
 

UCLL organiseert drie (ontmoetings-en reflectie)momenten voor leidinggevenden uit het (sociaal-) agogische werkveld 

met input, voor uitwisseling en debat over de rol van de leidinggevende binnen het ‘netwerkgericht werken’.  

Locatie: Diepenbeek 
Aantal deelnemers: max 25  

Deelnameprijs per sessie: 40 euro.  Deelnameprijs voor het geheel:100 euro  
 

Meer info: Liesbeth.lenie@ucll.be  

Inschrijven via: https://www.ucll.be/navormingen-welzijn-diepenbeek-2018-2019 
 

 
 
 

Netwerkgericht werken … 

Ook een keuze van de leidinggevende?  
(ontmoetings-en reflectie)momenten voor leidinggevenden  

Sessie 1: Maandag 13 mei 16u30 -19u30 

OUDERGERICHTE ORGANISATIES  

Wim Goossens 

Oudergerichte professionals gaan vanuit evenwaardigheid een partnerschap aan met ouders. Wim 
Goossens, zelf ouder van een kind met een beperking, gewezen ouderbegeleider en momenteel expert 
docent Sociaal Werk Hogeschool Zuyd Sittard, geeft aan wat oudergerichtheid inhoudt en wat dit vraagt 
van organisaties en leidinggevenden.  

Hij werkte een tool uit waarmee oudergerichtheid in een organisatie een gedeelde waarde wordt en in de 
praktijk waar gemaakt kan worden. Deze tool kan ook ingezet worden in het streven naar 
netwerkgerichtheid van organisaties. 

 

Praktisch:  

 Onthaal vanaf 16u30.  Broodjes worden voorzien.  
 Lezing/ uiteenzetting begint stipt om 17u.  Vanaf 19u mogelijkheid tot netwerken. 
 Lokaal S 213 (gebouw B, S-blok, UCLL Diepenbeek ). Plannetje campus wordt na inschrijving 

bezorgd. 
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Sessie 3:  Donderdag 20 juni  16u30-19u30 

DE KUNST VAN HET VERBINDEN. VANUIT WELK PERSPECTIEF?  

Elke Plovie (UCCL), Luc Deneffe (De wissel) & Jan Claus (DOP Limburg)  

Netwerkgericht werken is een containerbegrip en kan op verschillende manieren ingevuld worden. Om 

daar een keuze in te maken moet je als organisatie kleur bekennen. Vanuit welke visie (bijv. individueel vs 

structureel) vertrek je en hoe bepaalt deze visie onze manier van werken?  

Elke Plovie (onderzoeker UCLL mbt burgerschapsparticipatie), Luc Deneffe (De Wissel, Leuven) en Jan 

Claus (DOP Limburg) geven woorden aan deze kleur vanuit theorie  en praktijk. 

 

Praktisch:  

 Onthaal vanaf 16u30.  Broodjes worden voorzien.  

 Lezing/ uiteenzetting begint stipt om 17u.  Vanaf 19u mogelijkheid tot netwerken.  

 Lokaal S 213 (gebouw B, S-blok, UCLL). Plannetje campus wordt na inschrijving bezorgd. 

 

 

 

Sessie 2:  Maandag 20 mei 13u30-16u30  

RENNEN, SPRINGEN, VLIEGEN, DUIKEN, VALLEN, OPSTAAN EN WEER DOORGAAN. ... 

Veerle Umans en Dr. Pieter Cuypers van Ligant 

Ook in de geestelijke gezondheidszorg staat vermaatschappelijking van de zorg centraal. Netwerkgericht 
werken, samenwerken met gezin, school en andere betekenisvolle actoren voor het kind of de jongere  is 
hier uitermate aan de orde.  Maar wat vraagt dit van organisaties en van leidinggevenden?  Wat zijn 
kansen,  aandachtspunten, valkuilen,  uitdagingen, … om medewerkers dit waar te laten maken.  

Ligant is een Limburgs netwerk geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren waar de krachten om 
ambulant, mobiel en residentieel met kinderen en jongeren te werken worden gebundeld. (zie 
www.ligant.be) 

 

Praktisch:  
 Onthaal vanaf 13u30.  Koffie en taart (Limburgse vla) worden voorzien.  

 Lezing/ uiteenzetting begint stipt om 14u.   Vanaf 16u mogelijkheid tot netwerken.  
 Lokaal A018 van het Quadri gebouw UCLL Diepenbeek. Plannetje campus wordt na inschrijving 

bezorgd. 

 

 

Info Banaba orthopedagogisch management  

Zie www.ucll.be/orthopedagogisch-management 

 

Meer info over onze navormingen en postgraduaten 

https://www.ucll.be/studeren > welzijn  
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