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Samen strijden tegen de sociale valkuilen voor  
een betere bereikbaarheid van de diensten

netwerken in 
Sint-gillis, balans  
en perspectieven



Om 10 jaar uitwisseling en overleg binnen haar werkgroepen te vieren 
nodigt de coördinatie van de sociale actie van het OCMW van Sint-Gillis 
u op 22 september 2016  uit op een ontmoetings- en beschouwingsdag 
met als thema:

Netwerken in Sint-Gillis, balans en 
perspectieven

Samen strijden tegen de sociale  
valkuilen voor een betere  

bereikbaarheid van de diensten.

Deze dag zal de negen thematische werkgroepen van de sociale 
coördinatie toelaten om hun projecten voor te stellen maar ook om 
nieuwe deuren te openen voor werk- en actieterreinen.

Met de hulp van experts zullen we nadenken over: de mechanismes van 
de sociale valkuilen, het feit van geen toegang hebben tot sociale rechten 
en het te weinig gebruik maken van diensten voor gezondheid, migratie 
en familie (kinderarmoede) en het niveau van bereikbaarheid van werk en 
vorming.

Gespecialiseerde eminenties zoals Willy Lahaye (Universiteit van Bergen) 
en  Nicolas De Kuyssche (Forum Bruxelles contre les inégalités) zullen 
op dit evenement, met behulp van verschillende filmpjes die met hen 
opgenomen zijn tijdens animaties die specifiek voor dit evenement 
georganiseerd werden, een ongezien, heel interactief en deelnamegericht 
model introduceren  met veel ruimte voor inspraak voor het publiek.

De ochtend zal geanimeerd worden door Martine Cornil (animatrice) 
en afgesloten worden door Paul Hermant (columnist en acteur  bij “les 
temps présents”).



Programma

8u30 Onthaal

9u00 Inleiding 

9u20  «Kwetsbaar maar onzichtbaar» door Nicolas De Kuyssche 
(Le Forum Bruxelles contre les inégalités) en Willy Lahaye 
(Universiteit Bergen)

10u00  Filmpjes, debatten en animatie door Martine Cornil  
De sociale valkuilen gezien door het publiek.

  Hoe samen strijden voor een betere toegankelijkheid van 
gezondheid, vorming en werkgelegenheid ? Hoe maken we de 
rechten voor families en migranten beter bereikbaar?

12u30 Conclusie door Paul Hermant

12u45   Lunch – Power point met een overzicht van de geschiedenis 
van de coördinatie van de sociale actie van Sint-Gillis

13u30   Poster sessie – Voorstelling van de projecten en uitwisselingen 
binnen de werkgroepen van de sociale actie.

15u45  Afsluiting door de ministers Mevrouw Céline Fremault en 
Mijnheer Pascal Smet, leden van de Gemeenschappelijke 
gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC), 
bevoegd voor het beleid inzake hulp aan personen en belast 
met sociale coördinatie.

Drink  :    uitdelen van de gereedschapskisten van het werken in 
netwerk in Sint-Gillis

Uitwisselingen met toelichtingen door de specialisten :  Jérémy Breyne (OCMW van 
Saint-Gillis), Delphine Chabbert (Ligue des Familles), Sophie Damien (Dokters van de 
Wereld),  Pierre Devleeshouwer (Febisp), Isabelle Doyen (ADDE), Olivier Gatti (CEMO), 
Jean-Marc Lassman (Solidaris), Marie-Jo Martin Garcia ( vzw CBVV – OCMW van Sint-
Gillis), Yves Martens (Collectif Solidarité contre l’exclusion), Silvia Terra Rafael (Dienst 
Nabijheidsjutitie van Sint-Gillis), Tanguy Watterman (Maison médicale ASASO), Martin 

Wauthy (Solidaris).

Inscriptions via le site internet : www.ocmw1060.be
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