
Dat sport gezond en ontspannend is, weet iedereen. Uit een nieuw project van De Sleutel voor kwetsbare jongeren, 
mensen met geestelijke gezondheidsproblemen of zij die kampen met een verslavingsproblematiek blijkt ook dat 
sport het middel bij uitstek is voor een succesvol re-integratieproces.

Uitgeverij Politeia en De Sleutel lanceren daarom op maandag 30 mei 2016 een praktische studiedag om de good 
practices van dit unieke project te delen binnen de geestelijke gezondheidszorg, de sportsector en de bijzondere 
jeugdhulp. Dit project krijgt de steun van minister Muyters.

Keynote, prof. dr. Marc Theeboom, gaat allereerst dieper in op de algemene voordelen van sport. Medewerkers van 
De Sleutel duiden het succes van het opgestarte re-integratieproject. Deelnemers kunnen in de namiddag kiezen uit 
inspirerende workshops van De Sleutel, Demos, Kick op Sport, VDAB, Psylos, vzw Voetbal in de stad, CANO-projecten, 
Les Gazelles de Bruxelles en de KAA Gent-communitywerking.

09u30 Onthaal

10u00 Sport als hefboom naar kansengroepen: impulsen vanuit het beleid 
- verwelkoming Steven De Meyer (Kabinet minister Muyters) 

10u15 “Kritische succesfactoren bij de implementatie van een sportproject 
in de verslavingszorg” – Robrecht Keymeulen & Thomas Sintobin 

10u45 Presentatie Prof. dr. Marc Theeboom (Sport & Society, VUB)

11u15  Pauze

11u35 Workshop 1 

12u45 Lunch 

13u50 Workshop 2 

15u00 Afsluitende Keynote - Paul Van Den Bosch, topsportcoach en 
oprichter Energy Lab 

15u30 Start rondleiding stadion 

WAT MAG JE VERWACHTEN VAN DE STUDIEDAG?

• Hoe via sport de re-integratie van kansengroepen 
bevorderen?

• Inzichten in de te vervullen rol van de sportsector in het 
re-integratieproces.

• Hoe versterken de sport- en zorgsector elkaar?

• Een unieke netwerkdag tussen de sport- en 
gezondheidssector.

PROGRAMMA
INCLUSIEF

HANDBOEK

í
t.w.v. 29 euro

info workshops: z.o.z.



KIES 2 WORKSHOPS:

PRAKTISCHE INFORMATIE

Workshop 1: Sport in de ontwikkeling van een alternatieve, aangename levensstijl
Wim Poelmans (Les Gazelles de Bruxelles vzw) & Robrecht Keymeulen (De Sleutel)

Workshop 2: Competentieontwikkeling via sport 
Stijn Vanden Berghe (VDAB) & Thomas Sintobin (De Sleutel)

Workshop 3: Kansengroepen stimuleren tot actieve participatie via sport 
Pieter Smets (Demos) & Wim Beelaert (KAA Gent communitywerking)

Workshop 4: Meerwaarde van samenwerking sport -en zorgsector 
dr. Rein Haudenhuyse (VUB) & Pierre van der Veecken (vzw Voetbal in de stad)

Workshop 5: Sportfederaties en sportdiensten: De sociaal maatschappelijke rol t.o.v. kansengroepen 
Prof. dr. Jeroen Scheerder (KUL) & Piet Hoogmartens (Psylos)

Workshop 6: Sport binnen de bijzondere jeugdzorg 
Tom Van Aken (CANO-projecten) & Toon Dooms (KICK op sport) 

Erkenning van 4u voor de Sporttechnisch Coördinator (STC)  
en Administratief Coördinator  (ADC) van de Vlaamse sportfederaties

30 mei 2016 Inschrijven: www.politeia.be

10u00-16u00 (onthaal vanaf 9u30)

99 euro  
(incl. btw, catering én het handboek)

events@politeia.be

Ghelamco Arena
Ottergemsesteenweg Zuid 808,  
9000 Gent

De eerste 100 deelnemers krijgen een rondleiding  
in het stadion van KAA Gent.


