
Mijn moeder is oud en kan niet meer voor zichzelf zorgen. Is er een dienst die haar kan helpen? De 
deurwaarder is langsgekomen en hij wil alles meenemen! Wat moet ik doen!? Ik ben ontslagen en    

al lang dakloos. Hoe geraak ik aan een woonst? De huurwaarborg is veel te hoog voor mij. Kan iemand mij helpen? Ik wil leren lezen en schrijven. Is dat nog mogelijk op mijn leeftijd? Ik voel mij zo down de laatste tijd. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik kan de rekening van het ziekenhuis   

heb nu geen inkomen meer. Wat moet ik doen?  Het gaat niet meer tussen mij en mijn man. Kan ik   

 binnen geraken?  Moet ik bijpassen? Ik denk dat mijn zoon drugs gebruikt, wat kan ik doen? Ik ben   

onmogelijk betalen. Wat moet ik doen? Mijn belastingsaangifte invullen is veel te moeilijk    
voor mij. Wie kan mij helpen?

hulp krijgen?  Mijn vader moet naar een woonzorgcentrum, maar dat is te duur. Kan hij daar wel 

SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN

UITNODIGING



	 	Programma
	 	 Symposium
	 9.00	u	–	9.30	u	 •	Onthaal
	9.30	u	–	11.00	u	 •	Verwelkoming
	 	 •	Toespraken:	eerst	bekijken	we	hoe	Aalst	het	Sociaal	Huis	heeft	ingevuld	en	wegen	we	dit	
	 	 	 model	af	tegen	andere	Sociale	Huizen.	Peter	Sels	(VVSG)	geeft	vervolgens	een	inhoudelijke	
	 	 	 toelichting	met	een	kritische	reflectie.
	 	 •	Muzikaal	intermezzo

	11.00	u	–	11.45	u	 •	Debat,	geleid	door	Cath	Luyten,	met	volgende	deelnemers:
	 	 	 -	Peter	Sels	(VVSG)
	 	 	 -	Dr.	Bram	Verschuere	(Hogeschool	Gent,	Departement	Handelswetenschappen	en	Bestuurskunde)
	 	 	 -	Koen	Devroey,	teamverantwoordelijke	team	Samenleving	
	 	 	 	 (departement	Welzijn,	Volksgezondheid	en	Gezin)
	 12.00	u	 •	Slot

	 	 Openingsplechtigheid	Sociaal	Huis
	 12.30	u	 •	Officiële	opening	door	bevoegde	ministers
	 	 •	Rondleiding
	 	 •	Receptie	en	broodjeslunch
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Het	OCMW	Aalst	en	het	CAW	regio	Aalst	nodigen	u	uit	voor	het

Symposium	‘Het	Sociaal	Huis	–	Samen	zorgen	voor	welzijn’
op	woensdag	12	oktober	2011	in	CC	De	Werf
met	aansluitend	de	opening	van	het	nieuwe	Sociaal	Huis	van	Aalst

Tijdens	 dit	 symposium	 zullen	 diverse	 gezaghebbende	 sprekers	 hun	 visie	 geven	 op	 het	 concept	
Sociaal	Huis,	zoals	dat	de	laatste	jaren	ontstaan	en	geëvolueerd	is.	Ook	het	Sociaal	Huis	van	Aalst	
komt	ruim	aan	bod:	daar	is	de	samenwerking	tussen	het	OCMW	en	het	CAW	zeer	sterk	uitgewerkt,	
vanaf	de	intake	en	in	het	hele	begeleidingsproces	van	gebruikers	en	cliënten.

Kort	na	de	middag	volgt	de	plechtige	opening	van	het	nieuwe	Sociaal	Huis	in	de	Gasthuisstraat,	met	
een	hapje	en	een	drankje.	Nadien	zetten	wij	de	deuren	wagenwijd	open	voor	alle	inwoners	van	Aalst	
en	omgeving	voor	een	rondleiding	en	een	blik	achter	de	schermen.
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