FICHE “Brugge(n) voor jongeren”
IDENTIFICATIE
Organisatie:
Project/initiatief: Brugge(n) voor jongeren
Sector: sectoroverschrijdend
Werkingsgebied: groot Brugge
Samenwerkingsverband tussen: Stad Brugge, OCMW Brugge en CAW Noord-West-Vlaanderen
Contactadres: Vlamingdam 36, 8000 Brugge
Startjaar: 2012
Contactpersoon:
naam: Soetkin Neirynck
adres: Vlamingdam 36 – 8000 Brugge
tel: 0490 42 14 98
mail: info@bruggenvoorjongeren.be
website: www.bruggenvoorjongeren.be

OMSCHRIJVING
Aanleiding: Wat was de aanleiding om dit initiatief/project op te starten?
In 2012 mondden een studie en focusgroepen uit in een praktijkgericht rapport met vijf
aanbevelingen: ‘Brugge(n) voor jongeren. Maatschappelijk kwetsbare jongeren in Brugge:
Waar staan we? Waar willen we naartoe?’
Deze aanbevelingen gaan over een sterkere afstemming en aansturing van het werkveld,
structurele ondersteuning van de basiswerking, meer vindplaatsgericht of leefwereldgericht
werken, een transparant systeem van casemanagement en het gezamenlijk signaleren van wat
er fout loopt op maatschappelijk en beleidsvlak. De nieuwe bestuursploeg nam in 2013 de
aanbevelingen van het rapport op in haar beleidsprogramma. Ze vormen de basis voor
concrete acties.
Doelstellingen
1. Participatie van jongeren opdat ‘Brugge(n) voor jongeren’ mét jongeren in de plaats
van over en voor jongeren tot stand komt.
2. Versterken van het netwerk van Brugse professionals opdat beter kan samengewerkt
worden in functie van de jongere.
3. Verhogen van het bereik van kwetsbare jongeren in de stad door structurele
investeringen en gepaste activiteiten.
4. Oppikken van signalen van zowel diensten als jongeren om zelf, of samen met het
bestuur, mee aan de slag te gaan.
Doelgroep
De focus ligt op maatschappelijk kwetsbare jongeren in de leeftijdscategorie 12 tot 25 jaar.
Korte beschrijving van de werking
Naast stad, OCMW en CAW helpen alle andere lokale actoren die actief zijn met en voor
kwetsbare jongeren aan de uitwerking van acties onder de vier doelstellingen. Dat gebeurt
door een stuurgroep, een actiegroep en verschillende werkgroepen. Voor wat betreft
versterken van het netwerk werd er o.a. een website ontwikkeld, vindt er twee keer per jaar
een netwerkmoment plaats… Om het bereik te verhogen zijn er regelmatige tafelsessies
waarop cases worden besproken, is er een vrijetijdswerking uitgebouwd, wordt er gewerkt aan
een laagdrempelig jongerenhuis… Tweejaarlijks wordt er door alle partners een signaalnota
opgemaakt ten behoeve van het bestuur en de organisatie. Deze nota komt samen met de
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jongeren tot stand. Via sociaal-artistieke projecten, korte trajecten, de netwerkmomenten, een
samenwerking met Cachet… zetten we ook in op verhoogde participatie van jongeren.
Visie op vermaatschappelijking
Met BVJ willen we letterlijk en figuurlijk ruimte geven aan kwetsbare jongeren in Brugge.
Vindplaatsgericht en outreachend werken zijn een must in het werken met deze jongeren en
worden hoog in het vaandel gedragen door meewerkende partners, zoals PET, LOGiN,
Buurtsport…Via het jeugdwelzijnswerk en het huis willen we jongeren op een laagdrempelige
en leefwereldgerichte manier ondersteunen.
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