
Ontmoeting tussen meisjes uit jeugdbeweging en jeugdhulp in Gent
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WAT IS PROJECT XX? 

Wat is project XX?

•Samenwerking tussen KSA, Chiro en vzw Lionshulp, mee ondersteund door Jeugddienst 
Gent

•Waarom een samenwerking?

•In de jeugdbewegingen is het een doelgroep die we moeilijk bereiken en waar we 
binnen ons educatief luik rond diversiteit nog maar weinig knowhow over hadden.
•In de jeugdhulp gaat echte vrije tijd vaak ten koste van een behandelplan of de 
mogelijkheden van de voorziening.

•Zelf het experiment aangaan om zo anderen te inspireren met de bevindingen.
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WIE IS PROJECT XX? 

Wie is Project XX?

•Ella Verhegge: Projectmedewerker

•Stuurgroep:
•Lieselot Depredomme : Stadsondersteuner KSA in Gent
•Maaike Monsecour: Stadsondersteuner Chiro in Gent
•Ine Van Nuffel: Jeugdbeleid Stad Gent
•Brecht Goerlandt: Coördinator KSA
•Lien Pâquet en Griet Van Langenhove: Hoofdbegeleidsters Lionshulp
•Annelien Coppieters: jeugdhulpervaring + jeugdwerkervaring + SOS 
Kinderdorpen
•Gasten van De Ambrassade, Bizon, Lejo, Overkop, Demos, stagiairs,…

•Meisjes van Lionshulp: +- 25 meisjes bereikt tussen 14j en 18j
•Kerngroep vrijwilligers uit KSA en Chiro: +- 15 actieve vrijwilliger + ondersteuners en 
sympathisanten 
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ONZE DOELSTELLINGEN

Doelstellingen

•Met Project XX willen we de kansen op vrije tijd verruimen van de meisjes die bij 
Lionshulp verblijven, waarbij de focus ligt op het versterken van hun competenties, hun 
netwerk en hun positie in de samenleving. Door de meisjes uit de voorziening samen te 
brengen met de vrijwilligers uit de jeugdbeweging.

•Project XX is de ambassadeur
•Van de jongeren die in een voorziening verblijven binnen het jeugdwerk
•Van de echte vrije tijd voor deze jongeren in de jeugdhulpvoorzieningen

Toeleiding naar de jeugdbeweging is nooit een doel op zich geweest. Wel een gewenst 
effect.
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Fase 1:      
Verkenning
Feb tot Aug 2019

Fase 2 : 
Verbinding

Sept 2019 tot aug 2020

Fase 3 : 
Verankering

Nov 2019 tot Aug 2020

TIJDSLIJN
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OP VERKENNING

•Fase 1: Op verkenning

•Feb tot Aug 2019

•Kennismaking met de meisjes bij Lionshulp
•Zoektocht naar de kerngroep
•Vorming kwetsbare jongeren in de jeugdbeweging met Bizon, Lejo en Uit De Marge
•Meewerken aan project Maak Tijd Vrij van De Ambrassade

Netwerken, strategie bepalen, nieuwe ontwikkelingen in het jeugdwerk en jeugdhulp 
landschap verkennen,… 
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ONTMOETING TUSSEN MEISJES UIT
JEUGDWERK EN JEUGDHULP

•Fase 2: Ontmoeting Tussen meisjes uit jeugdwerk en jeugdhulp
•Sept 2019 tot aug 2020

•Ontmoeting tussen meisjes uit jeugdbeweging en jeugdhulp
•Wekelijkse activiteiten
•In groep en individueel
•In de voorziening en op uitstap
 Geëvolueerd van een voorgestelde kalender, naar meer inbreng van de 
meisjes en buddysysteem

Corona:
•Corona pretpakket⇒ afleiding en verstrooiing tijdens de lockdown voor verschillende 
Gentse jeugdhulpvoorzieningen.
•Woensdag = Zoomdag!
Ventileren naar de buitenwereld over de gevoelens die ze hebben binnen de leefgroep. 
Persoonlijk contact. Een uitlaatklep. Met deze meisjes wel een goede binding gehouden.
•virtuele huiswerkbegeleiding door de vrijwilligers ⇒ nood van de begeleiding die plots 
met de handen in het haar zaten over fysicavraagstukken.
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BLIJVENDE VERBINDING

•Fase 3: Blijvende verbinding
•Nov 2019 tot Aug 2020

•Ondersteunend materiaal voor jeugdbewegingen en jeugdhulpvoorzieningen:
•Fiches

•Bezoek aan lokale groepen ⇒ Inspiratiefilmpje 
Uit noodzaak om de lokale jeugdbewegingen aan te spreken. Een positief effect van 
corona. Met een filmpje veel ruimer dan alleen de Gentse groepen gaan bereiken.

•‘t Moment – voor ontmoeting tussen jeugdwerk en jeugdhulp.
•Organisaties actief aan elkaar voorstelling om nieuwe bruggen te 
bouwen tussen jeugdwerk en jeugdhulp in het volgende werkjaar

Najaar2020:  toch met de vormingen tot bij de lokale jeugdbewegingen te geraken.

Dit is het werk van een geweldige Stuurgroep met alle partners: 1+1=3 
Veel bruisende ideeën opgedaan.
Vandaar de inzet op ‘t Moment. Ontmoeting werkt. Dat hebben we zelf ondervonden. 
Het is stap 1 om iets in gang te zetten.
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UITDAGINGEN…

Uitdagingen:
• Verbinding kost tijd. Vrijwilligersploeg samen krijgen op korte tijd kost veel energie.
• Flexibel omgaan met de activiteiten:

• Ook wij botsen met de beschikbaarheid van de meisjes
• Eerst iets proberen om te zien wat er gaat werken en daarop verder bouwen. 

Wat niet lukt, geeft je veel informatie over wat beter zou zijn.
• Nieuwe instroom van jongeren, begeleiding en vrijwilligers: steeds een beetje 

opnieuw beginnen en ook voortbouwen.
• De meisjes kiezen niet om samen te leven, maar kunnen wel kiezen om niet samen 

aan activiteiten deel te nemen. De aanwezigheid van de ene sluit de aanwezigheid 
van de andere soms uit, dat is anders dan in de jeugdbeweging. Vandaar eerder 
buddy systeem en ook individuele of in kleine groepjes activiteiten doen.

• Corona:
• Elkaar echt ontmoeten is inherent voor dit soort verbinding.
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… & SUCCESSEN

Successen:

• Het zit hem in de kleine dingen, daaraan zie je hoe groot de impact is.
• De verbinding zit vaak waar je het niet verwacht. Een toevallig raakvlak tussen de 

mensen. Niet de activiteit, maar de busrit ernaartoe die verbindend werkt. Een 
jongere toch meekrijgen terwijl die een lastige dag heeft. Het gevoel hebben dat de 
meisjes absoluut niet enthousiast zijn, maar dan de volgende keer horen dat ze het 
geweldig vonden.

• Aanwezig zijn is belangrijk: eens mee eten in de groep heeft goede effecten. Je hoort 
ook eens de meisjes die niet staan te springen voor de activiteiten.

• Een brugfiguur doet het niet alleen, iedereen werkt mee aan die brug.
• Vooroordelen ontkracht aan de 2 kanten. Ook jongeren in de jeugdhulp hebben 

vooroordelen over de “gewone” jongeren. 
• De vrijwilligers hebben een grote authenticiteit naar de meisjes toe.
• De doelgroep op de kaart gezet via het netwerk dat we hebben opgebouwd.
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ANEKDOTES

Goede voorbeelden:
• Studeren op de Rasp: een studente in de voorziening kon samen studeren met leiding 

van KSA en kreeg er veel tips. 
• Toeleiding naar de speelpleinwerking ⇒ resulteert in aansluiten bij de leidingsgroep

van een Gentse jeugdbeweging
• Contact houden met meisjes ook als ze op studio gaan of de voorziening verlaten
• Individueel op zoek gaan naar vrijetijdsbesteding, via trail en error, vaak iets proberen 

om te weten of het dat is wat ze willen doen en dan bijsturen. Vb: meisjes willen iets
met muziek doen Allez Chantez niet hun ding, maar zo weten we wat ze liever 
willen doen.

• Nieuwe indrukken opdoen vb: lievelingsmuziek van de vrijwilligers speelt plots in de 
leefgroep

• De vrijwilligers die onderling spreken over hogere studies en schoolwerk tijdens de 
activiteiten. Terwijl dit anders geen sexy onderwerp is in de leefgroep. 
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DE FICHES

Tips en tricks voor leiding in de jeugdbeweging en begeleiding in de jeugdhulp
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VRAGEN? 
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BEDANKT!
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AAN HET NETWERK! 

• Visie op vrije tijd in de jeugdhulp Lien

• Lokaal overlegplatform jeugdhulp en jeugdwerk? Ine

• Gentse jeugdwerk Lieselot

• Toeleiden naar vrije tijd Ayfer

• Wat moet je weten over de jeugdbeweging? Maaike

• Project XX Ella
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