VERSLAG CONGRES #JEUGDWERKWERKT

Sessie: Content met competenties
Datum: 12 juni 2018

Bij elke sessie op het congres #Jeugdwerkwerkt vroegen we iemand om verslag te nemen. De vorm kan daardoor
variëren en is altijd een indruk van de verslaggever. Alle presentaties en andere documentatie die we ter
beschikking kregen vind je in een overzicht op onze website www.ambrassade.be

Wat er is gebeurd in de sessie?
3 sprekers:
-

COMPAS: een competentieprofiel voor en door jongeren in Antwerpen in samenwerking met
jeugdvereningen, scholen en VDAB
KRAS jeugdwerk: individuele begeleiding op basis van talenten.
Vlaams steunpunt vrijwilligerswerk: de competenties van vrijwilligers een plek geven op de
arbeidsmarkt in samenwerking met VDAB en zo de zichtbaarheid van vrijwilligerswerk vergroten

Brainstorm over wat we als jeugdwerk kunnen meenemen uit deze 3 sprekers (zie flappen voor de resultaten)
Interessante quote(s) uit de sessie
“Jeugdwerk is als curling. Zij bepalen de visie, maar wij maken het pad vrij.” (KRAS)
“Competenties erkennen is een interessante manier van het waarderen van de vrijwilliger.” (vlaams
steunpunt vrijwilligerswerk)
Wat heeft jou verrast? Wat onthoud je?
Bij Compas worden ze ook getraind op het uitleggen van hun competenties, niet enkel dat ze ze verworven
hebben.
Als het over competenties gaat 1 taal spreken met de arbeidsmarkt (niet zelf iets maken en zelf ‘opdringen’
aan de arbeidsmarkt)
Waar kwamen veel vragen/reacties over?
Ziet compas de aanvragen van jeugdbewegingen stijgen? Deze vraag komt steeds meer en meer. Dit is ook
zeker een optie.
Heeft Compas al resultaten van jongeren die doorstromen naar het werkveld? Nee hier zijn nog resultaten
over.
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Wat onthoud je voor de toekomst van het jeugdwerk?
-

Blijven inzetten op erkenning van competenties (ism met de arbeidsmarkt)
Jongeren begeleiden in het herkennen van hun eigen competenties (zodat zij dit ook kunnen
uitleggen)
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