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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 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 2016 geschetst, alsook de ambities voor 2017 
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: Netwerkmoment op 15 januari 2016 in Entrepot rond thema participatie. 

 
Wat hebben jongeren nodig om succesvol de stap 
te zetten van voorziening naar zelfstandigheid? 
Hoe houd je als professional voeling met de 
doelgroep? Hoe kunnen we anders kijken naar 
jongeren? Hoe kunnen we beter zicht krijgen op 
wat jongeren nodig hebben?  
Dr. Sharon Van Audenhove gaf een inspirerende 
lezing over jongeren die de jeugdzorg verlaten en 
de overgang maken naar een zelfstandig leven. 

Aansluitend konden de deelnemers intekenen voor 
één van de vier DOE-workshops: De grote stap 
(Cachet vzw), Fotomaton on tour (Batterie vzw), 
Efficiënt online communiceren (Mediaraven vzw) 
en ’t Accent van de cliënt (Filip Van Becelaere).  
Een 70-tal maatschappelijk werkers, 
leefgroepbegeleiders, coördinatoren, 
jeugdwelzijnswerkers… van Brugse diensten en 
projecten namen deel aan dit netwerkmoment.  



 

 
 

  
 

 

Actie 2: Belevingsonderzoek rond vrijetijdsbesteding van maatschappelijk kwetsbare jongeren in 
Brugge.  

 
Emely Keereman, studente Sociaal Werk aan de 
Universiteit Gent, maakte in 2016 haar 
proefschrift: De betekenis van het 
jeugdwelzijnwerk voor maatschappelijk 
kwetsbare jongeren. Een kwalitatief onderzoek bij 
jongeren uit het project ‘Brugge(n) voor 
jongeren’.   
Dat onderzoek gebeurde in opdracht van 
‘Brugge(n) voor jongeren’ en kadert binnen het 
proces van afstemming van Buurtsport, 
jongerenwerking ’t Salon en de preventiewerkers 
waar later in dit verslag nog naar verwezen wordt. 
Emely concludeerde dat de betekenis die jongeren 
geven aan het jeugdwelzijnswerk zeer divers is: van 
een ontmoetingsplaats, ontspanning vinden, 
informeel leren, in dialoog en debat leren gaan, tot 
maatschappelijk participatie, leefwereldverbreding 
en sociaalpedagogische dienstverlening.                                                                                 
De jongeren beschrijven het jeugdwelzijnswerk als 
een jeugdwerkaanbod waar zij ondersteund en 

begeleid worden doorheen diverse domeinen zoals 
welzijn, onderwijs en sport. Het is een minder 
gestructureerd jeugdwerkaanbod met weinig 
regels en vrijheid, waar ze kunnen ontsnappen aan 
hun alledaagse bekommernissen.   
De jongeren gaven ook nog een aantal 
opmerkingen en tips mee die de samenwerking 
van Buurtsport, Salon en Preventie ten goede 
kunnen komen.   
 

 

Actie 3: Sociaal-artistiek project in samenwerking met de Antwerpse cultuureducatieve organisatie 
Piazza dell’Arte. 

 
Piazza dell’Arte organiseert sinds 2014 mediawijze 
ateliers voor kwetsbare jongeren vanaf 14 jaar in 
diverse Vlaamse steden en gemeenten. Onder de 
noemer HUB laten ze jongeren werken in Digital 
Storytelling ateliers onder professionele 
begeleiding van kunstenaars, waarbij ze zichzelf en 
hun leefomgeving op digitale en artistieke wijze 
op de kaart zetten. Piazza dell’Arte verkreeg 
Vlaamse middelen om gratis projecten op te 
starten in de vijf verschillende provincies en koos 
‘Brugge(n) voor jongeren’ uit als West-Vlaamse 
organisatie om mee samen te werken. Een 15-tal 
jongeren    
 

 
verbonden aan Buurtsport, jongerenwerking ’t 
Salon en Preventie konden intekenen in het traject 
dat verspreid was over 5 dagen tijdens, voor en na 
de herfstvakantie.  Zaterdag 19 november lieten ze 
aan de hand van onder andere beeld- en 
videomateriaal een staaltje van hun kunnen zien in 
de Vrijwilligerscentrale. Eén van de topics door de 
jongeren gekozen, was bijvoorbeeld 
‘hangjongeren’ en dat leverde deze grappig 
beelden op:  
 
 
 



 

 
 

 
 
Deze ervaring met Piazza dell’Arte  is een 
leermoment geweest voor de Triënnale 2018. We 
dienden een voorstel in voor een samenwerking in 
het kader van de Triënnale, omdat we denken dat 
kwetsbare jongeren zowel letterlijk als figuurlijk 
mee kunnen bouwen aan de bruggen in Brugge. 
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. Met 
Raumlabor, een Berlijns collectief, zal een traject 

opgezet worden waarbij jongeren in een eerste 
fase volop kunnen experimenteren. In het tweede 
fase zullen realisaties zichtbaar gemaakt worden 
waarmee we ‘Brugge(n) voor 
jongeren’ aan het brede 
publiek tentoon stellen, maar 
vooral ook de jongeren een 
succeservaring geven. We 
krijgen voor dit unieke 
project versterking van vzw 
De Batterie.  

 
 

Actie 4: Focusgroepen in samenwerking met ‘Warme Steden’ in functie van de signaalnota 2016. 

 
In de tweede helft van 2016 
bevond het project ‘Warme 
Steden’ zich in de fase van 
behoefteanalyse op basis 
waarvan begin 2017 een 
actieplan opgemaakt 
wordt. De stem van de 

jongere is in dit project belangrijk. Daarnaast 
bezorgt ‘Brugge(n) voor jongeren’ jaarlijks een 
signaalnota aan bestuur en pers (zie verder) 
waarbij ook rekening gehouden wordt met de 
mening van de jongere.  
 
 
 
 

 
Beide projecten gingen op zoek naar groepen van 
jongeren van 12 tot 25 jaar om hen te beluisteren 
rond de centrale vraag: wat hebben jongeren in 
Brugge nodig, in het bijzonder om hun veerkracht 
te versterken?  
Via en dankzij het netwerk van ‘Brugge(n) voor 
jongeren’ lukte het om 6 groepjes van jongeren te 
bevragen, verbonden aan De Kantel, De Lane, 
jongerenwerking ’t Salon, TCK Nieuwland, Switch 
en De Varens.  
De resultaten van deze gesprekken zijn 
geïntegreerd in de signaalnota 2016.  
We leren wel uit deze actie dat de methodiek van 
focusgroepen minder geschikt is voor kwetsbare 
jongeren. 
 

 Actie 5: 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. Naar aanleiding van het overlijden van 
Jordy, de jongen die in 2016 door ontbering stierf 
in de Blaarmeersen, kwam Cachet als goede 
praktijk uitgebreid in de media. ‘De grote stap’ 
(naar een zelfstandig leven) is een thema waar 
Cachet al veel rond gewerkt heeft. Cachet is 
voorlopig enkel actief in de provincies Antwerpen, 

Limburg en Vlaams-Brabant. ‘Brugge(n) voor 
jongeren’ heeft de ambitie om ook in Brugge een 
Cachet-werking op te starten. Enerzijds, omdat we 
samen met jongeren ons beleid en onze acties 
vorm willen geven. Anderzijds, omdat we geloven 
dat een Cachet-werking er toe kan bijdragen dat er 
vanuit het netwerk van ‘Brugge(n) voor jongeren’ 
(voorzieningen jeugdzorg, maar ook OCMW, 
CAW…) fundamentele keuzes gemaakt worden in 
functie van meer en beter bereik van kwetsbare 
jongeren. Sinds oktober 2016 zijn de gesprekken 



 

 
 

met Cachet, de Vlaamse administratie en andere 
belanghebbenden volop aan de gang. We willen 
een gedragen constructie creëren in functie van de 
aanwerving van een Cachet-medewerker waaraan 
zowel ‘Brugge(n) voor jongeren’ als andere 
partners, zoals Vlaanderen en lokale voorzieningen 
een bijdrage leveren.  
 

  

 Actie 6: Verhoogde betrokkenheid van jongeren bij ‘Brugge(n) voor jongeren’.  

 

 

In 2017 willen we de betrokkenheid van jongeren 
bij acties van ‘Brugge(n) voor jongeren nog 
verhogen, bijvoorbeeld: het bevragen van jongeren 
is een essentieel luik van de studie oostkust (zie 
actie 24), bij de inrichting van het jongerenhuis in 
de Vlamingdam (zie actie 13) willen we jongeren 
betrekken en ook voor het traject kind- en 
jeugdvriendelijke stad dragen we ons steentje bij 
met het verspreiden van de enquêtes.   

 
 

Strategische doelstelling 2: Versterken van het netwerk van Brugse 
professionals opdat beter kan samengewerkt worden in functie van de jongere.   
 

Actie 7: 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 2016): 

 CAW Noord-West-Vlaanderen: Piet Baes 
(Directeur Dwarsverbindingen) en Els Willems 
(Directeur Onthaal). 

 Stad Brugge: Koen Timmerman 
(Preventieambtenaar), Jochen Snick 
(Diensthoofd jeugddienst), Tineke Van de 
Walle (Stedenfonds), Bram De Brabander 
(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 2016: 

 22 februari 2016 

 27 juni 2016 

 5 september 2016 

 19 september 2016 

 19 oktober 2016 

 6 december 2016 

 



 

 
 

Actie 8: ‘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.  

 
Leden van de actiegroep (december 2016): 

 Jongerenwerking CAW Noord-West-
Vlaanderen (JAC, LOGiN, ’t Salon): Mieke 
Burggraeve 

 Preventiedienst Stad Brugge: Stefan Hooft 

 Trajectbegeleiding, maatschappelijke 
dienstverlening OCMW Brugge: Piet Dupan 

 Dagcentrum De Sleutel Brugge: Wim Vens 

 CGG en PET Noord-West-Vlaanderen: Nausika 
Desmet 

 Groep INTRO West-Vlaanderen (sector 
onderwijs-vorming): Wouter 
Verschaeve/Wendy Teerlinck 

 Netwerk Leerrecht en Time-Out Blink! 
(Vereniging SPOOR): Anne Sabbe 

 Herkern (Patio): Koen Van de Voorde 

 CLB Brugge(n): Rosemie Gouwy 

 CLB De Klaver: Katja Smessaert 

 Interstedelijk CLB: Nico Martens 

 Vertegenwoordiger bijzondere jeugdzorg: 
Marc Lapierre 

 VDAB Brugge: Tamara Van Dycke 
 
Taken actiegroep: 
De actiegroep koos eind 2014 voor vijf prioriteiten 
waar ze gedurende de duur van het project werk 
van wil maken:  
 

1. Meer continuïteit in het zorgtraject van een 
jongere (trajectbegeleiding). 

2. Een fysiek of virtueel jongerenpunt. 
3. Brede school initiatieven. 
4. Verhoogde betrokkenheid van jongeren bij 

BVJ. 
5. Een verhoogde samenwerking tussen de 

sectoren onderwijs en welzijn. 
 

Data: 

 6 juni 2016 

 17 oktober 2016 
 

Evaluatie: 
De actiegroep kwam, door het 
zwangerschapsverlof van de coördinator, in 2016 
twee keer bijeen. Tijdens de bijeenkomsten werd 
er verder geïnvesteerd in uitwisseling en 
afstemming in functie van meer en beter bereik 
van kwetsbare jongeren. De topics 
trajectbegeleiding, het jongerenpunt (zie verder) 
en betrokkenheid jongeren (zie eerder) kregen 
verder vorm.  
Vanuit onder meer flankerend onderwijsbeleid 
wordt er ingezet op het thema brede school en een 
verhoogde samenwerking tussen onderwijs en 
welzijn. 

Actie 9: 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 2016 vonden er drie netwerkmomenten plaats: 
 
 

 
 

 

 15 januari 2016: Netwerkmoment rond thema 
participatie, Entrepot, 70-tal deelnemers (zie 
actie 1). 

 28 april 2016: Netwerkmoment i.s.m. VDAB 
rond tewerkstelling van kwetsbare jongeren, 
VDAB, 80-tal deelnemers. 

 7 oktober 2016: Pop-up Brugge(n) voor 
jongeren – café, methodiek The World Café 
voor het verzamelen van signalen in functie 
van de signaalnota, Jeugdhuis Thope, 54 
deelnemers.



 

  

 
 
Op 13 januari 2017 was er een nieuwjaarsdrink van ‘Brugge(n) voor jongeren’ in Villa Bota bar en een ander 
netwerkmoment staat gepland voor vrijdag 17 maart 2017 in het Tillegemkasteel (zie verder).  
 

Actie 10: Informeren en kennismaken via de website www.bruggenvoorjongeren.be, onder meer 
via de nieuwspagina.  

 
In 2016 werd een nieuwspagina aan de website 
toegevoegd. Uit de Google Analytics blijkt dat 
vooral deze het meest geconsulteerd wordt. 
Daarnaast werd de website in 2016 verrijkt met 
een Brugge(n) voor jongeren – wegwijzer (zie actie 
4).  
We stellen vast dat het ‘verborgen’ gedeelte van 
de website (intranet), meer bepaald de wie-is-wie-
pagina als de beschikbare documenten zelden nog 
geconsulteerd worden. In 2017 willen we hiervan 
de achterliggende redenen nagaan en bijsturen 
waar het kan.  

 

 
  

 

Actie 11: Coproducties ontstaan uit contacten met het werkveld. 

 
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) 

 Stuurgroep Buurtsport (Vrije tijd, OCMW) 

 Stuurgroep Netwerk Vrijetijdsparticipatie (Vrije tijd, OCMW) 

 Werkgroep Schoolloopbaan en Diversiteit (Onderwijs, Vereniging SPOOR) 

 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) 
 
In 2016 ontwikkelden er zich uit deze en andere contacten een aantal coproducties, zoals:  

 In samenwerking met de diversiteitsdienst: Play Again, een 
educatieve voorstelling in het kader van de week tegen geweld in het 
gezin, op woensdag 30 november in de Biekorf, specifiek gericht op 
jongeren en hun begeleiders verboden aan voorzieningen die werken 
met kwetsbare jongeren. Een 100-tal jongeren van verschillende 
voorzieningen (De Lane, SBSO De Varens, Dagcentrum De Schoor…) 
tekenden op dit aanbod in. De voorstelling was erg geslaagd en de 
jongeren waren duidelijk onder de indruk.  



 

 
 

 In samenwerking met de trekkers van Warme Steden: ‘Brugge(n) voor 
jongeren’ engageert zich om mee te werken aan het Pilootproject ‘Warme 
Steden’. Uit de behoefteanalyse van Warme Steden blijken een aantal 
prioriteiten in overstemming te zijn met die van ‘Brugge(n) voor jongeren’, 
zoals het hulpverleningsaanbod beter bekend maken en een jongerenhuis als 
centraal aanmeldingspunt. Rond deze acties zullen beide projecten 
samenwerken.  

 
 

 

Strategische doelstelling 3: Verhogen van het bereik van maatschappelijk 
kwetsbare jongeren.  
 
VRIJETIJDSWERKING  

 

Actie 12: Vrijetijdswerking ‘Brugge(n) voor jongeren’, vanuit een samenwerking tussen Buurtsport, 
preventiewerkers en jongerenwerking ’t Salon.  

 
Sinds 2012 is er een sterkere samenwerking tussen volgende diensten opdat kwetsbare jongeren meer en 
beter bereikt zouden worden:  

1. Preventiewerkers (Stad Brugge)  
2. Jongerenwerking ’t Salon (CAW) 
3. Buurtsport (OCMW-Vereniging Spoor Brugge) 

Deze diensten zijn alle drie actief in de vrijetijdssfeer van jongeren.  
 
Vooraf:  

 2012 – één van de 8 aanbevelingen uit het rapport van ‘Brugge(n) voor jongeren’: “Het lijkt ons goed om 
deze initiatieven in elkaar te verweven of toch minstens gezamenlijk op te volgen. (…) Het is niet 
ondenkbaar dat een deel van de bestaande buurtsportwerking toegevoegd wordt aan het team 
jeugdopbouwwerk.” 

 2014 – opstart van een lerend netwerk, bestaande uit veldwerkers van ’t Salon, Buurtsport, 
preventiewerkers en ook JAC met de bedoeling tot uitwisseling en afstemming te komen.  

 2015 - het lerend netwerk leidde tot een aantal concrete afstemmings- en samenwerkingsinitiatieven: 
vindplaatsgericht werken van preventiedienst in combinatie met buurtsport op Sint-Kruis, het 
voetbaltornooi de B-Cup, gemeenschappelijke fundagen tijdens de zomervakantie, doorstroming van 
doelgroep buurtsport op Sint-Pieters naar jongerenwerking ’t Salon… 

 
In 2016: werd er verder geïnvesteerd in samenwerking en afstemming tussen deze drie diensten in de vorm 
van een gemeenschappelijke vrijetijdswerking. Concreet vond er telkens op dinsdag en donderdag in de 
vakanties een activiteit plaats vanuit die gemeenschappelijke werking. Verder heeft elke dienst nog zijn eigen 
werking.  
De organisatie van de activiteiten, maar ook de afstemming en de samenwerking (denk aan 
begeleidershouding, opvolging van jongeren…) worden besproken in een werkoverleg ‘Brugge(n) voor 
jongeren’ waaraan de medewerkers, de respectievelijke leidinggevenden en de coördinator van ‘Brugge(n) 
voor jongeren’ deelnemen. 
Daarnaast is er ook een goed werkend dagelijks bestuur met de leidinggevenden en de coördinator. 
 
Activiteiten voorjaar:  

 Krokusvakantie: avondspel en carnavalsfeest met karaoke (di), film (do) 

 Paasvakantie: fluolicious (di), girls’day en men’s day (do), bowling (di), mountainbike (do) 

 Voetbaltornooi B-Cup 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
Activiteiten zomervakantie:  

Juli 2016 Aantal deelnemers    Augustus 2016 Aantal deelnemers 

Di 5/7 Walibi 48    Di 2/8 Bumpervoetbal    geannuleerd 

Do 7/7 Watercocktail 24    Do 4/8 Watercocktail 10 

Di 12/7 Vissen geannuleerd    Di 9/8 Dropping 19 

Do 14/7 Stranddag + golf 11    Do 11/8 Paardrijden 11 

Di 19/7 Watercocktail 20    Di 16/8 BMX 11 

Ma 25/7–woe 27/7 Kamp 30    Do 18/8 Watercocktail 18 

     Di 23/8 Bumpervoetbal 20 

     Do 25/8 Paintball 50 

     Vrij 26/8 Barbecue 32 

Activiteiten najaar:  

 Herfstvakantie: sociaal-artistiek project in samenwerking met Antwerpse cultuureducatieve organisatie 
Piazza dell’Arte (zie actie 3).  

 Kerstvakantie: sinterklaasfeest en schaatsen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Positieve effecten vrijetijdswerking ‘Brugge(n) voor jongeren’: 

 Jongeren maken kennis met de verschillende 
deelwerkingen. 

 Ook jongeren die voorheen niet bereikt 
werden, vinden – o.m. door het breed 
bekendmaken onder de vlag van ‘Brugge(n) 
voor jongeren’ – de weg naar de werkingen.  

 Door het bundelen van krachten en middelen 
kunnen jongeren kiezen tussen een brede 
waaier aan basisaanbod, meestal gratis en 
zonder inschrijving. Dit aanbod is afgestemd 
zodat een mooie spreiding gegarandeerd is 
tijdens de vakantie. Dit verhindert dat de 

jongeren aangezet worden te shoppen of te 
moeten kiezen.   

 Meer jongeren worden bereikt: in de zomer 
van 2016 gingen 47 jongeren mee naar Walibi, 
het kamp was volzet met 30 deelnemers, 51 
jongeren deden mee met paintball (ondanks 
de hitte, vorig jaar waren dat er 88), opnieuw 
meer jongeren vonden de weg naar ’t Salon…  

 De “pistachenootjes” krijgen een 
gemeenschappelijk gedragen en consequente 
opvolging. 

 Het merk ‘Brugge(n) voor jongeren’ slaat aan 
bij de jongeren en bij de voorzieningen. 

 
Aandachtpunten voor 2017 en verder: 

 In 2017 willen we een nieuwe naam gevonden 
hebben voor de vrijetijdswerking, want 
‘Brugge(n) voor jongeren’ is meer dan louter 
die werking. Dat is verwarrend. 

 We moeten nog meer investeren in 
bekendmaking van het programma en het 
ronselen van jongeren, vooral van jongeren 
die we nog niet bereiken. Dat kan via sociale 
media, via de voorzieningen... In dat kader 
staat er begin maart een vorming rond sociale 
media gepland.  

 De tijd blijkt rijpt te zijn om de samenwerking 
tussen de partners te formaliseren en een 
ruimtelijke vertaling te geven, zodat deze 
veldwerkers elkaar meer zien én meer 
afgestemd aan de slag gaan.  

 De samenwerking met JAC en LOGiN (beiden 
CAW) dient opnieuw versterkt te worden, 
omdat zij over de kennis en de tijd beschikken 
om ondersteuning te bieden aan jongeren die 
dat nodig hebben. Het is dan ook wenselijk dat 
JAC en LOGiN onder hetzelfde dak gehuisvest 
worden (zie actie 13).  

 

EEN FYSIEK JONGERENPUNT 

Actie 13: Opstart jongerenhuis in de Vlamingdam 36.  

 
Rekening houdende met de vele verschuivingen op vlak van infrastructuur van zowel stad, OCMW en CAW, 
leek het ons een opportuniteit om de teams van jongerenwerking ’t Salon, Buurtsport en de preventiewerkers , 
alsook JAC en LOGiN, onder te brengen onder één dak.  

 Enerzijds in functie van de jongere: uit onder meer de focusgroepen en de behoefteanalyse van Warme 
Steden blijkt dat jongeren nood hebben aan een duidelijk, laagdrempelig ankerpunt waar ze terecht 
kunnen voor ontmoeting en activiteiten, informatie en ondersteuning. Uit het onderzoek waar in actie 2 
naar verwezen wordt blijkt dat kwetsbare jongeren een eigen plek willen, die losstaat van het reguliere 
jeugdwerk, en waar beroep kan gedaan worden op professionele krachten.  

 Anderzijds in functie van de medewerkers: voor een vlottere samenwerking en afstemming in functie van 
dezelfde jongeren, voor een betere doorstroming van vrije tijd naar welzijn en omgekeerd, voor een 
betere profilering en zichtbaarheid… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Het CAW-gebouw in de Vlamingdam 36 werd als 
een geschikte locatie beoordeeld, omdat het een 
groot, jong, modern gebouw is. Brugge-Centrum 
telt veel secundaire scholen. En het is een centrale 
en neutrale plaats in de buurt van waar jongeren 
dagelijks passeren in functie van werk, vrije tijd, 
school… 
 

 
 
In 2016 werkte het dagelijks bestuur verder aan een gemeenschappelijk kader (missie en strategie). Dat 
gebeurde op basis van interviews en gesprekken die in 2015 met de teams plaats vonden (zie werkingsverslag 
2015). Dat kader zal als basis gelden voor een proces met een externe begeleider in 2017 met de bedoeling 
tot een duidelijke identiteit van het huis en gemeenschappelijke doelstellingen te komen.  

 
 Gezamenlijke missie: 
Met een volwaardig en samenhangend aanbod bestaande uit presentie, informatie en ondersteuning, en 
vrijetijdsactiviteiten, willen we jongeren tussen 12 en 25 jaar, in het bijzonder jongeren in maatschappelijk 
kwetsbare posities (pistachenootjes), bereiken.  
 

 Gezamenlijke strategie: 

IN HUIS UIT HUIS 

Presentie 
- Instuifwerking 

Presentie 
- Vindplaatsgericht werken 

Informatie en ondersteuning 
- Informatie 
- Onthaal 
- Hygiëne 
- Trajectbegeleiding 

Informatie en ondersteuning 
- Preventieve acties 
- Trajectbegeleiding 

 
 

Activiteiten 
- Buurtsport 
- Thema-avonden 
- Vakantiewerking 
- Experimenteerruimte ism externen 
- … 

Activiteiten 
- Buurtsport 
- Wervingsactiviteiten 
- … 

 

 

De verhuis is voorzien voor 30 mei 2017. 
De opstart van de procesbegeleiding is voorzien 
voor begin mei 2017. 
Ten slotte zullen in de tweede helft van 2017 ook 
een aantal noodzakelijke verbouwingswerken 
gebeuren op de benedenverdieping om het pand 
jongerenproof te maken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CONTINUÏTEIT IN HET ZORGTRAJECT VAN EEN JONGERE (TRAJECTBEGELEIDING) 

 

Actie 14: Ontwikkeling van de Brugge(n) voor jongeren - wegwijzer door de werkgroep 
trajectbegeleiding. 

 
Eén van de vijf prioriteiten van de actiegroep (zie 
actie 8) is zorgen voor meer continuïteit in het 
zorgtraject van een jongere waarmee vermeden 
wil worden dat jongeren tussen wal en schip 
belanden, in het bijzonder tijdens de overgang van 
minder- naar meerderjarigheid. Een werkgroep, 
bestaande uit diverse Brugse veldwerkers van 
verschillende diensten, ging in 2015 met dit thema 
aan de slag. In juni 2015 organiseerde de groep 
een netwerkmoment rond het thema (zie vorig 
werkingsverslag) dat onder meer resulteerde in 
een aantal aanbevelingen voor de werkgroep.  
 
 
 
 

 
 
 

Het werkveld stelt onder meer de vraag naar een 
duidelijk en eenvoudig overzicht van het Brugse 
hulpverleningsaanbod voor jongeren tussen 12 en 
25 jaar. Naar analogie van de website van het 
Sociaal Huis Brugge werden 12 pictogrammen 
gemaakt telkens verwijzend naar een 
levensdomein. Aan elk levensdomein is slechts één 
dienst of werking verbonden, vb. voor alle vragen 
met betrekking tot psychisch welbevinden, kan je 
als professional bij het Psychiatrisch Expertiseteam 
(PET) terecht of voor alle vragen die te maken 
hebben met wonen, kan je in het Huis van de 
Bruggeling terecht. Per thema functioneert één 
“voordeur” als dispatcher die de vraagsteller 
verwijst naar de juiste dienst. Het is een tool om 
als dienst elkaar te vinden en te consulteren, en 
meer beroep te doen op ieders expertise.  
 

 
 

 

Actie 15: Casusbespreking van “gesloten pistachenootjes” door de werkgroep trajectbegeleiding.  

 
Tijdens regelmatige tafelsessies worden verhalen 
van “gesloten pistachenootjes” besproken. Het zijn 
jongeren waarmee blijvend vastgelopen wordt, 
ondanks teambesprekingen, ondanks intervisies… 
Met collega’s van andere sectoren wordt er samen 
naar oplossingen gezocht om de vastgelopen 
situatie los te wrikken.  2016 is een opstartjaar 
geweest. Er vonden vier sessies plaats. In 2017 zal 
er nagegaan worden of en hoe een ruimere 
vertegenwoordiging dan louter de werkgroep 
haalbaar is.  

 

 

 
 
 
 



   

 
 

Actie 16: Mentaliteitswijziging bij de voorzieningen in functie van samenwerken rond 
zorgcontinuïteit.  

 
 

 
 
 
 

Sedert 2008 is het experiment LOGiN (CAW) rond 
casemanagement actief. De meerwaarde wordt 
door iedereen in de sector uitgesproken omwille 
van de inzet op continuïteit in het zorgraject van 
de jongere, en dat over sectoren en diensten heen 
onafhankelijk van een eigen aanbod. In 2015 werd 
er gesleuteld aan het concept van LOGiN. 
Momenteel wordt er vanuit twee modules 
gewerkt: consult+ en trajectbegeleiding. In geval 
van consult+ wordt niet onmiddellijk 
trajectbegeleiding opgestart, maar wordt er samen 
met de aanmelder gezocht naar mogelijkheden 
voor de jongere. 

Tijdens de adviesraad van LOGiN begin 2016 
ontstond het idee om de methodiek van consult+ 
vanuit ‘Brugge(n) voor jongeren’ uit te dragen. 
Dat betekent dat gewerkt wordt aan een soort van 
mentaliteitswijziging waarbij andere 
voorzieningen en werkingen uitgedaagd worden 
om een gedeelde verantwoordelijkheid op te 
nemen in het helpen van maatschappelijk 
kwetsbare jongeren. Dat kan door het samen 
zoeken,  door een warme overdracht te voorzien 
wanneer jongeren van de ene dienst naar de 
volgende gaan, door al eens buiten de lijntjes te 
kleuren… De wegwijzer en de tafelsessies dragen 
bij aan die mentaliteitswijziging. In maart 2017 
staat er een netwerkmoment gepland, Brugge(n) 
Bouwen II, dat een vervolg is op de eerste editie in 
2015. Het netwerk zal gevraagd worden een 
symbolische engagementsverklaring te tekenen. 

Het houdt de belofte in om in de eigen organisatie 
een reflex te maken in functie van een zorg op 
maat en continuïteit van trajecten.  
 
 

 

 
En verder: in het kader van afstemming Buurtsport, preventie, jongerenwerking ’t Salon, JAC en LOGiN willen 

we in 2017 nagaan hoe de methodiek trajectbegeleiding zoals omschreven in het jeugd(welzijns)werk kan 
geïntegreerd worden. Met de werkgroep trajectbegeleiding gingen we in 2015 alvast inspiratie opsnuiven bij 

vzw Jong in Gent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

Strategische doelstelling 4: Bundelen van registraties en signalen met 
betrekking tot de doelgroep.  
  

Actie 17: Opmaak van een signaalnota. 

 
Om de twee jaar stellen we vanuit ‘Brugge(n) voor jongeren’ een signaalnota voor met behoeften, noden en 
ontwikkelingen op vlak van maatschappelijk kwetsbare jongeren in Brugge. De signaalnota 2016 werd in 
oktober voorgesteld aan het stads-, OCMW- en CAW-bestuur, in aanwezigheid van de pers. In tegenstelling tot 
de voorgaande nota van 2014, was deze nota een bundeling van ook signalen afkomstig van jongeren zelf. In 
samenwerking met Warme Steden, organiseerden we 6 groepsgesprekken met kwetsbare jongeren (zie actie 
4). Professionals konden hun mening kwijt tijdens het pop-up ‘Brugge(n) voor jongeren’-café van 7 oktober (zie 
actie 9). De stuur- en actiegroep van ‘Brugge(n) voor jongeren’ finaliseerden tenslotte dit document.  
 
De 7 signalen zijn geclusterd volgens thema: wonen en huisvesting, vrije tijd, welzijn en gezondheidszorg, en 
onderwijs en tewerkstelling. 
Ten aanzien van de stad Brugge, het OCMW Brugge en het CAW Noord-West-Vlaanderen selecteren we 
volgende concrete aanbevelingen uit de nota: 

 
WONEN EN HUISVESTING 
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. 

 
VRIJE TIJD 
Het vrijetijdsaanbod in Brugge kan nog toegankelijker gemaakt worden voor maatschappelijk kwetsbare 
jongeren. Om deze lacune deels te ondervangen, hebben de preventiewerkers (stad), Buurtsport (OCMW-
vereniging SPOOR) en jongerenwerking ’t Salon (CAW) - onder de vlag van ‘Brugge(n) voor jongeren’ - een 
gezamenlijke vrijetijdswerking uitgewerkt, specifiek gericht op kwetsbare jongeren.  
In 2017 wordt een deel van het CAW-gebouw in de Vlamingdam 36 de uitvalsbasis van deze drie diensten. Ook 
het JAC en LOGiN, beiden CAW-jongerenwerkingen, nemen er hun intrek. We geloven in de opportuniteit om 
met een minimum aan middelen een “jongerenhuis” in Brugge te creëren. Hiermee komen we ook tegemoet 
aan de vraag van jongeren naar meer ontmoetingsruimte en een duidelijker ankerpunt waar ze terecht kunnen. 
We nodigen de stad, het OCMW en CAW uit om verder te investeren in deze positieve en zinvolle 
samenwerking. 

 
WELZIJN EN GEZONDHEIDSZORG 
18 jaar worden, is voor heel wat jongeren een kantelmoment. Zeker kwetsbare jongeren beschikken 
onvoldoende over de nodige competenties en vaardigheden waardoor het op-eigen-benen staan moeizaam 
verloopt. Vanuit de voorzieningen, het onderwijs… kan er nog meer geïnvesteerd worden in het versterken van 
het informeel netwerk van de jongere en de praktische kant van het alleen wonen.  
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. We rekenen op inhoudelijk 
en financiële steun van alle betrokkenen om een Cachet-werking in Brugge mogelijk te maken.  
Het werkveld blijft complex en weinig transparant. We verzoeken de stad om verder te blijven investeren in 
netwerkvorming  en afstemming via o.a. ‘Brugge(n) voor jongeren’. Via een werkgroep trajectbegeleiding 
worden methodieken gecreëerd, zoals tafelsessies en een online wegwijzer, die die continuïteit en coördinatie 
van zorg van de meest kwetsbare jongeren verbeteren. In dat verband heeft het casemanagement project 
LOGiN (CAW) zeker haar strepen verdiend. We roepen alle partners op om ook nà 2018 casemanagement in 
Brugge mogelijk te maken.  
 
 
 



   

 
 

ONDERWIJS EN TEWERKSTELLING 
De overgang van school (met eventueel schoolse vertraging) naar werk blijkt voor kwetsbare jongeren moeilijk 
te zijn: ze vinden geen werk of slagen er niet in de job te behouden. Meer succesvolle 
samenwerkingsinitiatieven, denk aan het project jobstudentplaatsen voor kwetsbare jongeren, verder zetten 
van het project leerrecht en het VDAB-netwerkmoment, kunnen de tewerkstelling van kwetsbare jongeren 
alleen maar ten goede komen. We verzoeken de stad, het OCMW, het CAW en uiteraard het ganse werkveld 
om voldoende ruimte te creëren voor jobs die geschikt zijn voor kwetsbare jongeren. We geloven in 
ervaringsleren vanaf de schoolbanken en sporen de dienst flankerend onderwijsbeleid aan hierin een 
stimulerende rol op te nemen.  
 

Actie 24: Opvolgen van de signalen.  

 
Het is niet de bedoeling dat de signaalnota dode letter worden. 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 2016 gingen we met volgende signalen actief aan de slag: 
 Het vrijetijdsaanbod in Brugge kan nog toegankelijker gemaakt worden: we hebben onze eigen, 

laagdrempelige vrijetijdswerking (zie actie 12). Er wordt samengewerkt met de jeugddienst opdat met 
grote activiteiten, zoals een Relax, buitenspeeldag… ook een kwetsbaar publiek bereikt wordt. Het 
Netwerk Vrijetijdsparticipatie zet in op meer gratis activiteiten voor jongeren. Meer afstemming is wel nog 
nodig voor wat betreft het aanbod van vrijetijdsparticipatie.  
 

 Creëer meer ruimte voor ontmoeting: met het jongerenhuis (zie actie 13) wordt al een stukje tegemoet 
gekomen aan de vraag van jongeren naar meer ontmoetingsruimte.  

 
 Zeebrugse jongeren blijven moeilijk bereikbaar: ‘Brugge(n) voor jongeren’ investeerde in 2015 in de 

werking van het WUK-kot door een financiële stimulans te voorzien. 
Daarnaast namen we, ook in 2015, het initiatief om de lokale besturen van 
Knokke-Heist, De Haan, Blankenberge en Brugge/Zeebrugge samen te 
brengen. De Dienst Welzijn van de Provincie en RESOC/SERR schoven mee 
aan tafel omwille van het interlokale karakter van het overleg en hun 
bezorgdheid voor die regio. In 2017 wordt er gestart met een 
intergemeentelijk onderzoek naar kwetsbare jongeren in de regio, 
uitgevoerd door het Expertisecentrum Sociale Innovatie van Vives. De 
resultaten en intergemeentelijke aanbevelingen zullen voorgesteld worden 
op een netwerkmoment in oktober 2017. 

 
 Het werkveld blijft complex en weinig transparant: via de netwerkmomenten (zie actie 9) willen we er 

voor zorgen dat de gezichten achter de verschillende Brugse diensten kenbaar worden. Het jongerenhuis 
(zie actie 13) moet een duidelijk ankerpunt worden waar ze terecht kunnen. ‘Continuïteit in het zorgtraject 
van de jongere waarborgen’ is een belangrijk thema geweest in 2016, zo blijkt ook uit dit verslag. Ook in 
2017 zal hier rond verder gewerkt worden. 

 
 Maatschappelijk kwetsbare jongeren zijn niet of onvoldoende 

voorbereid op werk: in maart 2017 organiseert de dienst economie een 
brainstorm rond oplossingen op maat voor Brugse kwetsbare jongeren. Er 
wordt vertrokken vanuit concrete noden van jongeren, op basis van een 
enquête uitgevoerd bij jongeren door de partners van ‘Brugge(n) voor 
jongeren’.  

 
 
In 2017 willen we aan de slag met de signalen rond wonen en huisvesting.  

 
 
 


