
Wegomschrijving 

Met de trein 
Verlaat het station Gent St-Pieters aan de achterkant. 
Loop richting Voskenslaan
Voskenslaan 270 : HoGent, Mens en welzijn 
+/- 10 min. lopen of neem tram 1 richting Expo, 
eerstvolgende halte afstappen 
Neem toegang 4 
Volg onderweg de aanwijzingen naar gebouw B 
Levende wegwijzers aanwezig. 

Met de wagen 
Adres voor GPS: Valentin Vaerwyckweg 1, 9000 Gent 
E40 afrit 14 
Neem toegang 1 
Parking is gelegen net voor gebouw B 
Levende wegwijzer zal aanwezig zijn 

Trefdag 
. 

De stem van familie 

Nieuwe ideeën en kansen tot ontmoeting! 

Zaterdag 20 mei 2017 

Sociale Hogeschool Gent 
Campus Schoonmeersen 

ingang gebouw B 

Voskenslaan 270 ▪ 9000 Gent 

Adres GPS 
Valentin Vaerwyckweg 1 ▪ 9000 Gent 

Coördinaten 51°1'57"N 3°42'11"E 

Inschrijven 
Vóór vrijdag 12 mei 2017 

bij voorkeur via onze website of via 
logistiek@similes.be of 016 244201 

Deelnameprijs 
10 euro te storten op rekeningnummer 

BE71 0011 0730 0769 

Contactpersoon op de dag zelf 
Elke  0488 964567 

Federatie van Vlaamse Simileskringen vzw 
Groeneweg 151, 3001 Heverlee 

Tel 016 244201 
logistiek@similes.be ▪ nl.similes.be 

https://www.google.be/search?biw=1600&bih=791&q=bytes+%26+books+schoonmeersen+adres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEk3rSyuMtGSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwH2Q-FrLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjptvLAlaDPAhVMthoKHfz7CtMQ6BMIhQEwDw&dpr=1


Trefdag 

zaterdag 20 mei 2017 ▪ Gent 

De stem van familie 

Voor welke uitdagingen staat Similes?  
Met deze trefdag willen we graag inspraak geven aan 
jullie, onze leden, en jullie recente noden en ervaringen 
beluisteren. Het helpt ons helder te krijgen welke de 
huidige knelpunten zijn en welke prioriteiten we kunnen 
leggen in het Similes van morgen.  
Deze trefdag is een belangrijke kans om jullie stem te 
laten horen. Zorg dat je erbij bent! 

We starten de dag met een uiteenzetting 
Wat verandert er voor familie? 
Wat is artikel 107 en wat is de impact voor 
familieleden?  

Mobiele teams werken opnamevermijdend door cliënten 
aan huis te begeleiden. Sommige mobiele teams zetten 
ervaringswerkers in. Er wordt gestreefd naar meer 
inspraak en participatie. Maar teams zijn overvraagd en 
kampen met ellenlange wachtlijsten… 

Magda Coture is adjunct federaal coördinator artikel 
107 (psy107.be). Zij legt uit wat de impact is van 
artikel 107 voor familieleden en wat de huidige 
mogelijkheden zijn qua hulp en ondersteuning. 

In de namiddag voorzien we 2 gespreksrondes. 
We gaan te werk met de  Open Space methodiek. 

Een Open Space brengt die dingen naar boven die 
belangrijk zijn voor de toekomst van Similes. De 
deelnemers bepalen de inhoud van de gespreksrondes 
op de dag zelf. Er is ruimte voor ieders ideeën.  
Alles kan aan bod komen: beroepsgeheim, wonen voor 
psychisch kwetsbare mensen, inspraak in de zorg, je 
eigen veerkracht. Het inspireert tot meer dynamiek in de 
organisatie. Het wij-gevoel wordt versterkt of gecreëerd. 

Hoe gaat dit in zijn werk? 
Heb jij één of meerdere ideeën waarover je graag met 
anderen van gedachten wisselt? Op de dag zelf neem je 
dan initiatief om dit onderwerp aan te brengen. 
Of je kan aansluiten bij initiatieven van anderen. 

Voor we aan de slag gaan, wordt de methodiek uitgelegd 
door Greet Laureys (vrijwilliger Similes en familieverte-
genwoordiger).  Samen met andere vrijwilligers zal zij de 
verdere namiddag in goede banen leiden. 

We eindigen de dag met een bondige samenvatting van 
alle ideeën. Hiermee gaan we verder aan de slag in de 
toekomst. 

Verloop van de dag 

9u30 

10u00 

10u10 

11u15 

11u30 

12u00 

13u00 - 13u45 

14u00 - 14u45 

15u00 

16u00 - 17u00 

Onthaal met thee en koffie 

Verwelkoming en inleiding 
(Willy Segers) 

Wat verandert er voor familie? 
(Magda Coture) gevolgd door 
een panelgesprek met cliënten, 
familie en hulpverlening 

Kriebelt het om vrijwilliger te 
worden? (Josette Monsieurs) 

Open Space – voorstelling 
(Greet Laureys) 

Lunch 

Open Space  
1e gespreksronde 

Open Space 
2e gespreksronde 

Samenvatting van alle ideeën 

Receptie 




