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MARITIME HERITAGE SKILLS
CONFERENTIE

PRESENTATIES, WORKSHOPS EN NETWERKEN

PROGRAMMA



De INTERREG 2 Zeeën Programma-autoriteit en clusterpartners van Maritime 
Heritage Skills hebben het genoegen u uit te nodigen voor de conferentie 
Maritime Heritage Skills 

Het Maritime Heritage clusterproject 
heeft tot doel het behoud van 
traditionele scheepsbouw-
vaardigheden in het 2 Zeeëngebied 
en het ontwikkelen van trainingspro-
gramma's voor jongeren en 
arbeids(re)integratie. arbeids(re)integratie. 

Het cluster brengt twee INTERREG 
2 Zeeën projecten samen: Heroes
2C en Traditional Maritime Skills. 
Tevens zijn relevante nieuwe 
partners toegetreden die ook aan 
het behoud van maritiem erfgoed 
werken. werken. 

Kom samen met partners uit het 
Verenigd Koninkrijk, België, 
Frankrijk en Nederland de lancering 
van onze gratis trainingsinstructie-
plannen vieren. Op deze wijze willen 
wij bijdragen aan het behoud van
traditionele scheepsbouw-traditionele scheepsbouw-
vaardigheden voor de toekomst. 

Dagvoorzitter
Thedo Fruithof zal de ochtendsessie in goede banen leiden. Hij is 
voormalig curator van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen (NL). 
Op dit moment organiseert hij als zelfstandige verschillende 
maritieme evenementen in binnen- en buitenland. Hij is voorzitter 
van de FONV (commissie voor behoud van historische Nederlandse 
schepen) en secretaris van European Maritime Heritage. schepen) en secretaris van European Maritime Heritage. 

Keynotespeakers
Liesbeth Neef
Liesbeth Neef is algemeen directeur van het Ambachtshuis Brabant. 
Het Ambachtshuis is in 2013 opgericht om bekendheid te geven aan
 traditioneel vakmanschap en eigentijds ondernemerschap in de 
Provincie Brabant te stimuleren. Ze spreekt over hoe vakmanschap
 de (lokale) economie een boost kan geven.  de (lokale) economie een boost kan geven. 

Bruno DEMAN 
Bruno Deman is bestuurder van de FRCPM (Regionale Federatie 
voor het behoud van cultureel en maritiem erfgoed) in Nord-Pas-de-
Calais, hoofd communicatie van de groep Haitat 62-59 Picardië en 
schilder en beelhouwer in Zuydcoote.  

Kelig-Yann COTTO
Kelig-Kelig-Yann Cotto is erfgoedcurator en directeur van het Museum 
Port de Douarnenez. Hij is geassocieerd onderzoeker voor 
CNRS-UMR 6130 CEPAM/ Universiteit van Nice – Sophia Antipolis. 

Het Maritime Heritage Skills cluster project heeft tot doel 
specialistische trainingsprogramma's te promoten. De programma's 
zijn beschikbaar voor scholen, mariene werven en iedereen die een 
carrière of vrijwilligerswerk zoekt in de maritieme erfgoedsector. 

Organisaties en personen met een hart voor het behoud en het 
doorgeven van maritieme vaardigheden hebben verschillend oplei-
dingsmateriaal samengebracht dat door middel van presentaties en dingsmateriaal samengebracht dat door middel van presentaties en 
workshops gepresenteerd worden. 

De conferentie geeft u de mogelijkheid om kennis te maken met dit 
gratis opleidingsmateriaal om de sector te ondersteunen, om te 
leren over carrièremogelijkheden in deze historische wereldindustrie,
om internationaal te netwerken en om kennis te maken met 
nieuwe maritieme erfgoedprojecten. 



25 September 2014 
8.30 - 9.30
Welkom en registratie 
met koffie en thee

9.30 - 9.45
Welkom 
Ben de Reu - gedeputeerde voor Cultureel 
Erfgoed, Provincie ZeelandErfgoed, Provincie Zeeland

9.45 - 10.00
2 Zeeën Programma & het 
MHS cluster project
Lien Mensaert & Wilde Petrone, Project officers 
van het 2 Zeeën programma, Lille

10.00 - 11.00
Sessie 1 Maritiem Erfgoed, Sessie 1 Maritiem Erfgoed, 
een opsteker voor de economie
Liesbeth Neef algemeen directeur het 
Ambachtshuis Brabant ( NL)
Yann-Kelig COTTO - curator en directeur van het
Douarnenez Havenmuseum, Bretagne (Fr)
Bruno DEMAN - Bestuurder van de Regionale 
Federatie voor cultureel en maritiem erfgoed (FR)Federatie voor cultureel en maritiem erfgoed (FR)

11.00 
Koffiebreak

11.30 - 12.45
Sessie 2: Maritime Heritage Skills, 
behouden ontwikkelen en delen
De context, Antoine Porteneuve, liason officer voor 
Europese aangelegenheden, New Medway Steam Europese aangelegenheden, New Medway Steam 
Packet Company Ltd
Training Instructieplannen, Carlo de Smedt, 
expert in opleidingsmethodologie, VDAB
Accreditatie, Stephen Row, onderwijs en 
studiemanager Midkent College
MHS voor maritieme bedrijven, Georgia White, 
Marketingdeskundige, Cornwall Marine Network. Marketingdeskundige, Cornwall Marine Network. 

12.45 - 13.00
Vragen en Conclusies naar 
aanleiding van het ochtendprogramma

13.00 - 14.30
Lunch

13.30 - 16.00
Demonstraties van Maritiem 
erfgoedvaardigheden. 

14.30 - 15.15
3 parallelle workshops3 parallelle workshops
- Werk vinden door traditonele scheepsbouw
Jana Meevis, trainingscoördinator en Kurt Van Camp, 
algemeen directeur van VZW De Steenschuit
- Traditionele vaardigheden in een nieuwe tijd
Marinus van Dintel, consulent monumenten, 
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland
- - Maritiem Erfgoed, toerisme en identiteit
Christian Cardin, voorzitter van Association Tourville

15.15 - 15.30
Koffie break

15.30 - 16.15
3 parallelle workshops
- Werk vinden door traditonele scheepsbouw
Jana Meevis, trainingscoördinator en Kurt Jana Meevis, trainingscoördinator en Kurt Van Camp, 
algemeen directeur van VZW De Steenschuit
- Traditionele vaardigheden in een nieuwe tijd
Marinus van Dintel, consulent monumenten, 
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland
- Maritiem Erfgoed, toerisme en identiteit
Christian Cardin, voorzitter van Association Tourville

16.15 - 16.3016.15 - 16.30
Conclusies

16.30 - 17.30
Afsluitende 
borrel



www.interreg4a-2mers.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 establish-
ment and development of cross border partnerships.ment and development of cross border partnerships.
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 www.boat-building.org/learn-skills

Het MHS cluster brengt de volgende partners samen uit het 
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en Nederland. 

Voor meer informatie over het MHS cluster, bezoek onze site

Voor meer informatie over het 2 Zeeënprogramma 
bezoek onze website


