
 
 

Intersectorale studiedag 'Loslaten: Het 

einde van een hulpverlening' 

Circularium, Bergensesteenweg 95, 1070 Anderlecht 

• Om 9 u gaan de deuren open voor een koffie en een ochtendbabbel. 
• 9u30: Dikke Freddy steekt van wal. 
• 10u:  Presentatie door Alexia Serré en Julie Kesteloot (FdSS, Fédération des 

Services Sociaux) : "Het onvindbare einde in de hulpverlening" 
• 10u20: interview met Freddy Taillieu, ervaringsdeskundige 
• 10u30: Debat: “Is loslaten emancipatorisch, is vasthouden 

paternalistisch? Een debat met meervoudige perspectieven." 

Staan organisaties meer onder druk om met limieten in de hulpverlening te 
werken? Hoe gaan we daarmee om?  

Moderator: Steven Degraeve, opleidingscoördinator Sociaal Werk, 
Erasmushogeschool Brussel 

Panelgesprek met Yahya H. Samii (La ligue Bruxelloise de Santé 
Mentale), Eric Husson (Projet Lama), Valentine Lebacq (Hubbie), Alexia Serré 
en Julie Kesteloot (FdSS) 



Mogelijkheid tot vragen stellen uit het publiek. 

• 11u30: Op speeddate  

Ontmoeten is de basis voor samenwerken. Tijdens deze speeddate leren de 
aanwezigen elkaar kennen. 

• 12u: Vegetarische broodjeslunch 
• 13u: toespraak door Elke Van den Brandt, VGC-collegelid voor Welzijn 
• 13u15: Inspiratiemoment met Koen Van Sevenant 

Koen Vansevenant is van opleiding maatschappelijk werker. Als ervaren 
hulpverlener is hij vandaag zelfstandig hulpverleningsconsulent en actief als 
trainer en supervisor in de welzijnssector. Hij heeft een ruime ervaring met 
vormingen op maat voor OCMW-maatschappelijk werkers, hulpverleners van 
CAW’s, CLB-medewerkers, vrijwilligers.  

Koen geeft ons inspiratie en concrete handvaten over hoe een hulpverlening 
tot een goed einde te brengen.  

• 14u: Rondetafels met Brusselse praktijkverhalen. 

Tafel 1 (tweetalig): Mouane Mahdieh en Dorotha Kwiatkowska (Project Lama) 
en gemodereerd door Valentine Lebacq (Hubbie)  

Tafel 2 (tweetalig): Cathérine Colson (Projet Sac à dos, L’ilot), en 
gemodereerd door Lise Haguinet (Bico-federatie) 

Tafel 3 (Franstalig): Virginie Bauwens (Home Baudouin), en gemodereerddoor 
Clara Mennig (Ama) 

Tafel 4 (Nederlandstalig): Ilse Segers (Dagcentrum Thuis), en gemodereerd 
door Laure Bakker (Kenniscentrum WWZ) 

 

De recente klimaat- en gezondheidscrisis brengt ook sociale crisissen. Vind je ook 
dat sociale en duurzaamheidsthema's meer naar elkaar toe moeten groeien? Het 
Kenniscentrum brengt duurzaamheid in op al zijn sociale thema's. Ook doorheen 
deze studiedag gaan we op verrassende manier met de link naar dit thema aan de 
slag met de SDG's, de duurzaamheidsdoelstellingen van de V.N 

 
 

 

 

 



 

 


