...

Doel van de
inspiratiesessies:

Youtu

p4

is a free

service

that

lets

you

bring

your

photos,

docs,

and

videos

anywhere
and

share

them

easily.

Never

email

yourself

a file

23 Februari 2021

again!

Een woordje van de
Minister...

Dorien.mp4
Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos anywhere and share them easily. Never email yourself a file again!
Youtu

https://jkp.vlaanderen

Voor elke prioriteit van het JKP organiseren we een
inspiratiesessie, te beginnen met de prioriteit
welbevinden. Als je het volledige verhaal van het JKP
wil kennen, kan je terecht op https://jkp.vlaanderen
.

Janne.m
Dropbox

Janne Vermeesch

JKP? JKP!
Dorien De Vries

Inspiratie!
Youtu

Youtu

Vlaamse Jeugdraad
Jo Van de Walle
https://ambrassade.be/nl

Youtu

Youtu

Overkophuizen
Ruth De Nul
https://overkop.be

Benjamin Dalle

Kies kleur tegen pesten
Gie de Boute
https://kieskleurtegenpesten.be

Actiemarkt
1.1.1.2
visie rond
integriteit

1.2.1.4
Veilige en
toegankelijke
ontmoetingsplaatsen

1.1.2.1
Aanpak
(cyber)
pesten

1.2.2.3
Weerbaarheid,
veerkracht en
mentaal
welbevinden

Acties.mp4
Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos anywhere and share them easily. Never email yourself a file again!

UITKOMSTEN ACTIEMARKT

2022

2021

Concreet project-idee

Naam
+ titel

Dropbox

Opschalen van het
Geelse project
'klikterop.be': online
laagdrempelig en
aangepast aan lokale
context. (Tieme
Verlinde - Bataljong)

Joost DA jw spel
goed in je vel
12-14j +
spelenaanbod
rond mentaal
welzijn

2023

Wel in je vel Welzijnsbeurs
(Bart Morsel)
Jan Langeraert:
actie/project om
leerkrachten te
versterken in het
organiseren van
verbindende
klasactiviteiten

Locaties voor Tabooth
(Booths met filmpjes
voor jongeren rond
taboes) - Fran Carton
en Franka Foré

Eigen Kracht
conferenties voor
kinderen en
jongeren
Ingeborg
Verplancke

Lisa De RoeckCharter rond
Welzijn Uitkomsten
Research on
Stage (KeKi)

Vanuit Rode Kruis
Vlaanderen: Pakket
samenstellen Eerste hulp
bij psychische problemen
voor en door kinderen en
jongeren en nog initiatief
op til door Jeugd Rode
Kruis

Eva
HelpersStart To
Talk

2024

Phaedra Van Driessche (VDS/JOS vzw):
organiseren van laagdrempelige
uitwisselingen (digitaal overlegplatform)
tussen speelpleinverantwoordelijken/
animatoren om zichzelf en elkaar te
ondersteunen omtrent mentaal welzijn

Robbe Dheuninck:
Complimentenactie
ihkv Warme William
Stad Nieuwpoort

Tom Frans - NATURE
vzw - SPIRO
Therapeutische
wandeltochten voor
jongeren (ook voor
de toegangspoort

uitwerken van een
laagdrempelig aanbod
voor een landelijke
gemeente - een soort
mini-overkophuis (al
dan niet in
samenwerking met
een jeugdhuis)

NESTvuur bij de
SCHUUR/ Piazza
dell'arte theaterwerkplaats
NEST - Antwerpen
(Soraya)

Katrien
Vissers:
betere
wegwijs in
wat bestaat,

Geen concreet idee, maar ik zoek partners om mee samen te werken rond dit thema
Naam +
organisatie

Kras heeft heel veel laagdrempelig
aanbod in de vrije tijd voor
maatschappelijk kwetsbare
kinderen, tieners en jongeren...op
een even laagdrempelige manier
met de doelgroep leren praten over
psychisch welzijn is een uitdaging,
ook door de grootte van de
organisatie en de vele kids waar we
mee werken. Psychisch welzijn is bij
onze doelgroep ook vaak
taboe...iemand een heel goed
idee...gert baetens

Eva Helpers Jeugddienst
Wemmel

Kimberly
Demeestere
- vzw AjKo

Evelien
Van Geel
- EJV

Silke Van der
Schaeghe Jeugddienst
WortegemPetegem

Nick Beerens - Momenteel
in traject rond seksualiteit,
integriteit en weerbaarheid
met Pimento. Op termijn
waarschijnlijk vorming,
coaching, begeleiding en
info daarover naar onze
doelgroep

Zouden heel graag op maat
workshops rond weerbaarheid
geven met de kunsten als
kapstok. Kijk naar wat er nu bij
de KVS gebeurd. Wij zijn bezig
hier in Antwerpen met het
Toneelhuis en NEST zelf om dit
ook hier uit te werken. Zouden
graag samenwerken met
Betonnen Jeugd en evt.
anderen.

Fibe Waes
- vzw
Oranje

Vertrekkend vanuit
Talenten van kinderen en
jongeren werken aan een
positief zelfbeeld en meer
veerkracht
(naar het voorbeeld van
Kindertalentenfluisteraar)

Volgende inspiratiesessies:
Goed in je vel
23/02/2021

Goed in je buurt
9/03/2021

Goed geëngageerd
20/04/2021

Goed in je vrije tijd
4/05/2021

Goed online
8/06/2021

