
In samenwerking en met dank aan UGent

De Raad van Bestuur en het team van De SLOEP vzw
nodigen u graag uit op het

Colloquium 20 jaar De SLOEP vzw

Uitnodiging Colloquium
20 jaar De Sloep vzw

PROGRAMMA
Opening door De Heer Daniël Termont, Burgemeester Stad Gent 
 “Over schepen en sloepen: alleen samen de woeste baren trotseren”

Drs. Bea Van Robaeys, onderzoeker Expertisecentrum voor Krachtgericht Sociaal Werk 
 “De SLOEP als “empowerende werkplaats” in een superdiverse wereld“

Prof. Dr. Sara Willems, Vakgroep Huisartsgeneeskunde UGent
 “Iedereen gelijk geboren? Sociale verschillen in de gezondheid van kinderen”

Mevrouw Katrien Verhegge, Administrateur-Generaal Kind & Gezin 
 “Inloopteam De SLOEP opent deuren”

15u: Koffiepauze verzorgd door Club Het Pand

Prof. Dr. Michel Vandenbroeck, Vakgroep Sociaal werk en Sociale pedagogiek UGent
 “Arme kinderen bestaan niet. En toch verdienen ze onze zorg”

De heer Louis Vervloet, Managementautoriteit  ESF Vlaanderen
 “Werk hebben is meer dan centen verdienen”

Mevrouw Nadia Merchiers, voorzitter De SLOEP vzw
 “Afsluitende beschouwing met een positieve blik op de toekomst”

17u receptie met netwerkmoment verzorgd door Club Het Pand
Presentatie: mevrouw Hilde Lochs

in Het Pand van UGent, Onderbergen 1, Gent
Vrijdag 25 november
Deuren open vanaf 13u
Opening colloquium 13u30
Afsluitende receptie met netwerkmoment vanaf 17u



De SLOEP vzw
Bevelandstraat 26, 9000 Gent
     De SLOEP vzw
www.desloep.be
20jaar@desloep.be

De heer Danïel Termont,  Burgemeester Stad Gent
“Over schepen en sloepen: alleen samen de woeste baren trotseren”

Al 20 jaar lang werken de Stad Gent en vzw De SLOEP 
samen. De Stad voert als ‘moederschip’ de regie, De 
SLOEP is klein en wendbaar om heel snel te kunnen 
helpen waar het écht nodig is: bij de meest kwetsbaren 

in onze maatschappij. Gezondheid, opvoeding, 
onderwijs, huisvesting, armoedebestrijding: alleen samen 
maken we het verschil. Want niemand mag overboord.

Drs. Bea Van Robaeys, onderzoeker Onderzoekscentrum voor Krachtgericht Sociaal Werk
“De SLOEP als “empowerende werkplaats” in een superdiverse wereld “

De SLOEP toont op welke wijze sociaal werk als 
professie van grote betekenis kan zijn in het leven van 
kwetsbare mensen in een superdiverse en complexe 
wereld. De SLOEP richt zich daartoe niet louter op het 
oplossen van problemen maar is in de eerste plaats 
bezig met de uitbreiding van de vrijheden en de 
mogelijkheden van hun cliënten. De sociaal werkers 

van De SLOEP combineren daartoe verschillende 
handelingsprincipes: ze smeden aff ectieve banden met 
de cliënten, ze hanteren een krachtgericht perspectief en 
zetten in op informatieve en praktische ondersteuning. 
De SLOEP ademt divers-sensitiviteit uit in de totaliteit 
van haar aanpak en activiteiten. Dit maakt hen tot een 
voorbeeldorganisatie in de 21e, superdiverse eeuw.

Prof. Dr. Sara Willems, Vakgroep Huisartsgeneeskunde UGent
“Iedereen gelijk geboren? Sociale verschillen in de gezondheid van kinderen”

Het scheelt een slok op een borrel waar je wieg 
staat: kinderen geboren in een gezin waar het 
moeilijker loopt, hebben niet alleen meer kans op 
gezondheidsproblemen, ze raken ook sneller achterop 
wanneer hun ontwikkeling wat trager verloopt of als ze 
een gezondheidsprobleem ondervinden. 
In haar voordracht schetst prof. dr. Sara Willems 

de omvang van deze sociale ongelijkheid, ze geeft 
aan welke mechanismen aan de oorsprong liggen en 
reikt handvaten aan om deze ongelijkheden aan te 
pakken.  Ze doet dit op basis van de meest recente 
wetenschappelijke inzichten en illustreert dit met 
resultaten van eigen onderzoek en van praktijkprojecten 
waarbij ze betrokken is. 

Mevrouw Katrien Verhegge, Administrateur-generaal Kind & Gezin
“Inloopteam De SLOEP opent deuren”

Inloopteam De SLOEP heeft een jarenlange ervaring 
opgebouwd van het werken met gezinnen in een 
kansarme wijk. Dagelijks werken ze aan het openen van 
deuren voor gezinnen waarvoor deuren vaak gesloten 
blijven. Soms slopen ze muren. Soms lopen ze er zelf 

tegenaan. In deze bijdrage wil ik het hebben over hoe 
het Inloopteam deuren opent, en hoe het Inloopteam 
ervoor wil zorgen dat de eigen deur wagenwijd open 
blijft staan, voor iedereen.

Prof. Dr. Michel Vandenbroeck, Vakgroep Sociaal werk en Sociale Pedagogiek UGent
“Arme kinderen bestaan niet. En toch verdienen ze onze zorg”

Voorzieningen voor jonge kinderen en hun gezinnen 
vervullen een essentiële rol: ze dragen bij tot de 
menselijke waardigheid. Dat is niet hetzelfde dan 
zeggen dat ze de kinderarmoede bestrijden. Trouwens 
arme kinderen bestaan niet. Het zijn steeds kinderen 
van arme ouders.
En armoede heeft zowel met materiële als met 

De heer Louis Vervloet, Managementautoriteit ESF Vlaanderen
“Werk hebben is meer dan centen verdienen”

immateriële noden te maken. Maar we hebben intussen 
meer dan voldoende robuust onderzoek dat ons 
veel leert over wat deze voorzieningen wél doen: de 
kansen voor jonge kinderen - ongeacht hun herkomst 
- versterken. Dat is niet alles wat nodig is om armoede 
te bestrijden, maar het is wel al heel wat.

Om mensen uit armoede te halen is veel nodig. Hen 
een inkomen verschaff en is één element, weze het 
vaak nog onvoldoende.Een inkomen kan langs vele 
wegen, er zijn uitkeringen van diverse aard of er is een 
inkomen uit werk.
Een uitkering levert enkel een inkomen, werk 
daarentegen levert veel meer op dan dat. Echte 
integratie in de maatschappij met het bijhorende 

gevoel van ik hoor er bij omwille van wie ik ben 
verloopt nog altijd via werk.
Er is de eigenwaarde “ik heb werk, draag bij en hoor 
er ook bij” of “ik kan mijn eigen plan trekken en mezelf 
bewijzen”. Daarnaast levert werk ook sociale contacten 
en mogelijke relaties die ook evenveel hulp in moeilijke 

situaties kunnen betekenen.

Mevrouw Nadia Merchiers, voorzitter De SLOEP vzw
“Afsluitende beschouwing met blik op de toekomst”

Met medewerking van Stad Gent
Met medewerking van UGent


