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Meer dan ooit is de World Social Work Day op zijn plaats!   
 
Sociaal werkers hebben het afgelopen jaar de meest kwetsbare personen en gezinnen 
opgezocht, aan de alarmbel getrokken bij overheden en nieuwe manieren van verbinding 
ontdekt en ingezet. De World Social Work Day is het moment om daar even stil te staan.  
 
In Oost-Vlaanderen doen wij dit met een gevarieerd programma waarbij we iedereen die 
betrokken is bij sociaal werk uitnodigen. 
 
Programma webinar 
 
Deel 1: 16.00 u – 17.30 u 
 
Warme en koude solidariteit - Presentatie door filosoof Prof. I. Devisch (Arteveldehogeschool 

en Ugent) 
 

 
Prof. I. Devisch in gesprek met Marlies Gaillaert (vzw De Huizen) en Lieven De Pril 

(regioverantwoordelijke Welzijnsschakels) 
 

Kans tot vraagstelling 
 
Moderator : Sien Volders (schrijver en outreachend hulpverlener CAW Oost-Vlaanderen) 
 
 
 
 

Sinds enkele jaren is het bon ton om denigrerend of cynisch te doen over mensen die het ‘het goede’ 
willen doen. Meer zelfs, vaak worden zij die per definitie op de plaats van het sociaal werk ageren als 
deel van het probleem weggezet. Daarnaast wordt solidariteit weggezet als ‘niet langer van deze tijd’.  
 
In zijn voordracht zal Ignaas Devisch ingaan op die evoluties. Door het onderscheid tussen zogeheten 
warme en koude solidariteit in herinnering te brengen, volgt een analyse over de voordelen en de 
valkuilen van empathie in onze samenleving. Eerder dan een oplossing te zijn voor alle sociale 
problemen moeten we empathie complementair aan solidariteit in stelling brengen. Wars van alle 
cynisme zijn die twee hard nodig om de vele maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden.   



Deel 2: 17.30 u - 18.15 u 
 
Solidarity and Global Connectedness: History of the Global Agenda and the World Social Work 

Day   
 
Presentatie door David Jones - Edinburgh (Founding Father Global Agenda social work) 
 
 

Muzikale omlijsting door Kari Antila 
 

 
Om al in de stemming te komen is er de sociaal werk- Spotifylijst. Alle nummers hebben   een 
verbinding met sociaal werk. Deel jij ook jouw favoriet? Link naar Spotifylijst 
 
Praktische afspraken 
 
Je kan inschrijven door HIER te klikken.  
 
De deadline voor inschrijving is uiterlijk 14 maart. 
Vooraf ontvang je de link naar de webinar.   
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