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De focus van ‘Brugge(n) voor jongeren’ zijn de
zogenaamde gesloten ‘pistachenootjes’. Dat zijn die
jongeren die in het hulpverleningsschaaltje blijven
liggen omdat niemand er de tanden wil op stuk
bijten. Ze worden doorgegeven van hulpverlener
naar hulpverlener en dreigen overboord te gaan.

Realisaties 2014 en acties voor 2015
Eind 2011 namen de stad Brugge, het OCMW Brugge en het CAW Noord-West-Vlaanderen het
initiatief om hun beleid en hun aanbod voor maatschappelijk kwetsbare jongeren beter op elkaar af
te stemmen. Vanuit de overtuiging dat wat we samen doen, we ook beter doen. We vormden een
stuurgroep en deden een beroep op Uit de Marge vzw, het Steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid
met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties.
In 2012 mondde een studie uit in een praktijkgericht rapport ‘Brugge(n) voor jongeren’. Dit rapport
bevatte een aantal aanbevelingen om maatschappelijk kwetsbare jongeren in Brugge beter te
bereiken. De nieuwe bestuursploeg nam in 2013 de aanbevelingen van het rapport op in haar
beleidsprogramma 2014-2019. Ze vormen de basis voor concrete acties. De focus ligt op
maatschappelijk kwetsbare jongeren in de leeftijdscategorie 16 tot 22 jaar.
De studie kwam uit op een raming van 400-tal Brugse jongeren die niet of onvoldoende worden
bereikt door de diensten. Het zijn jongeren waarvan het gezin het financieel niet breed heeft, er zijn
vaak problemen met tewerkstelling, huisvesting en gezondheid, de schoolcarrière verloopt
moeizaam, ze vertonen risicogedrag op vlak van alcohol en drugs, er is een weinig gestructureerd
tijdgebruik, rondhangen op straat maakt daar deel uit van uit.
Er werd een eind 2013 een coördinator van ‘Brugge(n) voor jongeren’ aangesteld, met steun van de
stad Brugge. Zij heeft als opdracht de 3 strategische doelstellingen van ‘Brugge(n) voor jongeren’ te
vertalen naar concrete acties en resultaten.
Intussen zijn heel wat lokale partners actief om de ambities van 'Brugge(n) voor jongeren' te helpen
realiseren. We zetten een aantal realisaties kort op een rijtje:
Doelstelling 1: versterken van het netwerk van Brugse actoren die werken met en voor
maatschappelijk kwetsbare jongeren.
1) Met ‘Brugge(n) voor jongeren’ willen we het netwerk van professionals versterken opdat beter
samengewerkt kan worden voor de jongere. Om een versnipperde aanpak te vermijden moeten we
zorgen dat al wie met kwetsbare jongeren werkt elkaar ook kent en weet wie met wat bezig is. In
2014 organiseerden we onder meer sessies speeddaten voor veldwerkers en een netwerkmoment
rond ‘Doelgericht samenwerken met jongvolwassenen’. Intussen werd door het Brugse bedrijf
Digicreate ook een website (www.bruggenvoorjongeren.be) ontwikkeld met een overzicht van alle
diensten en een intranetgedeelte voor wie werkt met de doelgroep in Brugge.
In 2015 gaan we op dit tempo verder: verschillende diensten slaan letterlijk bruggen tussen elkaars
werking en ‘switchen’ van dienst. De banden met de jeugddienst worden versterkt: Buitenspeeldag
en een voetbaltornooi ‘B-Cup’ zijn daar de eerste realisaties van.
Doelstelling 2: Verhogen van het bereik van maatschappelijk kwetsbare jongeren.
2) ‘Brugge(n) voor jongeren’ wil vooral als effect hebben dat maatschappelijk kwetsbare jongeren in
Brugge béter en makkelijker bereikt worden. Een aantal structurele investeringen werden daarbij

reeds gedaan door Stadsbestuur en OCMW bestuur: om nog meer en beter de jongeren te kunnen
bereiken, hebben de jongerenwerking ’t Salon (CAW) en Buurtsport (OCMW) een structurele
erkenning gekregen, is het Buurtsportteam uitgebreid met een extra coördinator met sociaal
pedagogische opleiding, en werken de teams van Buurtsport, preventie, ’t Salon en het JAC nauwer
samen.
Maar veel meer nog moet er ingezet worden op efficiënt samenwerken. In 2014 werd gewerkt aan
initiatieven om de samenwerking tussen diensten te versterken. In 2015 willen we vooral inzetten
om ook de aanpak van jongeren door verschillende diensten beter op elkaar af te stemmen.
Daarnaast wordt er ook gewerkt aan een manier om aan elke jongere die het noorden dreigt te
verliezen, een vertrouwensfiguur toe te kennen. Verder krijgen de jongeren zelf meer het woord, via
een participatieproject i.s.m. de jeugdraad, en de eerste stappen richting een sociaal-artistiek project
worden gezet.
Doelstelling 3: Bundelen van registraties en signalen m.b.t. de doelgroep.
3) ‘Brugge(n) voor jongeren’ heeft ook een belangrijke signaalfunctie. Vanuit de dagelijkse praktijk
van het werken met maatschappelijk kwetsbare jongeren stellen dienst- en hulpverleners een aantal
structurele problemen vast die het deze jongeren vaak nog moeilijker maken. De noden en
behoeften die wij ervaren in het werken met de doelgroep hebben we gebundeld in een duidelijke
signaalnota.

10 signalen in een (pistache)notendop
Eén van de basisdoelen van ‘Brugge(n) voor jongeren’ is het kanaliseren en vertalen van signalen die
verband houden met maatschappelijk kwetsbare jongeren in Brugge. Op die manier willen we een
stem geven aan die jongeren die we nauwelijks terug vinden in het reguliere jeugdwerk, de
jeugdraad of verenigingen waar armen het woord nemen. De nota is een reflectiemoment van
moeilijkheden die we ervaren bij het werken met de jongeren en van blokkades waar wij of de
jongeren op botsen. Deze signalen moeten een inspiratiebron zijn voor alle betrokken actoren om
komende acties en beleidskeuzes mee vorm te helpen geven. We bundelen deze 10 signalen in 4
rubriekjes
VRIJE TIJD
Brugge heeft een ruime waaier aan mogelijkheden om de participatie aan vrije tijd te bevorderen.
Door de diversiteit aan ondersteuningssystemen is er helaas versnippering en stellen we ons de vraag
of het aanbod wel de jongeren bereikt die er ook het meeste baat bij hebben. We zijn voorstander
van één vrijetijdspas en streven naar een betere samenwerking tussen het reguliere jeugdwerk en de
vrijetijdsinitiatieven voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Onze bezorgdheid gaat in het
bijzonder uit naar Zeebrugge (en gans de regio oostkust) waar kwetsbare jongeren (bijna letterlijk)
tussen wal en schip belanden.
WELZIJN EN GEZONDHEIDSZORG
Er is een trend naar een steeds jongere beginleeftijd om met het gebruik van zowel alcohol als
illegale middelen te starten. Heel wat jongeren uit de doelgroep ‘Brugge(n) voor jongeren’ kampen
bovendien met psychische problemen. Meer zorg op maat, afgestemd op de leefwereld van
jongeren, is nodig in Brugge. In het bijzonder lopen we vast met jongeren met ernstige gedrags- en
emotionele stoornissen. Met de toenemende aandacht rond vroeginterventie en geïndiceerde
preventie zijn we alvast op de goede weg.
ONDERWIJS EN TEWERKSTELLING
In het Vlaamse regeerakkoord wordt veel nadruk gelegd op het lokaal flankerend onderwijsbeleid.
De stad geeft vandaag geen invulling aan een coördinatiefunctie om deze Vlaamse, alsook lokale

doelstellingen (herziening spijbelprotocol, afstemming onderwijs-welzijn, initiatieven brede school)
tot stand te brengen. Het lijkt voor ‘Brugge(n) voor jongeren’ aangewezen om deze
coördinatiefunctie toch op te nemen zodat de aanpak van spijbelen, afstemming onderwijs-welzijn
met meer slagkracht kan aangepakt worden.
De helft van alle jonge werkzoekenden in Brugge is laaggeschoold. Ze zijn een bijzonder kwetsbare
groep. We juichen het toe dat de stad in 2015 van jongerenwerkloosheid haar prioriteit wil maken.
Tewerkstellingsdiensten houden nog te weinig rekening met de noden van deze doelgroep. Het is
goed om te zien dat partners werk maken van initiatieven gericht op deze moeilijke doelgroep: meer
van dat !
WONEN EN HUISVESTING
Het aanbod aan kwalitatieve en betaalbare woonvormen voor maatschappelijk kwetsbare
jongvolwassenen is beperkt in Brugge. Extra ondersteuning is nodig om hun zelfredzaamheid te
verhogen, maar de mogelijkheden zijn beperkt. Vaak stellen we een vicieuze cirkel vast: iets huren en
alleen gaan wonen, in de problemen raken en de huur niet meer betalen, uitgedreven worden en op
straat staan. Het is goed dat het stadsbestuur het wonen voor jongeren en jonge gezinnen
aantrekkelijker wil maken. In de signaalnota worden een aantal concrete suggesties gedaan om dit
ook voor maatschappelijk kwetsbare jongeren in Brugge mogelijk te maken.

