
 
 

  
 
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 2018 geschetst, alsook de ambities voor 2019              
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’. 
 
2018 is voor ‘Brugge(n) voor Jongeren’ ook een jaar van verandering/vernieuwing geweest. Er is een nieuwe                
coördinator aangeworven (september 2018) en het proces voor de opmaak van een beleidsplan voor de               
periode 2020 - 2025 werd in gang gezet. 
Met het aanwerven van een nieuwe coördinator zijn er ook enkele afspraken gemaakt rond de inbedding van                 
de functie. Er wordt gekozen, zoals voorheen, om de coördinator in CAW Noord-West-Vlaanderen in te bedden                
betreffende standplaats en het voorzien van alle benodigdheden om de functie te kunnen uitoefenen.              
Daarnaast is er een rechtstreekse inhoudelijk ondersteuning door Els Willems (Directeur Hulpverlening CAW             
Noord-West-Vlaanderen), tevens lid van de stuurgroep.  
 



 
 

Wegens die wissel zijn er in 2018 ook een aantal acties niet gerealiseerd. Daar ze een volle inzet verdienen                   
werd er gekozen om ze door te schuiven naar 2019 opdat de nieuwe coördinator ook voldoende tijd zou                  
krijgen om zich in te werken en voor te bereiden. 
 
 
 

Doelstelling 1: Participatie van jongeren opdat ‘Brugge(n) voor jongeren’ mét          
jongeren in de plaats van over en voor tot stand komt. 
 

Actie 1: Kwetsbare jongeren een structurele stem geven.  
 
Deze actie is niet tot stand kunnen komen gezien de wissel van de coördinatoren. Acties zoals Route 36 en de                    

jeugdraad organiseren samen een activiteit met de jongeren heeft niet plaatsgevonden. De battle of the               

burgemeesters heeft wel plaatsgevonden maar zonder vertegenwoordiging van de stem van de kwetsbare             

jongere. 

Dat is een spijtige vaststelling maar geeft ook weer dat een goede voorbereiding en ondersteuning               

noodzakelijk is om onze doelgroep te laten participeren. Dit was niet mogelijk aangezien beide activiteiten               

plaats vonden in de periode zonder coördinator. 

 

Desondanks en met vernieuwde moed gaan we in 2019 met dit punt            

verder aan de slag. Het is een streven en doel om de kwetsbare jongere              

een structurele stem te geven. Deze actie staat ook in het vet            

aangeduid in het beleidsplan BvJ 2020 - 2025. 

 
 
TO DO in 2019: er wordt achter de schermen voorbereidend werk geleverd om de acties 1.3 en 1.4 uit het                    
beleidsplan 20 - 25 BvJ operationeel te krijgen. 
 
 

Actie 2: Bevraging hoe jongeren en professionelen zorg in het netwerk van Brugge(n) voor              
jongeren ervaren. 
 

 

De resultaten van het evaluatieonderzoek uitgevoerd door Universiteit Gent,         

vakgroep Orthopedagogiek heeft geleid tot een document waarin onder         

meer 7 aanbevelingen worden opgesomd. Het ganse onderzoek is te          

raadplegen via  

www.bruggenvoorjongeren.be/nl/Acties/Index/100/doelstellingen. 
 

Op de netwerkmomenten van 27 april en 7 december 2018 is het ganse             

netwerk aan de slag gegaan met deze aanbevelingen. Hieruit is een massa aan             

informatie gehaald en verder verwerkt tot concrete acties vertaald in het           

beleidsplan 2020 - 2025 van ‘Brugge(n) voor Jongeren’. Hierbij verwijs ik graag            

door naar het beleidsplan eveneens te raadplegen op        

bruggenvoorjongeren.be. 

 

 

TO DO in 2019: verschillende acties uit het beleidsplan 20 - 25 zullen al voorbereidend werk kennen. 
 
 
 

http://www.bruggenvoorjongeren.be/nl/Acties/Index/100/doelstellingen


 
 

Actie 3: Sociaal-artistiek traject House of Time in het kader van Triënnale 2018. 

 
De werking van House of Time (HoT) kwam op volle kruissnelheid in het voorjaar van 2018. Het project werd                   

bekender en concreter voor zowel de jongeren als voor organisaties. De site bruiste van het leven want ze                  

hadden een deadline te halen: de officiële opening van Triënnale 2018 in mei. De jongeren zetten hun beste                  

beentje voor om samen met het Berlijns architectenbureau Raum Labor het werk af te hebben. De site was                  

klaar voor het grote publiek maar zal nooit af zijn. Het gegeven dat de site mee veranderlijk is met de tijd en de                       

jongeren maakt het net zo waardevol. De site is telkens het resultaat van de samenwerking die er op het                   

eigenste moment plaatsvindt. Helemaal mee dus met het thema van Triënnale 2018: Liquid City. Tijdens de                

Triënnale bleven de jongeren er werkzaam en verder timmeren aan een plek waar het aangenaam toeven is. 

Het opzet van de site is dan ook geslaagd te noemen. Vele jongeren participeerden mee aan het verhaal. Dit                   

ging soms over 2 jongeren tot 20 jongeren tot zelfs een 100 tal jongeren tijdens de opening. Maar het echte                    

succes is misschien nog wel dat er nieuwe jongeren werden aangetrokken en het samen creëren voor een                 

connectie zorgde met de hulpverleners waardoor reactivatie en vertrouwen (in zichzelf en de maatschappij)              

gaandeweg een nieuwe kans lijken te krijgen bij de jongeren. 

 

       

 

 

 

Dit waardevolle project willen we zeker niet zien eindigen samen met           

het einde van Triënnale 2018 in september. Hierdoor werd er pro-actief           

een dossier ingediend bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media. In           

het najaar van 2018 kregen we het bericht dat ons project weerhouden            

was. Samen met de ondertekende partners wordt er dus in 2019 een            

vervolg gebreid aan dit prachtige project.  

 

Nieuw voor de werking van HoT in 2019 zal de kruisbestuiving zijn met             

de culturele en artistieke sector. Alle partners zijn enthousiast en zien           

een win-win in deze samenwerking. Cocreatie en de expertise van alle           

partners inzetten zodat elkeen op het terrein verrijkt zal worden. 

 
 

 
TO DO in 2019: vervolg House of Time 
BvJ blijft actief betrokken in het project HoT. Vanuit de focus van de maatschappelijk kwetsbare jongeren                
worden de beleidslijnen opgevolgd. 

 
 



 
 

Strategische doelstelling 2: Versterken van het netwerk van Brugse         
professionals opdat beter kan samengewerkt worden in functie van de jongere.   
 
Actie 4: 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 2018): 
● CAW Noord-West-Vlaanderen: Els Willems (Directeur Hulpverlening). 
● Stad Brugge: Koen Timmerman (Preventieambtenaar), Jochen Snick (Diensthoofd jeugddienst), Chris          

Deloof (Flankerend onderwijsbeleid). 
● OCMW Brugge: Veerle Van Vynckt (Adviseur maatschappelijke dienstverlening). 
● Coördinator ‘Brugge(n) voor jongeren’: Jeroen Slambrouck 
 
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 2018: 
● 20 februari 2018 
● 26 maart 2018 
● 3 mei 2018 
● 4 oktober 2018 
● 5 november 2018  
● 18 december 2018 

 
 

TO DO in 2019: samenstelling stuurgroep evalueren 
De stuurgroep stelt ook zichzelf in vraag en gaat na wie de aangewezen partners zijn om de stuurgroep te                   
bevolken. Gezien de huidige voorzitter een andere functie zal opnemen in 2019, wordt er bekeken wie die rol                  
zal overnemen. 

 
 
Actie 5: ‘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 2018): 
● 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: Hilde Vandewoestyne 
● CGG en PET Noord-West-Vlaanderen: Nausika Desmet 
● Groep INTRO West-Vlaanderen (sector onderwijs-vorming): 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: Sofie Demeyer 
● Coördinator ‘Brugge(n) voor Jongeren’: Jeroen Slambrouck 
 
Focus actiegroep in 2018: 
De focus lag dit jaar op het evaluatieonderzoek en de aanbevelingen die hieruit zijn voortgevloeid. Met het                 
denkwerk van het ganse netwerk (via netwerkmomenten) heeft de actiegroep een oefening van prioriteren en               
clusteren gemaakt. Dit in functie van opmaak beleidsplan BvJ 2020 - 2025. Ondanks de wissel van coördinator,                 
waardoor er enkele maanden geen coördinator was, is de actiegroep blijven samenkomen. 
2018 was ook het jaar van House of Time (actie 3) en het aanstellen van een nieuwe medewerker Brugge 3                    
(actie 16). Beide initiatieven hebben de nodige aandacht gevraagd. 
 
Data: 
● 29 januari 2018 
● 27 maart 2018 
● 12 juni 2018 
● 15 oktober 2018 
● 30 november 2018 
 
 
TO DO in 2019: Betere afstemming actie- en stuurgroep. (doorgeschoven vanuit 2018) 
→ De rolverdeling tussen de actie- en stuurgroep dient in 2019 scherper gesteld te worden (aanbeveling                
onderzoeksrapport UGent). Ook zou er een betere afstemming moeten gebeuren tussen de taken van beide               
fora. Het organogram wordt op punt gezet met hieraan een duidelijk taakomschrijving gekoppeld. 
→ Ook de actiegroep stelt zichzelf in vraag en evalueert de samenstelling van de groep. 

 
 

Actie 6: Netwerkmomenten voor alle partners van ‘Brugge(n) voor jongeren’. 
 
Met ‘Brugge(n) voor jongeren’ willen we het netwerk van professionals versterken opdat beter samengewerkt              
wordt ifv 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 2018 vonden er twee netwerkmomenten                  
plaats. 
 

● Op 27 april kwam het netwerk      

samen om input te geven aan de 7        

aanbevelingen uit het   

evaluatieonderzoek. Het was een    

vruchtbare voormiddag waar talloze    

ideeën naar boven kwamen. Deze     

informatie werd verder verwerkt    

door de actiegroep. 

● Om deze ideeën om te zetten in zeer        

concrete acties werd het netwerk     

nog eens bijeengeroepen op 7     

december. Door deze vertaalslag te     

maken, heeft BvJ een beleidsplan     

(bruggenvoorjongeren.be) kunnen  

opmaken die volledig vanuit de     

praktijk is ontworpen. 

 

 



 
 

Actie 7: Informeren en kennismaken via de website www.bruggenvoorjongeren.be, onder meer           
via de wegwijzer.  

 

 

Deze actie is niet gerealiseerd. In 2018 werd er ingezet op het beheren van              

de huidige website en het plaatsen van relevante informatie over de           

lopende zaken (netwerkmomenten, evaluatie-onderzoek, …) in afwachting       

van een nieuwe coördinator. Deze actie wordt in 2019 nieuw leven           

ingeblazen. Hierbij zal de actie- en stuurgroep ineens de bredere          

denkoefening maken en de website taken toebedelen ten gunste van          

iedere gebruiker. Zie hiervoor ook actie 2.3 in het beleidsplan BvJ. 

 

 

 

 

 

TO DO in 2019: Brugge(n) voor jongeren – wegwijzer breder bekend maken.  
De wegwijzer is een goed instrument. De tool krijgt nog niet de aandacht die het verdient. Er wordt ook verder                    
nagegaan welke functie de website voor het netwerk kan invullen. 

 
 
Actie 8: Samenwerking met Warme Stad. 

 
Warme Stad omschrijft zichzelf als: 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.  

De samenwerking met Warme Stad, met de steun van het Fonds Ga voor Geluk, is in december 2018                  

afgelopen. Warme Stad Brugge werd, samen met vier andere Vlaamse steden, als pilootproject uitgerold voor               

gedurende drie jaar. De resultaten, ervaringen, bemerkingen, enzovoort worden meegenomen in de uitrol van              

Warme stad in nieuwe steden. 

De geestelijke gemoedstoestand, het bespreekbaar maken hiervan en erger voorkomen staat voorop. Een             

thema waar BvJ sinds zijn ontstaan erg hard op inzet en dit ook zal blijven doen. Hiertoe stelt het netwerk zich                     

tot doel om tijdens de komende beleidsperiode nog meer in te zetten op structurele samenwerking met de                 

geestelijke gezondheidszorg enerzijds en structureel samen te werken met onderwijs ter preventie en             

voorkomen van escaleren van geestelijke gezondheidsproblemen anderzijds. 

 

Vanuit Warme Stad mocht Route 36 5000 euro ontvangen in 2018 voor de aankleding van de polyvalente                 

ruimte. Deze ruimte zal in eerste plaats gebruikt worden voor activiteiten met jongeren die vanuit het huis                 

georganiseerd worden. Daarnaast zal de ruimte o.a. dienst doen om te vergaderen en infosessies (Jac) te laten                 

doorgaan. 

 

 



 
 

Actie 9: 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: 
● Brugge Dialoogstad (Armoede, Welzijn, Stad) 
● Stuurgroep Buurtsport (Vrije tijd, OCMW) 
● Stuurgroep Netwerk Vrijetijdsparticipatie (Vrije tijd, OCMW) 
● Stuurgroep project House of Time 
● Stuurgroep West-Vlaams Contactcomité Organisaties voor Jeugdzorg (Jeugdzorg, Agentschap        

jongerenwelzijn) 
● Stuurgroep Oostkust (Intersectoraal overleg regio oostkust) 
● Lerend netwerk schoolondersteuners (dienst flankerend onderwijs stad Brugge) 
● Overleg Warme Steden (Welzijn, Stad) 
● Overleg buurtgerichte netwerken Zeebrugge (dienst Welzijn) 
● Denkgroep Wrap-around model (CGG) 
● Werkgroep gedeelde zorg BJZ 
● Allerhande ad hoc overleggen met raakvlakken doelgroep BvJ (oa: overleg stationsbuurt) 

 
 

Actie 10: ‘Brugge(n) voor Jongeren’ gaat de Vlaamse toer op.  

 
Ook in 2018 mochten we vaststellen dat ‘Brugge(n) voor Jongeren’ een inspiratie is voor andere Vlaamse                

steden en gemeenten. Met plezier gingen we over onze stadsgrenzen om het netwerk als good practice voor                 

te stellen. 

 

● In november mochten we de afdelingen ‘sociaal beleid’ en ‘preventie en veiligheid’ van de stad Mechelen                

ontvangen voor een uitwisseling. Mechelen kwam kennis maken met Route 36 en ‘Brugge(n) voor              

Jongeren’ om deze praktijken als inspiratie te laten dienen voor acties in hun eigen stad. 

● In december maakte stad Aalst kennis met ‘Brugge(n) voor Jongeren’. Ze startten er in 2018 het                

Jeugdwelzijnsnetwerk op en zien hiervoor ons netwerk als good practice. Het Brugs verhaal gaf hen hoop                

en inspiratie om verder werk te maken van een samenwerking rond kwetsbare kinderen en jongeren in                

hun stad. 

 

 
 

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 11: 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). Ondertussen huizen deze werkingen sinds mei 2017 samen in Route 36 (meer               
zie actie 12). 
 



 
 

 
De verbeterpunten van 2017 werden ter harte genomen en komen tot uiting in volgende acties. 

● Creatieve activiteiten en de jongeren in het ganse proces laten deelnemen vraagt ervaring en              
oefening. De vrijetijdswerking is de uitdaging aangegaan tijdens de zomer, bij wijze van leermoment,              
met wisselend succes. Aan de ene kant heb je de doelgroep die hoofdzakelijk in het ‘nu’ leeft en                  
weinig te motiveren valt voor langdurige engagementen. Aan de andere kant hebben de             
hulpverleners nog vele andere opdrachten waardoor het een balanceren is op een koord van              
beschikbare tijd en vooruitgang. Echter werden de ervaringen als zeer positief ervaren en zal er hier                
verder op ingezet worden.  

● Om de vrijetijdswerking efficiënter te laten verlopen werd een werkgroep ‘buiten’ opgericht. Hierin             
zetelt een vertegenwoordiging van elke deelwerking. Samen leggen ze het programma vast en             
schatten ze de investering in. De uitwerking van de activiteiten gebeurt met alle collega’s maar               
afwisselend. Op die manier is er voldoende mankracht wat tijdbesparend werkt en hoeft niet steeds               
iedereen of een ganse werking bezig te zijn met het organiseren van de activiteit. Daarnaast werden                
er ook twee hulpverleners aangesteld die instaan voor alle communicatie hieromtrent. De doelgroep             
wordt vlotter bereikt en de communicatie verloopt gerichter. 

● Route 36 is in 2018 geland met een gemeenschappelijke missie en visie. Het huis zit niet stil want                  
momenteel is er een proces bezig om een gemeenschappelijk alcohol- en drugbeleid uit te werken. 

 
Eind 2018 heeft de vrijetijdswerking nieuwe beleidslijnen uitgetekend voor 2019 om nog meer ondersteuning              
te kunnen bieden aan de maatschappelijk kwetsbare jongeren. De uitwerking hiervan zal terug te vinden zijn in                 
het werkingsverslag van 2019. 
 
Het gebruik van een gezamenlijke rekening en kassa werd ook in 2018 verder aangehouden. De financiële                
ondersteuning voor deze werking gaat uit van het cofinancieringsprincipe: 4.500 euro middelen ‘t Salon,              
preventie en Buurtsport en 4.500 euro middelen ‘Brugge(n) voor jongeren’. 
 
Concreet werden er in 2018 volgende activiteiten uitgewerkt 
Wanneer Activiteit Trekker Deelnemers 
Do 4 jan  Schaatsen Salon  57 
Di 13 feb Kinepolis Buurtsport  26 
Vrij 22 juni En route Werkgroep ‘Buiten’ ? 
Di 26 juni Route 36-cup Buurtsport 60 
Woe 27 juni homeless-cup finale België Buurtsport 70 
23 juli - 26 juli kamp kampwerkgroep  34 
Do 30 aug Einde zomer Route 36 Werkgroep ‘Buiten’ 30 
Vrij 31 aug Afsluitende barbeque Werkgroep ‘Buiten’ 40 

 
 

 
 
 
Gezien het project House of Time in 2018 op het programma stond is er een keuze gemaakt om minder                   
activiteiten aan te bieden. HoT was bij momenten zeer intensief en vroeg veel engagement van de                
medewerkers van Route 36. Het waren immers zij, samen met Raum Labor, die de site beheerden en vorm                  
gaven doorheen het jaar (actie 3). Route 36 was wekelijks tijdens meerdere momenten aanwezig om samen                
met de jongeren de site verder uit te bouwen. Niet zelden werden er momenten van samen koken, relaxen                  
enzovoort aan vast gehangen zodat er een brede invulling werd gegeven aan het samen-zijn. 
Zo ook werd er tijdens de zomervakantie een week summer camp gehouden. Dit hield in dat iedereen er een                   
week lang werkte, leefde en overnachtte. Tijdens deze week gaven de architecten van Raum Labor en                



 
 

‘gastarchitecten’ vanuit de ganse wereld colleges rond mobiele structuren. Zo maakten ze o.a. tribunes, een               
pizza-oven en een DJ booth. Zes kwetsbare jongeren, vanuit Route 36, hebben de ganse week deelgenomen. 
 

TO DO in 2019: de vrijetijdswerking gaat verder op de ingeslagen weg. 
→ De aanbodzijde blijft beperkt waardoor er tijd vrijkomt om nog meer vanuit de vraag van de jongere te                   
vertrekken. 
→ De jongeren betrekken in het ganse proces van de totstandkoming van de activiteit - de jongere mede                  
eigenaar maken van de activiteit. 
→ Inzetten op het bereiken van nieuwe doelgroepen (allochtonen, migranten, vluchtelingen, … ). 

 
 

Actie 12: Jongerenhuis Route 36 professionaliseert.  
 
2018 was een intens jaar voor de medewerkers van Route 36. De bedrijvigheid in huis weerspiegelde het                 

adagium in het werken met jongeren: stilstaan is achteruitgaan.  

 

● ‘Open deur’ wordt ‘open huis’ 

Na de procesbegeleiding van 2017 gingen we in april 2018 van start met 'Open deur' in Route 36. 'Open deur'                    

is een plek waar jongeren op maandag, woensdag en vrijdag tussen 11u en 14u terecht kunnen met al hun                   

vragen. Welzijnsvragen worden doorverwezen naar de aangewezen organisaties. In de eerste plaats wil 'Open              

deur' een plaats zijn waar de jongeren makkelijk hun weg naar vinden en waar ze zichzelf kunnen zijn. Er                   

worden geen verwachtingen gesteld. Praktische dienstverlening en informeren staat voorop. Zo kunnen de             

jongeren op een vrijblijvende en laagdrempelige manier contacten leggen met de diensten van Route 36. 

  

Na de zomer van 2018 werd 'Open deur' geëvalueerd. Er worden te weinig jongeren bereikt. Hierdoor werd er                  

aan het concept gesleuteld. Route 36 wil veel meer een 'binnenwaaicultuur' installeren en hiervoor is een                

ruimere aanwezigheid nodig. 'Open huis' is sinds november 2018 toegankelijk van maandag tot vrijdag van               

09.00u tot 12.00u en van 13.30u tot 16.00u met uitzondering van woensdag- en vrijdagmiddag vanwege de                

openingsuren van het Jac waar de jongeren dan terecht kunnen. 

  

'Open huis' wil er zijn voor alle (kwetsbare) jongeren, in het bijzonder 12 tot 25 jarigen en wil een plaats                    

bieden aan hen waar niets moet en alle vragen welkom zijn. 

 

 

● Pitstop 

Naar aanleiding van het samenhuizen in Route 36 is er gekozen om een gestructureerd overleg te installeren.                 

Het betreft een georganiseerd en inhoudelijk overleg tussen de diensten onderling met specifieke             

doelstellingen: 

- Aanwezige expertise raadplegen en inzetten 

- Gedeelde werktijd optimaal benutten 

- Efficiënt doorverwijzen (ook naar diensten buiten R36) 

- Alle werkingen in de diepte en breedte beter leren kennen 

  

Alle werkingen gaan over hun grenzen in hun ondersteuning naar de jongeren toe, wat we toejuichen maar de                  

basisopdracht moet steeds volbracht kunnen worden. Pitstop maakt dat de werkingen hier stil bij staan               

waardoor er over grenzen gaan tijdig afgegrensd wordt en gepast doorverwezen kan worden. Op die manier                

blijven de zeer complexe situaties beheersbaar naar tijd en engagement en komen de jongeren bij de beste                 

passende hulp terecht. 

● Werkgroepen 

Tijdens 2018 werden er ook een drietal werkgroepen in het leven geroepen. De werkgroep 'Buiten' zet zich in                  

op outreachend werken. De werkgroep ‘inkleding ruimtes’ maakt van R36 en plek waar het aangenaam               

toeven is voor de jongere en de werkgroep ‘communicatie’ zorgt ervoor dat het huis zich als 1 geheel                  

profileert. 



 
 

  

Het overleg tussen de teamverantwoordelijken werd intussen omgedoopt tot 'Dagelijks Bestuur'. De            

coördinator van BvJ maakt hier tevens deel van uit met het oog op het bewaken van de strategische                  

doelstellingen van de netwerkorganisatie. Dit overlegorgaan zet de grote lijnen uit van R36. Sinds eind 2018 is                 

er vanuit het DB een structurele aanwezigheid op de stuurgroep van BvJ. 

  

Ondertussen gingen de verbouwingen aan het huis onversaagd door. De polyvalente zaal en 'Open huis'               

ruimtes werden jongerenproof gemaakt. De garages achteraan het gebouw werden afgebroken en            

heropgebouwd. Deze ruimte zal nu dienst doen als bergruimte voor het vele materiaal van Buurtsport en als                 

activiteitenruimte bij slecht weer of indien aangewezen (bv. workshops). 

 

 

 

Ook de werkgroep 'Communicatie' heeft niet stil gezeten. Twee medewerkers van Route 36 zijn het               

aanspreekpunt wat sociale media betreft. Zij staan in voor alle communicatie voor en naar de doelgroep. Met                 

hun opleiding indachtig worden deze kanalen doelgericht en efficiënt ingezet. 

Er werd een logo en website Route 36 ontworpen. Alle informatiedragers vanuit Route 36 zijn hierdoor                

onmiddellijk herkenbaar en dragen bij tot verdere profilering en professionalisering van de werking. Om in het                

straatbeeld aanwezig te zijn kreeg het gebouw uithangborden en stickers op de ramen met de logo's van de                  

werkingen. Als kers op de taart is er een mural te bezichtigen op de zijgevel van het gebouw. Aan de lezer om                      

dit eens van dichterbij te komen bekijken en ondertussen eens binnen te springen.  

 

 

 
 



 
 

 
 
Wegens een reorganisatie binnen CAW Noord-West-Vlaanderen hebben er zich eind 2018 wat            
verhuisbewegingen voorgedaan. Zo is de dienst Woonbegeleiding vertrokken naar het hoofdgebouw en            
hebben alle diensten die met jongeren werken er hun intrek genomen. Hierdoor is het jongerenteam het                
grootste team van CAW Noord-West-Vlaanderen geworden en huizen ze allemaal samen onder één dak. Dit               
maakt dat gans het huis, elk vanuit hun eigenheid en specifieke opdracht, exclusief voor kinderen en jongeren                 
werkt. We geloven dan ook sterk in de kruisbestuiving die er de komende jaren zal plaats vinden met de                   
huidige en nieuwe diensten. 
 
Naast ‘Open huis’ stelt het huis zich ook open voor andere organisaties. Open school nam er zijn intrek om                   
een assertiviteitstraining te geven aan jongeren. Arktos maakte dan weer gebruik van de faciliteiten om een                
vorming over jongeren aan leerkrachten te geven. Met D.O.P. West-Vlaanderen is er dan weer een               
overeenkomst dat de medewerkers gespreksruimtes kunnen gebruiken ifv hun opdracht. 
Daarenboven krijgt Route 36 zeer regelmatig aanvragen om het huis te mogen bezoeken. Dit zowel van                
organisaties die uitleg vragen over de doelgroep en hoe het huis zich op hen organiseert als van organisaties                  
die interesse tonen voor het beleid dat gevoerd wordt (actie 10). 
 
 

TO DO in 2019: 
→ ’Open huis’: ontwikkelt zich verder tot een plek waar de (kwetsbare) jongere zich welkom voelt om vanuit                  
rust en vertrouwen verder te kunnen. 
→ Het huis wordt nog meer een plek van verzamelen en activiteiten. De verbouwingen in huis zijn achter de                   
rug en de ruimtes zijn aangekleed waardoor er activiteiten met de jongeren kunnen doorgaan. Route 36 wordt                 
de verzamelplaats voor de jongeren om er naar activiteiten te vertrekken.  
→ Betere doorstroom tussen de werkingen op vlak van ondersteuning van de jongeren: de methodiek               
‘Pitstop’ blijft in huis verder ingezet worden. 
→ We profileren ons als 1 geheel ‘Route 36’: alle communicatiekanalen worden efficiënt en op eenzelfde                
manier ingezet. 
→ Vrijetijdswerking Route 36 gaat verder op de ingeslagen weg: aanbodzijde neemt af, vraaggestuurd              
werken vergroot en er wordt expliciet ingezet op het bereiken van nieuwe doelgroepen. 

 
 

II. Intersectoraal samenwerken om meer en beter de pistachenootjes te bereiken. 

Actie 13: Netwerktafels ‘Brugge(n) voor jongeren’.  
 
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 vastloopt, 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 het 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.  
 
In 2018 werd de methodiek verder gezet met wisselend succes. Een aantal momenten werden geannuleerd               
wegens onvoldoende casussen. Niettegenstaand worden de tafels door de deelnemers als zeer waardevol             
ervaren. De keuze om hier verder op in te zetten is dan ook vlug gemaakt. 
 

TO DO in 2019: 
→ De methodiek zal tegen het licht gehouden worden en aangepast waar wenselijk. Dit punt is ook                 
opgenomen in actie 2.1 van het beleidsplan BvJ. 
→ Het eindpunt (december 2019) van de werking LOGiN begint met rasse schreden te naderen. Het netwerk                 
zal de werking blijven ondersteunen en mee uitdragen als goede praktijk naar relevante actoren in het                
beleidsveld.  

 
 

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

I. Opvolgen signalen uit de signaalnota 2016 (vervolg). 
 
Vanuit ‘Brugge(n) voor Jongeren’ bekijken we met welke signalen we zelf aan de slag kunnen gaan en waar we                   
met het netwerk ondersteunen en waar een concreet signaal dient aangekaart te worden.  
 
 

Actie 14: Mee aan de kar trekken van acties verband houdende met wonen.  
 
Ondanks de inzet van het netwerk via meerdere kanalen is er nog maar weinig resultaat geboekt betreffende                 
dit onderwerp. ‘Brugge(n) voor Jongeren’ is dit thema zeer genegen maar merkt tevens de complexiteit               
hiervan op in de praktijk. Vele spelers met evenveel finaliteiten hebben een invloed (al dan niet rechtstreeks)                 
op de woonmogelijkheden in Brugge. Alle spelers zijn van belang en nodig om tot een gevarieerd woonaanbod                 
te komen maar tegelijkertijd worden ook verschillende belangen en prioriteiten vastgesteld. Daarenboven            
wordt er een blijvende vaststelling gemaakt dat er te weinig diversiteit in woonvormen mogelijk is. De                
pogingen om hieromtrent verandering in te krijgen zijn eerder beperkt gebleven in effect. Vanuit het tijdelijk                
orgaan ‘Werkgroep wonen Brugge Dialoogstad’ is er een document met aanbevelingen opgemaakt. Deze zijn              
louter adviserend van kracht en dus niet in te schatten in welke mate het Brugs beleid hier rekening mee zal                    
houden. Echter wordt het belang van betaalbaar wonen voor alle burgers door iedereen onderschreven              
waardoor we hoopvol blijven. 
Het nieuws mocht ons bereiken dat stad Brugge in 2019 nieuw leven blaast in de Brugse Woonraad. De raad                   
wil zo divers mogelijk samengesteld worden om zo een brede invalshoek te hebben. Hun opdracht is het                 
stadsbestuur ondersteunen in de uitwerking van het lokaal woonbeleid. 
 



 
 

Het dossier voor de ontwikkeling van kleinschalige       
woonvormen (werf 3 voor de integrale jeugdhulp) voor de         
leeftijdsgroep 16 tot 25 jaar werd door Minister        
Vandeurzen weerhouden. Dit dossier is een      
samenwerkingsverband tussen alle Brugse organisaties     
bijzondere jeugdzorg en houdt twee opdrachten in om uit         
te voeren. Ten eerste geeft werf 3 de mogelijkheid om          
kleinschalige wooneenheden te creëren. In samenwerking      
met Den Indruk werd dit gerealiseerd. Er worden 4 studio’s          
ter beschikking gesteld voor jongeren. Ten tweede is er een          
luik burgerparticipatie. Hiermee wil men een      
vrijwilligerswerking uitbouwen om bruggen te slaan tussen       
de organisaties en de burgers (mee met de        
inclusiegedachte). Deze fase wordt in 2019 uitgewerkt. 
 
Vanuit het basisrecht op betaalbaar en leefbaar wonen voor iedereen laat BvJ deze problematiek niet los. Elke                 
actie dat een beter en meer aangepast woonbeleid nastreeft zal de steun van het netwerk krijgen.                
Daarenboven blijven we nagaan waar we zelf actie kunnen ondernemen.  
 
 

TO DO in 2019: BvJ blijft de woonproblematiek, ervaren door de jongeren, ter harte nemen. 
Acties zoals ‘woonraad Brugge’ dat nieuw leven wordt ingeblazen, wordt van nabij opgevolgd. Het netwerk               
staat klaar om zijn kennis in te brengen en haakt aan waar mogelijk. 

 
 

Actie 15: Onderzoek naar kwetsbare jongeren aan de oostkust.  
 
In 2018 kende de stuurgroep Oostkust grote veranderingen.        
Wegens een toevalligheid namen alle zetelende leden een nieuwe         
functie op waardoor het samenkomen was stilgevallen. In het najaar          
werd de stuurgroep, door de nieuwe leden, nieuw leven ingeblazen.          
Na wat inwerking en met ondersteuning van beleidsmedewerkers        
CAW Noord-West-Vlaanderen die voorheen in de stuurgroep       
zetelden, zijn we terug vertrokken. In eerste instantie werd er          
verbinding gemaakt met de werkgroep Oostkust. Beide groepen        
werkten naast elkaar terwijl ze eenzelfde doel nastreven. Voorts         
werd er voorbereidend werk geleverd om na te gaan hoe een           
congruent Oostkustverhaal geschreven kan worden. Het onderzoek ‘Kust-ze’ legt meerdere aandachtspunten           
bloot waar we met de stuurgroep willen op inzetten. In het voorjaar van 2019 wordt er een beleidsnota                  
opgemaakt om naar de bevoegde besturen te stappen. 
 
Leden van de stuurgroep Oostkust (december 2018): 
● Dienst Welzijn Knokke-Heist: Karel Hermans 
● Jeugddienst De Haan: Caro Ide 
● OCMW De Haan: Katrien Raats 
● Preventiemedewerker Blankenberge: Jeroen Carpentier 
● Beleidsmedewerkers CAW Noord-West-Vlaanderen: Ann Vandenbroucke en Filip Van Becelaere (tandem) 
● Directeur Vrij CLB Oostkust: Sigrid Dewulf 
● Regionaal beleidsmedewerker Lokaal Sociaal beleid en Armoedebestrijding - Departement Welzijn,          

volksgezondheid en gezin: Katrien Devliegher 
● Coördinator Brugge(n) voor Jongeren: Jeroen Slambrouck 
 

TO DO in 2019: De aanbevelingen concretiseren via de stuurgroep oostkust.  
Vertegenwoordigers van de respectievelijke gemeenten, het CAW en het lokaal sociaal beleid Vlaanderen             
komen tweemaandelijks samen. Hoewel er weinig tot geen middelen voorhanden zijn, zet de stuurgroep alles               
in het werk om tot een actieplan (beleidsnota) te komen en de verschillende politieke partijen ervan te                 
overtuigen dat inzet in de regio de komende legislatuur van cruciaal belang is. 
We zijn ook alert voor oproepen (subsidies) allerhande die het Oostkustverhaal kunnen versterken. 



 
 

Actie 16: Inzetten op jongeren van Zeebrugge, Lissewege en Zwankendamme. 
 
Naar aanleiding van het onderzoek ‘Kust-ze’ (te raadplegen via         
https://www.vives.be/nl/btrs/download/2574) werd een dossier    
ingediend bij stad Brugge met de vraag om de onderbelichte regio           
Zeebrugge te gaan versterken. Uit het onderzoek kwam naar         
boven dat er voor jongeren weinig aanbod is in die regio en dat de              
jongeren die er leven niet goed gekend zijn. Stad Brugge besefte           
de noodzaak om hierin te investeren en verklaarde zich bereid om           
een nieuwe medewerker aan te werven tot eind 2021. Deze          
medewerker is ingebed in de jongerenwerking ‘t Salon van CAW          
Noord-West-Vlaanderen. Sinds augustus 2018 is de Brugge 3        
medewerker (functiebenaming) aan de slag.  

Zijn opdracht is om enerzijds de WUK-kotwerking in Zeebrugge mee te ondersteunen in samenwerking met               
Buurtsport Brugge en anderzijds om via outreachende praktijken aan de slag te gaan met de jongeren uit                 
Zeebrugge, Zwankendamme en Lissewege. De jongeren vinden, leren kennen, een vertrouwensband           
opbouwen, vrije tijd en welzijn verbinden behoren tot zijn takenpakket. 
 
Brugge(n) voor Jongeren is dan ook bijzonder trots dat er specifiek ingezet wordt op (kwetsbare) jongeren uit                 
bovenvermelde deelgemeenten. 
 

TO DO in 2019: BvJ volgt via het dagelijks bestuur van Route 36 de ontwikkeling van de nieuwe functie mee op.                     
Er zijn formele en informele momenten met de medewerker om de vinger aan de pols te houden. 

 
 

Actie 17: Jongeren zetten de stap richting werk via het ESF-project Ant-woord. 
Maatschappelijk kwetsbare jongeren zijn niet of onvoldoende voorbereid op werk. Ze hebben vaak 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 in het bijzonder zijn 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. 
 
Het project werd eind 2018 afgerond. Er werden 35 jongeren bereikt waarvan 19 jongeren effectief stappen                
naar werk hebben gezet. Dit gaat van CV opmaken over vrijwilligerswerk tot tewerkgesteld zijn in het normaal                 
economisch circuit. De overige 16 jongeren werden ofwel begeleid door LOGiN maar zetten geen stappen               
richting werk ofwel kwamen ze niet in aanmerking wegens diverse redenen. 
 
Het project heeft zijn meerwaarde bewezen voor deze niche doelgroep. Deze uiterst kwetsbare jongeren              
kregen een zorgtraject op maat waar afhaken, falen, opnieuw opduiken, … een deel van hun proces was en                  
niet op afgerekend werden. De combinatie van tijd en ondersteuning op vlak van welzijn en werk door                 
specialisten ter zake was hierin een grote troef. 
 
Gezien het unieke karakter van het project wil stad Brugge een vervolg geven aan dit project. Hiervoor zal                  
2019 gebruikt worden om na te gaan hoe deze methodiek verder ingezet kan worden. 
 

https://www.vives.be/nl/btrs/download/2574


 
 

TO DO in 2019: BvJ blijft zich engageren in projecten. 
BvJ engageert zich om de mogelijkheden voor een vervolg van het project ‘Ant-woord!’ te exploreren. Het                
netwerk staat open voor alle samenwerkingen die zich richten tot de maatschappelijk kwetsbare jongere. 

 
 

II. Aanpak van nieuwe signalen.  
 
 

Actie 18: Aanpak geweld in en rond de stationsomgeving.  
 
 
Vanuit het overleg stationsomgeving (opgericht nav de ‘Zehbi’ problematiek) heeft het team Route 36 de               
stationsomgeving als hotspot geselecteerd en hieraan enkele concrete acties verbonden. De           
jeugdpreventiewerkers en een medewerker van jongerenwerking ‘t Salon gingen vier tot vijfmaal per week              
naar het station tijdens de ‘spitsuren’ gedurende de periode april - oktober. Door nadrukkelijk aanwezig te                
zijn op het terrein konden ze signalen oppikken, gesprekken aangaan met de jongeren, problematieken              
aankaarten, dynamieken in beeld brengen en eventuele tendensen bespeuren. Hun bevindingen werden            
telkens teruggekoppeld naar het overlegorgaan.  
Tijdens de actie ‘En route’ (actie 11), waarbij Route 36 verschillende locaties aandoet nav einde schooljaar,                
werd er extra ingezet op de stationsbuurt. Route 36 was er op de middag aanwezig toen alle scholieren naar                   
huis of richting het centrum trokken om er het begin van de vakantie te vieren. 

 
 
In het najaar kwam het overlegorgaan nog eens samen         
voor een stand van zaken. Uit alle gegevens van o.a.          
scholen, (spoorweg)politie, stad Brugge en welzijn bleek       
dat de ‘Zehbi’ problematiek verdwenen is. Gezien het feit         
dat het ook relatief rustig was rond het station besliste          
het overleg niet langer samen te komen. Er is echter          
door alle aanwezigen het engagement uitgesproken om       
vlug terug samen te komen mochten er zich nieuwe         
feiten voordoen. Een specifieke probleemstelling met      
daaraan een bepaalde doelstelling gekoppeld verhoogde      
de zinvolheid van samen komen. 
 
 
De outreachende poot van Route 36 blijft, zoals vóór het ganse gebeuren, aanwezig in de stationsbuurt zij het                  
minder intensief.  
 

TO DO in 2019: De stationsomgeving blijft een aandachtsbuurt voor Route 36.  
De medewerkers blijven structureel aanwezig en nemen de omgeving mee in hun acties waar mogelijk. Indien                
aangewezen wordt de intensiteit terug opgedreven. 

 
 

III. Signaalnota 2018.  
 

De signaalnota 2018 is het resultaat van een doorgedreven proces van de verwerking van de signaalnota                
2016. Meerdere signalen zijn opgenomen in het ‘Beleidsplan Brugge(n) voor Jongeren 2020 - 2025’. De overige                
signalen zijn in de desbetreffende signaalnota terug te vinden.  
2019 wordt gebruikt om de signaalfunctie van BvJ scherp te krijgen om gerichter te kunnen capteren en om                  
doeltreffender acties te kunnen koppelen aan de signalen. Op die manier willen we tot een dynamische vierde                 
doelstelling van BvJ komen.  

 
 


