FICHE “LOGIN”
IDENTIFICATIE
Organisatie: CAW Noord-West-Vlaanderen
Project/initiatief: LOGiN
Sector: Algemeen Welzijnswerk
Werkingsgebied: Brugge
Samenwerkingsverband tussen: Stad Brugge en CAW Noord-West-Vlaanderen
Contactadres: Kleine Hertsbergestraat 1 8000 Brugge
Startjaar: 2008
Contactpersoon:
naam: Mieke Burggraeve
adres: Kleine Hertsbergestraat 1 8000 Brugge
tel:
mail: mieke.burggraeve@cawnoordwestvlaanderen.be
website: www.jongerenloginbrugge.be

OMSCHRIJVING
Aanleiding: Wat was de aanleiding om dit initiatief/project op te starten?
Er werd een nood ondervonden dat een groep jongeren geen aansluiting (meer) vonden bij de
bestaande hulpverlening. Ze vielen telkens tussen de mazen van het net of hadden hun
bruggen al meermaals opgeblazen met als gevolg ze nergens meer terecht konden. De
bestaande hulpverlening had het moeilijk om deze kwetsbare groep aan boord te houden.

Doelstellingen
Op maat en tempo van de jongere zijn/haar hulpvra(a)g(en) uitzuiveren, concretiseren en
aanpakken. Hiervoor is er een vertrouwensband nodig waar allereerst in wordt geïnvesteerd.
We gaan samen op stap om een antwoord te bieden op hun noden.

Doelgroep
Jongeren vanaf 15 jaar tot en met 25 jaar. De jongeren dienen in Brugge te verblijven of een
link, zoals school, met Brugge te hebben.

Korte beschrijving van de werking
•

De jongere (en de betrokkenen) zit vast in zijn/haar situatie en weet niet goed hoe
die verder aan te pakken. LOGiN kan mee helpen zoeken naar de geschikte hulp of de
gepaste aanpak van de situatie. Via de module consult+ worden adviezen aangereikt en
verder opgevolgd. Dit kan in verschillende vormen plaatsvinden.

•

Daarnaast biedt LOGiN trajectbegeleiding voor jongeren. Dit gebeurt steeds nadat de
eerste module (consult+) ingezet werd. Trajectbegeleiding richt zich tot jongeren die geen
toegang vinden tot de geschikte hulp- en of dienstverlening. EN/OF Er is nood aan
langdurige coördinatie van de hulp- en dienstverlening aan de jongere. Deze nood kan niet
ingevuld worden door de aanwezige partners in het netwerk. EN/OF Er is onduidelijkheid
over waar de jongere terecht kan met zijn/haar vraag omdat het gevraagde aanbod niet
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voorhanden is, of omdat er mogelijke tegenindicaties zijn. Er is nood aan het uitzuiveren
van de vraag en het onderhandelen met het aanbod.

Visie op vermaatschappelijking
De jongere staat centraal en neemt de regie volledig zelf in handen. Wij pakken de zaken aan
dat de jongere behandeld wil zien. We zetten in op hun leefwereld en werken samen met hun
netwerk. We spreken af op plaatsen waar de jongere dat verkiest. Ons traject kan tot twee jaar
duren wat ons de tijd geeft duurzame oplossingen te zoeken in combinatie met de minst
invasieve hulp.
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