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Eveline Meylemans: Waarom zouden
jeugdwerkorganisaties in 2025 wakker moeten
liggen van het welbevinden bij kinderen en
jongeren? Wat maakt dat verbinding met jongeren
in jeugdhulp waardevol is?
Welke trend wordt naar voren geschoven i/d presentatie? Welke gevolgen heeft deze trend? Hoe
moet het JW zich verhouden tot deze trend? Hoe kan een organisatie inspelen op deze trend? Welk
idee wil jij verder ontwikkelen in jouw beleidsnotaproces?
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Gesprekstafel
Gewoon al is gaan aankloppen als jeugdwerkorganisatie bij
voorzieningen creëert openheid.
Thema’s bij themakampen ook proberen te doen aansluiten
bij jongeren.
In JKP bv. Ook inzetten op bewustwording met de juiste
thema’s bv. Via welzijn omdat daar toch nog minder die
re ex van jongereninspraak wordt gevraagd.

hieraan is dat je dan niet verplicht hoeft deel te nemen, maar
wel aan kan deelnemen als je daar zin in hebt. Het is iets
meer ongedwongen, en je kunt zo misschien gemakkelijker
iets leren kennen.
Tegelijk is het voor die kinderen en jongeren net ook jn om
eens buiten de voorziening te zijn en een 'gewoon' kind te
zijn in een 'gewone' omgeving.

Een extra complexiteit: veel hangt af van
voorziening tot voorziening

Gesprekstafel: case waarbij kinderen na
vakantie niet opgehaald worden of de
voorziening gesloten is.

Jeugdhulp is geen homogene sector. Dat maakt het soms
moeilijk voor werkingen om hier deftig op in te spelen.

- contact opnemen met agentschap opgroeien.

Als jeugdwerk vangen we kinderen op die
noodgedwongen (omdat het centrum
gesloten is) bij ons zijn. Hoe probeer je
toch de connectie te maken met die
kinderen die daar niet per se willen zijn?

- samenwerking van veilige omgeving zelf langsgaan naar
doorstroom vakantie zelf als je bekend kunt worden.
- weten wat jeugdhulp is, drempels verlagen als je bv. Te laat
komt.
- kruispunt jeugdhulp en jeugdwerk; animatorcursus,
vakanties, speelplein, buurtwelzijnswerk, instuifwerking.
Jeugdbeweging -14. Veel kansen daar ook voor
jeugdbeweging. Wat lastig kan zijn: iedereen kent elkaar:
vaste vriendengroepen, moeilijk om nog binnen te komen als
je net veel moet verhuizen. Misschien goed als we mee
zoeken naar nieuwe woonplekjeugdbeweging.

Trekken naar de voorzieningen zelf: is
dat een goed idee?
Is dat voor de kinderen in de voorzieningen zelf jn, dat
werkingen naar de voorziening zelf komen? Het goeie

Belangrijkste is misschien nog om die realiteit te
onderkennen. Eigenlijk moeten deze kinderen en jongeren
gewoon mee betrokken worden in de keuze voor het kamp
waar ze naartoe gaan. Maar dat is voorlopig blijkbaar geen
evidentie, hangt ook sterk af van voorziening tot voorziening
(kleinere die net wel dat gesprek kunnen voeren vs.
mastodonten waar alles ef ciënt moet gebeuren). Er zijn ook
heel goeie praktijken hierrond voorhanden.
De organisaties van Kampnet willen hierrond een aantal
aanbevelingen doen richting begeleiders van voorzieningen.
Ook het project Maak Tijd Vrij van De Ambrassade zal hier
een bijdrage aan leveren.

De uitdaging: treed uit je bubbel!
Ofwel: maak de jeugdwerkbubbel zo groot dat alle kinderen
en jongeren hierin een plek vinden.

Psychisch welzijn bij jongeren: 38% voelt
zich niet goed in zijn vel

Jongeren in bijzondere jeugdhulp doorlopen gemiddeld 5
verschillende voorzieningen. Dat betekent elke keer
verhuizen, nieuwe omgeving, nieuwe relaties opbouwen. Het
is niet uitzonderlijk dat jongeren zich na verloop van tijd
terugplooien op zichzelf, zich afsluiten van de wereld waarin
ze telkens opnieuw huisjes moeten opbouwen en weer
achterlaten.

Er rust nog steeds een taboe op het je niet goed vullen, en
kinderen en jongeren ervaren veel druk en stress (door
school, ouders, omgeving...). Een goed netwerk van vrienden
en kennis over het fenomeen (iedereen voelt zich eens niet
goed, weet wat je kunt doen, waar je terecht kunt) kunnen
problemen counteren.

We zijn gewone kinderen in een
ongewone situatie.
De sterktes van het jeugdwerk zijn de zwaktes in de zorg en
hulpverlening.

Jeugdwerk is niet vanzelfsprekend voor
kinderen en jongeren in bijzondere
jeugdhulp
※※※※※※

