Werkingsverslag 2017

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”.
Deze overeenkomst schetst de missie en de opdrachten van het jeugdpreventieoverleg, beter gekend onder de
naam ‘Brugge(n) voor jongeren’.
‘Brugge(n) voor jongeren’ richt zich tot
de
zogenaamde
gesloten
“pistachenootjes”
die
in
het
hulpverleningsschaaltje blijven liggen
om uiteindelijk overboord te gaan,
omdat niemand de tanden er wil op
stuk bijten.

De stuur- en actiegroep selecteerden vier doelstellingen die voor de duur van het project (tot eind 2019)
centraal staan:
1. Participatie van jongeren opdat ‘Brugge(n) voor jongeren’ mét jongeren in de plaats van over en voor
jongeren tot stand komt.
2. Versterken van het netwerk van Brugse professionals opdat beter kan samengewerkt worden in
functie van de jongere.
3. Verhogen van het bereik van kwetsbare jongeren in de stad door structurele investeringen en gepaste
activiteiten.
4. Oppikken van signalen van zowel diensten als jongeren om zelf, of samen met het bestuur, mee aan
de slag te gaan.
In voorliggend werkingsverslag worden de realisaties van 2017 geschetst, alsook de ambities voor 2018
beschreven. De lezer wordt vriendelijk uitgenodigd kennis te nemen van dit jaarverslag en eventueel
bedenkingen te formuleren die kunnen leiden tot een verbetering van ‘Brugge(n) voor jongeren’.

Evaluatie doelstellingen
Doelstelling 1: Participatie van jongeren opdat ‘Brugge(n) voor jongeren’ mét
jongeren in de plaats van over en voor tot stand komt.
Actie 1: Verkennen mogelijkheid tot opstart Cachet-werking in Brugge.
Cachet vzw is een organisatie door en voor jongeren met een ervaring in de
jeugdhulpverlening. Met hun verhalen inspireren zij andere jongeren, maar ook
de hulpverlening en het beleid. Eind 2016 koesterden we de ambitie om ook in
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Brugge - naar analogie van Antwerpen, Limburg en Vlaams Brabant - een Cachet-werking op te starten. We zijn
hiervoor in de loop van 2016-2017 in gesprek gegaan met de Vlaamse administratie, Cachet en lokale
voorzieningen (Binnenstad, De Patio, De Kantel en Nieuwland).
Uiteindelijk werd er beslist om geen Cachet-werking op te starten, enerzijds omdat een gedeelde financiering
onmogelijk bleek en anderzijds omdat onze doelstelling niet voldoende in overeenstemming bleek te zijn
met die van Cachet, m.b. het woord geven aan de meest kwetsbare jongere. Een aantal Brugse voorzieningen
gingen op eigen houtje participatief aan de slag met jongeren. Zo werkten de Patio en Route 36 (zie verder)
samen voor een uitwisselingsavond tussen huidige TCK- en ex-TCK-bewoners (TCK staat voor Trainingscentrum
Kamerwonen).
We laten het idee om kwetsbare jongeren structureel een stem te geven echter niet los in 2018. Meer hierover
kan je lezen bij ‘TO DO in 2018’.

Actie 2: Bevraging hoe jongeren zorg in het netwerk van Brugge(n) voor jongeren ervaren.
In september zijn we gestart met een evaluatieonderzoek van ‘Brugge(n) voor jongeren’, in samenwerking
met de Universiteit van Gent. We zijn hiervoor terecht gekomen bij Jan Naert die momenteel een
doctoraatsstudie afwerkt over trajectbegeleiding en zorgcontinuïteit in de jeugdhulp. Enerzijds werden een
20-tal professionals bevraagd die dicht betrokken zijn bij ‘Brugge(n) voor jongeren’: hoe zij inzetten op
continuïteit in het traject van een jongere en wat de impact van ‘Brugge(n) voor
jongeren’ daar al dan niet op geweest is. Daarnaast werden ook de verhalen van een
10-tal jongeren verzameld; hoe die jongeren aansluiting in de zorg ervaren. We
krijgen hiervoor hulp van twee studentes (sociale pedagogiek en orthopedagogiek). De
resultaten van het evaluatieonderzoek zullen bekend gemaakt worden tijdens een
netwerkmoment op vrijdag 27 april 2018.

Actie 3: Sociaal-artistiek traject House of Time in het kader van Triënnale 2018.
In 2016 dienden we met ‘Brugge(n) voor jongeren’ een
voorstel in voor een samenwerking in het kader van de
Triënnale 2018. Het thema ‘liquid city’ sluit mooi aan bij de
problematiek van de pistachenootjes, want zeker de meest
kwetsbare jongeren voelen zich vervreemd in een onzekere
wereld. Het voorstel evolueerde in 2017 tot een unieke
samenwerking ‘House of Time’ van Triënnale Brugge, Brugge
Plus, Brugge(n) voor jongeren, raumlabor en Bolwerk.
House of Time is een langetermijnproject dat is opgestart in de
herfstvakantie 2017. Op de oude industriële site van de
gistfabriek (Wulpenstraat) wordt er gewerkt aan een huis vol
tijd, een plaats die wordt geherprogrammeerd en geactiveerd
tot een ontmoetings- en productieplek door en voor
jongeren.
Het ontwerp van de site is in handen van het Duitse
architectencollectief raumlabor. Bolwerk, een groep
creatievelingen uit Kortrijk, is erbij gekomen om het
langdurige productieproces, zeker tijdens de afwezigheid van
raumlabor, in goede banen te leiden. De sociale partners van
‘Brugge(n) voor jongeren’, in het bijzonder jongerenwerking ’t
Salon (CAW) en de preventiewerkers (Stad Brugge), zorgen
voor de toeleiding en de sociale begeleiding van de jongeren.
De microfabriek zal in 2018 langzaam evolueren tot een open ruimte die voor iedereen, tijdens de open space
dagen en tijdens de Triënnale, toegankelijk zal zijn. Wekelijks op woensdag- en zaterdagnamiddag en
dagelijks tijdens de vakanties wordt er met de jongeren gebouwd, geëxperimenteerd, gekookt, geleerd en
geleefd. Met het project willen we het individualisme doorbreken en de lokale jeugd als een gemeenschap naar
een oplossing laten zoeken voor hun sociale en maatschappelijke problemen, via kunst en architectuur.
Tijdens de herfstvakantie 2017 bereikten we met House of Time een 40-tal jongeren. Tijdens de
workshopdagen in december beperkte de opkomst zich tot max. 10 jongeren. Op 8 december nodigden we alle
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partners van het netwerk ‘Brugge(n) voor jongeren’ uit om een kijkje te komen nemen opdat er meer jongeren
de weg naar de site zouden vinden. In januari en februari 2018 namen al heel wat sociale partners, zoals Groep
INTRO, Blink!, voorzieningen van de bijzondere jeugdzorg …, deel aan de open workshopdagen. Met de lente
in het vooruitzicht zien we ook de toestroom, het enthousiasme en de actieve deelname van jongeren
stijgen. Eén ding is nu al zeker: House of Time is een prachtig project!

Actie 4: Kustze – onderzoek rond kwetsbare jongeren aan de oostkust.
In het kader van het onderzoek naar kwetsbare jongeren aan de Oostkust (zie verder) werden
272 jongeren van 16 tot 20 jaar uit Knokke-Heist, Zeebrugge, Blankenberge en De Haan
bevraagd via de methodiek van vindplaatsgericht werken.
De respondenten uit de steekproef vormden een goede afspiegeling van de populatie kwetsbare
jongeren aan de oostkust, want uit de bevraging bleek dat het merendeel scoorde op
kansarmoederisico’s. Die ruime bevraging leverde een schat van informatie op waar we verder in
dit verslag (Actie 20) op in gaan.

Actie 5: Deelname aan traject kind- en jeugdvriendelijke stad.
Het netwerk van ‘Brugge(n) voor jongeren’ werd op verschillende manieren gemobiliseerd om mee te werken
aan de vragenlijsten en de focusgroepen in het kader van het traject kind- en jeugdvriendelijke stad.
De partners kregen een uiteenzetting over het traject tijdens de nieuwjaarsreceptie (Actie 9), werden op de
hoogte gehouden via de nieuwsbrieven en via de officiële bijeenkomsten van de
actie- en stuurgroep. ‘Brugge(n) voor jongeren’ engageert zich om de komende
jaren het actieplan kind- en jeugdvriendelijke stad mede tot concrete uitvoering
te brengen.
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TO DO IN 2018: De opstart van een denktank voor en door jongeren.
Het idee om een werking als Cachet op te starten, laten we ook in 2018 niet helemaal los. In 2018 willen we
nagaan in welke mate er geïnvesteerd kan worden in een concreet project of in een professional die
participatief aan de slag gaat met jongeren. De medewerkers van het jongerenhuis (zie verder) zijn grote
voorstander van een actieve betrokkenheid van jongeren bij de werking van het huis.
Met ‘Brugge(n) voor jongeren’ volgen we ook het algemene uitgangspunt van Brugge als kind- en
jongerenvriendelijke stad: Stad Brugge weet wat er leeft bij kinderen, jongeren en jonge gezinnen en kan zo de
leefbaarheid in de stad verbeteren. Het beleid kan nog meer de dialoog aangaan met jongeren, zo ook met
kwetsbare jongeren. In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 heeft Jeugdraad Brugge een aantal
initiatieven gepland, zoals speak-up avonden en een battle of the burgemeesters. Om ook de stem van de
kwetsbare jongeren in Brugge te integreren in dit concept, organiseren Route 36 en de jeugdraad in mei
samen een activiteit.

Strategische doelstelling 2: Versterken van het netwerk van Brugse
professionals opdat beter kan samengewerkt worden in functie van de jongere.
Actie 6: Aansturing ‘Brugge(n) voor jongeren’ door een stuurgroep.
In 2012 werd er een stuurgroep opgericht. In de stuurgroep zijn de initiatiefnemers van ‘Brugge(n) voor
jongeren’ vertegenwoordigd. De stuurgroep komt minstens vier keer per jaar samen.
Leden van de stuurgroep (december 2017):
● CAW Noord-West-Vlaanderen: Els Willems (Directeur Hulpverlening).
● Stad Brugge: Koen Timmerman (Preventieambtenaar), Jochen Snick (Diensthoofd jeugddienst), Tineke Van
de Walle (Stedenfonds), Chris Deloof (Flankerend onderwijsbeleid).
● OCMW Brugge: Veerle Van Vynckt (Adviseur maatschappelijke dienstverlening).
● Coördinator ‘Brugge(n) voor jongeren’: Soetkin Neirynck
Taken stuurgroep:
● Bewaken van de ambities en doelstellingen ihkv ‘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 2017:
● 13 maart 2017
● 9 mei 2017
● 23 juni 2017
● 24 augustus 2017
● 16 oktober 2017
● 14 november 2017

Actie 7: ‘Brugge(n) voor jongeren’ in de praktijk via een actiegroep.
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 bijna alle Brugse initiatieven die - in het bijzonder - werken met kwetsbare jongeren
betrokken partij zijn. De actiegroep komt ongeveer vier keer per jaar samen.
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Leden van de actiegroep (december 2017):
● Jongerenwerking CAW Noord-West-Vlaanderen (JAC, LOGiN, ’t Salon): Mieke Burggraeve
● Preventiedienst Stad Brugge: Stefan Hooft
● Trajectbegeleiding, maatschappelijke dienstverlening OCMW Brugge: Barbara De Smet
● Dagcentrum De Sleutel Brugge: Wim Vens
● CGG en PET Noord-West-Vlaanderen: Nausika Desmet of Anne Gillis
● Groep INTRO West-Vlaanderen (sector onderwijs-vorming): Wouter Verschaeve of Wendy Teerlinck
● Vereniging SPOOR Brugge: Laurens Debonne
● Herkern (Patio): Koen Van de Voorde
● CLB De Klaver: Katja Smessaert
● Interstedelijk CLB: Nico Martens
● Vertegenwoordiger bijzondere jeugdzorg: Luc Ceulemans
● VDAB Brugge: Tamara Van Dycke
● D.O.P. West-Vlaanderen: Jolien Van Nevel
Focus actiegroep in 2017:
In 2017 investeerde de actiegroep verder in een mentaliteitswijziging bij de partners van het netwerk om
“pistachenootjes niet los te laten”. Dat gebeurde in de vorm van een netwerkmoment (Actie 16) en de
netwerktafels (Actie 17). De actiegroep is ook vragende partij voor een grotere betrokkenheid van jongeren bij
de acties van ‘Brugge(n) voor jongeren’, via een Cachet-werking (Actie 1), via House of Time (Actie 3) … De
ontwikkelingen in het kader van Route 36 werden op de voet gevolgd en waar nodig van feedback voorzien
(Actie 15). Signalen vanuit de actiegroep rond complexere thema’s als ‘wonen’ en ‘tewerkstelling’ werden
meegenomen naar de werkgroep wonen van Brugge Dialoogstad (Actie 18) en het ESF-project Ant-woord (Actie
21).
Data:
● 23 januari 2017
● 27 maart 2017
● 22 mei 2017
● 9 oktober 2017
TO DO IN 2018: Betere afstemming actie- en stuurgroep.
De rolverdeling tussen de actie- en stuurgroep dient in 2018 scherper gesteld te worden. Ook zou er een betere
afstemming moeten gebeuren tussen de taken van beide fora. Het evaluatieonderzoek van ‘Brugge(n) voor
jongeren’ gaat hier in 2018 dieper op in (meer info op eind van verslag).

Actie 8: Netwerkmomenten voor alle partners van ‘Brugge(n) voor jongeren’.
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 2017 vonden er drie
netwerkmomenten plaats:
o

o
o

Op vrijdagavond 13 januari 2017 was er een nieuwjaarsdrink in Villa bota
bar. 51 professionals namen deel aan dit gemoedelijke, eerder informele
netwerkmoment. Er was een kort programma voorzien met een overzicht
van 2016 en een vooruitblik naar 2017. De deelnemers werden ook warm
gemaakt voor het traject kind- en jeugdvriendelijke stad. Als afsluiter
plaatste elke deelnemer zijn goede voornemen op een nieuwjaarskaartje
waar ze een paar weken later per post aan herinnerd werden.
Op 17 maart 2017 stond er een studiedag gepland voor het netwerk over
‘Samenwerken rond zorgcontinuïteit’ (Actie 16).
Tot slot werd Route 36, het jongerenhuis in de Vlamingdam 36, feestelijke geopend op maandag 20
november (Actie 15).
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Actie 9: Informeren en kennismaken via de website www.bruggenvoorjongeren.be, onder meer via
de wegwijzer.

In 2016 werd de Brugge(n) voor jongeren – wegwijzer toegevoegd aan de website
van ‘Brugge(n) voor jongeren’. Dat is een handig overzicht van 12 thema’s verband
houdende met jongeren (zoals wonen, vrije tijd, justitie …) met een daaraan
gelinkte dienst die professionals de weg wijst in het thema.
In de eerste helft van 2017 werd er geïnvesteerd in brede bekendmaking van deze
tool. Op basis van cijfergegevens van de Google Analytics stellen we vast dat
mensen ook effectief de weg vinden naar het instrument. We krijgen ook signalen
dat het instrument als zinvol en gebruiksvriendelijk ervaren wordt.

TO DO IN 2018: Brugge(n) voor jongeren – wegwijzer breder bekend maken.
De wegwijzer is een goed instrument. De tool krijgt nog niet de aandacht die het verdient. Daarnaast is ook het
‘verborgen’ gedeelte (het intranet) nog steeds aan een herziening toe.

Actie 10: Samenwerking met Warme Stad.
Een Warme Stad creëert een ondersteunende omgeving voor de kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de
stad, met een integraal lokaal gezondheidsbeleid dat hun veerkracht versterkt. Een Warme Stad is een stad
waar mensen goed zorgen voor zichzelf en voor elkaar. Symbool van deze verbondenheid is Warme William, de
mascotte van de Warme Stad. Warme Stad is een pilootproject in 5 Vlaamse steden, waaronder Brugge, dat tot
stand kwam met de steun van het Fonds Ga voor Geluk.
De website warmestad.be verwijst naar de pagina ‘Brugge als Warme Stad’. Op
deze pagina is een link terug te vinden met een overzicht van Brugse
organisaties die werken rond geestelijke gezondheidszorg in de brede zin van
het woord. In tegenstelling tot de wegwijzer van ‘Brugge(n) voor jongeren’ die
gericht is op professionals, is deze pagina bedoeld voor jongeren. Warme Stad
Brugge baseerde hun pagina wel op de wegwijzer van ‘Brugge(n) voor
jongeren’.
Daarnaast kreeg Route 36 (Actie 15) voor de inrichting van de polyvalente zaal 5000 euro middelen
toegekend van Warme Stad Brugge die in 2018 besteed zullen worden.

Actie 11: Vertegenwoordiging doelgroep en doelstellingen in andere overlegstructuren.
De coördinator van ‘Brugge(n) voor jongeren’ vertegenwoordigt de doelgroep en de doelstellingen van
‘Brugge(n) voor jongeren’ in tal van andere overlegorganen en structuren:
● Werkgroep jongerenhulp (Algemeen welzijnswerk, CAW)
● Brugge Dialoogstad (Armoede, Welzijn, Stad)
● Stuurgroep Buurtsport (Vrije tijd, OCMW)
● Stuurgroep Netwerk Vrijetijdsparticipatie (Vrije tijd, OCMW)
● Werkgroep Vroegtijdige Schoolverlaters (Onderwijs, LOP)
● Stuurgroep West-Vlaams Contactcomité Organisaties voor Jeugdzorg (Jeugdzorg, Agentschap
jongerenwelzijn)
● Werkgroep Oostkust (Intersectoraal overleg regio oostkust)
● Overleg Warme Steden (Welzijn, Stad)
● Ieders Stem Telt (Samenlevingsopbouw)

6

Actie 12: ‘Brugge(n) voor jongeren’ gaat de Vlaamse en internationale toer op.

We mochten vaststellen dat het project ‘Brugge(n) voor jongeren’ in 2017 aan belangstelling won in
Vlaanderen. De coördinator verzorgde een aantal workshops over gans Vlaanderen:
● ‘Brugge(n) voor jongeren’ werd begin februari 2017 als een goede praktijk omschreven tijdens een
infosessie in Antwerpen naar aanleiding van een projectoproep van de Minister van Jeugd voor
‘Bruggenbouwers binnen en naar het jeugdwerk’. Met de oproep wil de minister diversiteit in het
jeugdwerk stimuleren en organisaties aansporen om samen werk te maken van een jeugdwerkaanbod dat
de diversiteit in de samenleving beter weerspiegelt.
● De jaarlijkse ‘Trefdag thuislozen’ van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk in Leuven op 2 juni 2017
stond in het teken van het voorkomen en opvangen van thuisloosheid van jongvolwassenen. Het is een
uitnodiging naar alle betrokken sectoren om ervaringen, projecten, ideeën met elkaar uit te wisselen.
‘Brugge(n) voor jongeren’ werd als voorbeeld omschreven tijdens een workshopsessie over projecten die
jongeren voorbereiden op de meerderjarigheid.
● In november ging ‘Brugge(n) voor jongeren’ de internationale toer op tijdens de Intercity Youth
Conference in Leuven ‘over jeugdwerk en maatschappelijke uitdagingen in de stad’. ‘Brugge(n) voor
jongeren’ werd als good practice omschreven tijdens een workshopsessie ‘wins of cross sectoral work’.

Strategische doelstelling 3: Verhogen van het bereik van maatschappelijk
kwetsbare jongeren.
I. Inzetten op de vrijetijdswerking en het jongerenhuis om meer en beter de
pistachenootjes te bereiken.
Actie 13: Vrijetijdswerking ‘Brugge(n) voor jongeren’, vanuit een samenwerking tussen Buurtsport,
preventiewerkers en jongerenwerking ’t Salon.
In 2015 zijn we van start gegaan met een vrijetijdswerking specifiek gericht op kwetsbare jongeren, vanuit
een samenwerking van jongerenwerking ’t Salon (CAW), Buurtsport (OCMW-Vereniging SPOOR Brugge) en de
preventiewerkers (Stad Brugge).
Uit de evaluatie van de werking in 2016 namen we een aantal verbeterpunten mee voor 2017:
● Creatiever zijn in keuze van activiteiten, meer activiteiten samen met jongeren op poten zetten.
● Het was te druk, er dient meer rekening gehouden te worden met eigen werking, verlofperiodes … .
● Professionelere aanpak is nodig op vlak van voorbereiding en communicatie.
● We vissen veel in dezelfde vijver van jongeren, we willen ons richten op een ruimer publiek.
● Samenwerking tussen de diensten verliep in vertrouwen en met sfeer, nog meer uniforme visie is nodig.
Een grote praktische verbetering in 2017 was het gebruik van een gezamenlijke rekening en kassa. We
raamden de kostprijs van de activiteiten (excl. kamp) op 8000 euro. We kozen ervoor om de volgende
verdeelsleutel te hanteren: 3.500 euro middelen ‘t Salon, preventie en Buurtsport en 4.500 euro middelen
‘Brugge(n) voor jongeren’.

7

Concreet werden in 2017 volgende activiteiten aangeboden waarbij telkens een andere werking als trekker
optrad:
Wanneer
Do 5 januari (Kerst)
Woe 25 januari
Woe 22 februari
Do 2 maart (Krokus)
Woe 29 maart
Do 6 april (Pasen)
Do 13 april (Pasen)
Woe 26 april
Woe 31 mei
Woe 28 juni
Do 6 juli (Zomer)
Do 13 juli ( Zomer)
Donderdag 20 juli (Zomer)
24-26 juli (Zomer)
Do 3 augustus (Zomer)
Do 10 augustus (Zomer)
Do 17 augustus (Zomer)
Do 24 augustus (Zomer)
Di 31 oktober (Herfst)
November-december
Zat 18 november
Woe 29 november

Activiteit
Nieuwjaarsfeestje/receptie
Winterdropping
Kookactiviteit
Mountainbike
3D cinema
Stadsbezoek
Muziekworkshop
Voetbaltornooi
Lasershooten en bosspel
Relaxfestival
Vissen met boot
Basketbaltornooi
Dansworkshop
Kamp
Stranddag
Arrow-tag
Pretpark
BBQ
Voetbal
Lessenreeks boksen
Opening jongerenhuis
Karabijnschieten

Trekker
Salon
Buurtsport
Preventie
Buurtsport
Buurtsport
Salon
Salon & preventie
Preventie
Buurtsport
Salon en preventie
Preventie
Buurtsport
Salon
Kampwerkgroep
Buurtsport
Buurtsport
Salon
Allen
Preventie
Buurtsport
Allen
Preventie

Deelnemers
14
10
13
0 (afgelast)
18
12
0
50
17
Onbekend
14
13
16
25
13
10
38
25
65
18
26
7

In totaal bereikte de vrijetijdswerking ongeveer 176 unieke jongeren.
We merken dat we toch nog veel dezelfde jongeren bereiken. Daarnaast werken we hoofdzakelijk
aanbodgericht waardoor jongeren vooral ‘consumeren’. De activiteiten volgen elkaar aan een hoge frequentie
op waardoor veel tijd en energie van de medewerkers verloren gaan naar praktische organisatie en rekruteren
van jongeren. De kernopdracht van de werkingen, zoals vb. het vindplaatsgericht werken van de
preventiewerkers en de instuifwerking van ’t Salon, lijden hieronder. De inbedding in Route 36 biedt
opportuniteiten om de vrijetijdswerking in 2018 over een andere boeg te gooien (zie bij TO DO in 2018).
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Actie 14: Vorming sociale media voor medewerkers vrijetijdswerking ‘Brugge(n) voor jongeren’.
Op 3 mei 2017 volgden de medewerkers van de vrijetijdswerking (Buurtsport, preventie en jongerenwerking ’t
Salon) een vorming rond sociale media van Nadja Desmet (Sociale Media Buro). We kregen van Nadja feedback
op onze verschillende facebookpagina’s. Daarnaast werd ons een basis sociale mediastrategie gegeven, alsook
een overzicht van nieuwigheden en trends.
We concludeerden dat we over te veel verschillende accounts beschikken, te weinig actief zijn op sociale media
en te veel roeptoeteren (aankondigen).
2017 is een overgangsjaar geweest met minimale afspraken om de facebookpagina van (de vrijetijdswerking
van) ‘Brugge(n) voor jongeren’ levendig te houden. Een medewerker van ’t Salon, samen met de coördinator
van ‘Brugge(n) voor jongeren’ zijn de jongeren blijven informeren via facebook. We merken dat investeren in
sociale media tijd en discipline vraagt. In 2018 gaan twee medewerkers van Route 36 tijd voorzien in hun
reguliere takenpakket voor de communicatie in het kader van Route 36 (zie bij TO DO in 2018).

Actie 15: Jongerenhuis Route 36 uit de startblokken.
Van bij de start van ‘Brugge(n) voor jongeren’ is er - zoals hierboven ook omschreven - een groeiende
samenwerking tussen de preventiewerkers (Stad Brugge), Jongerenwerking ’t Salon (CAW
Noord-West-Vlaanderen) en Buurtsport (OCMW-Vereniging Spoor Brugge). Om een nog betere verbinding te
creëren tussen vrije tijd en welzijn worden ook het Jongerenadviescentrum (JAC) en het
Casemanagementproject LOGiN (beiden CAW Noord-West-Vlaanderen) bij deze samenwerking betrokken. We
geloven dat onze aanvullende functies tot een sterker bereik en betere opvang van kwetsbare jongeren leiden.
Rekening houdende met de vele verschuivingen op vlak van infrastructuur van zowel stad, OCMW en CAW
werd al in 2016 beslist dat de tijd rijp bleek te zijn om bovengenoemde diensten samen te brengen onder één
dak. Het CAW-gebouw in de Vlamingdam 36 werd in 2016 als een geschikte locatie beoordeeld. Het dagelijks
bestuur (de teamverantwoordelijken van de respectievelijke werkingen en de coördinator van ‘Brugge(n) voor
jongeren’) werkten in 2016 aan een gemeenschappelijk kader. In 2017 werd alles in het werk gesteld om het
samenhuizen een ruimtelijke en inhoudelijke invulling te geven.
Hierna volgt een chronologisch overzicht van de Route 36 – activiteiten in 2017:
● Januari 2017 – februari 2017: Zoektocht naar een procesbegeleider.
Met hulp van een extern persoon willen we komen tot een identiteit van het jongerenhuis, en los van het huis,
hoe we de samenwerking en de gemeenschappelijke doelstellingen van de teams verder kunnen verfijnen. In
grote lijnen zien we het proces als volgt: dromen van een ideaal scenario (fase 1), concretiseren van een
(re)organisatie (fase 2), mijn persoon in de organisatie (fase 3) en realiseren (fase 4).
● Maart 2017: Voorbereiding van de verhuis.
De oude Vlamingdambewoners trekken in april naar de nieuwbouw van het CAW op de site Ruddershove. Alle
praktische informatie met betrekking tot het gebouw wordt overgedragen. Intussen bereiden ook de
jongerenteams zich voor op de verhuis naar hun nieuwe stek: dozen worden gevuld, afspraken worden gemaakt
ivm ICT en meubilair, bureaus worden verdeeld …
● April 2017: De eerste nieuwe bewoners nemen hun intrek in de Vlamingdam.
De jongerendiensten delen het gebouw met de dienst woonbegeleiding van het CAW. Dat team verhuist reeds in
april. Het dagelijks bestuur komt frequenter samen met de effectieve verhuis voor de deur. De teams zijn
nieuwsgierig en enthousiast. Af en toe wordt er al eens een doos gedropt of een bezoekje gebracht.
● Mei 2017: Het samenhuizen wordt eindelijk een feit.
Op 17 mei maken we voor het eerst kennis met Caroline Hoedemakers, externe procesbegeleidster via het
bedrijf Quest-it. De medewerkers leren ieders werking beter kennen en we inventariseren de verwachtingen, de
vragen en de twijfels over het samenhuizen en het samenwerken. In 2017 komen we 5 keer samen met Caroline.
Op 30 mei is het dan zover en nemen alle jongerenwerkingen gelijktijdig hun intrek in het gebouw. We doen dat
op feestelijke wijze met een barbecue. Daags nadien, op 31 mei, krijgen we een warm welkom van de
burgemeester, de schepen, de OCMW- en CAW-voorzitter in aanwezigheid van de pers.
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● Juni 2017: Een eerste bewonersvergadering en voorbereiding van de verbouwingen ‘fase I’.
We komen samen met alle medewerkers van het gebouw om de praktische kant van het samenhuizen op elkaar
af te stemmen. Daarnaast heeft de coördinator van ‘Brugge(n) voor jongeren’ een aantal afspraken met de
architect in functie van een eerste verbouwingsfase. De kosten voor alle aanpassingswerken (‘fase II’ is pas
voorzien voor 2018) worden geraamd op 150.000 euro en worden met steun van het stedenfonds en de drie
deelnemende partijen (Stad, OCMW, CAW) gerealiseerd.
● Juli 2017 – augustus 2017: Het samenhuizen heeft een positief effect op de vrijetijdswerking.
De teams die instaan voor de vrijetijdswerking (zie boven) ervaren in de zomervakantie onmiddellijk positief
effect van het samenhuizen.
● September 2017: Het hoofdgebouw krijgt een facelift.
September is een kap- en stofmaand. Opdat het JAC-onthaal kan verhuizen van de Kleine
Hertsbergestraat naar de Vlamingdam krijgt het gebouw een nieuwe voordeur en worden
twee gespreksruimtes herleid tot één grote ruimte. Daarnaast wordt er in het gebouw een
douche voorzien en krijgt de polyvalente zaal een extra toegang.
● Oktober 2017: Het nieuwe JAC wordt ingekleed en de polyvalente ruimte heropgefrist.
We zetten alles in het werk in functie van de officiële opening van het jongerenhuis in november. De ruimtes
beneden worden voorzien van nieuwe meubels en een fris kleurtje. Eind oktober is het JAC-onthaal operationeel
in de Vlamingdam.

●

November 2017: Feestelijke opening van het jongerenhuis voor de jongeren en het professionele
netwerk.
Zaterdag 18 november mochten de jongeren in primeur kennis maken met de opgefriste ruimtes en de
werkingen in huis tijdens een heuse housewarming party. Eén van de activiteiten daarbij was het jongerenhuis
van een passende naam voorzien. Tijdens de opening voor de professionals op maandag 20 november maakte
burgemeester Renaat Landuyt deze naam bekend: Route 36. 120 professionals (en dat was het maximum)
kwamen luisteren naar de plannen van Route 36 en naar de lezing van Pedro De Bruyckere (pedagoog en
vermaard jongerenexpert), en genoten van een feestelijke receptie.

10

●

December 2017: Het Route 36 – team gaat verdiend op teambuilding.

TO DO IN 2018:
Onder meer via de procesbegeleiding kwamen we tot volgende doelstellingen voor Route 36, te realiseren in
2018:
→Inzetten op vindplaatsgericht en outreachend werken: een afgestemde Route36 - agenda aanbieden met
een divers aanbod (een aantal activiteiten, instuifwerking, sport en spel op aandachtspleintjes … ), een betere
spreiding van het aanbod over de verschillende Brugse buurten met specifieke inzet, via projectwerking, op een
aantal hot spots in het bijzonder.
→Van het huis een plek maken waar jongeren zich welkom voelen: op vaste tijdstippen jongeren welkom
heten voor onder meer een praktisch aanbod (gebruik pc, telefoon, douche) en informatie over de werkingen.
→Betere doorstroom tussen de werkingen op vlak van ondersteuning van de jongeren: wekelijkse anonieme
casusbespreking van vastgelopen situaties in functie van een betere doorstroom tussen vrije tijd en welzijn.
→We profileren ons als 1 geheel ‘Route 36’: opmaak van een communicatieplan Route 36, meer bepaald de
ontwikkeling van een logo, facebookpagina, uithangbord … en twee verantwoordelijke medewerkers
aanstellen.
2018 zal volledig in het teken staan van een professionalisering van Route 36.

II. Intersectoraal samenwerken om meer en beter de pistachenootjes te bereiken.
Actie 16: Samenwerken rond zorgcontinuïteit tijdens netwerkmoment Brugge(n) Bouwen II
Na het succes van de eerste editie van Brugge(n) Bouwen in 2015 waren we toe aan een tweede editie op
vrijdag 17 maart 2017. 87 hulpverleners, jeugdwerkers, beleidsactoren … van het Brugse werkveld namen
deel aan het netwerkmoment Brugge(n) Bouwen II. De focus lag op het gebrek aan zorgcontinuïteit in het
hulpverleningstraject van een jongere en hoe we die zelf, zonder al te veel moeite en middelen, kunnen
verbeteren. We zien nog heel wat uitdagingen willen we de continuïteit en de coördinatie van zorg voor de
meest kwetsbare jongeren waarborgen en verbeteren.
Initiatieven als LOGiN, Loopplanken en het c liëntoverleg integrale jeugdhulp zetten er alvast specifiek op in.
Deze werkingen werden voorgesteld tijdens het netwerkmoment.
Prof. dr. Rudi Roose, verbonden aan de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van de Universiteit Gent,
stak ons een hart onder de riem in zijn lezing over de waardevolle en moeilijke zoektocht wanneer we spreken
over samenwerken rond zorgcontinuïteit.
De kers op de taart van dit boeiende netwerkmoment was de ondertekening door iedereen van
de engagementsverklaring waarmee we ons als professional bereid tonen ons extra in te zetten voor
kwetsbare jongeren in Brugge:
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Actie 17: Netwerktafels ‘Brugge(n) voor jongeren’.
De netwerkmomenten ‘Brugge(n) Bouwen’ hebben geleid tot de opstart van de netwerktafels ‘Brugge(n) voor
jongeren’. In het voorjaar van 2017 werd er verder gesleuteld aan het concept. In het najaar kon effectief van
start gegaan worden.
Concreet zijn de tafels bedoeld om anoniem cases van jongeren tussen 15 en 25 jaar die een link hebben met
de Brugse regio, te bespreken. De aanmelder heeft het gevoel dat de hulpverlening vast loopt, zelfs na
teambesprekingen of beroep te doen op de expertise van een andere voorziening. Het zijn gesloten
pistachenootjes waar niemand de tanden nog durft op stuk te bijten. Ze worden doorgeschoven van de ene
voorziening naar de andere. De jongere zelf trekt niet aan de alarmbel. We zijn bezorgd als hulpverlener en
willen vermijden dat de jongere overboord gaat.
De aanmelding gebeurt via LOGiN (CAW NWV). Op die manier kan onmiddellijke hulp opgestart worden. LOGiN
maakt, in overleg met de aanmelder, de inschatting welke jongeren op de netwerktafels besproken zullen
worden.
Het is de bedoeling dat de hulpverleners zich gaan verdiepen of uitgedaagd worden in functie van:
1. Leren van elkaar: de diensten en hun opdracht, de mensen en hun
engagement, beter kennen en begrijpen.
2. Samen en breed denken: beroep doen op de aanbod en de kennis van andere
diensten en sectoren opdat er nieuwe perspectieven geopend worden.
3. Samenwerken in functie van de continuïteit en de coördinatie in het
zorgtraject van de jongere.
4. Gedeelde verantwoordelijkheid: de case-inbrenger, maar ook LOGiN staan er
niet alleen voor.
5. Signaleren, tav voorzieningen en beleid.
De deelnemers van de tafels zijn veldwerkers die in de Brugse regio actief zijn met kansenzoekende jongeren.
De tafels gaan 3x per jaar door.
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TO DO IN 2018: Helpen zoeken naar middelen voor de continuering van LOGiN.
Sinds 2008 wordt LOGiN gefinancierd met middelen van het Stedenfonds. Gezien de integratie van het
Stedenfonds in het Gemeentefonds en rekening houdende met de kernopdracht van LOGiN, zal de stad niet
langer in financiering voorzien. Dat betekent dat de kans reëel is dat LOGiN ophoudt te bestaan op 31
december 2019. LOGiN werd de afgelopen jaren op diverse fora (lokaal, provinciaal, Vlaams) als een goede
praktijk omschreven. Met ondersteuning van het CAW wordt er gezocht naar pistes om dit succesverhaal op
structurele wijze te kunnen continueren. Het netwerk ‘Brugge(n) voor jongeren’ wil mee aan de kar trekken:
LOGiN wordt mee opgenomen in de evaluatie van ‘Brugge(n) voor jongeren’, vanuit ‘Brugge(n) voor jongeren’
werd LOGiN als geschikte partner voorgedragen voor de realisatie van de netwerktafels (actie 17) en het
project Ant-woord (actie 21), en waar nodig willen we de komende tijd nog meer investeren in lobby- en
ondersteuningswerk.

Strategische doelstelling 4: Bundelen van registraties en signalen met
betrekking tot de doelgroep.
I. Opvolgen signalen uit de signaalnota 2016.
Vanuit ‘Brugge(n) voor jongeren’ bekijken we met welke signalen we zelf aan de slag kunnen, al dan niet samen
met het bestuur. Alsook welke signalen we vanop afstand kunnen opvolgen en misschien, waar nodig, wat wind
in de zeilen kunnen geven. In 2017 maakten we werk van volgende signalen uit de signaalnota 2016.

Actie 18: Mee aan de kar trekken van acties verband houdende met wonen.
In de vorige signaalnota vatten we het als volgt samen: wonen in Brugge is onbetaalbaar voor maatschappelijk
kwetsbare jongeren. Een studentenkot zou voor veel jongeren de ideale oplossing zijn in de noodzakelijke stap
naar een zelfstandig leven. We vragen de stad om werk te maken van een nieuwe wijziging aan het
kamerreglement.
In 2017 engageerde ‘Brugge(n) voor jongeren’ zich voor de werkgroep wonen van Brugge Dialoogstad. In 2017
zijn er een aantal acties geweest om de samenwerking met de immobiliënkantoren te verbeteren ter
voorkoming van discriminatie op de private huurmarkt.
Daarnaast schreven we in de signaalnota van 2016 dat er nog meer kan geïnvesteerd worden in de praktische
kant van het alleen wonen. ‘Brugge(n) voor jongeren’ maakte in dat verband de actie ‘Het kan ons wel een zak
schelen’ van het JAC Brugge bekend, een starterspakket en training om jongeren die alleen gaan wonen een
duwtje in de rug te geven.
TO DO IN 2018: Nog meer investeren in acties met betrekking tot wonen.
In 2018 willen we met ‘Brugge(n) voor jongeren’ meer en concrete acties rond wonen realiseren. Samen met
onder meer de Brugse organisaties jeugdzorg schrijven we mee aan een dossier voor de ontwikkeling van een
aanbod kleinschalige woonvormen voor de leeftijdsgroep 16 tot 25 jaar. Dat dossier kadert in de oproep van
Minister Vandeurzen gericht op de uitbreiding van nieuwe woonvormen en de inschakeling van
burgerinitiatieven (werf 3 voor de integrale jeugdhulp).
Met ‘Brugge(n) voor jongeren’ steunen we de tendens in Brugge (en bovenlokaal) waarbij er ingezet wordt op
het aanbod uitbreiden of het zoeken naar creatieve alternatieven, zoals tijdelijke bezetting leegstand, hospita
wonen en housing first. De werkgroep wonen is een tijdelijk orgaan. De woonraad komt slechts sporadisch
samen. We onderschrijven het signaal vanuit ‘Brugge Dialoogstad’ dat Brugge dient te investeren in een
regisseur sociaal woonbeleid.

Actie 19: Onderzoek naar kwetsbare jongeren aan de oostkust.
Al in de signaalnota van 2014 stelden we dat een gezamenlijke aanpak over de stadsgrenzen heen nodig is
voor kwetsbare jongeren in regio oostkust. Die aanbeveling gebeurde vanuit de vaststelling dat jongeren uit
Zeebrugge zich makkelijk – de tramlijn volgend – vermengen met jongeren van Knokke-Heist en Blankenberge,
en dat de regio een duidelijk tekort heeft aan jongerenaanbod.
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‘Brugge(n) voor jongeren’ nam in 2015 het initiatief om de lokale besturen van de respectievelijke gemeenten
samen te brengen. Een metaonderzoek werd naar voor geschoven om beter zicht te kunnen krijgen op
intergemeentelijke noden en aanbevelingen. Het Regionaal Welzijnsplatform NWV als meer neutrale partner
nam in 2016 de regierol over van ‘Brugge(n) voor jongeren’.
Het onderzoek werd in 2017 uitgevoerd door het Expertisecentrum Sociale Innovatie van de Katholieke
Hogeschool Vives en ondersteund door ‘Brugge(n) voor jongeren’, de provincie, RESOC-SERR, het CAW
Noord-West-Vlaanderen en de gemeenten Knokke-Heist, Blankenberge en De Haan.
Drie concrete onderzoeksvragen werden onderzocht:
- Wat is het profiel van kwetsbare jongeren tussen 16 en 20 jaar in de oostkust?
- Welke dienst- en hulpverleningsaanbod zet in op deze jongeren en welke hiaten zijn er?
- Welke initiatieven en aanpassingen zijn er nodig?
De opzet bestond enerzijds uit een omgevingsanalyse, en anderzijds uit een vragenlijst die bij 272 jongeren via
de methodiek van vindplaatsgericht werken afgenomen werd.
Op 20 oktober 2017 werden de resultaten officieel voorgesteld in Knokke-Heist. 100 professionals actief in of
met interesse voor de regio waren aanwezig. De cijfers spreken voor zich: de oostkust kampt omwille van haar
ligging, specifieke bevolkingskenmerken en imago met een aantal duidelijke noden. Het onderzoek schuift 6
aanbevelingen naar voor waar we met de stuurgroep oostkust en het netwerk in 2018 verder mee aan de slag
gaan:
1. Werk aan een oostkustverhaal
2. Voer een doordacht jeugd(welzijns)beleid
3. Werk proactief
4. Werk drempelverlagend via outreachend werken
5. Werk drempelverlagend via blended hulp- en dienstverlening
6. Zet in op onderwijs als hefboom voor een kansrijke toekomst

TO DO IN 2018: De aanbevelingen concretiseren via de stuurgroep oostkust.
Vertegenwoordigers van de respectievelijke gemeenten, alsook RESOC-SERR, het CAW en het departement
Welzijn en Samenleving Vlaanderen (regiowerking), komen tweemaandelijks samen. Hoewel er weinig tot geen
middelen voorhanden zijn, zetten we alles in het werk om tot een actieplan te komen en de verschillende
politieke partijen ervan te overtuigen dat inzet in de regio de komende legislatuur van cruciaal belang is.

Actie 20: Versterken van het WUK-kot
Op 17 oktober vond er een inspiratietank omtrent het WUK-kot in Zeebrugge plaats. Buurtsport Brugge
nodigde haar partners (preventiedienst, jeugddienst, CAW, Brugge(n) voor jongeren, ZOCjes … ) uit om mee na
te denken op welke manier het WUK-kot zou kunnen versterkt worden, gezien de vraag het aanbod overstijgt.
De resultaten van het voorgaande onderzoek naar kwetsbare jongeren aan de oostkust waren een belangrijke
inspiratiebron voor de discussie. Alle aanwezige partners waren het erover eens dat het WUK-kot zou moeten
versterking krijgen van een jeugdwelzijnswerker die inzetbaar is voor de regio Zeebrugge, Lissewege en
Zwankendamme.
TO DO IN 2018: In 2018 wordt er voor de versterking van het WUK-kot een dossier ingediend bij de stad.
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Actie 21: Jongeren zetten de stap richting werk via het ESF-project Ant-woord.
Maatschappelijk kwetsbare jongeren zijn niet of onvoldoende voorbereid op werk. Een aantal oorzaken
hiervan worden opgesomd in de signaalnota 2016 van ‘Brugge(n) voor jongeren’: jongeren hebben geen
correct beeld van het werk-leven, het ontbreekt hen aan elementaire arbeidsattitudes, ze zijn zich
onvoldoende bewust van hun competenties, kunnen zich moeilijk verkopen op de arbeidsmarkt… Professionals
zijn in het bijzonder bezorgd om die jongeren die onder de radar blijven en die, ondanks herhaalde oproepen,
niet (terug) tot bij de VDAB geraken.
In samenspraak met ‘Brugge(n) voor jongeren’ tekende de dienst
werkgelegenheid van de stad – met succes – in op de Europees Sociaal
Fonds-oproep “Begeleiding van maatschappelijk kwetsbare groepen”. Het is
een partnerschap geworden tussen de stad, OCMW Brugge, het jongerenteam
van CAW Noord-West-Vlaanderen, Groep INTRO vzw en VDAB Brugge.
Het project Ant-woord dat duurt van oktober 2017 tot eind 2018, richt zich tot
jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar die nog geen traject in het kader van tewerkstelling lopende hebben en
moeizaam stappen zetten richting werk. Een coach gaat individueel en outreachend aan de slag met deze
jongeren. Hiervoor werden twee medewerkers, verbonden aan respectievelijk LOGiN en Groep INTRO,
aangesteld. In overleg met de partners wordt een traject op maat voor de jongere uitgewerkt. Dat traject is
uniek en divers, gaande van opbouw van vertrouwen tot talentontwikkeling, tot het opdoen van een eerste
werkervaring, enzovoort. Er worden ook specifiek middelen vrijgemaakt om bedrijven te belonen die bereid
zijn zogenaamde snuffelstages aan te bieden.
Via een integrale en persoonlijke aanpak willen we voor de gesloten pistachenootjes een succeservaring
creëren in de richting van opleiding of tewerkstelling.
De aanmeldingen voor Ant-woord lopen vlot binnen en op het moment van schrijven staat de teller op 25 cases
waarvan 13 in traject gestart zijn.

II. Aanpak van nieuwe signalen.
Actie 22: Aanpak geweld in en rond de stationsomgeving.
Naar aanleiding van een aantal geweldsmisdrijven door minderjarigen (“Zehbi’s”) in
en rond de stationsomgeving werd er eind november een overleg georganiseerd
tussen stad Brugge, lokale politie, parket, betrokken scholen en CLB’s, jeugdhulp en
onderwijsdeskundigen. De bedoeling was om te komen tot een gezamenlijke
inschatting van de problematiek en tot een gezamenlijke aanpak. De ervaren
knelpunten werden verder onder de loep genomen in een drietal werkgroepen: over
het preventieve luik, het repressieve luik en de infrastructuur. Vanuit haar opdracht
trok ‘Brugge(n) voor jongeren’ in december aan de kar van de werkgroep preventie.
Die resulteerde in drie concrete acties: het time out aanbod in Brugge beter bekend maken, sneller beroep
doen op gedwongen hulpverlening en warme overdracht tussen scholen realiseren bij schorsing van leerlingen.
TO DO IN 2018: De stationsomgeving wordt door Route 36 als hot spot geselecteerd.
Vanuit de projectwerking (zie eerder) wordt er specifiek ingezet op de stationsbuurt.

III. Signaalnota 2018.
Zoals aangekondigd, wordt er sinds het najaar 2017 geïnvesteerd in een onderzoek ter evaluatie van
‘Brugge(n) voor jongeren’ (zie ook actie 2). Dat onderzoek wordt gecoördineerd door Jan Naert, assistent
onderzoeker aan de vakgroep orthopedagogiek van de Universiteit Gent. Het betreft een kwalitatieve studie
over de ervaringen met het project sinds de start in 2012. Hiervoor werden interviews afgenomen van
sleutelfiguren uit de actiegroep van ‘Brugge(n) voor jongeren’. Daarnaast is er ook een focusgroep geweest met
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de stuurgroep van het project. In de mate van het mogelijke worden eventuele extra informanten toegevoegd
in de studie.
De resultaten van het onderzoek zullen voorgesteld worden tijdens een netwerkmoment op
vrijdagvoormiddag 27 april. Het eerste gedeelte zal een plenaire uiteenzetting van de bevindingen van Jan
Naert zijn. Het tweede gedeelte van het netwerkmoment vraagt interactie tussen de aanwezige netwerkleden
om te komen tot prioriteiten voor ‘Brugge(n) voor jongeren’ voor de komende legislatuur. Die prioriteiten
worden geselecteerd uit de aanbevelingen van het evaluatierapport en signalen van ‘Brugge(n) voor
jongeren’. Voor die signalen baseren we ons op de signaalnota van 2014 en 2016, en alle werkingsverslagen
van ‘Brugge(n) voor jongeren’.

Besluit
Na vijf jaar ‘Brugge(n) voor jongeren’ maken we in 2018 de balans op: in samenwerking met de
Universiteit van Gent werd er de afgelopen maanden geïnvesteerd in een kwalitatieve studie over
de ervaringen met het project sinds de opstart in 2012.
Dit werkingsverslag, samen met de rapporten van voorgaande jaren, illustreren dat Brugge een
dynamisch netwerk en tal van initiatieven gericht op kwetsbare jongeren rijker is. Er ligt echter nog
veel werk op de plank. We geloven in het belang van een blijvende inzet voor “de pistachenootjes”
in Brugge.
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