Het Contactcomité van Organisaties voor Jeugdzorg vzw i.s.m. Provincie Antwerpen

Armoede en bijzondere jeugdzorg: waar is het debat gebleven?
Vrijdag 5 maart 2010
Provinciehuis Antwerpen

In de jaren 1990 flakkert in Vlaanderen de discussie over de relatie tussen armoede en bijzondere
jeugdzorg op, naar aanleiding van ondermeer de publicatie van het Algemeen Verslag over de
Armoede. Ook in de debatten over de bijzondere jeugdzorg eind 1990 en in de maatschappelijke
beleidsnota bijzondere jeugdzorg wordt verwezen naar de armoedeproblematiek. Nadien lijkt het
ruimere debat over armoede en de relatie tot de bijzondere jeugdzorg te verdwijnen ten voordele
van een debat over een participatieve benadering van mensen in armoede in de jeugdzorg. Waar is
het debat over armoede gebleven?
Tijdens deze studievoormiddag geven we een aanzet tot debat over deze vraag.

Programma
 09.00 – 09.30

Onthaal

 09.30 – 09.40

Welkomstwoord

 09.40 – 10.15

Het armoedebeleid in Vlaanderen
Prof. Dr. Bea Cantillon (Universiteit Antwerpen)

 10.15 – 10.50

Armoedebestrijding: een kwestie van jeugdzorg?
Prof. Dr. Maria Bouverne-De Bie (Universiteit Gent)

 10.50 – 11.10

Pauze

 11.10 – 11.45

Armoede en integrale jeugdhulp
Dhr. Jean Pierre Vanhee (Beleidsondersteuningsteam Integrale Jeugdhulp)

 11.45 – 13.00

Debat met het publiek, de sprekers en mevr. Diane Moras (APGA) en mevr. Inge
Rosseeuw (Dagcentra vzw De Touter) – Moderator: Dhr. Patrick Martens (Knack)

 13.00

Lunch

Praktisch
De studiedag gaat door op vrijdag 5 maart 2010 in het Provinciehuis Antwerpen, Koningin
Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen. Zie voor de bereikbaarheid van het Provinciehuis (makkelijkst met
het openbaar vervoer): www.provant.be
Prijs: 15 euro, inbegrepen is deelname, koffie en broodjeslunch. Voor betalende individuele leden
van het Contactcomité van Organisaties voor Jeugdzorg is de studiedag gratis. Van organisaties met
lidmaatschap kunnen 5 medewerkers gratis deelnemen.
U kunt zich inschrijven door ten laatste 26 februari 2010 volgende gegevens op te sturen, te mailen
of faxen naar: FPPW, Vakgroep Sociale Agogiek, t.a.v. Thomas Maeseele, Henri Dunantlaan 2, 9000
Gent. E-mail: thomas.maeseele@ugent.be Fax: 09/264.64.93
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Naam en voornaam:
Organisatie:
Functie:
Adres:
Tel:
E-mail:
Lidmaatschap Contactcomité:
o Ja/nee
o Individueel/institutioneel

De inschrijving is pas definitief na storting van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer
001-2160812-19, met mededeling naam + studiedag armoede en jeugdzorg.

Info
Thomas Maeseele, Universiteit Gent, Vakgroep Sociale Agogiek
Tel: 09/264.91.27 - E-mail: thomas.maeseele@ugent.be

