
						 																					

	

 
PERSBERICHT  

Conferentie "Gekruiste blikken over Preventie" 

Vzw BRAVVO - 11, 12 en 13 juni 2014 in de Beurs van Brussel 
	
 
Brussel, dinsdag 10 juni 2014 
 
Conferenties, uitwisseling van goede praktijken, thematische workshops, bezoeken op het terrein 
en aan innovatieve projecten ... Ter gelegenheid van de 20e verjaardag van het preventiebeleid op 
gemeentelijk niveau en 10 jaar nadat BRAVVO zelf is opgericht, organiseert de vzw, beter 
bekend als de preventiedienst van de Stad Brussel, een driedaagse internationale conferentie. Op 
de agenda staan de beroepen en werkmethodes op het vlak van preventie van onveiligheid en 
sociale uitsluiting. 
 
Bravvo organiseert de conferentie "Gekruiste blikken over preventie" op 11, 12 en 13 juni 2014 
in de Beurs van Brussel. De conferentie is bestemd voor alle Belgische en internationale 
preventiewerkers, publieke partners, verenigingen en beleidsmakers, en burgers die geïnteresseerd 
zijn in deze thema’s. Tijdens de conferentie zullen een reeks professionals die actief zijn op het 
terrein en andere deskundigen aan bod komen. 
 
Welke balans kan worden opgemaakt voor het preventiebeleid in België? Kunnen we de impact 
ervan op de veiligheid en het gevoel van onveiligheid meten? Hoe wordt het beleid georganiseerd 
en gefinancierd? Wat zijn de nieuwe uitdagingen voor de mensen op het terrein, vooral voor 
degenen die met jongeren werken? Wat is de stand van zaken van innovatieve projecten rond 
diverse thema's als de strijd tegen schoolverzuim, of rond arbeidsre-integratie, cultuur, groene 
parken, relaties tussen bewoners, nachtlawaai en straatprostitutie? 
 
 
Voor de pers biedt deze conferentie de kans om meer te weten te komen over de sector 
van onder andere de gemeenschapswachten, straathoekwerkers, sociale bemiddelaars in 
de lokale gemeenschap en op school, en de animatoren in de jongerencentra en 
buurthuizen. Het is ook een gelegenheid om het terrein op te gaan en kennis te maken 
met innoverende projecten en nieuwe beroepen zoals de Manager van openbare rust van de 
Stad Brussel.  
 
In het bijgevoegde programma vindt u een volledig overzicht van deze drie dagen: 
 
Conferenties 
In de voormiddag staat steeds een conferentie met een panel van Belgische en buitenlandse 
professionals op het programma. Daar zal van gedachten worden gewisseld over de meerwaarde 
van preventie, en de ontwikkelingen en uitdagingen, of het nu gaat om burgerparticipatie, de 
voordelen van een geïntegreerde en integrale aanpak of de professionalisering van de beroepen. 



						 																					

	

 
Workshops 
Na de conferentie in de ochtend volgen een tiental workshops die zullen ingaan op specifieke 
kwesties, zoals het werken met jongeren, de strijd tegen schoolverzuim of 
bemiddelingspraktijken. 
 
Bezoeken op het terrein 
In de namiddag is het tijd om het terrein op te gaan en kennis te maken met een reeks 
innoverende projecten op het vlak van burgerparticipatie (het project Metrocool in het 
metrostation Bockstael), arbeidsre-integratie (Kick-Off) en veiligheid 's nachts 
(nachtgemeenschapswachten). 
 
Politiek rondetafelgesprek 
Op vrijdag 13 juni vindt om 11.30 u een rondetafelgesprek plaats met een panel van ministers 
van het gewest, en burgemeesters en schepenen uit de drie gewesten van het land. 
 
 
Praktisch 
Gekruiste blikken over preventie 
Beurs van Brussel 
11-12-13 juni 2014 
conference@bravvo.org  
http://bravvo2014.tumblr.com/ 
https://twitter.com/BRAVVO2014 
www.bravvo.be 
 
 
Voor de pers: 
Het is mogelijk om verschillende activiteiten bij te wonen (zie bijgevoegd programma) 

- conferenties (voormiddag) 
- bezoeken op het terrein (namiddag en avond) 
- politiek rondetafelgesprek 

 
Mogelijkheid om interviews af te nemen 

- Vóór: Véronique Ketelaer, directrice Preventie en Participatie van de Stad Brussel en van 
de vzw BRAVVO 

- Tijdens: sprekers, mensen die actief zijn op het terrein, deelnemers aan workshops 
 

Contactpersoon:  
Vzw BRAVVO - Peggy Pierrot  
0495 52 36 63 
peggy.pierrot@brucity.be 
 
Stad Brussel - Sarah Giancaterini 
0478 04 40 12 
sarah.giancaterini @brucity.be 


