
  



 

AANBOD WORKSHOP BRO CONGRES 08.02.2023  2 / 27 

OVERZICHT WORKSHOPS 

SECTOR TITEL WORKSHOP 
ARMOEDEBESTRIJDING 1. Centrum Kauwenberg, een vereniging waar armen het woord nemen. 
EERSTELIJNSWELZIJNSVOORZIENINGEN 2. Intersectoraal multidisciplinair casusoverleg voor jongeren in de transitieleeftijd 
GGZ KINDEREN & JONGEREN 3. Samen op Weg 
GGZ OVERSCHRIJDEND 4. Een interactieve workshop in co-productie met jongeren van mArquee. 

5. Bruggenbouwen tussen kinder- en jeugdpsychiatrie en volwassenpsychiatrie. 
GGZ VOLWASSENEN 6. Can we get a Connection? 

7. Mentaliseren voor en door hulpverleners 
8. Jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid intersectoraal ondersteunen bij het zelfstandig 

wonen 
9. Therapeutische gemeenschap de evenaar 

GGZ VLUCHTELINGEN 10. Vluchtelingen in transitieleeftijd 
INTERSECTORAAL NETWERK 11. Hoe kan een app jongeren uit de jeugdhulp ondersteunen in de stap naar volwassenheid? 

12. Mind the Gap 
13. Ervaringen intersectoraal kamp 
14. Over Drempels Leuven 
15. Intersectorale samenwerking op casusniveau tussen Bethanië GGZ en Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen 
16. Vanuit verschillende vormen van casemanagement kijken naar jongvolwassenen met complexe 

problematieken. 
JEUGDHULP 17. Back on Track, een begeleidingstraject voor dak- en thuisloze jongeren en jongeren uit detentie 

18. Minderjarigen die feiten plegen: Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen? 
19. Stress-Away! Kom je eigen relax-skills ontdekken en krijg meer controle over je stress! 
20. Hoe werkt dat nu eigenlijk, gelijkwaardig samenwerken? 
21. Kruip in de huid van een jongere en beleef de werking van JAC Antwerpen. 
22. Je vleugels uitslaan richting volwassenheid - gebonden zijn aan je ouderlijk nest. 
23. Het leven zoals het is in de kleinschalige woonheden ‘het Michielshof’. 
24. Signs of Safety 
25. YAR Wonen: er is geen vierkant. 
26. Methodiek 'Het Kompas' 
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JEUGDWELZIJNSWERK 27. Hoe kunnen we de mensen in onze stad dichter bij elkaar brengen? 
28. Onderwijscoaching 
29. Plein Patrons 

ONDERWIJS 30. (W)onderwijs! Onderwijs op maat binnen welzijn 
31. Mentaliseren in het onderwijs 

ONDERZOEK 32. Krachtlijnen voor jongeren in de transitieleeftijd 
33. De transitie naar jongvolwassenheid: in gesprek over recente onderzoeksresultaten 
34. Hoe participatief werken een thuis kan creëren door middel van directe inbreng van jongvolwassenen. 

SOCIAAL WERK 35. Betonne Jeugd licht de Woonpartij toe. 
TEWERKSTELLING 36. Future@Work 

37. Je bent jong en je wil werken! 
VAPH 38. Jobstart 
VERNIEUWERS - INNOVATIE 39. Toekomstgericht werken aan de hand van de Big5 in Amsterdam 
VERTEGENWOORDIGER  
CLIËNT- & FAMILIEPERSPECTIEF 

40. Er valt veel te leren van ons, kom maar af! 
41. De grote stap 
42. Hoe maak je het verschil als hulpverlener? 

VRIJWILLIGERS- EN 
BURGERINITIATIEVEN 

43. 2GO VZW, de vrijwilligers-rijschool voor kans zoekende jongeren. 
44. Eigen Kracht Centrale 
45. Burgerinitiatief Homie 
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WORKSHOP VANUIT ARMOEDEBESTRIJDING 
Workshop 1 Centrum Kauwenberg, een vereniging waar armen het woord nemen. 
 
In deze workshop stellen we Centrum Kauwenberg voor, een vereniging in het centrum van Antwerpen waar armen het woord nemen. Centrum 
Kauwenberg heeft een uitgebreide kinder- en jongerenwerking. We lichten ook 2 projecten toe: "Ik ga op reis en neem mee..." en "Een warm gezin". 
 
ORGANISATIE Centrum Kauwenberg vzw 
WIE Dirk Christiaansen & Hannelore Gevaerts 

 

 

WORKSHOP VANUIT EERSTELIJNSWELZIJNSVOORZIENINGEN 
Workshop 2 Intersectoraal multidisciplinair casusoverleg voor jongeren in de transitieleeftijd 
 
We zijn gestart met een intersectoraal multidisciplinair casusoverleg voor jongeren in de transitieleeftijd. We brengen partners van verschillende sectoren 
samen om casussen te bekijken en er over van gedachten te wisselen zonder hiermee de bedoeling te hebben om dit te doen over casussen in de crisis. 
 
ORGANISATIE Bethanië GGZ en Overkop 
WIE Valerie Meynen & collega's 
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WORKSHOP VANUIT GGZ KINDEREN & JONGEREN 
Workshop 3 Samen op Weg 
 
Samen op weg is een therapeutische stapgroep. Deze heeft ondertussen al een lange traditie en ligt mee aan de basis van het huidige GGZ - aanbod naar 
Jongeren op Transitieleeftijd bij Andante VZW. 
We laten jullie kennismaken met ons aanbod en willen vooral het dynamische aanbod en de meerwaarde van de groep in de picture zetten. Verwacht je 
aan levendige verhalen, foto's, good practices en hindernissen. Samen gaan we op weg en hopen we op een wederzijdse uitwisseling over de 
meerwaarde van een dynamisch- en therapeutisch groepsproces voor jongeren op weg naar volwassenheid.  
 
ORGANISATIE CGG Andante JOT (Jongeren Op Transitieleeftijd) 
WIE Jeroen Wislet & Stefan Damad 

 

 

WORKSHOPS VANUIT GGZ OVERSCHRIJDEND 
Workshop 4 Een interactieve workshop in co-productie met jongeren van mArquee. 
 
Een interactieve workshop in co-productie met jongeren van mArquee. Dé vragen die je nog nooit durfde stellen, komen hier misschien wel op tafel?! We 
streven naar een uitdagend gesprek met jongeren en hulpverleners betrokken bij een afdeling voor jongeren tussen 16 en 24 jaar met een psychische 
kwetsbaarheid en uitdaging in hun ontwikkeling.  
Samen met onze jongeren spreken we over wat werkt, hoe we hen kunnen ondersteunen én stimuleren om te groeien. We wisselen ook graag van 
gedachten over taboes, drempels en uitdagingen.  
 
ORGANISATIE mArquee 
WIE Nele Van Ginkel & jongere 
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Workshop 5 Bruggenbouwen tussen kinder- en jeugdpsychiatrie en volwassenpsychiatrie.  
Hoe ernstig psychisch kwetsbare jongeren te behandelen in de thuissituatie?   

 
Jongeren die ernstig psychisch lijden en qua leeftijd de volwassenheid naderen, verzeilen vaak in een niemandsland. De zorgtransfer tussen kinder- en 
jeugdpsychiatrie enerzijds en volwassenpsychiatrie anderzijds verloopt zelden optimaal en veel jongeren dreigen hierdoor onderbehandeld/ongezien te 
blijven. In 2022 rolde ZNA een mobiel psychiatrisch team (MPT 15 24) uit dat zich specifiek richt op jongeren die psychisch lijden en uitval vertonen op 
meerdere levensdomeinen. De jongeren worden samen met hun context gezien bij hen thuis.  
  
In deze workshop wordt de werking van het MPT 15 24 aan u voorgesteld en worden de eerste bevindingen met u gedeeld. Samen met het publiek 
buigen we ons daarna op de meer inhoudelijke aspecten van de werking. Wat loopt goed in het behandelen van de jongere en in het waarborgen van de 
zorgtransfer? Waar is ruimte voor verbetering? Hoe wordt de participatie van de jongere en zijn omgeving in de therapie geoptimaliseerd?   
 
ORGANISATIE ZNA MPT 15 24 
WIE Bieke De Wilde & Luiza Badasyan & ervaringsdeskundige 

 

 

WORKSHOPS VANUIT GGZ VOLWASSENEN 
Workshop 6 Can we get a Connection?  

Inzetten op relationele continuïteit in de transitiezorg voor jongvolwassenen. 
 
De fase van de adolescentie en jongvolwassenheid kenmerkt zich door een aantal belangrijke ontwikkelingstaken op diverse levensdomeinen. In ons 
project Veerkrachtwonen (Zorggroep Multiversum) werken we voor jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid binnen een ondersteunend 
woonkader. Daar worden we dagelijks geconfronteerd met de uitdagingen die deze specifieke ontwikkelingstaken met zich meebrengen. Veel daarvan 
speelt zich af binnen de relaties die jongeren aangaan met hun omgeving.  
  
Veerkracht is meedeinen op golven van verandering. Afhankelijk van de context waarin iemand zich bevindt, worden er andere posities ingenomen zowel 
vanuit de jongere als vanuit de hulpverlener en naastbetrokkenen. Een verblijf in een opnamesetting is anders dan ambulante behandeling of begeleiding 
naar zelfstandig wonen. Hoe een vertrouwensband opgebouwd wordt of hoe een traject aangegaan wordt, is essentieel in ons werk maar niet 
vanzelfsprekend. 
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In deze participatieve workshop vertrekken we vanuit de stem en ervaringen van de jongeren zelf. Met behulp van interactief materiaal en 
praktijkvoorbeelden reflecteren we over hoe jongeren verschillende facetten van zichzelf wel of niet tonen. Welke delen van zichzelf laten ze zien in 
welke context? Hoe uit zich dat in de relaties die ze aangaan? En welke stereotypen leven er hierover bij jongeren én hulpverleners? Samen met de 
deelnemers gaan we via uitwisseling en discussie dieper in op hoe we als hulpverlener een basis van relationele continuïteit kunnen installeren in 
afstemming met de jongere. Can we get a connection? 
 
ORGANISATIE IBW Multiversum Veerkrachtwonen 
WIE Yoni Eelen (jongere met ervaringskennis) & Kelly Vermeulen - Laura Schiltz (klinisch psychologen) & Tom Vansteenkiste 

 

 

Workshop 7 Mentaliseren voor en door hulpverleners 
 
Mentalization Based Treatment (MBT) is een evidence based behandelvorm die in oorsprong ontwikkeld werd voor mensen met een borderline 
persoonlijkheidsstoornis. Ondertussen werd ook de effectiviteit bewezen bij andere doelgroepen. 
 
In deze workshop staan we stil hoe MBT niet alleen kan helpen om jongeren te behandelen, maar daarnaast ook helpend kan zijn voor het team dat rond 
deze jongeren staat. Werken met jongeren is erg uitdagend voor therapeuten, de teamwerking en de bredere context rond de jongeren. Verandering 
gaan (soms) traag, er ontstaan (tegen)overdrachtsgevoelens en de angst is vaak hoog. Dit kan grote gevolgen hebben op de behandeling van deze 
jongeren. 
 
ORGANISATIE Zorggroep Multiversum 
WIE Yasmine Cuyt (coördinator deStudio) & Elien Mariën (zorginhoudelijk coördinator deStudio) 
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Workshop 8 Jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid intersectoraal ondersteunen bij het zelfstandig 
wonen 

 
Met het project JOIN willen we binnen het Netwerk GGZ Zuid-West-Vlaanderen intersectoraal, multidisciplinair en gecoördineerd samenwerken om een 
gepast woonaanbod (woonvorm en woonondersteuning) te voorzien voor jongvolwassenen (18-25 jaar) met een psychische kwetsbaarheid. 
In de workshop willen we onze ervaringen delen en in dialoog gaan met elkaar. We praten hierbij niet over maar MET jongeren. 
 
ORGANISATIE Project JOIN - maakt deel uit van beschut wonen Eigen Woonst (Menen) 
WIE Jongvolwassenen & begeleiders 

 

 

Workshop 9 Therapeutische gemeenschap de evenaar 
 
Een TG, wat is dat? Voor wie, wanneer, waar en hoe? We stellen graag onze werking voor aan de hand van een gesprek, getuigenissen, een magazine en 
een zelfgemaakte film. Wees welkom! 
 
ORGANISATIE TG de evenaar 
WIE Nadine  Aernouts 

 

 

WORKSHOP VANUIT GGZ VLUCHTELINGEN 
Workshop 10 Vluchtelingen in transitieleeftijd 
 
Vluchtelingen in transitieleeftijd zijn een extra kwetsbare groep. Hoe kunnen we hen best ondersteunen? Aan de hand van een casus wordt bekeken hoe 
we community based en cultuursensitief met hen kunnen werken volgens de visie van Solentra. 
 
ORGANISATIE Solentra 
WIE Charlotte Royemans 



 

AANBOD WORKSHOP BRO CONGRES 08.02.2023  9 / 27 

WORKSHOPS VANUIT INTERSECTORAAL NETWERK 
Workshop 11 Hoe kan een app jongeren uit de jeugdhulp ondersteunen in de stap naar volwassenheid? 
 
Binnen het doctoraatsonderzoek ‘B-Adult’ wordt een nieuw blended care programma ontwikkeld om jongvolwassenen uit de jeugdhulp te ondersteunen 
in de stap naar volwassenheid. Via een app zullen jongeren hun eigen toekomstplan kunnen opbouwen, connecteren met steunfiguren die belangrijk zijn 
in hun leven en tips kunnen uitwisselen met andere jongeren. Door de samenwerking tussen de jongere, hulpverlener en andere steunfiguren, zal deze 
app de verslaggeving van het huidige groei- en ondersteuningsplan kunnen vervangen. In deze workshop nemen Anna (doctoraatsonderzoeker) en 
Sharon (ervaringsdeskundige) de deelnemers mee in het verhaal hoe het blended care programma ontwikkeld is en leggen ze uit hoe hier in de praktijk 
mee aan de slag gegaan kan worden. 
 
ORGANISATIE LUCAS KU Leuven - Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen - Licquid 
WIE Anna Raymaekers & Sharon Verbeeck 

 

 

Workshop 12 Mind the Gap 
 
Mind the Gap Antwerpen is een A Way Home coalitie en maakt deel uit van een internationale beweging die jongerenthuisloosheid uit de wereld willen 
helpen. Als collectief organiseren we acties om structurele barrières en systeemfouten die deze sociale onrechtvaardigheid veroorzaken, tegen te gaan. 
Mind the Gap is gestart in 2018 en kan reeds verschillende concrete realisaties ten voordele van jongvolwassenen optekenen: het inloophuis JUMP, de 
noodopvang voor jongvolwassenen, wonen met begeleiding, KR8!, ... . Tijdens de workshop nemen we de deelnemers mee langs het parcours dat we 
hebben afgelegd en staan we stil bij onze geheime ingrediënten: de 'coalition of the willing', het collectieve impact model en participatie. We tonen hoe 
deelnemers deze ingrediënten kunnen vertalen naar hun eigen setting en laten zien hoe je ook zonder financiële middelen een fundamenteel verschil kan 
maken in het leven van kwetsbare jongvolwassenen. 
 
ORGANISATIE Mind The Gap Antwerpen 
WIE Dominick Vosters / Isabel Vandevelde / Leen Aernouts / Sofie Verachtert 
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Workshop 13 Ervaringen intersectoraal kamp  
 
Afgelopen zomer ging het pioniersproject in de vorm van een intersectoraal kamp met cliënten uit de bijzondere jeugdzorg én uit de geestelijke 
gezondheidszorg van start. Het project heeft zijn succes te danken aan de gefundeerde inbedding in ervaringsleren en het daarbij aansluitende Adventure 
Therapie, steunend op de grondhouding die we ontleenden uit Nieuwe Autoriteit – geweldloos verzet. Het inzetten op een gestroomlijnde visie tussen 
alle samenwerkingspartners (La Strada, Bethanië GGZ, Nature vzw) én de vrijwilligers was hierin een fundamenteel. Tijdens deze workshop zoomen we in 
op de visie van de professionelen en komen de deelnemers en vrijwilligers aan het woord!   

Benieuwd naar de impact van dit project? Over het stroomlijnen van Adventure Therapie binnen een intersectorale samenwerking met partners die elk 
vanuit een andere hoek hun cliënten benaderen?  
Heb je vragen voor onze deelnemers?   
Schrijf je dan zeker in voor deze workshop, we gaan graag met jou in dialoog! 
 
ORGANISATIE La Strada, Bethanië GGZ, Nature vzw 
WIE Stijn Rigaux & Ninke Gryp & jongeren 

 

 

Workshop 14 Over Drempels Leuven 
 
Vrije Tijdsaanbieder, jeugdhulp en stad Leuven werken samen de drempels weg zodat het recht op vrije tijd voor jongeren evidenter is. Er worden 
antwoorden gezocht, dit zowel individueel als structureel. 
We geven een overzicht van het gelopen proces, de resultaten en de geleerde zaken. 
 
ORGANISATIE Over Drempels Leuven (Een samenwerking van Stad Leuven, De Wissel en andere organisaties in de jeugdhulp) 
WIE Tom Croonenberghs (bruggenbouwer) & Sieg Pauwels (coördinator) 
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Workshop 15 Intersectorale samenwerking op casusniveau tussen Bethanië GGZ en Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen 
 
In het ziekenhuis verblijven er jongvolwassenen en ook regelmatig minderjarigen. In de zoektocht naar een zo goed mogelijk zorg voor hen, is er een 
intersectorale samenwerking op casusniveau ontstaan tussen Bethanië GGZ en Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen. In de afgelopen periode hebben we al 
enkele mooie trajecten samen afgelegd. 
 
ORGANISATIE Bethanië GGZ en Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen 
WIE Kathleen Van den Broeck (psycholoog Steiger) & collega 

 

 

Workshop 16 Vanuit verschillende vormen van casemanagement kijken naar jongvolwassenen met complexe 
problematieken. 

 
In Vlaanderen zijn er de laatste jaren vanuit de overheid verschillende netwerken geïnstalleerd. Het Intersectoraal Zorgnetwerk Provincie Antwerpen 
(IZPA), casemanagement PANGG 0-18 en casemanagement binnen het jongvolwassenenteam Afdeling Continuïteit en Toegang (ACT, opgroeien) zijn 
voorbeelden binnen de provincie Antwerpen van zorgtrajectcoördinatie voor kinderen en jongeren met een zeer complexe problematiek én hun 
gezinnen. 
 
Binnen deze workshop willen we in groepjes ideeën uitwisselen rond casussen vanuit de verschillende vormen van casemanagement. Vertrekkende 
vanuit voorbeelden van complexe casussen van jongvolwassenen illustreren we gedeelde zorg over de sectoren heen. Naast mogelijkheden binnen 
reguliere zorg worden eveneens realisaties ‘out of the box’ en veelvoorkomende knelpunten besproken. 
 
ORGANISATIE (casemanagers) opgroeien + CAW 
WIE Hugo Degive (zorgtrajectcoördinator IZPA) & Sofie Verachtert en Leen Aernouts (casemanagers jong volwassenenteam ACT) & 

Jolien Debehets (casemanager PANGG 0-18) 
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WORKSHOPS VANUIT JEUGDHULP 
Workshop 17 Back on Track, een begeleidingstraject voor dak- en thuisloze jongeren en jongeren uit detentie 
 
Deze workshop gaat over Back on Track, een innovatief éénjarig begeleidingstraject voor dak- en thuisloze jongeren en jongeren uit detentie met een 
focus op netwerk, inkomen, huisvesting, zelfredzaamheid en vermijden van recidive. We koppelen in de workshop onderzoek, theorie en praktijk aan 
elkaar. Ella Vermeir (KU Leuven) geeft een toelichting bij het onderzoek naar Back on Track en gaat in op de eerste voorlopige onderzoeksresultaten. Een 
begeleider van Back on Track gaat vervolgens op een interactieve manier in op de gebruikte methodieken en de sterktes van het traject, mogelijk samen 
met een jongere die het traject volgt en die ook zijn/haar ervaringen deelt. 
 
ORGANISATIE vzw Oranjehuis 
WIE Wouter Vanclooster 

 

 

Workshop 18 Minderjarigen die feiten plegen: Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen? 
 
"Bivakmuts op, machete in de broek, vrienden opgetrommeld, we gaan ze racen..." 
"Shit, politie"  
"Wat nu?"  
"Nu moet ik het gaan uitleggen bij de jeugdrechter, al die voorwaarden, what the f*ck is Raidho?"  
 
Na het plegen van feiten moeten jongeren terug hun plek zoeken in de maatschappij, wij als Raidho begeleiden hen hierbij. We gaan als begeleiders niet 
gewoon aan een tafel zitten, maar leren onze jongeren kennen in al hun levensdomeinen. We gaan naar hun buurt, we zien iedereen rondom, familie, 
vrienden school, enz.  We kijken naar risico's op recidive, maar nog meer naar wat er goed gaat, wat de jongeren hun krachten en talenten zijn. En hoe zij 
deze in kunnen zetten om een mooie toekomst uit te bouwen. 
 
Aan de hand van verhalen uit de praktijk stellen wij onze werking voor.  
Wees welkom voor een inspirerende uitwisseling! 
 
ORGANISATIE Jeugdzorg Emmaus Antwerpen 
WIE Michael Vanneste (Begeleider) & Kirsten Pauwels (Supervisor) & Jongere 
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Workshop 19 Stress-Away! Kom je eigen relax-skills ontdekken en krijg meer controle over je stress! 
 
Sta je voor de deur van je eerste sollicitatiegesprek en overvalt de bibber je, heb je een toelatingsexamen en slaat je hoofd op hol, wil je een nieuwe 
liefde benaderen en zak je bijna door je knieën van de stress, .. ? Stress overvalt ons allemaal, en heeft een impact op ons denken & handelen, alsook op 
ons lijf & welbevinden.  
In deze workshop gaan we aan de slag met enkele eenvoudige 'all-around' toepasbare technieken om de stress te doen zakken & terug tot jezelf te komen.  
Het enige dat je nodig hebt is jezelf - je krijgt technieken die je overal en altijd kan toepassen. We werken met ademhalingsoefeningen, fysieke 
bewegingen, stemklanken & visualisatie-technieken.  
Kom je eigen relax-skills ontdekken en krijg meer controle over je stress! 
 
ORGANISATIE OverKop Tienen 
WIE Annelies Peeters & jongere 

 

 

Workshop 20 Hoe werkt dat nu eigenlijk, gelijkwaardig samenwerken? 
 
Reeds jaren zijn we actief bezig met ‘netwerkversterking’. Deze term houdt reeds een ongelijkwaardigheid in: wij doen iets met of voor de ander. Nu gaan 
we een stapje verder: cliënt, natuurlijk netwerk en hulpverlening samen en gelijkwaardig aan de slag. Dit vraagt een omslag in het denken binnen de 
hulpverleningswereld en de opleidingen. Vanuit denkkaders als JIM (Je eigen Ingebrachte Mentor, www.jimwerkt.nl), Family Finding, Nieuwe Autoriteit 
en Signs Of Safety gaan we actief aan de slag.  
 
Tijdens deze interactieve sessie nemen we je mee in het JIM (=Jouw Ingebrachte Mentor) gedachtengoed. De jongere kiest zijn eigen JIM. We maken 
kennis met een hulpverlener en een JIM, die op een boeiende en inspirerende manier komen vertellen hoe zij samenwerken. Samenwerken met de 
jongere, met elkaar, met het natuurlijk en professioneel netwerk. De jongere kiest zijn eigen Jim. Benieuwd? En zelf ook vragen hoe dit werkt? Schrijf je 
dan snel in! 
 
ORGANISATIE Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen 
WIE Greet Lamote & Olivia Teetaert & een JIM 
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Workshop 21 Kruip in de huid van een jongere en beleef de werking van JAC Antwerpen.  
 
Tijdens de workshop gaan we ervaringsgericht aan de slag. 
Op welke manier komen jongeren op het JAC terecht en wat zijn hulpvragen die aan bod komen? 
Welk proces wordt er doorlopen eens de jongere een hulpvraag heeft gesteld? 
We bekijken oa. met welke diensten er, zowel intern als extern, wordt samengewerkt. We zoeken samen naar good practices in gedeelde 
verantwoordelijkheid. Het uitgangspunt hierbij is steeds dat de stem van de jongeren centraal staat. 
 
ORGANISATIE JAC Antwerpen (onderdeel van caw antwerpen) 
WIE Hulpverleners & teamcoördinator van het JAC team & (ex)-cliënt 

 

 

Workshop 22 Je vleugels uitslaan richting volwassenheid - gebonden zijn aan je ouderlijk nest. 
Noden van KOPP/KOAP - jongeren en hun ouders.   

 
Kinderen en jongeren met een ouder met een psychische - en/of afhankelijkheidsproblematiek (KOPP|KOAP), groeien op met een ouder die extra zorg 
nodig heeft, een zorg die meestal ook op de schouders van de jongere terecht komt. En waar de jongere misschien niet altijd voldoende draagkracht voor 
heeft.  
Een zorg die vaak onzichtbaar blijft, maar wel een impact heeft op het dagelijks leven van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen.  
 
In deze workshop staan we stil bij typische dynamieken bij KOPP - jongeren en hoe we veerkrachtversterkend met hen kunnen omgaan. Ook belichten we 
de noden van ouders met een psychische kwetsbaarheid, met een accent op een niet-veroordelende, open blik. Als laatste delen we tips en goede 
praktijken omtrent samenwerking over sectoren heen om deze gezinnen ten volle te steunen én te zien. 
 
ORGANISATIE Jeugdzorg Emmaüs Mechelen 
WIE Kris Holemans 
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Workshop 23 Het leven zoals het is in de kleinschalige woonheden ‘het Michielshof’.  
 
Het leven zoals het is in de kleinschalige woonheden ‘het Michielshof’.  
Mieke, de inwonende vrijwilliger, een jongere en een begeleider vertellen hun verhaal waarin ‘samen wonen’, ‘samen leven’, ‘samen werken’, ‘samen 
leren’ en ‘samen groeien’ centraal staan. Elk vanuit hun eigen perspectief en hun beleving. 
 
ORGANISATIE Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen 
WIE Mieke Nauwelaerts (begeleider KWE/CBAW) & jongere die woont in de kleinschalige wooneenheden 

 

 

Workshop 24 Signs of Safety 
 
Signs of Safety (SofS) is een benadering die helpt om op een kracht- en oplossingsgerichte manier om te gaan met situaties waarin de veiligheid van 
jongeren mogelijk in gevaar is. De kern is een sterke samenwerking met ouders, jongeren en hun netwerk, ook als de hulpverlening gedwongen is. Sinds 
2015 wordt SofS ook geïmplementeerd binnen het OCJ en SDJ. In deze workshop staan we stil bij het framework van de 3-kolommen, het werken rond 
veiligheidsplanning en woord en beeld (words en pictures) en dit specifiek voor de doelgroep van de jongvolwassenen.  
 
ORGANISATIE Monte Rosa 
WIE Marlies De Werden (Monterosa) & Ineke Vercruysse (vzw Sporen) 

 

 

Workshop 25 YAR Wonen: er is geen vierkant. 
 
YAR Wonen begeleidt jongeren tussen de 17 en 21 jaar met een combinatie van problemen op verschillende levensdomeinen in hun persoonlijke 
ontwikkeling en woonsituatie. Hiervoor doen we beroep op vrijwillige medewerkers. Deze workshop brengt jou een persoonlijke ervaring en inkijk in wat 
jongeren en vrijwilligers in dit programma ontdekken over ‘het vierkant dat er niet is’. 
 
ORGANISATIE YAR Vlaanderen - YAR Wonen Antwerpen 
WIE Jitte Van Bouwel & Marie Van Sant 
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Workshop 26 Methodiek 'Het Kompas'  
 
De methodiek 'Het Kompas' werd opgesteld door studenten in samenspraak met jongeren aan de hand van 8 levensdomeinen die de jongeren samen 
met begeleiding in kaart brengen. Er worden doelen vastgelegd met concrete acties. 
 
ORGANISATIE VZW Jeugddorp - Kaizen 
WIE 2 integrale begeleiders 

 

 

WORKSHOPS VANUIT JEUGDWELZIJNSWERK 
Workshop 27 Hoe kunnen we de mensen in onze stad dichter bij elkaar brengen?  

Wat is de plaats van jongeren in de stad en wat hebben ze nodig? 
 
J100 is een netwerk van jongeren uit alle uithoeken van Antwerpen. Ondersteund door een netwerk van 11 Antwerpse jeugdorganisaties zoeken ze 
samen een antwoord op de vragen: “Hoe kunnen we de mensen in onze stad dichter bij elkaar brengen? Wat is de plaats van jongeren in de stad en wat 
hebben ze nodig?”. Bij J100 ontmoeten een 100-tal jongeren elkaar tweemaandelijks om in dialoog te gaan over maatschappelijke thema's die hen 
aanbelangen. Ze gaan bovendien in gesprek met belangrijke figuren in Antwerpen en België, en ze vinden steeds nieuwe manieren om hun stem te laten 
gelden.  
In de praktijk bouwt de J100 bruggen tussen de jongeren uit de verschillende jeugdwerkingen, maar ook tussen de jeugdwerkers en 
jeugdwerkorganisaties. Samen versterken we onze wijken en onze stad. Jongeren die met elkaar en met hun stad in dialoog gaan, zorgen voor nieuwe 
invalshoeken en nieuwe inzichten in thema’s zoals onderwijs, politiek, media, etc.  
 
ORGANISATIE Kras Jeugdwerk 
WIE Jeugdwerkers & jongeren die deelnemen aan het traject 
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Workshop 28 Onderwijscoaching 
 
Cijfers tonen aan dat in de stad Antwerpen één op drie jongens uit het BSO het risico loopt om in een NEET-situatie ( Not in Education, Employement or 
Training) te belanden. Bij meisjes is dat iets meer dan één op vijf. Ook leerlingen uit TSO en DBSO kampen vaak met demotivatie en lopen risico om 
vroegtijdig uit te stromen. Die grote schooluitval willen we stoppen, want een negatieve schoolervaring heeft ook rechtstreekse gevolgen voor de manier 
waarop o.a. de arbeidsmarkt nadien betreden wordt.  
 
In het project ‘ Onderwijscoaching ’, gefinancierd door ESF en de stad Antwerpen, slaan CLB, Jes vzw en Kras jeugdwerk de handen in elkaar om jongeren 
te ondersteunen in het maken van bewuste, doordachte en haalbare keuzes mbt hun eigen leerloopbaan. We bundelen daarbij de krachten van het 
jeugdwerk en het CLB en benutten elkaars expertise maximaal. We werken in en samen met de scholen van alle netten, maar blijven onze onafhankelijke 
positie behouden. Dit is immers noodzakelijk voor de band die we met deze jongeren willen opbouwen. 
 
We zetten consequent de jongere centraal; jongeren zijn zelf de expert van hun eigen traject. We geloven dat mede-eigenaarschap een noodzakelijke 
voorwaarde is als we willen dat jongeren in zichzelf geloven om hun situatie duurzaam  te veranderen. Dit stelt de jongere in staat om vanuit intrinsieke 
motivatie een leertraject te kiezen, te starten en te vervolledigen. 
 
Vanuit een integrale benadering willen we in kaart brengen waar kansen liggen, altijd samen met de jongere, de partners en het bredere netwerk. We 
kijken daarbij breed en open: ook alternatieve wegen naar een kwalificatie behoren tot de optie indien dat aansluit bij de situatie van de jongere. 
 
ORGANISATIE Kras Jeugdwerk 
WIE onderwijscoach & beleidsmedewerker & jongere 
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Workshop 29 Plein Patrons 
 
We staan stil bij dit waardevolle, sterk participatieve, project in de publieke ruimte dat volgend jaar (2023) 10 jaar bestaat in Borgerhout en ondertussen 
vertalingen kreeg in Anderlecht, Antwerpen-Luchtbal en Gent,  
 
Met de Plein Patrons willen JES Antwerpen, KRAS jeugdwerk, steunpunt Borgerhout, en het jongerenluik van SAAMO Borgerhout meer bepaald 'Samen 
Op Straat' een groep jongeren tussen 16 en 25 jaar inschakelen en sociaal activeren bij activiteiten en evenementen die hoofdzakelijk plaatsvinden op 
volgende pleinen: Bloemstraat, Luitenant Naeyaertplein, Krügerplein, Terloplein en Vincotteplein. 
 
De Plein Patrons zijn jongens en meisjes tussen 16 en 25 jaar die de voornoemde pleintjes bijna dagelijks frequenteren, er tijd doorbrengen met vrienden 
en andere kinderen, tieners en meisjes uit de pleinomgeving. Ze fungeren als rolmodel en hebben een voorbeeldfunctie voor ander pleingebruikers. Ze 
worden ingeschakeld door organisaties JES, KRAS en SAAMO bij activiteiten en evenementen in Borgerhout. Ze zijn gans het jaar actief maar zijn dat het 
meest tijdens de schoolvakanties en tijdens de Ramadan. 
 
Doelstellingen van het project: 

• Jongeren gaan in gesprek met de organisator van een evenement of partner om weer te geven wat er leeft op het/hun plein. 
• Jongeren kunnen in de openbare ruimte activiteiten opzetten met kinderen en jongeren van de buurt 
• Jongeren kunnen op een constructieve manier omgaan met de signalen die vanuit de verschillende pleingebruikers bij hen terecht komen. 
• Jongeren stralen een positief effect uit op de buurt en fungeren als brugfiguur met een signaalfunctie 

 
De workshop zal middels inbreng van een jeugdwerker-coach en één of meerdere Plein Patrons, toelichten hoe de recrutering, vorming, opvolging, inzet 
en signaal- en belangenbehartigingsfunctie verloopt.  Bovendien zullen de workshopgevers een zicht geven hoe het project haar 10de verjaardag in 
Borgerhout zal vieren. 
Tenslotte wordt stil gestaan bij de rol van de Plein Patrons. 
Een Plein Patron probeert van het plein een tweede thuis te maken, sterk vertrekkend vanuit de dynamiek die er op het plein heerst. De grenzen van het 
vindplaatsgericht jeugdwerk zijn in die zin bepalend voor de rol van de Plein Patrons. 
 
ORGANISATIE JES Antwerpen, KRAS jeugdwerk, steunpunt Borgerhout en 'Samen Op Straat' 
WIE Een jeugdwerker-coach & PleinPatrons 
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WORKSHOPS VANUIT ONDERWIJS 
Workshop 30 (W)onderwijs! Onderwijs op maat binnen welzijn 
 
Onderwijs op maat binnen welzijn? Hoe begin je daar aan met jongeren op weg naar volwassenheid en een rugzak aan teleurstellingen?! In dit project 
combineren we de expertise van jeugdzorg en onderwijs tot concrete trajecten op maat voor elke jongere. Een samenwerking die aantoont dat 
‘schoolmoe’ niet ‘leermoe’ hoeft te zijn! Vanuit onze praktijk geven we 'good practises' over de begeleiding naar tewerkstelling, verdere studies, rijbewijs, 
heroriëntering binnen onderwijs,... met een grote nadruk op het versterken van identiteit en sociale vaardigheden. 
 
ORGANISATIE Ziekenhuisschool Antwerpen & La Strada 
WIE Johan Huygelen & een begeleider 

 

 

Workshop 31 Mentaliseren in het onderwijs 
 
Leerkracht zijn beperkt zich niet tot enkel lesgeven. Het gaat ook over relaties: met leerlingen, met collega's, met ouders, met jezelf. Die relaties kunnen 
soms erg moeilijk lopen en beïnvloeden zowel de leerling, de leerkracht als datgene wat er nog geleerd kan worden. 
Naast wat er geleerd moet worden, is het belangrijk om stil te staan hoe jongeren leren. Welke condities zijn er nodig om te kunnen leren? Mentaliseren 
speelt hierin een cruciale rol. Tijdens de workshop staan we stil op welke manier mentaliseren voordelen biedt voor zowel de jongeren, de leerkracht als 
de bredere context rond deze jongeren. 
 
ORGANISATIE Zorggroep Multiversum 
WIE Yasmine Cuyt (coördinator deStudio) & Elien Mariën (zorginhoudelijk coördinator deStudio) 
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WORKSHOPS VANUIT ONDERZOEK 
Workshop 32 Krachtlijnen voor jongeren in de transitieleeftijd 
 
Met een nieuwe, geïntegreerde aanpak wil Vlaams Minister Hilde Crevits samen met de agentschappen binnen het beleidsdomein Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin de ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen hertekenen. Het laatste half jaar werd in een participatief traject met 
vele actoren uit het werkveld en vanuit wetenschappelijk onderzoek ingezoomd op de manier waarop lokale netwerken een rol kunnen spelen in deze  
geïntegreerde aanpak. Er werd een gedeeld kader ontworpen waarbij de opdrachten van lokale netwerken staan beschreven en de krachtlijnen waartoe 
lokale netwerken zich dienen te verhouden als zij deze opdrachten vertalen naar hun lokale context. In deze workshop gaan we eerst vanuit 
wetenschappelijk onderzoek in op de krachtlijnen zoals proactiviteit, generalistische werken, outreachend handelen en informaliteit en behandelen we 
enkele kritische kanttekeningen. Daarna bekijken we vanuit een geselecteerde praktijk naar de manier waarop deze krachtlijnen kunnen 
geïmplementeerd worden op het lokale terrein. We laten vertegenwoordigers van de doelgroep aan het woord. We gaan met de deelnemers in dialoog  
over de krachtlijnen en hoe deze zijn vormgegeven vanuit de kruising tussen wetenschappelijk onderzoek, praktijkkennis en het perspectief van jongeren 
en gezinnen. De discussie zal zich richten naar het belang van deze krachtlijnen voor jongeren in de transitieleeftijd. 
 
ORGANISATIE Universiteit Antwerpen - Master sociaal werk 
WIE Peter Raeymaeckers (UAntwerpen) & Rudy de Cock (Opgroeien) & Vertegenwoordiger vanuit praktijk en vertegenwoordiger van 

doelgroep 
 

 

Workshop 33 De transitie naar jongvolwassenheid: in gesprek over recente onderzoeksresultaten 
 
Bij LUCAS KU Leuven lopen een aantal boeiende onderzoeksprojecten over de transitie naar volwassenheid,  zoals procesevaluatie van Kleinschalige 
Wooneenheden, het diepte-onderzoek bij dak- en thuisloze jongvolwassenen, de evaluatie van Back on Track, de ontwikkeling en evaluatie van B-Adult, 
een blended care programma en Housing first for youth in Europa. Graag delen we onze lessons learned en gaan we hierover in gesprek 
 
ORGANISATIE LUCAS KU Leuven 
WIE Koen Hermans & Anna Raymaekers & Ella Vermeir 
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Workshop 34 Hoe participatief werken een thuis kan creëren door middel van directe inbreng van 
jongvolwassenen. 

 
Deze workshop is gebaseerd op de bevindingen van de projecten A Way Home en Care4aspirations. We lichten beide onderzoeken en de samenhang 
tussen beide - toe en delen ervaringen en tips in het participatief werken  met jongeren die de transitie maken van (residentiële zorg) naar volwassenheid 
en hoe je oog kan hebben voor hun aspiraties en dromen in dit proces. 
 
ORGANISATIE AP Hogeschool 
WIE Gwendy Moentjens (lector - onderzoeker AP Hogeschool orthopedagogie) & Jusra Baki (onderzoeker AP Hogeschool sociaal werk) & 

Wim Van Tongel (lector AP Hogeschool orthopedagogie) 
 

 

WORKSHOP VANUIT SOCIAAL WERK 
Workshop 35 Betonne Jeugd licht de Woonpartij toe:  

structureel werken met dak- en thuisloze jongeren over heel Vlaanderen. 
 
De Woonpartij is een samenwerking tussen Betonne Jeugd en Uit De Marge en bestaat uit de rondreizende Woonreporters en een Actiegroep. De 
Woonreporters reizen Vlaanderen rond en bevragen jongeren over hun woonsituatie. De Actiegroep zet acties op poten met als doel dak- en thuisloze 
jongeren te verbinden en het publiek te sensibiliseren. 
 
Komt aan bod: 

• wat is dak- en thuisloosheid 
• hoe bereik je deze doelgroep 
• hoe ga je agogisch en politiserend aan de slag met dak- en thuisloze jongeren 

 
De workshop bestaat uit een workshopgever die op een interactieve manier het project toelicht en zo het publiek praktische tools en info geeft om te 
beginnen rond dak- en thuisloosheid bij jongeren. 
 
ORGANISATIE Betonne Jeugd vzw 
WIE 1 begeleider + 1 jongere van Betonne Jeugd 
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WORKSHOPS VANUIT TEWERKSTELLING 
Workshop 36 Future@Work 
 
Future@Work biedt vindplaatsgerichte jobcoaching aan voor maatschappelijk kwetsbare jongeren tussen 18 en 30 jaar uit Antwerpen. We richten ons op 
werkzoekende jongeren die geen aansluiting vinden tot de bestaande dienstverlening. 
 
We willen hen versterken op de arbeidsmarkt en hun zelfredzaamheid verhogen via individuele coaching. We luisteren naar hun welzijnsvragen en indien 
nodig verwijzen we door binnen ons netwerk van welzijnsorganisaties. Ons team jobcoaches gaat outreachend aan de slag in de Antwerpse wijken, waar 
ze een aanspreekpunt zijn voor jongeren met vragen rond werk en opleiding. Ze voorzien een intensieve begeleiding op maat van de jongere. Waar nodig 
leggen we een link met de VDAB en leiden we jongeren toe naar stages en opleidingen. We behouden een aparte focus voor jonge vrouwen, een 
doelgroep die nog te vaak onzichtbaar is en vergeten wordt. 
 
Future@Work is een partnerschap tussen JES, Gatam en Kras Jeugdwerk met de steun van ESF en Stad Antwerpen 
 
ORGANISATIE JES/KRAS/GATAM 
WIE Coördinator & jobcoach & doelgroep 

 

 

Workshop 37 Je bent jong en je wil werken! Wat kan VDAB betekenen voor (kwetsbare) jongeren? 
 
Bijna iedereen kent VDAB van het matchen van werkzoekenden met openstaande vacatures.  Maar wist je ook dat VDAB heel hard inzet op diverse 
doelgroepen?  Ontdek in deze workshop welk specifiek aangepast aanbod VDAB heeft voor (kwetsbare) jongeren, met welke partners we samenwerken 
en welke tools je kan inzetten om je plaats te vinden op de arbeidsmarkt. 
Een jongerenconsulent en een expert van VDAB vertellen je hier graag meer over en geven antwoorden op al je vragen. 
 
ORGANISATIE VDAB 
WIE Een jongerenconsulent en een expert van VDAB 
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WORKSHOP VANUIT VAPH 
Workshop 38 Jobstart 

 
Jobstart streeft ernaar dat leerlingen na school kunnen doorstromen naar aangepaste tewerkstelling (zowel bezoldigd als onbezoldigd). Dit doen we door 
op zoek te gaan naar een passend werk/stage aanbod dat aansluit bij de mogelijkheden van de leerling, dit  tijdens de 2 laatste jaren van hun 
schoolcarrière. We werken samen met de leerling en de school aan een toekomstplanen zorgen ervoor dat de leerling hierbij blijvende ondersteuning kan 
krijgen. 
We willen hiermee uitval vermijden van leerlingen die het standaard stage-aanbod op school niet kunnen volgen.  
Zij krijgen andere mogelijkheden aangereikt, op een manier die hun welbevinden bevorderen en hun integratie en participatie in de samenleving 
stimuleren. 
Werktrajecten die reeds zijn opgestart en waar nog verder dingen kunnen verkend en uitgeklaard worden, kunnen gewoon blijven doorlopen, ook 
wanneer de school stopt. We bieden een warme overdracht van het project Jobstart naar een andere jobcoach van het Werkburo (intern vormen wij één 
team) zodat de leerling duidelijk een groei doormaakt in zijn traject. Ondanks de tijdelijkheid van de schoolloopbaan is dit dus geen tijdelijk traject. 
 
ORGANISATIE Pegode vzw 
WIE Jobcoach project jobstart & cliënt jobstart & leidinggevende Werkburo Antwerpen 

 

 

WORKSHOP VANUIT VERNIEUWERS - INNOVATIE 
Workshop 39 Toekomstgericht werken aan de hand van de Big5 in Amsterdam 
 
Deelnemers worden in de lezing meegenomen in Toekomst Gericht Werken (TGW) vanuit de Big5. TGW is in Nederland een landelijke aanpak die jongere 
ondersteunt in de overgang naar volwassenheid.  
10 % van alle jongeren in Nederland die 18 jaar worden ontvangt jeugdhulp. Bij ongeveer de helft van deze jongeren stopt de jeugdhulp als zij 18 jaar 
worden, terwijl jongeren op latere leeftijd zelf aangeven juist in deze periode ondersteuning te hebben gemist vanuit de hulpverlening. Vanuit deze 
behoefte is de Big5 ontwikkeld in samenwerking met jongeren, ervaringsdeskundigen en professionals. De Big5 ondersteunt jongeren in de overgang naar 
volwassenheid op 5 domeinen: support, wonen, school en werk, inkomen en welzijn. In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, het NJI en 
Levvel zijn er  meerdere onderzoeken gedaan naar TGW vanuit de Big5. In deze workshop zal er naast een korte introductie over TGW vanuit de Big5 (in 
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Amsterdam) een samenvatting gegeven worden van de uitkomsten van deze onderzoeken en laten we de deelnemers ervaren hoe het voor jongeren en 
professionals is om toekomst gericht te werken. 
 
ORGANISATIE Levvel 
WIE Sjors Kieft & collega 

 

 

WORKSHOPS VANUIT VERTEGENWOORDIGER CLIËNT- & FAMILIEPERSPECTIEF 
Workshop 40 Er valt veel te leren van ons, kom maar af! 
 
We spreken over onze ervaringen als jongere. In Bethanië GGZ vanwege psychische kwetsbaarheid, en in Jeugdzorg Emmaüs vanwege onveiligheid thuis.  
Ervaringen met de overgang van jeugd naar ‘volwassen’.  Het neemt jaren in beslag. Van 12 tot 25 jaar. Zoiets toch?   
 
Enorme veranderingen: lichamelijk, geestelijk, in contact met de rest van de wereld. 
Maar begeleiding in deze overgang is niet vanzelfsprekend. En de dag dat je 18 wordt, verandert alles. Opeens. Vanwege de wetgeving. Bizarre situaties 
maken we mee. 
We vallen uit het nest, maar kunnen we al vliegen?  Op het moment dat we het ´t meest nodig hebben, lijkt de hulpverlening het zwakst georganiseerd. 
 
Je krijgt de kans om met ons in gesprek te gaan.  
En wij met jullie. Over de ‘big five’. 
Van mens tot mens. Van harte welkom. 
  
We willen dat de jongeren die na ons komen het beter gaan krijgen. 
 
(De workshop in de voormiddag behandelt andere thema’s dan die in de namiddag) 
 
Maximaal aantal deelnemers: 20. 
 
ORGANISATIE Jeugdzorg Emmaus Antwerpen, Bethanië GGZ i.s.m. www.hartortike.nl 
WIE WIE Jongeren: Kaat, Imke, Lotte, Femke, Siham, Xylia, Meryam, Remzie o.l.v. Har Tortike (Gespreksleider) 
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Workshop 41 De grote stap 
 
Volwassen worden is leren op eigen benen staan en het nest verlaten. Vol vertrouwen je vleugels uitslaan is niet evident, zeker niet vanuit een 
voorziening. Jongeren met een ervaring in de jeugdhulp brengen hun verhaal en gaan in gesprek met de deelnemers aan deze workshop. Binnen het 
project ‘De grote stap’ gingen jongvolwassen die al eerder de stap naar zelfstandigheid zetten, in gesprek met jongeren die voor deze grote stap staan. 
 
ORGANISATIE Cachet vzw 
WIE Amber Vervekken (projectmedewerker van De Grote Stap) & jongeren 

 

 

Workshop 42 Hoe maak je het verschil als hulpverlener? 
 
Mijn naam is Noa van Hagen. Ik ben 22 jaar en 3 jaar werkzaam in de jeugdzorg als kwaliteitsadviseur en sociaal ondernemer, nadat ik zelf meerdere jaren 
van mijn jeugd heb doorgebracht in allerlei vormen van jeugdzorg. Voornamelijk de gesloten residentiële zorg is mij bekend. Ik werk met veel 
betrokkenheid in deze sector. In Nederland werk ik landelijk. Ik heb veel diensten meegedraaid op allerlei soorten groepen zoals; kinder- en 
jeugdpsychiatrie, zeden afdelingen voor jeugdigen, HFP (HoogForensischProfiel) groepen en verschillende behandelsettingen. Daarnaast heb ik gewerkt 
voor het Ministerie van Volksgezondheid, ben ik mijn eigen onderneming gestart, heb ik een stichting opgericht en een steunpunt voor jongeren in 
herstel van verslaving en zit ik in de Raad van Toezicht bij een jeugdzorgorganisatie. Dat klinkt allemaal heel interessant, maar het leukste is dat ik ook 
mentorkinderen heb! Dát geeft toch de meeste energie. De combinatie van beleid en praktijk is wat maakt dat ik met veel plezier mijn werk uitoefen.  
 
Door de ervaring die ik heb opgedaan als hulpverlener, maar ook als hulpvrager ben ik in staat naar het volledige plaatje te kijken. Ik geef regelmatig 
lezingen en verzorg interactieve sessies met professionals, bestuursleden, scholieren en ambtenaren. Veranderprocessen in de zorg hebben mijn 
interesse. Ik geloof dat er in onze sector veel mensen werken met de goede bedoelingen. Desondanks gaat er nog heel veel niet goed. Ik ga graag hierover 
in gesprek.  
 
In mijn workshop ga ik in op thema's als gelijkwaardigheid, verslaving, PTSS, dwang en drang en vooral de vraag: ''Hoe maak je het verschil als 
hulpverlener?'' Kom jij naar mijn workshop? Ik ontmoet (en leer graag van) Belgische collega's! 
 
Ben je benieuwd en wil je alvast wat meer lezen of luisteren? Klik dan op de linkjes hieronder. 
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LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/noavanhagen/ 
Podcasts: https://open.spotify.com/playlist/1VMtb5TXTMrh3yAOPkwbDP?si=K-aLn6WdTraBATKQWB1mEw   
 
ORGANISATIE De Jeugdzorgt 
WIE Noa van Hagen 

 

 

WORKSHOPS VANUIT VRIJWILLIGERS- EN BURGERINITIATIEVEN 
Workshop 43 2GO VZW, de vrijwilligers-rijschool voor kans zoekende jongeren. 
 
Een rijbewijs is essentieel voor elke jongere die op zoek is naar een job. Niet elke jongere kan een rijschool betalen of kent iemand die hem rijlessen 
wil/kan geven. 2GO wil elke jongere in Vlaanderen een kans geven om zijn/haar rijbewijs te halen met de hulp van vrijwilligers in één van de 2GO rijles 
auto's. Hoe kan ik als jongere bij 2GO rijlessen volgen? Hoe kan ik in een paar uur per week jongeren helpen om hun rijbewijs te halen? Is er ook een 2GO 
rijlesauto in mijn omgeving? Hoe word ik als voorziening of vzw, partner van 2GO? Kan ik commerciële partner worden van 2GO? Afhankelijk van de 
deelnemers zullen al deze en nog veel meer andere vragen beantwoord worden op een ludieke en interactieve manier. Schrijf je dus snel in. 
 
ORGANISATIE 2GO VZW 
WIE Philippe Vanderhofstadt & een vrijwillige 2GO-rijbegeleider & een 2GO-jongere die rijlessen volgt 

 

 

Workshop 44 Eigen Kracht Centrale 
 
Binnen deze workshop ligt de focus op het ervaren van de betekenis van ‘mijn eigen netwerk’ en ‘jongeren als deskundigen in hun eigen leven’. We gaan 
interactief aan de slag met een aantal vragen:  
Waarom zouden jongeren hun netwerk betrekken?  
Wanneer jongeren hún plan willen maken om eigen wensen te verwezenlijken, wat kunnen anderen daarin betekenen? 
Hoe kan je omgaan met mogelijke drempels (als aarzelingen, schaamte, moeilijk om hulp vragen, moeilijk zorgen delen, …)? Hoe zouden deze drempels 
eventueel verlaagd en/of weggenomen kunnen worden? 

https://www.linkedin.com/in/noavanhagen/
https://open.spotify.com/playlist/1VMtb5TXTMrh3yAOPkwbDP?si=K-aLn6WdTraBATKQWB1mEw
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En tot slot: Wat is er in dit hele proces zo bijzonder aan de rol van de vrijwilliger, de onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator? 
In samenwerking met anderen ervaren de deelnemers de kern van het werken met Eigen Kracht-conferenties.  
 
ORGANISATIE Eigen Kracht Centrale vzw 
WIE 2 teamleden van de Eigen Kracht-centrale samen met jongeren 

 

 

Workshop 45 Burgerinitiatief Homie 
 
Vzw Homie is een burgerinitiatief dat jongvolwassen dak- en thuislozen tussen de 18 en 25 jaar opvangt en ondersteunt op 15 diverse levensdomeinen. 
Wij creëren zorgzame buurten waarbij buurtbewoners jongeren opvangen via caravans, beschikken over een netwerk van burgergezinnen die jongeren 
tijdelijk opvangen in eigen huis, hebben een eigen opvanghuis met drie studio's en kunnen beroep doen op een breed netwerk van diverse 
ondernemingen die mee hun steentje bijdragen in de noden van de jongeren zoals bv. voeding/opvang/haren knippen/...  Last but not least baat vzw 
Homie in samenwerking met Arktos vzw inloophuis Osso uit, een plek waar dak- en thuisloze jongeren overdag terecht kunnen in hun vrije tijd. Vzw 
Homie heeft als burgerinitiatief de missie om ervoor zorgen dat geen enkele Limburgse jongere tegen zijn/haar/x wil één nacht op straat moet 
doorbrengen. Daarnaast treedt vzw Homie op als belangenbehartiger van de onzichtbare doelgroep dak- en thuisloze jongeren en verrichten zij heel wat 
politiserend werk over hun noden en behoeften 
 
ORGANISATIE Vzw Homie 
WIE Dakloze jongeren van vzw Homie & 1 vrijwilliger & Coördinator Musti Önlen 

 

 


