
UITNODIGING VOOR NIEUWSGIERIGE, ACTIEVE 
EN CREATIEVE AFDELINGSBESTUURDERS EN 
LEDEN VAN HET HUMANISTISCH VERBOND 

ZATERDAG 28 MAART, 10.00 UUR (ONTHAAL 9.30 UUR) 
GEUZENHUIS, KANTIENBERG 9, 9000 GENT

 

Inspiratiedag afdelingsactiviteiten 
en jaarthema

Op 28 maart 2020 organiseert het Humanistisch Verbond een landelijke inspiratiedag voor alle actieve leden 
met belangstelling voor het opzetten van boeiende, vernieuwende activiteiten.

Omdat modern sociaal-cultureel werk idealiter inspeelt op uitdagende maatschappelijke ontwikkelingen, 
is het belangrijk en vooral ook motiverend om af en toe ‘out of the box’ te denken, om te durven experimen-
teren met originele werkvormen, om samen te werken met andere partners, om nieuwe horizonten te ver-
kennen die onze vrijzinnig-humanistische waarden mogelijk ook bij een breder en diverser publiek kunnen 
introduceren.

Daarom organiseren we vanaf 2020 jaarlijks een inspiratiedag voor afdelingen, waarop we diverse organisa-
ties en experten uitnodigen om hun werking en goede praktijken voor te stellen en eventueel suggesties te 
doen tot concrete vormen van samenwerking.

Voor onze eerste dag hebben we de Liga voor de Mensenrechten uitgenodigd, Amnesty International 
Vlaanderen en Hart boven Hard. Daarnaast hebben we aan Joël Van Rossem (Humanistisch Verbond 
Pajottenland) gevraagd om een algemene inleiding met een aantal suggesties te geven voor het nieuwe jaarthe-
ma Artificiële Intelligentie (uitdagingen voor vandaag en morgen) waarmee we aan de slag gaan in 2021 en 
2022.

Ten slotte kunnen afdelingen die dat wensen ook zelf kort een interessante, originele, vernieuwende activiteit 
kort voorstellen.

 

INFO EN INSCHRIJVINGEN
Meer info: secretariaat@humanistischverbond.be, T 03 233 70 32; en uiteraard bij de provinciale educatieve 
medewerker van uw provincie

Inschrijvingen: graag een seintje als u aanwezig kunt zijn (dat is handig voor de catering), via het secretariaat 
of de provinciale educatieve medewerker

mailto:secretariaat%40humanistischverbond.be?subject=


PROGRAMMA

9.30 uur:     onthaal

10.00-11.00 uur:    Liga voor Mensenrechten → projecten en mogelijke samenwerkingsverbanden

11.00-12.00 uur:    Amnesty International → projecten en mogelijke samenwerkingsverbanden

12.00-12.30 uur: rechtstreeks contactmoment aan twee werktafels tussen enerzijds de medewerkers van de 
Liga en Amnesty, en anderzijds afdelingsbestuurders/vrijwilligers van het Humanistisch 
Verbond die geïnteresseerd zijn in samenwerking. Doelstelling: zo veel mogelijk tot concrete 
afspraken komen.

12.30 uur:     broodjeslunch met gelegenheid tot netwerking

13.30-14.45 uur: Hart boven hard: algemene introductie tot de werking, inclusief rechtstreeks contactmoment 
voor afdelingsbestuurders/vrijwilligers

14.45-15.30 uur:    Joël Van Rossem over artificiële intelligentie (AI), het jaarthema 2021-2022

15:30 uur:     round up, vragen, informatie-uitwisseling, netwerking

     Glas van de vriendschap

OVER DE SPREKERS

Liga voor Mensenrechten: een bewegingsmedewerker geeft uitleg over de ‘Toolkit racisme’, een workshop waar-
in deelnemers tips krijgen hoe te reageren op racistische commentaren zonder in typische welles-nietes discus-
sies te vervallen. We krijgen ook uitleg over de werking van hun ‘Privacy app’, die gebruikers toelaat de soms 
problematische datahonger van de overheid aan de kaak te stellen en politici hierrond te sensibiliseren. 

Amnesty International Vlaanderen: Stijn staat in voor lokale groepen & mobilisatie. Hij reikt een aantal inte-
ressante actieformats aan en bekijkt samen met geïnteresseerde afdelingsbestuurders met welke AI groepen 
kan worden samengewerkt.

Hart boven Hard: een HbH trekker vertelt over hun missie en creatieve aanpak van actievoeren en bekijkt ter 
plaatse waar en hoe onze afdelingen een rol kunnen spelen in deze kleurrijke beweging.

Joël Van Rossem: geeft een algemene inleiding op betekenis en belang van artificiële intelligentie en belicht op 
welke (deel)aspecten van AI het Humanistisch Verbond tijdens het themajaar kan inspelen.

MEER INFO:

www.mensenrechten.be  
www.amnesty-international.be 
www.hartbovenhard.be

https://mensenrechten.be/
http://www.amnesty-international.be
http://www.hartbovenhard.be
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