
DIVERSEGEM
Beeld je in dat we helemaal opnieuw konden beginnen: wie mag
dan bepalen hoe onze samenleving of organisatie eruit zou zien?

Diversegem is de naam van een fictieve wijk waarvoor we samen
nieuwe inwoners zoeken: wie krijgt de touwtjes in handen als we
helemaal opnieuw konden beginnen? Hoe ziet onze nieuwe wijk er
uit? Wie is er welkom? Onder welke voorwaarden? En wie bepaalt
die? Welke afspraken zijn nodig om het samenleven en -werken 
zo aangenaam mogelijk te maken? 

Tijdens deze vorming verkennen we op interactieve manier 
jouw kijk op onze veranderende samenleving. Die kijk 
wordt sterk gekleurd door het unieke pakketje normen en 
waarden dat je meedraagt. Maar ook je familiesituatie, 
gezondheid, geslacht en leeftijd bepalen hoe jij het 
samenleven ervaart. Zo lijkt jouw mening soms erg 
verschillend van die van je buren of collega’s.

Maar is dat echt zo? En indien we over een aantal 
zaken grondig van mening verschillen: 
hoe gaan we daar dan mee om?



PRAKTISCH

Een sessie duurt 3u of, indien gewenst, kan een meer uitgebreide versie over 2
dagdelen gespreid worden. 

Per 10 deelnemers voorziet Motief een begeleider. Motief voorziet alle
spelmateriaal tot 30 deelnemers, zonder meerkost. Diversegem 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.

DOELGROEP

DOELSTELLINGEN

Deelnemers gaan in dialoog met elkaar over gedeelde waarden en normen.
Deelnemers worden zich bewust van het eigen referentiekader en worden
uitgedaagd naar samenlevingsproblemen te kijken vanuit verschillende
referentiekaders.
Deelnemers krijgen handvatten aangereikt in het omgaan met visie- en
meningsverschillen.

Voor iedereen die met beide voeten in deze superdiverse samenleving
staat.Diversegem is best geschikt voor een (bestaande) groep: medewerkers in je
organisatie, buurtbewoners, doelgroep van je werking,... 
De werkvorm is eveneens een ideale groepsdynamische verdiepingsoefening.



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

https://www.motief.org/prijzen-vorming-op-maat/
http://www.motief.org/
https://www.facebook.com/motief
https://www.instagram.com/motief_org/
http://eepurl.com/gb_vID

