OOST-VLAAMS PLATFORM STERK SOCIAAL WERK NODIGT UIT
ONLINE PRAKTIJKSAFARI “TOEGANKELIJKHEID EN ONDERBESCHERMING”
19 november 2020 – 9u30 tot 12u

In een praktijksafari gaat een kleine groep mensen letterlijk op bezoek bij elkaar, over
sectorale grenzen heen, om zo informatie uit eerste hand te krijgen. Op bezoek bij
initiatieven en organisaties gaan de deelnemers in gesprek met de mensen achter deze
projecten om zo een verdiepende uitwisseling mogelijk te maken.
Conform de periode waar wij nu allen in werken, gaan wij online op praktijksafari.
We gaan in de diepte in op het thema “toegankelijkheid en onderbescherming” op basis van
een voorstelling van drie Oost-Vlaamse initiatieven. We gaan met alle aanwezigen in dialoog
over de sterktes en nodige randvoorwaarden voor een dergelijke werking.
Wat is inspirerend? Wat zijn sterktes en valkuilen? En wij kijken ook vooruit. Wat uit deze
praktijken kan, ook elders structureel worden ingebed, wat moeten wij juist vermijden?
Wat is hiervoor nodig?

DRIE INITIATIEVEN
1. De STEK
In Ronse heb je De Botaniek. In Denderleeuw De Palaver. Beiden zijn STEKKEN. De STEK
verwijst naar een vertrouwde basisvoorziening in de buurt of wijk. Mensen ontmoeten er
mekaar, kunnen er leren, en vinden er makkelijk de weg naar de hulp- en
dienstverlening. In de STEK ijveren organisaties en vrijwilligers samen voor meer en
betere sociale bescherming. Maak kennis met twee opbouwwerkpraktijken en het
model van de STEK.
Sprekers
Lieke de Jans en Kathleen Desmyter, beleidsmedewerkers Samenlevingsopbouw.
2. Villa Voortman
Villa Voortman is een laagdrempelig ontmoetingshuis voor volwassenen met een
dubbeldiagnoseproblematiek die om tal van redenen moeilijk toegang krijgen tot de
reguliere hulpverlening. Het is een niet-residentieel ontmoetingscentrum. Er is een
aanbod van begeleiding en behandeling via niet-verplichtende gesprekken, ateliers,

projecten en uitstappen. Maximale verantwoordelijkheid, participatie en inbreng van de
bezoekers staan centraal via horizontale communicatie en democratische
besluitvorming. Centrale concepten zijn gastvrijheid, ‘kwartier maken’ en erkenning van
uitsluiting.
Sprekers
Dirk Bryssinck (psycholoog) en Wim Haeck (coördinator) nemen ons mee in het verhaal
van “de lat laag leggen”.
3. OCMW Gent
Een sterker welzijnsonthaal als inzet tegen onderbescherming.
Vanuit het proactief denken wilt OCMW Gent samen met wijkpartners de Gentse burger
beter bereiken en ondersteunen om hun sociale rechten uit te putten.
Spreker

Nelle Van der Mast, hoofdmaatschappelijk werker proactieve rechtenbenadering Welzijnsbureau Bloemekenswijk - Sociale dienst OCMW - Stad Gent.

PROGRAMMA
9u30 - 9u45 : Welkom
9u45 -10u30 : Voorstelling 3 projecten (plenair)
10u30 : opstart Break Out Rooms
10u40- 10u45 : Pauze
10u45-11u30 : Dialoogsessie in Break Out Room van voorkeur
11u30 -12u : Plenaire terugkoppeling Break Out Rooms
PRAKTISCHE AFSPRAKEN
De safari zal doorgaan via Zoom. Om alles in goede banen te laten verlopen, vragen we dat
iedereen zich 10 minuten voor de start aanmeldt. Er wordt een half uur op voorhand
opgestart om waar nodig, technische vragen en problemen op te vangen.
Je kan inschrijven door HIER te klikken. Indien je vooralsnog verhinderd zou zijn om deel te
nemen, gelieve dit tijdig te melden zodat we iemand anders de kans kunnen geven om deel
te nemen. De deadline voor inschrijving is 10 november 2020.
De Zoom-uitnodiging ontvang je enkele dagen voor de safari.
Vriendelijke groeten,
Namens het Kernteam Sterk Sociaal Werk Oost-Vlaanderen (Wendy Eerdekens, Nadine De
Stercke, Luc De Droogh, Carine De Wilde)
Contactpersoon : Carine De Wilde carine.dewilde@vlaanderen.be

