
 

 

                 

  

9u                 Onthaal 

9u30           Inleiding 

 
 
 

 
 
 
 
In Ninove zijn er enorm veel hulpverleningsorganisaties en welzijnsdiensten actief. 
Het grote en ruime aanbod, herstructureringen binnen de sector of personeelsverschuivingen 
binnen eigen organisatie maken dat soms ook de welzijnswerker nood heeft aan een update. 
Welzijnsoverleg Ninove organiseert vanuit dit opzicht een tweede “Welzijnsdag” voor alle 
hulpverleners werkzaam op grondgebied Ninove. 
 
Wat mag je concreet verwachten? 
Je hebt de mogelijkheid om zowel tijdens de voor- en of namiddag een bezoek te brengen aan 
verschillende diensten/organisaties. Meer dan 40 diensten zijn opgedeeld over 10 locaties 
binnen het centrum van Ninove. Telkens staan enkele medewerkers van een welbepaalde dienst 
klaar met een woordje uitleg. 

 
 

8u30 Onthaal + Welkomstwoord door Stef Muylaert (Voorzitter RWO ARA) 
   Locatie: CC De Plomblom 
 

9u15     Bezoek aan de diensten: ronde 1 
   Op locatie (zie verschillende routes bij inschrijvingsmodule) 
   

12u Middagpauze met Broodjeslunch 
   Locatie: CC De Plomblom 

 
13u15 Bezoek aan de diensten: ronde 2 

Op locatie (zie verschillende routes bij inschrijvingsmodule) 
 

15u  Netwerkmoment met hapje & drankje + Optreden ‘The Funyards’ 
Locatie: CC De Plomblom 

 
                     

             
              15u30  
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Uitnodiging 

WELZIJNSDAG NINOVE 
Vrijdag 22 april 2016 van 8u30 – 16u 

CC De Plomblom 
Graanmarkt 12 

9400 Ninove 
 



 

 
 
 
 
Je kan de keuze maken om enkel in de voormiddag, enkel in de namiddag of voor een volledige dag in te schrijven. 
Per dagdeel (voor- en of namiddag) kies je 1 route/locatie. Gezien het aantal bezoekers beperkt is per locatie, vragen we ook om 
telkens een tweede keuze aan te duiden. Er is echter geen mogelijkheid om diensten apart te kiezen of te bezoeken. Je kiest voor 
1 route of locatie met de daarbij horende diensten. Zoals je hieronder kan zien, zijn niet alle locaties te voet bereikbaar.  
 

- We doen een warme oproep aan de deelnemers om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Elke deelnemer die per fiets komt, krijgt 
een gratis ontbijt! 
Is dit praktisch niet mogelijk? De organisatie voorziet ook zelf fietsen!  Gelieve dus duidelijk aan te geven in je inschrijving of je al dan 
niet zelf met de fiets kan komen.  

- Kan je je moeilijk verplaatsen met de fiets maar wil je toch graag een locatie op afstand bezoeken? Geen probleem! We voorzien ook 
aangepast vervoer voor mensen die niet kunnen of mogen fietsen.   

- Komt je toch met de wagen? Je kan gratis parkeren op parking 1 + 2 in de Mallaardstraat. Deze bevindt zich op wandelafstand van CC 
De Plomblom. Betalende parkeermogelijkheden: De Graanmarkt of het Twijnsterplein. 
 

ZOWEL VOOR- ALS NAMIDDAG 
MOGELIJK:        
            
 ROUTE 1   VZW De Dorpel        
VZW De Dorpel             RWO ARA 
(Fiets)               Multidisciplinair Team Sleutelbos 

               De Sociale Kaart Provincie Oost – Vlaanderen 
   Oost-Vlaamse vereniging voor stembandlozen 
 

           ROUTE 2   CAW Oost-Vlaanderen 
CAW Seinhuis Vlaamse ondersteuning Ouderenmishandeling  
(Te voet)        Partnergeweld 
   Slachtofferhulp 
   Diensten ondersteuningsplan (DOP) 

               
           ROUTE 3   De jeugddienst 
JC De Kuip   PISAD 
(Te voet)   Coördinatie alternatieve straffen 
     JAC 
     JOC – VZW Lejo 
     Zelfhulpgroep rouw en verlies 
 
           ROUTE 4   Sociale Dienst OCMW 
OCMW    Cel Huisvesting: Dienst huisvesting OCMW – Dienst huisvesting Stad Ninove 
(Te voet)     Huurdersbond Oost – Vlaanderen (enkel VM) 
       SHM Ninove Welzijn 
       SVK ZOVL 
     WZC Klateringen 
     Sociale Zaken Stad Ninove 
     Agentschap inburgering en Integratie – Huis van het Nederlands               

        
           ROUTE 5   VZW De Tandem 
CC De Plomblom   Vokans               
(Te voet)               VZW Sint Lodewijk – Dienst persoonlijke assistentie 
   Landelijke thuiszorg 
 

Praktische informatie 



 

           ROUTE 6   Kind & Gezin 
Kind & Gezin (fiets)  Raveling (VZW Amon) 
 
 
ENKEL VOORMIDDAG        
MOGELIJK: 

 
          ROUTE 7   CGG 
 CGG    TB De Meeander 
(Fiets)    
 
ENKEL NAMIDDAG 
MOGELIJK: 

 
          ROUTE 8   CLB 
CLB     Familiehulp 
(Fiets)  

              
          ROUTE 9   VZW Teledienst 
 Teledienst   Dementiecentrum de Meander 
(Te voet) 
 
          ROUTE 10   Leerpunt 
 Leerpunt   Logo Dender 
(Te voet)   PZT Lotus 

 
 

 
 
 

  
Inschrijven kan tot en met 15 april 2016 via onderstaande link: 
 
https://docs.google.com/forms/d/1X9rZjPuWzGSIkHAyNqzgdNJ9nlhPzXDN7cYs4MVQudU/viewfo
rm?c=0&w=1&usp=mail_form_link 
 

OPGELET: Elke deelnemer dient zich individueel in te schrijven via het formulier.  
 

- Deelnameprijs: €10 (ongeacht voor- en/of namiddag) 
 
Uw inschrijving is definitief na betaling per overschrijving 
IBAN: BE42 4325 3184 2154, BIC: KREDBEBB, met vermelding:  
‘Welzijnsdag 2016 + je organisatie + je naam’ 

https://docs.google.com/forms/d/1X9rZjPuWzGSIkHAyNqzgdNJ9nlhPzXDN7cYs4MVQudU/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1X9rZjPuWzGSIkHAyNqzgdNJ9nlhPzXDN7cYs4MVQudU/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

