
PREVENTIE

brugge.be

V.U
. J

. C
OE

NS
, S

TA
DS

SE
CR

ET
AR

IS
, B

UR
G 1

2, 
80

00
 BR

UG
GE

 | 
ON

TW
ER

P:
 CE

L C
RE

AT
IE 

- S
TA

D B
RU

GG
E

snuffel hostel
ezelstraat 42, 8000 Brugge

met Tom Decorte (wetenschapper 
UGent) en Giovanni Laleman  

(preventiewerker CGG NW-VL)

meer info: info@snuffel.be

wat weed 
jij over drugs?
een verhaal over softdrugs

woensdag
20 dec 2017

19.30 - 21.00 uur

gratis 
toegang



Giovanni Laleman is maatschappelijk 
werker en socioloog en is sinds 2010 actief 

als preventiewerker tabak, alcohol en 
andere drugs in het Centrum Geestelijke 

Gezondheidszorg Noord  
West-Vlaanderen.  

 
Als vormingswerker is hij verbonden aan 

het Drug Expertise Team Noord  
West-Vlaanderen, een initiatief in 

samenwerking met De Sleutel. 
 

Giovanni werkt ook als organisatiecoach 
beleidsmatig rond de thematiek.

 

Prof. Dr. 

Prof. Dr. Tom Decorte is professor in het 
vakgebied Criminologie bij de Vakgroep 

Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht, 
aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de 

Universiteit Gent.  
 

In 2002 richtte hij het Instituut voor 
Sociaal Drugsonderzoek (ISD) op, een 
onderzoeksgroep die zich richt op het 
verwerven en overdragen van kennis 

omtrent de verschillende aspecten van 
roesmiddelengebruik, -beleid en –handel. 
Dit vanuit een sociaalwetenschappelijke 

oriëntatie én een maatschappelijk 
engagement. In 2003 schreef hij het boek 

“Cannabis onder controle: hoe?”,  
in samenwerking met Paul De Grauwe   

en Jan Tytgat.

met sprekers

Heb je een gezonde dorst naar kennis? Dan zien we jou graag op 
het eerstvolgende wetenschapscafé in Brugge, georganiseerd 

door De Snuffel met ondersteuning van Stad Brugge. 

Wetenschap en cafés, het is een ongewone combinatie. Maar wel één die werkt: jaar na 
jaar worden meer mensen aangetrokken door het concept. Geen aula, geen monoloog, 

geen overdonderende presentaties, geen klassiek debat, geen academische sfeer maar wel 
experts die gemoedelijk vertellen over hun werk en passie.

Op 20 december staat de avond in het thema van cannabis.  
Een onderzoeker en een preventiewerker brengen hun verhaal.




