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Gsiw – Beleidsgroep – Verslag  

 
Tijdstip 8/06/2021 van 14.30u tot 16.30u via MS Teams 

 
Aanwezig Bram Van Braeckevelt, Voorzitter 

Elke Decruynaere, Ondervoorzitter  
Myriam Carlier, Dienst Werk en Activering - Gsiw (verslag) 
Ann Devisschere, Dienst Werk en Activering 
Joris Wauters, kabinet Bram Van Braeckevelt 
Gudrun Van Der Gucht, Dienst Werk en Activering 
Helga Van Heysbroeck, VDAB  
Julie Van Welden, ABVV 
Filip Devriendt, ACV 
Jocelyn Desreumaux, Travi 
Peter Van de Veire, Vormingsdienst Dienstencheques 
Geert Gille, Constructiv 
Eva Verstraete, Onderwijscentrum Gent 
Bart Bruneel, VDAB 
Thierry Semey, Syntra Midden-Vlaanderen 
Adelbrecht Haenebalcke,  Departement Onderwijs  
Sabrina Van Wesemael, Dienst Werk en Activering 
Stephan Devreese, CVO Kisp 
Piet Lietaer, De Punt 
Edwin Evenhuis, North Sea Port 
Ewald Serraes, ACLVB 
Katia De Busscher, Dienst Werk & Activering 
 
Sprekers: 
Patrice Van Lancker, Programmamanager Werkgeversdienstverlening VDAB 
Maria Euwema, Dienst Werk en Activering 
 

 
Afwezig met 

kennisgeving 
Tom Wauters, Ateljee vzw 
Els Van Hyfte, De Stap 
Liezelot Vandergucht, Groep Intro - Sterpunt Inclusief Ondernemen  
Lieselotte Bommerez, VDAB 
Annie Serbruyns, VOKA (sluit later aan) 
Thomas Kindt, UNIZO 
 

 
Agenda   Algemene Vergadering Gsiw-Projecten vzw 

(afzonderlijk verslag) 
1 Verwelkoming en inleiding – Schepen Van Braeckevelt 5’ 

 
I 

2 Jaarrekening 2020: toelichting en goedkeuring 10 I - B 
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Beleidsgroep Gent, stad in werking 

1 Goedkeuring verslag 23/03/2021 5’ B 

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

3 Voorstelling Slim Verbinden – Katia De Busscher 30’ I - D 

4 Werkgeversdienstverlening VDAB – Patrice Van Lancker 

(programmamanager) 

30’ I - D 

5 Varia: 

- Module voor werkgevers: Actief rekruteren via Mijn 

Loopbaan – Myriam Carlier  

- Feedback Digibanken – Maria Euwema 

 
 
 
10’ 
 
10’ 
 

 
 
 
D 
 
I 
 

 

 

 
Verslag 23/03/2021 - Schepen Van Braeckevelt: graag nog opvolging van het openstaand 

punt nav de bespreking rond informatie-uitwisseling op 
cliëntniveau met VDAB.  
Bart Bruneel, jij lanceerde toen het aanbod aan de leden van de 
beleidsgroep om noden, behoeften, signalen rond die 
gegevensuitwisseling door te sturen, zodat die waar nodig en nuttig 
konden meegenomen worden bij de ontwikkeling van de tool. In 
hoeverre is dat gebeurd? En is het nodig dat we vanuit deze groep 
nog een extra inspanning doen daarvoor? 

Bart Bruneel: ik heb vanuit de Beleidsgroep geen reacties of 
input gekregen. Men kan dit nog steeds doen. Ook kunnen 
we daar straks bij de uiteenzetting van de nieuwe 
werkgeversdienstverlening van VDAB op terugkomen. 

 
Het verslag van de Beleidsgroep van 23/03/2021 wordt goedgekeurd. 

 
Signalen en noden 

vanuit de 
Beleidsgroep – rondje 

Inleiding: Schepen Bram Van Braeckevelt 
 
Zoals jullie weten is Gsiw een open netwerk voor iedereen die van ver of van 
dichtbij betrokken is bij de Gentse arbeidsmarkt. Dus werkgevers uit NEC en 
SEC, sociale partners, onderwijs- en welzijnspartners… een breed en open 
partnerschap. Een van de doelen is om vlotter samen te werken, maar we 
gebruiken dit orgaan ook als klankbord voor het beleid en voor de stuurgroep 
van het Arbeidspact.  
  
Daarom staan er straks twee informatieve presentaties op de agenda, nl. een 
voorstelling van het 'Slim Verbinden'-team van Stad Gent. En daarnaast ook een 
overzicht van het aanbod aan werkgevers vanuit VDAB, de 
'werkgeversdienstverlening'. We brengen dat hier, omdat het belangrijk is dat 
iedereen op de hoogte is van dit aanbod. Om het ten volle te laten renderen en 
om geen kansen te missen, is het goed dat die info wordt uitgewisseld.  

../20210323/20210323_VE_Beleidsgroep_v1_MC.pdf
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Maar zoals altijd staat er ook weer een rondje 'signalen en noden vanuit de 
beleidsgroep' op de agenda. Daar beginnen we zo meteen mee.  
  
Normaal stel ik de open vraag aan de vergadering, maar vandaag zou ik graag 
een echt rondje doen. Waarbij dus iedereen kort even aan bod komt. De reden 
daarvoor is dat we naar mijn aanvoelen op een soort scharnierpunt aan het 
aanbelanden zijn wat de arbeidsmarkt in coronatijden betreft. 
  
Ik verklaar mij nader. Wie de cijfers op Arvastat wat opvolgt, die heeft gezien dat 
het puur cijfermatig eigenlijk niet zo slecht gaat met de arbeidsmarkt. Het aantal 
NWWZ staat op het laagste niveau van de laatste 10 jaar. De vacatures trekken 
in heel snel tempo weer aan. En ook op vlak van werkzaamheidsgraad zijn we 
goed bezig, waarbij het doel van het Arbeidspact om die in Gent naar 70% te 
brengen, eigenlijk al bereikt is.  
  
Dat komt natuurlijk mede dankzij de ondersteunende maatregelen die we 
kennen in België, met o.a. het systeem van de tijdelijke werkloosheid. Hoe dan 
ook, de schaarste op de arbeidsmarkt is daarmee terug van eigenlijk nooit 
weggeweest.  
  
Maar aan de andere kant zien we signalen die meer verontrusten, over een 
hoger aantal mensen die zich aanmelden bij het OCMW voor ondersteuning. Er 
zijn berichten van experten als Stijn Baert, die zich schrap zetten voor een 
'storm' in het najaar; en die faillissementen en ontslagen verwachten wanneer 
die ondersteunende maatregelen afgebouwd zullen worden. Volgens recente 
cijfers zouden we toch 30.000 extra werkzoekenden moeten verwachten.  
  
Daarom zou ik graag een rondje doen, met de volgende vraag naar jullie: 
  
Hoe kijken jullie naar de tweede helft van dit jaar: positief, vol verwachting? Of 
eerder afwachtend, of zelfs met een bang hart? En kunnen jullie ook meegeven 
waarop dat gevoel gebaseerd is? Welke signalen pikken jullie op in de eigen 
werking, bij de eigen cliënten, lidorganisaties, achterban… en vooral ook: wat 
zouden we vanuit Gsiw samen kunnen organiseren om een extra duw in de rug 
te geven? 
  
Een dubbel vraag dus eigenlijk: hoe kijken jullie naar de toekomst en waarom 
enerzijds, en anderzijds wat zouden we samen nog extra kunnen betekenen.  
 
Bespreking: 

− Ewald Serraes (ACLVB): Nu zien op het terrein nog een groot deel 
tijdelijk werkloosheid, zolang de steunmaatregelen lopen (t/m eind 
september). Daarna verwachten we inderdaad een stijging van de 
werkloosheid. 10% van de bedrijven is op dit moment niet meer 
levensvatbaar, en zal zich moeten versterken tijdens de zomer. Maar er 
zal een deel failliet gaan. Grotere bedrijven zitten met 
herstructureringen in het achterhoofd. Men zag ook dat men met een 
mindere bezetting kan draaien, dat zal zeker consequenties hebben. De 
vraag is wat wij kunnen doen vanuit Gsiw… heel moeilijk. Ik doe een 
oproep aan Stad Gent om zoveel mogelijk bedrijven te ondersteunen, in 
Gent zeker voor de kleinere horecazaken die nu moeten overleven na 
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inkomstenderving de voorbije periode. We hebben geen bazooka nodig, 
wel slim gericht ingrijpen om de meubelen te redden. Andere bedrijven 
zijn sterker uit deze periode gekomen. De markt zal zich wel vormgeven 
in die zin dat de werkloosheid tijdelijk zal stijgen maar op middellange 
zal de krapte zeker blijven. Dit zien we vandaag ook, de krapte is er nog 
steeds. Vacatures stijgen ook weer. 

− Julie Van Welden (ABVV): Ik sluit mij hierbij aan, de vertraging van de 
werkloosheidsgolf gaat naar najaar 2021. Inderdaad in de Horeca, maar 
ook in bepaalde delen van andere bedrijven. Uitdaging naar 
arbeidskrachten blijft: de mismatch wegwerken. We zien heel grote 
psychologische druk op werknemers. Corona was een heel zwaar jaar, 
ook voor mensen die aan het werk gebleven zijn. Telewerk eist zijn tol, 
combinatie werk-gezin komt terug in de thema's die onze 
loopbaanbegeleiders terugkoppelen. Het aanbieden van 
loopbaanbegeleiding voor tijdelijk werklozen was een super-initiatief 
van Stad Gent, heeft succes gehad. Ook het initiatief gericht op jongere 
schoolverlaters, was toen misschien een bazooka die minder bereik 
heeft gehad dan verwacht. Maar die jongeren mogen we niet vergeten, 
die instromers komen terug in de cijfers, zij komen net toe op de 
arbeidsmarkt nu. 

− Filip De Vriendt (ACV): Ik ga akkoord met collega's, is ook voor ons heel 
herkenbaar. Ook wel opvallend en verontrustend is de toename van 
pestklachten, van discriminatieklachten: dat is exponentieel aan het 
toenemen. Er is meer polarisatie op de werkvloer. Hoe komt het? Geen 
idee, maar het is wel opvallend. Klachten zijn x3, x4 op een jaar tijd… 
Wat kunnen we doen vanuit Gsiw? Bekijken, momenteel geen idee, 
maar er is een bezorgdheid. 

− Edwin Evenhuis (Havenbedrijf North Sea Port): geen signalen over 
structurele arbeidsproblematiek als gevolg Corona. Haven heeft ook 
goed gefunctioneerd tijdens Corona. Binnenkort komt North Sea Port 
met nieuw strategisch plan tot 2025. 

− Adelbrecht Haenebalcke (dep. Onderwijs Stad Gent): drie zaken: 
• We gaan voor een heropstart van het schooljaar onder een zo 

normaal mogelijke vorm. Maar: er is een groot leraren- en 
directietekort. Spoeling wordt dun.  

• Leer- en stagevertraging. Die is feitelijk: leerachterstand en 
stagepraktijk achterstand. Het is nog onduidelijk of en hoe dit 
zich zal herstellen. Is er een risico op groenpluk/vroegpluk bij de  
heraantrekking van de economie en de relance?  

• Levenslang leren als noodzaak en als verdere investering. Veel 
CVO's zijn lln kwijt én ook middelen wegens een jaar met veel 
minder lln. Daardoor moeilijk om toekomstgerichte opleidingen 
te organiseren die inspelen op transities. 

− Eva Verstraete (Onderwijscentrum Gent): Heel veel mensen zullen 
geheroriënteerd moeten worden. Belang van goede 
loopbaanbegeleiding van nabij, daar is de noodzaak om een O-VL 
leerwinkel te hebben om dat vanuit een neutrale positie te kunnen 
doen, met structurele financiering. Gericht op 18+'ers. Niets voor Gsiw, 
maar het blijft een heikel punt.  

− Thierry Semey (SYNTRA M-VL): We zijn niet veel cursisten kwijt gezien 
onze opleidingen professioneel georiënteerd zijn. We hebben nu zelfs 
hogere inschrijvingscijfers dan vorig jaar op dit moment. Het is wel zo 
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dat er momenteel heel veel aanpassingsvermogen gevraagd wordt van 
mensen, lerenden, organisaties. De ontwikkelingen rondom ons, die 
blijven er: demografisch, technologisch, ecologisch… die uitdagingen 
blijven groot. Organisaties gaan daar moeten blijven op inspelen. We 
zijn dus hoopvol, ook op vlak van levenslang leren en opleiden. Het zal 
gewoon moeten, om die uitdagingen aan te pakken. Er is wel nog een 
grote gap tussen wat de arbeidsmarkt vraagt en wat we bieden in het 
kader van levenslang leren. Op het dichten van die kloof moeten we 
inzetten via de partners van Gsiw.  

− Stephan Devreese, CVO Kisp: vanuit volwassenonderwijs: We hebben 
twee grote soorten opleiding. In de competentieversterkende 
opleidingen zien we veel minder inschrijvingen (bv. taalopleidingen). In 
de diploma- en arbeidsmarktgerichte opleidingen zijn de inschrijvingen 
daarentegen doorheen het coronatijdperk blijven toenemen. Er zijn veel  
mensen die ongekwalificeerd zijn uitgestroomd en hun weg zoeken. Die 
groep groeit, veel nieuwe cursisten komen hieruit. Wat de 
competentieversterkende opleidingen betreft, zonder ‘direct’ resultaat 
op de arbeidsmarkt: mensen kijken de kat uit de boom voor dergelijke 
opleidingen.  
Wat kan Gsiw doen? Sterk inzetten op innovatie: nieuwe doelgroepen 
aantrekken, maar ook mixen maken. Bv: NT2 combineren met 
beroepsopleiding i.p.v. sequentieel. Op vlak van personeel: heel moeilijk 
om directies, coördinatoren te vinden. Spoeling is ook dun. Wat 
meespeelt is de geringe loonspanning tussen pure lesgeven en 
leidinggeven/nemen in complexe teams.  

− Peter Van de Veire (Vorm DC): In de sectorale vormingsfondsen hebben 
we veel achterstand opgelopen wat het luik opleiding betreft. Vele 
bedrijven lagen stil en gaan nu pas terug volop aan de slag, met als 
gevolg dat veel opleidingsverstrekkers nu bomvol zitten. Net zoals bij 
onderwijs vinden we moeilijk externe opleiders. Intern sectoraal 
probleem voor Vorm DC is de kortgeschoolde doelgroep waarbij 
alternatieve opleidingsvormen wat moeilijker liggen (bv. online). Ik zie 
hier geen taak voor Gsiw, maar wel een uitdaging. Er zit wel een 
(r)evolutie qua vorming aan te komen. De perceptie over het belang van 
opleiding is aan het toenemen. Maar zijn we de boot aan het missen als 
sector? Moeilijk te zeggen. Er is hierover geen consensus binnen de 
sector. 

− Jocelyn Desreumaux (Travi): Bij ons is het luik opleiding blijven lopen 
(korte opleidingen richting logistiek bv). Dit boomt enorm, veel meer 
kandidaten dan er aanbod is. Andere, langdurige, opleidingen zoals bv. 
rond taal of omscholingen die lopen minder goed. Dit blijft een zorg, 
zeker nu met corona is de mindset niet altijd gericht op langdurig  
opleiden. Stimulans om mensen bij- en op te scholen is te weinig 
gebeurd. Er werd teveel kort op de bal gespeeld, waardoor de instroom 
bij uitzendkantoren moeilijk loopt. Onze uitzendkantoren vinden zeer 
moeilijk mensen, ook niet voor jobs die voordien makkelijker werden 
ingevuld, zoals bv. retail. Er zijn nu ook moeilijkheden bij de opstart van 
de horeca: veel mensen maakten de switch door corona en keren niet 
meer terug. Daarnaast blijven de vroegere knelpuntberoepen. Vraag is 
of de maatregelen tijdelijke werkloosheid er niet voor zorgt dat vele 
mensen blijven afwachten, i.p.v. stappen te zetten… Dit werkt misschien 
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belemmerend voor het uitzendverhaal. In West-Vlaanderen is het nog 
veel erger, daar is er helemaal geen reserve meer. 

− Bart Bruneel (VDAB): Ondersteunende maatregelen zijn verlengd, maar 
de remedies lagen bij VDAB al klaar. Extra aanbod, specifieke tender 
gericht op recent werkzoekenden met specifieke ervaring…, deze 
maatregelen zijn nu onderbenut. Dit is ook een probleem: het creëert 
teveel voorzichtigheid bij partners om hiervoor nog in te schrijven. 
Snelheid en traagheid houden elkaar in bedwang. We moeten post-
corona veel pro-actiever gaan aanpakken dan voorheen. In die zin dat 
we zeker ook met heel wat opleidingsvertrekkers van allerlei pluimage 
op basis van langere termijntrends zullen moeten werken. De golven, de 
changes, zullen veel sneller komen. We mogen niet in gang schieten op 
het moment dat de vacatures verschijnen. Hoe kunnen we die trends, 
en die noden capteren, vooraleer ze zich manifesteren.  
Daarnaast: wat met de boost in het digitale opleidingsaanbod 
competentieversterking? Kunnen we dit niet nog meer samen 
ontwikkelen en laten renderen? Dit kan veel beter dan met onze 
klassieke face to face-opleidingen.  
Ander probleem: de arbeidskrapte aanpakken. Er is nog steeds te weinig 
strategie voor de aanpak van de niet-beroepsactieven. Het is geen 
evidente groep om vast te pakken, zoals bv. mensen die terugkeren uit 
ziekte.  
Tenslotte: alles rond circulaire economie duikt op in allerhande 
strategische plannen. Iedereen heeft andere interpretaties daarover. 
Kunnen we hier vanuit Gsiw niet iets samen rond bouwen, en vermijden 
dat we allerlei losse projectjes hebben? Gent Circulair als mooie slogan 
voor de toekomst. 

− Gudrun Van der Gucht (Dienst W&A): De structurele problemen kennen 
we. We hadden wel niet verwacht dat die er zo snel weer zouden zijn, 
we waren eigenlijk meer aan het wachten op de schok. Maar het 
structureel probleem blijft doorwerken. Kunnen we dit niet meer 
innovatief aanpakken vanuit Gsiw?  
Daarnaast: wat we horen rond opleiding en LLL (punt Eva rond 
Leerwinkel) moeten we bekijken, ook in het kader van de ontwikkeling 
van het House of Skills. Het moet toch ook een partnerverhaal worden 
om het bestaande aanbod beter te ontsluiten en er een niveau boven te 
krijgen. Dankzij Digitaal Werkt bv.staat Gent hierin echt al ver wat 
betreft het belang van bemiddelaars mee te hebben. 

− Vanuit Dienst Werk & Activering: Pop-up schoolverlaters komt dit jaar 
niet terug.  Maar we bieden wel opnieuw ondersteuning (bv. financiële 
ondersteuning stages) voor jongeren. De communicatie naar onderwijs 
en VDAB hierover staat klaar.  

 

 
Voorstelling Slim 

Verbinden – Katia De 
Busscher 

 
Wegens tijdsgebrek is dit punt verschoven naar de Beleidsgroep van 30 
november 2021. 
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Werkgevers- 
dienstverlening VDAB 
– Patrice Van Lancker 

Algemene presentatie: zie bijlage 1 
 
Presentatie: 
Samengevat: aanpak op 3 niveaus naar analogie van de dienstverlening aan 
werkzoekenden:  

- digital first  
- gedeeld beheer digitale en menselijke ondersteuning door bemiddelaars 
- sterk individuele face-to-face ondersteuning binnen een sectorale werking. 

Vooral voor knelpuntberoepen.  
 
Bij elke vacature kan de werkgeverkiezen voor één van de modellen, tenzij voor 
knelpuntvacatures. Dan is het sowieso in individueel.  
Als een vacature lang oningevuld blijft: kijken of er extra ondersteuning wenselijk is. 
Bij matching: nog meer inzetten op werkplekleren bij de knelpuntvacatures. 
Op alle niveaus wil men optimaliseren en verbeteren. 
 
Grote concrete pijlers:  

- website: moest veel duidelijker, makkelijker en gebruiksvriendelijker worden 
voor werkgevers 

- er is een nieuwe CRM tool in ontwikkeling  
o Bart Bruneel: Vraag partners: Worden partners actief betrokken in de 

ontwikkeling?   
o Patrice: Niet in de eerste fase; de mogelijkheid hiertoe is wel 

“architecturaal” in het systeem ingebouwd. 
 
Voor knelpuntvacatures: er zijn proeftuinen bezig, o.a. bij Volvo Gent 
(onderhoudsmecanicien en -elektricien). 
 
Bespreking: 
Peter Van de Veire: Ik heb de indruk dat VDAB terug aan het herstructureren is, nog 
maar eens. Dit geeft mij geen zo’n goed gevoel. Volop inzetten op het digitale luik is 
terecht maar je mag de groep die hier niet in mee is, niet onderschatten. Dit geldt niet 
alleen voor werkzoekenden maar ook voor werkgevers. Een grote groep kleinere 
werkgevers is hier nog niet in mee.  
 
Ewald Serraes: Ik mis in het plan een oplossing voor het feit dat veel werkgevers op dit 
moment nog geen beroep doen op VDAB tout court. Een plan van aanpak om dit te 
verhogen lijkt te ontbreken. 

- Patrice Van Lancker weerlegt dit, dit zit er volgens hem wel in, op het derde 
niveau. 

- Bart Bruneel treedt Patrice bij: het derde niveau (intensieve individuele 
opvolging vooral voor knelpuntvacatures) is zeer arbeidsintensief blok.  Om dit 
betaalbaar te houden, moet de rest digitaler / goedkoper.  Dit is dezelfde logica 
als bij de vernieuwde dienstverlening voor werkzoekenden.   

 
Myriam Carlier: Wat met de werkgever die geen knelpuntvacature heeft, maar die 
digitaal niet zelfredzaam is?  Cfr vraag Peter.   

- Patrice: via servicelijn zet VDAB de vacature dan zelf in de vacaturedatabank. 
 
Myriam Carlier: Plaatje van externe partners ontbreekt.  Hoe kunnen zij hun ervaringen 
met werkgevers inbrengen in het CRM en in de matching?  
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- Patrice: Gebruik van CRM gaat op termijn uitgebreid worden naar de partners 
toe.  

 
Varia  

- Interessant om verder uit te werken? Module voor werkgevers: Actief 
rekruteren via Mijn Loopbaan  
- Nu al module ‘Wat zien werkgevers?’ binnen de vorming MLB voor 

arbeidsbemiddelaars – ook interessant voor werkgevers 
- Binnen Gsiw – Digitaal Werkt werd al een vorming voor 

arbeidsbemiddelaars uitgewerkt, waardoor werkzoekenden op basis van 
een goede invulling van MLB een betere automatische match krijgen met 
de vacatures die VDAB heeft. Nu dus de andere kant. 

- In de te ontwikkelen vorming kunnen werkgevers ook tips krijgen om hun 
vacatures inclusief te maken. 

- Werkgevers kunnen ook zien hoe zij uit de grote pool van 
werkzoekenden goede matches kunnen vinden (proactief). 

 
VDAB en Digitaal Werkt zouden dit verder uitwerken.  Vindt de Beleidsgroep 
dit een goed idee?  Willen jullie meewerken/verspreiden aan werkgevers? 

o Werkgeverskant is niet aanwezig, maar andere leden denken dat dit 
een goed idee is. 

o Thierry Semey (Syntra Midden-Vlaanderen): goed idee, wel kort, 
interactief en digitaal doen 

Wie wil meewerken mag contact opnemen met Myriam 
 

- Feedback infosessie Digibanken – Maria Euwema 
Maria koppelt terug over de infosessie deze morgen over de oproepen die in 
het najaar zullen gelanceerd worden in het kader van het relanceplan 
Vlaamse Veerkracht. Digitale inclusie wordt een speerpunt voor de Vlaamse 
overheid, met verschillende pijlers gericht op digitalisering en onderwijs. 
 
De Digibanken zijn volgens ons de belangrijkste voor ons. De Digibanken 
worden ingevuld als lokale partnerschappen, die de 3 dimensies van de 
digitale kloof (materiaal, opleiding en toegang tot dienstverlening) moeten 
aanpakken.  
 
De oproepen hiervoor komen in 2 fases, één voor het opzetten van 
partnerschappen en één voor het uitvoeren van initiatieven in de schoot van 
de Digibanken. 
 
Voor meer info: zie algemene presentatie van de Beleidsgroep 
 
Stad Gent (o.a. vanuit Digitaal Werkt) zal deze oproepen goed bekijken en 
waarschijnlijk hierop indienen. We gaan voortbouwen op wat we al gedaan 
hebben met Digitaal Werkt.  
 
Vandaar hier al een eerste oproep:  welke organisaties willen hier aan 
meewerken? Of hebben hier ideeën rond? Laat het weten aan Maria 
Euwema of Myriam Carlier. 
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- Save the dates: 
o Midzomer event op 22 juni in de tuin van de Sint-Pietersabdij 
o Data volgende Beleidsgroep 2021:  

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

o Partnerdag Gsiw op 8/10/2021 
 

 

Bijlagen 1 Algemene presentatie van de Beleidsgroep 

 
 

 
 


