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Lieve Bradt: Heeft het jeugdwerk een rol te spelen
in de ongeorganiseerde vrijetijdsbesteding van
kinderen en jongeren?
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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Faciliteren

De vrijwillige burn-out is real.

Lokale jeugddiensten zouden meer als een regisseur - of nog
liever: facilitator -naar het terrein kijken, om te zien wat er
leeft en eventueel dingen te ondersteunen en faciliteren.
Starten vanuit het ongedwongene.

Jeugdbewegingen e.d. moeten zelf veel organiseren om hun
werking rendabel te houden. Ze steunen daarbij heel vaak op
een kern van vrijwilligers, die dan ook overbevraagd kunnen
worden. Hiermee moeten we ook opletten, want we leggen
zelf druk op jongeren.

We zijn er zelf wel al van overtuigd, maar (boven)lokaal, ook
bij jongeren zelf, moeten we nog sterker hierop inzetten.
Hen opties geven om niet gewoon elke zondag naar een
activiteit te komen, maar ook op een ander moment, in een
andere vorm, zonder verplichting, aan te sluiten op een
moment of zelf een moment te maken bv.

Weten jongeren wat jeugdwerk is?

We moeten opletten zelf niet te veel druk
op jongeren te willen leggen.
Het verschil tussen kinderopvang en
jeugdwerk

Taal is heel belangrijk. Jeugdwerk wordt soms onbedoeld
zelfs geassocieerd met kinderarbeid :-)

"Je moet echt bezig zijn met de gasten": daar zit ergens nog
een verschil tussen kinderopvang en jeugdwerk. Ouders
betalen voor kinderopvang, dus er moeten criteria gesteld

Weten we zelf wat jeugdwerk is? We hebben ons eigen

worden, activiteiten georganiseerd worden - er moet iets
tegenover staan. Bij jeugdwerk is dat nog iets minder.

taalgebruik, onze eigen waarden, DNA opgesteld, maar
kunnen we dat goed vertalen naar gewone jongeren?
Misschien moeten we ook laten onderzoeken wat jongeren
denken over jeugdwerk zelf?

Hangen heeft te sterk een negatieve
connotatie

Wat met jongeren die een weerstand
voelen t.o.v. jeugdwerk?

Maar hoe doen we dit dan allemaal?

We hoeven die jongeren niet met de vlag van "jeugdwerk"
tegemoet te komen. Op individueel niveau kun je zo wel

herkennen. Jeugdwerk kan vanuit het concept van een 'safe
haven' net die mogelijkheid geven.

Eigenlijk doen we dit al. 't Is een kwestie van het te

connecties maken.
We moeten zelf ook leren om dit toe te laten, jongeren los te
Maar wat met het maatschappelijke beeld van jeugdwerk in
bepaalde (doel)groepen? Hoe kunnen we op dat niveau het
beeld van jeugdwerk rechttrekken?
Daarbij is de vraag wat de aversie opwekt. Is dat de aversie
t.o.v. overheid (en alles wat ze subsidieert)? Of iets anders?

laten. Als ze gewoon hangen, problematiseren we dat zelf
ook te veel.

Het recht op vrije tijd vrijwaren is een
belangrijke rol van het jeugdwerk

inbreken en meteen twee uur basketbalmatchen te
organiseren of zo is misschien niet zo belangrijk.

Niet elk kind of elke jongere moet in een organisatie zitten.
Je mag ook gewoon op je kamer tienduizend boeken lezen
etc.

Kan jeugdwerk per de nitie wel ongeorganiseerde

Zelfs in georganiseerd jeugdwerk wordt
gehangen
Bv. door oudere groepen in chirogroepen. Ze kiezen er dan
zelf voor om te hangen, op een plek en in een context waar
ze graag zijn. Da's óók een vorm van co-creatie, heel
ongedwongen.

Rondhangen leidt soms ook tot initiatief
bij jongeren zelf
Dan is de eerste - en misschien zelfs eeuwige - stap: gewoon
hangen bij jongeren. Ofwel leidt dit dan uiteindelijk tot
toeleiding tot georganiseerd jeugdwerk, ofwel mogelijk tot
zelforganisatie, waar het jeugdwerk zelf niet verder in hoeft
tussen te komen.

vrijetijdsbesteding aanpakken?

Ervaring uit Finland
Biedt ons een veilige en vertrouwde omgeving. Haal de druk
eraf. Dit werd door Finse jongeren zeer hard in waarde
schatten. We hebben al zoveel prikkels. Daar even
uitstappen is iets waar je ons mee kan helpen.

Druk op vrije tijd VS rust tijd
Ervaren kinderen en jongeren druk op hun vrije
tijdsbesteding?
JOP vroeg of ze tijd te kort hebben en dat gevoel hebben ze
wel.
In ander onderzoek in meetjesland werd dit ook bevestig,
maar als ze doorvraagde dan antwoorden ze wat doe je op
vrijdagavond: niets, zaterdag: niets, zondag: niets.
Gaat het om mentale druk?

Fricties in openbare ruimte stellen uitdagingen voor het
jeugdwerk. Er wordt bij problemen ook vaak naar het
jeugdwerk gekeken ("waar waren jullie?").

Hangen op straat is ook jeugdwerk
Betonne Jeugd doet het heel ongedwongen: op vrijdag
afspreken met de gasten en dan pas beslissen of er iets
gedaan wordt. Soms is dat gewoon hangen op trappen van
Justitiepaleis, soms een activiteit, maar er is geen plan. Het
gaat ook om leren loslaten.
Lejo: ook wij hangen op straat, pure outreaching. Als we dan
moeten vertellen welke impact dit heeft gehad, helpt het om
heel verhalend te werken. Wordt er aan dit outreachend
verhaal geen extra doelstelling gecreëerd? Niet noodzakelijk.
Soms gaat het gewoon om het luisteren, soms om
empoweren. Toeleiding is niet altijd noodzakelijk.

Hoe groot moet de rol zijn van jeugdwerk
in het bereiken en aanklampen van
jongeren in publieke ruimte in nietgeorganiseerd verband?
Aangeklampt worden door jeugdwerk dat een aanbod
voorziet, is misschien niet altijd de grootste nood van
jongeren in (groot)stedelijke contexten. Misschien gaat het
vooral over bereikbaar zijn van jeugdwerk, ervoor zorgen dat
mensen je weten te vinden. Maar op een speelpleintje gaan

Ze geven ook aan in de JOP monitor dat ze in hun vrije tijd
tot rust willen komen!

In de stad of buiten de stad
Zouden jongeren hier andere keuzes maken in hun vrije tijd?
Bv. Stadsjongeren shoppen meer? (is niet onderzocht)

JOP monitor 5
Hoe kunnen we de hybride vormen ook opnemen in de jopmonitor? Zouden jongeren dit ook benoemen als
jeugdvereniging?

Ken je JOP?
Over het JOP | Jeugd
Onderzoeks Platform
Het JOP verzamelt niet enkel eigen
cijfers over de Vlaamse jeugd, maar
tracht ook de toegang tot reeds
bestaand ander jeugdonderzoek te
verbeteren via de online
onderzoeksdatabank op deze website. Daarnaast tracht het JOP
ook een netwerkfunctie binnen Vlaamse jeugdonderzoek op te
nemen.
JEUGD ONDERZOEKS PLATFORM
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