
Organisaties en diensten samenbrengen om samenwerking rond
gezinnen te stimuleren. Daar zetten we op de Forumdag op in!

 
Ook dit jaar wil Huis van het Kind De Kroon het netwerk

samenbrengen om te inspireren en uitwisseling te stimuleren.
Ontmoeten staat hierbij centraal.

 
Spreekt één van onze sessies jou aan? Schrijf je snel in!

 
Hopelijk mogen we je op 24 november 2022 van 9 tot 13 u.
verwelkomen op campus De Kroon, Kroonveldlaan 40 te

Dendermonde.
Op het programma? Ontmoeten, delen, inspireren, bijleren,

lunchen.

UITNODIGING
24/11/2022

Inschrijven? Online: Schrijf je hier in!
     telefonisch: 052-27 27 94

via mail: info@huisvanhetkind-dekroon.be

https://forms.office.com/r/JreZ3wsQZf


'Kinderopvang in Dendermonde'

'5 jaar UiTPAS in Dendermonde'

'Omgaan met kwetsbare gezinnen'

'Digitale geletterdheid bij mensen in een kwetsbare situatie'

'Omgaan met verontrustende situaties' 

 
Keuze uit:

Interactief | Hoe ziet het kinderopvanglandschap er in Dendermonde uit?
Jolien Malfliet van het Lokaal Loket Kinderopvang geeft tekst en uitleg.
Daarnaast leer je hoe je als ouder of toeleider correct aanvragen stuurt.
Maar hoe volg je aanvragen op en wat als een ouder extra hulp nodig heeft?
Maak kennis met Sylvie Van De Voorde, brugfiguur kinderopvang. 

Infosessie | Ben je benieuwd wat de voordelen zijn van de UiTPAS (met
kansentarief)? Interesse om zelf als organisatie met UiTPAS aan de slag te
gaan? Of werk je al met UiTPAS en wens je graag extra ondersteuning? In
deze sessie geeft Filip Hendrickx, stafmedewerker UiTPAS, een stand van
zaken en is er ruimte voor vragen.

Interactief | Wat is de definitie van armoede de dag van vandaag? Hoe
kunnen we als organisatie omgaan met de vele aspecten van armoede, op
maat van het gezin? Samen met Greet Op de Beeck van CEDES vzw
bespreken we deze aspecten en gaan we op zoek naar nieuwe inzichten
voor onze dienstverlening. 

Infosessie | De samenleving verwacht meer en meer digitale vaardigheden
van iedereen. De meest kwetsbaren vallen vaak uit de boot. Maggie De
Pauw doet het grote digitale aanbod, waaronder Digipunt Dendermonde,
van Ligo Waas & Dender uit de doeken. Je komt tijdens deze infosessie te
weten wat Ligo voor jou kan betekenen.

Interactief | Wat is verontrusting en hoe ga je er mee om? In deze
interactieve sessie gaan we erover in gesprek  en leer je heel wat diensten
en hun werking kennen. Je krijgt hierbij de nodige tips over wat je vooral
zelf kan doen. K&G, CLB en OCJ leiden alles in goede banen.
        

FORUMDAG | 24 november 9 - 13 u.


