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dialoog

Bereiken specifieke
doelgroepen

Sara Dyade vzw -

Bereiken van

kinderen en

jongeren met een

beperking en

migratieachtergrond

Een woordje van

de minister...

Benjamin Dalle

https://jkp.vlaanderen

JKP? JKP!

Dorien De Vries

De huidige acties!

INSPIRATIE!

Katelijne legt uit hoe publiq het vrijetijdsaanbod en jongeren met elkaar verbindt. Dit doen ze in

samenwerking met onder andere WATWAT. Met UiTX.be, een gec...

Youtube

JKP - Inspiratiesessie 4: Goed in je vrije tijd (4 mei 2021) - Sieg Pauwels (De Wissel vzw)

De Wissel vzw is een begeleidingsnetwerk voor kwetsbare jongeren en jonge gezinnen. Sieg legt uit

hoe zij vanuit hun werking inzetten op de brug tussen jeugd...

Youtube

JKP - Inspiratiesessie 4: Goed in je vrije tijd (4 mei 2021) - Aïlan Iriks-Bickx (Sportpret

vzw)

Aïlan vertelt je meer over de werking van Sportpret vzw, een landelijk erkende jeugdorganisatie.

Sportpret zet zich in om kinderen, die opgroeien in een maat...

Youtube

Sieg Pauwels 

(De Wissel vzw)

Katelijne Morreel 

(publiq vzw)

Klik op de afbeeldingen

om de filmpjes te zien

Aïlan Iriks-Bickx 

(Sportpret vzw)

Waarover gaat

het?

Dorien De Vries

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

drempels Wegwerken

Sara Dyade vzw -

Aantrekken van

vrijwilligers met een

mirgatieachtergrond

Sara Dyade vzw -

Projecten opzetten

met andere

vrijetijdsaanbieders

om hun aanbod open

te stellen voor

kinderen/jongeren met

een beperking

Workshops aan alle

leeftijden om hen te laten

kennismaken met bestaande

drempels allerhande

(financieel, gelijke kansen,

fysieke beperkingen,

mentale beperkingen, ...) ism.

Mixkids. Steeds met een

boek als uitvalsbasis

Kazou - JOMBA

(jongeren met een

beperking), co-

animator, (binnenkort)

startanimator,

samenwerking met

IVV

Komm'Af (De

Ambrassade)

Bataljong - Nieuwe

ondersteuningsopdracht

rond 'inclusief

jeugdaanbod' - Komm-Af

Leiding op maat

traject om jongeren

met een beperking of

gedragsstoornis ook

de kans te geven

leiding te zijn bij de

jeugdbeweging

De FilmClub (JEF

vzw) Jongeren

worden actief

betrokken in de

filmprogrammatie 

Actief

jongerenteam:

inspraak van

jongeren zelf -

De Takel

Wij beginnen een nieuw

jongerencentrum, wordt

nog iemand voor

aangenomen. Maar er

moet wel een traject

opgezet worden rond de

werking. Binnenkort kan de

nieuwe collega dus starten.

Mss kan ik een beetje tips

geven dan. 

Onderzoeken hoe we

nabij en betrokken

kunnen blijven ten

opzichte van onze

doelgroep

(maatschappelijk

kwetsbare kinderen) 

Sara Dyade vzw -

Ons aanbod wordt

samengesteld

volgens interesse

van de doelgroep.

Zij mogen altijd

input geven

projecten musa

train wrold

amadeo kollectif

Lop van FOS

Open

Scouting 

Maak Samen

Tijd Vrij

(Bataljong)

De FilmClub

(ondersteuning van

organisaties bij het

aanbieden van een

kwalitatief filmaanbod,

als venster op de

wereld en z'n grote

verhalen)

K&J in

jeugdhulp

en WatWat

Via Iedereen Mee Op

Kamp roepen we

Chirogroepen op om hun

kamp open te stellen voor

kinderen en jongeren in

een kwetsbare positie

https://chiro.be/iedereen-

mee-op-kamp 

Betrekken van mensen

met een andere

afkomst/

migratieachtergrond/

andere cultuur bij

vrlijwilligerswerk -

organisatie voor

mensen met een

beperking

Sara Dyade vzw - Brugfiguur -

Via diverse overlegplatforms/

adviesraden (jeugdraad,

commissie personen met

beperking) de stem van

kinderen/jongeren (met een

beperking) vertegenwoordigen

proberen

samen te

werken met

group intro

Onderzoek: hoe

bereiken wij

maatschappelijk 

kwetsbare kinderen

tijdens de

coronapandemie

We zijn steeds op

zoek naar kwetsbare

kinderen & jongeren

die mee willen met

onze FOS -groepen

op kamp. - Lop van

FOS Open Scouting

Betrekken van

vrijwilligers met een

migratieachtergrond /

andere cultuur.

Project fujinn

street

amadeo

kollectif

Drempelkwartet -

tool om

drempelverlagend

te werk te gaan. -

Lop van FOS Open

Scouting

Sara Dyade vzw - Wij

zijn stageplaats voor

jongeren met een

mirgatieachtergrond

die animatorcursus

volgen

JKP - Inspiratiesessie 4: Goed in je vrije tijd (4 mei 2021) - intro (Dorien De Vries)

Dorien licht toe welke plaats deze inspiratiesessie heeft in het JKP-proces, waarover de prioriteit gaat en wat het opzet en doel is van de sessie. Als je

he...

Youtube

JKP - Inspiratiesessie 4: Goed in je vrije tijd (4 mei 2021) - Minister Dalle

Minister Dalle vertelt waarom vrijetijdsbesteding voor allen zo belangrijk is. Elk kind en elke jongere heeft recht op een vrijetijdsbesteding op maat. De

ko...

Youtube

JKP - Inspiratiesessie 4: Goed in je vrije tijd (4 mei 2021) - Acties

In het kader van het JKP worden er verschillende acties gevoerd rond de prioriteit 'Goed

in je vrije tijd'. Hier worden er verschillende acties toegelicht di...

Youtube

BEDANKT

Een woordje van

de minister...

Benjamin Dalle

WorKSHOPS

INFORMATIE CARROUSEL

Generatie Veerkracht 

(Ann Vandenbussche, DCJM)

Reflectie op het Masterplan Diversiteit

 (Lien Van Eekert, studente KU Leuven)

Ontmoetingen in het Jeugdwerk  

(Aline Dusabe, Demos vzw)

onderzoek ‘Waarde van het Jeugdwerk’ 

(Janne Vermeesch, DCJM)

Presentaties

Plenaire

JKP - Dag Vrijetijdsbesteding voor allen (4/05/21) - Methodiek onderzoek 'Waarde van het jeugdwerk'

In 2020 kreeg AP Hogeschool de opdracht om het laatste kwalitatieve onderzoek 'Waarde van Jeugdwerk' vanuit het Masterplan 'Diversiteit in/en het jeugdwerk' ...

Youtube

JKP - Dag Vrijetijdsbesteding voor allen - Toelichting bij het actieonderzoek Sociale Integratie

De projectoproep Sociale Integratie kaderde binnen het Masterplan Diversiteit in/en het Jeugdwerk (2018-2020) waarbij 16 projecten geselecteerd werden om kin...

Youtube

JKP - Dag Vrijetijdsbesteding voor allen (4 mei 2021) - Generatie Veerkracht: een aantal bevindingen

Generatie Veerkracht is het actieplan van de Vlaamse Regering dat bijkomende ondersteuning wil bieden aan kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare s...

Youtube

JKP - Dag Vrijetijdsbesteding voor allen (4 mei 2021) - Minister Dalle

Minister Dalle heet je welkom op deze allereerste Dag Vrijetijdsbesteding voor allen!

Youtube

JKP - Dag Vrijetijdsbesteding voor allen (4 mei 2021) - Reflectie op het Masterplan Diversiteit

Het masterplan Diversiteit in/en het Jeugdwerk liep af in 2020. Ben je benieuwd naar welke stenen er verlegd werden? Hoe dit plan doorwerkt in het JKP en wel...

Youtube

Kijk op sociale integratie Co-creatieve workshop

Gender trajectJeugdwerk tijdens Corona

Klik op de afbeeldingen

om de filmpjes en de

Powerpoints te zien

Vlaanderen

Vlaanderen

Vlaanderen

Vlaanderen

Vlaanderen

https://www.youtube.com/watch?v=k0a4cx-nBQw
https://www.youtube.com/watch?v=HL6w8tf3mS0
https://www.youtube.com/watch?v=TgKNtlf64BA
https://youtu.be/l5ocHq5yxSc
https://www.youtube.com/watch?v=XygRfg0cQhQ
https://www.youtube.com/watch?v=hPj4Ozdf4sY
https://www.youtube.com/watch?v=aIln4OOiKjs
https://www.youtube.com/watch?v=4Y5xDffhDMY
https://www.youtube.com/watch?v=B5ZalKig4Bc
https://www.youtube.com/watch?v=ofG0QywguCA
https://www.youtube.com/watch?v=yv1jDYSQDdI
https://www.youtube.com/watch?v=IEnJRJbHu6o
https://jkp.vlaanderen/wp-content/uploads/2021/05/KijkOpSocialeIntegratie.pdf
https://jkp.vlaanderen/wp-content/uploads/2021/05/CoCreatieveWorkshop.pdf
https://jkp.vlaanderen/wp-content/uploads/2021/05/Corona.pdf
https://jkp.vlaanderen/wp-content/uploads/2021/05/GenderTraject.pdf
https://jkp.vlaanderen/wp-content/uploads/2021/05/Plenaire.pdf



