
Op de studievoormiddag CANO durft! wil CANO met jullie nadenken over 'hulpverleners als ondernemers'.  Dit vanuit het geloof dat het nemen van risico’s net tot kansen leidt 

in het werken met jongeren, gezinnen en leefomgevingen. Ook al biedt het nemen van risico's geen zekerheden. Wat dus durf vraagt.   

CANO wil onderzoeken welke elementen hiervoor nodig zijn: hoe kunnen en mogen we ‘durf’ installeren zowel bij onszelf als in concrete begeleidingen, in de organisatie en in 

de samenwerking met andere partners? Hoe kan het risicodiscours gerijmd worden met de overheersing van een veiligheidsreflex in onze maatschappij? Welke foutenmarge 

wil men tolereren? Hoe kan dit een plaats krijgen in de publieke opinie en bij het beleid? 

 

We halen inspiratie uit diverse hoeken:  

 Kris Stas - Ervaren stafmedewerkster bij het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk. 
Kris is ruim twintig jaar deeltijds docente aan de Karel de Grote Hogeschool 
waar ze beroepsethiek doceert aan sociaal assistenten. Kris is mede-auteur van het 
boek 'Ethische knopen door/hakken in sociaal werk.' 

 Stefaan Pleysier - Professor Dr. verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid 
en Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC). 

 Bart van Loon - (°1981) Ondernemer pur sang, stichter en zaakvoerder van Zeropoint.IT, 
actief in IT offshoring, Pakistan en Sri Lanka. 

 Luc Galoppin - Organisatieveranderingsdeskundige voor grote IT-systemen, 
met een kijk op organisaties als menselijke systemen.  Filosofeert en blogt graag 
over organisatieverandering. Daarnaast runt Luc met zijn partner een chocolaterie.  

 David Debrouwere - Afdelingshoofd Voorzieningenbeleid, Agentschap Jongerenwelzijn.  

 Luc Deneffe - CANO-voorzitter. 
 

Doorheen de lezingen genieten we van enkele muzikale intermezzi met toepasselijk thema. 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

CANO Durft! Uitnodiging studievoormiddag 

27 november 2015  

 

 



 

Wanneer?  Vrijdag 27 november  9u/9u40 – 14u00 

Waar?  Dirk Boutsgebouw (VAC), Diestsepoort 6, 3000 Leuven  (vlak naast het station) 

Programma: 

9u00 Onthaal met koffie/thee 

9u40 CANO in ’t kort. Inleiding op de studievoormiddag - Luc Deneffe 

10u00  Een ondernemer pur sang over opstart en groei van een onderneming, risico en durf -  Bart Van Loon 

10u25 Over durf en risico's in begeleidingen – Collega’s uit het werkveld 

10u50  Reflectie vanuit Jongerenwelzijn - David Debrouwere 

11u10 Pauze 

11u30   ‘Better to be safe than sorry? Over de keerzijde van de lokroep naar vroegtijdige interventie bij kinderen en jongeren’ - Stefaan Pleysier 

12u00  ‘Sociaal werk is aanspreekbaar op gemaakte, soms risicovolle keuzes en ijvert voor sociale rechtvaardigheid’ - Kris Stas  

12u30  Reflectie over de voormiddag gestoffeerd met eigen inzichten - Luc Galoppin 

12u50  Slotwoord - Luc Deneffe 

13u00 Einde en mogelijkheid tot broodjeslunch  

 

 

Met medewerking van 

 

 

 

 

                      

 

 

 

Inschrijven 

Met deze studievoormiddag wil CANO zich richten 

naar alle geïnteresseerden in de integrale jeugdhulp. 

Inschrijven is verplicht en kan tot en met 23 

november via info@canovlaanderen.be  

Graag met expliciete vermelding van: 

- naam organisatie 

- naam en functie deelnemers 

- al dan niet deelname aan de broodjeslunch 

 

Na de inschrijving ontvangt u een bevestigende mail. 

 

 

 

 

Deelname aan de 

studievoormiddag is gratis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Praktisch 

mailto:info@canovlaanderen.be

