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Inleiding
Aan het begin van een nieuw jaar blikken we naar goede gewoonte terug op het
afgelopen jaar. Een jaar waarover we tevreden mogen zijn, zowel het jeugdhuis als
het vindplaatsgericht jeugdwerk bereikten heel wat Lokerse jongeren en maakten zo
de visie van de vzw opnieuw waar.
Wat we steeds omschrijven als het DNA of het genetisch materiaal van de
organisatie zagen we ook in 2010 als een rode draad doorheen de werking lopen.
Dat DNA bestaat uit 3 componenten:
•

•

•

Het spelen van een pioniersrol: Al heel wat organisaties ontstonden op die
manier uit de schoot van de vzw. Denk maar aan de Jazzclub, de judoclub,
het centrum jonge migranten…
Het opnemen van sociaal engagement: Vanuit ervaren noden probeert de
vzw steeds zijn verantwoordelijkheid op te nemen in Lokeren. Dat gebeurde
onder andere reeds met de oprichting van de doppersateliers, de eerste
straathoekwerker, en nu met het vindplaatsgericht jeugdwerk.
Participatief werken: We vertrekken steeds vanuit de jongeren zelf, op hun
maat en tempo, vanuit een positieve benadering.

Zoals jullie verder zullen zien bij het lezen van dit jaarverslag zijn er nog tal van
andere sleutelbegrippen van toepassing op onze manier van werken. Laagdrempelig,
emancipatorisch, empowerend, allemaal begrippen die van toepassing zijn op onze
werking. Maar los van al die grote woorden mag het duidelijk zijn dat we slechts 1
bekommernis hebben: de Lokerse jeugd.
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1. Belangrijkste evoluties in 2010
Vzw Jeugdclubs is de overkoepelende vzw waaronder enerzijds Jeugdhuis T-Klub
ressorteert en anderzijds het vindplaatsgericht Jeugdwerk. In 2010 kwam vzw
jeugdclubs naar buiten met twee nieuwe websites: Een voor Vzw Jeugdclubs en
een voor het Vindplaatsgericht Jeugdwerk. Op deze manier willen we de structuur
van vzw Jeugdclubs verduidelijken. We hebben nu voor elk onderdeel een
afzonderlijke website1. De voorstelling van de websites lokte dit jaar heel wat
geïnteresseerden naar T-Klub en zorgde voor een ruime mediabelangstelling.
In 2010 werd van start gegaan met ‘Samenscholen’, een studieproject. We merkten
dat heel wat jongeren hun boeken meenamen naar het jeugdhuis om er te studeren,
taken te maken of vragen te stellen aan andere jongeren. Niet iedereen beschikt
thuis over een rustige ruimte om te studeren. Met het ‘Samenscholen’ project hebben
we dankzij de steun van producent Pionier een studie lokaal ingericht. Daar kunnen
jongeren in alle rust studeren en worden ze geholpen bij mogelijke vragen of
problemen. Al het nodige materiaal is er voor handen.
De Wg Muziek van het Jeugdhuis draaide in 2010 op volle toeren en kwam met een
nieuw initiatief op de proppen: Playground. Met Playground stellen we maandelijks
ons podium ter beschikking van jonge muzikanten en creatievelingen. Op die manier
willen we jong lokaal talent meer kansen geven. Het project kende onmiddellijk heel
wat succes, er meldden zich een hele boel artiesten aan uit Lokeren en omstreken.
Als jongerenorganisatie volgen we de leefwereld van jongeren op de voet. We wisten
al enige tijd dat er nood was aan een degelijk draadloos netwerk in de instuifruimte.
Nieuwe media spelen een belangrijke rol in het leven van jongeren. In een
ontmoetingsruimte dient dan ook de mogelijkheid aanwezig te zijn om hierover te
praten en uit te wisselen. Dit jaar werd er een draadloos netwerk geïnstalleerd
waardoor men nu zonder enig probleem dat coole youtube filmpje waar men het net
over had kan laten zien aan elkaar. Ook voor het studieproject is een vlotte internet
toegang onontbeerlijk.
Het vindplaatsgericht jeugdwerk en jeugdhuis T-Klub zijn twee aparte werkingen. Ze
bereiken een andere doelgroep en werken via een verschillende methodiek. Maar
uiteraard zijn er ook heel wat linken tussen beide werkingen. Beiden vertrekken
namelijk vanuit dezelfde missie, de missie van vzw Jeugdclubs.2 Dit jaar valt het op
dat een deel van de jongeren van het VPJW ook vaker zijn weg vindt naar het
jeugdhuis. Ook heel wat jongeren van het jeugdhuis interesseren zich sterk in het
VPJW. Er komen vragen tot samenwerkingen vanuit de jongeren. Een voorbeeld
hiervan is het Hiphop project dat dit jaar van start ging. Elke maandag komen

1

Vzw Jeugdclubs: http://www.vzwjeugdclubs.be
Jeugdhuis T-Klub: http://www.t-klub.be
Vindplaatsgericht Jeugdwerk: http://www.vpjw.be
2
Missie: vzw Jeugdclubs wil kansen tot zelfontplooiing maximaliseren met, door en voor alle jongeren
tussen 14 en 25 jaar, woonachtig in en rond Lokeren, met specifieke aandacht voor maatschappelijk
kwetsbare jongeren. De vzw doet dit vanuit het opzetten van groepsgerichte jeugdwerkactiviteiten met
aandacht voor het welzijnsgerichte en door het opnemen van een brug-, belangenbehartigings- en
signaalfunctie. Dit alles in samenwerking met de stad en externe partners.
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jongeren van zowel het VPJW als het jeugdhuis samen in T-Klub om er rapmuziek te
maken.
Na vorig jaar uitgebreid in de prijzen te zijn gevallen, werden we in 2010
genomineerd voor twee prijzen. De Lokerse diversiteitsprijs nomineerde het
vindplaatsgericht jeugdwerk van vzw Jeugdclubs. De jury spreekt van
“straathoekwerk van onderuit met een geïntegreerde visie op jeugdwerk”. De
vindplaatsgerichte jongerenwerker signaleerde het LOP (Lokaal Overlegplatform) al
zeven jongeren die op geen enkele school ingeschreven waren. “Het
vindplaatsgerichte jongerenwerk bereikt 125 jongeren die anders meestal door de
mazen van alle andere opvangnetten vallen. Aansluiting vinden met die jongeren is
een eerste stap om iets te doen aan hun zelfbeeld, hun situatie en hun emancipatie.
Dat maakt deze vorm van jeugdwerk hier absoluut nodig”, aldus het
juryverslag. Daarnaast werd vzw Jeugdclubs dit jaar door de jeugdraad
voorgedragen voor de prijs van Meest Verdienstelijke Lokeraar.

2. Doelgroep
Vzw Jeugdclubs richt zich naar alle Lokerse jongeren tussen de 14 en 25 jaar, met
bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. We slagen er ook in
om deze doelgroep te bereiken.
Via jeugdhuis T-Klub worden hoofdzakelijk autochtone jongeren bereikt. Het
vindplaatsgericht jeugdwerk bereikt hoofdzakelijk Lokerse jongeren van allochtone
origine tussen de 14 en 25 jaar. De vindplaatsgerichte jeugdwerker bereikte reeds
200 jongeren. Het vindplaatsgericht jeugdwerk wordt verder besproken in hoofdstuk
13.
In 2010 telde jeugdhuis T-Klub 141 leden, een lichte daling tegenover vorig jaar, toen
waren er 155 leden. Ondanks het gedaalde aantal leden merken we geen daling in
het aantal bezoekers van het jeugdhuis. Het lijkt er op dat jongeren zich minder
makkelijk lid maken, maar daarom niet minder naar het jeugdhuis komen. We kunnen
stellen dat we in 2010 ongeveer 5000 jongeren bereikten, d.w.z. zowel leden als
bezoekers die niet over een lidkaart beschikken.
Een lidkaart kost € 5 per jaar en een erelidkaart € 12,5. Die erelidkaart is een
overblijfsel uit het verleden toen Tao-Do nog bij T-Klub hoorde. Aangezien vele TKlubbers waarde hechten aan een ‘ere-lidkaart’ en enkele jongeren bereid zijn meer
te betalen voor hun lidkaart om T-Klub te steunen, beslisten we om dit systeem te
behouden. Een lidkaart is uniek en wordt jaarlijks ontworpen door een vrijwilliger van
T-Klub. Het heeft verschillende voordelen: versterking van het groepsgevoel,
verzekering tijdens activiteiten en in de instuif, de mogelijkheid om mee te werken
aan tal van activiteiten, deelnemen aan de verschillende werkgroepen, gratis
vormingen en een vermindering van inkomgeld op activiteiten bij alle jeugdhuizen
aangesloten bij Formaat. Vanaf volgend jaar zullen de leden ook een toegangscode
krijgen om te surfen op het draadloos netwerk van T-Klub.
Uniek aan jeugdhuis T-Klub is dat we een mix bereiken van ‘gewone’ jongeren en
jongeren met een maatschappelijk kwetsbare achtergrond. We merken dat deze mix
enorm waardevol en leerrijk is voor de jongeren.
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75% van onze leden is tussen de 14 en 25 jaar. Voorheen merkten we een
veroudering van het jeugdhuispubliek. Jongeren bleven langer hangen en enige tijd
bleef de instroom van nieuwe jongeren uit. Sinds 2007 is er echter een verjonging
van de bezoekers en leden in gang gezet, die zich ook dit jaar verder zette. De
vroegere wanverhouding jongens - meisjes wordt met de jongste leden
rechtgetrokken. Ook als we kijken naar de aanwezige subculturen in T-Klub zien we
dat er meer verscheidenheid is gekomen. Vroeger was hoofdzakelijk de hardrock en
metal subcultuur goed vertegenwoordigd in T-Klub, sinds een aantal jaren zien we
een groeiende verscheidenheid aan subculturen. T-Klub blijft een alternatief publiek
lokken, maar de muzieksmaken van de jongeren blijken behoorlijk uiteenlopend te
zijn (reggae, rockabilly, drum ’n bass, dubstep, punk,…). De stijgende diversiteit in
het ledenbestand is een welgekomen evolutie.
Het merendeel van de jongeren is technisch geschoold, al is het aantal jongeren uit
het ASO licht gestegen in vergelijking met vorige jaren. We blijven extra aandacht
besteden aan jongeren die zich in een situatie van maatschappelijke kwetsbaarheid
bevinden. Een deel van onze leden zijn bewoners van De Klink vzw, jongeren van
MPI De Hagewinde en jongeren uit kansarme gezinnen.
Tijdens de - alcoholvrije - middaginstuif ontvangen we dagelijks zo’n 20 à 30
jongeren van de Lokerse middelbare scholen (in hoofdzaak van het VTI). Op deze
manier leren de jongeren T-Klub kennen en bouwen de jeugdwerkers een band met
hen op. Hierdoor stromen de jongeren door als vrijwilliger in de jeugdhuiswerking. TKlub telt ongeveer 60 actieve vrijwilligers.

3. Openingsuren
Maandag:
van 20u tot 24u: boardgamesnight
Woensdag: van 14u tot 23u
Vrijdag:
van 16u tot 02u
Zaterdag:
van 20u tot 02u
+ Schooldagen: van 12u tot 13u30
(niet op woensdag) Middaginstuiven zijn alcoholvrij
T-Klub is tijdens de week 19u open. Tijdens het weekend is T-Klub 16u geopend. In
het kader van de samenwerkingsovereenkomst met stad Lokeren worden alleen de
uren voor 24u in beschouwing genomen, volgens deze berekening is het jeugdhuis in
het weekend 12u geopend.
Ook buiten de openingsuren vinden jongeren vaak de weg naar T-Klub. Heel wat
jongeren vinden ook buiten de instuif de weg naar de jeugdwerkers met hun vragen,
problemen of verhalen. Er zijn op weekdagen beroepskrachten aanwezig tussen 10
en 18u, op woensdag en vrijdag is dat zelfs tot 22u.

4. Ontmoeting en recreatie
In T-Klub gaan jaarlijks een groot aantal vrijetijdsactiviteiten door. Deze activiteiten
worden niet alleen voor, maar ook door de jongeren zelf georganiseerd. De

6

jeugdwerkers zijn er om de jongeren te ondersteunen en hun wilde ideeën mee te
helpen uitwerken en vorm te geven.
Er werden 35 recreatieve activiteiten georganiseerd in 2010. De activiteiten die op
wekelijkse basis georganiseerd worden en de spontane activiteiten worden hier niet
mee in rekening gebracht.
De jaarlijkse hoogmis van het activiteitenjaar zijn de 61 uren van jeugdhuis T-Klub.
Van 9 tot 11 april werd het jeugdhuis 61 uur lang opengehouden met tal van
activiteiten, optredens en dj’s. Dit jaar kwamen onder andere de Moonshine Playboys
en DJ Bobby Ewing (bekend van Discobar Galaxy) optreden in het jeugdhuis. Op
zondag werd het podium ingenomen door jong aanstormend talent. T-Klub wil
jongeren zoveel mogelijk kansen geven, een aantal beginnend bands konden dan
ook niet op de affiche van de 61 uren ontbreken. Net als vorig jaar waren de 61 uren
een groot succes en kwamen er dagelijks meer dan 200 jongeren naar T-Klub.
Net als vorig jaar werd er ook dit jaar wekelijks gekookt in T-Klub. Het samen koken
en eten op woensdag is een vaste waarde geworden. Elke week eten er tussen de
10 en de 15 jongeren in het jeugdhuis.
De kookavonden zijn gegroeid uit het project ‘Gezond eten is vet cool’ waar we in
2008 mee van start gingen met de steun van de Koning Boudewijnstichtng. Het is
een emancipatorisch project dat jongeren doet groeien in wie ze zijn en wat ze
kunnen. Jongeren leren hoe ze zelf het heft in eigen handen kunnen nemen door te
experimenteren met gezond koken. Jongeren leren van elkaar en genieten van het
samen koken en samen eten. We zien dat een aantal jongeren naast de vaste
kookmomenten op woensdag ook op andere momenten spontaan het initiatief
nemen om voor hen en hun vrienden te koken in het jeugdhuis. Het valt op dat de
jongeren die regelmatig koken intussen al heel wat ‘skills’ hebben verworven, de
maaltijden die bereid worden zijn om van te smullen.
Elk jaar gaan we met een grote groep jongeren van het jeugdhuis op weekend. Het
T-weekend ging dit jaar door in het Limburgse Opoeteren, er gingen ... leden mee
om te genieten van de natuur, de activiteiten en het samen zijn. Het weekend heeft
een sterke groepsbindende kracht, dit zorgt ervoor dat de vrijwilligers groeien in het
samenwerken en versterkt het groepsgevoel.
In 2010 waren er opnieuw tal van vragen van externe verenigingen om onze zaal af
te huren voor fuiven. Voor zover dit de normale jeugdhuiswerking niet belemmert
en de organisaties te rijmen zijn met onze missie en visie, proberen wij aan deze
vragen tegemoet te komen. Een voorwaarde blijft wel dat het jeugdhuis ook op die
momenten voor iedereen toegankelijk moet blijven. Onder andere het SintLodewijkscollege en Scouts Hoogland gaven dit jaar hun fuif in T-Klub. Het beperkte
aanbod aan fuifinfrastructuur in Lokeren zorgt ervoor dat meer organisaties de weg
naar T-Klub vinden voor hun fuiven.
Muziek blijft een belangrijke pijler van de jeugdhuiswerking. De WG Muziek heeft
zich dit jaarverder ontwikkeld en werd uitgebreid met een aantal nieuwe leden. TKlub is een plek geworden waar een grote verscheidenheid aan muziek aan bod
komt met de nadruk op de meer alternatieve genre’s. Opvallend succesvol dit jaar
was Klubstep, een dubstep feest georganiseerd door een aantal vrijwilligers. Het
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was opvallend dat dit vrij nieuwe genre sterk leeft en dat er een heuse subcultuur
gevormd wordt rond dubstep (die nog steeds stevig geworteld is binnen de drum ’n
bass scene).
Met Playground werd dit jaar vanuit de WG muziek een vrij podium concept
opgestart. Maandelijks wordt er de kans gegeven aan jonge creatievelingen en
muzikanten om zichzelf te bewijzen op ons podium. Het initiatief is gegroeid vanuit de
vaststelling dat er in Lokeren een groeiende nood bestond aan meer podiumkansen
voor beginnende bands.
Op Fuelfest komen de hardere muziekgenres sterk aan bod. Het festival is intussen
toe aan zijn 5e editie. De groep vrijwilligers rond dit festival is al lang niet meer aan
hun proefstuk toe en wordt steeds meer bedreven in het organiseren van optredens.
In samenwerking met de jeugddienst ging dit jaar ook Open Stage door in T-Klub,
Okapi en de Bergendries. Ook werd er meegewerkt aan het Oost-Vlaams Rock
Concours, één van de voorrondes ging door in het jeugdhuis.
Op muzikaal vlak is de dj werking dit jaar opgevallen. Dankzij een sterke WG
Muziek, de DJ Academy en veel podiumkansen kan T-Klub rekenen op een aantal
getalenteerde dj’s die naam en faam maken tot ver buiten Lokeren.
Een jeugdhuis zou geen jeugdhuis zijn zonder fuiven. In 2010 waren er weer heel
wat geslaagde ‘fiestjes’. De jaarlijkse Beachparty van het jeugdhuis kan op z’n minst
hallucinant genoemd worden. En de populaire thema-avonden zoals ‘de Buffalozole
fuif’ moeten zeker niet onder doen. Verder waren er nog de Metalparty, Oktoberfest,
Verjaardagsfeestjes en vele andere.
Een filmweekend mocht ook dit jaar niet ontbreken op het programma. Een
weekend lang werd een verscheidenheid aan films vertoont op groot scherm en met
een geluidsinstallatie om ‘U’ tegen te zeggen. De instuif wordt dan volgestouwd met
zetels en omgetoverd tot een gezellige cinema. De selectie films variëren van
cinefiele hoogstandjes tot Hollywood blockbusters.
Voor het derde jaar op rij nam T-Klub opnieuw een plekje in op het Fonneplein
tijdens de Lokerse feestweek. Tijdens de kindernamiddag werden de kleinsten
geanimeerd met een T-Klub kapsalon. En op het kampioenschap luchtgitaar konden
de deelnemers een unieke customized gitaar winnen.
De volledige lijst met activiteiten kan je terug vinden in bijlage 3.

5. Informatie, participatie en emancipatie
Informatie, participatie en emancipatie zijn drie sleutelwoorden voor vzw Jeugdclubs.
De vzw doet heel wat moeite om z’n leden en partners zo goed mogelijk te
informeren. De verslagen van de verschillende werkgroepen worden opgehangen in
het jeugdhuis en via e-mail verstuurd naar de leden. Een kalender in het jeugdhuis
toont alle activiteiten die op til staan. Twee maal per jaar wordt er een algemene
vergadering georganiseerd waarop alle actieve leden worden uitgenodigd en waarop
zij uitgebreid geïnformeerd worden over het reilen en zeilen van zowel T-Klub als het
vindplaatsgericht werken. Er wordt dan een overzicht gegeven van alle beslissingen
van de Raad van Bestuur van de afgelopen periode.
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Met drie jeugdwerkers zorgt T-Klub ervoor dat de nabijheid tussen de leden en de
jeugdwerkers groot is. De aanspreekbaarheid en laagdrempeligheid van de
jeugdwerkers is ongetwijfeld een van de grote troeven van T-Klub.
In de instuifruimte is eveneens een infozuil van het JIP voorzien, waar jongeren
informatie terug vinden over een brede waaier van jongerenthema's.
De 14- tot 25-jarigen van nu zijn de eerste generatie jongeren die zich geen wereld
meer kan voorstellen zonder het internet. Het hoeft geen betoog dat dit een
drastische impact heeft op zowat elk facet van hun identiteit en de manier waarop ze
hun sociale contacten vorm geven. T-Klub doet heel wat moeite om zijn
communicatie af te stemmen op deze realiteit.
Maandelijks versturen we een elektronische nieuwsbrief om iedereen nog beter op
de hoogte te houden van de komende activiteiten, vergaderingen en werkgroepen.
Deze nieuwsbrief richt zich niet enkel tot leden, maar tot alle geïnteresseerden. Via
de website van JH T-Klub kan iedereen zich inschrijven voor deze nieuwsbrief.
De jeugdwerkers zijn ook vaak aanwezig op MSN. Een ideale manier om contacten
met de jongeren te onderhouden, banden aan te halen en hen te informeren. De
aanspreekbaarheid van de jeugdwerkers is op deze manier nog groter, en de
drempel is erg laag.
Daarnaast is er ook een T-Klub Facebook en Netlog pagina. Dit zijn sociale
netwerksites waar enorm veel jongeren gebruik van maken. Vooral de facebook
pagina is een enorm succes. Met inmiddels al 1138 'facebook vrienden' groeide er
een heuse online T-Klub community. Het is ook een handig medium om de
activiteiten
te
promoten.
Dit jaar werden er 2 nieuwe websites gebouwd voor vzw Jeugdclubs en voor het
vindplaatsgericht jeugdwerk. Op deze manier wordt de structuur van de vzw en zijn 2
deelwerkingen duidelijker en worden geïnteresseerden beter geïnformeerd. Er werd
een ‘lanceringsreceptie’ georganiseerd waarop de lokale pers, sociale organisaties
en het gemeentebestuur werd uitgenodigd om de nieuwe websites te bekijken en
waarop vzw Jeugdclubs en het VPJW werden voorgesteld. Ook de website van het
jeugdhuis zal in de nabije toekomst vernieuwd worden.
Toch mogen we niet vergeten dat niet iedereen toegang heeft tot het internet. Om
deze digitale kloof te overbruggen hebben we in de instuifruimte een draadloos
netwerk geïnstalleerd, waardoor alle leden onbeperkt toegang hebben tot het
internet. Er is in de instuifruimte en in de studeerruimte steeds een computer
aanwezig waar de jongeren gebruik van kunnen maken.
Participatie dragen we hoog in het vaandel en dit is merkbaar tot op alle niveaus
van de vzw. Het hoogste niveau is de Algemene Vergadering die twee keer per jaar
samen komt om al de beslissingen van de Raad van Bestuur te overlopen en de
dagelijkse werking van vzw Jeugdclubs te bekijken. Zij keuren ook het jaarverslag,
het financieel verslag en de financiële begroting goed. Ook kiest de Algemene
Vergadering één keer per jaar een nieuwe Raad van Bestuur. De Algemene
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Vergadering bestaat uit de jongeren die als vrijwilliger actief waren het afgelopen
jaar.
In de Raad van Bestuur trachten we binnen de marges van de vzw-wetgeving een
evenwicht te bewaren tussen vrijwilligers jonger dan 30 jaar die nog een sterke band
hebben met het jeugdhuis en ervaren vrijwilligers die door hun know-how de Raad
van Bestuur versterken. Op deze manier zorgen we voor medezeggenschap en
mede-eigenaarschap van de leden. In 2010 bestond de RvB uit 6 leden jonger dan
30 en 4 leden ouder dan 30 jaar. De coördinator vertegenwoordigt de
beroepskrachten in de RvB.
Wat betreft het dagelijks bestuur van het jeugdhuis wordt er elke maand een Tmeeting georganiseerd, zodat alle jongeren die zin hebben mee kunnen nadenken
over activiteiten en hun zegje kunnen doen. Dit jaar hebben we de naam gewijzigd
van T-meeting naar ‘harde kern’, maar de inhouden en het principe blijven dezelfde:
Alle jongeren die dat wensen kunnen op deze vergadering hun inbreng doen. Deze
bijeenkomst is de motor van het jeugdhuis. De komende activiteiten worden gepland,
er worden afspraken gemaakt tussen de verschillende werkgroepen en de taken
worden verdeeld onder de vrijwilligers.
Alle leden van het jeugdhuis krijgen de kans om activiteiten te bedenken, in elkaar te
steken en mee te helpen. De beroepskrachten van het jeugdhuis spelen hierin een
ondersteunende en motiverende rol. De jongeren doen het vooral zelf, en leren ook
heel wat van elkaar. De lage drempel blijft ook hier een streefdoel, een jongere kiest
zelf of en in welke mate hij verantwoordelijkheden opneemt. Iemand kan louter als
'klant' het jeugdhuis bezoeken. Maar verder is er een breed continuüm aan
verantwoordelijkheden die de jongere kan opnemen. Dit gaat van een CD opzetten,
helpen decoreren, een flyer maken, een lamp repareren, achter de toog staan,… tot
zelf een festival organiseren, verantwoordelijk zijn tijdens de openingsuren of zetelen
in de Raad van Bestuur.
Er worden continu inspanningen gedaan om zo laagdrempelig mogelijk te werken.
Centraal hierbij staat dat we elke jongere op een positieve manier benaderen, als
actieve betekenisgevers met elk hun talenten en mogelijkheden. De activiteiten en
werking wordt bepaald door de jongeren. T-Klub is van hén. Er wordt in tegenstelling
tot veel jeugdwerkinitiatieven vertrokken van een vraag-benadering, en niet van een
aanbod-benadering. Vanuit contacten met de jongeren, met partnerorganisaties en
via een constante omgevingsanalyse gaan we na wat de behoeften van de
doelgroep zijn en spelen we hierop in.
De barcommissie is een groep van een 14-tal vrijwilligers die een grote rol speelt in
de dagdagelijkse werking van T-Klub. Het is een groep jongeren die vertrouwd is met
het jeugdhuis en omgekeerd. Zij houden individueel of met twee het jeugdhuis open
op momenten dat er niemand van de beroepskrachten aanwezig is. Dit gaat concreet
over maandagavond, woensdagavond, vrijdagavond vanaf 22u, en op
zaterdagavond. Deze groep komt maandelijks samen om te bekijken wie wanneer
openhoudt. Ook worden er verschillende thema’s behandeld zoals het rookbeleid,
snack/drank van de maand, problemen die zich voordoen enz.
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In de werkgroep Muziek wordt er beslist over de aankoop van nieuwe muziek en
nieuw audiomateriaal. Het is tevens een moment waarop muziekliefhebbers
samenkomen. Op die manier hebben ze een open forum om met elkaar hun
muzikale ideeën te bespreken en vorm te geven. Stel, je wil een optreden
organiseren van een bepaalde groep of een fuif geven in een bepaald thema, dan
kan je dit tijdens de WG Muziek overleggen. Op die manier kan je de
levensvatbaarheid van je voorstel toetsen. Als er voldoende draagvlak is kan je zo
makkelijk een aantal mensen rondom jou verzamelen die mee willen werken aan het
uitwerken van jouw idee. Naar gelang van de behoefte van elke jongere afzonderlijk
is er een ondersteuning op maat door de beroepskrachten.
De WG Muziek zorgt ook voor de vorming van nieuwe T-Klub dj's. Er worden op
regelmatige tijdstippen vormingen gegeven waar jongeren de basis van het dj'en
aangeleerd krijgen. Zij kunnen dan ook draaien tijdens de instuiven en op feestjes,
een ideale leerschool voor aspirant dj's. Daarnaast is er nog de maandelijkse DJ
Academy, een dj vorming voor jongeren die echt de knepen van het vak willen leren.
Doordat jongeren verantwoordelijkheid leren opnemen, samenwerken, hun sociale
vaardigheden versterken en doordat jongeren informatie kunnen vinden of krijgen
over allerhande zaken, staan ze sterker in hun schoenen. Op deze manier werkt TKlub mee aan het emanciperen en versterken van de jongeren. Er zijn in T-Klub
heel wat mogelijkheden voor jongeren om hun vaardigheden, kennis en attitudes te
verbeteren. Door het werken rond competenties staan jongeren sterker op de
verschillende maatschappelijke domeinen. Dit alles verhoogt de kans dat ze op de
hoogte zijn van hun rechten en er trachten voor te ijveren zowel in het jeugdhuis als
in de bredere maatschappij. We streven er steeds naar om de jongeren een stem te
geven. De verschillende signalen van de jongeren worden opgetekend en
gecommuniceerd naar het beleid. Op die manier trachten we de jeugd als groep te
versterken en er voor te zorgen dat deze doelgroep niet over het hoofd wordt gezien.
In het Vindplaatsgericht Jeugdwerk komt de emancipatiegedachte ook sterk naar
voor, dit wordt verder beschreven in hoofdstuk 13.
In bijlage 4 vindt u de lijst met activiteiten die met dit thema te maken hebben. Ook bij
de organisatie en uitwerking van de recreatieve activiteiten en vormingsactiviteiten
staan informatie, participatie en emancipatie van de jongeren voorop.

6. Vorming en kadervorming
Zowel de vrijwilligers als de beroepskrachten werden uitgebreid gevormd in 2010.
Onze vrijwilligers namen dit jaar deel aan 16 vormingsmomenten. Van deze
vormingen werden er 13 door T-Klub zelf georganiseerd en 3 door externe
organisaties.
De tapcursus is zeer belangrijk voor onze werking. Tappen is een gegeerde
verantwoordelijkheid bij nieuwe vrijwilligers in T-Klub. Vaak is het hun allereerste
bijdrage op vrijwilligersvlak en een opstap naar meer engagement. Normaal gebeurt
deze cursus jaarlijks, maar door de grote vraag gingen er dit jaar 2 tapcursussen
door. Waardoor we opnieuw beroep kunnen doen op heel wat gemotiveerde tappers
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om de toog te bemannen. Dit jaar werd ook een nieuw systeem uitgewerkt waarop de
tappers gemakkelijk kunnen aangeven wanneer ze wensen te tappen. In de instuif
hangt een groot bord dat onderverdeeld is in datums en uren. Van elke tapper hangt
er een foto, de tappers hangen hun foto op het tijdstip waarop zij achter de toog
willen staan. Een goed en overzichtelijk systeem.
Dit jaar ging er ook een workshop rond hiphop en rap door in T-Klub. De vorming
werd gegeven door Graffiti Jeugddienst. Er namen zowel jongeren van het jeugdhuis
als van het Vindplaatsgericht Jeugdwerk deel aan deze vorming.
De Trefdag van Formaat op 25 september was dit jaar ook weer een groot succes,
T-Klub was aanwezig met een delegatie van 9 leden. Onze leden konden er proeven
van een grote verscheidenheid aan workshops en thema’s, allen met als doel om
een betere en sterkere jeugdhuismedewerker te worden.
Verder ging er ook op maandelijkse basis een DJ Academy door. Sinds eind dit jaar
gaat deze cursus niet meer door met een externe begeleider, maar geven de meest
ervaren dj’s zelf de cursus. Een fantastische kans voor deze jongeren om hun passie
te kunnen overbrengen en delen met anderen. Dat de jongeren nu zelf deze cursus
begeleiden is geen toeval, het pas binnen onze emancipatorische en participatieve
benadering.
Dit jaar kwam het JAC van Lokeren ook een vorming geven in het jeugdhuis rond
Seksueel Overdraagbare Aandoeningen. Op een ludieke wijze kwamen 15 jongeren
alles te weten over SOA’s en seksueel risicogedrag.
Ook beroepskrachten dienen op tijd en stond gevormd worden. In 2010 werd aan
21 vormingen en studiedagen deelgenomen.
Bij Formaat vervolledigde Gunther de driedaagse vorming voor gevorderde
beroepskrachten. Wouter nam deel aan de dag van de beroepskracht van Formaat.
Ward volgde de opvolgingscursus voor straathoekwerkers en de Verenigde Straten
van Vlastrov. Daarnaast nam hij deel aan de Dag van de Deontologie van Uit De
Marge, een lezing over buurtwerking en pARTicipe, een studuiedag van JES. PieterJan nam deel aan de coördinatorendag en de Verenigde Straten van Vlastrov en aan
de studiedag van Uit De Marge over maatschappelijk kwetsbare jongeren en het
jeugdbeleidsplan.
Wat betreft de overlegmomenten nam Pieter-Jan deel aan het Coördinatorenoverleg
georganiseerd door Vlastrov en de intervisies van Uit De Marge. Ward nam deel aan
de intervisies van zowel Vlastrov als Uit De Marge.
De volledige lijst met vormingen werd opgenomen in bijlage 5.
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7. Maatschappelijke participatie en samenwerking
Vzw Jeugdclubs neemt actief deel aan de Algemene Vergadering en het Dagelijks
Bureau van de Jeugdraad. Op deze manier vertegenwoordigt Vzw Jeugdclubs de
eigen doelgroep en maatschappelijk kwetsbare jongeren in het algemeen.
Dit jaar werd er ook intensief gewerkt aan de voorbereiding voor het volgende
Jeugdbeleidsplan 2011-2013. Vzw Jeugdclubs maakt deel uit van de stuurgroep
voor de opmaak van het JBP. Op die manier worden signalen doorgegeven en wordt
de doelgroep ook op beleidsniveau vertegenwoordigd. Ook in de themagroep rond
jeugdwelzijn was T-Klub en het Vindplaatsgericht jeugdwerk vertegenwoordigd.
Vanuit de stuurgroep en de themagroepen kwamen tal van interessante voorstellen,
tot onze spijt hebben heel wat van deze voorstellen het niet tot het uiteindelijke
beleidplan gehaald.
Wat betreft het vindplaatsgericht jeugdwerk kwam er 4 keer per jaar een
reflectiegroep samen om stil te staan bij de gang van zaken, de resultaten te
bekijken en te reflecteren over de verdere invulling van het project.
Vzw Jeugdclubs is voorstander van positieve samenwerkingen tussen de
verschillende Lokerse actoren. Deze samenwerkingsactiviteiten zijn een enorme
meerwaarde voor de vzw en vice versa. Op deze manier leren de vrijwilligers, samen
met andere jongeren/organisaties, een grotere activiteit tot stand brengen. Vzw
Jeugdclubs levert zijn waardevolle bijdrage om het - Lokers – jeugdwerk nog beter op
de kaart te zetten door middel van het leveren van vrijwilligers en jeugdwerkers met
een stevige know-how betreffende verschillende zaken.
Dit jaar waren er op heel wat vlakken vruchtbare samenwerkingen. Er werden 14
samenwerkingsactiviteiten georganiseerd met verschillende partners.
Samen met de Stedelijke Jeugddienst en JH Okapi werd dit jaar Open Stage XL
georganiseerd, een vrij podium voor jong Lokers muzikaal talent. Ook voor de Nacht
Van de Lokerse Jeugd, de DJ Academy, Jeugdadviseurs, Loka Tierra en Dag van de
Jeugdbeweging werd er met de Jeugddienst samengewerkt.
De activiteiten in het kader van Loka Tierra waren een samenwerking van zowel het
jeugdhuis, het VPJW, de Integratiedienst en de Stedelijke Jeugddienst. Er werd een
voetbaltornooi georganiseerd, de jeugdhuis leden hielden een cocktailbar open en
het VPJW werkte mee aan de voorstelling van Les Barons en het gesprek met de
regisseur.
Bijlage 6 geeft een overzicht van de verschillende samenwerkingsactiviteiten.
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8. Werken aan structuurverandering
Eén van de hoofddoelstellingen van vzw Jeugdclubs is zijn signaal- en
sensibiliseringsfunctie met betrekking tot achterstellingsmechanismen t.a.v.
maatschappelijke structuren en instituties. Vzw Jeugdclubs wil de belangen van de
Lokerse jongeren verdedigen en een spreekbuis vormen voor de jongeren. Het is
onze taak om signalen op te tekenen en te bundelen en om onze doelgroep te
representeren.
We werken mee aan het Lokerse jeugdbeleid en het bovenlokale jeugdbeleid. We
beschouwen maatschappelijke achterstellings- en uitsluitingsmechanismen als
vormen van sociaal onrecht en proberen op alle niveaus van onze werking deze
mechanismen tegen te gaan.
Dit jaar werkten we intensief mee aan de voorbereiding van het Jeugdbeleidsplan
2011-2013. Vzw Jeugdclubs is vertegenwoordigd in de stuurgroep van het JBP ter
vertegenwoordiging van de maatschappelijk kwetsbare jongeren. In de voorbereiding
van het JBP werden er ook themavergaderingen belegd. Wat betreft het thema
jeugdwelzijn was zowel T-Klub als het vindplaatsgericht jeugdwerk
vertegenwoordigd.
Ondanks de grote inspraak in de stuurgroep zijn we niet geheel tevreden met het
uiteindelijke ontwerp van het JBP. Een aantal concrete aanbevelingen werden niet of
te vaag en te algemeen verwoord. Zo was er in de stuurgroep de consensus om het
vindplaatsgericht jeugdwerk te steunen en dit op te nemen in het JBP, maar
uiteindelijk werd dit uit het huidige ontwerp geweerd, wat we uiteraard betreuren.
In hoofdstuk 13 leest u meer over het werken aan structuurverandering binnen het
vindplaatsgericht jeugdwerk.

9. Individuele begeleiding
Vzw Jeugdclubs gaat uit van een brede en geïntegreerde visie op het jeugdwerk.
Persoonlijke problemen en welzijnsvragen worden dan ook niet uit de weg gegaan.
Er wordt steeds vertrokken vanuit en gewerkt binnen de vrije tijd, maar vzw
Jeugdclubs bestrijkt bredere thematieken dan enkel vrije tijd. Zowel wat betreft
vindplaatsgericht jeugdwerk als het jeugdhuis komen de werkers geregeld in contact
met vragen rond huisvesting, werk, opleiding, justitie en persoonlijk welzijn.
De lage drempel en de nabijheid en openheid van de jeugdwerkers zorgen ervoor
dat jongeren makkelijker hun problemen gaan aankaarten. Indien de jongere het
wenst wordt er samen met hem/haar een parcours afgelegd waarin wordt getracht de
situatie te verbeteren. Indien noodzakelijk wordt er, in overleg met de jongere,
contact gelegd met diverse diensten. Via informatie en begeleiding op maat worden
de meeste problemen aangepakt.
De dagelijkse aanwezigheid van de jeugdwerkers is essentieel om in te spelen op
hulpvragen van de jongeren. Dikwijls zijn zij de enige in de omgeving van de jongere
die op de hoogte zijn van bepaalde problemen. Luisteren is één van de
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allerbelangrijkste troeven die er telkens opnieuw voor zorgt dat jongeren zich welkom
voelen en veel vertrouwen hebben in de beroepskrachten en het jeugdhuis.
In veel gevallen voelen jongeren zich al geholpen doordat ze hun verhaal konden
vertellen. Door gerichte vragen te stellen, vinden jongeren dikwijls zelf een oplossing
voor hun probleem. Ook hier wordt er vertrokken vanuit de kracht en potenties van
de jongere en het geloof dat elke jongere in staat is om zijn eigen problemen aan te
pakken mits de nodige ondersteuning.
Soms is echter ook doorverwijzing nodig, om jongeren toe te leiden naar diensten
die hen beter kunnen bijstaan in hun vraag. Zowel de vindplaatsgerichte jeugdwerker
als de jeugdhuiswerkers verwijzen regelmatig jongeren door naar het JAC. Bij
problemen rond onderwijs zijn het LOP en het CLB belangrijke doorverwijspartners.
Verder worden er ook goede contacten onderhouden met de VDAB, de stedelijke
integratiedienst, de dienst integrale veiligheid, het PAJ, de jeugddienst en vele
anderen om jongeren zo goed mogelijk bij te staan in hun vragen. In hoofdstuk 13
wordt verder ingegaan op de individuele begeleiding door de vindplaatsgerichte
jeugdwerker.
De vragen van de jongeren worden ook opgetekend en bijgehouden met het oog op
signalisering aan het beleid en betrokken diensten.

10. Personeelsbeleid
Er zijn dit jaar geen wijzigingen in het personeelsbestand van Vzw Jeugdclubs. In
tegenstelling tot heel wat andere werkgevers in de sociale sector kent Vzw
jeugdclubs een laag personeelsverloop. Het personeelsbestand ziet er in 2010 als
volgt uit:
Coördinator Vzw Jeugdclubs:
Pieter-Jan Van der Bracht
Jeugdwerkers Jeugdhuis T-Klub:
Gunther Bracke
Wouter De Geest (4/5)
Vindplaatsgerichte Jeudwerker:
Ward Christens
De beroepskrachten worden opgevolgd door een personeelscommissie die bestaat
uit de voorzitter Karel Slabbaert en een lid van de Raad van Bestuur, en tevens
deskundig op dit vlak, Filip Balthau. Jaarlijks zijn er evaluatiegesprekken met de
verschillende personeelsleden. De personeelscommissie houdt ook op regelmatige
basis werkbesprekingen met de coördinator. De andere personeelsleden worden
voor de werkbesprekingen opgevolgd door de coördinator. In principe gebeuren de
werkbesprekingen om de 8 weken. Naar gelang de situatie kan echter beslist worden
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om vaker werkbesprekingen te houden. Met de vindplaatsgerichte jeugdwerker zijn
er wekelijkse werkbesprekingen.
Wekelijks zitten de jeugdwerkers van T-Klub samen met de coördinator voor een
teamvergadering. Maandelijks is er een groot team met de jeugdwerkers, de
vindplaatsgerichte jeugdwerker en de coordinator.
Dit jaar liepen ook 2 studenten stage bij Vzw Jeugdclubs: Eva Stevens liep in
september stage in het kader van haar opleiding Bachelor in het onderwijs. In
december ging de stage van Tom Hoogewijs van start. Hij loopt hier stage voor zijn
opleiding
Sociaal-cultureel
Werk
aan
de
Artevelde
Hogeschool.

11. Vrijwilligersbeleid
Vrijwilligers zijn essentieel voor de werking van jeugdhuis T-Klub. Het vertrekpunt is
het geloof in de kwaliteiten en potenties van elke jongere ongeacht zijn afkomst of
scholing. Elke jongere is uniek en kan een waardevolle bijdrage leveren aan het
jeugdhuis. We gaan er dan ook van uit dat het jeugdhuis van de jongeren is. T-Klub
is van hen, het is hun plek. Zij bepalen het aanbod, het reilen en zeilen, de dagelijkse
werking,… Dit geeft enerzijds een grote vrijheid, maar anderzijds ook een grote
verantwoordelijkheid. De beroepskrachten vervullen een ondersteunende en
motiverende rol.
De meer ervaren vrijwilligers en beroepskrachten trachten de kwaliteiten en
interessegebieden van elke jongere te leren kennen zodat de T-Klubber op maat van
zijn persoonlijkheid, kwaliteiten en interesses de kans krijgt om verantwoordelijkheid
op te nemen in het jeugdhuis. Dit gaat van postzegels plakken, decoreren, een
plaatje draaien, tappen, klusjes opknappen tot eindverantwoordelijke zijn op een
openingsavond en zetelen in de Raad van Bestuur. Er wordt dus veel aandacht
besteed aan de persoonlijke band tussen de vrijwilliger en de beroepskracht en de
meer ervaren vrijwilligers.
Elke jongere heeft doorgroeimogelijkheden in de vele vrijwilligerstaken die T-Klub
te bieden heeft. Alle vrijwilligers worden begeleid en ondersteund door de
beroepskrachten en meer ervaren vrijwilligers. De mate waarin de vrijwilliger begeleid
en ondersteund wordt, is ook afhankelijk van zijn kwaliteiten en ervaring. De
begeleiding gebeurd op maat en tempo van de jongeren.
Experimenteerruimte is eigen aan een jeugdhuis en biedt jongeren de kans om
zaken uit te proberen met de kans op succes of falen. De beroepskrachten zorgen
ervoor dat de experimenteerruimte veilig blijft. De vrijwilligers worden ook positief
gestimuleerd en beloond door de beroepskrachten, een regelmatig schouderklopje
doet wonderen. Maar de belangrijkste motivator is intrinsiek. Kunnen kiezen en
verantwoordelijkheid opnemen vormen belangrijke stimulansen, de jongere haalt
plezier uit de activiteit zelf. We merken ook dat jongeren de leerkansen aangrijpen
die T-Klub hen biedt. Zo kan men het bijvoorbeeld ‘mega cool’ vinden om zelf
optredens te mogen organiseren van hun favoriete bands, zelf de contacten te
leggen, de logistieke kant uitwerken,… Op deze manier leren jongeren ook heel wat
bij, wat ons bij het begrip EVC of Elders Verworven Competenties brengt. Naast
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veel ‘leut en plezier’ wordt vaak over het hoofd gezien dat in T-Klub al dan niet
bewust ook enorm veel geleerd wordt. Verantwoordelijkheid dragen, sociale
contacten, in groep werken, dj’en, organiseren, noem maar op. Ook in het
vindplaatsgericht jeugdwerk is het EVC verhaal sterk van toepassing, dit wordt verder
geïllustreerd in hoofdstuk 13 .
Motivatie en participatie hangen nauw samen en zijn essentieel. Los van de
intrinsieke motivatie worden vrijwilligers op nog heel wat andere manieren
gemotiveerd. Zo wordt hen duidelijk gemaakt dat hun taak een deel van het geheel is
en essentieel om bepaalde zaken in T-Klub te doen slagen. Het zien en horen van
resultaten kan hierin een onderdeel zijn. Bijvoorbeeld: Wat zijn de inkomsten van de
avond? Hoeveel volk was er? Hebben de bezoekers en vrijwilligers zich
geamuseerd? Staat er twee centimeter schuim op mijn getapte pint? Is het proper
opgekuist?
Elke vrijwilliger krijgt één drankbonnetje per gepresteerd uur. Deze beperkte
verloning wordt zelden in vraag gesteld omdat men zich amuseert en voldoening
haalt uit het uitvoeren van het vrijwilligerswerk. Elk jaar wordt er ter bedanking een
vrijwilligersfeestje georganiseerd door de Raad van Bestuur. Vorming op maat van
elke (groep) vrijwilliger(s) is ook een erg motiverende factor.
Elke vrijwilliger krijgt ook de kans om zijn inbreng te doen in de organisatie van het
jeugdhuis. Er wordt veel aandacht gegeven aan de mening van elke vrijwilliger want
zij ‘maken’ het jeugdhuis. Zo kunnen ze hun zeg doen over de dagdagelijkse zaken,
maar ook over bestuurlijke zaken. Ze kunnen dit op informele manier doen door de
beheersleden of beroepskrachten aan te spreken, maar ze kunnen ook
agendapunten op de vergaderingen van de Raad van Bestuur plaatsen. Elke actieve
vrijwilliger maakt deel uit van de Algemene Vergadering die 2 keer per jaar
samenkomt. Op deze Algemene Vergadering kan men ook zijn zeg doen.
De instroom en doorstroom van vrijwilligers is essentieel om de continuïteit van
de werking te verzekeren. Er wordt erg veel aandacht besteed aan nieuwe
vrijwilligers die vooral via de middaginstuif hun weg vinden naar T-Klub. Ook is het
belangrijk dat de ervaren vrijwilligers hun know-how doorgeven aan de nieuwe
generatie. Tevens wordt er op gelet dat vrijwilligers niet te veel hooi op hun vork
nemen, zodat ze ook niet ‘opgebrand’ raken.
Wat betreft vrijwilligers heeft T-Klub, met een 60tal vrijwilligers, een zeer stevige
basis. Toch merken we op dat de vrijwilligers de laatste jaren een ander soort
engagement opnemen dan de vrijwilligers van vorige jaren die heel veel diverse
taken op zich namen. Ze lijken meer te shoppen in het gamma van vrijwilligerstaken
en ook in het aanbod van activiteiten. Ze kiezen zelf op basis van hun interesses. Dit
was even aanpassen, maar al snel werden ook de grote voordelen van dit soort
vrijwilligers duidelijk. Deze vrijwilligers worden daardoor ook erg goed in bepaalde
zaken, je krijgt als het ware ‘specialisten’ op verschillende domeinen.
Uiteraard gaat dit niet op voor elke nieuwe vrijwilliger. Ook zijn er enkele jongeren die
erg veel en verschillende taken opnemen.
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12. Uitdagingen voor de toekomst
Een belangrijke uitdaging voor Vzw jeugdclubs is het vinden van de nodige
middelen om het vindplaatsgericht jeugdwerk te kunnen verder zetten. Op dit
moment draait het project nog steeds op Vlaamse ‘projectsubsidies’. De logica van
dergelijke middelen is dat er op deze manier de kans geboden wordt aan initiatieven
om op te starten en zich te bewijzen. Er wordt dan vanuit gegaan dat als een project
goed loopt en resultaten behaalt, de lokale overheid dan verder zal subsidiëren. In
Lokeren lukt dit tot nu toe helaas niet.
Dat betekent dat we voor de toekomst op zoek zijn naar nieuwe subsidiebronnen om
het project te kunnen verder zetten. Het vindplaatsgericht jeugdwerk in Lokeren is
een uniek project in Vlaanderen dat vanuit de sector met erg veel interesse wordt
opgevolgd en naam heeft gemaakt in heel Vlaanderen. Het zou erg jammer zijn
mocht dit project door een gebrek aan middelen zou dienen te worden stopgezet. We
blijven dan ook erg veel inspanningen doen om de nodige middelen te vinden.
Een andere erg belangrijke uitdaging naar de toekomst is het vinden van een
nieuwe locatie. De zoektocht naar een nieuw gebouw staat reeds enige tijd op de
agenda van vzw Jeugdclubs. Gezien we in 2012 de gebouwen in de
koophandelstraat dienen te verlaten, omdat de eigenaar andere plannen heeft met
het pand, is de zoektocht op dit moment een prioriteit.
Dit jaar werden al heel wat mogelijke panden bekeken, maar tot nog toe vonden we
niets dat zowel geschikt en betaalbaar is. Het afgelopen jaar werd ook even de
mogelijkheid bekeken om een pand te kopen, maar dit bleek geen realistische optie.
We zijn dus op zoek naar een betaalbare locatie om te huren die voldoet aan onze
specifieke behoeften en centraal gelegen is. In 2011 schakelen we onze zoektocht in
een nog hogere versnelling en wordt ook gepolst naar de mogelijkheden om met
andere organisaties samen een pand te delen.

13. Vindplaatsgericht Jeugdwerk in Lokeren
13.1. Bereik
Na twee jaar heeft de vindplaatsgerichte jeugdwerker reeds contact met 200
geregistreerde gasten. Deze jongeren, die geregistreerd staan in het programma
van Vlastrov, hebben allen één of meer keer persoonlijk contact gehad met de
vindplaatsgerichte jeugdwerker en weten wat zijn job inhoudt. Zie bijlage 7 voor de
registratielijst.

13.2. Vrije tijd
De vindplaatsgerichte jeugdwerker heeft als taak jongeren te ondersteunen in het
organiseren van activiteiten op de vindplaatsen en vervolgens samen met de
jongeren op zoek gaan naar bredere vrijetijdsmogelijkheden en -verenigingen op
maat van de groep.
Uit talrijke gesprekken met jongeren op straat zijn reeds drie, op regelmatige basis
georganiseerde, groepsactiviteiten voort gekomen: het filmproject, de zaalvoetbal en
een rap-project.
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Filmproject
Het filmproject is ontstaan vanuit 4 signalen die de jongeren aanreikten: ‘Wij vervelen
ons’, ‘We willen gehoord worden’, ‘we voelen ons machteloos t.o.v. onze eigen
situatie’ en ‘er is een negatieve beeldvorming rond hangjongeren’. In het filmproject
krijgen jongeren de kans om een filmpje te maken over wat zij zelf willen tonen. Door
het filmen en het verspreiden van de filmpjes op YouTube en de website van het
vindplaatsgericht jeugdwerk wordt er een platform aan de jongeren geboden
waarbinnen zij hun stem kunnen laten horen. Tijdens het creatieproces van de
filmpjes, worden jongeren aangesproken op hun competenties en aangemoedigd om
hun talenten verder te ontwikkelen. Deze positieve benadering zorgt ervoor dat het
zelfwaardegevoel van jongeren omhoog gaat en dat zij het gevoel hebben terug grip
te krijgen op hun situatie. Er staan twaalf filmpjes online, te bezichtigen op
www.vpjw.be:

-

Fightersclub (10 gasten)
Dallasblokken (1 gast)
Gregorshit (1 gast)
Big Brother (5 gasten)
Chatcafe (8 gasten)
Voetbaltoernooi Loka Tierra (25 gasten)
Zaalvoetbal (14 gasten)
Vindplaatsgericht jeugdwerk lokeren (4 gasten)
Dirten met bmx (3 gasten)
Op stap met morad (1 gast)
Kadir & Zeki (2 gasten)
Aslan-Gym (10 gasten)

www.vpjw.be
http://www.youtube.com/user/VPJWLokeren

Zaalvoetbalmoment (20 gasten)
Het zaalvoetbalmoment is ontstaan op vraag van een groep Marokkaanse tieners die
graag wilden voetballen. Voor de voetbalcompetitie van de jeugddienst waren deze
jongens nog te jong (-16), op pleintjes werden zij vaak weggejaagd omwille van
overlast. De vindplaatsgerichte jeugdwerker huurt de sportzaal van de jeugddienst
om daar met de jongens te gaan voetballen.
Naast een wekelijkse sportactiviteit voor een vaste groep jongeren, is dit
zaalvoetbalmoment ook een ontmoetingsmoment: regelmatig komen er andere
jongeren over de vloer om te supporteren of een praatje te slaan met de
vindplaatsgerichte jeugdwerker.
In 2010 waren er 25 zaalvoetbalmomenten op woensdagnamiddag van 15u30 tot
17u in stedelijk jeugdcentrum Bergendries.
-

Woensdag 27 januari
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-

Woensdag 3 februari
Woensdag 24 februari
Woensdag 10 maart
Woensdag 24 maart
Woensdag 31 maart
Woensdag 21 april
Woensdag 28 april
Woensdag 5 mei
Woensdag 12 mei
Woensdag 19 mei
Woensdag 26 mei
Woensdag 2 juni
Woensdag 9 juni
Woensdag 15 september
Woensdag 29 september
Woensdag 6 oktober
Woensdag 13 oktober
Woensdag 20 oktober
Woensdag 3 november
Woensdag 10 november
Woensdag 24 november
Woensdag 1 december
Woensdag 8 december
Woensdag 15 december

Rap-project (15 gasten)
Het rap-moment is ontstaan vanuit twee afzonderlijke groepen jongeren die beiden
het idee aanbrachten om samen rapnummers te maken en te oefenen over een
professionele PA installatie.
Bij de ene groep vonden de momenten plaats bij iemand thuis en op sporadische
momenten. De andere groep was vooral op straat bezig met rappen. Er werd samen
met deze jongeren een rapmoment georganiseerd in T-Klub. Elke maandag tussen
18 en 20 komen deze jongeren naar het jeugdhuis. Deze jongeren worden
aangemoedigd om teksten te schrijven en hun song te performen. In de toekomst
zullen er met deze groep enkele songs opgenomen worden in een professionele
studio.
Maandagavond van 18u tot 20u in JH T-Klub.
-

Maandag 5 juli
Dinsdag 31 augustus
Woensdag 1 september
Maandag 22 november
Maandag 29 november
Maandag 6 december
Maandag 13 december
Maandag 20 december
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Andere activiteiten:
-

Vrijdag 5 februari:
Theater Belga
Woensdag 12 mei:
Voorrondes Voetbaltoernooi Loka Tierra
Vrijdag 14 mei:
Film ‘Les Barons’ Loka Tierra
Zaterdag 15 mei:
finales voetbaltoernooi Loka Tierra
Zaterdag 15 mei:
Optreden Khalid Izri Loka Tierra
Donderdag 10 juni:
Voetbal in sporthal
Woensdag 22 september: T-Klubbers helpen Dallasbewoner
Zaterdag 6 november: Workshop Streetrhymes
Vrijdag 26 november: Lancering website Vzw Jeugdclubs + VPJW

13.3. Een positief beeld van zichzelf, hun stad en hun omgeving
Het vindplaatsgericht jeugdwerk kenmerkt zich door de emancipatorische en
activerende wijze waarop het met jongeren aan de slag gaat. Het wil jongeren een
stem geven met als doel hen een positief beeld van zichzelf, hun buurt, de stad en
de samenleving in het algemeen te laten vormen.
Dit is echter een proces dat niet enkel in één richting mag werken. Het is niet zo dat
enkel jongeren hun beeld van hun omgeving, stad en samenleving moeten bijstellen,
maar ook andersom. Vandaar dat het vindplaatsgericht jeugdwerk ook zeker
beleidsbeïnvloedend wil werken.
Het vindplaatsgericht jeugdwerk is opgestart vanuit de vaststelling dat er in Lokeren
een grote groep jongeren geen aansluiting vond bij het bestaande aanbod, deze
jongeren kwamen niet op een positieve manier in aanraking met maatschappelijke
instellingen en diensten, maar enkel op een repressieve of sanctionerende wijze. Zij
waren het geloof in zichzelf als participerende burgers in een stad die hen een plaats
geeft volledig verloren. Dat is de nulmeting waardoor het vindplaatsgericht jeugdwerk
van start is gegaan.
Na twee jaar vindplaatsgericht jeugdwerk merken we reeds een groot verschil: anno
2010 zien we dat veel jongeren terug toegang vinden tot diensten en instellingen die
op een positieve wijze met hen aan de slag gaan. Dit is te danken aan het feit dat de
vindplaatsgerichte jeugdwerker een laagdrempelig aanspreekpunt is en een
brugfiguur tussen jongeren en organisaties.
Daarnaast merken we dat de jongeren waarmee gewerkt wordt opleven van de vaste
groepsactiviteiten zoals de zaalvoetbal, het filmproject en het rap-project. Ze vinden
weer zelfvertrouwen in de dingen die ze graag doen. Daarnaast bieden het
filmproject en het rap-project hen een forum waarop ze hun stem kunnen laten horen
en waar ze maatschappelijk gevormd worden.

13.4. Andere resultaten
Naast de vrijetijdsactiviteiten komen tal van jongeren dankzij de stevige
vertrouwensband met de werker ook met vragen rond andere levensdomeinen
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aankloppen.. Zo worden gasten bijvoorbeeld maatschappelijk gevormd en toegeleid
naar onderwijs, werk, JAC, speelpleinwerk, jeugddienst,…
Hieronder worden de toeleidingen en vergaderingen met gasten in 2010 opgesomd:
Toeleiding / vergaderingen met gasten
-

Woensdag 21 april:
Gesprek CCLokeren en Breakdancers (3 gasten)
Woensdag 28 april:
Gesprek
Preventiedienst
over
misbruik
politiecamera (1 gast)
Donderdag 29 april:
Gesprek LOP (1 gast)
Vrijdag 30 april:
brainstormsessie (13 gasten)
Donderdag 3 juni:
evaluatie voetbaltoernooi Loka Tierra (4 gasten)
Donderdag 17 juni:
gesprek met Advocaat Liebaut (1 gast)
Vrijdag 18 juni:
brainstormsessie (11 gasten)
Woensdag 30 juni:
interview Asgranten (15 gasten)
Woensdag 7 juli: gesprek Fightersclub over ondersteuning (1 gast)
Donderdag 15 juli:
met Ellen Fierens naar vzw Magnifique (3 gasten)
Dinsdag 7 september: Michiel van jeugddienst mee op straat
Maandag 13 september: OCMW + TAS (1 gast)
Dinsdag 14 september:Michiel van jeugddienst mee op straat
Dinsdag 14 september:Opening Instuifruimte Bergendries
Donderdag 30 sept:
Met Ellen Fierens nr vzw Magnifique
Dinsdag 5 oktober:
Met Abdi (PAJ) nr vzw Magnifique
Woensdag 6 oktober: KAJ op straat: interimactie
Woensdag 13 oktober: toeleiding gasten nr grabbelpasbegeleiding (2
gasten)
Vrijdag 15 oktober:
vpjw’er Zele mee op straat
Zaterdag 16 oktober
vergadering SAMV-filmpje (7 gasten)
Woensdag 20 oktober: Ontbijt Samenlevingsopbouw (1 gast)
Maandag 8 november: TAS – OCMW (1 gast)
Maandag 6 december: Stagiair Tom mee op straat
Woensdag 8 december:Toeleiding gasten grabbelpasbegeleider (3 gasten)
Woensdag 8 december: vergadering camera-documentaire (1 gast)
Donderdag 23 december: gesprek Femke JD over schorsing (1 gast)
Woensdag 29 december: gesprek CM over Familiehulp (1 gast)
Woensdag 29 december: ontbijt Samenlevingsopbouw (1 gast)

Het is ook de taak van de vindplaatsgerichte jeugdwerker om de belangen van de
jongeren te behartigen tijdens vergaderingen met allerhande diensten en
organisaties. Ook worden organisaties die met deze jongeren willen werken
aangemoedigd om zelf op straat te gaan. Regelmatig gaan jongerenwerkers met de
vindplaatsgerichte jeugdwerker mee op straat om jongeren te ontmoeten in hun
leefwereld. Hieronder wordt een opsomming van de belangenbehartiging en
netwerking in 2010 gegeven:
Netwerking/vergaderingen
-

Donderdag 7 januari: vergadering met team werkwinkel Lokeren
Donderdag 14 januari: thematische werkgroep JBP
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-

Vrijdag 15 januari:
met Evelyne en Wendy JAC en Jeugdadviseurs
promoten
Maandag 18 januari: vergadering Formaat over rondetafelgesprek
Maandag 18 januari: vergadering jeugdconsulente over zaalvoetbal
Donderdag 21 januari: Tafelgesprek ‘Jeugdhuis en de straat’ – Formaat
Dinsdag 2 februari:
Gesprek met Rachida Achahbar van Work-Up
Dinsdag 2 februari:
Vergadering Loka Tierra
Dinsdag 9 februari:
Vergadering CCLokeren en integratiedienst over
theater Belga
Donderdag 25 februari: Vergadering Dienst Integrale Veiligheid over
theater Belga
Dinsdag 2 maart:
gesprek Dienst Integrale Veiligheid
Dinsdag 2 maart:
gesprek met Lotte Lambin van Formaat Plus
Dinsdag 9 maart:
thematische werkgroep JBP
Donderdag 18 maart: vergadering Jeugdbeleidsplan
Donderdag 25 maart: vergadering met Kris en Simon van JES Brussel
Donderdag 15 april:
vergadering jeugdbeleidsplan
Dinsdag 20 april: vergadering voetbaltoernooi Loka Tierra
Dinsdag 20 april: vergadering website Vzw Jeugdclubs + VPJW
Vrijdag 23 april:
functioneringsgesprek
Dinsdag 27 april: gesprek met Lars (stagiair JES)
Dinsdag 4 mei:
vergadering website Vzw Jeugdclubs + VPJW
Dinsdag 4 mei:
gesprek met Lars (stagiair JES)
Maandag 17 mei:
Vergadering Asgranten
Dinsdag 18 mei:
gesprek Federaal Impulsfonds
Dinsdag 18 mei:
vergadering website Vzw Jeugdclubs + VPJW
Dinsdag 1 juni:
vergadering website Vzw Jeugdclubs + VPJW
Dinsdag 29 juni:
vergadering website Vzw Jeugdclubs + VPJW
Donderdag 8 juli:
gesprek met drugpreventiewerker
Woensdag 4 augustus: gesprek met vindplaatsgerichte werker Zele
Donderdag 5 augustus: vergadering website Vzw Jeugdclubs + VPJW
Woensdag 15 september: vergadering website Vzw Jeugdclubs + VPJW
Zondag 3 oktober:
filmvertoning op Algemene Vergadering
Woensdag 17 november: Vergadering met JACs waasland
Donderdag 18 november: Voorstelling VPJW aan JES Antwerpen
Vrijdag 3 december:
gesprek met burgemeester Antheunis
Maandag 20 december: gesprek buurtwerkster Sofie over dallasbewoner
Donderdag 23 december: voorstelling VPJW op jeugdraad

Het vindplaatsgericht jeugdwerk wordt tevens gesterkt door een reflectiegroep die
driemaandelijks bijeen komt. Tijdens deze momenten wordt er gereflecteerd over het
project en wordt er gefilosofeerd over de wenselijke richting van het project.
Daarnaast neemt de vindplaatsgerichte jeugdwerker op regelmatige basis deel aan
vormingen en intervisies. Hieronder worden deze momenten in 2010 opgelijst:
Reflectiegroep
-

Maandag 1 maart
Dinsdag 25 mei
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-

Woensdag 16 juni
Woensdag 17 november

Intervisies
-

Maandag 18 januari: intervisie VOS
Vrijdag 12 februari:
Colloquium VOS
Dinsdag 23 maart:
intervisie VOS
Maandag 18 oktober: intervisie VOS
Maandag 13 december: intervisie VOS

Vormingen
-

15, 16 en 17 maart:
Vrijdag 4 juni:
Dinsdag 12 oktober:
Dinsdag 26 oktober:
Dinsdag 14 december:

opvolgingscursus straathoekwerk
Verenigde Straten
Lezing Hilde Verschaeve over buurtwerking
Dag van de Deontologie, Uit De Marge
pARTicipe: studiedag JES
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