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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”. 
 
De overeenkomst schetst de missie en de opdrachten van het jeugdpreventieoverleg dat intussen bekendheid 
geniet onder de naam ‘Brugge(n) voor jongeren’. De stuurgroep koos voor vier strategische doelstellingen: het 
netwerk versterken, meer en beter de jongeren bereiken, signalen bundelen en ter harte nemen, en de 
jongeren als actieve partner betrekken in het realiseren van deze doelstellingen.  
 
In voorliggend werkingsverslag worden de realisaties van 2015 geschetst, alsook de ambities voor 2016 
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 

Strategische doelstelling 1: Maatschappelijk kwetsbare jongeren (MKJ) 
worden betrokken in de opmaak van het strategisch actieplan ‘Brugge(n) voor 
jongeren’. 
 
OD 1.1: Experimenteren met methodieken om de ervaringen van jongeren, al dan niet 
letterlijk, in beeld te brengen. 
 

Actie 1: In 2015 ontwikkelde een groep studenten (Howest) een aangepaste methodiek om de brug 
te verkleinen tussen de jeugdraad en jongerenwerking ’t Salon. 

 
De jeugdraad en jongerenwerking ’t Salon dienden 
begin 2015 samen een projectvoorstel in bij 
Howest (Sociaal werk). ’t Salon heeft een 
signaalfunctie, maar vindt moeilijk een klankbord 
voor de signalen van jongeren. De jeugdraad slaagt 
er niet in de betrokkenheid van MKJ te verhogen.  
Een groepje studenten ging op zoek naar een 
geschikte methodiek om de zichtbaarheid van MKJ 
in Brugse overlegorganen (in het bijzonder van de 
jeugdraad) te verhogen. ‘Brugge(n) voor jongeren’ 
werd betrokken partner, als kanaal om de signalen 
van jongeren bekend te maken en er concreet mee 
aan de slag te gaan. 
Een aantal methodieken, waaronder 
videodagboek, werden uitgetest met de jongeren 
van jongerenwerking ’t Salon. Een eerder anoniem 
‘audiodagboek’ werd als beste optie geselecteerd 
om de bezorgdheden en meningen van jongeren 
op te vangen. Met de aanbevelingen die in het 
eindrapport geformuleerd werden, kunnen de 

jeugdraad en jongerenwerking ’t Salon nu verder 
aan de slag. Bij actie 25 sommen we de signalen op 
die via de methodiek van het audiodagboek aan 
het licht gekomen zijn.  
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Actie 2: De jeugdraad levert, naar aanleiding van het Howest-project, inspanningen om in gesprek 
te gaan met maatschappelijk kwetsbare jongeren over gemeenschappelijke verlangens en 
bezorgdheden.  

 
Na het experiment met 
het audiodagboek 
hebben de betrokken 
partners (jeugdraad, 
jongerenwerking ’t 
Salon, de studenten en 

‘Brugge(n) voor jongeren’) nagedacht over een 
vervolg. De leden van de jeugdraad gaan de 
opgebouwde band met de jongeren van 
jongerenwerking ’t Salon proberen te behouden 

door te investeren in persoonlijk contact en een 
vertrouwensband. Op die manier zijn ze de schakel 
tussen MKJ en het bestuur. Daarnaast wil de 
jeugdraad investeren in nieuwe leden met de 
nodige expertise en ervaring in het werken met de 
doelgroep. Ten slotte zal, met hulp van 
jongerenwerking ’t Salon, creatief gewerkt moeten 
worden met andere technieken dan vergaderen 
om de signalen van kwetsbare jongeren te filteren.   
 

 

Actie 3: Een studente sociaal werk (UGent) voert in 2015-2016 een belevingsonderzoek uit bij MKJ 
in Brugge. 

 
In samenwerking met de Vakgroep Sociale Agogiek 
van de Universiteit Gent voert een 
laatstejaarsstudente in het schooljaar 2015-2016 
een thesisonderzoek uit in het kader van 
‘Brugge(n) voor jongeren’. De doelstelling is om de 
betekenis van het jeugdwerk voor MKJ te bevragen 
vanuit het standpunt van deze jongeren. Het 
onderzoek focust zich aldus op de waarde van 
specifieke vrijetijdsinitiatieven gericht op MKJ, in 
het bijzonder in Brugge. Deze thesisstudie kadert 
binnen het proces van afstemming van Buurtsport, 
jongerenwerking ’t Salon en de preventiewerkers 
waar we later in dit verslag naar refereren.  
 

 

Actie 4: Begin 2016 wordt er vanuit ‘Brugge(n) voor jongeren’ een netwerkmoment rond beleving 
en participatie van jongeren georganiseerd. 

 
Wat hebben jongeren nodig om succesvol de stap 
te zetten van voorziening naar zelfstandigheid? 
Hoe houdt 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? Tijdens het 
netwerkmoment van 15 januari 2016 zoomen we 
in op de ervaringen van jongeren en kunnen de 
aanwezige veldwerkers proeven van een aantal 
technieken om die ervaringen in beeld te brengen 
(zie ook actie 9).

 

OD 1.2: Opzetten van een sociaal-artistiek project met jongeren. 
 

Actie 5: In 2015 zijn we vanuit ‘Brugge(n) voor jongeren’ gestart met de voorbereidingen voor de 
uitvoering van een sociaal-artistiek project. 

 
Met een sociaal-artistiek 
werk willen we 
‘Brugge(n) voor 
jongeren’ aan het brede 
publiek tonen en laten 
kennismaken met het 

project en haar doelgroep. We zien het als een 

soort van apotheose tegen het einde van de 
projectduur (2019), als een energieke en 
majestueuze landing na 5 jaar ‘Brugge(n) voor 
jongeren’.  
In 2015 vonden er gesprekken plaats met Klein 
Verhaal vzw, De Batterie vzw, Brugge Plus vzw en 
enkele informele contacten uit het artistieke 
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werkveld. Het thema, de doelstellingen en de 
doelgroep werden op papier gezet om in 2016 
verder te concretiseren. Bij wijze van try-out gaat 

‘Brugge(n) voor jongeren’ in 2016 in zee met de 
Antwerpse cultuureducatieve organisatie Piazza 
dell’Arte (zie actie 6). 

 

Actie 6: ‘Brugge(n) voor jongeren’ en Piazza dell’Arte werken in 2016 samen aan Digital Storytelling 
ateliers met jongeren.  

 

 
                                                                                                         
 
 

Piazza dell’Arte organiseert sinds 2014 mediawijze 
ateliers voor MKJ 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 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.  
In 2015 werden de voorbereidende gesprekken 
gevoerd. In 2016 zullen een 15-tal jongeren van de 
werkingen buurtsport, preventie en ’t Salon 
deelnemen aan de ateliers. Jongerenwerking ’t 
Salon neemt de coördinatie en sociale begeleiding 
voor haar rekening. 

 

Strategische doelstelling 2: Versterken van het netwerk van de verschillende 
Brugse actoren die actief zijn met en voor maatschappelijk kwetsbare 
jongeren. 
 

OD 2.1: Creëren van een jeugdpreventieoverleg onder de noemer ‘Brugge(n) voor 
jongeren’ voor een gecoördineerde en integrale aanpak. 
 

Actie 7: ‘Brugge(n) voor jongeren’ wordt aangestuurd door een stuurgroep die minstens vier keer 
per jaar bijeenkomt. 

 
In 2012 werd er een stuurgroep opgericht. In de stuurgroep zijn de initiatiefnemers van ‘Brugge(n) voor 
jongeren’ vertegenwoordigd.  
 
Leden van de stuurgroep (december 2015): 

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

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

 
 

 OCMW Brugge: Veerle Van Vynckt (Adviseur 
maatschappelijke dienstverlening) 

 Uit de Marge vzw: Jan Deduytsche 
(Coördinator)  

 Coördinator ‘Brugge(n) voor jongeren’: Soetkin 
Neirynck 
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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 2015: 

 19 januari 2015 

 9 maart 2015 

 11 mei 2015 

 22 juni 2015 

 14 september 2015 

 16 november 2015 

 7 december 2015 
 
Effecten:  

 Ondersteuning van de coördinator. 

 Opvolgen van acties. 

 Ontwikkelen van acties (netwerkmoment, 
sociaal-artistiek project, proces afstemming…). 

 Budget toekennen aan acties (besteding 
budget stedenfonds). 

 

Actie 8: Een actiegroep komt minstens 4 keer per jaar samen en concretiseert doelstellingen naar 
acties.   

 
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.  

 
Leden van de actiegroep: 

 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 vzw (sector 
onderwijs-vorming): Wouter Verschaeve 

 Time-Out Blink! (Vereniging SPOOR): Lena 
Boydens 

 Netwerk Leerrecht (Vereniging SPOOR): 
Anne Sabbe 

 CLB Brugge(n): Rosemie Gouwy 

 CLB De Klaver: Katja Smessaert 

 Interstedelijk CLB: Nico Martens 

 Vertegenwoordiger bijzondere jeugdzorg: 
Marc Lapierre 

 
Taken actiegroep: 
De actiegroep koos eind 2014 voor vijf prioriteiten 
waar ze gedurende de duur van het project (t.e.m. 
2019) 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: 

 9 januari 2015 

 6 maart 2015 

 19 juni 2015 

 23 november 2015 
 

Effecten: 
De actiegroep engageerde zich in 2015 
voornamelijk voor het verbeteren van de 
coördinatie en continuïteit van zorg voor 
maatschappelijk kwetsbare jongeren (zie OD 3.2). 
In samenwerking met de stuurgroep krijgen ook 
het fysiek of virtueel jongerenpunt (zie actie 19) en 
de verhoogde betrokkenheid van jongeren bij BVJ 
(zie OD 1.1) vorm.  
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OD 2.2: Organiseren van specifieke initiatieven die tot ontmoeting en uitwisseling leiden 
van beleid- en praktijkwerkers actief op het speelveld voor maatschappelijk kwetsbare 
jongeren. 
 

Actie 9: Er is een regelmatig netwerkmoment voor alle partners van ‘Brugge(n) voor jongeren’. 

 
Tijdens de onderzoeksfase van ‘Brugge(n) voor jongeren’ gaven veldwerkers meermaals aan dat elkaar goed 
kennen een noodzakelijke voorwaarde is voor meer samenwerking. Het gaat niet alleen over de diensten en 
hun opdracht, maar ook over de mensen en hun engagement.  
Voor 2015 vond er een netwerkmoment plaats in juni en een netwerkmoment rond de jaarwissel, meer 
bepaald op 15 januari 2016.  
 
12 juni 2015: Praktijktafels ‘Brugge(n) Bouwen’ (Tillegemkasteel) 
66 inschrijvingen van professionals uit diverse sectoren (bijzondere jeugdzorg, algemeen welzijnswerk, 
onderwijs…) (zie actie 21 voor beeldmateriaal en een verslag).  
 
15 januari 2016: Netwerkmoment (Entrepot) 
 

 
 
 

We zetten deze keer de bril op van de jongeren. 
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? 
Met een inspirerende lezing van Dr. Sharon Van 
Audenhove (UGent) en 4 doe-workshops (Cachet 
vzw, Mediaraven vzw, Batterie vzw en Filip Van 
Becelaere) reiken we de Brugse professionals 
concrete instrumenten aan die kunnen helpen MKJ 
beter te begrijpen en contact te maken en houden.

Actie 10: De website en het communicatieplatform ‘bruggenvoorjongeren.be’ worden up to date 
gehouden. 

 
In samenwerking met een extern bureau 
(Digicreate) werden een huisstijl en website voor  
‘Brugge(n) voor jongeren’ ontwikkeld. De website 
bestaat enerzijds uit een extern en informatief 
gedeelte dat voor elke geïnteresseerde zichtbaar 
is. Daarbij voegen we, volgens thema, een kort 
overzicht toe van alle organisaties in Brugge die 
iets te betekenen hebben voor de doelgroep. 
Anderzijds heeft de website tevens een ‘verborgen’ 
gedeelte: een platform waarop elke Brugse 
professional die werkt met maatschappelijk 
kwetsbare jongeren kan intekenen met de 
bedoeling elkaar beter te leren kennen, 
nieuwsitems en activiteiten uit te wisselen. 75 
Brugse professionals registreerden zich op de 
website. In 2016 zal de website geëvalueerd 

worden en zullen er aanpassingen gebeuren, zoals 
vb. een digitale sociale kaart en een rubriek 
wistjedatjes, opdat de website nog meer 
geconsulteerd en actief gebruikt wordt door het 
netwerk. 
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Actie 11: In 2015 organiseerden de diensten actief binnen het lerend netwerk een intern 
ervaringstraject. 

 
De mensen actief in het lerend netwerk slaan letterlijk bruggen tussen elkaars werkingen. Dat doen ze door 
stage te lopen in ieders werking en gezamenlijk activiteiten te organiseren (zie verder). Tijdens de maanden 
juni en juli was er een eerste stageperiode. Buurtsport, jongerenwerking ’t Salon, de preventiewerkers en het 
JAC voorzagen stagemomenten in de agenda waar ze als medewerker konden op intekenen. In het lerend 
netwerk ligt de focus op de vrijetijdsbesteding en het welzijn van jongeren. Op welke manier en door wie 
pistachenootjes met zorgvragen ondersteund kunnen worden, vergt nog wat oefening. Tijdens de eerste 
stageperiode bleek er dan ook vooral interesse te zijn voor de werking van het JAC. 
 

 “Een aangename kennismaking met de werkvorm onthaal binnen het JAC.” 
 “Tips en tricks rond online gesprekken.” 
 “Interessant moment om kennis te maken met een andere vorm van hulpverlening waar ik nog niet 

mee bekend was.” 
 
Een tweede en intensere stageperiode zal in het voorjaar van 2016 plaats vinden en kadert volledig in het 
verhaal van afstemming dat verder omschreven wordt.  

 

OD 2.3: Contacten leggen die leiden tot nieuwe samenwerkingsverbanden en acties. 
 

Actie 12: De coördinator vertegenwoordigt de doelgroep en de doelstellingen van ‘Brugge(n) voor 
jongeren’ in tal van andere overlegorganen en structuren.  

 
De coördinator is actief in volgende structuren:  
 Werkgroep Bijzondere Jeugdzorg Drugs (Preventie, Stad) 

 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) 

 Overleg Brugge-Blankenberge OCMW/LOP/LOB (Onderwijs) 

 Stuurgroep West-Vlaams Contactcomité Organisaties voor Jeugdzorg (Jeugdzorg, Agentschap 
jongerenwelzijn) 

 Trimestrieel overleg vdab-stad rond jeugdwerkloosheid (Arbeid, VDAB en dienst economie) 

 Werkgroep Oostkust (Intersectoraal overleg regio oostkust) 
 
Deze engagementen leidden tot een aantal concrete acties met betrekking tot MKJ (zie hiernavolgend). 

 

Actie 13: In 2015 werkten ‘Brugge(n) voor jongeren’ en de dienst economie van de stad samen voor 
een proeftuin jobstudenten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sinds 2015 zet het stadsbestuur, samen met 
verschillende diensten, haar schouders onder de 

aanpak van jeugdwerkloosheid. De eerste aanzet 
werd gegeven met een proeftuin jobstudenten. 
Concreet werden er tijdens de zomervakantie 
binnen de Dienst Cultuur 10 functies gereserveerd 
voor jobstudenten die afkomstig zijn uit 
zogenaamde kansengroepen. De studenten 
werden door organisaties uit het jeugd- en 
welzijnswerk of het onderwijs geactiveerd en 
gemotiveerd voor het project.  
‘Brugge(n) voor jongeren’ hielp mee aan het 
uittekenen en het bekendmaken van het project. 
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Actie 14: ‘Brugge(n) voor jongeren’ en de VDAB engageren zich voor een gezamenlijk 
netwerkmoment in 2016. 

 
Op het trimestrieel overleg rond 
jeugdwerkloosheid van de VDAB en de Stad 
kwamen we tot de vaststelling dat het 
jongerenaanbod van de VDAB, al dan niet in 
samenwerkingsverband, erg divers en daardoor 
helaas ook niet meer transparant is. Het plan rees 
om een kennismakingsevent te organiseren. Met 
een aantal actoren van de stad (economie), de 
VDAB (jongerenteam), het OCMW 
(trajectbegeleiding) en ‘Brugge(n) voor jongeren’ 
werd het voorstel verder uitgewerkt.  

 

 
 
Het resultaat zal een netwerkmoment van 
‘Brugge(n) voor jongeren’ rond tewerkstelling zijn: 
donderdagvoormiddag 28 april 2016 zet de VDAB 
haar deuren open voor alle partners van ‘Brugge(n) 
voor jongeren’ om kennis te maken met de 
uitgebreide werking en het aanbod voor jongeren.  

 

Actie 15: ‘Brugge(n) voor jongeren’ werkt met en voor het Contactcomité Organisaties voor 
Jeugdzorg aan een debatlunch in 2016 rond jongeren en geestelijke gezondheidszorg.  

 
Het Contactcomité van 
Organisaties voor 
Jeugdzorg is een groep van 
partners uit de jeugdzorg 
en sociale hogescholen 

(katho, howest), die een viertal keer per jaar een 
inhoudelijk debat organiseert over thema's die met 
jongeren, jeugdbescherming, en kwetsbaarheid te 
maken hebben. John Decoene, deskundige 
vorming, opleiding en training van het Agentschap 
Jongerenwelzijn, trekt dit comité. Sinds dit jaar is 

ook de coördinator van ‘Brugge(n) voor jongeren’ 
lid van de stuurgroep. 
Vanuit ‘Brugge(n) voor jongeren’ werd het idee 
gelanceerd om een debatlunch te wijten aan de 
uitvoering van de ‘Gids nieuw geestelijk 
gezondheidsbeleid kinderen en jongeren’, gezien 
de raakvlakken met de doelgroep en doelstellingen 
van ‘Brugge(n) voor jongeren’, en ook de relevantie 
voor de partners van de integrale jeugdhulp. De 
nodige contacten werden gelegd voor een 
debatlunch in april in Brugge.  

 

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

OD 3.1   Verder investeren in de recreatieve, pedagogische en sociale functie van 
vrijetijdsinitiatieven voor jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities. 
 

Actie 16: Het lerend netwerk van jeugd(welzijn)werkers komt om de zes weken samen.  

 
Sinds 2014 zijn buurtsport (OCMW), de preventiewerkers (Stad), jongerenwerking ’t Salon en het JAC (CAW) 
verenigd in het lerend netwerk. Het zijn diensten die vindplaatsgericht of outreachend werken binnen de 
vrijetijdssfeer van maatschappelijk kwetsbare jongeren. De link met het JAC wordt bewust gemaakt vanuit de 
ondersteuning die vanuit welzijn kan geboden worden voor jongeren met hulpvragen. 
 
Leden lerend netwerk 2015: 

 ’t Salon (CAW Noord-West-Vlaanderen): Charlotte Hinderyckx, Marijke Vercruysse/Lynn Raes, Kira 
Vergote/Neel Gobert; 

 JAC (CAW Noord-West-Vlaanderen): Femke den Hollander, Machteld Sergeant, Charlotte Vanbleu; 

 Preventiewerkers (Preventiedienst Stad Brugge): Kenny Rogiers, Koen Gadeyne, Bieke Lescrauwaet; 

 Buurtsport (OCMW Brugge): Sven Casteleyn, Lieselot Goethals 
 
Procesbegeleiding: coördinator ‘Brugge(n) voor jongeren’ 
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Doelstellingen lerend netwerk: 

 Een breed en laagdrempelig groepsaanbod aan vrije tijd en ontmoeting in aandachtsbuurten creëren: wie 
doet wat waar wanneer.  

 Een sociaal pedagogische visie ontwikkelen: de preventiewerkers, de buurtsportbegeleiders en de 
medewerkers van ‘t Salon worden door de aard van hun werk geconfronteerd met heel wat sociaal 
pedagogische vraagstukken en kansen om daar rond iets te doen. In samenwerking en afstemming met het 
JAC wordt nagegaan op welke manier de medewerkers ingeschakeld kunnen worden in het zorgtraject van 
maatschappelijk kwetsbare jongeren. Het uitgangspunt daarbij is: wat kunnen we betekenen in een 
bepaalde situatie? 

 Ondernemen van concrete initiatieven. 

 In een later stadium: ontwikkelen van een structuur die zorgt voor een nog vlottere afstemming en meer 
efficiëntie.  

 
Data lerend netwerk:  

 13 februari 2015 

 29 april 2015 

 15 juni 2015 

 21 september 2015 

 20 oktober 2015 

 1 december 2015 
 
Effecten: 

 Op 13 februari nodigden de medewerkers Bart Hollevoet van het Netwerk Vrijetijdsparticipatie uit op hun 
lerend netwerk, omdat er vastgesteld werd dat weinig kinderen en jongeren de weg vinden naar de 
activiteiten en de voordelen verbonden aan het Netwerk Vrijetijdsparticipatie. Samen werd er nagedacht 
over een eenvoudiger procedure, over een aantrekkelijker aanbod voor jongeren en een aangepaste 
manier van communiceren voor jongeren.  

 De gezamenlijke afspraak werd gemaakt om gedurende twee periodes stage te lopen bij een andere dienst 
(zie actie 11). 

 In mei organiseerde het lerend netwerk de B-Cup, in samenwerking met jeugdhuis Thope en de 
jeugddienst (zie actie 17).  

 In juli en augustus organiseerde het lerend netwerk fundagen (zie actie 18).  

 In juli vond er een informeel ontmoetingsmoment plaats tijdens een barbecue aan de Joert. 

 Op 21 september mocht het lerend netwerk Mieke Nolf, stafmedewerker Uit de Marge vzw, verwelkomen. 
Mieke Nolf is experte op vlak van deontologie. Het samenwerken rond de pistachenootjes wordt soms 
bemoeilijkt door het verschil in visies, waaronder een verschil in omgaan met beroepsgeheim en alles wat 
daarmee verband houdt.  De bedoeling van de sessie was elkaar informeren, uitwisselen en leren van 
elkaar, om op een correcte en waardevolle wijze ondersteuning te kunnen bieden aan jongeren, en in het 
bijzonder aan die jongeren die door alle leden van het lerend netwerk gekend zijn en ondersteund worden. 

 In oktober en december werd er vooruitgeblikt naar de planning van 2016 (zie actie 19). 

 Op 22 december werd het jaar afgesloten met een gezamenlijke activiteit schaatsen in Boudewijn Seapark. 

 

Actie 17: In mei 2015 werd de B-Cup georganiseerd,  een voetbaltornooi voor en door werkingen 
gericht op maatschappelijk kwetsbare jongeren. 

 
De B-Cup was een samenwerking van de 
jeugddienst, jeugdhuis Thope, jongerenwerking ’t 
Salon, de preventiewerkers en Buurtsport Brugge, 
en werd bekend gemaakt onder de vlag van 
‘Brugge(n) voor jongeren’. Het tornooi was 
verdeeld over drie tornooidagen: 6 mei, 20 mei en 
27 mei, telkens op verschillende locaties 
(Sincfalpark, Daverlo en jeugdhuis Thope). Er 
werden prijzen voor dagwinnaar en fair play 
uitgedeeld, en op 27 mei werd er ook een 

eindwinnaar bekend gemaakt. Supporteren kon in 
de pop-up kantine met live muziek van Villa Bota.  
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Dit voetbaltornooi werd georganiseerd, omdat: 
 We vinden dat voetbal verbindend werkt en 

een spel van iedereen is. 
 De mogelijkheid tot vrije tijd, sporten en 

ontspanning niet voor elke jongere even 
toegankelijk en evident is. 

 We de initiatieven gericht op de doelgroep op 
die manier meer kenbaar kunnen maken. 

 We de samenwerking tussen de verschillende 
sociale organisaties willen versterken. 

 
In totaal waren er 13 ploegen ingeschreven van 
verschillende organisaties. We mochten elke 
speeldag een leuke en kleurrijke mix van ongeveer 
een 80-tal jongeren en een 20-tal begeleiders 
verwelkomen.  

 
 

 
 

Actie 18: In de zomervakantie 2015 werd een aangepast programma, de fundagen, voor 
maatschappelijk kwetsbare jongeren aangeboden.  

 
Het idee om samen fundagen te organiseren is ontstaan toen op het lerend netwerk van 19 mei 2015 het 
buurtsportprogramma voor de zomer gepresenteerd werd. Donderdagen werden fundagen genoemd. Vanuit 
het lerend netwerk werd er voorgesteld om die fundagen samen te organiseren.  
 
De vooropgestelde doelstellingen van de fundagen 
waren: 

 Op de eerste plaats plezier (fun) aanbieden 
waarmee tegemoet gekomen wordt aan de 
vraag van jongeren naar meer uitstappen. Uit 
onderzoek van Vermeersch rond jeugdwerk 
voor MKJ (2013) blijkt dat als jongeren 
gevraagd worden wat ze willen doen, vooral 
geantwoord wordt met de meest 
consumptieve zaken, zoals paintballen, 
pretparken, uitstappen. Dat is ook fantastisch 
voor jongeren in maatschappelijk kwetsbare 
posities. De sterkte van de fundagen (in 
tegenstelling tot vb. een SWAP van de 
jeugddienst), is dat er reeds een binding 
aanwezig is tussen de jongeren en de 
begeleiders. Uitstappen kunnen die band 
alleen maar versterken.  

 Op de tweede plaats verder afstemmen van de 
werkingen actief in de vrijetijdssfeer van MKJ, 
m.a.w. geen versnipperd, wel coherent 
vakantieaanbod aanbieden. Los van dit 
gezamenlijk programma had elke werking 
daarnaast nog zijn eigen programma/kampen.  
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Datum Activiteit Trekker Deelnemers 

2 juli Bobbejaanland Preventie 43 

9 juli Watersporten Buurtsport 27 

16 juli Girls middag Salon 28 

23 juli Watersporten Buurtsport 17 

30 juli Paintball BVJ/Preventie 86 

6 aug Watersporten Buurtsport 25 

13 aug Sportdag Buurtsport 8 

20 aug BMX Salon 22 

27 aug Summer Vibes BVJ 30 

 

Actie 19: In 2015-2016 wordt een strategisch proces en plan ontwikkeld om de diensten met een 
vrijetijdswerking (en welzijnsfunctie) gericht op MKJ structureel op elkaar af te stemmen.   

 
Eén van de opdrachten van ‘Brugge(n) voor jongeren’, zoals geformuleerd in het rapport, is een betere 
afstemming en aansturing van werkingen gericht op MKJ. Reeds een aantal jaren zoeken de diensten actief in 
de vrijetijdssfeer van MKJ, samen met het JAC, naar manieren om beter en meer samen te werken. Via het 
lerend netwerk wordt er geëxperimenteerd met het organiseren van gemeenschappelijke activiteiten (vb. 
fundagen), verhoogde afstemming (vb. afspraken op vlak van deontologie) en kennisdeling (vb. door stage te 
lopen in ieders werking). Het samenwerken bracht tot dusver positieve effecten met zich mee: de werkingen 
bereiken meer jongeren, alsook nieuwe jongeren, een brede waaier aan activiteiten kan worden aangeboden, 
de medewerkers leren werken met andere doelgroepen en andere werkwijzen, er wordt samengewerkt in 
functie van het ondersteunen van jongeren… De nood aan een verdergaande, maar structurele samenwerking 
dringt zich echter op, omdat verschil in visies het partnerschap soms dwarsbomen; het administratief vaak een 
kluwen is om activiteiten samen te organiseren en te financieren; er verwarring heerst over rolverdeling, 
mandaten en sturing… 
In 2015 werd er met de stuurgroep en de betrokken medewerkers nagedacht hoe we deze samenwerking de 
komende jaren willen zien evalueren. Een aantal stappen werden hiervoor reeds gezet: 
 

 Met cijfers aangeleverd door het Steunpunt Sociale Planning werd 
een omgevingsanalyse gemaakt. 

 De coördinator van BVJ nam een interview af van elk team met de 
bedoeling in kaart te brengen wat de sterktes en zwaktes van elk 
team zijn, en welke kansen of bedreigingen er liggen in meer 
samenwerken met de collega-diensten. 

 Literatuur werd erbij genomen om de noden van jongeren in kaart te 
brengen. Contacten werden gelegd met de vakgroep Sociale Agogiek 
van de Universiteit Gent met de bedoeling een thesis of stage aan 
een behoeftenonderzoek te wijden (zie actie 3).  

 
In 2016 wordt er verder gewerkt aan een gezamenlijke visie en doelstellingen waarna een plan van aanpak zal 
voorgesteld worden aan het bestuur.  

 

OD 3.2   Ontwikkelen van methodieken waarmee de jongere langer en beter vastgehouden 
wordt tijdens zijn of haar zorgtraject.  
 

Actie 20: De werkgroep trajectbegeleiding komt in 2015 op regelmatige basis bijeen en ontwikkelt 
acties. 

 
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 (CGG, preventiedienst, LOGiN, Groep Intro, De Sleutel, CLB…), ging in 
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2015 meteen met dit thema aan de slag: knelpunten en ambities werden geformuleerd op basis waarvan 
ideeën vorm kregen. 
 
Het resultaat zijn vier concrete acties die in 2015 uitgewerkt werden of in 2016 verder ontwikkeld worden: 
1. In april bracht de werkgroep een bezoek aan vzw Jong (Gent) om kennis te maken met de werkvorm 

trajectbegeleiding binnen het jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Deze manier van 
werken wordt geïntegreerd in het proces rond afstemming buurtsport, preventiewerkers en 
jongerenwerking ’t Salon (zie actie 19). 

2. Op 12 juni 2015 werden de praktijktafels ‘Brugge(n) Bouwen’ georganiseerd (zie actie 21). 
3. In 2016 ontwikkelt de werkgroep een Brugse sociale jongerenkaart (zie actie 22). 
4. Onder meer naar aanleiding van het succes van de praktijktafels in juni wil de werkgroep in 2016 

experimenteren met netwerktafels. Concreet: veldwerkers van verschillende zorgvoorzieningen uit het 
netwerk bespreken, onder begeleiding van een voorzitter en 
vanuit afgesproken spelregels, de vastgelopen hulpverlening van 
jongeren tussen 16 en 25 jaar. Het zijn cliënten die op 
verschillende voorzieningen beroep hebben gedaan. Op die 
manier willen we de kloof dichten tussen diensten en sectoren, de 
vastgelopen hulpverlening van de gesloten pistachenootjes terug 
loswrikken en een zorgtraject op maat van de cliënt realiseren.  

 
 

Actie 21: De werkgroep trajectbegeleiding organiseerde ‘Brugge(n) Bouwen’ op vrijdag 12 juni 
2015.  

 
Op vrijdag 12 juni organiseerde de werkgroep 
trajectbegeleiding tafels van veldwerkers rond een 
specifieke case. Een praktijkwerker bracht het 
actuele en vastgelopen verhaal van een Brugse 
jongere. Met collega’s van verschillende sectoren 
werd er in gesprek gegaan. Een procesbegeleider 
leidde het gesprek in goede banen. De 
praktijktafels hadden een drieledige doelstelling: 
- vanuit een praktijkverhaal de diensten en hun 

opdracht, de mensen en hun engagement, 
beter leren kennen en begrijpen; 

- met een positieve ingesteldheid en 
participatieve houding de vastgelopen   

hulpverlening terug loswrikken, valkuilen 
detecteren en verbindingen stimuleren; 

- de samenwerking bevorderen tussen de 
verschillende diensten en projecten om in de 
toekomst de continuïteit van zorg voor 
jongeren te verbeteren.  

 
De opkomst (66 veldwerkers), de methodiek, de 
setting en de intentie werden als positief 
beoordeeld.  
De voorzitters van elke tafel bezorgden de 
werkgroep na afloop aanbevelingen waarmee aan 
de slag gegaan werd voor verdere acties.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reactie van een lid van de werkgroep: “De goesting die ik opgemerkt heb, kunnen we niet negeren. We moeten 
er voor zorgen dat we een sterk merk worden (en we zijn al op weg) zodat o.a. de ontbrekende sectoren niet 
meer om ons heen kunnen.” 
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Actie 22: Naar aanleiding van ‘Brugge(n) Bouwen’ ontwikkelt de werkgroep trajectbegeleiding een 
Brugse sociale jongerenkaart.  

 
Voortbouwend op de 
vaststelling dat de Brugse 
professional onvoldoende 
vertrouwd is en gebruik 
maakt van het diverse 
Brugse jongerenaanbod, is 
het idee ontstaan om een 
wegpagina te creëren naar 

analogie van het Sociaal Huis. We gaan hiervoor 
thematisch te werk: per thema (vb. werken, 
huisvesting, vrije tijd…) functioneert een dienst 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. Daarnaast is het een 
instrument om ook niet-professionals wegwijs te 
maken in het kluwen van diensten.  
Deze pagina zal geïntegreerd worden in de 
bestaande website van ‘Brugge(n) voor jongeren’ 
en gelinkt worden aan de website van het Sociaal 
Huis. In latere instantie zal ook nagegaan worden 
hoe de koppeling kan gemaakt worden met het 
Huis van de Bruggeling en het Huis van het Kind.  
Eind 2016 zal de pagina operationeel zijn.  

 

Strategische doelstelling 4: Bundelen van registraties en signalen met 
betrekking tot de doelgroep.  
 
OD 4.1 Opmaken van een jaarlijkse signaalnota ten behoeve van de Brugse instellingen en 
organisaties waarin behoeften, noden en ontwikkelingen op vlak van maatschappelijk 
kwetsbare jongeren gebundeld worden. 

  

Actie 23: Voor het werkjaar 2014 namen de stuur- en actiegroep de opmaak van een signaalnota 
voor hun rekening. Deze werd op 24 april 2015 voorgesteld aan bestuur en pers.  

 
Op 24 april 2015 stelde de stuur- en actiegroep haar signaalnota voor aan het bestuur en de pers. Het is een 
reflectiemoment van moeilijkheden die worden ervaren bij het werken met de doelgroep. Het waren 10 
signalen, gebundeld in 4 rubriekjes:  

 
VRIJE TIJD 
Brugge heeft een ruime waaier aan mogelijkheden om de 
participatie aan vrije tijd te bevorderen. Door de 
diversiteit aan ondersteuningssystemen is er helaas 
versnippering en stellen we ons de vraag of het aanbod 
wel de jongeren bereikt die er ook het meeste baat bij 
hebben. We zijn voorstander van één vrijetijdspas en 
streven naar een betere samenwerking tussen het 
reguliere jeugdwerk en de vrijetijdsinitiatieven voor 
maatschappelijk kwetsbare jongeren. Onze bezorgdheid 
gaat in het bijzonder uit naar Zeebrugge (en gans de regio 
oostkust) waar kwetsbare jongeren (bijna letterlijk) 
tussen wal en schip belanden. 

 
WELZIJN EN GEZONDHEIDSZORG 
Er is een trend naar een steeds jongere beginleeftijd om met het gebruik van zowel alcohol als illegale 
middelen te starten. Heel wat jongeren uit de doelgroep ‘Brugge(n) voor jongeren’ kampen bovendien met 
psychische problemen. Meer zorg op maat, afgestemd op de leefwereld van jongeren, is nodig in Brugge. In het 
bijzonder lopen we vast met jongeren met ernstige gedrags- en emotionele stoornissen. Met de toenemende 
aandacht rond vroeginterventie en geïndiceerde preventie zijn we alvast op de goede weg. 
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ONDERWIJS EN TEWERKSTELLING 
In het Vlaamse regeerakkoord wordt veel nadruk gelegd op het lokaal flankerend onderwijsbeleid. De stad 
geeft vandaag geen invulling aan een coördinatiefunctie om deze Vlaamse, alsook lokale doelstellingen 
(herziening spijbelprotocol, afstemming onderwijs-welzijn, initiatieven brede school) tot stand te brengen. Het 
lijkt voor ‘Brugge(n) voor jongeren’ aangewezen om deze coördinatiefunctie toch op te nemen zodat de aanpak 
van spijbelen, afstemming onderwijs-welzijn met meer slagkracht kan aangepakt worden.  
De helft van alle jonge werkzoekenden in Brugge is laaggeschoold. Ze zijn een bijzonder kwetsbare groep. We 
juichen het toe dat de stad in 2015 van jongerenwerkloosheid haar prioriteit wil maken. 
Tewerkstellingsdiensten houden nog te weinig rekening met de noden van deze doelgroep.  Het is goed om te 
zien dat partners werk maken van initiatieven gericht op deze moeilijke doelgroep: meer van dat! 
 
WONEN EN HUISVESTING 
Het aanbod aan kwalitatieve en betaalbare woonvormen voor maatschappelijk kwetsbare jongvolwassenen is 
beperkt in Brugge. Extra ondersteuning is nodig om hun zelfredzaamheid te verhogen, maar de mogelijkheden 
zijn beperkt. Vaak stellen we een vicieuze cirkel vast: iets huren en alleen gaan wonen, in de problemen raken 
en de huur niet meer betalen, uitgedreven worden en op straat staan. Het is goed dat het stadsbestuur het 
wonen voor jongeren en jonge gezinnen aantrekkelijker wil maken. In de signaalnota worden een aantal 
concrete suggesties gedaan om dit ook voor maatschappelijk kwetsbare jongeren in Brugge mogelijk te maken. 
 

Actie 24: De signalen van 2014 worden binnen ‘Brugge(n) voor jongeren’ opgevolgd.  

 
VRIJE TIJD 

 Vrijetijdspas:  
 Bart Hollevoet van het Netwerk Vrijetijdsparticipatie werd op 13 februari 

uitgenodigd op het lerend netwerk om met de respectievelijke diensten 
te brainstormen en afspraken te maken over een toegankelijker manier 
van werken voor jongeren. 

 Op 1 juli nam de coördinator van BVJ deel aan de Algemene Vergadering 
van het Netwerk omtrent de Uitpas en uitte zich, in naam van de 
diensten van het lerend netwerk, als voorstander van een eenvoudiger 
en minder stigmatiserend systeem. 

 Conclusie op vandaag: signalen blijven, m.b. versnippering van de verschillende tegemoetkomingen en 
kortingssystemen, en vraag of ze terecht komen bij diegenen die er het meeste baat bij hebben. 

 Oostkust: 
 De stuurgroep van ‘Brugge(n) voor jongeren’ besliste om 2000 euro aan financiële ondersteuning te 

bieden voor de WUK-werking (Buurtsport) in Zeebrugge opdat materiaal aangekocht kan worden dat 
de werking aantrekkelijker en actiever maakt. 

 Daarnaast werd vanuit ‘Brugge(n) voor jongeren’ het initiatief genomen om de lokale besturen van 
Knokke-Heist, De Haan, Blankenberge en Brugge/Zeebrugge samen te brengen omtrent de 
problematiek van kwetsbare jongeren in regio oostkust. De Dienst Welzijn van de Provincie schoof 
mee aan tafel omwille van het interlokale karakter van het overleg en haar bezorgdheid voor die regio. 
In 2016 zal een aanvraag ingediend worden bij de provincie voor ondersteuning van een 
intergemeentelijk onderzoek naar kwetsbare jongeren in regio oostkust. Tegen eind 2016 zou het 
onderzoek moeten afgerond worden waarna via een treffen van alle belanghebbenden in de regio 
aanbevelingen en acties voor de daaropvolgende jaren kunnen geselecteerd worden. 

 Conclusie op vandaag: Op interlokaal niveau bestaat er een gedeelde bezorgdheid en engagement 
voor het kwetsbare jonge publiek in regio oostkust.  

 
WELZIJN EN GEZONDHEIDSZORG 

 De verhoogde samenwerking tussen buurtsport, preventiewerkers, jongerenwerking ’t Salon en het JAC 
heeft als positieve gevolg dat er sneller en accurater ingespeeld kan worden op ondersteuningsnoden van 
jongeren. Met de vereende krachten kan er immers meer leefwereldgericht gewerkt worden en bestaat er 
een sterkere verbinding tussen vrije tijd en welzijn. In de zoektocht naar meer structurele samenwerking 
wordt ook nagegaan hoe we het model van trajectbegeleiding, naar analogie van vzw Jong in Gent (zie 
eerder), kunnen integreren. 
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 In de tweede helft van 2015 werd een netwerkcoördinator voor de provincie West-Vlaanderen 
aangeworven voor de uitvoering van de Gids Nieuw Geestelijke Gezondheidsbeleid Kinderen en Jongeren. 
Die coördinator heeft onder meer de opdracht om het crisisaanbod en de langdurige zorg voor kinderen en 
jongeren met psychische problemen in onze provincie te optimaliseren. Tussen deze coördinator en de 
coördinator van ‘Brugge(n) voor jongeren’ vond in december een kennismakingsgesprek plaats. In 2016 zal 
er samengewerkt worden voor optimalisatie van het hulpaanbod in regio Brugge. 

 Conclusie op vandaag: De tendens naar het vroegtijdig detecteren en optimalisatie van zorg van psychische 
problemen bij jongeren blijft zich verder zetten.  

 
ONDERWIJS EN TEWERKSTELLING 

 Sinds 1 september 2015 is er een nieuwe onderwijsdeskundige voor de stad, Bram De Brabander. 
‘Brugge(n) voor jongeren’ is betrokken partij voor de uitwerking van concrete acties, zoals acties rond 
brede school. 

 ‘Brugge(n) voor jongeren’ werkte in 2015 meermaals samen met de dienst economie omtrent 
jongerenwerkloosheid. Onder meer de proeftuin jobstudenten zag het levenslicht (zie actie 13) en in 2016 
zetten beide partners de schouders onder een netwerkmoment rond tewerkstelling van jongeren (zie actie 
14). 

 Conclusie op vandaag: op lokaal niveau is er veel aan het bewegen rond onderwijs en tewerkstelling bij 
jongeren.  
Professionals die dagelijks aan de slag zijn met jonge werklozen ervaren de nood aan experimenteerruimte 
in Brugge waar jongeren een kans krijgen. Vaak willen jongeren wel werken, maar ontbreekt het hen aan 
de vaardigheden (zoals vb. gepast gedrag op de werkvloer) om een job te krijgen en te behouden. 
 

WONEN EN HUISVESTING 

 Op woensdag 2 december leidde de coördinator van ‘Brugge(n) voor jongeren’ de gesprekstafel jongeren 
op Brugge Dialoogstad, waarbij dit jaar het thema wonen centraal stond, in goede banen. Gelijkaardige 
signalen als in de signaalnota van ‘Brugge(n) voor jongeren’ werden er toegelicht en bediscussieerd: 
 Jongeren krijgen weinig kansen op de private huurmarkt, en zeker jongeren die in een vorm van 

opvang verblijven. 
 Een betaalbare studio huren blijft voor de groep van MKJ die niet studeren en een domicilie nodig 

hebben, onmogelijk. De recente wijzigingen aan het kamerreglement in Brugge zijn positief. Het zou 
mooi zijn moest het aanbod betaalbaar wonen, zoals studiowonen, kunnen vergroot worden. 

 Werkende jongeren maken weinig kans op een woning via een sociaal verhuurkantoor. 
 Meer woonbegeleiding is nodig om te vermijden dat MKJ in een vicieuze cirkel terechtkomen: iets 

huren en alleen gaan wonen, in de problemen raken en de huur niet meer betalen, uitgedreven 
worden en op straat staan.  

 Conclusie op vandaag: Meer initiatieven die betaalbaar en kwaliteitsvol wonen mogelijk maken voor MKJ, 
zijn nodig.  

 

Actie 25: Via de methodiek van een videodagboek detecteerde een projectgroep van Howest een 
aantal signalen van jongeren. 

 
Bij actie 1 werd toegelicht hoe een projectgroep studenten van Howest in jongerenwerking ’t Salon aan de slag 
ging met een videodagboek om de jongeren een stem te geven. Hier volgt een opsomming van de signalen die 
via deze methodiek aan het licht gekomen zijn: 

 

 
       
 

 Het vrijetijdsaanbod in Brugge is duur en 
weinig aangepast aan een laag inkomen 
(vb. matchen Club Brugge, film, Olympia-
zwembad…) 

 “Paardrijden, tennissen, fitnessen… zijn 
niet toegankelijk voor ons qua prijs en 
moeilijk bereikbaar met het openbaar 
vervoer.” 

 “Te weinig parking of staanplaatsen voor 
fietsen in gewone straten binnen en buiten 
het centrum.” 
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 “Treintickets naar Antwerpen, Brussel… 
zijn te duur.” 

 “Te weinig algemene activiteiten voor alle 
Brugse jongerenwerkingen van 12 tot 25 
jaar samen (bv. cinémabezoek, sport, …), 
in Antwerpen doen ze dat wel.” 

 “Ik wil bij de brandweer werken maar krijg 
op mijn e-mails geen antwoord.” 

 Wij vinden moeilijker een huurhuis of 
woonplaats en worden sneller terug op 
straat gezet.” 

 Jongeren in crisisopvang worden soms na 
een bepaalde periode zonder veel uitleg 
en verdere begeleiding op straat gezet.” 

 Het budget dat ’t Salon van de overheid 
krijgt, is veel te laag. Zo zie je maar dat de 
overheid niets om ons geeft.” 

 “Wanneer wij signalen of klachten 
doorgeven, wordt er niets mee gedaan en 
worden wij zonder duidelijke uitleg 
afgescheept.” 

  
Sommige signalen zijn herkenbaar, anderen dienen zeker verder te worden onderzocht. ‘Brugge(n) voor 
jongeren’ zal dit verder opnemen, in samenspraak met de jeugdraad en jongerenwerking ’t Salon.                                                
 

 


