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VERSLAG 

Werkmoment 2 Kruispunten 
Datum: 24 januari 2023 

Aanwezig: Stef (Formaat), Bieke (LEJO), Lieselot (KSA), Katrien (Tumult), Stef (Scouts), Tine (VDS) 

Verontschuldigd: /  

Verslag: Lore (De Ambrassade)  

1 Wat is kruispunten? 

Intersectionaliteit vs beleidsdomeinoverschrijdend werken 

Kruispunten op niveau van een individu vs kruispunten op niveau van de context 

 JW-DNA in andere sectoren brengen 

Zouden wij over kruispunten samenkomen als beleidsdiensten volledig anders georganiseerd zouden zijn? 

• Vooral oorzaak bij Vlaamse verzuiling in sectoren, geen stimulans naar lokale niveau om dit te doorbreken 

• Nog groot verschil tussen steden en kleinere landelijke gemeenten 

Rol om op structuren te wegen en ook rol naar onszelf toe. Ook kritisch naar onszelf durven kijken. 

Wel wat beweging gekomen, maar steeds op project niveau 

Subsidies en doelstellingen vanuit verschillende domeinen, niet afgestemd, afgelijnd door erkenning 

Samenbrengen van verschillende expertises 

 

JW’ers en organisaties kunnen niet inspelen op de noden van K&J omdat ze botsen op grenzen van 

beleidsdomeinen. 

Bril van JW’ers en vrijwilligers opentrekken om impact op het kind te vergroten, door niet beperkt te blijven tot 

klassieke jw-methodieken. 

Opdelen op lokaal niveau, bovenlokaal en Vlaams niveau 

 

JW’er als vertrouwenspersoon 

Bruggenbouwers om individuele jeugdwerkers te ontlasten 

Op lokaal niveau jeugdraad super cruciale rol, niet alleen met afvaardiging vanuit klassieke jeugdorganisaties. 

Regie op lokaal niveau 

 

Waardering van het jeugdwerk als basis om over de bruggen te gaan 
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Spanningsveld tussen k&j volgen in alle leefwerelden en die ondersteunen vs jeugdwerk als fijne tijd in vrije tijd 

Hoe ver kan het jeugdwerk zelf de brug bouwen naar andere domeinen? Wat is de draagkracht van jeugdwerk? 

2 Congres: 

Verhalen waar het afgelopen jaren wel al goed gelopen is: 

• Goe gespeeld 

• Alles over pesten 

• Netwerkorganisaties 

• Brede scholen samenbrengen 

Sectoroverleg Jeugd in Antwerpen 

Kindvriendelijke steden en gemeenten: slaat muren tussen beleidsdomeinen neer als het goed wordt opgenomen 

Uitgangspunt van JKP is goed, uitvoering is anders 

 

3 Output 

Methodiek/kader om als organisatie je eigen netwerk in kaart te brengen en hoe je daar als JW’er/vrijwilliger op 

beweegt 

Op lokaal niveau: kader maken met regie vanuit lokaal bestuur 

Structuren kennen, wie zijn de actoren met welke doelstellingen, welke noden zijn er (zowel op lokaal niveau, als 

bovenlokaal en vlaams niveau) 

4 Ambities 

Organisaties zijn zich meer bewust van hun plek in maatschappelijke structuren (Stef) 

• Op vlaams niveau: beleidsdomeinen doorbreken 

• Op  

• Op lokaal niveau: weten wat er rond je beweegt, waar je linken kan leggen 

 

JW’er: wees bewust over de rol die je hebt binnen die structuren (kader aanbieden om daar bewust mee op te 

gaan). Aandachtspunten om voor jeugdwerkers op gezonde manier aan kruispunten te doen 

 

Jongeren empoweren/versterken om de structuren/organisaties (van verschillende domeinen) rond zich te kennen 

(spel ontwikkelen om buurt te verkennen) 

• De drempel hiertoe kan verlaagd worden door bruggenbouwers 

• Rol van lokale besturen: verbindende factor om die organisaties met hun achterban samen te brengen 

• Jongeren die elkaar ondersteunen 

• Littekens (instagram), onbespreekbaar: jongeren zien hoe andere jongeren het aangepakt hebben. 

• Samenwerking met WAT WAT en nws nws nws 
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• Rol voor onderwijs: meer informeren over structuren in de omgeving 

Beeldvorming: anderen overtuigen van onze meerwaarde, van de rol die we spelen (investeer in ons, want wij zijn 

de moeite waard) (Randvoorwaarde: campagne om ruimer te trekken dan puur gericht op jongeren) 

• Kampvuurkaartjes 

• Kruispuntverhalen op sociale media brengen 

 

Signaal dat we moeten blijven uitdragen: beleidsmakers/bestuurders (zowel op vlaams en lokaal niveau) breek zelf 

door die muren tussen beleidsdomeinen (neem de regierol op, maak transversale/brede jeugdbeleidsplannen, …) 

• Regierol lokale besturen: Lokale besturen hebben betere systemen om organisaties voor jongeren te 

omkaderen en om structuren in beeld te brengen (~kindvriendelijke steden en gemeenten) 

• Actie: advies over kruispunten, in memorandum (JW’org stimuleren om dit op te nemen) 

• Lokaal niveau: jeugdbeleidsplan 

•  

 



 

Werkmoment 2 Kruispunten   •   24 januari 2023   •   pagina 4 > 5 

Interventie Verwachte resultaat op KT Verwachte verandering op MLT 

Ambities 

Verwachte verandering op LT 

Impact 

Methodiek ontwikkelen, welke kruispunten zijn er, 

wat mist er nog → doe het ook eens op uw lokaal 

niveau 

• Op welke noden van K&J moet er een 

antwoord komen? 

• Welke organisaties, partners zijn er rond 

de org die daar een antwoord op kunnen 

geven? 

Hoe kan je kruispunten inbedden in Beleidsnota? 

Congres: triggeren, blind date, samen denkoefening 

doen 

Goede praktijken op congres + methodiek laten 

gebruiken in die sessies 

Organisaties kennen anderen 

Blik op eigen organisatie verbreed 

Kiemen van samenwerking 

Organisaties gaan aan de slag met methodiek en 

kruispuntwerken. 

Organisaties zijn zich meer bewust van hun plek in 

maatschappelijke structuren 

• Op vlaams niveau: beleidsdomeinen doorbreken 

• Op  

• Op lokaal niveau: weten wat er rond je beweegt, waar 

je linken kan leggen 

JW organisaties gaan actief op zoek naar en bouwen aan 

sterke samenwerkingen/bruggen met organisaties uit 

andere beleidsdomeinen om aan de noden van hun groep 

kinderen en jongeren te kunnen beantwoorden. 

Straf en kwaliteitsvol jeugdwerk 

 

 

 

Meer jeugdwerk voor meer kinderen en 

jongeren 

 

 

 

Meer maatschappelijke waardering voor 

jeugdwerk 

Methodiek van organisatie uitbreiden met: 

• Zet jezelf op die tekening 

• Juiste vragen stellen 

• Reflectievragen 

 

Hoe kan ik vanuit mijn eigen rol aan die 

kruispunten werken? 

 JW’er: wees bewust over de rol die je hebt binnen die 

structuren (kader aanbieden om daar bewust mee op te 

gaan). Aandachtspunten om voor jeugdwerkers op gezonde 

manier aan kruispunten te doen 

Sessie met schoolverlaters + JW org (broer van Tine, 

Priscilla VJR) 

Wandelingen vanuit perspectief van jongere + wat 

gebruiken ze niet 

Capital 

 Jongeren empoweren/versterken om de 

structuren/organisaties (van verschillende domeinen) rond 

zich te kennen 

Signaal dat we moeten blijven uitdragen:  

• Regierol lokale besturen: Lokale besturen 

hebben betere systemen om organisaties voor 

jongeren te omkaderen en om structuren in 

beeld te brengen (~kindvriendelijke steden en 

gemeenten) 

• Actie: advies over kruispunten, in 

memorandum (JW’org stimuleren om dit op te 

nemen) 

• Lokaal niveau: jeugdbeleidsplan 

 

JKP evalueren vanuit kruispunten 

Jeugdraden voeden beleidsmakers/bestuurders (zowel op vlaams en lokaal 

niveau) breek zelf door die muren tussen beleidsdomeinen 

(neem de regierol op, maak transversale/brede 

jeugdbeleidsplannen, …) 
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Invulling van regierol op lokaal niveau: gooed 

practice Nieuw Gent 

Mensen uit andere domeinen op congres: 

“vriendjesdag” 

  

Randvoorwaarde: Beeldvorming: anderen overtuigen van onze meerwaarde, van de rol die we spelen (investeer in ons, want wij zijn de moeite waard) 

• Kampvuurkaartjes 

• Kruispuntverhalen op sociale media brengen 

 


