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Maandag 12 Mei 2014, Voormiddag:

09:00 – 09:30u
Ontvangst met koffie 

09:30 – 09:55u
Opening en inleiding 
(Tino Ruyters, dagvoorzitter 
conferentie en directeur Free Clinic)

09:55 – 10:10u
Inleiding in het SNAP project
(Matt Easteal, Brighton and Hove City 
Council)
SNAP, CAFTA, DNA en internationale uitwisseling binnen 
het INTERREG 2-zeeën Programma

10:10 – 11:10u
De verzorgingsstaat voorbij: van 
‘burgers betrekken’ naar 
‘betrokkenheid bij burgers’ 
(Nico de Boer, onderzoeker en 
ontwikkelaar in de sociale sector)

11:10 – 11:30u
Pauze

11:30 – 13:00u
Voorstelling van 
praktijkvoorbeelden in volgende 
domeinen:

•  Engageren en betrekken van de 
gemeenschap: “The Neighbourhood Liaison 
Model”  (Steve Hartley, Brighton & Hove City 
Council)

•  Publieke ruimte en omgevingsgerichte 
ingrepen: ‘Chatham's Art Mural' –Creëren van 
eigenaarschap in een publieke ruimte (Noreen 
Ryan, projectcoördinator DNA Medway)

•  Schadebeperking en de gemeenschap: 
Voorstelling van SPAT (syringe patrol 
Antwerp): doel, methodiek en acties (Ivo Thery, 
projectleider spuitenpatrouille Antwerpen en Tonny 
van Montfoort, voorzitter GOA (gebruikersoverleg 
Antwerpen), medewerker gezondheidspromotie 
druggebruikers)

•  Preventie in educatieve settings: Reduceren 
van drug- en alcoholgebruik bij jongeren in het 
regulier en speciaal onderwijs in Rotterdam 
(Bjorn Dirkse, beleidsadviseur drugs- en 
alcoholstrategie Rotterdam)

•  Maatschappelijke kwetsbaarheid en sociale 
inclusie: Voorstelling van het beleid rond 
sociale cohesie in Calais (Stéphane Grandin, 
coördinator sociale cohesie districtsraad Cap Calaisis)

•  Betrekken van familie en het sociale 
netwerk: Ontwikkelen van formele en 
informele netwerken: voorstelling project 
“samenwerken aan netwerkontwikkeling” 
(Tessa Verschure, projectcoördinator)



Namiddag:  

13:00 – 14:00u
Middagpauze

14:00 – 15:00u en 15:00 – 16:00u
Workshops (twee te kiezen)
14:00 – 15:00u en 15:00 – 16:00u: Workshops 
(twee te kiezen)
1. Engageren en betrekken van de gemeenschap: 
Van huis aan huis consultatie naar acties geleid door 
bewoners (geleid door Sue Bowes, Nile Amos & Steve 
Hartley, Brighton & Hove City Council) met vertaling

2. Publieke ruimte en omgevingsgerichte ingrepen: 
(Her)creëer de buurt, en maak er jouw buurt van 
(geleid door Noreen Ryan, projectcoördinator DNA Medway 
en Erik Richart, programmaleider project stad in verander-
ing)

3. Schadebeperking en de gemeenschap: Schadebe-
perking opgezet vanuit de gemeenschap: feit of 
fictie? (geleid door Tessa Windelinckx, Vlaams coördinator 
spuitenruil en Luc Martens,  coördinator extra-murale zorg 
free clinic)

4. Preventie in educatieve settings: Een succesvolle 
aanpak in speciaal onderwijs: effect op de gemeen-
schap en manieren om dit effect te vergroten door 
betrokkenheid van de gemeenschap (Geleid door 
Bjorn Dirkse, beleidsadviseur drugs- en alcoholstrategie 
Rotterdam)

Gastspreker

Nico de Boer
Nico de Boer (1955, NL) was (hoofd-)redacteur van het Tijdschrift voor de 
Sociale Sector en is sinds 1991 zelfstandig onderzoeker, publicist en adviseur op 
het gebied van wijkgericht werken, zorg en welzijn. Voor de wrr 
(Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid) deed hij reeds onderzoek 
naar ‘Welzijn als verweesde sector’ en voor de rmo (raad voor maatschappelijke 
ontwikkeling) naar de wijk als interventieterrein en naar de toekomst van het 
sociaal werk.

5. Maatschappelijke kwetsbaarheid en sociale 
inclusie: Het verhogen van de sociale inclusie bij 
kwetsbare groepen en in achtergestelde buurten 
(Geleid door Stéphane Grandine, coördinator sociale 
cohesie districtsraad Cap Calaisis en Delphine Ivart, regio 
Calais) met vertaling

6. Betrekken van familie en het sociale netwerk: 
Verslaving aanpakken door het creëren van formele 
en informele netwerken (geleid door Tessa Verschure, 
project samenwerken aan netwerkontwikkeling)

16:00 – 16:15u 
Evaluatie

16:15 – 16:30u
Conclusie (Tino Ruyters, 
dagvoorzitter conferentie en directeur 
Free Clinic)

16:30 – 18:00u
Receptie
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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.

www.interreg4a-2mers.eu
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DE SNAP CLUSTER BRENGT ENGELSE, BELGISCHE, NEDERLANDSE EN FRANSE 
ORGANISATIES SAMEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ SOCIALE INCLUSIE

SNAP
safer neighbourhood approach

Bezoek onze website voor meer informatie 
over het twee zeeën programma:
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