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Waarom dit project?

2014-2015: ernstige incidenten met tieners

De reeds bestaande werkingen rond deze doelgroep

• Buurtstewards
• Politie
• Justitie

zitten met de handen in het haar en doen een voorstel 
aan het stadsbestuur van Gent = integrale aanpak

December 2016: start project



Wat doen we? (1)

Extra hulpverlening creëren

- 2 VTE trajectbegeleiders bij vzw Jong

- 0,75 VTE voor vzw Apart

- 0,75 VTE voor CKG Sloeberhof

- 0,75 VTE voor MFC Sint-Jozef,

Integrale aanpak door betere samenwerking 
- Inzet stedelijke projectcoördinator

Experimenteren wat wel en niet werkt



Wat doen we? (2)

Methodiek trajectbegeleiding:
- Krachtenperspectief

- Werken aan schuldbesef

- Extra groepsactiviteiten en hun effecten
 Weerbaarheidstraining 

“als die echt wil vechten zeg ik nu: pfff en draai me om”

 Op kamp gaan 

“amai, wij hebben dat echt gedaan é, wij hebben dat gekund”

 Zinvolle dagbesteding 

 Legal empowerment 

“als ze zeggen dat ik 3 maanden binnen moet, dan moeten ze 
niet liegen en me altijd maar langer opsluiten”



Wat doen we? (3)

Methodiek contextbegeleiding:

- De drie voorzieningen veranderen hun werking

- Intensiever begeleiden

- Niet afsluiten

- Steeds in duo met buurtstewards

- Uiteindelijke doel

- Uitbreiden van hun opvoedingsmogelijkheden

- Voorkomen van (zwaardere) problemen



Wat doen we? (4)

PA kant Projectcoördinator MA kant

Politie Buurtstewards

Parket Dienst Outreachend Werken Trajectbegeleiding

Contextbegeleiding

Samenwerken vraagt een goed plan

Belang van ontmoetingen 



Evoluties (1)

Factor Domein Indicator 

Onafhankelijkheid Persoonlijke ontwikkeling Interesses, vaardigheden, persoonlijke 
competentie 

 Zelfbepaling Keuzes 
Sociale participatie Persoonlijke relaties Vriendschappen, professionele relaties, 

sociale context 
 Sociale inclusie Onderwijs, vrije tijd, buurt 
 Rechten Verblijfsrecht, kennis van rechten, toekennen 

van rechten 
Welbevinden Emotioneel welbevinden Zelfbeeld, erkenning&waardering 
 Fysiek welbevinden Gezondheid, kwaliteit van wonen 
 Materieel welbevinden Financiële status, werk, onderdak 

 

Bij trajectbegeleiding



Evoluties (2)

Bij contextbegeleiding

- Ouders die stappen vooruit zetten op vlak van opvoeding

- Ouders die niet vooruit geraken

- Blijven volhouden wordt bemoeilijkt

- Tweede generatie

 Keuze van duo begeleiding op ritme en maat van 
gezinnen werkt



Evoluties (3)

In de samenwerking

- Wederzijds respect en vertrouwen

 vlotter samen zoeken, bespreken en bevragen

- Rolverheldering

- Co’s bewaken communicatieafspraken en logisch verhaal

- Kruisbestuiving

- Opmaken protocol



Uitdagingen

- Oplossing onstabiele, precaire levenssituaties

- Outreachende, laagdrempelige activering op vlak van 
leren en werken  nieuwe convenant 2018 - 2019

- Oproep Vlaanderen Jeugdhulp: 1 gezin=1plan



Vragen?
Vragen?



Contactgegevens

• Sarah Terwecoren – projectcoördinator

sarah.terwecoren@stad.gent

• Peter Colle – thematisch ondersteuner

peter.colle@stad.gent
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