
 › 12.45 uur
Onthaal

 › 13.15 uur
Welkomstwoord door Dylan Casaer, schepen van Personeel, mobiliteit en welzijn
Stef Muylaert, voorzitter vzw RWO-ARA en Sophie Goetghebuer, coördinator Logo Dender vzw

 › 13.20 uur doorlopend tot 17 uur
Infomarkt met netwerkgelegenheid (met hapje en drankje)
standhouders
Logo Dender | Wit-Gele Kruis | Bond Moyson | Kind en Gezin | Wijkgezondheidscentrum Daenshuis | CAW Oost-Vlaanderen | Liberale 
Mutualiteit | PC Zoete Nood Gods| Familiehulp | Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen | OCMW Aalst – DGAT | 
CGG Eclips - suïcidepreventie | OLV

WORKSHOPS

 › 13.30 uur - workshop Kind en Gezin
“Aanbod preventieve gezinsondersteuning in Aalst: focus op prenataal en 0 tot 3 jaar”
Waarvoor kunnen ouders terecht bij Kind en Gezin naast het meten en wegen en de spuitjes? Een warme overgang van 
thuis/kinderopvang naar de kleuterschool? Wat betekent dit in praktijk? Waarvoor kunnen ouders bij Sandra, de gezinson-
dersteuner terecht? Het huis van het kind in Aalst? Een tipje van de sluier gelicht. Ben je benieuwd? Kom dan zeker langs.

 › 14.30 uur - workshop Bond Moyson
“Mensen in armoede: help gezondheidszorgen betaalbaar houden”
Welk advies en ondersteuning kan ik als hulpverlener aan mensen in armoede geven om hun gezondheidszorgen betaal-
baar te houden? Hoe herken ik signalen voor een recht op Verhoogde Tegemoetkoming? Wat als iemand niet in orde is 
met de sociale zekerheid? Hoe kunnen mensen besparen op medicatie, doksterskosten, ziekenhuisfacturen…?

 › 15.30 uur - workshop Logo Dender i.s.m. VIGeZ 
“Hoe kunnen we inzetten op preventie en sensibilisering van de kwetsbare doelgroep op vlak van gezondheid?”
Gezondheidsongelijkheid: omvang van het probleem, welke doelgroepen ondervinden de impact ervan. Werkzame fac-
toren in gezondheidsbevordering bij kwetsbare doelgroepen: Hoe kunnen hulp- en dienstverleners en welzijnswerkers 
bijdragen aan het verkleinen van gezondheidsongelijkheid?”

U kunt gratis deelnemen en inschrijven vóór 14 november 2016 via het digitale formulier. 

We kijken ernaar uit om u te mogen verwelkomen!

https://goo.gl/forms/KbnJrH9Tjx7aGWYF3

