
Partnerfiche voor netwerk 
Warme Steden en Gemeenten 

Met deze partnerfiche willen we je inspireren en aanmoedigen om ook minder van-
zelfsprekende partners te betrekken. Hier worden per beleidsdomein partners opge-
somd die deelnamen aan het project in de pilootsteden. 

• Onderwijs: pedagogisch ondersteuner van Warme School, CLB’s, scholen-
groepen, hogescholen en/of universiteiten, studentenpsychologen, LOP 
(lokaal onderwijs platform), onderwijsdienst stad … 

• Vrije tijd: sportaanbieders, buurtwerk, cultuurcentra, Netwerk Vrijetijdsparti-
cipatie, sportdienst stad, jeugdverenigingen, jeugdwerk … 

• Wonen: beschut wonen, samenlevingsopbouw, begeleid wonen, CAW … 

• Werk: sociale tewerkstellingsplaats, Groep Intro, Time-out-projecten … 

• Jeugd: jeugdbeweging, jongerenhuis of OverKop-huis, jeugdhuis, jeugdop-
bouwwerker, jeugdraad, jeugddienst stad 

• Opvoeding: Huis van het Kind, Opvoedingswinkel, regioverpleegkundige Kind 
& Gezin …  

• Gezondheid: Logo, mutualiteiten, gezondheidspromotor WGC, huisartsen-
kring, diensthoofd of hoofdverpleegkundige ziekenhuizen … 

• Welzijn: CAW, CGG, Tejo, JAC, dienst Diversiteit, straathoekwerker, jeugdop-
bouwwerker, brugfiguren, OCMW-medewerker, samenlevingsopbouw,  
welzijnsschakel, bijzondere jeugdzorg, vereniging waar armen het woord 
nemen, KOALA-medewerker, preventiedienst stad, dienst sociale zaken stad … 

• Veiligheid: politie, brandweer, FOD Justitie … 

De missie van een Warme Stad of Gemeente is dat ‘elk kind, elke jongere zich er 
goed in zijn vel voelt’. Dat is een ambitieuze doelstelling die je niet op je eentje 
kan waarmaken. Daarom raden we je aan tijd te maken voor de eerste stap in het 
traject naar een Warme Stad of Gemeente, nl. draagvlak creëren. Hiervoor wil 
je samenwerken met anderen. Niet alleen met partners die al positief staan t.o.v. 
het project en misschien vooraf al hun engagement gaven. Je wil ook partners die 
terughoudender zijn op termijn meekrijgen. Want ook zij kunnen impact hebben 
op het welbevinden van kinderen en jongeren en zo dus helpen je doelstelling te 
realiseren. Door met deze partners te zoeken naar een win-win, creëer je een sterk, 

duurzaam netwerk waarmee je écht een verschil kan maken. 
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