
# TREFDAGSOCIAAL 
Stadsschouwburg Antwerpen

26 april 2016

Slimme IT. Sterke dienstverlening.

Volg ons op  
Facebook, LinkedIn en Twitter



Brief aan mijn burgermeester: pleidooien voor een nog beter sociaal beleid

1  Publieke ruimte: pleidooi voor het verspreiden van 
schoonheid

2 Onderwijs anders bekeken: de lokale gemeenschap 
heeft impact op gelijke onderwijskansen

3 Betaalbaar wonen voor iedereen, ook voor vluchtelingen
4 Sociaal artistiek werkt: het hart van Borgerhout klopt in 

De Roma
5 De publieke zorg van de toekomst

10.30 - 11.30 UUR

10.30 - 12.45 UUR

20 De kinderopvang van schoolgaande kinderen kleurt 
lokaal

21 Wat kunnen politici en koplopers uit de lokale 
gemeenschap leren van straatkinderen?

22 Vernieuwende praktijken in sociale diensten
23 Samen voor een sterk sociaal beleid: conferentie van 

burgemeesters en OCMW-voorzitters
24 De sociale smart city (partnersessie Proximus)

29 Innovatief omgaan met verzekeringen als sociale 
dienstverlening (partnersessie Ethias)

30 Sociale gemeenten zijn veiliger gemeenten
31 Lokale praktijken kinderopvang die inspireren
32 De vluchtelingencrisis in de lokale context
33 Samen tegen energiearmoede 
 (partnersessie Eandis en Infrax)

10 De nieuwe gemeente
11 Lokale schouders voor globale uitdagingen
12 Vernieuwende praktijken voor een zorgzame buurt
13 Nieuwe doelgroepen duurzaam als vrijwilliger betrekken
14 Niet chillen maar skillen (Kenniscentrum Vlaamse Steden)
15 Op fietsen staat geen leeftijd!

11.45 - 12.45 UUR

13.00 - 14.00 UUR

16  Hoe gaan we de uitdagingen van een (super)diverse 
samenleving aan?

17 Pragmatisch werken aan betere dienstverlening samen 
met gemeente en OCMW (partnersessie CIPAL)

18 Socio-Demografisch Profiel en de impact van de 
vergrijzing op de lokale besturen (partnersessie Belfius)

19 Samen met partners effectief sociaal beleid maken: in 
Wingene doen ze het zo

Manifest voor moedige mensen: een genereus gebaar voor een sterk lokaal sociaal beleid

12.30 - 13.30 UUR

13.00- 15.15 UUR

25 Wordt sociaal beleid de harde kern van het lokale 
beleid?

26 Hulpverlenen: wat moet je doen om effectief te zijn?
27 Sneller ingrijpen om problemen te voorkomen 
28 A healthy urban boost: de publieke ruimte inzetten voor 

een gezonder leven, ook voor kwetsbare groepen

14.00 - 15.15 UUR
14.15 - 15.15 UUR

10.30 - 12.00 UUR

6  Grote kansen voor kleine kinderen: wat zijn lokale 
hefbomen om kinderarmoede te bestrijden?

7 Dilbeek kantelt zijn organisatie: vraaggestuurd werken in 
een sterke ‘stroom’ Welzijn

8 De kracht van heterogene teams
9 Met service design een specifieke dienstverlening voor 

alleenstaande ouders uitvinden

34 Family Justice Center: geweld binnen 
het gezin integraal aanpakken

35 Sociaal centrum Plein: hulpverlening 
voor mensen in een precair 
verblijfsstatuut

36 Binnenste Buiten: kwetsbare groepen 
investeren in hun fysieke uitstraling en 
zelfbeeld

37 Kinderdagverblijf Brabbel
38 Filet Divers: sociale kruidenier
39 Ruihuis: sociale economie versterkt 

toerisme en vice versa
40 Huis van het Kind in Antwerpen Kiel: 

een open thuis met vele kamers
41 Extra werkbezoek  

(meer informatie volgt) 

42 Documentaire Theatervoorstelling 
over wonen, economie, armoede  
en stadsontwikkeling:  
Rabot 4 – 358

43 InterGenerationeel project 
LinkerOever – Zorgbedrijf Antwerpen

44 Zorgzame buurt op Site Hof Ter Beke – 
Zorgbedrijf Antwerpen

45 Nachtopvangcentrum De Biekorf
46 Kinderopvang: OKIDO-project
47 (Fiets)Haven
48 Meet me @M HKA: een ontmoetings-

plaats voor mensen met beginnende 
dementia 

49 JES Stadslabo: jongerenwerk met oog 
voor competenties

50 Collectief Goed: een coöperatief 
woonmodel van en voor kwetsbare 
gezinnen

Werkbezoeken

Werkbezoeken

9.30 UUR

15.30 UUR



#TREFDAGSOCIAAL: 

SAMEN VOOR MEER LOKAAL 

EN MEER SOCIAAL

Praktisch
#TrefdagSociaal, Stadsschouwburg 
Antwerpen, dinsdag 26 april

U vindt alle informatie ook op 
www.trefdagsociaal.be. Op sociale 
media volgt u het laatste nieuws via 
#TrefdagSociaal.

•  95 euro voor VVSG-leden
•  110 euro voor andere overheden en 

socio-culturele organisaties
•  200 euro voor privé-organisaties

 In de prijs is inbegrepen: inhoudelijk 
programma, infomarkt, koffiepauzes, 
lunch, receptie 

Opgelet: sommige workshops geraken 
snel volzet, wees er tijdig bij!
Inschrijven kan nog tot 20 april.

De samenleving van morgen? Die bouwen we 
vandaag. Meer dan ooit zetten uw gemeente en 
OCMW de lijnen uit voor een sterk sociaal beleid. 
Een beleid waarbij niemand in de kou blijft staan. 
Meer lokaal en meer sociaal vormt de rode draad 
doorheen het programma van de Trefdag en het 
‘Manifest voor moedige mensen’ dat we op deze 
dag aan publiek en pers voorstellen. Durf het debat 
aan te gaan, doe mee met de werkbezoeken, 
ontdek vernieuwende praktijken en verruim uw blik 
tijdens spraakmakende lezingen.

#TrefdagSociaal wordt een niet te 
missen evenement, niet alleen voor politici 
en medewerkers uit sociale domeinen, maar 
ook de verantwoordelijken voor onderwijs, vrije 
tijd, burgerzaken, ruimtelijke ordening en wonen, 
economie en veiligheid vinden hier nieuwe 
oplossingen voor heikele thema’s. Ook trekkers 
uit maatschappelijke organisaties zijn van harte 
uitgenodigd.

Trefkwartieren - ontmoet uw ideale 
gesprekspartner(s) op #TrefdagSociaal. 
Sociaal betekent op deze Trefdag ook 
letterlijk ‘een treffen’ tussen al wie zijn of haar 
schouders wil zetten onder het sociaal beleid. 
Tijdens ‘trefkwartieren’ vindt u een boeiende 
gesprekspartner om ervaringen uit te wisselen. 
Lees er meer over op www.trefdagsociaal.be 

10.30 – 11.30 

1 .  Publieke ruimte: pleidooi voor het 
verspreiden van schoonheid

Goedele Desmet, architecte bij BOB361 en 
docente aan de KU Leuven, houdt een pleidooi 
voor een billijkere spreiding van kwaliteit 
en schoonheid tussen straten en wijken.

2.  Onderwijs anders bekeken: de lokale 
gemeenschap heeft impact op gelijke 
onderwijskansen

Orhan Agirdag, verbonden aan de universiteiten 
van Amsterdam en Leuven, legt de 
mechanismen bloot die impact hebben op gelijke 
onderwijskansen. We doen de praktijktoets met 
Sofie Foets van de vzw ToekomstATELIERdelAvenir 
en Ann Boeraeve van het Atheneum Wispelberg. 

3.  Betaalbaar wonen voor iedereen, ook 
voor vluchtelingen

De Koning Boudewijnstichting wil samen met 
lokale besturen op zoek gaan naar creatieve 
oplossingen voor meer betaalbaar wonen.
 
4.  Sociaal artistiek werkt: het hart van 

Borgerhout klopt in De Roma

Wat kunnen we van de Roma leren over 
maatschappelijke participatie en engagement?  
We onderzoeken de vraag met Paul Schyvens en 
Ferre Wyckmans van de Roma en Stephanie Van 
Houtven, districtscultuurschepen in Borgerhout. 

5 . De publieke zorg van de toekomst

Hoe ziet de openbare kinderopvang, thuiszorg en 
woonzorg eruit in 2030? Jo Vandeurzen, Vlaams 
minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 
Dominique Verté, professor sociale gerontologie 
aan de VUB en Bruno Vanobbergen, Vlaams 
kinderrechtencommissaris spreken zich uit.

  9.30 – 10.15 

Brief aan mijn burgermeester: 
aanbevelingen voor een nog 
beter sociaal beleid

Verrassende getuigenissen, versterkt door 
het sociaal-artistiek gezelschap Tutti Fratelli, 
dagen ons uit. 

PROGRAMMA
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  10.30 – 12.00 

6. Grote kansen voor kleine kinderen. 
Wat zijn lokale hefbomen om kinder-
armoede te bestrijden? 

Wetenschapper Wim Van Lancker en schrijfster 
Celia Ledoux voelen zich persoonlijk aangesproken 
bij het armoedevraagstuk. Zij confronteren hun 
inzichten met het publiek. 

7. Dilbeek kantelt zijn organisatie: 
vraaggestuurd werken in een sterke 
‘stroom’ Welzijn

Dilbeek wil meer proces- en vraaggestuurd 
werken. De samenwerking gemeente en OCMW 
vertaalt zich in een sterke ‘stroom’ Welzijn. 
OCMW-voorzitter Lies Vereecke, secretaris,  
Marianne Vandenhoute en projectleider Marianne 
Nijs doen het vernieuwingspad uit de doeken. 

8.   De kracht van heterogene teams

Hoe kan een divers team met verschillende achter- 
gronden en visies de motor van uw organisatie 
worden? Fanny Matheusen is transitiepedagoog 
en uw gids om in uw organisatie energie te halen 
uit verschil. 

9. Met servicedesign een nieuwe dienst-
verlening voor alleenstaande ouders 
uitvinden

U maakt kennis met de mogelijkheden van service-
design en met een innovatief dienstverlenings—
concept voor alleenstaande ouders.

12.30 – 13.30 

16.  Hoe gaan we de uitdagingen van een 
(super)diverse samenleving aan? 

Versnelt de vluchtelingencrisis de overgang naar 
een superdiverse samenleving? Met Soumia 
El Majdoub, strategisch adviseur diversiteit, 
onderzoeken we hoe we beter kunnen omgaan 
met de gevolgen van migratie.

17.  Pragmatisch werken aan betere 
dienstverlening samen met gemeente 
en OCMW (partnersessie CIPAL)

Uit de begeleiding van samenwerkingstrajecten 
stelt CIPAL vast dat een gedegen visie en 
pragmatiek sleutelwoorden zijn voor succes.  
Pieter Selleslagh geeft tekst en uitleg. 

18.  Socio-Demografisch Profiel en de 
impact van de vergrijzing op de lokale 
besturen (partnersessie Belfius)

Anne-Leen Erauw, Research public finance & 
social profit, schetst het socio-demografisch 
profiel van uw gemeente en OCMW.

19.  Samen met partners effectief sociaal 
beleid maken: in Wingene doen ze  
het zo

Sabine Vermeire, waarnemend OCMW-secretaris 
introduceert u in de kunst en de kunde van 
het samenwerken met partners om armoede 
proactief te bestrijden. 

Slimme IT. Sterke dienstverlening.

11.45 – 12.45

10. De nieuwe gemeente

VVSG-directeur Mark Suykens geeft een inkijk in 
de nieuwe gemeente die beter uitgerust is om een 
sterk sociaal beleid te realiseren.

11. Lokale schouders voor globale 
uitdagingen 

Dries Lesage van UGent, Koen Hermans (KU 
Leuven) en burgemeester van Vorselaar Lieven 
Janssen (UAntwerpen) leggen verbanden tussen 
de nieuwe globale agenda voor duurzame 
ontwikkeling en het lokaal sociaal beleid.

12. Vernieuwende praktijken voor 
zorgzame buurten

Schuif mee aan tafel met besturen en 
organisaties die het lokaal sociaal kapitaal 
mobiliseren om kwetsbare burgers vooruit te 
helpen. 

13.  Nieuwe doelgroepen 
duurzaam als vrijwilliger betrekken

Wat houdt mensen in armoede of van allochtone 
afkomst tegen om zich te engageren in het 
vrijwilligerswerk zoals het nu vaak georganiseerd 
wordt? Kom het mee uitzoeken met een panel van 
professionals en ervaringsdeskundigen.

14.  Niet chillen maar skillen 
(Kenniscentrum Vlaamse Steden)

Henk Oosterling, filosoof, Nederlands kampioen 
Japans zwaardvechten en geëngageerd 
wetenschapper zorgt er in Rotterdam voor dat 
jongeren een echt vak leren en opgroeien tot ‘eco-
sociale’ burgers.

15. Op fietsen staat geen leeftijd!

Wat als de lokale gemeenschap ouderen 
meeneemt op fietstocht? Ole Kassow kreeg voor 
het project Cycling without Age de Community 
Award 2014 van het Deense Ministerie van 
Tewerkstelling. 
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14.00 – 15.15 

25. Wordt sociaal beleid de harde kern 
van het lokale beleid? 

Filip De Rynck kadert en fileert de trends in sociaal 
beleid en argumenteert dat de verzorgingsstaat 
vervangen wordt door de verzorgingsstad. Nemen 
lokale bestuurders de handschoen op? 

26. Hulpverlenen: wat moet je doen om 
effectief te zijn?

Sjef De Vries, auteur van het spraakmakende 
‘Wat werkt? De kern en de kracht van 
het maatschappelijk werk,’ onderbouwt 
wetenschappelijk de factoren die impact hebben 
in de hulpverlening en onderzoekt hoe we deze 
werkzame principes kunnen activeren.

27. Sneller ingrijpen om problemen te 
voorkomen

We serveren vijf praktijken uit Antwerpen, 
Oostende, Brugge, Gent en Mechelen. Hoe gaan 
deze OCMW’s actief op zoek naar mensen 
met problemen in plaats van te wachten tot ze 
zelf een hulpvraag stellen? Chris Truyens van 
Samenlevingsopbouw reflecteert als positief 
kritische buitenstaander. 

28. ‘A healthy urban boost’: de publieke 
ruimte inzetten voor een gezonder 
leven, ook voor kwetsbare groepen.

Laat u inspireren door praktijken die illustreren 
dat de ruimtelijke inrichting van wijken en straten 
bepalend is voor een gezonder en energieker 
(samen)leven. Mis het gesprek met deze 
geëngageerde toekomstdenkers niet: Hetty 
Linden, directeur Volksgezondheid Utrecht; Han 
Dijk, ontwerpbureau Posad en Ole Kassow van 
Cylcing without Age. 

 14.15 – 15.15

29. Innovatief omgaan met 
verzekeringen als sociale dienst-
verlening (partnersessie ethias)

Welke oplossingen kan u aanreiken aan mensen 
die niet beschikken over de noodzakelijke 
verzekeringen? Geert Vandenwijngaert, adviseur 
Ethias doet concrete voorstellen.

30. Sociale gemeenten zijn veiliger 
gemeenten

Een panel van lokale politici met naam en faam - 
Vincent Van Quickenborne, Katrien Schryvers,  
Koen Metsu en Rudy Coddens - gaat in gesprek 
over de band tussen veiligheid en sociaal beleid.  
Professor Paul Ponsaers van UGent toetst hun 
bevindingen vanuit wetenschappelijke hoek.
 
31.  Lokale praktijken kinderopvang die 

inspireren 

Schuif mee aan tafel voor een gesprek over 
lokale en inspirerende praktijken kinderopvang.. 
Als afsluiter wordt de Gouden Kinderschoen 2016 
uitgereikt. 

32.  De vluchtelingencrisis in de lokale 
context. 

In deze sessie geven Fabienne Crauwels en Sabine 
Van Cauwenberge, VVSG-stafmedewerkers, 
de meest recente stand van zaken over de 
vluchtelingencrisis, de opvang van asielzoekers, het 
spreidingsplan en de maatregelen die de federale 
en Vlaamse overheid voorzien om de lokale 
besturen te ondersteunen bij het integreren van 
erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden.

33. Samen tegen energiearmoede 
(partnersessie Eandis en Infrax)

 

13.00 – 14.00 

20. De kinderopvang van schoolgaande 
kinderen kleurt lokaal

Ann Lobijn, VVSG-stafmedewerker kinderopvang, 
analyseert wat de Vlaamse conceptnota 
‘Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor  
de opvang en vrije tijd van schoolkinderen’ voor  
de buitenschoolse opvang van uw bestuur in  
petto heeft.

21. Wat kunnen politici en koplopers uit 
de lokale gemeenschap leren van 
straatkinderen? 

Arnoud Raskin, bekend van de ‘Mobile School‘ 
voor straatkinderen, brengt het verhaal van zijn 
persoonlijke zoektocht, van straatkinderen en wat 
wij daarvan te leren hebben.

22. Vernieuwende praktijken in sociale  
  diensten

We selecteren voor u vernieuwende en 
verrassende initiatieven uit de algemene 
sociale dienst, schuldhulpverlening, activering, 
kinderarmoede en diversiteit. 

23. Samen voor een sterk sociaal beleid: 
conferentie van burgemeesters en 
OCMW-voorzitters

Burgemeesters en OCMW-voorzitters nemen de 
leiding voor een sterk lokaal sociaal beleid. Daarom 
nodigen we ze uit op deze exclusieve conferentie 
voor een gesprek over het ‘Manifest voor moedige 
mensen.’

24. De sociale smart city (partnersessie 
Proximus)

Online en offline contacten gaan hand in hand. 
Ontdek hoe apps deel uitmaken van sociale 
projecten in wonen, winkelen, vrije tijd en gezondheid. 



15.30 – 16.15

Manifest voor moedige mensen: een genereus 
gebaar voor een sterk lokaal sociaal beleid

Meer lokaal en meer sociaal voor een samenleving waarin 
niemand in de kou blijft staan, dat is de rode draad van het 
manifest dat we schreven in de aanloop naar deze Trefdag. 
Verwacht u aan een expressieve en creatieve voorstelling 
van dit manifest met medewerking van Tutti Fratelli, een 
sociaal-artistiek theatergezelschap en burgemeesters, die 
hun schouders zetten onder een sterk sociaal beleid. 

Overzicht werkbezoeken: 

10.30 – 12.45

34.  Family Justice Center: geweld binnen het gezin 
integraal aanpakken

35.  Sociaal centrum Plein: hulpverlening voor mensen in 
een precair verblijfsstatuut

36.  Binnenste Buiten: kwetsbare groepen investeren in hun 
fysieke uitstraling en zelfbeeld

37.  Kinderdagverblijf Brabbel
38.  Filet Divers: sociale kruidenier
39.  Ruihuis: sociale economie versterkt toerisme  

en vice versa
40.  Huis van het Kind in Antwerpen Kiel : een open thuis 

met vele kamers
41.  Extra werkbezoek (meer informatie volgt)

13.00 – 15.15

42.  Documentaire Theatervoorstelling over wonen, 
economie, armoede en stadsontwikkeling: 

 Rabot 4 – 358

43. InterGenerationeel project LinkerOever – Zorgbedrijf 
Antwerpen

44. Zorgzame buurt op Site Hof Ter Beke – Zorgbedrijf 
Antwerpen

45.  Nachtopvangcentrum De Biekorf
46.  Kinderopvang: OKIDO-project
47.  (Fiets)Haven
48.  Meet me @M HKA: een ontmoetingsplaats voor mensen 

met beginnende dementia 
49.  JES Stadslabo: jongerenwerk met oog voor 

competenties
50. Collectief Goed: een coöperatief woonmodel van en 

voor kwetsbare gezinnen

INSCHRIJVINGSFORMULIER 
Trefdag Sociaal

Stuur dit inschrijvingsformulier uiterlijk 20 april 2016 
naar de VVSG,

t.a.v. Trefdagteam, Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel, 
trefdagsociaal@vvsg.be, F 02-211 56 00
Gebruik één inschrijvingsformulier per persoon.

Naam organisatie

Naam deelnemer

Functie

Straat | nr

Postcode | Gemeente 

Telefoon | GSM

E-mail

Facturatieadres straat | nr 

Postcode | Gemeente 

BTW-nummer

DATUM EN HANDTEKENING:

Uw gegevens worden opgenomen in een bestand voor administratieve 
doeleinden en voor communicatie over VVSG-activiteiten en worden niet 
doorgegeven aan derden.
Overeenkomstig de wet op de privacy van 8/12/92 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer hebt u het recht op inzage en verbetering van de over 
u bewaarde gegevens.

Vink de sessies van uw keuze aan. Houd rekening met 
de verschillende begin- en einduren van sessies. U 
kunt enkel sessies kiezen die in tijd niet overlappen.

Trefdag biedt ook veel ruimte om te netwerken en 
kennis te maken met nieuwe producten en diensten. 
Laat daarom gerust ook al eens een uurblok vrij om 
de infostanden van onze partners te bezoeken.

10.30 – 11.30 10.30 – 12.00 10.30 – 12.45

1 6 34

2 7 35

2 8 36

4 9 37

5 38

39

11.45 – 12.45 40

10 12.30 – 13.30 41

11 16

12 17 13.00 -14:00

13 18 20

14 19 21

15 22

23

24

13.00 – 15.15 

42

14.00 – 15.15  14.15 – 15.15 43

25 29 44

26 30 45

27 31 46

28 32 47

33 48

49

50

SCHRIJF 

DIGITAAL

IN VIA

DE WEBSITE


