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Dinsdag 13 Mei 2014
12.30-14.00
Netwerklunch

14.00-14.15
Optreden van Ramzi Zerqane, 
stand-up komiek

14.15-15.30
Empowerment: de weg 
en betrokkenheid incl. 3 
voorbeelden

•	 Mobiliteit door Djamel Bénia (ADICE, France)

•					Vrijwilligerswerk door Tonia Wilson (CSV, 

Angleterre)

• Stage door Tilly Stroo (Scalda, Pays-Bas)

Begeleid door Clément Dupuis, expert

15.30-16.00
Koffiepauze

16.00-16.15
Optreden van Ramzi Zerqane, 
stand-up komiek

16.15-17.00
Diversiteitsmanagement in 
bedrijven door Koen Provoost

•	 Presentatie van het concept van 
diversiteitsmanagement (DM) 

• Debat met deskundigen 

• Vragen en antwoorden, conclusie

17.00
Conclusies

17.10
Netwerkcocktail

9.00-10.00
Ontvangst en markt met banners
Registratie, koffie en begin van de netwerksessie

10.00-10.15
Welkom en opening

Plenaire vergadering geanimeerd door Annabelle 
van Nieuwenhuyse, journalist

•	 Welkom in Roubaix

• Welkom in Nord-Pas-de-Calais, Madjouline 
Sbaï, vice-voorzitter van de regionale Raad 
verantwoordelijk voor burgerschap, decentrale 
samenwerking en internationale betrekkingen 

10.15-10.30
Europese uitdaging: 
Sociale inclusie en 
jeugdwerkgelegenheid, door 
Anne Houtman, hoofd van de 
vertegenwoordiging van de 
Europese Commissie in Frankrijk 

10.30-11.00
Kader van de jeugdwerkloosheid 
in de 2 zeeën regio: strategieën 
en uitdagingen, expert van 
VDAB

11.00-11.30
Koffiepauze

11.30-12.00
Jeugd empowerment: concept, 
betekenis en actie 
door Julien Talpin, jeugd 
empowerment specialist

12.00-12.30
Jeugd versterkt door 
vaardigheden! Cluster in 
Frankrijk, België, Nederland en 
Engeland



Netwerklunch
De lunch is een uitstekende gelegenheid voor vertegenwoordigers van organisaties om aan tafel met elkaar 
van gedachten te wisselen over specifieke aandachtsgebieden die verband houden met het thema.. Deelnem-
ers krijgen de gelegenheid om  organisaties te ontmoeten die werkzaam zijn binnen hetzelfde werkveld: so-
ciale integratie, inzetbaarheid van jonge mensen, diversiteitsmanagement (DM), scholen/opleiding centra, enz.
Het doel is het bevorderen van de samenwerking tussen organisaties en nieuwe samenwerkingsverbanden 
voor de ontwikkeling van toekomstige projecten te helpen ontstaan. Voorbeelden van ‘good practices’ zullen 
tijdens de lunch worden uitgewisseld. 
Lunch is gratis voor geregistreerde gasten.

Stands
Elke aan het evenement deelnemende organisatie krijgt mogelijkheid om per email aan te geven voor welk 
aandachtsgebied men belangstelling heeft, wat de hoofdactiviteiten van de organisatie zijn en het soort 
partnerschap waarnaar men op zoek is. Deze informatie zal worden getoond in eenafgescheiden ruimte, waarbij 
de organisaties op basis van de aangegeven aandachtsgebieden zullen worden gegroepeerd. Organisaties die 
op zoek zijn naar nieuwe partnerschappen en het uitwisselen van ‘good practices’ kunnen hier van gedachten 
wisselen en mogelijkheden voor toekomstige samenwerking bespreken. Er is gelegenheid om te berichten 
achter te laten en visitekaartjes uit te wisselen met organisaties waarmee men wil samenwerken.

Netwerkcocktail
Aan het slot van het evenement krijgen de gasten een cocktail aangeboden. Het vormt de afsluiting van het 
evenement en biedt aan alle aanwezigen de gelegenheid om na te praten over de opgedane ervaringen en 
hoe deze ingezet kunnen worden ten behoeve van “empowerment” van jongeren, sociale integratie.  Ook is dit 
een prima moment om initiatieven voor het gezamenlijk ontwikkelen van toekomstige projecten te bespreken.

Experts
Anne Houtman
Anne Houtman trad toe tot de Europese Commissie in 1985. In 1999, werd ze lid van het kabinet van Romano 
Prodi, voorzitter van de Commissie, waar ze in 2001 het hoofd werd van het kabinet van de adjunct. Sinds 
2004, heeft ze achtereenvolgens leiding gegeven aan het Directoraat Generaal MARKT en het DG energie. 
Anne Houtman werd hoofd van de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Frankrijk op 1 Septem-
ber 2010.

Julien Talpin
Julien Talpin is politiek wetenschapper bij CNRS en docent aan de Universiteit van Lille 2. Hij is actief op het 
terrein van participatieve democratie, het verband tussen de werkende klassen en het beleid en voorwaarden 
van empowerment voor gemarginaliseerde groepen in Frankrijk en in de USA. Hij publiceerde “Scholen van de 
democratie”; Hoe burgers (soms) bekwaam worden in participatieve instellingen voor budgettering, Colchester, 
ECPR Press, 2011 en “ Mobiliser les quartiers populaires. Vertus et ambiguités du community organizing vu de 
France”, La vie des idées, 2013. http://www.laviedesidees.fr/Mobiliser-Les-quartiers-populaires.html 

Koen Provoost
Koen Provoost is Master in de Economie, met een speciale graad in Finance (Antwerpen). Hij ontwikkelde 
expertise in organisatorische, financiële en HR zaken. De afgelopen 30 jaar adviseerde hij zowel kleine en mid-
delgrote ondernemingen als multinationals. 
Hij is partner bij Empower, een organisatie met een bijzondere aandacht voor diversiteitsmanagement. De rijk-
dom van de ervaring met mensen met een handicap, de unieke methodologie en de grondige kennis van sub-
sidieregelingen vanuit de overheid, hielpen veel organisaties evolueren naar een inclusief Human Resources 
Management. 

Ramzi Zerqane
Ramzi Zerqane, het toonbeeld van een ongewone mix van culturele stromingen: halal geboren en getogen 
in Amsterdam verhuisde Ramzi jaren geleden naar Brussel. Als jonge, urban getinte en revolutionaire enter-
tainer in de comedy wereld, trad hij reeds op als presentator voor verschillende evenementen zowel in het 
Frans, Nederlands, Engels. Hij heeft een wending genomen in het ondernemerschap met zijn motiverende 
humor. Hierbij wist hij het publiek te bekoren door zijn improvisatietalent dat doet denken aan de groten uit 
de kleinkunst. Naast het organiseren, acteren en presenteren is hij bij de jongeren beter bekend als stand-up 
comedian. In minder dan een jaar heeft hij in 100 scholen, universiteiten en bedrijven gestaan.



"Investing in your future"
Crossborder cooperation programme 

2007-2013 Part-financed by the European Union 
(European Regional Development Fund)

The Interreg 2 Seas Programme is an EU funding 
programme which promotes crossborder coopera-
tion between partners from France, England, Belgium 
(Flanders) and The Netherlands. It aims to develop the 
competitiveness and the sustainable growth potential of 
maritime and non-maritime issues through the establish-
ment and development of cross border partnerships.

For further information on the 2 Seas Programme, 
please visit our website :

www.interreg4a-2mers.eu

INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën 
Secrétariat Technique Conjoint / Joint Technical Secretariat / 

Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat

Les Arcuriales - 45/D, rue de Tournai - 5° étage - F-59000 Lille
T : +33 (0) 3 20 21 84 80 - F : +33 (0) 3 20 21 84 98

contact@interreg4a-2mers.eu

HET YES! CLUSTER VERZAMELT FRANSE, ENGELSE, BELGISCHE EN NEDERLANDSE 
ORGANISATIES DIE BETROKKEN ZIJN BIJ SOCIALE INTEGRATIE 


