BRIL VAN HET
VERSCHIL
‘De bril van het verschil’ is een hulpmiddel om met elkaar in gesprek te gaan over
hoe we omgaan met (levensbeschouwelijk) verschil in onze superdiverse
samenleving.
Tijdens de vorming maak je kennis met de verschillende ‘brillen’ die elk een andere
kijk op verschil in onze samenleving bieden. We onderzoeken onze eigen kijk:
Welke bril heb jij op wanneer je omgaat met mensen met een andere overtuiging?
Hoe bepaalt die bril onze kijk op onze wijk? Hoe willen we met elkaar omgaan in
onze vrijwilligersorganisatie? Hoe organiseren we het samenleven in onze
gemeente vanuit al die verschillende brillen?
We vertrekken vanuit heel concrete dagelijkse situaties – afgestemd op
de context van de deelnemers – en proberen verschillende brillen uit.
Welk effect heeft elke bril voor de verschillende betrokkenen?
Welke bril doet het meeste recht aan die diversiteit onder ons?
Aan het einde van de vorming sluiten we af met enkele inzichten,
perspectieven en/of wensen van de deelnemers. Op vraag van
je organisatie inventariseert Motief deze waardoor ze bruikbaar
zijn voor toekomstige beleids- of visieontwikkeling binnen je
organisatie.

DOELGROEP

Deze vorming is geschikt voor bestaande of
nieuwe groepen in organisaties, verenigingen,
wijk- of oudercomitées, burgerplatformen,
(inspraakmomenten voor) lokale overheden, etc.

DOELSTELLINGEN

Deelnemers krijgen inzicht in verschillende samenlevingsmodellen.
Deelnemers worden zich bewust van het eigen referentiekader en worden
uitgedaagd om naar samenlevingsproblemen te kijken vanuit verschillende
referentiekaders.

PRAKTISCH

Een sessie duurt 3u.
Per 15 deelnemers voorziet Motief een begeleider.
Je kan bij deze vorming het bijhorende waaierboekje met korte theoretische
samenvatting aanbieden aan je deelnemers.
De Bril van het verschil kan bij jou in de buurt doorgaan of in Motiefs Belgradehuis
in Mechelen.
Indien u interesse heeft kan u ons via onderstaande gegevens contacteren.
Een medewerker van Motief neemt daarna contact met u op om
de vorming op maat van uw werking af te stellen.

PRIJS

De prijs en prijssamenstelling vindt u via deze link.

INFO

Contacteer ons vrijblijvend voor een vorming op maat
m: info@motief.org
a: Belgradestraat 80, 2800 Mechelen
t: 015 200 301
w: www.motief.org
f: facebook.com/motief
i: @motief_org
n: nieuwsbrief

