Met de steun van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad.

www.cass-cssa.be

8.30 - 9.15 u. ⇥ Onthaal
9.15 – 9.30 u. ⇥ Opening van de dag

9.30 - 10.15 u. ⇥	Geestelijke gezondheid en behoeftigheid: een individuele of collectieve
verantwoordelijkheid?

		
Pascale DE RIDDER, Psychologe verbonden aan de geestelijke gezondheidsdienst Ulysse en gastprofessor aan de ULB belast met het seminarie “Behoeftigheid en geestelijke gezondheid”

10.15 - 11 u.

⇥	Begeleiding van behoeftige personen met psychische problemen: in realiteit

niet altijd eenvoudig.

	Claire LEIDER, Leerkracht-coördinatrice van het specialisatiejaar psycho
sociaal werk en geestelijke gezondheidszorg aan de hogeschool IESSID.

11 - 11.15 u. ⇥ Koffiepauze
11.15 - 12 u.	
⇥ 	Wat zijn de verbanden tussen tewerkstellingsbeleid, werkloosheid
en geestelijke gezondheid?

		
Ginette HERMAN, Professor in sociale psychologie en onderzoekster bij
CIRTES aan de UCL.

12 - 13.30 u. ⇥ Lunch
13.30 - 14.10 u.	⇥ 	Toespraak van een ervaringsdeskundige, vergezeld van een mentor en

een coördinator van de Dienst Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale
uitsluiting (POD Maatschappelijke Integratie).
14.15 - 15.45 u. ⇥	Uitwisseling via participatieve workshops: begeleiding van behoeftige mensen
met psychische problemen: realiteit, antwoorden, vragen en aanbevelingen.
	
	Workshops onder leiding van SMES-B (Santé Mentale et Exclusion Sociale
– Belgique).

15.45 - 16 u. ⇥ Ministeriële conclusies

	Céline FREMAULT en Pascal SMET, Brusselse ministers en leden
van het college van de GGC belast met de Bijstand aan personen
(onder voorbehoud).

16 - 16.15 u.

⇥ Conclusies van de dag
		Dominique DECOUX, Voorzitster van de CSSA.

16.15 u.

⇥ Drink

Plaats > Hogeschool Galilée, Koningsstraat 336 te Schaarbeek.
Prijs (dag, lunch en handelingen van het colloquium) > € 25 - € 10 (studenten, werkzoekenden) € 1,25 (art.27).

Inschrijving > voor 25 november 2016 via de website www.cass-cssa.be, per e-mail naar

cass@cpas-schaerbeek.be of telefonisch op 02/435.51.38 of 02/435.51.39.
Betaling > Stort vervolgens uw deelnamekosten op het rekeningnummer BE65 0910 0089
9196 met als (niet-gestructureerde) mededeling: “Colloquium CSSA 01/12/2016”, naam en
voornaam van de deelnemers.

V. U. : Dominique Decoux, Reyerslaan 70, 1030 Schaarbeek • Lay-out : Vinciane Feron - Inform’Action asbl - www.informaction.be

		Dominique DECOUX, Voorzitster van de CSSA en
Anne GAUTHIER, Vicevoorzitster van de CSSA.

