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sociale kaart Interactieve infosessie Wil jij andere Gentse organisaties leren kennen? Samenwerkingen opzetten rond 
gemeenschappelijke thema’s? Dan is de eerste stap: weten welke organisaties er 
bestaan in Gent en waar ze mee bezig zijn. Gelukkig zijn er sociale kaarten om je 
daarbij te ondersteunen. In deze infosessie maak je kennis met de verschillende 
sociale kaarten, krijg je concrete tips om je weg te vinden in het rijke 
welzijnslandschap van Gent en om ook jouw organisatie kenbaar te maken via 
sociale kaarten. Heb jij een concrete case waarbij de sociale kaart je misschien kan 
ondersteunen? Neem die zeker mee. 

nieuw ééngemaakt 
reglement 

werksessie  Onder bepaalde voorwaarden kunnen kleine doelgroepverenigingen van de stad 
een erkenning en een werkingssubsidie krijgen. Zo zijn er de afgelopen jaren 5 
verschillende doelgroepreglementen ontstaan (voor personen met een handicap, 
senioren, personen met etnisch culturele minderheid, LGBTQ+ en 
gezondheidsdiensten). Dit jaar staan we voor de uitdaging om deze reglementen 
te integreren in 1 reglement dat al die kleinere sociale verenigingen en 
organisaties op dezelfde manier en tegen dezelfde voorwaarden erkent en 
subsidieert. Tijdens deze werksessie gaan we  hierover graag met jullie in gesprek. 

Instappunt voor 
verenigingen 

Interactieve infosessie Verenigingen en andere groepen die een sociaal initiatief willen opstarten hebben 
vaak  heel wat vragen. Het nieuwe instappunt voor verenigingen wil hiervoor een 
1ste aanspreekpunt zijn. Een loket, een persoon waar je mee kunt afspreken, een 
telefoonnummer waar je al je vragen kunt stellen. In de eerste plaats voor de 
sociale verenigingen maar op termijn voor iedereen met een goed plan. De Stad 
zelf heeft een ruimte aanbod van ondersteuningsmogelijkheden, van 
reglementen, subsidies, ruimtes, materiaal,... of kan gericht doorverwijzen.  

wijkregisseur Interactieve infosessie In elke Gentse wijk is een wijkregisseur actief.  Zij spelen een belangrijke rol als het 
gaat over een optimaal beleid op maat van de wijk én de Gentenaar. Maar hoe 
doen ze dat nu concreet?  Waarvoor kan je bij hen terecht?  Tijdens deze 
infosessie getuigen wijkregisseurs over hun inzet in de wijk. Via verhalen en 
voorbeelden geven ze een unieke kijk op hun werking. 



pioniersbudget Werksessie Het pioniersbudget wil waardevolle, nieuwe opkomende organisaties in het 
sociale middenveld in Gent een duwtje in de rug  geven bij het opstarten, 
uitbouwen en mogelijk verankeren van hun werking/initiatief in onze stad. Wat is 
een nieuw initiatief/organisatie? Hoe beoordelen we waardevolle initiatieven? 
Hoe kunnen organisaties aan de jury laten weten wat ze doen/wie ze zijn? Hoe 
stellen we een relevante, diverse en neutrale jury samen? We horen graag jullie 
ideeën. 

Middenveldparlement* Werksessie We gaan in dialoog over de verdere uitbouw van het middenveldparlement*. Hoe 
kunnen we dit MVP best besturen? Wie betrekken we in de trekkersgroep en hoe 
stellen we  die samen? Wat is de beste verhouding diensten/middenveld? Wat is 
hun rol en mandaat? Welk engagement wordt er verwacht? Hoe zorgen we dat de 
diversiteit van het middenveld gelijkwaardig aan het MVP kan deelnemen? Hoe 
bepalen we de agenda? We vertrekken hierbij van een ruw voorstel en willen dit 
samen met jullie verrijken, aanpassen of zelfs helemaal omgooien.   

rondleiding  Rondleiding Wil je kennismaken met de organisaties op en de werking van de Meubelfabriek? 
Laat je inspireren tijdens een korte wandeling door de site. 

digitaal platform / 
communicatie 

werksessie Het middenveld heeft grote nood aan informatie en diverse mogelijkheden om te 
netwerken en elkaar te leren kennen. Deel ruimtes, materiaal en expertise. Weet 
welke overlegmomenten wanneer doorgaan. Zet jouw eigen organisatie in de 
kijker. Hoe kan een digitaal platform hier aan meewerken? Hoe houden we zo'n 
platform levendig en op welke manier bereikt de communicatie jullie het best? 

het Gents middenveld door 
een frisse bril 

werksessie  Welke soort organisaties zijn actief in het Gentse middenveld? Hoe verhouden ze 
zich tot elkaar, en tot de stad? En wat zijn de dieprliggende behoeften, 
dynamieken en verlangens? Tijdens deze interactieve workshop verkennen we het 
middenveld vanuit een ‘systemische bril’. We ontdekken samen het verborgen 
potentieel van dit ecosysteem, en waar het naar toe wil evolueren.  

samen aan zet Interactieve infosessie Samen aan zet is dé subsidie voor initiatieven die ontmoeting, samenleven en 
emancipatie bevorderen. Kom meer te weten over deze subsidie en laat je 
inspireren door recent gesbusidieerde initiatieven van multi-culturele 
panelgesprekken, over verwarmende straatfeesten tot versterkende trajecten 
voor jongeren. Maak kennis met Samen Aan Zet en kom tot actie! 

 


