2020
Uitnodiging tweedaags colloquium
Perspectiefplan 2020
Een inclusieve samenleving in 2020:
van droom naar werkelijkheid

De maatschappelijke context waarin we zorg organiseren evolueert pijlsnel. Dat geldt bij uitstek voor de
zorg voor personen met een handicap. Zijn de ondersteuningsstructuren en -instrumenten van vandaag
adequaat als antwoord op hun noden en wensen van morgen? Het is zaak de toekomst, een mogelijk
perspectief voor 2020, pro-actief voor te bereiden.
Daarover wil het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin het debat aangaan met alle stakeholders en andere belangstellenden. We organiseren daarvoor in de maand mei een reeks brainstormsessies over drie thema’s:
het realiseren van een optimale kwaliteit van bestaan voor personen met een handicap, een
inclusieve samenleving en zorggarantie.
de ethische en financiële aspecten die relevant zijn voor het vernieuwen van de zorg.
het garanderen van inkomen en sociale bescherming voor personen met een handicap.
De ideeën uit deze brainstorms worden tijdens een tweedaags colloquium verder geconcretiseerd tot
beleidsaanbevelingen. We doen daarvoor een beroep op de wetenschappelijke inzichten die er gepresenteerd worden, en op de inzichten van de deelnemers.
Op de 1ste dag zal Prof. Dr. Bea Cantillon (Universiteit Anwerpen) als voorzitter de dag in goede banen
leiden. Op de 2de dag zal Marc Morris, secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de fakkel van haar overnemen.

Programma

DE SPREKERS

Woensdag 6 Juni 2012
09u30 - 10u00		
10u00 - 10u15		
10u15 - 10u45		
			
10u45 - 10u55
10u55 - 11u25
11u25 -11u35 		
11u35 - 12u05
			
12u05 - 12u15
12u15 - 13u45
13u45 - 14u25
			
14u25 - 14u35
14u35 - 15u00
15u00 -15u45		
			
15u45 - 16u00		
16u00 - 16u10		
			
16u10 - 16u30		

Onthaal met koffie
Inleiding
Kwaliteit van Bestaan in een maatschappelijk debat: van hip discours naar
uitdagende praktijk, door Dr. Claudia Claes
Vragen aan de spreker, onder leiding van Prof. Dr. Bea Cantillon
Ethiek tussen beleid en zorg, door Prof. Dr. Bart Hansen
Vragen aan de spreker, onder leiding van Prof. Dr. Bea Cantillon
Toekomstige ontwikkelingen in de langdurige zorg: behoeften, gebruik en
uitgaven, door Dr. Joanna Geerts
Vragen aan de spreker, onder leiding van Prof. Dr. Bea Cantillon
Broodjeslunch
Een universeel ontwerp en strategie om te bouwen aan een inclusieve
samenleving, gebaseerd op een Noors actieplan, door Toril Bergerud Buene
Vragen aan de spreker, onder leiding van Prof. Dr. Bea Cantillon
Koffiepauze
Nieuwe beleidsparadigma’s en de zorg voor personen met een handicap, door
Prof. Dr. Bea Cantillon
Vragen aan de spreker
Presentatie van de 3 themalijnen als rode draad voor de discussies op dag 2,
door Marc Morris
Afsluitend woord

Prof. Dr. Bea Cantillon is directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (Universiteit Antwerpen). Haar onderzoeksaandacht gaat uit naar armoede, sociale ongelijkheden,
sociale zekerheid en andere vormen van geïnstitutionaliseerde solidariteit in de welvaartsstaat.
Dr. Claudia Claes is docent aan de faculteit Mens en Welzijn van de Hogeschool Gent en onderzoeker binnen de Associatie Onderzoeksgroep van UGent Verbijzonderde Maatschappelijke
Situaties. Ze is coördinator van het E-Qual centrum, verbonden aan de Hogeschool Gent. Haar
onderzoek richt zich op Kwaliteit van Bestaan en de implementatie van het ondersteuningsparadigma. Claudia Claes is mede-auteur van de Personal Outcomes Scale.
Toril Bergerud Buene is adjunct-directeur voor gelijkheid en inclusie aan het Noors Directoraat
voor Kinderen, Jeugd en Gezin.
Prof. Dr. Bart Hansen is coördinator gezondheidsethiek bij de vzw Emmaüs. Hij is ook professor
bio-ethiek aan de faculteit geneeskunde, centrum voor biomedische ethiek en recht, KULeuven.
Dr. Joanna Geerts is doctor in de sociale wetenschappen. Ze is sinds 2009 onderzoeker bij het
Federaal Planbureau, team sociale bescherming. Ze werkt er aan projectmodellen op het domein van de zorg.
Marc Morris is secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van
de Vlaamse Overheid.
Jean-Pierre Van Baelen is veranderingsmanager voor de uitbreidings- en vernieuwingsoperaties
van het Perspectiefplan 2020.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Donderdag 7 Juni 2012
09u30 - 10u00		
Onthaal met koffie
10u00 - 10u10		
Inleiding, door Marc Morris
10u10 - 10u55		
Plenaire presentatie van de belangrijkste ideeën uit het voorbereidend proces
			
en de wetenschappelijke input, door Jean-Pierre Van Baelen
10u55 - 12u30		
Per thema aan de slag in deelgroepen. Ideeën uitwerken tot concrete
			beleidsaanbevelingen
12u30 - 13u45		
Broodjeslunch
13u45 - 14u45		
Debat
14u45 - 15u30		
Koffiepauze
15u30 - 16u30		
Plenaire presentatie van de beleidsaanbevelingen en afsluiting van het
			colloquium
16u30 - 17u30		
Receptie

WANNEER
Woensdag 6 en donderdag 7 juni 2012
WAAR
International Convention Center (ICC)
Van Rysselberghedreef 2 – Citadelpark
9000 Gent
DEELNAME
Iedereen die wenst deel te nemen aan het maatschappelijk debat is welkom.
Maar inschrijven voor het colloquium kan enkel voor de twee dagen. Inschrijvingen voor één dag
zullen niet aanvaard worden.

KOSTPRIJS
Deelname aan het tweedaags colloquium kost 70 euro. In de prijs is ook een colloquiumboek inbegrepen.
Dit boek omvat een bundeling van de uitgeschreven referaten van de sprekers op de 1ste dag. Het boek zal
u in het najaar per post bezorgd worden. Geef bij inschrijving dus zeker uw adresgegevens correct door!
HOE INSCHRIJVEN
Het aantal deelnemers is beperkt. U moet zich dus vooraf inschrijven om te kunnen deelnemen. Inschrijven
kan via deze weblink (of via http://www.kindengezin.be/evenementen/index.do?id=2561) . Op het digitale
inschrijvingsformulier kan u eventuele noden op vlak van toegankelijkheid en assistentie ook aangeven. Er
zijn een aantal keuzemogelijkheden die u kan aanvinken. Staat de voor u noodzakelijke assistentie of ondersteuning niet in de keuzelijst, gelieve dan “andere “ aan te vinken. Wij nemen dan contact met u op om uw
noden te bespreken.
Bij inschrijving ontvangt u per mail een inschrijvingsnummer en een elektronische bevestiging. Breng dit
papier zéker mee naar het colloquium; het is uw bewijs van inschrijving.
Verder is uw inschrijving pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsgeld. Gelieve 70 euro met referentie “colloquium + juni + uw naam“ te storten op volgend rekeningnummer:
Rekeningnummer: 091-2212035-76
IBAN: BE 91091221203576
BIC: GKCCBEBB
VLAAMSE OVERHEID
DAB CICOV - DOMEIN GROENDAALHEYDE
TERLINDENLAAN 14
3090 OVERIJSE
Met vragen kan u terecht op het mailadres colloquiumPP2020@wvg.vlaanderen.be
WEGBESCHRIJVING
Met de trein
Het ICC ligt op 10 minuten wandelen van het station Gent Sint-Pieters.
Van aan het station rijden verschillende bussen naar het ICC.
Met de bus
Volgende lijnbussen hebben een halte aan de Ledeganckstraat, recht tegenover de ingang van het
ICC Gent: 9, 28, 34, 35, 36, 55, 57, 58, 70, 71, 72, 76, 77, 94 en 95. Al deze lijnen rijden van de halte
Ledeganckstraat naar het station Gent Sint-Pieters.
Met de wagen
In de GPS selecteert u Hofbouwlaan of Citadelpark.
In en rond het ICC is er heel wat parkeergelegenheid. De ondergrondse parking van het ICC beschikt
op verdieping -1 over parkeerplaatsen voor personen met een handicap.

