inspiratiebox voor warme
steden & gemeenten
Verzameling goede praktijken die werken aan een warme omgeving waar elk kind,
elke jongere zich goed in zijn vel voelt.
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ondersteun de persoonlijke ontwikkeling

3

inleiding
Jouw Warme Stad of Gemeente maakt werk van een integraal
beleidsplan door een omgeving te creëren waar kinderen en
jongeren zich goed in hun vel voelen. Je zette daarvoor al een paar
belangrijke stappen en koos bewust voor enkele pijlers van een
Warme Stad of Gemeente. Deze inspiratiebox helpt en inspireert je
om die pijlers in te vullen met concrete acties. Het is een verzameling
van positief geëvalueerde praktijken uit andere (Warme) Steden die
telkens bij een of enkele van de pijlers passen. Elke actie heeft een
eigen actiefiche waarin ze wordt uitgelegd en geëvalueerd.
Of een actie al dan niet in deze inspiratiebox opgenomen wordt,
hangt af van een aantal criteria. Namelijk:
• De actie past minstens bij een van de acht pijlers van een Warme
Stad of Gemeente. Dat betekent dat ze bij de doelstellingen van
het project past en beantwoordt aan de noden van de kinderen en
jongeren (value-based).
• De actie kan worden geïmplementeerd in en overgezet naar andere steden en gemeenten. Wat we uit de Warme Stad-acties leerden
aan uitdagingen en mogelijkheden tot maatwerk, geven we ook
mee in de actiefiche.
• De actie kan verankerd worden. Het creëren van een warme
omgeving voor kinderen en jongeren vraagt tijd. Eenmalige acties
hebben weinig invloed, daarom is het belangrijk om manieren te
zoeken waarop de acties verankerd kunnen worden.
• De actie is in de praktijk ontstaan en wordt gewaardeerd door
intermediairs uit het veld. De aanpak van deze bottom-up ontstane
acties wordt altijd uitgelegd in de fiches. Zo bestaan de acties niet
alleen in de hoofden van de uitvoerders, maar kunnen ze ook door
andere partijen worden overgenomen en uitgevoerd. Dat maakt
dat ze minimum tot trede 1 van de Effectladder van het Nederlandse Jeugdinstituut behoren. Als een bepaalde actie een wetenschappelijke onderbouwing heeft, dan wordt daarnaar verwezen in
de actiefiche.
Als lokaal bestuur heb je een regiefunctie. Het is dus zeker niet de
bedoeling dat je alles zelf doet. Wat je wel moet doen, is erover
waken dat de pijlers die prioriteit zijn in jouw stad of gemeente,
ingevuld worden met acties. Het is belangrijk na te denken over
welke intermediairs je nodig hebt, en welke ambtenaren uit andere
beleidsdomeinen misschien een voortrekkersrol kunnen opnemen bij
concrete acties (of daarvoor budget kunnen vrijmaken).
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Elke actie heeft een aantal kenmerken die aangegeven worden met icoontjes:

doelgroep
voor wie is de actie bedoeld? (leeftijd altijd vermelden)

kinderen
kind

baby’s
baby
0 - 3 jaar

studenten
student
18 - 24 jaar

3 - 24 jaar

intermediair
met wie werk je samen voor de actie?

hulpverleners
hulpverlener

medewerker
welzijnswerker

student
studenten

leerkracht
leerkrachten

beleidsmaker
beleidsmakers

welzijn/ vrije tijd

beleidsdomein
binnen welk beleidsdomein past de actie?

gelijke
kansen
sociaal
welzijn

sociaal welzijn
gelijke
kansen

onderwijs
onderwijs

vrije
vrijetijd
tijd

jeugd
jeugd

publieke ruimte
publieke
ruimte

effectenladder van het nederlandse jeugdinstituut
toont in welke mate de actie onderbouwd is met evaluatiegegevens

voorwaardelijk

veelbelovend

doeltreffend

warme stad
waar vond de actie plaats?

plausibel

werkzaam
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De acties geven je inspiratie en zetten aan tot maatwerk. Ze bieden
niet automatisch garantie op succes. Meestal is er meer dan één
actie nodig om een pijler te realiseren in jouw stad of gemeente. En
rekening houden met de lokale context blijft natuurlijk ook belangrijk.
De lokale implementatie moet opgevolgd en eventueel bijgestuurd
kunnen worden. Misschien kan je een actie grotendeels overnemen.
Of misschien brengt ze je op nieuwe ideeën. En dat is allemaal
goed. Wil je weten waarmee je best rekening houdt als je een actie
kiest? Dat lees je in stap 4 van het stappenplan Warme Steden en
Gemeenten.
De inspiratiebox bevat alle acties uit Warme Stad die aan
bovenstaande criteria voldoen. Er zijn nog andere acties (al dan niet
van Warme Stad) waarmee je aan de pijlers kan werken. Die werden
geïnventariseerd en je vindt ze per pijler in een matrix.
Deze inspiratiebox is dus niet af. Het is een groeidocument waaraan
nieuwe of nog niet geëvalueerde acties uit Warme Steden of
Gemeenten toegevoegd kunnen worden. Ook de mate waarin
de acties onderbouwd zijn, kan aangepast worden wanneer meer
evaluatiegegevens verzameld worden. Niet onbelangrijk, want
hoe meer een actie onderbouwd is, hoe hoger ze komt op de
Effectladder van het Nederlandse Jeugdinstituut. We willen dan
ook élke Warme Stad of Gemeente aanmoedigen om hun ervaringen
met acties uit de inspiratiebox met ons te delen en nieuwe acties
door te geven aan sarah.peene@gezondleven.be. Dan kijken we of
die nieuwe acties opgenomen kunnen worden in de inspiratiebox om
zo nieuwe Warme Steden en Gemeenten te inspireren.
Deze inspiratiebox helpt je samen met andere tools een concrete
invulling te geven aan Warme Steden en Gemeenten. Heb je al een
engagement tot Gezonde Gemeente? Dan helpt dit hierbij. Als je aan
de slag gaat met deze inspiratiebox werk je aan mentaal welbevinden
van kinderen en jongeren. Meer informatie over Gezonde Gemeente
en over hoe Warme Steden en Gemeenten daar een invulling van zijn,
vind je op de website van Gezonde Gemeente.
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pijler 3

ondersteun de persoonlijke ontwikkeling

Elk kind krijgt groeikansen op maat. Hiervoor heeft hij zowel thuis, op school als in
de vrije tijd een uitdagende leeromgeving nodig die de kans geeft schoolse en nietschoolse vaardigheden te ontwikkelen en zijn talenten ten volle te benutten. Elk
kind heeft het gevoel een zinvolle bijdrage te leveren aan de gemeenschap en vindt
zingeving in wat hij doet.

basiswerkpunten voor deze pijler
• Maak het werken aan niet-schoolse vaardigheden makkelijker in
het onderwijs in jouw stad of gemeente.
• Neem het vrijetijdsaanbod in jouw stad of gemeente onder de
loep:
-- Zijn er kansen voor talentontwikkeling voor iederéén?
-- Is er ook in de vrije tijd aandacht voor het mentale welbevinden
van de kinderen en jongeren?
-- Is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling bij de ontmoetingsmomenten die georganiseerd worden?
-- Wordt er ook ruimte gegeven aan persoonlijke ontwikkeling bij
de invulling van de publieke ruimte?
• Creëer een tolerante leefomgeving voor kinderen en jongeren,
plaatsen waar ze gewoon zichzelf kunnen zijn.
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voorbeeld 1: spelkoffers voor in de klas

pijler

3

kind
kinderen
3 - 24 jaar
3 - 18 jaar

wat

leerkracht

leerkrachten

sociaal welzijn

sociaal welzijn

vrije tijd

onderwijs

voorwaardelijk

voorwaardelijk

Een spelkoffer biedt leerkrachten of groepsbegeleiders het
materiaal om op een leuke en interactieve manier rond mentaal
welbevinden, sociale relaties en groepsprocessen in de klas aan
de slag te gaan. In de koffer zit een informatiebrochure, materiaal
voor activiteiten, boeken en een handleiding om het gesprek aan te
gaan. Er zijn verschillende spelkoffers:
• De samenwerkingskoffer van vzw PAS: legt het accent op groepsdynamica, nieuwe autoriteit en veerkrachtbevordering (6 - 18 jaar).
• ‘Geestje Gezond’ uit Logo Kempen: legt het accent op veerkrachtbevordering en het bespreekbaar maken van emoties (3 - 12
jaar).

doel

Leerlingen krijgen ook de kans om niet-schoolse vaardigheden te
ontwikkelen op school. Met een spelkoffer kunnen ze werken aan:
• het bevorderen van de klassfeer;
• hun veerkracht;
• het bespreekbaar maken van emoties;
• het versterken van hun sociale vaardigheden.

partners

• Samenwerkingskoffer: vzw PAS, Logo Limburg, OCMW Genk
• Geestje Gezond: Logo Kempen en Logo Antwerpen

budget

• Samenwerkingskoffer: lokale scholen en organisaties kunnen dit
gratis ontlenen bij Logo Limburg.
• Geestje Gezond: gratis te ontlenen bij Logo Kempen en Logo
Antwerpen.
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strategie in de
matrix

• Educatie: de koffer leert kinderen en jongeren verschillende
vaardigheden aan.

wat kan je doen
als lokaal
bestuur

• Ondersteun geïnteresseerde scholen in het gebruik van de
spelkoffers door bv. het transport van de spelkoffers tussen de
scholen te organiseren, de spelkoffers aan te kopen voor de scholen zodat ze permanent aanwezig zijn, een centraal uitleenpunt te
voorzien enz.

• Omgevingsinterventie: door deze koffer beschikbaar te stellen in
omgevingen waar kinderen en jongeren leren, wordt de persoonlijke ontwikkeling versterkt.

• Moedig scholen aan om hiermee jaarlijks aan de slag te gaan.
• Zorg dat leerkrachten voldoende ondersteund en aangemoedigd
worden om de koffer te gebruiken.

op kleine schaal

• Het kan interessant zijn de koffer intergemeentelijk aan te kopen,
zo wordt de kost gedeeld. De koffer kan dan rondreizen in scholen uit verschillende gemeenten.
• Het bekendmaken van een bestaand aanbod kan er al voor zorgen dat meer scholen ermee aan de slag gaan.

aandachtspunten

• Via de scholen bereik je een grote en diverse groep van jongeren.
Zorg dat leerkrachten hierop voorbereid zijn als ze werken met
het spelmateriaal uit de koffers.
• Zorg voor tijdige, duidelijke communicatie naar scholen.
• Zorg ervoor dat het aanbod bekend is bij de juiste persoon in
de school. Je informeert naast de directie best ook de zorgleerkracht, vormingsverantwoordelijke of spreekt leerkrachten
rechtstreeks aan.

contact

• Samenwerkingskoffer: vzw Pas, info@campuso3.be;
• Geestje Gezond: Logo Kempen, Lynn Weyns,
lynn@logokempen.be, 014 44 08 34.
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voorbeeld 2: complimentenactie voor kleuter-,
basis- en secundair onderwijs

3

pijler

7

kind
kinderen
3 - 24 jaar
2,5 - 21 jaar

wat

leerkracht

leerkrachten

sociaal welzijn

sociaal welzijn

vrije tijd

onderwijs

voorwaardelijk

voorwaardelijk

Met deze actie kan op school gewerkt worden aan het ‘jezelf oké
vinden’, wat belangrijk is om je goed in je vel te voelen. We kennen
allemaal dat leuke gevoel als we een oprecht complimentje geven
én krijgen.
Leerlingen worden op een speelse manier aangemoedigd om elkaar
complimenten te geven:
• kleuteronderwijs: door een dobbelsteenspel;
• lager onderwijs: complimentenstickers;
• secundair onderwijs: digitaal complimentenpakket;
• hoger onderwijs: complimentenstickers.
Hierdoor kunnen ook minder positieve emoties bespreekbaar
worden.

doel

Leerlingen krijgen de kans om ook niet-schoolse vaardigheden te
ontwikkelen op school. Met de complimentenactie wordt gewerkt
aan sociale verbinding en zelfvertrouwen.

partners

Stadstrekker, Logo-ondersteuner, scholen

10

budget

• Het materiaal kan door lokale scholen aangekocht of geleend
worden:
-- Kleuteronderwijs: het pakket kan gratis ontleend worden bij
Logo Limburg op voorwaarde dat er € 25 waarborg wordt gegeven of voor € 10 wordt aangekocht.
-- Lager onderwijs: stickers kunnen besteld worden voor € 0,10
per stuk.
-- Secundair onderwijs: het digitale pakket kan gratis gedownload
worden via de website van Logo Limburg.

strategie in de
matrix

• Educatie: : leerlingen worden gesensibiliseerd over het belang
van complimenten geven en over het bespreekbaar maken van
emoties.
• Omgevingsinterventie: deze activiteit creëert een omgeving
waar leerlingen de kans krijgen om hun zelfvertrouwen en verbondenheid te versterken.

wat kan je doen
als lokaal
bestuur

• Maak het aanbod bekend bij scholen.
• Ondersteun geïnteresseerde scholen in de organisatie van de
complimentenactie: breng hen in contact met het Logo, zorg dat
zij het nodige materiaal ter beschikking krijgen …
• Moedig hen aan om hiermee jaarlijks aan de slag te gaan (bv. rond
1 maart, internationale complimentendag).

op kleine schaal

• Je kan ook zonder dit materiaal scholen aanmoedigen om rond
‘complimenten geven’ te werken.
• Het is ook mogelijk complimentenacties voor andere settings uit
te werken: werk, in de stad, in de zorg …

aandachtspunten

• Zorg voor een tijdige, duidelijke communicatie over het aanbod
naar alle scholen.
• Als je zelf iets wil ontwikkelen rond complimenten, zorg dan dat
de juiste expertise hiertoe aanwezig is (geestelijke gezondheid,
communicatie op maat van jongeren …).
• Op 1 maart is het internationale complimentendag, je kan de actie
jaarlijks of meermaals herhalen.

contact

• Logo Limburg: logo@limburg.be, 011 15 12 30.
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voorbeeld 3: openbare gevoelsplekken (emotionele remediëring)

3

pijler

8

kinderen
kind
24 jaar
jaar
63- -24

doeltreffend
doeltreffend

wat

beleidsmaker

beleidsmaker
(lokaal)

beleidsmaker

jeugdwerker

sociaal welzijn

sociaal welzijn

publieke ruimte

publieke ruimte

Thesisonderzoek ‘Gevoelsplekken maken: methode voor emotionele remediëring.
Een actieonderzoek’, aan de faculteit psychologische en pedagogische Wetenschappen
UGent (Prof. Dr. Geert Van Hove, masterproef: Lisa De Palmenaer en Lut Celie).
Deze kan je opvragen bij de Bleekweide.

Gevoelsplekken’ zijn plaatsen waar jongeren de mogelijkheid
hebben om adequaat om te gaan met opgekropte emoties en
frustraties. Het is een tastbare, afgebakende plek in de publieke
ruimte waar een bepaalde emotie en de daarmee gepaard gaande
gedragsuitingen op een constructieve manier kunnen worden (h)
erkend, benoemd, veruiterlijkt en verwerkt. In Warm Gent is er in de
wijk Ledeberg een ‘troostplek’ gebouwd en zijn er plannen voor een
‘bozenplek’.
Emotioneel belastende situaties worden vaak opgekropt
waardoor kinderen ‘onhandelbaar’ gedrag stellen. Gevolg: een
heersende cultuur van diagnostisering met medicatiedrang
van dit ‘signaal’gedrag! Daar wil Lut Celie (de Bleekweide) met
gevoelsplekken iets aan doen.
Via workshops en lezingen worden ook de competenties en
vaardigheden van leerkrachten, begeleiders en ouders in
het omgaan met extreme gevoelens en de daarbij horende
gedragsuitingen versterkt.
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doel

Kinderen en jongeren kunnen omgaan met hun emoties door hun
eigen plek in de wijk:
• Emotionele remediëring voorkomt ontspoorde emoties en emotionele blokkades en bevordert het emotioneel welbevinden en de
draagkracht van kinderen en jongeren.
• Bevorderen van cohesie in de wijk door de samenwerking die
nodig is voor een openbare gevoelsplek (partners leren elkaar
beter kennen).
• Competenties en vaardigheden van leerkrachten, begeleiders en
ouders in het omgaan met extreme gevoelens en daarbij horende
gedragsuitingen versterken door aanvullende lezingen.

partners

Het therapeutische centrum ‘De Bleekweide’ is eigenaar van
dit project. Bij een openbare gevoelsplek is gedragenheid bij
verschillende partners in de wijk belangrijk.
In Ledeberg namen volgende partners deel aan de ontwikkeling:
WGC de Botermarkt (trekker), Benedictuspoort (school), dienst
samenleving OCMW, sociaal wijkregisseur, vzw Jong, internaat,
straathoekwerker.
Voor het bouwen van de gevoelsplekken: Scouts, Jongeren van vzw
Jong, De Ledebirds (koorgroep), vzw Lejo.

budget

Er moet budget voorzien worden voor:
• het participatieve proces om tot een gevoelsplek te komen,
begeleid door Lut Celie. Neem voor de exacte prijs contact
op met De Bleekweide;
• de materialen (bv. glazen bokalen, turnmat …);
• iemand die het traject trekt, eventueel binnen reguliere werkuren
(bv. gezondheidspromotor WGC).

strategie in de
matrix

• Omgevingsinterventie: de gevoelsplekke, creëeren een omgeving die het voor kinderen en jongeren mogelijk maakt om beter
om te gaan met hun emoties.

wat kan je doen
als lokaal
bestuur

• Neem contact op met Lut Celie van De Bleekweide om te
bekijken op welke manier het traject een antwoord kan bieden
op de nood in jouw stad of gemeente.
• Zorg voor een trekker van het project.
• Creëer draagvlak bij alle mogelijke betrokken partners zodat het
een participatief traject kan worden.
• Indien gekozen wordt voor een publieke ruimte: vraag tijdig een
‘domein openbare inname aan’ en maak afspraken rond onderhoud en handhaving van deze plek.
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op kleine schaal

• Wanneer je een gevoelsplek binnen een organisatie (jeugdwerk/
school/instelling) maakt, vereenvoudig je het proces. Want zo
moeten er minder partners betrokken worden, de plek kan onderhouden en bewaakt worden door eigen medewerkers, er is
minder gevaar voor vandalisme …
• Om de kost van de opbouw van de gevoelsplek te beperken
kan je samenwerken met jeugdorganisaties die hier graag hun
creativiteit op los laten, zoals de Scouts, Chiro, KLJ, Habbekrats,
kunstonderwijs …

aandachtspunten

• Als je echt aan emotionele remediëring wil doen, is het wél belangrijk dat dit traject door Lut Celie begeleid wordt. Zij heeft er
alle nodige kennis en ervaring voor.
• Het is een intensief traject waar een breed draagvlak voor nodig
is.
• Als je een publieke gevoelsplek inricht, moet je ook denken aan
de praktische organisatie: wie gaat de plek onderhouden, bewaken, zorgen dat die gebruikt wordt waarvoor die bedoeld is …?
• Er moet tijdig een aanvraag ‘domein voor openbare inname‘ ingediend worden. Daarbij moet je al een beeld kunnen geven van hoe
de plek er zal uitzien.

contact

• De Bleekweide: Lut Celie, info@bleekweide.be, 09 229 36 42;
• Logo GezondPlus: Sarah Peene, 09 265 00 51,
sarah.peene@gezondplus.be
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voorbeeld 4: habbekrats-huis

pijler

1

3

kind
kinderen
3 - 24 jaar

10 - 21 jaar

4

jeugdwerkers

welzijnswerker

gelijke
kansen
gelijke
kansen

jeugd
jeugd

doeltreffend

doeltreffend
op basis van dit
eindrapport

wat

Vzw Habbekrats is een laagdrempelige jeugdwerking die
maatschappelijk kwetsbare jongeren wil samenbrengen in een huis,
jongeren van wie de basisbehoeften niet vervuld zijn. Habbekrats
gaat ervan uit dat elke jongere krachten en kansen bezit (Elk kind is
een held), maar dat die door omstandigheden belemmerd worden.
In het Habbekrats-huis worden activiteiten en projecten
georganiseerd en er wordt begeleiding voorzien voor kinderen en
jongeren zodat zij zich kunnen ontplooien. Jongeren kiezen zelf aan
welke activiteiten ze deelnemen (spellen, sport, vorming, uitstappen,
filmavonden, kampen, themaweken, culturele en creatieve
activiteiten, individuele begeleiding en financiële hulp).

doel

(Maatschappelijk kwetsbare) jongeren ontwikkelingskansen geven
door:
• te helpen met het vervullen van de basisbehoeften;
• hun participatiekansen te vergroten;
• hun weerbaarheid te verhogen;
• de brug te leggen tussen de jongeren en de samenleving.

partners

Habbekrats werkt in elke stad of gemeente op een andere manier
samen met lokale partners.
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budget

Er is budget nodig voor:
• jeugdwelzijnswerkers
• een huis
• activiteiten
• materiaal

strategie in de
matrix

• Omgevingsinterventie: Habbekrats creëert een omgeving die
(kwetsbare) kinderen en jongeren kansen geeft.

wat kan je doen
als lokaal
bestuur

• Informeren bij Habbekrats of er een huis is in jouw stad of regio
en op welke manier je zou kunnen samenwerken:

• Afspraken & regels: om dit huis te kunnen verwezenlijken zijn
afspraken nodig over financiering, tewerkstelling, het huis … Het
lokaal bestuur kan daarin een rol spelen.

-- Indien er nog geen huis is, kan er een opgericht worden?
-- Indien er al een huis is: op welke manier kan dit ondersteund
worden (door samenwerking, toeleiding van jongeren …).
• Uitzoeken of er al gelijkaardige jeugdwerkingen zijn die maatschappelijk kwetsbare jongeren bereiken.

op kleine schaal

• Zijn er al jeugdwerkers die maatschappelijk kwetsbare jongeren
bereiken in je gemeente?
• Kunnen zij ontmoetingen organiseren voor deze jongeren in een
(bestaande) ruimte?
• Kunnen zij daarbij ook beantwoorden aan de basisbehoeften en
ruimte geven aan persoonlijke ontwikkeling en talenten?

aandachtspunten

• Jongeren die in armoede opgroeien, leven meestal verdoken. Er
bestaat geen stad of gemeente die geen maatschappelijk kwetsbare jongeren heeft. Het is sowieso zinvol na te denken over hoe
je hen bereikt met je ondersteunings- en vrijetijdsaanbod.
• Hoewel ontmoeting en persoonlijke ontwikkeling de hoofddoelen
zijn, moet er ook ruimte zijn voor ondersteuning van basisbehoeften en eventueel professionele hulp.

contact

Habbekrats: 09 234 23 49; onthaal@habbekrats.be.
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voorbeeld 5: geestig gezond sporten

pijler

3

5

kind
kinderen
3 - 24 jaar
3 - 24 jaar

welzijnswerker

sportaanbieders

vrije tijd

vrije tijd

jeugd

jeugd

voorwaardelijk

voorwaardelijk

wat

Geestig gezond sporten (GGS) wil sportclubs en de bredere
samenleving informeren en oproepen om bijzondere aandacht te
hebben voor kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheden.
Door sportclubs te ondersteunen, streven ze naar een
sportlandschap waaraan iedereen kan deelnemen ongeacht de
achtergrond of psychische bagage.
Sportaanbieders die het charter ondertekenen, zetten zich in voor
een warm onthaal, een veilige plek, het respecteren van ieders
ritme, een bereikbare vertrouwenspersoon en een trainer die
inspeelt op ieders noden.

doel

Creëren van toegankelijke sportclubs waar elk kind en elke jongere
kansen krijgt voor zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.

partners

Geestig gezond sporten, CGG Pasant, Sporta, G-Sport Vlaanderen,
sportraad, sportdienst van de stad

budget

Organisaties kunnen gratis ondersteuningsmateriaal ontvangen na
ondertekening van het charter.

strategie in de
matrix

• Omgevingsinterventie: door te werken aan de toegankelijkheid
van sportclubs creëer je een omgeving voor jongeren waar sporten gemakkelijker en leuker is.
• Afspraken en regels: het tekenen van het charter heeft implicaties voor je beleid als stad, gemeente en club.
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wat kan je doen
als lokaal
bestuur

• Promoot het charter ‘Ook wij sporten geestig gezond’.

op kleine schaal

Deze actie moet niet aangepast worden voor kleine gemeentes.
Ook met weinig sportclubs kan je meedoen.

aandachtspunten

• Het is niet altijd gemakkelijk om sportclubs te bereiken rond
thema’s als geestelijke gezondheid. Zoek ingang via een overkoepelend orgaan zoals sportfederaties of de sportraad die hun clubs
zelf kunnen toeleiden.

• Onderteken het charter vanuit jouw stad of gemeente.
• Mobiliseer sportclubs om het charter te ondertekenen.
• Ondersteun sportclubs om te werken aan hun toegankelijkheid
voor iedereen.

• Toon inspirerende voorbeelden van sportclubs die andere kunnen
motiveren.
• Zoek eventueel extra vorming of ondersteuning voor sportclubs
om hun aanbod toegankelijk te maken voor iedereen.

contact

• Geestig gezond sporten: tom.vanaken@parantee-psylos.be;
• Logo Oost-Brabant: Barbara Specht,
barbara@logo-oostbrabant.be, 016 89 06 05.
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voorbeeld 6: outreachend werken op de stelplaats

pijler

3

4

kind
jonge
3 - 24 jaar
vluchtelingen
12 - 24 jaar

7

welzijnswerker

jeugdwerkers

hulpverlener

hulpverleners

jeugd
jeugd

gelijke kansen

gelijke kansen

Op basis van deze onderbouwde methodieken: Outreachend werken, Transcultureel
familiekwartetspel, Vormingsspel ‘Trenziria’, Theater van de onderdrukten
veelbelovend

veelbelovend

wat

Een JAC-medewerker kwam van achter zijn bureau (outreachend)
en ging werken met jongeren (vooral jonge vluchtelingen) op de
plek waar zij al komen (de stelplaats). Er werd gewerkt volgens een
methodiek die ontwikkeld werd door de preventiedienst van stad
Leuven. De methodiek wil:
• groepsdynamische activiteiten organiseren m.b.t. veerkracht en
psychisch welbevinden;
• individuele trajecten opstarten en opvolgen;
• toegang zoeken en toeleiden naar gespecialiseerde zorg indien
nodig.
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Er werden kwalitatieve, onderbouwde groepsdynamische
methodieken gebruikt om te werken aan verbinding en het gesprek
te openen over hun eigen geschiedenis:
• vorming ‘levensboom’: geeft de kans je levenspad voor te stellen zonder veel woorden.
• jenga-spel met vragen: kennismakingsspel dat verbinding creëert.
• vorming ‘waar kom jij vandaan?’: jongeren delen hun vluchtverhaal met elkaar door hun afgelegde weg te tekenen op een wereldkaart (met positieve en negatieve ervaringen van onderweg).
• Transcultureel familiekwartetspel: zo krijgen jongeren meer
inzicht in hun eigen en elkaars cultuur en herkomst.
• Vormingsspel ‘Trenziria’: een gespreksmethodiek bedoeld om op
een gestructureerde en veilige manier met groepen te reflecteren over cultuur en migratie en de effecten hiervan op identiteit
en omgangsvormen tussen mensen.
• Theater van de onderdrukten: biedt een waaier van werkmethoden die de kans geven gevoelens en onrecht waarmee jongeren
in aanraking kwamen te uiten. Ze zijn gebaseerd op de theorie
van Paulo Freire.
• De verhalenweverij: versterkt de talenten van jongeren en wie ze
zijn door het werken met fotografie.
• warmste week in hal 5: de jongeren van Roots verkochten zelfgemaakte wenspotjes en culturele hapjes om geld in te zamelen.
Dit stimuleert hun burgerschapszin en zorgt ook voor de uitbouw
van een netwerk in de buurt.
Door deze groepsactiviteiten te organiseren of eraan mee te doen,
wordt een vertrouwensband met de JAC-medewerker opgebouwd.
Zo wordt individuele begeleiding naar meer gespecialiseerde hulp
mogelijk.

doel

De jeugdwelzijnswerker is in staat jongeren ontwikkelingskansen te
geven op plaatsen waar ze elkaar ontmoeten:
• Ze leren nadenken en spreken over identiteit, cultuur en afkomst.
• Ze krijgen de kans om hun verhaal te brengen op een manier
waarop zij zich er het meest comfortabel bij voelen.
• Er wordt participatief gewerkt: de kracht van de jongeren wordt
erkend en de jongeren geven het proces mee invulling.
Dit verlaagt de drempel naar individuele begeleiding of
hulpverlening. Het spreken over het vluchtverleden wordt
genormaliseerd.
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partners

CAW Vluchtelingenonthaal, preventiedienst stad Leuven, Pax
Christi Vlaanderen, De verhalenweverij Sociaal

budget

Dit kan gratis als het binnen de reguliere werkuren van de JACmedewerker past en als er gebruikgemaakt wordt van een bestaand
ontmoetingsmoment.
Voor enkele methodieken moet betaald worden:
• verhalenweverij: € 350;
• theater van de onderdrukten: € 430,8.

strategie in de
matrix

• Omgevingsinterventie: deze ontmoetingsplek geeft jonge vluchtelingen in Leuven kansen om te groeien, talenten te ontwikkelen
…
• Zorg & begeleiding: door de samenwerking tussen zorg (JAC) en
vrije tijd (jeugdwerk op de STELPLAATS) wordt hulp toegankelijker.

wat kan je doen
als lokaal
bestuur

• Organiseer een samenwerking tussen organisaties met hulpverleningsaanbod voor jongeren (bv. JAC, TEJO, OCMW …) en het
jeugdwerk dat (kwetsbare) jongeren bereikt in hun vrije tijd (bv.
Habbekrats, verenigingen waar armen het woord nemen, jeugdbewegingen, jeugdopbouwwerkers …).
• Ondersteun de jeugdwelzijnswerker of voorzie een vorming: een
doel om naartoe te werken, een waaier aan werkmethoden die
flexibel en op maat ingezet kunnen worden, intervisie zodat deze
de zware verhalen niet alleen moet dragen …
• Zorg voor een goede samenwerking met organisaties waarnaar
doorverwezen kan worden. Als er een vraag naar traumaverwerking wordt gedetecteerd, moet daar snel iets mee kunnen gebeuren. Wachtlijsten kunnen ervoor zorgen dat jongeren afhaken.
• Zorg dat de jeugdwelzijnswerker de signalen die hij of zij opvangt,
kan doorgeven aan het lokaal bestuur. Bijvoorbeeld: het spanningsveld tussen jonge vluchtelingen die graag zo snel mogelijk
willen werken en vluchtelingen die nog lang op de schoolbanken
moeten zitten omdat ze eerst een bepaald niveau van Nederlands
moeten halen.
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op kleine schaal

• Jeugdwelzijnswerkers aanmoedigen zich (af en toe) te verplaatsen naar plekken waar de jongeren al komen brengt vaak een
win-win met zich mee. Want de jongeren ervaren minder drempels om vragen te stellen en de jeugdwelzijnswerker bereikt meer
(kwetsbare) jongeren.
• Als je zelf geen jeugdwelzijnswerker hebt, kan het een meerwaarde zijn dit intergemeentelijk te bekijken. Misschien kan een
medewerker uit een grotere stad of gemeente wel eens rondgaan
in nabijgelegen kleine gemeentes om ook daar (kwetsbare) jongeren te bereiken.

aandachtspunten

• Het bereiken van kwetsbare jongeren vraagt tijd.
• Wees tevreden met kleine stapjes. Kleine dingen maken voor de
jongeren zelf soms wél al een groot verschil.
• Kies een jeugdwelzijnswerker die de juiste kwaliteiten heeft.
Iemand die inzicht heeft in de doelgroep, flexibel is en voldoende
bagage aan werkmethoden heeft om individueel of in groep aan
de slag te gaan.
• Door het beperkte zicht dat de meeste jonge vluchtelingen
hebben op het hulpverleningslandschap is het belangrijk om
onderliggende hulpvragen op te merken, aan te pakken of gepast
door te verwijzen. Het concept ‘zorgvraag’ is minder goed gekend
waardoor hulpvragen vooral van praktische aard zijn (opleiding/
werk/vrije tijd/huisvesting). Diepgaandere hulpvragen worden
ook moeilijker gedetecteerd door de taalbarrière.
• Focus op herstel, heropbouw en toekomstperspectief. Jonge
vluchtelingen willen niet diep in hun gevoel graven maar kijken
naar het hier en nu. Naar hun nieuwe start.
• Hou rekening met de openingsuren. Veel ontmoetingsplaatsen
voor jongeren volgen niet de kantooruren terwijl hulpverleners
(voor jongeren) dat wel doen.
• Het is belangrijk om de eigen werking goed te duiden en uit te
leggen aan de hand van praktijkvoorbeelden. Hulpverlening blijft
een abstract begrip voor jonge vluchtelingen.
• Zorg dat de hulpverleners zich ook kunnen afsluiten voor diepgaandere (groeps)gesprekken zodat er geen lawaai of andere
hinder is.

contact

Logo Oost-Brabant: Barbara Specht,
barbara@logo-oostbrabant.be, 016 89 06 05.
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