
3 december 2021

Kick off 
Middenveldparlement

Verkenning van de visie

We beginnen er zodadelijk aan



Agenda

•Welkom en uitleg door de schepen

•Uitleg co-creatie traject middenveldparlement

•Wereldcafé: dialoog en visievorming

•Afronding
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Welkomstwoord Schepen



Doel van traject

Komen tot een structuur met als doel:

> Betere samenwerking tussen stad en middenveld

> Betere samenwerking tussen middenveld 
onderling

Wat ons allen verbindt:

> We zijn allemaal organisaties die werk maken 
van welzijn en gelijke kansen, emancipatie en 
belangen behartigen van kwetsbare Gentenaars.
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Doel Vandaag
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•Dialoog over de visie van het 
middenveldparlement

•Peilen naar engagement 

•in dit traject

•Draagvlak voor plan van aanpak
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63 december 2021

Verloop Co-creatie Traject

2021 2022Feb Mar Apr Mei Juni

Kick-off

Verkennen

van de visie

Netwerkmoment

Hoe geven we het 

middenveldparlement vorm?

Netwerkmoment

Verfijnen voorstel

middenveldparlement

JanDecNov

Slotmoment

Finaal voorstel

middenveldparlement

Online bevraging Online bevraging

(Focusgroepen)Focusgroepen
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Projectgroep

• Kathleen Van de Kerckhove
• Dienst Lokaal Sociaal Beleid

• “Oplossingsgericht”
• “Netwerker”

• “Luisterend oor”

• Peter Bruyland
• Dienst Lokaal Sociaal Beleid

• “Alles begint met kleine stappen”
• “Inspiratie vanuit het hart”

• “Volop voor vertrouwen tussen 
burger en bestuur” 

• Eline Schmidt
Dienst Beleidsparticipatie

• “Participatie Punt”
• “Regie-rol”

• “Verbinden” 

• Els Devriendt 
Projectleider traject middenveld 

(vanaf januari 2022)

• Pieter Vancauwenberghe 
Dienst Ontmoeten en Verbinden

• “Buurtwerker”
• “De Meubelfabriek”

• “Participatie”
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Dialoog over de visie: Wereldcafé

•Dialoog 

•Verbinden verschillende 
perspectieven 

•Wijsheid van de groep

•

3 december 2021



9

Werking

DIALOOG IN GROEPJES 

CENTRALE VRAAG

3 RONDES VAN 15MIN

GASTHEER

DEELNEMERS
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Ingrediënten voor een goed dialoog

Focus op wat 
belangrijk is

Have Fun
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Ronde 1: 

IN “BREAK-OUT” 15MIN DIALOOG DUID OP HET EINDE 
“GASTHEER” AAN 

Wat is voor jou belangrijk in de samenwerking met 
stad en middenveld, en het middenveld onderling? 
En waarom vind je dit belangrijk?
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Ronde 2:

3 december 2021

15 MIN “BREAK-
OUT”

GASTHEER ZET * 
VOOR NAAM

GASTHEER VAT 
GESPREK SAMEN

Hoe kan het middenveldparlement een antwoord 
bieden op zo een goede samenwerking? 
Wat doet het zeker wel? Wat zeker niet?
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Ronde 3:

15 MIN “BREAK-OUT” GASTHEER ZET **  
VOOR NAAM

GASTHEER VAT 
GESPREK SAMEN IN 

CHAT

Vanuit wat je hier gehoord hebt, wat zijn de 3 
(of 4, of 5) belangrijkste dingen om te zorgen dat 
het middenveldparlement een succes wordt?
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Inzichten verzamelen

•Gastheer zet de samenvatting van je laatste gesprek kort 
in de chat
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Inzichten uit het wereldcafé

153 december 2021
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Verloop Co-creatie Traject

2021 2022Feb Mar Apr Mei Juni

Kick-off

Verkennen

van de visie

Netwerkmoment

Hoe geven we het 

middenveldparlement vorm?

Netwerkmoment

Verfijnen voorstel

middenveldparlement

JanDecNov

Slotmoment

Finaal voorstel

middenveldparlement

Online bevraging Online bevraging

(Focusgroepen)Focusgroepen

Rol van het middenveld

• Online bevraging
• Netwerkmomenten
• Focusgroepen
• Projectgroep



Projectgroep

> Samenstelling: Stadsdiensten & middenveld

> Engagement: Minstens 8-tal vergaderingen + 
tussentijds input verwerken

> Doel: komen tot gedragen voorstel 
middenveldparlement

– Algemeen belang voorop (geen lobbygroep)

– Aandacht voor diversiteit van het middenveld

•Krijgt mandaat van stad en middenveld om tot voorstel 
te komen.
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Poll en vragenlijst
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Hartelijk dank voor jullie 
inbreng

Wij blijven nog even ter beschikking
Als je nog vragen hebt, blijf dan nog even hangen


