Start 2 Network
Een vormingsaanbod over netwerkontwikkeling bij mensen met een ondersteuningsnood
Wil jij binnen je team of organisatie aan de slag met de persoonlijke netwerken van de mensen die je
ondersteunt? Maar weet je niet goed hoe je daar kan aan beginnen?
Dan is de opleiding Start 2 Network vast iets voor jou.
Netwerkgericht werken staat vandaag de dag hoog op de agenda binnen de brede welzijnssector. Heel
terecht, zo menen wij: omringd zijn door familie, vrienden en kennissen is immers sterk bepalend voor
de levenskwaliteit van mensen. Bij mensen met een ondersteuningsnood is dat niet anders. Bovendien
voelen vele organisaties een toenemende ‘sense of urgency’ om met netwerken van mensen aan de
slag te gaan of hen bij hun werking te betrekken.
Toch is dit geen evidente opdracht:

Hoe krijg je zicht op wie er betrokken is in het leven van je cliënt? En hoe kan je dit netwerk aanspreken?
Wat als je cliënt of zijn netwerk zelf dat helemaal niet ziet zitten? Of wat als het netwerk kwetsbaar is?
Of uit het beeld verdwenen? Wat als er niemand meer betrokken lijkt? Kan je netwerken opbouwen of
mensen (terug) betrekken in het leven van je cliënt?
Start 2 Network zet je op weg.

De initiatie
Eerst volg je de initiatie Start 2 Network. Een halve dag sta je stil bij de betekenis van een persoonlijk
netwerk, de plaats van netwerken in het licht van de vermaatschappelijking van de zorg, de manier
waarop je naar netwerken kan kijken, de rol die je zelf kan spelen, enz. We overlopen samen de stappen
die horen bij netwerkontwikkeling, en je bekijkt hoe deze een plek kunnen krijgen in jouw manier van
werken en in jouw organisatie.

+32 (0)474 98 72 53

info@lusvzw.be

www.lusvzw.be

De vervolgopleiding
Eens je de initiatie hebt gevolgd, kan je intekenen voor een meer intensieve opleiding. Deze
vervolgopleiding bestaat uit twee volledige dagen waarin we de stappen van netwerkgericht werken
inhoudelijk verdiepen, uitproberen, inoefenen, en vertalen naar onze concrete casussen.
Je krijgt tools aangereikt om netwerken te inventariseren en grondig te analyseren. Je leert hoe je
cliënten kan ondersteunen om hun netwerk te beheren, en hoe je mensen uit persoonlijke netwerken
op gepaste wijze kan betrekken bij je verschillende opdrachten. Tot slot gaan we na wat mogelijk is om
netwerken te versterken of uit te breiden. Telkens staan we stil bij wat jouw rol hierbij kan zijn, en hoe
jouw organisatie tot partnerschap kan komen met je cliënt en zijn of haar netwerk.

Waar en wanneer?
Wat

Wanneer

Waar

Kostprijs

Initiatie

9 mei 2017
van 9u30 tot 12u30

Groot Begijnhof 67
Gent (Sint-Amandsberg)

30 € pp

Initiatie

10 mei 2017
van 14u tot 17u

De Plataan
Blindestraat 6-8
Antwerpen

30 € pp

Vervolgopleiding

15 én 22 juni 2017
telkens van 9u30 tot 16u30

LUS Secretariaat
Zebrastraat 18, bus 001
Gent

300 € pp

Vervolgopleiding

10 én 17 oktober 2017
telkens van 9u30 tot 16u30

De Plataan
Blindestraat 6-8
Antwerpen

300 € pp

Inschrijven?
Inschrijven voor de initiatie kan via deze link, zo lang er plaats is:
https://goo.gl/forms/BuxazFwarQFNuSiZ2
Nadat je hebt ingeschreven krijg je via mail een bevestiging met een uitnodiging om te betalen.
Je kan ook al (voorlopig) inschrijven voor de vervolgopleiding. Na de initiatie krijg je sowieso de kans
om deze inschrijving te bevestigen, of om alsnog in te schrijven.
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