
STEDEN &
GEMEENTEN

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.

pijler 7
zorg dat kinderen en jongeren gemakkelijk

de weg naar hulp vinden

Filmpjes studentenvoorzieningen     -      Geweldloos verzet    -       Habbekrats-huis

Triple P    -      Zwangerschapsgroepen  Parelproject      -      Mayor@yourtown

Complimentenactie voor het onderwijs  -  Rondreizende Warme William bank 

Outreachend werken op de STELPLAATS    -      Aandacht in actie    -      Route 36

KLIK-app    -      Awarenessday    -      KIVA-antipestprogramma    -      Slogan-actie

Samenwerkingskoffer Geestje gezond    -      Netwerken on Wheels

Mindful in het middelbaar    -       NokNok voor jeugdleiders    -      Overkop-huis

Opboksen    -      Warme School      -      Mindmates    -       BOUNCE up      

Geestig Gezond Sporten    -       Start to talk    -      Toverbostraining   

 Openbare gevoelsplekken



3

6

7

9

12

16

inhoud

inleiding

pijler 7
zorg dat kinderen en jongeren gemakkelijk
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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 ande-
re 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 Neder-
landse Jeugdinstituut behoren. Als een bepaalde actie een weten-
schappelijke 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). 

inleiding
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https://www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-gemeente/beleid-mentaal-welbevinden-en-veerkracht/warme-steden-en-gemeenten
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Effectieve-jeugdhulp/Effectieve-organisaties/Werken-aan-effectiviteit
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Effectieve-jeugdhulp/Effectieve-organisaties/Werken-aan-effectiviteit


Elke actie heeft een aantal kenmerken die aangegeven worden met icoontjes: 

baby
0 - 3 jaar

hulpverlener

gelijke kansen

kind
3 - 24 jaar

welzijnswerker

sociaal welzijn

leerkracht

jeugd

student
18 - 24  jaar

student

onderwijs

beleidsmaker

publieke ruimtevrije tijd

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

intermediair
met wie werk je samen voor de actie?

beleidsdomein
binnen welk beleidsdomein past de actie?

voorwaardelijk veelbelovend plausibeldoeltreffend werkzaam

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

warme stad
waar vond de actie plaats?

baby’s

hulpverleners

sociaal welzijn

kinderen

medewerker 
welzijn/ vrije tijd

gelijke kansen

studenten

studenten

onderwijs

leerkrachten

publieke ruimte

beleidsmakers

vrije tijd jeugd
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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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https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Effectieve-jeugdhulp/Effectieve-organisaties/Werken-aan-effectiviteit
mailto:sarah.peene%40gezondleven.be?subject=
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Elk kind en elke jongere heeft toegang tot een aangepast hulpverleningsaanbod op 
het moment dat hij of zij met grote uitdagingen te maken heeft. Zij en hun ouders 
herkennen problemen tijdig, vinden de weg naar de juiste hulp en krijgen hulp waarbij 
hun noden centraal staan.

pijler 7
zorg dat kinderen en jongeren gemakkelijk
de weg naar hulp vinden

basiswerkpunten voor deze pijler

Werk aan de toegankelijkheid van je preventie- en 
hulpverleningsaanbod vanuit deze 7 aandachtspunten:

• Betaalbaarheid

• Bereikbaarheid

• Beschikbaarheid

• Begrijpbaarheid

• Bruikbaarheid

• Bekendheid
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voorbeeld 1: filmpjes studentenvoorzieningen 

1 7

hulpverlenerstudent
18 - 24  jaar
studenten
17-24 jaar

studentenbegeleider gelijke kansen onderwijs voorwaardelijkgelijke kansen onderwijs voorwaardelijk

wat 5 filmpjes over de studentenvoorzieningen die de hogescholen in 
Brugge en Brugge Studentenstad aanbieden. Hiermee wil Warm 
Brugge het aanbod  bekender maken bij (potentiële) studenten 
en hen informeren over waar ze recht op hebben. Thema’s 
die aan bod komen in de filmpjes zijn: het recht op financiële 
ondersteuning, psychosociale ondersteuning, studiebegeleiding, 
vrije tijd en huisvesting en welke dienstverlening zij hiervoor kunnen 
inschakelen. 

doel (Potentiële) studenten bewust maken van hun rechten:

• Studenten zijn geïnformeerd over de dienstverlening van de 
Brugse studentenvoorzieningen en Brugge Studentenstad.

• Jongeren ervaren de overstap van het middelbaar naar hoger 
onderwijs als gemakkelijk en weten hulp in te schakelen wanneer 
het moeilijker gaat.

partners Jeugddienst Brugge, Brugge Studentenstad, Brugge Plus vzw, 
ZoWe Verpleegkunde, Vives Brugge, Howest Brugge en Vesalius 
Verpleegkunde

budget De ontwikkelingskost van de vijf filmpjes bedroeg € 2.500               
(uren filmmaker, materiaalkost).
 
Er moest niet betaald worden voor:
• Faciliteiten: er werd gebruik gemaakt van de studentenvoorzie-

ningen zelf. 

• Acteurs: de studenten getuigden zelf. 

pijler
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strategie in de 
matrix

• Educatie: de filmpjes sensibiliseren de studenten en informeren 
ze over hun rechten en de beschikbare hulp. 

• Zorg en begeleiding: de filmpjes maken de bestaande hulp- en 
dienstverlening toegankelijker. 

wat kan je doen 
als lokaal 
bestuur

• Organiseer een overleg met de betrokken partners:

 - Betrek partners die inzicht hebben in de noden van de doel-
groep. Suggesties: JAC/ studentenbegeleiders/ jongerenverte-
genwoordigers (zoals jeugdraad/ jeugdwerker …).

 - Schakel tijdig een communicatiespecialist in die ervaring heeft 
in het communiceren op maat van jongeren. Dit zorgt voor rea-
listische verwachtingen bij de partners. 

 - Betrek partners die een lokaal of bovenlokaal dienstverlenings-
aanbod hebben waarover je wil communiceren. Suggesties: 
JAC/ Huis van het Kind/ Awel/ WATWAT … 

• Zorg voor een netwerk van partners die nadien kunnen helpen bij 
de verspreiding van de communicatiematerialen:

 - Maak goede afspraken met alle partners over de verspreiding.

 - Zorg hierbij voor verschillende digitale kanalen (Facebook/ 
Smartschool …).

 - Zorg dat jongeren de informatie ook mondeling krijgen van hun 
begeleiders (leerkrachten, professoren, hulpverleners). Dit is ex-
tra belangrijk voor het bereiken van kwetsbare jongeren (denk 
hierbij aan een samenwerking met bv. JAC).

op kleine schaal • Kunnen we met verschillende partners tot gemeenschappelijke 
communicatiematerialen komen waardoor de krachten en financi-
ele middelen van de verschillende betrokken partners gebundeld 
worden?

• Ga voor een intergemeentelijk aanbod, zo kunnen de kosten ge-
deeld worden. Je kan het Logo van jouw regio hiervoor contacte-
ren.

aandachts-
punten

• Maak korte filmpjes over één thema.

• Hou er rekening mee dat bij getuigenissen de anonimiteit ge-
waarborgd moet kunnen worden. 

• Verspreid het materiaal in de juiste periode voor de studenten 
(bv. voor/ tijdens/ na de examenperiode).

contact Meer info bij Logo Brugge-Oostende: 
joke.goethals@logobrugge-oostende.be of  050 32 72 95. 
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voorbeeld 2: jongerenhuizen

wat Gemeenschappelijk aan de jongerenhuizen in deze drie Warme 
Steden is het feit dat ze een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn 
waar jongeren:

• terechtkunnen voor eender welke vraag waar ze zich zorgen over 
maken of graag hulp bij willen;

• andere jongeren kunnen ontmoeten door samen te ‘chillen’ of 
leuke activiteiten te doen;

• inspraak krijgen in de invulling van het huis, de hulpverlening … 

Door ontmoeting en hulpverlening in eenzelfde fysieke locatie te 
brengen, wordt de stap om hulp te vragen kleiner en is het voor 
hulpverleners ook gemakkelijker om goed door te verwijzen.
Warm Gent en Warm Genk werkten actief mee aan de uitbouw 
van hun OverKop-huis*, met middelen van Rode Neuzen. In Warm 
Brugge werd het jongerenhuis tot ‘Route 36’ gedoopt en werd het 
gefinancierd door eigen stadsmiddelen.

doel (Kwetsbare) jongeren kunnen elkaar ontmoeten en zetten 
gemakkelijker de stap naar hulpverlening.

pijler 4 7

*Lokale besturen konden in 2016 samen met lokale partners intekenen voor een projectoproep van Rode 
Neuzen. Warm Gent en Warm Genk konden daardoor een OverKop-huis opstarten. Op dit moment kan 
niet meer ingetekend worden op deze projectoproep.

kind
3 - 24 jaar

welzijnswerker hulpverlener
jongeren

12 - 24 jaar
jeugdwerkers hulpverleners vrije tijd jeugd veelbelovend

op basis van het 
onderzoek van 

Action for Teens

vrije tijd jeugd veelbelovend
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partners • OverKop Gent: Workitecs, JAC, CGG, CLB’s (vzw Topunt), UZ 
Gent, Jes vzw, CAW (JAC), de CGG’s, Logo GezondPlus, TOPunt 
en de kinderpsychiatrie van UZ Gent i.s.m. stad Gent.

• Route 36: stadsbestuur, Buurtsport (OCMW-Vereniging Spoor 
Brugge) en de CAW-diensten JAC, LOGiN en jongerenwerking ’t 
Salon.

• OverKop Genk: JAC, Jeugddienst stad Genk, CGG …

budget De kostprijs van een jongerenhuis is in elke stad anders en hangt af 
van veel factoren (samenwerkingsverbanden, grootte huis, aantal 
jeugdwerkers …).

Elk jongerenhuis moet budget voorzien voor: 
• een locatie;

• een trekker van het project en

• een jeugdwerker als gezicht voor de jongeren.

Voor de hulpverleners wordt meestal gerekend op tijd van hun 
reguliere werk.OverKop-huizen Genk en Gent konden gebruik 
maken van geld van Rode Neuzen.

strategie in de 
matrix

• Omgevingsinterventie: deze huizen creëren een fysieke locatie 
waar jongeren zich kunnen ontwikkelen en elkaar ontmoeten.

• Zorg & begeleiding: er wordt gewerkt aan de toegankelijkheid 
van het bestaande hulpverleningsaanbod voor de jongeren.

wat kan je doen 
als lokaal 
bestuur

• Breng jeugdwerkers en hulpverleners bij elkaar om te bekijken: 

 - hoe ze beter kunnen samenwerken op één locatie;

 - of ze aanwezig kunnen zijn op elkaars activiteiten met jongeren;

 - of ze elkaars aanbod (voldoende) kennen zodat ze goed kunnen 
doorverwijzen;

 - welke aanpassingen in het eigen aanbod nodig zijn zodat het 
werk binnen het huis in het reguliere werk past?

• Zoek een geschikte locatie. Is het nodig om een nieuw huis op te 
richten of is er al een locatie waar jongeren elkaar op een laag-
drempelige manier ontmoeten?

• Zorg voor draagvlak bij veel partners die jongeren bereiken 
(scholen, jeugdwerk, jeugd). Zij kunnen helpen met het toeleiden 
van jongeren naar het huis, met jongeren komen kennismaken …

• Blijf de link met alles wat buiten het huis gebeurt, bewaken. Zorg 
dat partners het aanbod in het huis goed kennen en omgekeerd.
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op kleine schaal • Er kan gewerkt worden met een bestaande ontmoetingsplek van 
jongeren, bv. het jeugdhuis, de jeugdwerkorganisatie voor kwets-
bare jongeren …

• Eén hulpverlener naar het jeugdwerk brengen, verlaagt de stap al 
voor jongeren (bv. in Brugge nam de JAC-medewerker deel aan 
de activiteiten):

 - doordat jeugdwerk en jeugdhulp elkaars aanbod beter kennen 
en dus goed kunnen doorverwijzen;

 - doordat de hulpverlener een vertrouwd gezicht wordt, zullen 
jongeren gemakkelijker vragen stellen.

• Je kan dit concept ook intergemeentelijk uitbouwen: in een kleine 
gemeente heb je soms geen jeugdwerkers en hulpverleners maar 
als je met verschillende gemeenten samenwerkt, kan je misschien 
wel een centraal ontmoetingspunt voor jongeren organiseren 
waar (regelmatig) eerstelijnshulpverleners aanwezig kunnen zijn.

aandachts-
punten

• Het samenwerken met heel veel partners creëert soms een logge 
structuur (andere werkwijze, andere visies, andere voorwaarden 
…). In Brugge werd het jongerenhuis opgestart met slechts drie 
partners, wat de efficiëntie verhoogt.

• Het samenwerken tussen partners vraagt vertrouwen. In Brugge 
werd de tijd genomen om met de drie organisaties onder één dak 
te werken. Nu ze elkaar goed kennen kunnen er eventueel nieuwe 
partners bij komen. 

• Zorg voor een trekker of coördinator die de tijd heeft om dit goed 
te doen. 

• Het ‘outreachend’ werken van hulpverleners vraagt een juiste 
basishouding. Zorg dat hulpverleners daarin ondersteund of 
gevormd worden.

• Hulpverleners moeten bereid zijn zich vrij te maken op uren dat 
de jongeren vrij zijn. 

• Zowel informele als formele uitwisseling tussen professionals in 
het huis zorgen voor deskundigheidsbevordering.

• Blijf zoeken hoe je jongeren kan bereiken die er nu niet geraken.

• Zorg voor een mix van jongeren zodat iedereen zich welkom 
voelt. Let op dat niet één (of enkele) groepje(s) jongeren het huis 
claimen.

contact • Logo GezondPlus: Sarah Peene, 09 265 00 51,                                   
sarah.peene@gezondplus.be;

• Logo Limburg: logo@limburg.be, 011 15 12 30;

• Route 36: Laurens Debonne van Spoor Brugge, 050 32 60 87; 
laurens.debonne@spoorbrugge.be.
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voorbeeld 3: outreachend werken op de stelplaats

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.

pijler 3 4 7

kind
3 - 24 jaar

beleidsmaker beleidsmaker
kinderen

6 - 24 jaar
beleidsmaker 

(lokaal) 
jeugdwerker sociaal welzijn 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.

sociaal welzijn publieke ruimte

doeltreffenddoeltreffend
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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 stel-
len zonder veel woorden. 

• jenga-spel met vragen: kennismakingsspel dat verbinding cre-
eert. 

• vorming ‘waar kom jij vandaan?’: jongeren delen hun vluchtver-
haal met elkaar door hun afgelegde weg te tekenen op een we-
reldkaart (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 reflecte-
ren over cultuur en migratie en de effecten hiervan op identiteit 
en omgangsvormen tussen mensen.

• Theater van de onderdrukten: biedt een waaier van werkmetho-
den 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 zelf-
gemaakte 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 JAC-
medewerker 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 vluch-
telingen 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 toegankelij-
ker.

wat kan je doen 
als lokaal 
bestuur

• Organiseer een samenwerking tussen organisaties met hulpver-
leningsaanbod 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, jeugd-
bewegingen, 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 traumaverwer-
king wordt gedetecteerd, moet daar snel iets mee kunnen gebeu-
ren. 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 span-
ningsveld 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 verplaat-
sen naar plekken waar de jongeren al komen brengt vaak een 
win-win met zich mee. Want de jongeren ervaren minder drem-
pels om vragen te stellen en de jeugdwelzijnswerker bereikt meer 
(kwetsbare) jongeren.

• Als je zelf geen jeugdwelzijnswerker hebt, kan het een meer-
waarde 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) jonge-
ren te bereiken.

aandachts-
punten

• 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 diep-
gaandere (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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voorbeeld 4: netwerk on wheels

welzijnswerker hulpverlener
kind

3 - 24 jaar
jongeren

12 - 24 jaar
jeugdwerkers hulpverleners jeugd sociaal welzijn voorwaardelijk

jeugd sociaal welzijn voorwaardelijk

wat ‘Netwerken on wheels’ is een fietstoer voor professionals die 
werken met jongeren. De toer gaat langs ontmoetingsplekken 
voor jongeren in Leuven waarbij ook het hulpverleningsaanbod 
voorgesteld wordt.

Agenda:

• Bezoek aan jongerenwerking Casablanca

 - Ontmoeting én zorg; een reflectie

 - Voorstelling jongerenwerking Casablanca

 - Voorstelling CGG-werking

 - Voorstelling Ankerpunt

• Bezoek aan de STELPLAATS

 - Voorstelling Roots

 - Rondleiding STELPLAATS en kennismaking met de ‘bewoners’

 - Voorstelling JAC en samenwerking met Roots

• Bezoek aan jongerenwerking Arktos

 - Voorstelling Arktos

 - Voorstelling CLB

• Bezoek aan Den Tube

 - Voorstelling Den Tube

 - Inhoudelijke discussie over toegankelijkheid/ verbinding maken

pijler 7
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De fietstour maakt van de dag een interactieve studiedag met 
kansen tot formele en informele uitwisseling. Per stopplaats gaan 
de professionals in dialoog met jeugd(welzijns)werkers. Door 
verbindingen te leggen tussen al de partners werken we aan 
een ondersteunende omgeving die de veerkracht van jongeren 
versterkt.

doel Het netwerk tussen jongerenwerkingen, onderwijspartners en 
hulpverlening versterken. Hierdoor creëren we een ondersteunende 
omgeving die de veerkracht van jongeren versterkt. Jongeren zullen 
ook gemakkelijker de weg naar hulp vinden, als professionals elkaar 
beter kennen en goed doorverwijzen. 

partners Jongerenwerkingen, Huis van het Kind, hulpverleners, OCMW, 
stadsdiensten … 

budget € 750 euro voor de catering en huur fietsen voor een 20-tal 
personen.

strategie in de 
matrix

• Omgevingsinterventie: met deze ontmoeting creëer je een om-
geving waar professionals die met kinderen en jongeren werken 
op elkaar afgestemd zijn.

• Zorg & begeleiding: het afstemmen van het aanbod voor kin-
deren en jongeren verlaagt de drempel naar de zorg en maakt 
goede doorverwijzing mogelijk.

wat kan je doen 
als lokaal 
bestuur

• Zoek een organisator die een interactieve studiedag kan organi-
seren voor professionals die met jongeren werken, vanuit verschil-
lende hoeken.

• Nodig professionals uit en zorg daarbij voor een mix (hulp, vrije 
tijd, onderwijs).

• Zorg voor tijdige, duidelijke communicatie over het aanbod.

op kleine schaal • Kan ook zonder fietsen en catering. Bv. te voet.

• Als het aantal professionals dat met jongeren werkt in jouw stad 
of gemeente beperkt is, kan de studiedag ook intergemeentelijk 
georganiseerd worden. 

• Andere vormen van georganiseerde uitwisseling op maat van 
jouw stad of gemeente kunnen even waardevol zijn.
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aandachts-
punten

• Zorg dat iemand de conclusies van de dag formuleert en er even-
tueel voor zorgt dat daar nog iets mee gebeurt.

• Zorg voor een realistische timing (tijd voor verplaatsing nodig).

• Zorg voor een divers publiek van deelnemers, die kunnen leren 
van elkaars inzichten.

• Uitdagingen voor het jeugdwelzijnswerk in Leuven: het creëren 
van een sociale mix, ouderparticipatie, plekken waar jongeren 
zichzelf kunnen zijn zonder ouders of hulpverleners …

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