
 

 

Uitnodiging Limburgs event  
WSWD 21.03.2023 

Op 21 maart vieren we opnieuw de World Social Work Day (WSWD23). Op deze dag brengen 
we sociaal werkers samen om over alle sectoren heen verbinding te creëren en elkaar te inspireren. 
Sociaal werkers gaan actuele uitdagingen in het werkveld te lijf door vijf krachtlijnen als leidraad in te 
zetten: nabijheid, verbindend werken, generalistisch werken, procesmatig werken en politiserend 
werken. Krachtlijnen bundelen leidt tot Sterk Sociaal Werk!  
 
Dit jaar staat deze dag in Limburg in het teken van het recht op (kwaliteitsvol en betaalbaar) wonen, 
gekoppeld aan duurzaamheid en energie.  
 
Programma 
9u: Ontvangst  
9u20: Welkomstwoord door Ken Sandeman, voorzitter Sterk Sociaal Werk Limburg   
9u30:  Inleiding door Hugo Beersmans, woordvoerder van de woonzaak en ere-administrateur-

generaal van Wonen-Vlaanderen  
9u50:  Panelgesprek over dit thema met Jan Gilissen, clustercoördinator Wonen & Thuisloosheid 

CAW Limburg, Carien Neven, voorzitter Cordium en Vereniging van Vlaamse 
Huisvestingsmaatschappijen en provinciaal directeur van beweging.net, Joy Verstichele 
coördinator van het Vlaams huurdersplatform, Hugo Beersmans, woordvoerder van de 
woonzaak en ere-administrateur-generaal van Wonen-Vlaanderen, Raf Drieskens, voorzitter 
van de transitieraad van WiL en een ervaringsdeskundige van SAAMO Limburg, geflankeerd 
door opbouwwerker Nathalie Pirenne 

10u50: koffiepauze 
11u:  Workshop keuze 1*  
12u30: Middagpauze met broodjes in een zaal vol interessante mensen, leuke foto’s en veel 

gesprekstof 
13u15:  Inleiding van de namiddag door Ken Sandeman, voorzitter Sterk Sociaal Werk Limburg 
13u30:  Workshop keuze 2* 
15u: Participatieve theatervoorstelling van De Woonknoop gebracht door de vrijwilligers van 

Onder Ons onder regie en begeleiding van Ann Duchateau van Levenzegt  
16u: Afsluitende drink  
 
Waar?  Vlaams Administratief Centrum (VAC) van Hasselt, Koningin Astridlaan 50.  
  

Schrijf je in via deze link.  
 
*Zie de verschillende workshops op de volgende pagina.  
** Het is mogelijk om alleen voor- of namiddag aan te sluiten.  
 
Ervaringsmoment 
We bieden in de week van de WSWD23 nog ervaringsmomenten aan. Hiervoor kan je apart 
inschrijven via de link op de derde pagina van deze uitnodiging.  
 
Vanwege de kerngroep Sterk Sociaal Werk Limburg  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pjgDDGGV6E641k6Jy9UgoL5ulI2dTFlJh3S2qtjc94FUMlFaTjExVkJRWjE1OEJZTEo0MkdZV1MyTC4u


 

 

Workshops:  
1. Werksessie mini-beleidsdossier: Wil je graag je stem laten horen over mogelijke 

oplossingen voor de woonproblematiek in Limburg? Wil jij je mening overbrengen en 

samen met andere partners die dag een aantal oplossingssporen concretiseren voor 

verschillende actoren in het beleid en het sociaal werkveld? Schrijf je dan zeker in voor deze 

workshop #politiserend handelen. 
 

2. Bronsgroen: De energietransitie: hoe maken we deze sociaal én lokaal? 
Bronsgroen is een burgercoöperatie voor hernieuwbare energie. Naast het aanbieden van 

 eigenaarschap aan buurtbewoners van energie-installaties, streeft de coöperatie ook naar 
 het verminderen van energiearmoede. Brainstorm in deze sessie samen met Kristel Sieprath       

van Bronsgroen over wat er allemaal mogelijk is.  
 
3. Cabrio en Housing First werken met dezelfde doelgroep van dak- en thuislozen. Beide 

initiatieven zetten sterk in op netwerkgericht en multidisciplinair samenwerken. Ze bouwen 
en bricoleren buiten de bestaande kaders zodat zorg op maat mogelijk wordt. Karolien 
Schepens en Theo Christoffels van het CAW zullen tijdens deze workshop de verschillen en nog 
veel meer uit te doeken doen over deze twee initiatieven. 
 

4. Genk woont podcast, een preview: Avansa geeft armoede en uitsluiting een stem. Dit doen 
ze onder meer met podcasts. Kom mee luisteren naar Eddy Beuten en Bjorn Streux van Avansa 
Limburg naar het hoe en waarom van dit populaire medium. 

 
5. Thuissleutels: Ervaringen van private verhuurders hebben een onmiskenbare impact op de 

toegankelijkheid van de woningmarkt voor kwetsbare groepen. Toch blijft het perspectief van 
verhuurders nog vaak onderbelicht in onderzoek en debat. In deze workshop nemen 
onderzoekers Bart Put en Emma Hens van de PXL je mee in hun onderzoek. Ze staan stil bij de 
ervaringen, strategieën en noden van verhuurders bij problematische huurtrajecten. Daarbij 
wordt ook gefocust op (zowel positieve als negatieve) aspecten van hun relatie tot het brede 
veld van de woonhulpverlening. 
 

6. Enchanté is een netwerk van hartelijke handelaars die kleine gratis of uitgestelde diensten 
aanbieden aan wie hier nood aan heeft. Ergens een babbeltje gaan slaan, een kopje koffie gaan 
drinken, je rugzak even achter laten, je GSM mogen opladen, even uitrusten of zoveel meer. 
Benieuwd naar hoe ze dit aanpakken en wat Enchanté nog allemaal doet? Kom dan zeker 
luisteren naar Egon Heeren en Nicole Degeling van Enchanté. 
 

7. Streetdate met straathoekwerk en housing first: Ben jij liever wat actiever? Ga dan mee op 
streetdate met een straathoekwerker. Luister naar zijn verhaal en kom meer te weten over 
housing first tijdens deze interessante wandeling.   
 

8. Fietstocht met bezoek aan het Thuislozencentrum Hasselt (enkel in de namiddag): Fiets naar 
het Thuislozencentrum van Hasselt en krijg een rondleiding in directe opvang, de noodopvang 
en algemene opvang.   
  

Blijf je een volledige dag? Kies dan zeker 2 workshops. Blijf je maar een halve dag, duidt dan in het 
inschrijfformulier goed aan wanneer je welke workshop volgt.   



 

 

Ervaringsmoment:  

 
Alsof deze dag nog niet voldoende gevuld is bieden we ook nog ervaringsmomenten aan. Je 
kan in de week van de WSWD23 terecht bij twee organisaties om ervaring ter plaatse op te 
doen.  

Schrijf hier in voor de ervaringsmomenten. 
Opgelet! Dit is een ander inschrijfformulier dan het inschrijfformulier van het event op 21/03. Wil je 
zowel naar het event op 21/03 komen én naar een ervaringsmoment? Dan moet je twee keer 
inschrijven.  
 

1. Enchanté sleep out 2023: Op 24 maart organiseert Hartelijke Plekken een Sleep Out onder de 
blote hemel. Samen brengen we dakloosheid onder de aandacht door deze nacht buiten te 
slapen. 

 
 
 

2. Ga mee op energiescan en ontdek wat Stebo vzw kan betekenen voor kwetsbare gezinnen bij 
het verlagen van hun energiefactuur. Onze energieadviseur geeft tips over hoe je energie kan 
besparen (isolatie, verwarming, verlichting, huishoudtoestellen). Tijdens het gratis huisbezoek 
voert de adviseur ook meteen de nodige, kleine energiebesparende maatregelen uit. 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pjgDDGGV6E641k6Jy9UgoL5ulI2dTFlJh3S2qtjc94FUOUw0WVY0VjcxWDdPWVI5SUIzTzg0MVRVVy4u
https://enchantevzw.be/sleep-out-2023/
https://stebo.be/particulieren/energie/energie-en-waterscan/

