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Interventie 

Welke acties of welk project zet je 

op? 

Verwacht resultaat op korte termijn  

Output/controlesfeer 

Verwachte verandering MLT 

= AMBITIE 

Outcome/invloedsfeer 

Verwachte impact op LT 

Impact/ interessesfeer 

Tijdens het congres? 

Gemeenschappelijke taal geven aan 

wat we al doen als jw’ers, 

terminologie ‘zetten’ 

Goede trajecten in de spotlight  

Welke acties vragen we aan de 

beleidsmakers? 

Woordenschat rond mentaal welzijn 

introduceren in Kavo-curcus 

 

Wat moeten we ondernemen – naast 

het congres zelf – met het 

jeugdwerk? 

JW gaat vreemd 

 

Voor 1 jaar aan een organisatie 

gekoppeld worden 

 

Welke acties moet je eigen 

jeugdwerkorganisatie ondernemen? 

 

 

 

 

Terminologie = Helder 

Mogelijkheden om er aan te werken 

 

 

Geld + voldoende ruimte om org. te laten 

groeien.  

 

 

 

Jeugdwerk x Jeugdhulp (x onderwijs, x …) 

vinden elkaar. 

 

Verschillende JW uit elkaar halen 

 

 

 

 

JW’ers kennen hun rol ivm. mentaal 

welbevinden en handelen hier naar.  

 

 

 

 

Er is een duidelijk en sluitend netwerk waar 

jongeren/jeugdwerkers terecht kunnen. 

 

 

Er zijn meer experimentele org. die gaten in 

de sector vullen. 

 

 

 

Structurele samenwerking JW, welzijnswerk en 

geestelijke gezondheidszorg. 

Straf en kwaliteitsvol jeugdwerk. Vandaag en 

over vijf jaar 

Meer jeugdwerk voor meer kinderen en 

jongeren 

Meer maatschappelijke waardering voor het 

jeugdwerk 

 

 

 

(positieve brijdrage van JW aan mentaal 

welbevinden wordt door niemand betwijfeld.) 
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VERSLAG 

Netwerkmoment Mentaal Welzijn en Jeugdwerk 
Datum: 10 november 2022 

Aanwezig: zie lijst onderaan verslag 

Verontschuldigd: [ klik hier om de personen op te sommen die verontschuldigd waren voor de vergadering.  

Structuurvoorbeeld: Voornaam Naam Organisatie // Voornaam Naam Organisatie // etc. ]  

Verslag: Sam Deckers  

1 Agenda  

 

13u00 – 13u10: korte kennismaking 

13u10 – 13u25: toelichting Mentaal Welzijn 

13u25 – 13u40: oefening thematraject deel 1 

13u40 – 13u45: TOC  

13u45 – 13u55: pauze + in kleine groepen 

13u55 – 14u55: oefening thematraject deel 2 

14u55 – 15u00: afsluiter 

 

2 Verslag  

2.1 Trajecten mentaal welzijn 

Hieronder een overzicht met de trajecten die er momenteel lopen binnen De Ambrassade en de data. Zoals beloofd 

komt hier nog een duidelijke one-pager van, Jory is daar mee aan de slag. Als deze af is, stuur ik die ook door. 

Generatiedoelen:  https://ambrassade.be/nl/generatiedoelen 

21 november:  Netwerkmoment expliciteren mentaal welzijn binnen vorming 

23 november:  Informatiecampagnes 

17 januari:  Netwerkmoment platte drempels  

16 maart: Netwerkmoment lokale netwerken en samenwerking 

25 april:  Netwerkmoment samenwerken over beleidsdomeinen 

4 mei:   Vorming mentaal welzijn in jouw jeugdwerkorganisatie 

Richting Congres 2023:  https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkwerkt2023/werk-mee-aan-congres-2023 

Januari (Vul doodle in): 

Hier wordt de Theory of Change opnieuw onder de loep genomen. Klopt alles nog? Is onze boodschap en manier van 

denken helder? Nadenken over progress markers/indicatoren. Waaraan gaan we zien dat we de verwachte 

veranderingen hebben gerealiseerd?  

 

8 maart 2023  

https://ambrassade.be/nl/generatiedoelen
https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkwerkt2023/werk-mee-aan-congres-2023
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We brengen alle thematrajecten samen. Per thematraject nemen er max. 5 jeugdwerkers deel. We stellen de 

thematrajecten aan elkaar voor. Is er overlap? Sturen we geen tegenstrijdige boodschappen de wereld in?  

6 juni 2023  werkmoment op congres 

 Welke acties of projecten moeten we naast het congres zelf nog ondernemen met mijn eigen 

jeugdwerkorganisatie? Hiervoor voorzien we werksessies op het congres zelf (#Jeugdwerkwerkt aan…) 

 

Kader rond mentaal welzijn voor jeugdwerkers 

 

Wie geïnteresseerd is om hier aan mee te werken, mag de doodle invullen. Deze loopt tot zondag 27 november. 

 

De Vlaamse Jeugdraad is bezig met een advies ‘goed in je vel’. Normaal wordt dit in december naar buiten 

gebracht. 

 

2.2 Waarom is dit thema belangrijk voor het jeugdwerk? En waarom nu? 

 

Sterk JW draagt bij aan het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren 
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2.3 Theory of Change 
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3 Deelnemers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Organisatie E-mail

Tim Verbeke WINGG tim.verbeke@wingg.be

Bert Decremer Jonge Helden bert@jongehelden.be

Sensi Verbelen Hogeschool Gent (opleiding sociaal werk)sensi.verbelen@student.hogent.be

Isabel Van de Velde Stad Antwerpen / jeugddienst isabel.vandevelde@antwerpen.be

Sabine Coppens Alles over Pesten sabine@kieskleurtegenpesten.be

Jana Miah OverKop Gent / Huis voor Jongeren vzwJana.Miah@vzwapart.be

Hannah Peeters FOS Open Scouting hannah@fos.be

Kevin Verborgt JINT kevin.verborgt@jint.be

Tine Bergiers Vlaamse Dienst Speelpleinwerktine@speelplein.net

Esther Melders KSA meldersesther@gmail.com

Ailani Housen KAJ ailani.housen@hotmail.com

Toon Vanotterdijk Formaat toon.vanotterdijk@formaat.be

Ruth De Nul Opgroeien ruth.denul@opgroeien.be

Franka Foré Joetz Franka.Fore@joetz.be


