Betreft: Nieuwe opleiding “Sociaal Netwerker. De kunst van het
verbinden”
Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Graag willen we u op de hoogte brengen van de geboorte van een nieuwe opleiding binnen de
schoot van UCLL, groep Gezondheid en Welzijn: ‘Sociaal Netwerker. De kunst van het verbinden’ .
De opleiding zal het levenslicht zien in oktober 2017!
De opleiding richt zich tot alle hulp- en dienstverleners in de gezondheid- en welzijnszorg die willen
leren ‘verbinden’ en zich willen professionaliseren in het netwerkversterkend en netwerkverbredend
werken.
Met “netwerk” bedoelen we het geheel van betekenisvolle mensen rondom een hulpvrager :
namelijk familie, mantelzorgers, vrienden, buren, lotgenoten, vrijwilligers, professionele
hulpverleners, enz.
Een aantal evoluties vergroten het appel op de cliënt en zijn netwerk:
 de vermaatschappelijking van de zorg,
 de beleidsevoluties in de diverse welzijnssectoren,
 het context- en krachtgericht werken in verschillende sectoren (jeugdhulp, geestelijke
gezondheidszorg, ….).
Deze veranderende context heeft ook een groot effect op de rol van de professional.
Netwerkversterkend werken vraagt om een herschikking van rollen en dit zowel voor de cliënt als
voor het netwerk en de hulpverlener.
De opleiding beoogt het aanreiken van methodes of methodieken en wil ruimte creëren voor het
ontwikkelen en delen van een (kritische) visie op netwerken. Ze wil professionals ondersteunen om
in hun organisatie tijd en ruimte te verkrijgen om met het netwerk aan de slag te kunnen gaan
(micro/meso/macro). Daarnaast komen ook aspecten aan bod zoals de preventieve functie van
netwerken, community building en burgerschapsinitiatieven.
Deze opleiding is een postgraduaat. Het is een geïntegreerde opleiding van theorie en praktijk en
bestaat uit drie modules, gegeven in twee grote lesblokken gedurende één academiejaar. In deze
drie modules ligt de aandacht op de verwevenheid tussen de volgende topics:






Delen en ontwikkeling van een (kritische) visie
De attitude, rol en competenties van de professional,
Methoden en tools,
Intervisie en supervisie.

De opleiding is het resultaat van een samenwerking tussen verschillende actoren met name
werkveld, docenten, academici en onderzoekers.
Wie werkt er alvast aan mee? De Wissel, Sporen, Spond, D.O.P. Limburg, Lus vzw (Start2 Network
maakt integraal deel uit van module 1), Bindkracht vzw, K.D.G, Steunpunt A.W.W, De Wingerd, WGC
De Ridderbuurt, Interactie-Academie, Eric Sulkers en Bart Libbrecht.
Voor meer informatie kan je terecht op de website van UCLL :
https://www.ucll.be/verderstuderen/postgraduaat-sociaal-netwerker
Mogen we u vragen deze opleiding verder bekend te maken in uw netwerk?
Alvast hartelijk dank,
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