
 
 
 
 
 
 
Mevrouw, Meneer, 
 
De vzw BBRoW, Brusselse Bond voor het Recht op Wonen, nodigt u uit om deel te nemen aan onze 
vormingscyclus najaar 2021. 
 
Onze vormingen richten zich tot beroepskrachten uit de huisvestingssector, sociale werkers en 
andere geïnteresseerden. 
Om een actieve deelname te verzekeren, beperken we het aantal personen per vorming. Daarom 
vragen we u om op voorhand in te schrijven.  
 
 
 

1. De begeleiding van bewoners van ongezonde, energieverslindende woningen 
 
Praktische vorming 
Donderdag 21 oktober 2021 van 9:30 tot 15:00. 
 
Sprekers :  

- Ivan Knipping, technisch raadgever – vzw Samenleven/Convivence 
- Véronique van der Plancke, van het Centre d’Appui SocialEnergie - FDSS (Fédération Des 

Services Sociaux) 
 
Wat zijn de rechten en plichten van de verhuurder/huurder met betrekking tot het onderhoud van 
de woning? Hoe kan je een gevaar in een woning herkennen? Welke methoden/instrumenten 
kunnen maatschappelijk werkers begeleiden bij het ondersteunen van de bewoners naar een betere 
en minder energieverslindende woning? Tijdens deze vorming zullen de deelnemers profiteren van 
de ervaring van professionals die de bewoners dagelijks ondersteunen. 
 
 
 
 



2. Huisvestingscrisis en actoren in Brussel - Deel 1: Wat is de huisvestingscrisis?  
   
Theoretische vorming (voor nieuwe/toekomstige professionals in de Brusselse huisvestingssector, 
maar ook voor iedereen die meer wil weten over huisvesting in Brussel).  
Donderdag 25 november 2021 van 9.30 tot 12.30 uur  
  
 Spreker: Anne-Sophie Dupont, projectmedewerker opleiding en mobilisatie bij de BBRoW 
  
Ondanks de talrijke alarmsignalen die het maatschappelijk middenveld de afgelopen 20 jaar heeft 
gegeven, wordt de "huisvestingscrisis" in Brussel steeds erger.  
Tijdens deze opleiding zullen we trachten de oorzaken en de impact van de huisvestingscrisis te 
ontcijferen. Wij zullen ook de rol van particuliere en overheidsactoren in de sector bespreken.  
  
Opgelet: dit is een basisvorming voor een niet-ingewijd publiek.  
  
 

3. Huisvestingscrisis en actoren in Brussel - Deel 2 : Het woonbeleid van de Brusselse regering 
 
Theoretische vorming (voor nieuwe/toekomstige professionals in de Brusselse huisvestingssector, 
maar ook voor iedereen die meer wil weten over huisvesting in Brussel).  
Donderdag 2 december 2021 van 9.30 tot 12.30 uur 
 
Sprekers : Carole Dumont et Anne Bauwelinckx, projectmedewerkers analyse en pleidooi bij de 
BBRoW 
 
(Vervolg van de vorming van 25 november). 
Tijdens deze vorming bekijken we het overheidsbeleid dat in het Brussels Gewest wordt gevoerd om 
de toegang tot huisvesting te verbeteren, en dat met de traditionele kritische blik van de BBRoW! 
Opgelet: dit is een basisvorming voor een niet-ingewijd publiek. 
 
 

4. Mobilisatie en collectieve acties  
  
Praktische opleiding  
Maandag 24 januari 2022 van 9.30 tot 12.30 uur  
  
 Sprekers: Magalie Caillault en Marie Duquesne, Periferia 
  
 "Hoe mobiliseren we ons? "Welke methoden gebruiken om 'mensen te betrekken'? "Het zijn altijd 
dezelfde mensen die meedoen..."   Dit zijn vaak de zorgen die we hebben wanneer we het over 
mobilisatie hebben. We willen graag dat de mensen massaal naar het evenement komen, dat de 
zalen vol zitten... We zoeken dan naar DE juiste methode, HET ding dat werkt, we zijn op zoek naar 
het wondermiddel dat degenen die nooit komen, zal "binnenhalen".  
  
Maar uiteindelijk, WAAROM? WANNEER? WIE? OVER WELKE ZAKEN willen we mobiliseren?  
  
Op basis van de ervaringen en vragen van de deelnemers, stelt Periferia een moment van 
uitwisseling en inspiratie voor over verschillende mobilisatiepraktijken.  
  
 
 



 
 
Praktische info: 
Belangrijk: De vormingen gaan door in het Frans, maar u kan altijd uw vragen in het Nederlands 
stellen. 
Om zich in te schrijven, gelieve ons online inschrijvingsformulier te gebruiken: 
Een week voor de vorming ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving. 
Aantal deelnemers: minimum 10 personen en maximum 35 personen per vorming. 
De inschrijvingskost is 20 € per deelnemer en per halve dag.  
Leden van de BBRoW betalen niet, maar moeten zich wel ook inschrijven. 
Rekeningnummer BBRoW: BE74 0682 2988 8007 / BIC GKCCBEBB 
Indien u verhinderd bent, vragen we u om de BBRoW tijdig te verwittigen, zoniet is de 
inschrijvingskost toch verschuldigd (ook voor de leden van de BBRoW). 
De vormingen gaan door in Garcia Lorca - Voldersstraat 47/49 in 1000 Brussel. 
Openbaar vervoer: Station Brussel-Zuid, 15 min te voet – Tram 51-82, halte Bodeghem, 2 min te 
voet – Tram 3-4, halte Anneessens of Lemonnier, 5 min te voet 
 

Voor alle bijkomende inlichtingen kan u terecht op 02 502 84 63 of laurence.evrard@rbdh.be 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceJbkAkAm3Ri2OxxwRqM4TSFWrMxCk4jpa63UMA6Ky-2HGfA/viewform
mailto:laurence.evrard@rbdh.be

