
 

 

Congres Verslavingsbeleid Kempen 
   

 

 

 

 

Een integrale, aanklampende en wijd-gedragen Kempense 

verslavingszorg kan niet langer louter toekomstmuziek zijn. Het 

momentum is er, we moeten nu handelen. 

 

Daarom slaan verschillende partners de handen in elkaar en wordt 

op woensdag 22 januari 2020 een congres georganiseerd in 't 

Schaliken te Herentals. Wij ontvangen u graag vanaf 13u00, de 

eerste spreker zal starten rond 13u30. Wat is een integraal lokaal 

verslavingsbeleid? Van theorie naar praktijk vanuit één visie. 

Hierrond stellen verschillende partners eigen pilootprojecten en 

good practices voor en geven ze hands-on tools waarmee u 

zelf binnen uw eigen bestuur of organisatie aan de slag kan.  

 

Acties en pilootprojecten van de verschillende partners zullen 

worden toegelicht in twee afzonderlijke delen. Enerzijds door 

middel van een korte elevator-pitch om projecten bondig voor te 

stellen. Anderzijds zullen deze voorgestelde acties tijdens twee 

sessies van werktafels dieper en concreter ingevuld worden. U zal 

geïnformeerd en geëngageerd de tafel verlaten!  

 

De deelnameprijs bedraagt 30 euro, het factuur wordt u 

toegestuurd. Uw inschrijving is pas definitief na betaling. 

   

 

JANUARI 2020 

22 
 

Inschrijven kan tot en met 

vrijdag 17 januari via 

onderstaande link 

  

 

INSCHRIJVEN  

 

 

 

  

 

http://www.welzijnszorgkempen.be/congresverslavingskoepel


 

 

Programma 

13u00    Onthaal in de foyer 

13u30    Verwelkoming 

               Ward Kennes, Voorzitter Conferentie van Kempense Burgemeesters 

13u35    Een gedragen visie voor een Kempens verslavingsbeleid met vier pijlers 

               Lieven Janssens, Burgemeester Vorselaar 

14u00    Lokaal verslavingsbeleid: integrale aanpak in meervoud 

               Freya Vander Laenen, Professor Doctor in de Criminologische Wetenschappen – UGent  

14u20    Lokaal verslavingsbeleid van theorie naar praktijk: hoe begin je eraan, wat houdt het in? 

               Filip De Sager, Drugcoördinator - stad Gent 

               Ellen Van Eynde, Preventiewerker en psychologe verslavingszorg - CGG Kempen De Meander 

14u40    Een justitieel kader door de Procureur des Konings 

                Patti Broeckx, substituut Procureur des Konings - Parket Antwerpen, afdeling Turnhout 

                Wim Smets, substituut Procureur des Konings - Parket Antwerpen, afdeling Turnhout 

15u00    Koffiepauze  

15u20    Voorstelling van acties en/of pilootprojecten van de partners in het werkveld:  

 Lokale besturen  (Dieter Mols & Bert Lodewyckx) 

 OCMW   (Sandy Blockx & Liesbeth Vanhevel) 

 Onderwijs   (Tinne Peeters) 

 Verslavingskoepel / ervaringsdragers   (dokter Guido Nicolaï & ervaringsdragers) 

 Hulpverlening   (Anne Meeus & Katleen Bosman)            

 Huisartsen   (dokter Guido Nicolaï) 

 Politie   (Roger Leys) 

 Ziekenhuizen   (dokter Mineke Viaene & Ann Vanlommel & Martine Verellen & sociale dienst) 

15u45    Start werktafels (2 * 20 minuten: ter plaatse te kiezen) 

15u45    SESSIE 1 - Keuze uit: acties lokale besturen –  acties OCMW – acties onderwijs – acties Verslavingskoepel/ ervaringsdragers –

 acties hulpverlening –  acties  huisartsen – acties politie – acties ziekenhuis  

16u05    SESSIE 2 - Keuze uit: acties lokale besturen –  acties OCMW – acties onderwijs – acties Verslavingskoepel/ ervaringsdragers –

 acties hulpverlening –  acties  huisartsen – acties politie – acties ziekenhuis  

16u30    Een politieke, maatschappelijke en justitiële kijk op verslaving 

               Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken 

16u55    Slotbeschouwing 

               Eric Nysmans, Directeur Welzijnszorg Kempen 

17u00    Einde + netwerkmoment  

 

  

U bent van harte uitgenodigd! 

 

Lieven Janssens, Burgemeester Vorselaar 

Eric Nysmans, Directeur Welzijnszorg Kempen 

Anne Meeus, Directielid CAW 

Katleen Bosman, Adjunct-directeur CGG 

Guido Nicolaï, verslavingsarts 

Wim Smets en Patti Broeckx, substituut Procureur des Konings bij het Parket Antwerpen, afdeling Turnhout  

 

 

 


