
Persuitnodiging Hogeschool UCLL – dinsdag 19 maart 
 

World Social Work Day krijgt aandacht in Leuven met 
600 studenten & sociaal werkers 
365 unieke dakpannen symbool voor sociaal en duurzaam beleid 

Studenten houden fietstocht in Leuven en presenteren rapport 

UCLL, cvo SSH, KU Leuven en stad Leuven slaan de handen in elkaar om 
duurzaamheid in beeld te brengen op World Social Work Day 

World Social Work Day 
Op 19 maart 2019 vieren alle sociaal werkers over de wereld ‘Social Work Day’. Deze dag schenkt aandacht aan 
de bijdrage die sociaal werkers leveren aan de maatschappij. Ook Leuven laat dit wereldwijd fenomeen niet aan 
zich voorbijgaan. In de Stelplaats brengen de Sociale School Heverlee (UCLL & CVO), KU Leuven en stad Leuven 
studenten uit België en Nederland, alsook meer dan 100 sociaal werk professionals, samen. Ze zullen hierbij 
aandacht besteden aan de maatschappij haar meest prominente uitdaging: duurzaamheid. De boodschap van 
deze dag luidt dan ook: klimaatbeleid is sociaal beleid. 

Acties in Leuven: fietstocht 150 studenten, bezoek sociaal werkers, adviesrapport studenten 
Het duurzaamheidsthema is erg actueel. Iedereen praat erover, leest erover, discussieert erover, en op 19 maart 
zullen sociaal werkers er in Leuven eveneens aandacht aan besteden. In de Stelplaats zullen een aantal Leuvense 
initiatieven gepresenteerd worden die uitdrukkelijk inzetten op duurzaamheid: de Maakbar, Velo en vzw 
Meer=minder. Ook studenten wordt het woord gegeven om dieper in te gaan op hoe zij de stad ervaren, en wat 
anders kan. Deze studenten fietsen ook in de voormiddag (19 maart) binnen Groot Leuven nog langs 
verschillende organisaties om sociaal werkers te bedanken voor hun waardevol werk. Tijdens deze fietstocht 
verzamelen 150 eerstejaarsstudenten hoopvolle plekken en plekken met uitdagingen voor de stad. Feedback en 
aanbevelingen presenteren zij in een beeldverslag aan het Leuvens beleid.  

365 dakpannen: symbool voor hergebruik én sociaal klimaatbeleid 
Speciaal voor de dag heeft de Maakbar samen met het Inloopcentrum de Meander 365 dakpannen onder 
handen genomen. Die dakpannen symboliseren hergebruik, maar vooral ook dat een klimaatbeleid ook sociaal 
moet zijn. Duurzame, ecologische huizen moeten een recht zijn voor elke mens.  

 

Praktische info voor de pers:  

 Dinsdag 19 maart 
 Timing: start om 13u30 / Receptie om 15u 
 Locatie: Stelplaats (ingang naast Novotel), Vuurkruisenlaan, 3000 Leuven 
 Interviews mogelijk met studenten UCLL, opleidingsverantwoordelijke UCLL en 

partners 

 

Programma: (van 13u30 tot 15u) 

o          Welkom en inleiding door Kris Daniëls en Kaat Matthyssen (UCLL) 

o          Toelichting thema door Koen Hermans (KU Leuven) 

o          Hans Empereur (Stelplaats) die als gastheer iets vertelt over de eigenheid van Stelplaats 

o          Frouke Wouters (Minder=meer vzw) 

o          Studenten CVO stellen hun meeting met de DIVA’S voor en TROTS (Hilde Van den Bussche coördineert) 



o          Jos Vandikkelen (Velo vzw)  

o          Tussendoor: studenten vertellen over hun ervaringen in de stad  

o          Magda Peeters (Maakbaar Leuven) 

o          Korte reactie van het stadsbestuur Leuven (schepen Stad Leuven)  

o          Slotwoord en uitnodiging receptie UCLL en cvo Sociale School Heverlee 

 

Dit programma is tot stand gekomen in samenwerkingsverband tussen volgende partners: 

 

 

CONTACT 

Sofie Van Pelt; UCLL – Sociaal Werk;  sofie.vanpelt@ucll.be; 0486 904 688 

Jan Withofs – Hoofd Communicatie –; jan.withofs@ucll.be;  0473 73 69 19 
 

 

 

 

 

 


