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Gsiw – Beleidsgroep – Verslag  

 
Tijdstip 23/03/2021 van 14u tot 16u via MS Teams 

 
Aanwezig Bram Van Braeckevelt, Voorzitter 

Myriam Carlier, Dienst Werk en Activering - Gsiw (verslag) 
Klaas Ballegeer, Dienst Werk en Activering 
Joris Wauters, kabinet Bram Van Braeckevelt 
Helga Van Heysbroeck, VDAB  
Julie Van Welden, ABVV 
Jocelyn Desreumaux, Travi 
Thomas Kindt, UNIZO 
Liezelot Vandergucht, Groep Intro - Sterpunt Inclusief Ondernemen  
Peter Van de Veire, Vormingsdienst Dienstencheques 
Geert Gille, Constructiv 
Eva Verstraete, Onderwijscentrum Gent 
Annie Serbruyns, VOKA 
Maria Euwema, Dienst Werk en Activering 
Bart Bruneel, VDAB (gedeeltelijk) 
Thierry Semey, Syntra Midden-Vlaanderen 
Lieselotte Bommerez, VDAB 
Ellen Delie, Provincie Oost-Vlaanderen 
Adelbrecht Haenebalcke,  Departement Onderwijs  
Sabrina Van Wesemael, Dienst Werk en Activering 
Stephan Devreese, CVO Kisp 
 

 
Afwezig met 

kennisgeving 
Elke Decruynaere, Ondervoorzitter  
Liesbeth Vermandere, kabinet Elke Decruynaere 
Edwin Evenhuis, North Sea Port 
Gudrun Van Der Gucht, Dienst Werk en Activering 
Ewald Serraes, ACLVB 
Els Van Hyfte, De Stap 
Natasja Van Bijlen, Compaan  

 
Agenda   Beleidsgroep Gent, stad in werking 

1 Goedkeuring verslag 08/12/2020 5’ B 

2 Verwelkoming en inleiding – Schepen Van Braeckevelt 5’ 
 

I 

3 Digitaal Werkt: vanuit evaluatie naar verderzetting – Maria 

Euwema 

45’ I - D 

4 Gesubsidieerde projecten Arbeidspact – Myriam Carlier 30’ I  

https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20201208_VE_Beleidsgroep_v2_MC.pdf
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5 MLP voor partners en het geplande CRM voor 

werkgeverscontacten: afstemming – Schepen Van Braeckevelt 

15’ D 

6 Signalen en noden vanuit de Beleidsgroep – rondje 10’ D 

7 Varia: 

- Nieuwe dienst Werk en Activering – Gudrun Van de 

Gucht 

- Werken via een team ‘Beleidsgroep Gsiw’ binnen MS 

Teams 

- Terugkoppeling Beleidsgroep Gsiw naar Gentse 

Werkplekarchitecten en vice versa – Liezelot 

Vandergucht 

 

 

5’ 

 

 

5’ 

 

5’ 

 

 

 

I 

 

 

I 

 

I 

 

 

 
Verslag 8/12/20 Het verslag van de Beleidsgroep van 8/12/2020 wordt goedgekeurd. 

 
Digitaal Werkt: 

vanuit evaluatie 
naar verderzetting 
– Maria Euwema 

Algemene presentatie Beleidsgroep: zie bijlage 1 

 
Presentatie 

- De evaluatie van het Digitaal Werkt-project.  
Schepen Van Braeckevelt kondigt meteen ook aan dat ze beslist hebben om dit 
project verder te zetten, maar dan vanuit Stad Gent Relance Arbeidsmarkt. Het blijft 
wel absoluut gericht op de partners van Gent, stad in werking. 

- Voorgeschiedenis: 
De Actiegroep ‘Digitale dienstverlening en bemiddeling – Toegankelijk voor 
iedereen’ werd in 2016 opgericht met als doel de impact van de digitalisering in de 
dienstverlening en in het proces van een werkzoekende richting werk te 
onderzoeken.  
Dit kadert in het strategisch plan Gsiw 2017-2019: 21ste-eeuwse vaardigheden op 
een VUCA arbeidsmarkt binnen de invalshoek ‘Bemiddeling kwetsbare 
werkzoekenden’.  
De opdracht van de Actiegroep was drieledig:  

- Inventarisatie van de drempels die werkzoekenden kunnen ondervinden in 
hun stappen richting werk  

- Signaleren van deze drempels naar bevoegde instellingen, organisaties, 
overheden  

- Acties/projecten opzetten om digitale drempel(s) te verkleinen of weg te 
werken  

De Actiegroep stelde een visietekst op en deed aanbevelingen naar de betrokken 
organisaties, overheden en werkgevers.  
De Actiegroep stelde 3 verder uit te werken acties voor:  

- Productgerichte, éénmalige, praktische, korte workshops voor de doelgroep 
- Vorming begeleiders i.v.m. digitaal empoweren  
- ICT-stewards: ICT-expert die ondersteuning biedt aan werkzoekenden, op 

de plaatsen waar de werkzoekenden aanwezig zijn  

https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/20180517_DO_Visie%20Actiegroep%20Digitale%20dienstverlening%20en%20bemiddeling_0.pdf
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/20180525_DO_aanbevelingen-definitief.pdf
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Beleidsgroep 4 december 2018: veel scepsis t.o.v. dit plan – hoe kan dit impact 
hebben? Te weinig geld voor te veel ambitie. Dit projectvoorstel werd goedgekeurd 
met bijzondere aandacht voor: 

- Hoe zorgen we ervoor dat de acties verankerd kunnen worden en ingebed 
in reguliere werking? 

- Hoe zorgen we voor financiering in de toekomst? 
 
Maria Euwema stelt de resultaten van Digitaal Werkt, met het oog op de lessons 
learned en wat er in het vervolgproject verder opgenomen zal worden (zie 
presentatie).  
 
Bijkomende info: 

- Slide 9: Spoor 1: vorming voor digitaal laaggeletterde werkzoekenden: 
“E-mail en agenda”  

(11/10/2019, Jobteam/Vluchtelingenwerking, Leerpunt) 
(22/11/2019, Jobzoeker MAACT, Leerpunt) 
(11/03/2020, Spelotheek Nieuw Gent, Werkpunt) 
(23/10/2020, Weerwerk, Digitaal Werkt) 

“Linked-In voor anderstalige nieuwkomers” (18/10/2019, VDAB) 
“Online routeplanning” (Digicafé, 19/12/2019, VormingPlus, Bib, RiseSmart) 
“Videobellen” (najaar 2020, MAACT, Leerpunt) 
“Mijn Loopbaan” (minireeks start 12/2/2020, Open Plaats, ACV) 

- Slide 14: 
Smartphone = vaak het enige instrument  
met e-mailen, afspraken bijhouden,  videobellen, bijlages doorsturen, uploaden, 
online zoeken, een wachtwoord onthouden. Zelf online werk zoeken komt pas na 
de basics.  
Inbouwen van oefenmomenten: belang van de trajectbegeleider! 

- Slides 15-16: 
Structureel inzetten op digitale oefenkansen in de begeleiding 
Basisvaardige klanten: op weg zetten met functionele tools  
Laaggeletterde klanten: kennismaken, prikkelen, minder thematische workshops 
meer open leermomenten 
Enkele sessies door ACV i.sm. Open Plaats en Digitaal Werkt waarbij met 6 
deelnemers Mijn Loopbaan opgesplitst werd in 4 sessies (+ 2 sessies e-mail en 
online werk zoeken) werd positief onthaald door deelnemers en organisatoren: 
Waardevol om te kijken of de vakbonden hier ruimte voor een aangepaste methode 
m.b.t. MLB kunnen krijgen. 

- Slide 21: MLB als bemiddelingstool  
De opleiding heeft steeds veel inschrijvingen en wordt als waardevol gezien.  
Vanaf 2e keer opdeling in 3 delen:  
- perspectief van de burger 
- perspectief van de werkgever  
- perspectief van VDAB  

- Slide 27: Mediacoach projecten: 
De mediacoaches hebben verschillende functies, maar geven allemaal in hun 
organisatie een boost aan digitalisering. 
Veel mediacoaches hebben ondertussen tijd en ruimte (fte’s) gekregen in hun 
organisatie om dit te doen. 
Hun rol richt zich naar de collega’s en/of klanten. 
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- Slide 30: 
Heel wat Gentse partners maakten van corona gebruik om nieuw aanbod uit te 
werken en meer aandacht te hebben voor de digitale vaardigheden van hun 
medewerkers.  
Het Mediacoach-verhaal heeft de deelnemende organisaties hierin kunnen 
prikkelen en ondersteunen 
In veel organisaties is er nood aan mensen die hun collega’s willen en kunnen 
coachen in het digitale verhaal. Dit zijn niet per se de meest digitaal vaardigen.  
Dit vraagt beleid en (personeels-)inzet, maar die inzet lijkt te lonen. 
Niet alleen aandacht voor digitale basisvaardigheden is van belang, ook 
mediawijsheid mag niet vergeten worden. 

- Slide 31: OPROEP om deel te nemen aan Lerend Netwerk  
Trekker in organisatie helpt om digitalisering een boost te geven. Het Lerend 
Netwerk komt 5 à 6 keer per jaar samen. Myriam gaat hiervoor nog eens bellen. 
NVDR: Er zijn al data voor het lerend netwerk:  

- 30/4 online projectvoorstelling van de Mediacoachprojecten 13.30 – 
15.30 u 

- 15/6 eerste bijeenkomst lerend netwerk 13.30 – 16.30 u 
- Slide 32: Vorming op vraag bij organisaties/voor bepaalde doelgroep: 

Voorbeelden (al doorgegaan): 
- Workshop voor Digipuntbegeleiders (10/12/2019)  
i.s.m. Ateljee en Groep Intro 
- Workshop Videobellen met klanten (4/6/2020) 
2 x 6 deelnemers 
- Lunchsessies Digitaal begeleiden i.s.m. Digitaal Talent (vanaf 25/2) 
Steeds 25+ deelnemers ingeschreven 

- Slide 36: 
Het belang van herhaling en oefenkansen, van mensen laten kennismaken, een 
veilig gevoel geven, hen overtuigen, … maken van de bemiddelaar een belangrijke 
schakel.  
Corona heeft ervoor gezorgd dat werk zoeken nog sterker gedigitaliseerd is en het 
belang van aandacht voor digitale skills in de begeleiding vergroot.  
Er zijn heel wat bemiddelaars die het belang van digitale skills zien, tegelijk is er nog 
werk aan de winkel… 

- Slide 41: combinatie ICT Steward en Digipunt: 
In het Werkpunt kregen klanten info mee, die geoefend kon worden in het Digipunt. 
De Wijkwerkers werden gefinancierd in het kader van Digitaal Inclusieve Wijk.  
Momenteel wordt in het kader van het project van Digitaal Talent @ Gent bekeken 
of klanten die in een traject naar werk zijn bij VDAB en voldoen aan het profiel van 
Digipuntbegeleider (graag met mensen, interesse in het digitale) structureler 
kunnen worden ingezet als Wijkwerker in Digipunten, bijvoorbeeld in het kader van 
een stage voor een opleiding. 

- Slide 43: ICT-Steward: 
Lesson learned: t.o.v. de arbeidsbemiddelaar: Initiatief nemen, laten kennis maken 
Geduld, Oefenkansen creëren, Samen zoeken, je hoeft zelf niet alles te weten 
Vertrekken van het toestel van de klant 
Voordelen voor het privéleven tonen, Vertrouwen creëren  
Veel vragen over: Smartphone, E-mail, Basisvaardigheden, Cloud, Mijn Loopbaan, 
Banking apps 
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- Slide 44: ICT Steward als coach van de arbeidsbemiddelaar: 
NVDR: De ICT-Steward coachingssessies voor klanten en begeleiders kunnen geboekt 
worden vanaf 1 mei. Dit wordt opgenomen door Ineke Van Molle, zij is groepswerker 
en Mediacoach voor MAACT (Dienst Werk en Activering).  

- Slide 45: boekje ICT-Steward: Maak je klant digitaal vaardiger: 
Jullie kunnen fysieke exemplaren bestellen. Digitale versie wordt sowieso 
doorgestuurd. 

- Slide 46: Projectplan Digitaal Werkt (1/5/2021 – 31/12/2022) 
- Doelgroep:  

- Focus op workshops samen met begeleider 
- Structurele verankering 

- Bemiddelaar 
- Partnerschap Gsiw als lerend netwerk  
- Vorming (Digibeurs, MLB, Handvatten, …) 

- ICT-Steward  
- “Coach the jobcoach”: leermomenten klant + begeleider 
- Handvatten en materiaal voor integratie in de begeleiding 

 
Bespreking: 

- Geert Gille: Op Vlaams niveau is Gent gekend voor initiatieven rond digitale 
vaardigheden. Digitaal Werkt en de andere Gentse initiatieven hebben 
duidelijk een impact gehad.  

- Geert Gille: De bouwsector is op zoek naar partner voor de werkenden in 
de bouw om hen de juiste digitale vaardigheden bij te brengen. Bij kleine 
KMO’s zijn er die heel diverse digitale vaardigheden nodig voor de 
werknemers. De ene werkt met Messenger, de andere met een digitale 
planner, nog een andere met Whatsapp, … Constructiv wil dit verder 
uitwerken. We werken nu met Leerpunt, maar ziet Maria andere mogelijke 
partners?  

- Maria Euwema: de groep achter 123 digit? Leerpunt is wel een 
goed piste. Zij kunnen flexibel meedenken. Perspectief is mogelijk 
ook een optie.  

- Myriam Carlier: Vorming in groepen werkt niet altijd. Kleinere groepen en 
individuele begeleiding werkt soms beter. Dat en herhaling. 

- Liezelot Vandergucht (antwoord op Geert Gille): Er zijn zeker 
Werkplekarchitecten die kunnen helpen. Workshops in bedrijven werkt wel 
in groep als de werkgever mee aan boord is. 

 Geert kan met Maria en Liezelot verder contact opnemen. 
 
 

 
Gesubsidieerde 

projecten 
Arbeidspact – 

Myriam Carlier 

 

Algemene presentatie Beleidsgroep: zie bijlage 1 

 

Presentatie 
Stad Gent subsidieert projecten in het kader van het Arbeidspact voor Gent voor 
max 600K euro, 
op één van deze 3 thema’s: 

- Van werk naar werk: transities naar jobs van de toekomst (max. 300K euro) 
- Digitale vaardigheden voor een job van de toekomst (max 200K euro) 
- Werkbaar werk (max 100K euro) 
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43 projectideeën werden gepitcht voor de jury. Die resulteerden in 18 uitgewerkte 
projectvoorstellen.  Door het college van burgemeester en schepenen (dd.18 maart 
2021) werd er subsidies aan 8 projecten toegekend. 
Myriam licht de 8 goedgekeurde projecten toe. (zie slides) 

 

- Van werk naar werk: 

o Count me in: jobtransities in accountancy - Divergent 

o Van prognose naar impact - Liguris 

o Succesvol aan de slag blijven – jobcrafting voor 55+’ers – Samen 

Leven 

- Digitale vaardigheden: 

o Digital content creator voor een diverse markt - Masala 

o DigiSkills op Maat: reskilling trajecten met oog op een versnelde 

digitalisering van bedrijfsprocessen - BeCode 

- Werkbaar werk 

o Feeling Low? Aim high! - Weerkracht 

o DraagVvac - BlinkOut 

o Re-integratiebalans: voor een duurzame herintrede op de Gentse 

arbeidsmarkt na burn-out – UGent (Vakgroep Werk, Organisatie en 

Samenleving) 

 
Bespreking: 

- Joris Wauters: bij project Digital Content Creator, is daar een link met NEET-
jongeren?  

o Myriam: in dit project hebben ze twee doelgroepen voor ogen: 
bestaande digitale content creators en jongeren die een portfolio 
kunnen opbouwen richting werk. 

- Schepen Bram Van Braeckevelt: Het zijn mooie selectie projecten die op 
korte én lange termijn inzetten op de drie sporen. Ik ben heel erg tevreden 
met de kwaliteit van de projecten. Ze zijn allemaal stevig onderbouwd, 
innovatief en/of grijpen echt in op structurele noden van onze 
arbeidsmarkt. Ik ben zeer blij dat onze keuze loont, de keuze om beroep te 
doen op de expertise in het middenveld, jullie expertise dus. 

- Ellen Delie: Er zijn blijkbaar ook projecten binnengekomen die richting 
werkzoekenden gaan/activering. Provincie Oost-Vlaanderen zal een 
subsidiereglement lanceren voor innovatieve projecten die personen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt (her)activeren in het reguliere circuit en de 
duurzame tewerkstelling van deze groep bevorderen. Dus als het reglement 
er is, kunnen jullie deze bezorgen aan die projecten. We willen dit dan ook 
graag bekendmaken via de Nieuwsbrief van Gsiw. 

  

 
MLP voor partners en 

het geplande CRM 
voor 

werkgeverscontacten: 
afstemming – 
Schepen Van 

Braeckevelt 

Schepen Bram Van Braeckevelt: 
Het volgende punt wil ik ophangen aan speerpunt 10 uit het Vlaamse relanceplan 
voor de arbeidsmarkt. 
  
Dat speerpunt is 'We digitaliseren de VDAB partnerwerking' 
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Minister Crevits wil o.a. een CRM-tool (client relationship management - tool) 
uitbouwen, die ook een  - ik citeer - 'efficiëntere dossieruitwisseling met externe 
partners zoals ESF' - einde citaat - moet mogelijk maken. 
  
Het punt trok onze aandacht omdat we eerder al signalen kregen dat sommige 
organisaties nog op zoek zijn naar efficiënte manier van informatie-uitwisseling 
rond cliënten, gegeven ook alle uitdagingen op vlak van privacy etc.  
  
Recent versterkte Geert Gille van Constructiv ook dat signaal: nu zij geen toegang 
meer hebben tot MLP verloopt de informatie-uitwisseling minder efficiënt dat 
vroeger, gaf Geert aan. 
  
Daarom wil ik hier kort eens polsen: 

• Leeft dat gevoel of die nood binnen de Beleidsgroep ook bij andere 
partijen?  

• Indien dat het geval is, zou ik voorstellen om hierover eens een 
themavergadering te organiseren met wie wil aansluiten. Met de 
bedoeling om enerzijds knelpunten op te lijsten, ter inspiratie van de 
ontwikkeling van de CRM-tool. Maar om anderzijds ook te zoeken naar 
manieren die nu wel al werken, naar goede praktijken. Want die CRM zal 
er wellicht niet morgen zijn, en het is ook nog niet duidelijk wie dat 
systeem zal kunnen gebruiken.  

  
Laat ons de discussie wel constructief voeren. Het is de bedoeling om op korte 
termijn met werkbare lokale oplossingen te komen.  
  
Maar ik gooi het graag even in de groep.  

• Voelen jullie die nood? 
• Is het zinvol een soort uitwisseling over goede praktijken te organiseren?  

 
Bespreking: 

- Thierry Semey: Sinds 1 januari bestaat Syntra Vlaanderen niet meer en is 
de werking van de regionale SYNTRA ingekanteld in VLAIO en VDAB. De 
SYNTRA onderzoeken momenteel hoe de IT systemen van de SYNTRA vlot 
kunnen samenwerken met MLP van VDAB (via API?). We zijn zeker bereid 
om de resultaten van deze oefening te delen. 

- Geert Gille: We werken al 16 jaar samen met diverse overheden. Al goede 
ervaringen gehad, ook met het werken met MLP. Op basis van de vraag 
van de werkzoekende werd toegang gevraagd tot MLP. Zo hebben we 
3000+ werkzoekenden aan de slag gekregen. Nu beslist VDAB om die 
toegang af te sluiten. Zijn er nog organisaties die de toegang verliezen? 
Dreigen we nu niet meer naast elkaar te gaan werken? 

- Helga Van Heysbroeck: Dit geldt voor iedereen waarmee we 
samenwerken. Eerst bepalen wat het doel is, dan pas beslissen wat nodig 
is. Is toegang tot MLP nodig om het doel te bereiken, dan kan dat 
uiteraard nog. De gegevens in MLP moeten worden beschermd 
(wettelijk). Er moet eerst een samenwerking zijn, alvorens er toegang kan 
zijn. 

- Liezelot Vandergucht: Wij hebben dit probleem van Geert niet. Wij 
hebben inzicht in MLP voor hun klanten. Wel stelt zich een probleem met 
MLP bij projectwerking. Klanten (en de toegang tot MLP) worden dan aan 
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de promotor toegewezen wat problemen kan geven met 
gegevensuitwisseling over klanten die bij partners zitten. 

- Geert Gille: het gaat over mensen die werk aan het zoeken zijn naar de 
bouw. VDAB wil wel samenwerken, maar dan buiten de systemen. Dan zit 
de informatie bij verschillende organisaties. Er zou één systeem moeten 
komen om informatie te delen. Met goedkeuring van de werkzoekende 
uiteraard. Dit kan wel in Brussel en Antwerpen. We zouden dit graag ook 
in Gent zien gebeuren. 

- Helga Van Heysbroeck: We pakken dit best bilateraal aan tussen VDAB en 
Constructiv. 

- Bart Bruneel: CRM is nog maar in planning. Van belang van do’s en don 
’t’s in kaart te brengen over informatiedelen voor de ontwikkeling en de 
implementatie achteraf. We moeten alle vragen, opmerkingen en 
suggesties in kaart brengen om zowel de CRM en MLP op punt te stellen. 
Dus iedereen mag hem suggesties en opmerkingen doorgeven. 

- Liezelot Vandergucht: Het gaat niet over argeloos informatie rond te 
strooien. Wel over efficiënt samen werken en om te delen wat efficiënt is 
voor het traject. Ik ben vooral beducht voor dubbelregistratie voor de 
arbeidsbemiddelaar: in een systeem van VDAB en dan nog in een eigen 
systeem. Nu wordt er vaak dubbel geregistreerd. Met het nieuwe verhaal 
dreigt nog meer registratie.  

 

 
Varia - Voorzitter Van Braeckevelt: 

Het is de laatste beleidsgroep van Klaas Ballegeer, die een nieuwe 
uitdagingen gevonden heeft bij het Mobiliteitsbedrijf. Klaas was als 
beleidsmedewerker een troef voor de Dienst Werk (en activering), maar 
verandering van spijs doet eten.  
Klaas, bedankt en veel succes alvast! 
 

- Nieuwe dienst Werk en Activering: 
Sinds 1 januari 2021 vormen de Dienst Werk en het Maatgericht 
Activeringscentrum (MAACT) één dienst: de Dienst Werk en Activering. De 
Stad Gent en het OCMW Gent vormen al sinds begin 2019 één organisatie en 
dat zorgt voor een aantal verschuivingen in de organisatiestructuur. De 
Dienst Werk en Activering geeft vorm aan de beleidsopvolging voor het 
globale werkgelegenheidsbeleid, de bedrijvenwerking, de regie sociale 
economie en het beleid en de dienstverlening op het vlak van activering. 
Directeur van de nieuwe dienst is Gudrun Van Der Gucht. Ontdek hier onze 
missie en alle contactgegevens. 
 

- Werken via een team ‘Beleidsgroep Gsiw’ binnen MS Teams:  
Vanaf nu zal de uitnodiging via een team ‘Beleidsgroep’ binnen MS Teams zal 
komen. In dat team kunnen ook bestanden geplaatst worden zoals de 
agenda of het verslag. Of documenten waarin alle leden kunnen schrijven. 
We zijn nog aan het leren, dus graag aan Myriam laten weten als iets niet 
lukt, of een vergadering/bestand niet toegankelijk is? 
 
 
 

https://stad.gent/nl/openingsuren-adressen/dienst-werk
https://stad.gent/nl/openingsuren-adressen/dienst-werk
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- Terugkoppeling Beleidsgroep Gsiw naar Gentse Werkplekarchitecten en vice 
versa – Liezelot Vandergucht: 
Groep Intro zit in de Beleidsgroep Gsiw, gemandateerd door Sterpunt 
Inclusief Ondernemen (De Werkplekarchitecten). De link was echter niet 
meer zo duidelijk. Liezelot heeft met de Gentse werkplekarchitecten 
afgesproken hoe ze de link/communicatie tussen de Beleidsgroep en de 
andere Gentse werkplekarchitecten wil verzorgen: op voorhand stuurt ze de 
agenda door met de vraag naar input; nadien stuurt ze het verslag op, 
eventueel met specifieke vragen naar feedback. 
Myriam heeft dezelfde vraag gesteld aan Veronique Lingier (regie sociale 
economie) voor wat de sociale economie betreft. 

 
- Projectenbeurs feb 2021: is niet georganiseerd 

 
- Midzomer event op 22 juni in de tuin van de Sint-Pietersabdij 

 
- Data volgende Beleidsgroep 2021:  

– Di 7/09/2021 van 13u tot 15u 
– Di 30/11/2021 van 14u tot 16u 

 
- Partnerdag Gsiw op 8/10/2021 

 
 

Bijlagen 1 Algemene presentatie van de Beleidsgroep 

 
 

 
 


