
Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, in samen-
werking met het 4de pijlersteunpunt en 11.11.11, en de 
steden Aalst, Gent, Oudenaarde en Sint-Niklaas, wil 
een vormingsaanbod doen aan 4de pijlerorganisaties 
(Zuidprojecten) in Oost-Vlaanderen. 

Ze doen dit onder de vorm van workshops die de deel-
nemers tips bieden rond het opstarten, bekendmaken 
en evalueren van een project. Daarnaast wordt ook 
gekeken naar de samenwerking met andere partners 
en hoe dit best kan aangepakt worden. Deelnemers 
kunnen vragen stellen en de materie toepassen op 
eigen projecten.

Oost-Vlaanderen
een solidaire provincie

Wij maken er
            samen werk van!

vormingsaanbod 
 4de pijlerorganisaties

Contact en inschrijvingen

Directie Welzijn, Noord-Zuidsamenwerking
Agnes Verspreet
agnes.verspreet@oost-vlaanderen.be
tel. 09 267 75 88

Provinciaal Administratief Centrum
3e verdieping – kantoor 330
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gentv.
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Workshops Gent Aalst Oudenaarde Sint-Niklaas

Projectwerking “Hoe zit een 
goed project in elkaar”

Door ACE Europe

Evaluatie “Stilstaan bij de resul-
taten van je project”

Door ACE Europe

Fondsenwerving
Door ETHICOM

Communicatiewerking “Hoe 
maak je je project bekend en 

hoe bouw je een band op met je 
doelpubliek?”
Door ETHICOM

Beeldvorming over het project: 
educatie en sensibilisering.

Versterking draagvlak in eigen 
land, samenwerking met Oost-

Vlaamse partners (scholen, 
ziekenhuizen ...)

Door Wereldcentrum / Provincie

Intercultureel samenwerken 
“Hoe bekijk je situaties vanuit 

een ander referentiekader”
Door Terra Cognita, Luc Lippens

Empowerment van 
 de lokale partner

Door ATOL

Dinsdag
12 oktober 2010 

om 19 uur

Dinsdag
23 november 2010

om 19 uur

Dinsdag
15 februari 2011

om 19 uur

Dinsdag
8 maart 2011

om 19 uur

Woensdag
27 april 2011

om 19 uur

Woensdag
18 mei 2011
om 19 uur

Dinsdag
5 oktober 2010

om 19 uur

Dinsdag
19 oktober 2010

om 19 uur

Maandag*
11 oktober om 19 uur

Dinsdag
24 mei 2011
om 19 uur

Dinsdag
3 mei 2011
om 19 uur

Zaterdag
12 februari 2011

om 9.30 uur

Zaterdag
26 februari 2011

om 9.30 uur

* ingericht door Actie- en Adviesgroep Solidariteit Sint-Niklaas

Plaats van het gebeuren:

Aalst  
Onthaalcomplex, 1ste verdieping 
Keizersplein 21 b, 9300 Aalst

Gent 
Vredeshuis 
Margrietstraat 9, 9000 Gent

Gent (8 maart 2010) 
in het Wereldcentrum 
ingang Paddenhoek, 9000 Gent

Oudenaarde
Jeugdcentrum Jotie
Hofstraat 14, 9700 Oudenaarde

Sint Niklaas
Stadhuis
Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

De workshops beginnen stipt om 19 uur op de weekdagen en 
om 9.30 uur op zaterdag. Een half uur vooraf wordt onthaal 
voorzien. De workshops worden afgesloten met een drankje, 
aangeboden door de besturen die hun medewerking verleen-
den.

Omdat de deelnemersplaatsen per workshop beperkt zijn, 
wordt deze vorming voorbehouden voor 4de pijlerorganisaties 
met werking in Oost-Vlaanderen. Er kan slechts één persoon 
per organisatie deelnemen aan een workshop. Mensen van 
NGO’s kunnen eventueel openstaande plaatsen invullen. Zij 
kunnen hiervoor contact opnemen met agnes.verspreet@
oost-vlaanderen.be, vanaf 5 dagen voor het gebeuren.


