
Programma - NETWERKDAG TRAJECTMIDDENVELD - 27/11 
10:00-11:00 

Lokaal 1 
Max25pl. 

werksessie 
Joke Vasseur 

Nuriël Milleville  

Eenzaamheid bij mijn 
doelgroep/bezoekers: 

hoe pak ik dat aan? 
 

Eenzaamheid: wat is dat eigenlijk? Hoe merk je dat op bij iemand?  
Wat kun je er als organisatie (professioneel of vrijwilliger) aan doen?  
 
Krijg leerrijke inzichten, praktische tips en doorprikte mythes… 

Lokaal 2 
Max25pl. 

infosessie 
Kathleen Van de Kerkhove 

Thema’s voor het sociaal 
innovatiefonds 2022 

 

Vanaf februari 2022 kunnen Gentse vzw’s en verenigingen opnieuw 
een subsidievoorstel indienen via het sociaal innovatiefonds. Stad Gent 
heeft met input van het Gentse sociale middenveld (via de 
signalenbundel) volgende drie thema’s geselecteerd:  
- communicatie en informatie toegankelijker maken  
- de huurmarkt toegankelijker maken  
- de weerbaarheid van kinderen en jongeren en hun context versterken  
 
We bekijken samen met jullie hoe we de drie thema’s formuleren om 
er een uitdagende projectoproep van te maken. 

Lokaal 3 
7-14pl. 

werksessie 
 

Steven Gillis 
Jan Dendas 

 Katrien Peels  
Hoe kan je binnen je 

organisatie mee zorg 
dragen voor 

mensen/bezoekers met 
psychische problemen? 

 

1/3de van de Vlaamse bevolking heeft psychische problemen. De kans is 
dus zeer groot dat ook binnen jullie werking deelnemers, bezoekers en 
vrijwilligers over de vloer komen die psychisch kwetsbaar zijn.  
• Hoe ga je attent en alert om met signalen van psychische 
kwetsbaarheid?  
• Wat kan je zelf doen en waar kan je ondersteuning zoeken?  
• En wat met mensen die anders zijn, zich bizar en misschien wel 
storend gedragen, bijvoorbeeld omdat ze onder invloed zijn ? 
 
Hoe kunnen we mee zorg dragen en inclusief werken zodat mensen 
zich welkom blijven voelen, maar toch ook aandacht hebben voor de 
draagkracht van de groep, de vrijwilligers en medewerkers?  
Een intervisie over bruggen naar zorg en kwartiermaken. Bij deze 
intervisie kan je als  deelnemer zelf een vraag kunnen stellen of  een 
anonieme case voorleggen aan de groep.   

Lokaal 4 
Max25pl. 

 inspraaksessie  
Marc Van Acker 

Wat verwacht jij van het 
Gentse instappunt voor 

verenigingen?  
 

Eén loket waar Gentse sociale verenigingen, organisaties en 
burgerinitiatieven met hun vragen terecht kunnen. Dat willen we begin 
2023 samen met jullie realiseren. 
Klinkt goed.  Maar één gek kan meer vragen dan tien wijzen kunnen 
beantwoorden. 
Laat ons dus maar eens gek doen. Met welke vragen willen jullie vanaf 
2023 in zo’n instappunt terecht kunnen? 

Zaal 5 
Max24pl. 

inspraaksessie  
Trees De Bruycker 

Marc Verheirstraeten  

Het Pioniersbudget 

 

 
Het pioniersbudget werd in het leven geroepen in de eerste werf rond 
het traject middenveld, waarin we het basiswerk van het sociale 
middenveld financieel versterkten. Met dit pioniersbudget willen we 
nieuwe waardevolle organisaties in onze stad een duwtje in de rug 
geven. Vanaf 2022 is er jaarlijks 100.000 euro voorzien voor dit 
pioniersbudget. Maar hoe krijgen we deze nieuwe waardevolle 
organisaties op onze radar?  Hoe beslissen we wat nieuwe waardevolle 
organisaties zijn? Hoe kan het middenveld hier een stem in krijgen? In 
deze inspraaksessie gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen. 

 


