
 

Op donderdag 6 juni 2013 organiseert Stebo een seminar met als thema

“een POP (persoonlijk ontwikkelplan) voor mensen in armoede.”

We gaan in op de vraag wanneer en hoe een POP-begeleiding mensen in armoede versterkt en  
ondersteunt bij het zetten van stappen naar de arbeidsmarkt, en bij het vinden of behouden van werk.  
 
Het seminar is vooral gericht naar consulenten uit het werkveld die mensen in armoede begeleiden: 
OCMW consulenten, VDAB-consulenten, begeleiders werkervaring, trajectbegeleiders, jobcoaches,  
vrijwilligers, …

De focus van ons seminar ligt op de resultaten en concrete tools, en op het delen van de ervaringen en 
inzichten met de deelnemers. Deelnemers kunnen dan ook actief meedenken en meepraten in  
kleinere groepen na een collectieve voorstelling.

Pop up is een ESF project.  
We hebben samengewerkt met CAW Sonar, OCMW Hasselt, OCMW Heusden-Zolder,  
OCMW Houthalen-Helchteren, OCMW Genk, TAO en Vzw Driehoek. 
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Programma:

13.00-13.30u: Onthaal 
 
13.30–13.45u: Welkom en inleiding 

13.45-14.05u: Definitie POP & voorwaarden 
gastspreker HIVA: Lotte Drieghe, onderzoeker 

14.05-14.30u: Tools en aanpak: tutorial via 
filmpje 
 
14.30-14.40u: Toelichting inzichten project  
POP-UP 
 
14.40-15.00u: Pauze
 
15.00-15.45u: Feedbacksessie: concrete aanpak 
POP 
 
15.45-16.00u: Toekomst POP: gastspreker VDAB 
David Pappaert, projectverantwoordelijke POP

16.00u: Receptie

Interesse?

Na inschrijving kunt u het seminar kosteloos 
bijwonen.
Meld u vandaag nog aan, het aantal plaatsen 
is beperkt.
 
Inschrijven kan tot 27 mei 2013

   Schrijf je hier in  

We heten u graag welkom! 

Locatie: Windekestraat 1, 3600 Genk 

   Klik hier voor een routebeschrijving 

POP-“UP” is een Stebo-project i.s.m. en gefinancierd met de steun van het Europees Sociaal Fonds, alsmede de medewerking van de Vlaamse 
Gemeenschap.Partners zijn  CAW Sonar,  OCMW Hasselt, OCMW Heusden-Zolder, OCMW Houthalen-Helchteren, OCMW Genk, TAO Limburg en 
Vzw Driehoek

citaat deelnemer Pop-up project “ Ik voel me als een vogel.  De ene vleugel is de begeleiding bij het OCMW,  
de andere vleugel is mijn POP-traject. Beiden heb ik nodig om te kunnen vliegen. 

OCMW HEUSDEN ZOLDER

http://popup.stebo.be
http://popup.stebo.be/stebo_routeplan.pdf

