NETWERKMOMENT
Vrijdag 15 januari 2016, Entrepot
‘Brugge(n) voor jongeren’ organiseert opnieuw een netwerkmoment waarop jij niet mag ontbreken!
We zetten deze keer de bril op van de jongeren. Wat hebben jongeren nodig om succesvol de stap
te zetten van voorziening naar zelfstandigheid? Hoe houd je als professional voeling met de
doelgroep? Hoe kunnen we anders kijken naar jongeren? Hoe kunnen we beter zicht krijgen op wat
jongeren nodig hebben?
Met een inspirerende lezing en 4 DOE-workshops krijg je concrete instrumenten aangereikt die jou
kunnen helpen maatschappelijk kwetsbare jongeren beter te begrijpen en contact te maken en
houden.

Programma
08.30 – 09.00 Onthaal
09.00 – 09.25 Inleiding
09.25 – 10.15 Eindelijk vertrokken? Dr. Sharon Van Audenhove
(UGent) ging voor haar onderzoek op pad met
jongeren die de jeugdzorg verlaten en de
overgang maken naar een zelfstandig leven. Wat
betekent het om uit te stromen uit de
jeugdzorg? Hoe kijken jongeren naar de toekomst? Welke successen en
moeilijkheden verwachten ze op hun pad naar zelfstandigheid? In deze lezing
luisteren we naar de verhalen van jongeren en leren we ze beter begrijpen in hun
zoektocht naar volwassenheid.
10.15 – 10.30 Pauze
10.30 – 12.30* Workshop 1: De grote stap – Cachet vzw
Workshop 2: Fotomaton on tour – Batterie vzw
Workshop 3: Efficiënt online communiceren – Mediaraven vzw
Workshop 4: ’t Accent van de cliënt – Filip Van Becelaere
12.30 – 13.30 Netwerksessie met broodjes
Voor wie? Voor leidinggevenden, stafmedewerkers, praktijkwerkers… die werken voor en met
maatschappelijk kwetsbare jongeren in Brugge.
Waar? In het Entrepot, Binnenweg 4, 8000 Brugge.
Deelname is gratis

Inschrijven noodzakelijk en mogelijk t.e.m. maandag 11 januari 2016 via de website van ‘Brugge(n)
voor jongeren’.
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*Na de pauze kan je kiezen tussen 4 workshops waarvoor telkens max. 20 personen kunnen
ingeschreven worden.
Workshop 1: De grote stap – Cachet vzw
Cachet vzw, is een organisatie door en voor jongeren met een ervaring in de jeugdhulpverlening.
Cachet dompelt ons onder in de leefwereld van jongeren voor, tijdens en na de stap naar een
zelfstandig leven: hoe willen jongeren zelf voorbereid worden, welke vaardigheden hebben ze nodig,
welke info is onontbeerlijk… Met filmpjes, citaten en inleefoefeningen wordt in deze sessie het
jongerenperspectief voorop geplaatst. Voer voor gesprek verzekerd!
Locatie: Theaterzaal Entrepot
Workshop 2: Fotomaton on tour – Batterie vzw
De Batterie vzw, is een Brugse kunsteducatieve organisatie die zich situeert op het kruispunt tussen
welzijn en cultuur. De Batterie start altijd vanuit de leefwereld, beleving en omgeving van de
jongeren om van daaruit met hen tot artistieke realisaties te komen. Met het concept ‘Fotomaton on
tour’ brengen de jongeren zelf hun leefomgeving in kaart. Voor dit concept werd de Batterie
genomineerd voor de ‘Prijs Jeugdhulp 2015’!
Tijdens de workshop ‘Fotomaton on tour’ kruipen we in de huid van de jongeren: we interviewen en
fotograferen elkaar en gaan hiermee creatief aan de slag. Ondervind zelf hoe deze manier van
werken aanvoelt en laat je inspireren!
Locatie: Jeugdhuis Comma
Workshop 3: Efficiënt online communiceren – Mediaraven vzw
Mediaraven vzw, is ontstaan in Gent en heeft ervaring en expertise in digitale media mét kinderen,
jongeren en het brede jeugdwerk. Digitaal communiceren met jongeren, hoe doen we dat best? Via
websites, sociale media en nieuwsbrieven probeert je organisatie te communiceren met jongeren en
hen bij je werking te betrekken. Maar dat leidt niet altijd tot het gewenste resultaat. Waaraan ligt
dat? En hoe kun je die communicatie optimaliseren? Hebben flyers en folders nog zin? Hoe zet je
Facebook efficiënt in? Wat met Instagram en Snapchat? En heb je nog wel een website nodig? Via
vragen, een quizje en een resem inspirerende voorbeelden van goede jongerencommunicatie til je je
jongerencommunicatie naar een hoger niveau!
(Bij deze workshop hoort ook het boek 'Communiceren met jongeren' dat je vooraf of tijdens de
workshop kunt kopen voor 22 euro.)
Locatie: Vergaderzaal jeugddienst
Workshop 4: ’t Accent van de cliënt – Filip Van Becelaere
Filip Van Becelaere, is teamverantwoordelijke van het preventieteam van het CAW-Noord-WestVlaanderen. Filip legt de focus op het participatief werken met kinderen, jongeren en ouders binnen
de hulpverlening: het lijkt evident en we wanen ons de ideale hulpverlener, maar zijn we dat wel?
“Hij verstaat mij niet en hij luistert nooit naar mijn verhaal!” In deze actieve workshop worden we
door Filip getriggerd en geprikkeld, en vinden we antwoorden op vragen als ‘hoe staat mijn
organisatie tegenover participatie?’, ‘hoe kan ikzelf met en voor jongeren aan de slag gaan?’, en hoe
‘kan ik beter inspelen op de behoeften van de jongeren en ouders waarmee ik werk?’ Tijdens deze
sessie drukken we even op de pauzeknop om na te denken over onze begeleidershouding en het
daarna nog beter te doen!
Locatie: Grote Zaal Entrepot
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