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STUDIEDAG :
‘DRUGBELEID VOOR FESTIVALS’
OP DE CONFERENTIE ‘NIGHTS’
16 november 2018

WAAR

BIP.Brussels
Koningsstraat 2-4, 1000 Brussel

WAT
Tijdens de 3-daagse NIGHTS conferentie zullen onderzoekers, nightlifeexperts, EU-netwerkers, publieke instellingen, politici, stadmanagers,
straatwerkers en visionaire projectontwikkelaars reflecteren over hun
expertise, specifieke kennis, theorieën en goede praktijken over de toekomst van het nachtleven.
Deze conferentie gaat door op 8 verschillende locaties in Brussel van 15 tot
en met 17 november 2018: 3 dagen en nachten op 8 locaties, 50 sessies en
150 sprekers. Tijdens deze editie wordt gefocust op 4 luiken: uitgaanscultuur, uitgaanseconomie, stadsontwikkeling en veiligheid en gezondheid.
In het kader van het luik 'Veiligheid en gezondheid' sloegen het VAD en
het CPS (studielijn Evenementen en crisisbeheer) de handen in elkaar om
enkele sessies uit te werken. Zo werd voor de studiedag van 16 november
een programma met enkele workshops samengesteld die interessant zijn
voor de veiligheids- en gezondheidssector.

Volledige conferentie
15-17 november 2018: 150 €,
zie http://nights-conference.org/

DOELGROEPEN
politie
academici
leden rechterlijke orde
organisatoren van festivals
medische hulpverlening
private veiligheid
preventiemedewerkers
lokale, regionale en federale
overheden
noodplanningsambtenaren
vrijwilligers actief op festivals

INFO
Centre for Policing and Security
vzw, Nathalie Roegiers,
Pacificatielaan 27, 9000 Gent
09/223.24.11
0476/20.29.40
sec@policingandsecurity.be

INSCHRIJVEN
www.policingandsecurity.be/
vrij.cfm?Id=425

COPRODCUTIE VAD-CPS

WORKSHOP: DRUGS OP FESTIVALS: BELEID EN PRAKTIJK
BIP 16 NOV 2018, 09:30 - 11:00, Zaal Zinneke

SPREKERS:

Druggebruik is een realiteit op festivals, maar de aanpak ervan varieert van festival tot
festival en van land tot land. Er zijn veel actoren betrokken bij het optreden bij druggebruik en het beheersen van druggerelateerde incidenten op festivals. Hoewel de meeste
actoren een gelijkaardig doel nastreven, vergeten zij vaak samen te werken in goed
overleg. Tijdens deze workshop zullen verschillende experts hun data, inzichten en praktijken presenteren met betrekking tot druggebruik op festivals. Deze workshop is een
gezamenlijk initiatief van het Centre for Policing and Security (CPS) en VAD.

Ton Nabben (Univ. of Amsterdam)
Michael Hogge & Tina Vanhavere
(Eurotox, HoGent)
Pascale Dereeper (Belgian Fed. Police)
Anna Wade (Boom Town faire festival)
Ferry Goossens (VAD & Trimbos)
Moderator: Jochen Shrooten (VAD)

PANELDISCUSSIE: HEBBEN WE NOOD AAN EEN NIEUW
DRUGBELEID OP FESTIVALS ?
BIP 16 NOV 2018 11:30 - 13:00, Zaal Guichet

SPREKERS:

Vele actoren zoals de festivalorganisatoren, openbaar ministerie, politie, preventiewerkers, lokale overheden, eerste hulp interventieteams, veiligheidsmedewerkers,… zijn
betrokken bij het beheersen van druggebruik en de afhandeling van druggerelateerde
incidenten op festivals. Sommigen hebben conflicterende visies en strategieën om hun
doel te bereiken. De experts in dit panel zullen discussiëren over hoe we een drugbeleid
voor festivals kunnen ontwikkelen dat gebaseerd is op samenwerking en dat voor alle
partners voordelen biedt. Deze workshop is een gezamenlijk initiatief van het Centre for
Policing and Security (CPS) en VAD.

Bénédicte Billon Tillie (Dour Festival) (OV)

Pascale Dereeper (Belgian Fed. Police)
Frederic Bariseau (Public Prosecuter) (OV)

Wim Hardyns (Ghent Univ./CPS)
Catherine van Huyck (Modus Vivendi)
Valerie Delree (City Hasselt)
Moderators: Alexander Bücheli & Ton
Nabben

WORKSHOP: NIEUWE TECHNOLOGIEËN
BIP 16 NOV 2018, 14:00 - 15:30, Zaal Agora
Vele festivals voegen nieuwe technologieën toe aan de festivalervaring of hanteren nieuwe technologieën om het festival te beheren. Daarnaast worden nieuwe technologieën
ontwikkeld om te communiceren met recreatieve druggebruikers of om data over druggebruik online te verzamelen. In deze workshop kan u de nieuwste technologieën ontdekken om het beheer van festiviteiten en druggebruik beter te begrijpen.

WORKSHOP: CRISISBEHEER OP FESTIVALS
BIP 16 NOV 2018 16:00 - 17:30, Zaal Agora
Festivals houden voor de feestvierders een veiligheidsrisico en specifieke gezondheidsrisico’s in omwille van het gebruik van alcohol en/of illegale drugs in een setting met
luide muziek, sexuele interacties, slaaptekort, wisselende weersomstandigheden, enz
Verschillende soorten crisisinterventieteams werken op festivals over heel Europa gaande
van het Rode Kruis tot psycare crisisteams (teams die specifiek focussen op druggebruikers), crisis managers en crowd managers. Tijdens deze workshop zullen verschillende
experts in crisisinterventie hun werk presenteren en de discussie aangaan met collega’s
over hoe hun onderlinge samenwerking verbeterd kan worden.

DE VOERTAAL OP DE CONFERENTIE EN DE STUDIEDAG IS ENGELS

SPREKERS:
Ruben van Beek (Trimbos)
Judith Aldridge (Univ. of Manchester)
Philippe Kreicarek (PHK)
Moderator: Wim Hardyns (Ghent Univ./
CPS)

SPREKERS:
Rüdiger Schmolke (fixpunkt e.V., chill
out e.V. and sonics e.V.)
Manuela Schulz (Psy care in Europe)
Maria Carmo Carvalho (Boom-festival
Portugal)
Bart Bruelemans (Stad Antwerpen)
(gevraagd OV)

