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10.15-10.45
Anja Machielse, professor 
Sociale- en Geestesweten-
schappen  Universiteit Utrecht (NL) 
Anja Machielse studeerde filosofie en ze ze heeft een doc-
toraat in de sociale wetenschappen. Ze is gespecialiseerd 
in onderzoek naar sociale isolatie en andere vormen van 
sociale kwetsbaarheid (“de stille problematiek”). In haar 
onderzoek zijn wetenschappelijke theorieën en sociale 
praktijken sterk aan elkaar verwant.

10.45-11.15
Pauze

11.15-12.30
Workshops ronde 1 

12.30-13.30
Lunch, muziek en kunst
Behalve dat u kunt genieten van een heerlijke lunch, 
kunt u ook luisteren naar live muziek of u kunt de kunst 
expositie bezoeken.

13.30-14.30
Workshops ronde 2

14.30-15.00
Betsan Corkhill 
Stitchlinks (UK) 
Tot 2002 was Betsan als fysiotherapeut werkzaam in de 
wijk. Ze merkte dat veel van haar cliënten gedemotiveerd 
waren en concludeerde dat met meer oog voor sociale 
contacten, patiënten meer baat hebben bij de zorg die ze 
ontvangen. Ze richtte haar eigen stichting op: ‘Stitchlinks’. 
Stitchlinks heeft een bijzondere benadering als het gaat 
om gezondheid. De missie is om d.m.v. breien en andere 
handwerkactiviteiten het welzijn te verbeteren, maar ook 
om de slaagkans van langdurige medische behandelingen 
te verhogen.

Het congres is gefinancierd door het INTERREG 2 
Zeeën Programma. La Cave aux Poètes, 
Superact, ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen, sTimul 
België en Partners in Care zijn de partners die dit 
cluster vertegenwoordigen.  
 
De doelgroep voor dit congres zijn activiteiten- 
begeleiders in zorginstellingen, zorgverleners, 
buurtwerkers,  beleidsmakers,  onderzoekers, 
creatieve professionals  en  andere  soortgelijke  
groepen. Deelnemers aan het congres maken kennis 
met de verschillende samenwerkingsverbanden, hun 
grensoverschrijdende activiteiten en de resultaten die de 
partners al hebben behaald.  
 
Het thema van het congres is sociale isolatie dat op 
verschillende manieren door onze sprekers zal worden uit-
gelegd. Doel van het congres is om het belang van kunst, 
muziek en creativiteit te onderstrepen in het terugdringen 
van sociale exclusie. 

09.00-09.30 
Registratie en koffie & thee

09.30-09.45
Welkom en opening door Monica 
Roose, project leider 
Hoofd partner ZorgSaam (NL) 
Muzikaal intermezzo door Moss 
 
09.45-10.15
Lon Holtzer, zorg ambassadeur 
Vlaams ministerie van Volks- 
gezondheid (BE) 
Lon Holtzer is zorgambassadeur voor de regio Vlaanderen 
in België. In haar rol als zorgambassadeur legt ze  
connecties tussen de verschillende actoren in de gezond-
heids- en sociale zorg. Een baan als verpleegkundige 
wordt steeds meer all-round. Daarom moeten zorgprofes-
sionals verder kijken dan de grenzen van hun taken. De 
mens achter de patiënt of cliënt komt steeds meer op de 
voorgrond. Lon Holtzer zal uitleggen waarom het zo  
belangrijk is voor de zorgsector dat zorgverleners écht 
contact zoeken met hun patiënten of cliënten. En dat met 
gebruik van kunst en muziek dit contact alleen maar beter 
en gelijkwaardiger kan worden.

1 ] Lena Deluxe 
Lena Deluxe is één van de Franse musici die meedeed aan 
het IC music project. In deze workshop leert u hoe u
contact kunt maken met uw publiek door middel van  
muziek. Samen met Lena ontdekt u de toegevoegde 
waarde van muziek. 

2 ] Museum Guislain 
Kunst en sociale exclusie kan een unieke combinatie 
opleveren. Tijdens een rondleiding in het nabijgelegen 
museum met een permanente collectie ‘outsider art’  
ontdekt u welke verrassende effecten deze combinatie  
oplevert en komt u ook meer te weten over de 
geschiedenis van de psychiatrie. 

3 ] Move with Malcolm 
Als we dansen, als we spelen en als we ons verbonden 
voelen met anderen, VOELEN WE ONS GOED! Het 
bevordert de samenwerking en de communicatie.

4 ] Taste of sTimul 
Een interactieve introductie van een sTimul ervaring. 
Persoonsgerichte zorg zal in de toekomst steeds 
belangrijker worden. 

5 ] Crafts 
Ontdek uw verborgen artistieke talent met Cleo Heard, 
beter bekend als Miss *C . Het doel van haar werk is het 
verbeteren van de leefbaarheid in achterstandswijken 
door middel van creatieve projecten.

6 ] Storytelling 
Door Stuart Packer. Stuart vertelt verhalen om te 
“vermaken, te onderwijzen en om te betoveren”. Verhalen 
vertellen is een goed instrument om anderen met elkaar 
te verbinden. Patiënten en cliënten van alle leeftijden 
kunnen hier profijt van hebben.

7 ] Luister en ervaar 
Miranda Sykes is één van de weinige vrouwelijke dubbel 
bassisten in Engeland en is een ervaren zangeres. 
Miranda houdt haar publiek in de ban: het is de 
emotionele kwaliteit van haar stem die haar muziek zo 
aantrekkelijk maakt. Samen met haar beleeft u tijdens 
deze workshop een interactieve muziek- en herinneringen 
sessie.

15.00-15.30
Best practise: Persian rabbit 
Matthieu Deprez, bandlid van ‘Persian 
rabbit’ is door Superact getraind om workshops te geven 
in gevangenissen, buurthuizen enz. Vanmiddag deelt hij 
zijn belevenissen met ons.

15.30-16.00
High Tea
Met een heerlijk dessert buffet. 

16.00-16.30
Véronique Bordes  
Spreker/Docent (FR)
Véronique is docent Pedagogische wetenschappen aan 
de universiteit van Toulouse. Véronique heeft een sociaal 
etnografische benadering in beleid voor jongeren, social-
isatie en culturele diversiteit. Zij zal haar visie geven over 
sociale isolatie onder jongeren in Frankrijk. 

Workshops 

16.30-17.00
Trees Coucke 
sTimul België (BE) 
Trees Coucke, project partner zal de dag samenvatten.

17.00-18.00
Receptie 
Met een hapje en een drankje.

Kunst expositie
De gehele dag heeft u de gelegenheid de kunst expositie 
in het restaurant te bezoeken. De tentoongestelde kunst is 
gemaakt door sociaal geïsoleerde mensen.

Het Europese INTERREG 2 Zeeën Programma en de ACDC cluster partners  
hebben het genoegen u uit te nodigen voor het congres “Arts, Crafts & Dignity 
in Care”

  Tot 1 september kunt u zich gratis aanmelden via de website
  www.creatinginclusion.eu
  
  Het congres is meertalig. Simultane vertaling is voorzien in het
  Frans, Nederlands en Engels.

  Meer informatie over de workshops en/of het congres kunt u 
  vinden op de website:            www.creatinginclusion.eu

De workshops stellen u in de gelegenheid om praktijkervaringen te delen, zelf te ervaren en gezamelijk te reflecteren. 
Tijdens de workshops worden er concrete voorbeelden gegeven hoe de diverse activiteiten sociale inclusie bevorderen.

http://www.creatinginclusion.eu
http://www.creatinginclusion.eu


The Interreg 2 Seas Programme is an EU funding programme 
which promotes crossborder cooperation 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 es-
tablishment and development of cross border partnerships.

Meer informatie over het 2 Zeeën Programma
vindt u op de 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

www.ecday.eu

Onderdeel van de EC DAY 2014

http://www.interreg4a-2mers.eu
http://www.ecday.eu

