
De VN conventie over de rechten van mensen met 
een beperking en het Perspectiefplan 2020 van mi-
nister Vandeurzen hertekenden onze sector fun-
damenteel. Ondertussen doet het M-decreet in het 
onderwijs heel wat stof opwaaien. De vraag die ons 
bezig houdt: wordt het een nieuwe frisse wind of een 
vernietigende tornado? Wat staat ons te doen om 
deze wereld van iedereen te maken? En wat en hoe 

moeten we ondernemen om een brug tussen droom 
en werkelijkheid te realiseren? Pertinente vragen! 
Samen met Koen Fillet, peter van dit colloquium, 
onze panelleden en met alle deelnemers willen we op 
zoek gaan naar mogelijke bouwstenen voor die brug. 
Vanuit Mediander formuleerden we onze visie in een 
nieuw charter: stof voor discussie en feedback maar 
hopelijk ook bron van inspiratie.

 Wat als de mens marktwaarde zou hebben?
Zou je dan beter voor hem zorgen? Meer moeite doen om haar te leren kennen? 
Wel naast iedereen willen wonen?

Afspraak op dinsdag 12 december 2017 van 9u tot 17u
In het Vlaams Parlement, IJzerenkruisstraat 99, 1000 Brussel

Colloquium



Het programma
In goede banen geleid en gemodereerd door Phara de Aguirre.

8u30: onthaal en koffie

9u30:  De focus scherp zetten!  
Inleiding door Lieve Dekempeneer, voorzitter Mediander

 Een klare kijk op ondernemen in zorg en onderwijs!  
Jos Marien gidst ons door het charter. Flo Flamme maakte er een film over.

 En wat betekent dat nu voor de praktijk?
 Medewerkers aan het woord: hoe matchen beleid en visie op de werkvloer?  

Een kijk op de kansen en obstakels. 

11u00:  Pauze

11u30: Zorg en onderwijs vandaag: de uitdagingen en kansen in het huidige  
maatschappelijke landschap. Panelgesprek.

 Locatie: zaal De Schelp

 



13u00: Broodjeslunch 

14u00: Innovatielabs 
 In verschillende brainstormsessies exploreren we ons toekomstplan. Hoe willen we wonen, werken, leren, 

kortom … hoe willen we leven? Wat zijn de fundamenten en bouwstenen voor werkbare modellen?
 Locatie: zaal De Schelp en Zuilenzaal

16u00: Receptie

17u00: Einde

Koen Fillet  
Presentator van 

Interne Keuken op 

Radio 1

Ann Ceurvels  
Kinder- en jeugd-

coach, gezinsbege-

leidster en moeder 

van een zoon en 

partner van een 

man met een 

beperking

Jan Renders 

Voorzitter Vlaams 

Welzijnsverbond

Sigrid Hoebus 
Initiatiefneemster 

van Escalante, een 

woonproject voor 

jongvolwassenen 

met een beperking 

Margot Cloet  
Toekomstig gede-

legeerd bestuurder 

Zorgnet – Icuro, een 

erkende werkge-

versfederatie voor 

zorgorganisaties

Jozef De Witte 

Voorzitter van 

SOM, federatie van 

sociale onderne-

mingen

Ann Gaublomme 

Directeur Verso, 

intersectorale werk-

geversorganisatie 

voor de social- 

profitsector

Leen Van Heurck 

Adjunct-kabi-

netschef van het 

kabinet onderwijs, 

buitengewoon on-

derwijs/M-decreet, 

inspectie en tolken

Deelnemers panelgesprek:



Deelnemers
Het thema van ons colloquium belangt meer mensen aan dan u denkt. 
Wat als u ooit zorg nodig heeft? 
Derden, medewerkers, cliënten,... iedereen is welkom op dit evenement. 

Deelnameprijs
25 EUR
Gratis voor cliënten en leerlingen

Inschrijven
Ga naar www.mediander.be en klik op ‘activiteiten’. Daar is het mogelijk om je vanaf oktober 
in te schrijven. Vul daar al je gegevens aan. Inschrijven kan tot 1 december.  Je inschrijving is 
definitief bij storting van het inschrijvingsgeld op het nummer BE65 0689 0438 6496 op 
naam van Mediander vzw met als vermelding ‘Inschrijving colloquium + naam + organisatie’.

TENTOONSTELLING 
Pasform 

Bekijk het resultaat van 
een fotoworkshop met 
als thema ‘het leven en 
de toekomst’.

Doorlopend in De Zuilenzaal.


