FICHE “Loopplanken”
IDENTIFICATIE
Organisatie: CAW Noord-West-Vlaanderen
Project/initiatief: Loopplanken
Sector: Algemeen Welzijnswerk en Bijzondere Jeugdzorg
Werkingsgebied: Noord-West-Vlaanderen
Samenwerkingsverband tussen: 5 voorzieningen BJZ, namelijk: Arcade, De Brem -De Bolle Binnenstad - TCK Nieuwland - De Kantel – De Patio en CAW Noord-West-Vlaanderen. Het aantal
voorzieningen BJZ kan mogelijks uitbreiden.
Contactadres: Ruddershove 8, 8000 Brugge
Startjaar: 2017
Contactpersoon:
naam: Barbara Saevels
adres: Ruddershove 8, 8000 Brugge
tel: 050 66 31 43 | 0471 68 25 93
mail: barbara.saevels@cawnoordwestvlaanderen.be
website: www.cawnoordwestvlaanderen.be

OMSCHRIJVING
Aanleiding: Wat was de aanleiding om dit initiatief/project op te starten?
Er waren/zijn een aantal Vlaamse vaststellingen waar het project een antwoord op wil bieden:
Er is sprake van een abrupte overgang in de jeugdhulp van minder- naar meerderjarigheid:
omwille van leeftijd & regelgeving sectoren.
Zo gaf het onderzoek in 2008 "Tussen Wal en Schip" aan dat er kan voorkomen worden dat
kwetsbare jongeren tussen wal en schip vallen DOOR Loopplanken te leggen over de grens
van 18 en over de grens van sectoren heen. Men maakte gewag van gedeelde
verantwoordelijkheid, in een netwerk.
Het onderzoek in 2015 tussen BZW en CBAW (BZW van BJZ) gaf de aanbeveling dat er
verplicht ingezet zou moeten worden in de overgang van jeugd naar volwassenhulp om
overgang tussen beide sectoren voor die jongeren vlotter te doen verlopen. En men sprak daar
van cobegeleiding.
Een onderzoek in 2016 via UGent: "Overgang naar volwassenheid" gaf aan dat jongeren die
de jeugdhulp verlaten een verschillend parcours kennen die meestal in 3 groepen te
onderscheiden is op basis van hun toekomstverwachtingen.
18/71 heeft een positieve visie op de toekomst en verwacht geen moeilijkheden tijdens de
transitie
30/71 vermoedt dat een succesvolle toekomst op hen wacht maar de weg ernaartoe is
geplaveid met hindernissen die van voorbijgaande aard zullen zijn
23/71 verwacht dat de toekomst niet rooskleurig is omdat ze denken dat de verwachte
moeilijkheden niet van voorbije aard zullen zijn, wat een succesvolle toekomst hypothekeert
Deze jongeren worden ook amper bereikt door de hulpverlening. Toegankelijkheid is een
probleem; onbekend, gebrekkige info over de specifieke dienst, bereikbaarheid en beperkte
openingsuren (afspraak maken haakt men af).
Voorbeelden van tandembegeleiding genieten de voorkeur (cf. Loopplanken) wegens via
vertrouwen van gekende hulpverlener, een nieuwe hulpverlener leren kennen, dus structurele
maar ook inhoudelijke en vertrouwelijke Loopplanken leggen.
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Met het CAW (toen nog CAW Regio Brugge) werd er de voorbije jaren te rade gegaan bij het
toenmalige CAW Stimulans dat een project Loopplanken had via projectmiddelen van IJH.
CAW Noord-West-Vlaanderen zocht contact met het Regionaal Overlegplatform Bijzondere
Jeugdzorg die in 2016 via de netwerkencontacten in Brugge(n) voor Jongeren een
gelijkaardige vraag stelde.

Doelstellingen
Loopplanken is een preventief traject dat wil inzetten op de brug tussen jeugdhulpverlening
van jongeren vanaf 17 jaar uit de Bijzondere Jeugdzorg in regio Brugge - Oostende en de
overgang naar (jong)volwassenhulpverlening in het CAW Noord-West-Vlaanderen.
Loopplanken wenst te focussen op het individuele begeleidingstraject en wenst op
systematische en structurele manier een brug te voorzien tussen jeugdhulp en
jongvolwassenhulp voor de jongeren uit de diensten BJZ die zich engageren in dit
samenwerkingsverband.

Doelgroep
Jongeren vanaf 17 jaar die hun vervolghulp na de BJZ willen nagaan.

Korte beschrijving van de werking
Voor elke vestiging van de betrokken organisaties BJZ voorzien we vanuit het CAW één
vaste Loopplanker die in nauwe samenwerking binnen het individueel hulpverleningstraject
van elke 17-jarige ingeschakeld wordt op vraag van de jongere en/of begeleider BJZ. Niet
voor elke jongere zal/moet/kan de Loopplanker worden ingezet.
Het Loopplankproject werkt via vrijwilligheid, gelijklopend met de manier van werken in het
CAW.
De invulling van dit contact kan op verscheidene manieren vorm krijgen, al is het
uitgangspunt dat er evenwaardig en evenredig ingezet wordt vanuit beide kanten. De CAWLoopplanker kan naar de voorziening gaan maar evengoed kunnen de begeleider en jongere
naar de CAW Loopplanker komen. Concrete afspraken worden steeds gemaakt in overleg met
de jongere/begeleider BJZ/Loopplanker CAW. Telkens kan bekeken worden wat haalbaar en
nuttig is. Loopplankers nemen geen begeleiding op, noch over. Zijn gaan ook niet individueel
op pad met de jongere zolang deze in de voorziening begeleid wordt.
In de ideale loopplankwereld kent elke + 17 jarige jongere uit deze organisaties persoonlijk
een CAW medewerker en heeft de jongere ook nog het (werk)gsmnummer van deze
contactpersoon uit het CAW als hij/zij de voorziening al verlaten heeft. Deze jongere heeft
bovendien op één of andere manier kennis gemaakt met het JAC. De band tussen de jongere
en de Loopplanker/JAC/CAW is zo vertrouwd dat de jongere ook later durft te bellen/contact
te leggen met de Loopplanker/JAC/CAW indien hij/zij dit nodig vindt.
Na het verblijf/begeleiding blijft de voorziening in beeld. Loopplankers en CAW-begeleiders
kunnen beroep op hen doen bij vragen. Zij kennen de jongere ten slotte het best.
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Wanneer jongeren na de begeleiding in de voorziening beroep doen op de Loopplanker, dan
betekent dit niet dat deze laatste de nieuwe begeleider wordt. Hij of zij verwijst dan door naar
een aanbod binnen of buiten het CAW. Dit is wat in CAW-termen ‘pro-actief onthaal’ wordt
genoemd. Een soort trajectbegeleider van de ene hulpverleningsvorm naar de andere. Bij deze
overbrugging blijft de Loopplanker in beeld als ‘ankerfiguur’. Hij/zij kan waar nodig
contacten leggen met reguliere hulp (bijvoorbeeld bij het JAC) en een steunfiguur zijn. Ook
de ex-begeleider kan in deze fase zeker nog een rol spelen.
Visie op vermaatschappelijking
Het project hanteert de vertrouwensrelatie als instrument.
Dit gebeurt enerzijds door te werken via het aanwezige vertrouwen tussen jongere en BJZbegeleider om in te stappen in het project, of om later wanneer de jongere de BJZ verlaten
heeft ook nog de mogelijkheid te voorzien de BJZ-begeleider in te schakelen in het eventueel
lopende traject met de CAW-medewerker.
Daarnaast gebeurt dit door de Loopplanker te koppelen aan een vestiging BJZ; dit is
herkenbaar voor de begeleiders BJZ maar biedt ook vertrouwen aan de jongere die steeds met
dezelfde CAW-medewerker werkt. Dit vertrouwen wordt verder aangewend om eventuele
stappen naar vervolghulp te zetten.
De hulp wordt zo dichtbij mogelijk gebracht; er wordt afgesproken waar de jongere verkiest,
er worden middelen ingezet die nabijheid creëren (gsm-nummer, outreachend werken), en er
wordt gewerkt met de vraag van de jongere (wat er nu leeft).
Met dit project wordt geanticipeerd naar de overgang volwassenheid en dit niet vanuit een
crisis en/of noodzaak doch vanuit een verkennen en vertrouwd maken van het HV aanbod na
minderjarigheid.
De jongere kan, eens de weg gekend, (cfr werkgsm loopplanker), zelf de keuze maken (vroeg
of later) om zelf contact op te nemen/ bruggen te leggen.
Zelfregie krijgt hierdoor duidelijker vorm ( Waar voorheen wellicht vooral 'niet weten/grote
drempels' weinig keuze geeft aan de jong volwassenen ).
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