Open workshop
“Veerkracht: duurzaamheid in een veranderende wereld”
Vrijdag 27 augustus 2010, 14u-17u
Lopen we vast met onze duurzaamheid? Een belangrijk deel van de modellen en denkkaders die we
rond duurzaamheid hanteren, doen onvoldoende recht aan de complexiteit, het dynamisch karakter
en de gelaagdheid van de werkelijkheden om ons heen. Verdacht veel van wat we ondernemen
onder het mom van duurzame ontwikkeling is business as usual… Kan het zijn dat we nog
onvoldoende van ons gangbaar denken in vraag gesteld hebben? De modellen waarmee we over de
werkelijkheid denken doen er immers toe.
In deze workshop verkennen we daarom het veerkrachtdenken als een mogelijke bijstelling vanuit
systeemdenken op deze mainstream duurzaamheid. Veerkracht, in de traditie van de Resilience
Alliance, is de capaciteit van een sociaalecologisch systeem om verstoringen te absorberen en
zichzelf te herorganiseren terwijl het verandering ondergaat, of het vermogen om te transformeren
indien het systeem vastloopt. Dat komt dus neer op zowel aanpassingsvermogen als
transformatietalent. Eén van de bewegingen die het veerkrachtdenken actief mee op de kaart poogt
te zetten, is die van de transition towns, getuige de titel van het transitiehandboek van Rob Hopkins:
Van olie-afhankelijkheid naar lokale veerkracht.
Het herstellen en op peil houden van veerkracht – het klinkt anders dan streven naar duurzame
ontwikkeling. Het maakt ook een wereld van verschil.
Programma
1. Voorstelling van veerkrachtdenken (kernconcepten, wereld- en mensbeeld eronder, het
soort handelen dat past bij dit veerkrachtdenken). (Rudy Dhont, KHLeuven)
2. Toepassingen van veerkrachtdenken (of elementen eruit), o.a.:
o Lokale veerkracht in transition towns (Jeanneke van de Ven, co-facilitator Transition
towns in Vlaanderen)
o Regionale veerkracht in de Kempen (Bart Wuyts & Johan Verbruggen, SPK vzw, over
de vuurtorenprojecten van de Kempense Koplopers)
o Veerkracht en complexiteitsdenken: nieuwe competenties voor een nieuwe wereld
(prof. Erik Mathijs, KULeuven)
o Veerkracht en sociaal werk (Jef Peeters, auteur van Een veerkrachtige samenleving)
o Concepten uit veerkrachtdenken in de begeleiding van bedrijven naar meer
duurzaamheid (Dries Maes, Greenloop)
3. Open dialoog met alle deelnemers over het thema
Deze workshop past in een traject dat Rudy Dhont (KHLeuven) met Oikos opzet over veerkracht en dat
uitmondt in een gezamenlijke studiedag rond veerkracht in voorjaar 2011 in Leuven.
Praktisch
Floréal Club, Albert I-laan 74 te 8620 Nieuwpoort (vlakbij halte van kusttram)
Iedereen welkom en gratis inkom. Wel graag een seintje als je komt op info@oikos.be
Meer info bij rudy.dhont@khleuven.be of dirk.holemans@telenet.be

