
                 

                      
 

 

Programma stadssafari Antwerpen, 16 januari   
 
 
09.00 Inloop met koffie en ontbijtkoeken bij Permeke, eetcafé van de bibliotheek van 

Antwerpen die door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt van MetSense 
wordt uitgebaat 
 

09.30 Start 
Kennismakingsrondje en nulmeting  
Jan Van Roie van MetSense licht de diversiteit aan horecaprojecten toe die zij 
ontwikkeld hebben om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden, 
tewerk te stellen en te laten doorstromen. Dat het MetSense menens is, mag blijken 
uit het indrukwekkende traject dat zij op korte tijd hebben afgelegd. Sociaal 
ondernemen met ambitie! 
 
We horen ook het verhaal van PEP!, het aanspreekpunt dat iedere jongere leert, 
informeert, inspireert en motiveert om de beste versie van zichzelf te worden. PEP! 
ijvert voor meer jongeren die een diploma behalen in een studierichting die bij hen 
past en meer jongeren die de stap zetten naar het hoger onderwijs. Ze maken gebruik 
van herkenbare rolmodellen om jongeren soft skills en hard skills bij te leren. Daarbij 
leggen ze de lat hoog, zowel voor de jongeren als voor zichzelf. 

 
12.30 Lunch verzorgd door MetSense 
 
13.30 Op bezoek bij Rising You, dat in Antwerpen een nieuwe klim- en opleidingszaal opent 

waar ze vluchtelingen leren klimmen en naar een job als hoogtewerker opleiden. We 
horen Pia Plasmans vertellen over het succes tot dusver, de uitdagingen die er zijn en 
de plannen voor de toekomst. Als het goed is krijgen we ook te zien hoe de nieuwe 
werking er uit zal zien waarin fitness centraal staat. 

 
 We horen ook van Ann Van de Peer hoe Thomas More hogeschool met Campus 

National een hotspot voor sociaal ondernemerschap wil creëren, waar studenten, 
ondernemers, buurtbewoners, ... maatschappelijke uitdagingen kunnen aanpakken  

 
15.30 Afronding 

De eindmeting. Reflectie op de bezochte cases. Wat steken we van elkaar op? Oogst 
van indrukken, ideeën en activiteiten. Welke toekomstige acties kan je opzetten?  
Borrel en napraten. 
 

16.30 Einde programma 
 


