
Is deze uitnodiging niet goed zichtbaar? Bekijk dan hier de online versie.

Strijden voor samen leven.
Sociaal werk in tijden van
onbehagen. 

Meld u nu aan!

Het is 75 jaar geleden dat de voorganger van
ContourdeTwern, stichting Don Bosco, werd opgericht.
Daarom organiseren we op donderdag 5 september het
jubileumsymposium 'Strijden voor samen leven. Sociaal
werk in tijden van onbehagen.' 

U komt toch ook? Klik op de rode button onderaan deze
uitnodiging om direct in te schrijven.

5 september 2019
13.00 - 18.00 uur
wijkcentrum Heyhoef 
Kerkenbosplaats 1, Tilburg

Er is voldoende gratis
parkeergelegenheid.

Al driekwart eeuw staan onze sociaal werkers middenin de lokale samenleving. We zien daar de
kracht en veerkracht in de vorm van vrijwilligerswerk, dorpscoöperaties en maatschappelijk
betrokken ondernemers. Met nieuwkomers die hun weg vinden en mensen die naar elkaar
omkijken. Desondanks komen we ook nog dagelijks in aanraking met hardnekkige
maatschappelijke kwesties als armoede, eenzaamheid, schooluitval, criminaliteit en polarisatie.

75 jaar is een prachtige mijlpaal maar we kijken liever naar de uitdagingen voor de toekomst, die
in die kwesties besloten liggen. De maatschappij verandert in hoog tempo. 
Hoe kunnen we die maatschappelijke ontwikkelingen duiden? 
Wat betekenen ze voor het sociaal werk? 
Welke rol moet het sociaal werk pakken en hoe creëren we met elkaar positieve impact?

http://www.campaignmailserver.nl/www-contourdetwern-nl/215-1123727/mail.html?id=bD0wJmg9Jm09MTEyMzcyNyZyPTIxNSZwPTE2NDAzJnQ9MA%3d%3d-Euc76%2fyTUAA%3d


Daar gaat het symposium 'Strijden voor samen leven. Sociaal werk in tijden van onbehagen.' over.
Aan de hand van inspirerende sprekers gaan we dieper op deze vraagstukken in. Met bijdragen
van onder meer:

diverse bewoners met ervaringskennis
voormalig Sociaal Werker van het Jaar Sjef van der Klein
Fons Naterop, burgemeester gemeente Boxtel
Prof. Dr. Marc Vermeulen, hoogleraar onderwijssociologie TIAS
Prof. Dr. Arjo Klamer, hoogleraar culturele economie Erasmus Universiteit Rotterdam 
Prof. Dr. Tine van Regenmortel, coördinator Academische Werkplaats Sociaal Werk Tilburg
University/Tranzo

Ik hoop u op 5 september te mogen begroeten. Klik op onderstaande button om u aan te melden.
Deelname is gratis.

Gon Mevis
directeur/bestuurder ContourdeTwern 
gonmevis@contourdetwern.nl

Klik hier om aan te melden

ContourdeTwern 013-583 99 99 Bekijk onze locatie
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