3 daagse
Armoedevorming voor
cultuuraanbieders,
sport en
vrijetijdsdiensten en
verenigingen
Waarom?
Cultuur, vrije tijd en sport is een recht voor iedereen! Daar zijn we het over eens.
Maar wat kunnen we doen om kansengroepen beter te bereiken met het aanbod?
Hoe maken we werk van onze opdracht naar publieksdiversiteit in cultuur-, sport- en
vrijetijdsdiensten, sociaal-culturele organisaties?

Het Netwerk tegen Armoede ontwikkelde een vormingstraject, in samenwerking met
partnerorganisaties en verenigingen waar armen het woord nemen. De nadruk ligt
daarin op:
dialoog met mensen in armoede,
inzicht in de complexiteit van de thematiek,
het doorbreken van vooroordelen,
het ontwikkelen van een visie op armoede,
een aantal handvaten om drempels binnen jouw organisatie weg te werken
en aan de slag te gaan.
Deelnemers verbreden zo hun kennis over een gedragen visie op armoede en
kansengroepen, en reflecteren van daaruit kritisch over hun eigen praktijk – en
zetten de stap naar concrete acties.

Programma:
Dag 1: Met ervaringen van en in dialoog met mensen in armoede zelf. Deelnemers
maken kennis met de leefwereld van mensen in armoede en met hun beleving van
cultuur en vrijetijd. Ook de bredere context van armoede komt aan bod, samen met
de verschillende drempels die deelname aan o.a. het sociaal-culturele aanbod
bemoeilijken.
Dag 2: Hoe kijken we naar armoede aan de hand van kapstokken bieden we
handvaten om het eigen aanbod te analyseren, drempels weg te werken en aan de
slag te gaan.
Dag 3: Dialoogoefening en reflectie op de eigen werkcontext. Opgebouwd rond 5
grote blokken: VISIE, AANBOD, SAMENWERKING, COMMUNICATIE en
DUURZAAMHEID.
We werken met de fototentoonstelling ‘ErOpUit’
(http://www.uitnetwerk.be/gereedschap/er-op-uit) die ook de mogelijkheid biedt om
de opgedane kennis na de vorming zelf door te geven aan collega’s uit de eigen
organisatie.

Voor wie?
De vorming staat open voor medewerkers van erkende en gesubsidieerde sociaalculturele organisaties, vzw’s, vrijetijdsdiensten, bibliotheken, cultuur- en
gemeenschapscentra, cultuurbeleidscoördinatoren en bovenlokale
cultuuraanbieders zoals musea. Zowel beleids-, praktijk- als publieksmedewerkers
zijn welkom.

Door wie?
Deze vorming zal begeleid worden door De Lage Drempel in Mechelen in
samenwerking met het Netwerk tegen Armoede. Mensen die in armoede leven uit
de vereniging onderbouwen vanuit eigen ervaringen en inzichten de vorming.
Wanneer? 10, 24 en 31 maart 2020 , telkens van 9.30 tot 16 uur .
Waar? De vorming vindt plaats bij De Lage Drempel, Onze-Lieve-Vrouwestraat 43,
Mechelen.
Prijs? 250,- € (broodjesmaaltijd inbegrepen, verplaatsingen niet)
Info? Voor meer informatie en inschrijvingen neem contact op met Wouter Cox
wouter.cox@netwerktegenarmoede.be of 0492/72.52.39.

