Werkingsverslag 2014

Het project 'Brugge(n) voor jongeren' is een
samenwerking tussen de stad Brugge, het OCMW Brugge
en het CAW Noord-West-Vlaanderen, met medewerking
van alle lokale partners die actief zijn met en voor
maatschappelijk kwetsbare jongeren.

Inleiding
Dit werkingsverslag kadert binnen de 'Beheersovereenkomst CAW Noord-West-Vlaanderen – Stad Brugge om
de samenwerking van het jeugdpreventieoverleg Brugge maatschappelijk kwetsbare jongeren te regelen’
De overeenkomst schetst de missie en de opdrachten van het jeugdpreventieoverleg. De stuurgroep koos in
2014 voor drie strategische doelstellingen aan de hand waarvan de focus van het jeugdpreventieoverleg
bewaakt wordt.
In 2014 is de naam van het jeugdpreventieoverleg geëvolueerd naar ‘Brugge(n) voor jongeren’. Een merknaam
die intussen zijn ingang gevonden heeft en door het merendeel van de partners courant gebruikt wordt.

Evaluatie doelstellingen
Strategische doelstelling 1: Versterken van het netwerk van de verschillende
Brugse actoren die actief zijn met en voor maatschappelijk kwetsbare
jongeren.
OD 1.1: Creëren van een jeugdpreventieoverleg onder de noemer ‘Brugge(n) voor
jongeren’ voor een gecoördineerde en integrale aanpak.
Actie: ‘Brugge(n) voor jongeren’ wordt aangestuurd door een stuurgroep die minstens vier keer per
jaar bijeenkomt.
In 2012 werd er een stuurgroep opgericht. In de stuurgroep zijn de initiatiefnemers van ‘Brugge(n) voor
jongeren’ vertegenwoordigd.
Leden van de stuurgroep (december 2014):
 CAW Noord-West-Vlaanderen: Piet Baes
(Directeur Dwarsverbindingen) en Els Willems
(Directeur Onthaal)
 Stad
Brugge:
Koen
Timmerman
(Preventieambtenaar),
Jochen
Snick
(Diensthoofd
jeugddienst),
Eric
Van
Hove/Tineke Van de Walle (Stedenfonds),
onderwijsdeskundige van de stad
 OCMW Brugge: Stefaan Lambrecht (Adviseur
maatschappelijke dienstverlening)
 Uit de Marge vzw: Jan Deduytsche
(Coördinator)
en/of
Bart
Neirynck
(Stafmedewerker)
 Coördinator ‘Brugge(n) voor jongeren’: Soetkin
Neirynck
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Taken stuurgroep:
 Bewaken van de ambities en doelstellingen
ikv. ‘Brugge(n) voor jongeren’.
 Brug maken met andere beleidsinstanties en
overheden (lokaal, provinciaal, Vlaams…),
politieke rol.
 Bewaken van de visie.
 Bekrachtigen van doelstellingen en acties.
 Toezien op de uitvoering van concrete
opdrachten en het halen van resultaten.
 Budgetbeheer en –controle.
Data 2014:
 15 januari 2014
 24 februari 2014
 31 maart 2014
 23 juni 2014
 22 september 2014
 5 november 2014 (halve dag voor opmaak
actieplan – samen met actiegroep)



17 november 2014

Effecten:
 Aanwerving en ondersteuning van een
coördinator.
 Strategische doelen werden bepaald en canvas
actieplan uitgetekend.
 Voor de concretisering en uitvoering van de
doelen werd een actiegroep opgericht.
 Vanuit de stuurgroep werden ook concrete
bekendmakingsacties op poten gezet, zoals de
ontwikkeling van een website, speeddating
sessies, kennismakingsronde coördinator…
 Via allerhande kanalen werd ‘Brugge(n) voor
jongeren’
bekendgemaakt
en
naar
medewerking van partners gezocht, zoals een
algemene vergadering van het ROBJ, een
teambespreking met buurtsport, vdab,
jeugddienst…, een initiatief als We for Work…
 Het lerend netwerk werd opgestart.

Actie: ‘Brugge(n) voor jongeren’ krijgt vooral vorm onder impuls van de coördinator die in dat
verband wordt aangesteld.
Er wordt een toelage voorzien van 35.000 euro (voor 2013) en een toelage van 60.000 euro (vanaf 2014 tot en
met 2019) waarmee het CAW Noord-West-Vlaanderen een ‘begeleider jeugdpreventieoverleg in Brugge’ dient
aan te werven. Begin januari is deze persoon, Soetkin Neirynck, van start gegaan.
Taken coördinator:
 Het voorbereiden en opvolgen van het
jeugdpreventie-overleg met het oog op een
geïntegreerd beleid.
 Het concretiseren van de doelstelling van het
jeugdpreventie-overleg.
 Het opbouwen en onderhouden van een
lokaal netwerk van partners door het
organiseren van netwerkmomenten, een
lerend netwerk, het opbouwen van contacten
met relevante partners.
 Het inspireren van het jeugdpreventie-overleg
door het aanreiken van relevante input.







Het slaan van bruggen naar andere relevante
levensdomeinen op basis van signalen. Het
bundelen van deze signalen in een
signaalnota.
Het versterken van een gezamenlijke en
gedragen visie bij praktijkwerkers en
werkingen
door
middel
van
vormingsmomenten en intervisies.
In samenwerking met partners concrete
initiatieven ontwikkelen en begeleiden die
jongeren in maatschappelijk kwetsbare
situaties ondersteunen.

Actie: In 2014 wordt een actiegroep opgericht van professionals die een werking en ervaring
opgebouwd hebben voor en met kwetsbare jongeren.
De actiegroep bestaat uit coördinatoren en teamverantwoordelijken van de initiatiefnemers (Stad, OCMW en
CAW), maar ook andere organisaties en projecten die aan de slag zijn met kwetsbare jongeren. Op die manier
willen we ertoe komen dat effectief alle Brugse initiatieven die - in het bijzonder - werken met kwetsbare
jongeren betrokken partij zijn. De actiegroep is in feite het jeugdpreventieoverleg of jeugdwelzijnsoverleg (cf.
rapport ‘Brugge(n) voor jongeren’).
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Leden van de actiegroep:
 Jongerenwerking
CAW
Noord-WestVlaanderen (JAC, LOGiN, ’t Salon): Mieke
Bruggraeve
 Preventiedienst-buurtwerk Stad Brugge:
Stefan Hooft
 Trajectbegeleiding,
maatschappelijke
dienstverlening OCMW Brugge: Piet Dupan
 Dagcentrum De Sleutel Brugge: Wim Vens
 CGG en PET Noord-West-Vlaanderen:
Nausika Desmet
 Groep INTRO West-Vlaanderen vzw (sector
onderwijs-vorming): Wouter Verschaeve
 Time-Out Blink! (Vereniging SPOOR):
Katrien Pintelon
 Netwerk Leerrecht (Vereniging SPOOR):
Anne Sabbe
 CLB De Klaver: Katja Smessaert en
Charlotte Misseeuw
 CLB Brugge(n): Rosemie Gouwy
 Interstedelijk CLB: Nico Martens
 Vertegenwoordiger bijzondere jeugdzorg:
Marc Lapierre

Taken actiegroep:
 Invullen en concretiseren van de strategische
en operationele doelstellingen van ‘Brugge(n)
voor jongeren’.
 Tegemoetkomen aan de bestaande vraag naar
meer informatie en afstemming die al geruime
tijd leeft.
 Ter discussie stellen van de uitsluitings- en
toegangscriteria van de eigen werking.
 Waarborgen
van
continuïteit
in
de
hulpverlening (voor- en nazorg).
 Beleid met acties opzetten (bottom-up) en
aanbevelingen concreet maken.
Data:
 28 mei 2014
 8 september 2014
 6 oktober 2014 (halve dag voor opmaak
actieplan)
 5 november 2014 (halve dag voor opmaak
actieplan – samen met stuurgroep)
Effecten:
 De diensten die in het bijzonder werken met
en voor maatschappelijk kwetsbare jongeren
kennen elkaar, en werken samen in een vaste
structuur.
 Er werd een actieplan voor 2015 ontwikkeld.
 In de rand zoeken de diensten elkaar meer en
beter op.

(Foto: Femke den Hollander)
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OD 1.2: Organiseren van specifieke initiatieven die tot ontmoeting en uitwisseling leiden
van beleid- en praktijkwerkers actief op het speelveld voor maatschappelijk kwetsbare
jongeren.
Actie: Jaarlijks wordt minstens één netwerkmoment voor alle partners van ‘Brugge(n) voor
jongeren’ georganiseerd.
Tijdens de onderzoeksfase van ‘Brugge(n) voor jongeren’ gaven veldwerkers meermaals aan dat elkaar goed
kennen een noodzakelijke voorwaarde is voor meer samenwerking. Het gaat niet alleen over de diensten en
hun opdracht, maar ook over de mensen en hun engagement.
Er werden in 2014 twee netwerkmomenten georganiseerd.
11 juni 2014 ‘Speeddate’ voor veldwerkers:
 In de lokalen van Vormingplus, 46
inschrijvingen van professionals uit diverse
sectoren (bijzondere jeugdzorg, algemeen
welzijnswerk, onderwijs…).
 Effecten: bereik van veldwerkers die voorheen
met ‘Brugge(n) voor jongeren’ nog niet bereikt
werden, enthousiast publiek, methodiek slaat
aan, een aantal spanningsvelden kwamen naar
boven, resulteerde in meer en betere
samenwerkingsverbanden…
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5 december 2014 ‘Netwerkmoment’ voor
iedereen die werkt met en voor MKJ:
 In Daverlocomplex, 70 inschrijvingen van
professionals uit diverse sectoren.
 Programma: Stand van zaken over de lopende
initiatieven ihkv ‘Brugge(n) voor jongeren’,
DOELGERICHT
samenwerken
MET
jongvolwassenen (Kris Stas), Reflectie in kleine
groepen (mmv. Uit de Marge).
 Effecten: bereik van nieuwe veldwerkers
(Rode Kruis, Pitstop opvang, Sociale dienst
voor Gerechte Jeugdhulpverlening, Open
School…) leidt tot nieuwe ontmoetingen en
samenwerkingsverbanden
(o.m.
voor
werkgroepen ‘Brugge(n) voor jongeren’),
informatie-uitwisseling, nieuwe impulsen voor
medewerkers, organisaties en ‘Brugge(n) voor
jongeren’ (op vlak van visie, input voor
volgende
netwerkmoment(en),
projectideeën…),
ideeën
worden
meegenomen en geconcretiseerd in actieplan
van ‘Brugge(n) voor jongeren’.
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Actie: In 2014 werken we het merk ‘Brugge(n) voor jongeren’ verder uit via de ontwikkeling van
een huisstijl, een website, en een communicatieplatform in functie van betere kennis van elkaar en
ieders werking.
In samenwerking met een extern bureau (Digicreate)
worden een huisstijl en website voor ‘Brugge(n) voor
jongeren’ ontwikkeld. De website bestaat enerzijds uit
een extern en informatief gedeelte dat voor elke
geïnteresseerde zichtbaar is. Daarbij voegen we,
volgens thema, een kort overzicht toe van alle
organisaties in Brugge die iets te betekenen hebben
voor de doelgroep. Anderzijds heeft de website tevens
een ‘verborgen’ gedeelte: een platform waarop elke
Brugse professional die werkt met maatschappelijk
kwetsbare jongeren kan intekenen met de bedoeling
elkaar beter te leren kennen, nieuwsitems en
activiteiten uit te wisselen. De releasedatum is
voorzien voor eind december 2014, begin januari
2015, zie: http://www.bruggenvoorjongeren.be

Strategische doelstelling 2: Verhogen van het bereik van maatschappelijk
kwetsbare jongeren.
OD 2.1
Verder investeren in de recreatieve, pedagogische en sociale functie van
vrijetijdsinitiatieven voor jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities.
Actie: De jongerenwerking ’t Salon en Buurtsport worden vanaf 2014 structureel gefinancierd.
Een aanbeveling van het rapport van ‘Brugge(n) voor jongeren’ was de uitbouw van een sociaal pedagogische
basisinfrastructuur ter vervanging van het eerder projectmatig werken met jongeren. Op basis van het rapport
kunnen we concluderen dat een aantal voorzieningen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren uitgegroeid
zijn tot basisvoorzieningen en het niet langer verdienen in een tijdelijke projectfinanciering te zitten. Ze vormen
een essentieel onderdeel van onze sociaalpedagogische basisinfrastructuur. Deze vraag heeft ook concrete
invulling gekregen: het lokaal bestuur heeft gekozen volgende basisinfrastructuur te voorzien op haar reguliere
budget:
 De jongerenwerking ’t Salon van het CAW Noord-West-Vlaanderen wordt vanaf 2014 met regulier budget
van de jeugddienst gefinancierd (135.000 euro/jaar) en niet langer via projectmiddelen.
 Ook buurtsport krijgt sinds 2014 een structurele erkenning via het reguliere budget van de sportdienst
(42.000 euro/jaar) en een uitbreiding via het stedenfonds (50.000 euro/jaar) voor een groter bereik van
maatschappelijk kwetsbare jongeren.

(Foto: http://www.facebook.com/Jongerenwerkingtsalon)
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Actie: Buurtsport breidt uit vanaf 2014 en erkent daarbij haar sociaal pedagogische, naast
recreatieve, functie.
Naar aanleiding van conclusies uit het rapport van ‘Brugge(n) voor jongeren’, heeft het buurtsportteam in 2014
versterking gekregen van een extra coördinator met sociaal pedagogische opleiding (Lieselot Goethals).
Doelstellingen extra coördinator:
Die extra kracht ondersteunt het buurtsportteam
in de sociaal pedagogische inzet van de
(doelgroep)medewerkers en ondersteunt waar
nodig jongeren. Deze verandering in manier van
werken, in cultuur vraagt heel wat oefen- en
denkwerk van de doelgroepmedewerkers en de
beide coördinatoren. Het buurtsportteam krijgt,
voor de ontwikkeling van deze sociaal
pedagogische visie, ondersteuning van de
coördinator van ‘Brugge(n) voor jongeren’.
Effecten:
 Het onderscheid is duidelijk voor de
coördinatoren en animatoren tussen welke
casussen door buurtsport (zoals voorheen)
kunnen opgenomen worden en welke
casussen door Lieselot (in samenwerking met
het netwerk ‘Brugge(n) voor jongeren’)
opgevolgd worden.
 Lieselot leert de sociale kaart in Brugge
kennen. Het team heeft kennisgemaakt met
o.m. het JAC en het Dagcentrum De Sleutel.





In samenwerking met onder meer Uit de
Marge worden vormingen uitgewerkt om de
vaardigheden
voor
omgaan
met
matschappelijk kwetsbare jongeren te
versterken.
Bij de Koning Boudewijn Stichting werd een
project ingediend voor de organisatie van een
voetbalcompetitie voor jongeren afkomstig uit
verschillende
doelgroepen
(Bijzondere
Jeugdzorg, Opvangcentra LOI en Rode Kruis,
buurtsportjongeren…).

Actie: In 2014 wordt van start gegaan met een lerend netwerk jeugd(welzijn)werkers.
In 2014 werd nog een ander voorstel van actie uit het rapport van ‘Brugge(n) voor jongeren’ uitgevoerd, meer
bepaald het samenbrengen van alle jeugd(welzijns)werkers, met focus op voornamelijk vrije tijd en die
vindplaatsgericht of outreachend werken, in een lerend netwerk.
Leden lerend netwerk:
 ’t Salon (CAW Noord-West-Vlaanderen):
Charlotte
Hinderyckx,
Marijke
Vercruysse/Lynn Raes, Kira Vergote;
 JAC (CAW Noord-West-Vlaanderen): Femke
den Hollander, Machteld Sergeant, Charlotte
Vanbleu;
 Preventiewerkers
(Preventiedienst
Stad
Brugge): Kenny Rogiers, Koen Gadeyne,
Haroun Karim Rajput;
 Buurtsport (OCMW Brugge): Sven Casteleyn,
Lieselot Goethals
Ondersteuning door Uit de Marge vzw en
coördinator ‘Brugge(n) voor jongeren’.
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Doelstellingen lerend netwerk:
 Een breed en laagdrempelig groepsaanbod
aan
vrije
tijd
en
ontmoeting
in
aandachtsbuurten creëren: wie doet wat waar
wanneer.
 Een sociaal pedagogische visie ontwikkelen: de
preventiewerkers, de buurtsportbegeleiders
en de medewerkers van ‘t Salon worden door
de aard van hun werk geconfronteerd met
heel wat sociaal pedagogische vraagstukken
en kansen om daar rond iets te doen. In
samenwerking en afstemming met het JAC
wordt nagegaan op welke manier deze
jeugdwerkers ingeschakeld kunnen worden in
het zorgtraject van maatschappelijk kwetsbare
jongeren. Het uitgangspunt daarbij is: wat
kunnen we betekenen in een bepaalde
situatie?, en niet: hoe leiden we jongeren toe
naar het bestaande aanbod?
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Ondernemen van concrete initiatieven.
In een later stadium: ontwikkelen van een
structuur die zorgt voor een nog vlottere
afstemming en meer efficiëntie.

Data lerend netwerk:
 23 mei 2014
 30 juni 2014
 22 augustus 2014
 29 september 2014
 12 december 2014
(Foto:http://www.facebook.com/jeugdpreventie.brugge)

Effecten:
 Op vraag van de jongeren, buurtsport en de preventiewerkers splitste ’t Salon haar werking op in twee
groepen (-16 en +16) en werd daarmee ook de leeftijdsgrens verbreed van 14 naar 12 jaar. Om dat (en ’t
Salon) bekend te maken organiseerden ’t Salon, ’t JAC, Buurtsport Brugge en de preventiewerkers samen
‘’t Salonse feest’n’ op vrijdag 27 juni 2014.
 Zomer 2014: voetbaltornooi voor sociale partners die werken met maatschappelijk kwetsbare jongeren:
o Organisatie door buurtsport, ’t Salon en de preventiewerkers.
o 9 verschillende ploegen en 8 deelnemende organisaties: OOC ’t Laar, ’t Salon, Vrouwenopvang,
LOI, Rode Kruis opvangcentrum, Dagcentrum De Schoor, preventiedienst en Buurtsport.
e
e
e
o Bereik: 1 tornooi 6 ploegen (57 aanwezigen), 2 tornooi 7 ploegen (52 aanwezigen), 3 tornooi 6
ploegen (39 aanwezigen).
 Sinds juli 2014 is Buurtsport Brugge gestart met een nieuwe activiteit in de Blauwe Poort. Een 15-tal
nieuwe jongeren sloten zich aan, maar de wekelijkse opkomt verliep moeizaam. Op aandringen van de
preventiewerker kreeg deze activiteit in september toch een vervolg. Wekelijks is er een
buurtsportactiviteit op woensdagnamiddag met een opkomst van een 10-tal jongeren tussen 10 en 16 jaar.
 Vanaf halfweg oktober 2014 gaat buurtsport samen met een preventiewerker wekelijks fitnessen naar het
OCMW Brugge met jongeren tussen 15 en 18 jaar uit Sint-Pieters.
 Een preventiewerker en Buurtsport Brugge zijn enkele keren langs geweest op verschillende pleintjes in
Assebroek en Sint-Kruis. Sinds september 2014 is er een wekelijks programma van buurtsport voor de
kinderen en de jongeren in de Babbaertstraat. Tot op heden is dit een groot succes met een
deelnemerslijst van 26 jongeren.
 Zeebrugge: door het succes van het WUK-project en het tijdelijke ontmoetingslokaal voor jongeren tijdens
de paasvakantie werd er beslist om verder te werken aan een permanente ruimte en activiteiten voor
jongeren tussen 12 en 16 jaar ongeveer. De sportdienst, de preventiedienst en Buurtsport Brugge sloegen
hiervoor de handen in elkaar.

Strategische doelstelling 3: Bundelen van registraties en signalen met
betrekking tot de doelgroep.
OD 3.1 Opmaken van een duidelijke signaalnota ten behoeve van de Brugse instellingen en
organisaties waarin behoeften, noden en ontwikkelingen op vlak van maatschappelijk
kwetsbare jongeren gebundeld worden.
Actie: De actie- en stuurgroep engageert zich voor de opmaak van een jaarlijkse signaalnota.
‘Brugge(n) voor jongeren’ stelt elk jaar een duidelijke signaalnota op ten behoeve van de Brugse instellingen en
organisaties waarin een analyse wordt gemaakt van ontwikkelingen, noden en behoeften met betrekking tot
maatschappelijk kwetsbare jongeren. We beroepen ons hiervoor op cijfers en verhalen. Hiermee wordt de
zichtbaarheid van de doelgroep maatschappelijk kwetsbare jongeren en aanverwante problemen vergroot. De
nota zal begin 2015 voorgesteld worden aan het bestuur.
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