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Benjamin Dalle

Gerda Van Roelen

drempels & oplossingEN

INSPIRATIE!
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Charlotte Vanhoof
- Bouworde -

Marieke (Vlaamse
Scholierenkoepel) Wij
bereiken met onze
organisatie vaak dezelfde
soort jongeren. Hoe
kunnen we drempels
verlagen?

Lisa Franken
- De Ambrassade -

Sarah Betonne Jeugd. Wij
werken graag met onze
jongeren mee aan
mogelijke drempels en
oplossingen te bedenken
voor jongeren in
armoeode

Katrien (Tumult): wij
zetten onze ervaring
rond werken met
nieuwkomers en
maatschappelijk
kwetsbare ki&jo graag
mee in om anderen te
ondersteunen

Kaat (RISO): ESF
project met
kwetsbare
jongeren richting
opleiding of werk

Nele (Chiro)

Hanne - Kazou. Wij
slaan graag de handen
in elkaar om drempels
binnen onze eigen
organisatie beter in
kaart te brengen en
oplossingen uit te
denken

Youtu

Thalia Wouters
- Zo Jong -

De huidige acties!

Youtu

Internationaal &
Transgewestelijk
JD Zoersel in kader van
Stedenband
jeugdwerkers de kans
bieden om mobiel
speelbus vorm te geven
samen met jongeren van
stedenband stad in
Benin

Fibe - vzw
Oranje
(engagement en
ervaring
jongeren met
een beperking)

Competenties
Isabelle Stedelijke JD
Antwerpen: COMPAS
(competentiepaspoort)
i.s.m. VDAB

https://jkp.vlaanderen

Annemie
StampMedia
vzw
peer
coaching

Verslagen
Break-Out

Beleidsparticipatie
Kaat (RISO): ESF
project met
kwetsbare
jongeren richting
opleiding of werk

bovenlokale jeugdhuizen
ondernemerschap, artistieke
expressie, Lieve Van Cutsem
CJM

Laurence: LL.
Interesse in peer
coaching

Nele (Chiro)

Sarah Betonne Jeugd.
Betonne Jeugd is een
VWAHWN, He zit in onze
dna om met onze jongeren
aan beleidsparticipatie te
doen. Wij hebben
expertise en methodieken
die wij kunnen delen.

Ellen KeKi- project NCRK - Kind- en
jongerengerichte communicatie over
de slotbeschouwingen https://ncrkcnde.be/nl/projecten/kindvriendelijkeversie-van-de-slotbeschouwingen-vande-vn-commissie-voor-de/

Marieke (Vlaamse
Scholierenkoepel). wij willen de
stem van jongeren zoveel
mogelijk laten meespelen in het
onderwijsdebat. Onze
scholierenvertegenwoordigers
zitten in de VLOR (Vlaamse
onderwijsraad) en onze
voorzitter neemt ook deel aan
sociaal overleg over onderwijs.

Ellen - KeKi verder
implementeren
geleerde lessen
REFLECTOR

Ellen - KeKi
Kinderrechtendag
VL Parlement

Nieuwe & onzichtbare
engagementen
Ellen - KeKi

BKO Niel

Annemie
StampMedia
vzw

Dieter - JD
Turnhout

Eden Chirojeugd
Vlaanderen

Fibe - vzw
Oranje

Anaïs - IJD
Jongerenpastoraal

Katrien
(Tumult vzw)

JD Zoersel

Zita Bataljong
vzw

Windows

Unusual matches &
bijzondere doelgroepen
Marieke (Vlaamse Scholierenkoepel)
We hebben een projectidee waarbij
we scholieren met verschillende
achtergronden met elkaar willen
verbinden. We zouden hen een dag
laten meelopen in een ander soort
onderwijs (leerling latijn die
houtbewerking volgt bv). Het
projectvoorstel is ingediend bij de KBS
maar nog niet goedgekeurd. We
kunnen ook wel een uitwisseling doen
met OKAN klassen. Wie zou hierbij
een partner kunnen zijn?

Katrien (Tumult) vanuit ervaring in
werken met
nieuwkomers en
werken rond
toeleiding

Hanne - Kazou. Interesse
in (stedelijke)
experimenten en
eigenaarsschap

Ellen - KeKi

bovenlokale
jeugdhuizen, artistieke,
expressie en
ondernemerschap,
verschillende
doelgroepen die
werken rond één
interesse
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