
Het Stedelijk Overleg Drugs Antwerpen (SODA) nodigt u van 
harte uit op een studienamiddag rond maatschappelijk kwets-
bare jongeren en drugs in de stad Antwerpen. 
 
Professor Tom Decorte stelt de resultaten van  
de Antwerpse Monitor Jongeren, Alcohol en andere Drugs 
(AMJAD 2011) voor, die het Instituut voor Sociaal Drugsonder-
zoek (ISD) van de Universiteit Gent uitvoerde.  
 
De monitor onderzoekt de leefsituatie van jonge druggebruikers 
die voor de bestaande registratiesystemen (‘hidden 
populations’) verborgen blijven. Thema’s zijn dak- en thuisloze 
jongeren, jongeren in de prostitutie, minderjarige spijbelaars, 
gokken en gamen ...  
 
Daarnaast levert de monitor beleidsaanbevelingen voor verder 
onderzoek, preventie, schadebeperking, zorg, onderwijs, jeugd-
welzijnswerk en overlastbeleid.  
 
Filip Balthau, coördinator JES Antwerpen en  
prof. Danny Wildemeersch van de KU Leuven geven elk hun 
kijk op het onderzoek. Met een panelgesprek gaan we in op de 
lessen die we kunnen trekken uit de nieuwe monitor. 
 
De studiedag richt zich naar professionelen actief in het brede werkveld van welzijnswerk, (drug)
hulpverlening, preventie, jeugd(welzijns)werk, onderwijs en beleid.  
 
 Wat mag u verwachten? 
 

vanaf 13 uur Onthaal  
13.30 uur  Welkomstwoord  
   door Leen Verbist, voorzitter OCMW en schepen sociale zaken, diversiteit en loketten. 
13.40 uur     Toelichting AMJAD 2011 
   door prof. Tom Decorte, UGent 
14.25 uur     Pauze 
14.45 uur  De bril bepaalt de aanpak? Over werken met jongeren en verslavingsgerelateerde  
   problematiek in diverse settings en sectoren. 
                            door Filip Balthau, JES Antwerpen 
15.15 uur  Reflecties op professionele begeleiding in het welzijnswerk. 
   door prof. Danny Wildemeersch, KULeuven 
15.45 uur         Panelgesprek:  
                        Moderator: Robert Crivit 
                        Panelleden: Filip Balthau, prof. Danny Wildemeersch, Lieve Van Dessel, Evert Van Zoom  

    en Ann Neels 
16.30 uur         Afsluiter door ‘Ladies Style 2060’, een Urban hiphopdance groep van Kras Noord 
16.40 uur          Receptie 
 
Het project Jeugd@adviseurs en het begeleidingsteam van JAC plus zorgen voor een kleine vernissage die 
‘letterlijk’ een brede blik geeft op problemen bij jongeren en op jongeren in Antwerpse wijken. 
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Wie is wie? 

 

• Filip Balthau is coördinator van JES Antwerpen, een vzw actief in het jeugdwerk, gesitueerd binnen         
een geïntegreerd jeugdbeleidskader 

• Prof. Danny Wildemeersch is hoogleraar Sociale en interculturele pedagogiek aan de KULeuven 

• Robert Crivit is coördinator Uit De Marge 

• Lieve Van Dessel is coördinator JAC Onthaal (CAW Metropool)  

• Evert Van Zoom is drughulpverlener voor jongeren en ouders vanuit CGG VAGGA 

• Ann Neels is kabinetschef van Leen Verbist, voorzitter OCMW Antwerpen en schepen sociale zaken,     
diversteit en loketten 

 
Praktisch 
 
De studienamiddag vindt plaats in de provincieraadzaal van het Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 
2018 Antwerpen. 
 
De studienamiddag kost 10 euro, de publicatie van AMJAD II is hierbij inbegrepen.  
 
Inschrijven kan tot en met 11 mei 2012 en doet u per mail op SODA@stad.antwerpen.be. Je kan ook telefo-
nisch inschrijven door te bellen naar 03 338 68 50. 
Vermeld duidelijk uw naam en functie binnen uw organisatie en uw facturatiegegevens. 
 
 
Bereikbaarheid 
 
Het Provinciehuis is het gemakkelijkste te bereiken met de fiets of met het openbaar vervoer.  
 
Parkeren in de buurt is niet zo gemakkelijk. Meer info over hoe je er kan geraken vind je op de website van de 
provincie: 
http://www.provant.be/adressen/bestuur/adresitem_provinciebestuur.jsp 
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