
BROODJESLUNCH

in samenwerking met:

