
 

Let’s take a BREA(K)TH! 
Zuurstof voor sociaal-cultureel werk in Brussel 

 

Hé SCW’er, adem in, adem uit! 

Gun jezelf een namiddag in het groen  
om collega’s uit de sector te ontmoeten,  

om ervaringen te delen,  
en om inspiratie op te doen voor je eigen praktijk. 

 

 

 

 

Wanneer? 

Donderdag 28 februari van 12 uur tot 18 uur, jullie zijn welkom vanaf 11:30.  

 

Voor wie? 
Praktijkwerkers uit het Brusselse sociaal-cultureel werk 
Stafmedewerkers van de gemeenschapscentra 
Studenten en docenten Brusselse opleidingen sociaal-cultureel werk 

 
Locatie? 
GC De Kroon 

JB Vandendrieschstraat 19 
1082 Sint-Agatha-Berchem 
Wegbeschrijving op https://www.gcdekroon.be/contact  

https://www.gcdekroon.be/contact


 

 
 

Deelnemen is gratis!  
Inschrijven doe je via de link in uitnodigingsmail. 

 

 
Vragen? 
Neem contact op met Christiaan van BRAL (0493 27 03 10), Benedicte van 

Vormingplus Citizenne (0478 87 73 44) of Katrijn van N22 (02 563 
02 563). 

 

Deze tref- en inspiratienamiddag is een samenwerking tussen de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie, BRAL, Vormingplus  Citizenne, GC De Kroon en de 
dienst sociaal-cultureel werk van de VGC.  

    

 
Programma 
 
11u30 - 12u Onthaal met koffie/thee 

12u - 13u Let’s take a breath 

13u  - 13u50 Eat and meet   

13u50 - 14u Let’s start 

14u15 - 15u30 Workshops  

15u30 - 15u45  We take a break! 

15u45 - 17u Inspiratiesessies 

17u  - 18u Let’s have a drink + ‘k vraag het aan 

 

 

Let’s take a breath 
We trappen af met een wandeling met de Berchemse 
Wandelclub om 12u of een bescheiden loopsessie met de 
Brede School Al-Jo om 12u10. We volgen het ritme van de 
kinderen en spelen tussendoor verstoppertje. Voorzie 
aangepaste kledij en schoeisel. Even opfrissen nadien kan, 
er is één douche en een aantal wastafels. 
 



 

 
Eat and meet 
Deel je lunch met praktijkwerkers die je nog niet (goed) kent. 
Fermenthings levert gefermenteerde lekkernijen, en wij 
brengen alvast wat ‘conversatiestarters’ mee als voeding 
voor een babbel.  

 
Workshops  en inspiratiesessies 
De workshops geven je handvaten voor je eigen praktijk. De 
inspiratiessessies vertrekken van een praktijkvoorstel als 
opstap om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Je kan 
kiezen uit vier of vijf voorstellen. Bij je inschrijving kan je 
telkens twee voorkeuren geven. Schrijf je snel in want het 
aantal plaatsen is beperkt.  
 
Let’s have a drink en vraag het aan 
De bevoegde minister van sociaal cultureel werk klinkt 
samen met ons op straf socio-cultureel werk in Brussel. 
Aansluitend draait Radio Pogge met de ongeëvenaarde 
Kinch plaatjes op verzoek. Enige voorwaarde: een 
memorabele anekdote vertellen uit je Brusselse 
SCW-praktijk. 

   



 

Workshops – handvaten voor je praktijk - 14u15-15u30 
 
 

1. Je praktijk en impact zichtbaar maken met sociale media  
I Like Media 
 

Hoe gebruik je sociale media voor jouw praktijkwerk? In deze 
workshop krijg je een overzicht van de meest relevante kanalen mét 
voorbeelden van de aanwezige organisaties. Je krijgt concrete tips 
over hoe je sociale media op een efficiënte én doelgerichte manier 
kan inzetten. 

 
2. Hoe met overtuiging je project pitchen?  

Emilie Harnie, presentatrice, coach (werkt o.a. voor BRUZZ) 
 

Spreken voor een publiek schrikt mensen vaak af. Emilie geeft je 
vertrouwen en wapent je met concrete tips om op een meer bezielde 
en overtuigende manier je verhaal te brengen voor een publiek. 
 

3. Hoe talent ontdekken?  
Vormingplus Citizenne 
 

Goed nieuws: iedereen heeft talent, je wordt ermee geboren. Citizenne 
helpt je talenten ontdekken bij jezelf en anderen, een context creëren 
om het talent te doen groeien en het gericht in te zetten bij projecten 
en acties.  
 

4. ‘Storytelling’ en sociaal-cultureel werk 
Publiek Centraal 
 

Wat is een goed verhaal? Hoe kan je verhalen inzetten als tool om 
sociaal-culturele acties in de kijker te zetten en hun impact  tastbaar 
te maken? 
Rudy Pieters overtuigt ons aan de hand van voorbeelden uit de sector 
van de kracht van verhalen en inspireert ons om ze zelf te capteren 
en uit te dragen. 
 

5. Actie voor sociale verandering 
Tractie, het Trainerscollectief van Vredesactie 

 
Maatschappelijke verandering komt nooit uit het niets. Het ontstaat 
pas wanneer mensen die overtuigd zijn dat het anders kan, zich 
organiseren. Tractie helpt je om je ideeën in de praktijk te brengen.  

 

Opgelet: deze workshop duurt langer dan de andere: van 14u15 tot 
16u45. Als je inschrijft voor deze workshop, dan kan je niet 
deelnemen aan een inspiratiesessie. 



 

Inspiratiesessies – leren van elkaars praktijk - 15u45 -17u 
 
 

1. Verbinden, faciliteren, buurtgericht werken, delen 
“Hoplr“ 
Jennick Scheerlinck 
 

Hoplr’ is een applicatie die bewoners op buurtniveau samenbrengt 
rond lokale kwesties en praktische noden. Jennick licht de impact 
toe voor gebruikers en deelnemende partners. 
 

2. Talent, diversiteit, burgerschap, ondernemerschap 
‘Take a seat at the table’  
Youssef Kobo 

 
‘A seat at the table’ is een platform dat jongeren laat doorstromen 
naar de bedrijfswereld. Het project zet in op ontmoetingen tussen 
jongeren en ondernemers uit verschillende domeinen. 
 

3. Verhalen, impact, zichtbaarheid 
Storytelling in UZ Brussel 
Edgard Eeckman 

 
Edgard Eeckman is communicatiemanager van het UZ Brussel en 
licht met praktische voorbeelden toe hoe en met welk doel 
storytelling ingezet wordt binnen de werking van het ziekenhuis. Hij 
is Doctor in de Media- en Communicatiestudies en ook actief op het 
domein van theater en film. 
 
 

4.  Perceptie - beleving - valkuilen - succesfactoren 
Change of perspective  
door de bril van studenten sociaal-cultureel werk Erasmushogeshool / Odisee 

 
We interviewen een aantal studenten sociaal-cultureel werk over hun 
ervaringen binnen Brusselse sociaal-culturele praktijken: wat valt 
hen op? Wat verrast hen? Waar botsen ze tegenaan? Hun perspectief 
nodigt  je uit om je eigen praktijk op een andere manier te bekijken. 
 
 


