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Het project 

Symposium Zelfredzaamheid en/in Zorg 

zoektocht naar evidence in schoolondersteuning bij kwetsbare kinderen 

17 mei 2018, Antwerpen 

 

Beschrijving 

Het nieuwe, tweejaarlijks symposium ‘Zelfredzaamheid en/in Zorg’ is voorzien voor mei 2018 en 

deelt de strategische visie en expertise van Rode Kruis-Vlaanderen met andere zorgactoren en het 

grote publiek. De focus is de meerwaarde van ‘zelfredzaamheid’ gekoppeld aan de evidence based 

practice-methodologie nog meer op de kaart te zetten, andere zorgactoren te informeren en te in-

spireren en het grote publiek te sensibiliseren. Het onderwerp van de eerste editie zal ‘zoektocht 

naar evidence in schoolondersteuning bij kwetsbare kinderen’ zijn.  

Een van de lezingen zal gaan over het Centre for Evidence-Based Practice (CEBaP) en het project 

Brugfiguren.  

We verwachten een deelnemersveld van 300 professionals en vrijwilligers uit het onderwijs, de soci-

ale sector en openbare instellingen.  
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Sponsoring – Mogelijkheden 

Financiële sponsor 

Hoofdsponsor 

Exclusieve hoofdsponsor: 20.000 euro of 2 hoofdsponsoren: 10.000 euro 

U krijgt:  

+ Naamsvermelding of logo op het podium 

+ Vlag of spandoek aan de ingang 

+ Naamsvermelding of logo op website en andere communicatie over het symposium 

+ Kans om uw samenwerking met Rode Kruis-Vlaanderen te vermelden op uw website 

+ Vlag, spandoek of infostand tijdens de pauze 

+ Mogelijkheid om gadget (balpen, notitieblok) en flyer uit te delen aan het publiek 

+ Andere vormen van zichtbaarheid te bespreken  

Sponsor 

5.000 euro 

U krijgt:  

+ Naamsvermelding of logo op website en andere communicatie over het symposium 

+ Kans om uw samenwerking met Rode Kruis-Vlaanderen te vermelden op uw website 

+ Vlag, spandoek of infostand tijdens de pauze 

+ Mogelijkheid om gadget (balpen, notitieblok) en flyer uit te delen aan het publiek 

2.500 euro 

U krijgt:  

+ Naamsvermelding of logo op website en andere communicatie over het symposium 

+ Kans om uw samenwerking met Rode Kruis-Vlaanderen te vermelden op uw website 

+ Mogelijkheid om gadget (balpen, notitieblok) en flyer uit te delen aan het publiek 

 

 

Service- & mediasponsor 

Hoofdsponsor 

Catering 

U biedt:  

+ De volledige catering voor 300 personen tijdens koffiepauze, lunch en receptie 
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U wordt hoofdsponsor en u krijgt:  

+ Naamsvermelding of logo op het podium 

+ Vlag of spandoek aan de ingang 

+ Naamsvermelding of logo op website en andere communicatie over het symposium 

+ Kans om uw samenwerking met Rode Kruis-Vlaanderen te vermelden op uw website 

+ Vlag, spandoek of infostand tijdens de pauze 

+ Mogelijkheid om gadget (balpen, notitieblok) en flyer uit te delen aan het publiek 

Sponsor 

Accomodatie 

U biedt:  

+ Het gebruik van een zaal, congrescentrum of auditorium voor 300 personen 

U krijgt:  

+ Naamsvermelding of logo op website en andere communicatie over het symposium 

+ Kans om uw samenwerking met Rode Kruis-Vlaanderen te vermelden op uw website 

+ Vlag, spandoek of infostand tijdens de pauze 

+ Mogelijkheid om gadget (balpen, notitieblok) en flyer uit te delen aan het publiek 

Mediaruimte 

U biedt:  

+ Reclame voor ons symposium op uw website en/of social media 

U krijgt:  

+ Kans om uw samenwerking met Rode Kruis-Vlaanderen te vermelden op uw website 

+ Mogelijkheid om gadget (balpen, notitieblok) en flyer uit te delen aan het publiek 

 

 

Meer info 

Brugfiguren:  

http://www.rodekruis.be/wat-doen-we/sociale-activiteiten/ondersteuning-schoolsituatie/ 

Centre for Evidence-Based Practice:  

www.cebap.org 

Belangstelling? 

Neem contact op met Piet Waterkeyn, provinciemanager  

tel. 03 286 93 12 | gsm 0494 33 60 75  

e-mail piet.waterkeyn@rodekruis.be  

http://www.rodekruis.be/wat-doen-we/sociale-activiteiten/ondersteuning-schoolsituatie/
http://www.cebap.org/
mailto:piet.waterkeyn@rodekruis.be
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