
INFORMATIEFICHE STANDENMARKT  

 OVER OVERLEGGEN - PROVINCIAAL INFOMOMENT CLIËNTOVERLEG 28/09/2017 – PAC GENT  

WAT?  
Standenmarkt van Oost-Vlaamse mobiele en outreachende werkingen voor kinderen, jongeren 
en volwassenen. De werkingen hebben een ruime doelgroep en zijn niet gebonden aan een 
specifieke setting (bv. afdeling psychiatrisch ziekenhuis). Men doet aan netwerkopbouw en 
opbouw van het zorgtraject, samen met de cliënt en diens context. 

PRAKTISCH  
Benodigdheden 
Tafels en een naambord per werking worden voorzien. Onderstaande zaken worden (indien 
nodig) door de standhouders meegebracht:  

o laptop (enkel mogelijkheid tot projectie op laptop, niet via beamer) 
o verlengkabel 
o flyers, folders, affiches 
o plakband 
o roll-up/banner: geef een seintje mocht u deze niet ter beschikking hebben maar toch 

een infopaneel wenst (breedte: 1,80m, bevestiging met velcro wordt voorzien)  
Opbouw en afbraak 
Elke werking zorgt zelf voor de opbouw en afbraak van zijn infostand. Opbouw is mogelijk op 
woensdag 27/09 (15u-17u) enop donderdag 28/09 (7u-8u). De afbraak van de infostanden 
gebeurt op 28/09, na afloop van de standenmarkt. 

Voor het aanleveren van grotere stukken (bv. panelen, informatieborden) kan de loskade aan de 
zijkant van het PAC gebruikt worden (ingang Oude Scheldestraat, aanbellen ‘Provinciaal 
Administratief Centrum’). Kleiner materiaal kan langs de hoofdingang binnengebracht worden.  

INTERESSE?  
Werkingen die een infostand wensen, laten dit ten laatste tegen 17/07/2017 weten aan 
Vanessa De Roo (netwerkcoördinator Netwerk Geestelijke Gezondheid  ADS) via 
netwerkcoordinatorggzads@gmail.com. Gelieve volgende gegevens te vermelden:  

o naam werking 
o aantal personen die vanuit uw werking aanwezig zullen zijn bij de infostand 
o welke zaken u meebrengt: posters, flyers, laptop, roll-up/banner, … (indien u een 

infopaneel wil aanvragen, vergeet dit dan niet te vermelden)  

Rekening houdende met praktische en inhoudelijke overwegingen (beperkt aantal plaatsen, 
aard van de werking, enz.) zullen mogelijks niet alle kandidaten een plaats op de standenmarkt 
kunnen krijgen. Ten laatste op 31/07/2017 zal u hierrondop de hoogte worden gebracht.  

Opgelet: uw aanwezigheid op de standenmarkt impliceert niet dat u automatisch bent 
ingeschreven voor het plenaire gedeelte. Gelieve u hiervoor apart in te schrijven (zie 
uitnodiging).  
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