Brugge(n) voor Jongeren netwerkmoment 7 juni
Samen maken we het beleid

Cultuurzaal Daverlo Dries 2 Assebroek
PROGRAMMA
08.45 - 09.00

Onthaal

09.00 - 09.15

Verwelkoming + inleiding

09.15 - 10.00

Partners aan het woord
De heer Dirk De Fauw; burgemeester
De heer Kurt Boelens; voorzitter CAW Noord-West-Vlaanderen
De heer Mathijs Goderis; schepen van Jeugd en preventie en namens de heer
Pablo Annys; schepen voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst

10.00 - 10.40

Interactief aan de slag met beleidsplan BvJ 2020 - 2025

10.40 - 10.55

Pauze

11.00 - 12.45

Geerdt Magiels over ‘Schaarste en de psyche’

12.45 - 12.50

Afsluiten + uitnodigen tot informeel netwerken met een broodje

SCHAARSTE EN DE PSYCHE
De grote gevolgen van te weinig
Schaarste veroorzaakt veranderingen in brein en lichaam. Of het gaat om te weinig geld, voedsel, tijd
of vriendschap, de neurologische en psychologische effecten zijn dezelfde. Door schaarstestress
doen we dingen die we beter niet zouden doen. Met een versmalde mentale en cognitieve
bandbreedte belandt men in de schaarsteval. Het recente onderzoek van onder andere econoom
Sendhil Mullainathan, psycholoog Eldar Shaffir of neurowetenschappers Daniel Levitin en Robert
Sapolsky laat zien hoe tekorten een bepalende rol spelen in ons leven. De psychopathologie van de
schaarste biedt een verhelderende kijk op armoede en ongelijkheid, op verslaving, agressie en ander
problematisch gedrag, van jongeren en volwassenen.
Geerdt Magiels is bioloog en filosoof. Hij schrijft en praat over wetenschap, gezondheid, biologie,
kunst en koken. Ook te horen op de radio en te lezen in de krant, schreef hij recent boeken over ggz
in Ingewikkeld o
 ver (over)leven met psychose en Al te gek, een stigmadoorbrekend boek over
psychose tussen brein en samenleving. Ook van zijn hand zijn Eeuwige winst over de circulaire
economie en Mensen & Moleculen over honderd jaar chemie en life sciences in België.

