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1 Visie is leren zien
1.1 Jongeren in de gemeente Lokeren
Lokeren is een groeiende Stad. Getuige hiervan zijn onder andere het groeiend aantal
nieuwe woningen en bedrijven die zich in Lokeren vestigen. Er heerst heel wat
positieve dynamiek in onze stad, maar te vaak worden kleine incidenten waarin
jongeren betrokken waren breed uitgesmeerd door de media. Vzw Jeugdclubs bekijkt
Lokeren echter niet als een broeikast voor onveiligheidsgevoelens,
samenlevingsconflicten ed. maar als een stad vol mogelijkheden met een rijke
verscheidenheid aan competenties.
We vertrekken vanuit de kansen die een stad kan bieden voor jongeren en trachten
gemiste kansen om te buigen tot constructieve mogelijkheden en ook te leren uit deze
gemiste kansen.
De stad is de plek waar jongeren leven, spelen, botsen en leren. Lokeren dient een
jeugdvriendelijke stad te zijn waar jongeren zich veilig thuis kunnen voelen. Het rijke
socio -culturele leven in de stad dient te worden ondersteund zodat jongeren
hierbinnen en daarbuiten betrokken worden bij de Lokerse samenleving.
Door hun inzet en betrokkenheid werken jongeren mee aan de leefbaarheid en
veiligheid in onze stad. Vzw Jeugdclubs wil een eigentijdse kijk op de stedelijke
context blijven ontwikkelen. Zien en herzien is het motto. De richtlijn hierbij is voor
ons duidelijk: de stad zien in termen van kansen voor jongeren.
1.2 De leefwereld van de jongeren, hun eigenheid en identiteit
Kinderen zijn een tabula rasa, jongeren als mens in wording,
jeugd als een voorbereidingsfase op het maatschappelijk leven.
Vanuit de maatschappij en de cultuur van de volwassenen zijn de begrippen "jeugd" en
"jongeren" reeds op verschillende manieren benaderd geweest. Vaak worden jongeren
in deze benaderingswijzen beschouwd als onvoltooide wezens op weg naar een
volwassen bestaan, wat ook zijn gevolgen heeft voor de benadering door het
jeugdwerk en de benadering van het jeugdwerk zelf. Jong zijn verleent echter niet
alleen zijn zin aan de latere volwassenheid, het is geen moratorium naar
volwassenheid.
Jong zijn heeft waarde en betekenis op zich. De manier waarop jongeren hun
leefwereld beleven staat hierbij centraal. Vzw Jeugdclubs vertrekt vanuit respect voor
die beleving en het recht dat jongeren hebben om zichzelf te zijn. Jongeren
ontvangen niet passief wat ze horen en zien in hun omgeving (de school, de buurt, van
hun ouders enz.), maar ze gaan er actief mee om en geven er betekenis aan.
Ook het begrip identiteit is niet iets dat enkel voorbestemd is voor volwassenen.
Jongeren "hebben" reeds een identiteit. Identiteit is een dynamisch begrip en
verandert naarmate er stappen gezet worden op de levensweg. Identiteit wordt ook op
verschillende niveaus en terreinen gevormd: de individuele identiteit, de identiteit in
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een groep vrienden, de culturele en etnische identiteit. Elke jongere moet voldoende
kansen krijgen om zichzelf te ontplooien op deze verschillende domeinen zoals het
onderwijs, vrije tijd, het verenigingsleven, het gezin, de arbeidsmarkt. Daarom
bekijken we jongeren vanuit een holistische benadering, met oog voor het unieke van
elk individu.
1.3 De mix
Vzw Jeugdclubs is een pluralistische organisatie en beschouwt de verscheidenheid aan
sub –en jeugdculturen in onze samenleving als een maatschappelijk gegeven. Net
zoals identiteit is het begrip cultuur dynamisch en veelzijdig. Cultuur is geen
vaststaand begrip dat onveranderbaar is en groepen gaat determineren. Jongeren zijn
zelf betekenisgevers die in interactie zijn met hun omgeving. Wat betekent het bijv.
voor een jongere om tot een vriendenkring te behoren, hoe gedraag je je binnen een
groep, welke interesses hebben groepsleden gemeen?
Jongeren nemen door hun contacten met anderen bestaande betekenissen over of
geven aan sommige ervaringen nieuwe betekenissen. Cultuur is iets wat gedeeld
wordt, het wordt gemaakt en doorgegeven aan anderen. Vzw Jeugdclubs pleit alvast
voor een actieve benadering van het begrip cultuur. Tussen verschillende groepen
jongeren zijn er evenveel verschillen als gelijkenissen in de cultuur van de groepen.
Vaak worden de verschillen tussen groepen meer belicht dan de gelijkenissen. "Wij" en
"zij" zijn veelgebruikte termen om eigenheid van een groep en de identiteit van
groepsleden aan te duiden tegenover die van een andere groep.
Jeugdculturen zijn echter meer dan zelfreferentiële systemen. Vzw Jeugdclubs neemt
de uitdaging aan om jongeren te leren omgaan met diversiteit zonder zich daarbij te
fixeren op het bedreigend en confronterende aspect van verschillen.
Verschillen bieden enerzijds veel mogelijkheden aan en kunnen verrijkend zijn,
anderzijds kunnen jongeren door interactie (en soms ook door confrontatie) met
anderen gemeenschappelijkheden leren erkennen en waarderen.
Een gelijke waardering voor verschillende groepen en respect voor hun eigenheid staat
centraal in visie van vzw Jeugdclubs.Vanuit deze optiek willen we verder werken aan
de uitbouw van "de mix" in onze samenleving.
1.4 Sociale uitsluiting? Sociale aansluiting!
Vzw Jeugdclubs erkent het Internationaal Verdrag van de Rechten van het kind. Hierin
zijn o.a. de "Participation Rights" opgenomen. Deze rechten erkennen kinderen en
jongeren in hun autonomie om zelf bepaalde handelingen te stellen en deel te nemen
aan de besluitvorming over zaken die de eigen leefsituatie en die van de gemeenschap
aanbelangen. Participatie is meer dan enkel de maatschappij beschermen door
jongeren aan te sporen om de maatschappelijke norm van niet delinquentie te
respecteren, de aangeboden maatschappelijke kansen te grijpen en actief
maatschappelijk te participeren. Participatie wil ook zeggen dat er voldoende
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mogelijkheden zijn voor jongeren om hun mening te kunnen vormen en dat hun stem
ook impact heeft op beleidsdomeinen die hen aanbelangen. Participatie is niet alleen
een instrument in de opvoeding van jeugdigen als individu met
verantwoordelijkheden, maar d.m.v. participatie streeft men ook naar een meer
egalitaire machtsverhouding tussen kinderen en volwassenen. Dit betekent ook dat
jeugdigen moeten beschouwd worden als een deel van de actuele samenleving en niet
alleen als een toekomstige generatie. Participeren wil zeggen dat jongeren voldoende
kansen moeten krijgen om aansluiting te vinden bij het maatschappelijk gebeuren, de
school, het verenigingsleven. We erkennen hierbij dat jongeren vandaag de dag wel
dezelfde keuzevrijheid hebben om een levenstraject uit te bouwen, maar omwille van
hun sociale positie niet altijd dezelfde keuzemogelijkhden hebben. Vzw Jeugdclubs wil
daarom de nadruk leggen op de aansluitingsmogelijkheden van jongeren ongeacht de
sociale positie en achtergrond van de jongeren. We willen kansen creëren voor alle
jongeren zodat ook minder kansrijke jongeren zowel binnen de verschillende aspecten
van onze werking, zoals vrijetijdsbesteding, als daarbuiten een keuzemogelijkheid
aangeboden krijgen. Structurele uitsluitingsmechanismen die de maatschappelijke
aansluiting van jongeren verhinderen beschouwen we als een maatschappelijk
onrecht.
1.5 Zien en herzien.
Een visie ontwikkelen is een dynamisch gegeven. Doordat de maatschappij dynamisch
is en verandert, verandert ook de manier waarop we naar de dingen kijken. Vzw
Jeugdclubs wil zich aansluiten bij deze dynamische beweging en hedendaagse realiteit
van jongeren, we willen goed leren zien naar deze dagdagelijkse realiteit, de
leefomgeving van jongeren en de maatschappelijke structuren die hen beïnvloeden.
Door de eigen werking frequent kritisch te evalueren streven we naar een
kwaliteitsverbetering van de werking, de doelstellingen en methoden. De rode draad
hierbij blijft dezelfde nl. het welzijn, de noden en behoeften van alle Lokerse
jongeren en in het bijzonder maatschappelijk kwetsbare jongeren. Vzw Jeugdclubs wil
dus goed leren zien en luisteren naar jongeren.
Visie is leren zien.
2

Vzw jeugdclubs voor en door jongeren

2.1 Belangrijke waarden en uitgangspunten van vzw Jeugdclubs
Deze visietekst werd mede opgesteld door de jongeren van vzw Jeugdclubs. Tijdens de
denkoefening die het schrijven van deze tekst voorafging, werden enkele belangrijke
waarden en uitgangspunten benoemd die hieronder kort beschreven worden.
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Gelijkheid
Deze waarde is enerzijds terug te vinden in de manier waarop jongeren dienen
benaderd en behandeld te worden en anderzijds in de gelijkheid van de mogelijkheden
die jongeren in hun leven moeten krijgen.
Een gelijkwaardige behandeling en benadering van jongeren wil zeggen dat er
rekening wordt gehouden met de diversiteit en gelijkenissen onder jongeren. Hierbij
vertrekken we vanuit respect voor de eigenheid en uniciteit van jongeren. In de
huidige kennis -en risicomaatschappij, zoals men het huidige maatschappijtype tracht
te benoemen, wordt de nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van jongeren om
zelf hun eigen levenstraject op te bouwen. Jongeren hebben de keuzevrijheid om zelf
hun doelen te bepalen, maar hebben niet altijd dezelfde keuzemogelijkheden.
Vaak worden deze keuzemogelijkheden beperkt door de sociale achtergrond en
onderwijsniveau van jongeren (Geldof en Van Assche 1999, Rosanvallon 1995).
Gelijkheid verondersteld in deze context dat jongeren ook voldoende kansen moeten
krijgen om hun levensproject uit te bouwen en te emanciperen vanuit hun sociale
context.
Vrijheid
Een gelijkwaardige benadering van diverse groepen en individuen impliceert dat
jongeren ook over de nodige vrijheid moeten beschikken om te kunnen
experimenteren met sociale omgangsvormen, hun eigen kunnen en grenzen leren
ontdekken, zich te uiten, kortom om zich te verder te ontwikkelen en hun identiteit te
bepalen.
De werking staat of valt met de inzet van vrijwilligers. Elke jongere is vrij om zich al
dan niet te engageren in de werking, het is hun vrije keuze in welke mate ze zich
willen engageren en welke verantwoordelijkheden ze willen opnemen.
Openheid, oprechtheid en betrouwbaarheid
De openheid die we nastreven situeert zich op verschillende gebieden. Ten eerste is er
de openheid vanuit de groep en het personeel tegenover andere jongeren en
subculturen. Dit wil zeggen dat we streven naar een laagdrempelige aanpak en
houding tegenover jongeren. Jongeren moeten het gevoel krijgen dat ze welkom zijn
in Jh T-klub ongeacht hun subcultuur, achtergrond, huidskleur ed.
Openheid situeert zich in de tweede plaats in de transparantie en de duidelijkheid van
enerzijds de structuren van de werking en anderzijds van de mogelijkheden die de
werking van vzw Jeugdclubs biedt.
Openheid over de mogelijkheden en structuren kan niet losgekoppeld worden van een
duidelijke afbakening van de grenzen die de werking van vzw Jeugdclubs heeft.
Openheid is dus nodig om duidelijk te maken wat jongeren van de werking kunnen
verwachten en om jongeren te verwelkomen in de werking. Vzw Jeugdclubs bestaat
momenteel 40 jaar en heeft reeds verschillende jongeren en subculturen over de vloer
gekregen. Aangenaam om vast te stellen is dat ondanks de verschillen in de
generaties, de vrijwilligers nog steeds deze openheid en laagdrempeligheid van de
werking hoog in hun vaandel dragen. Vzw Jeugdclubs is op dit vlak een betrouwbare
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en gevestigde waarde geworden voor jongeren en wil dit ook verderzetten in de
toekomst.
Zelfstandigheid
Jongeren zichzelf leren organiseren is een van onze uitgangspunten.
Zelfstandigheid is daarbij niet alleen een einddoel op zich. Jongeren
nemen in hun eigen leerproces en binnen het groepsproces zelfstandig
hun beslissingen. Dit hangt samen met de benaderingswijze van
jongeren. Jongeren zijn volwaardige individuen die zelfstandig
beslissingen dienen te nemen in hun leven en hierdoor ook
verantwoordelijkheden leren opnemen. Zij nemen a.h.w. zelf hun
proces in handen. De zelfstandigheid waar vzw Jeugdclubs naar streeft is ook terug te
vinden in de autonomie van de werking. Hierover meer in het volgende hoofdstuk.
2.2 De identiteit van vzw Jeugdclubs als autonome organisatie
Vzw Jeugdclubs is een jeugdwerking met een welzijnsfunctie die zich richt op alle
Lokerse jongeren tussen 14 en 25 jaar met speciale aandacht voor maatschappelijk
kwetsbare jongeren. Om haar visie en missie te kunnen uitvoeren dient de organisatie
te beschikken over een voldoende mate van autonomie. Dit heeft verschillende
redenen:
Vzw Jeugdclubs beschouwt maatschappelijke achterstellings -en
uitsluitingsmechanismen als vormen van maatschappelijk onrecht en wil deze
mechanismen kunnen beïnvloeden. Vzw Jeugdclubs wil een spreekbuis vormen voor de
jongeren naar het jeugdbeleid en hun belangen verdedigen. We willen vanuit een
constructieve en kritische invalshoek meebouwen aan het lokaal en bovenlokaal
beleid. Vanuit dezelfde kritische houding wil vzw Jeugdclubs de eigen werking
frequent evalueren en bijsturen waar nodig, telkens met het oog op een
kwaliteitsverbetering. Kortom, autonomie is nodig om als volwaardige partner te
kunnen meewerken aan het lokaal beleid en om te beschikken over de nodige
zelfsturing om te streven naar kwaliteit binnen de werking.
2.3 De doelgroep
Kansarmen, randgroepjongeren, probleemjongeren, jongeren, achtergestelden. Er
bestaan heel wat theoretische termen om de doelgroep waar vzw Jeugdclubs zich op
richt te beschrijven.
De definiëring van de doelgroep hangt overigens ook samen met de profilering van de
werkingen die zich richten tot deze doelgroepen.
In het verleden leek het alsof jeugdwerkingen met een welzijnsfunctie zich exclusief
bezig hielden met een strak afgebakende doelgroep, liefst nog uitvoerig problematisch
beschreven in beleidsdocumenten, en zich ook nog qua aanpak en methoden
onderscheidden van het "reguliere jeugdwerk". Dit heeft echter alleen maar een groter
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stigmatiserend effect van de doelgroep tot gevolg. De dag van vandaag wordt er
gelukkig meer vertrokken vanuit de gemeenschappelijkheden die de doelgroep en de
verschillende werkingsvormen hebben. Ook intern kiezen de beleidsmakers van vzw
Jeugdclubs voor een ruimere benadering van de doelgroep. Vandaar de volgende
omschrijving van de doelgroep.
Vzw Jeugdclubs richt zich op alle Lokerse jongeren van 14 tot 25 jaar met
bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare jongeren.
2.4 Wat betekent vzw Jeugdclubs voor jongeren
De wijze waarop vzw Jeugdclubs iets betekent voor jongeren is in hoofdzaak via
Jeugdhuis T -Klub. Binnen dit huis en daarbuiten trachten we jongeren een zo ruim
mogelijk aanbod te geven. Een aanbod dat varieert van een ontmoetingsruimte, een
plaats waar je kan leren door te doen, deelnemen aan activiteiten ed tot een plaats
waar je terecht kan met al je vragen. Ondanks de nodige ondersteuning door
beroepskrachten is dit aanbod enkel mogelijk door de inzet van de vrijwilligers.
Wat dit huis voor jongeren (leden en bezoekers) betekent formuleerden de
vrijwilligers zelf met de volgende woorden:
Õ Een tweede thuis. Een plaats waar je welkom bent en je je vrienden kunt
ontmoeten. Je kan er jezelf zijn en er is een openheid tegenover andere jongeren
ongeacht hun kledij en favoriete muziekstijl. Je kan er je sterke en zwakke
kanten leren kennen en met de sterke kanten iets proberen te doen.
Õ Er heerst een sfeer van openheid en wederzijds respect.
Õ Voor leden die al iets langer actief zijn wordt het jeugdhuis een belangrijk deel in
hun leven.
Õ Het is een plaats waar je altijd terecht kan met je vragen, je kan er een stuk van
de last op je schouders kwijt.
Õ Het jeugdhuis heeft een lage drempel. Er zijn geen verplichtingen.
Je hebt steeds de keuze om gewoon iets te consumeren of je te engageren in
bijv. een werkgroep. Je kan ofwel gewoon deelnemen aan activiteiten of mee
helpen bij de organisatie van activiteiten.
Jongeren kunnen dus participeren in de werking en hun stem geldt in alle niveaus
en beslissingsorganen binnen de werking.
Õ T -Klub wil jongeren een alternatief bieden voor het commerciële uitgaansmilieu.
T -Klub heeft een fuif -en concertzaal die beschikbaar kan gesteld worden voor
jongeren en andere verenigingen. Het Jeugdhuis biedt een ruimte met veel
ontspanningsmogelijkheden. Je kan er op verschillende manieren creatief en
expressief bezig zijn.
Õ Het jeugdhuis is een soort experimenteerruimte waar je al doende kan leren,
vooral door samen te werken met anderen. Door samenwerking leer je ook dingen
van jezelf en anderen op een andere manier bekijken. Je leert om opnieuw
dingen te leren zien.
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Õ In T -Klub heb je de mogelijkheid om mensen te ontmoeten en te leren kennen.
Õ Jh T -Klub kan ook een werkingsmiddel vormen om Lokerse jongeren te bereiken
en er een spreekbuis voor te vormen naar het beleid toe.
De betekenissen die hierboven weergegeven zijn door de vrijwilligers zelf, wil vzw
Jeugdclubs ook betekenen voor alle Lokerse jongeren.
2.5 De kerntaken van vzw Jeugdclubs
De kern van vzw Jeugdclubs is jeugdwerk met een sterke aandacht voor het
welzijnsgerichte. In hoofdzaak wordt er gewerkt binnen de vrije tijd van jongeren, dit
sluit echter niet uit dat we ook willen werken op andere levensdomeinen van
jongeren. Dit diepen we verder uit in het hoofdstuk "vzw Jeugdclubs en de anderen".
Vanuit hetgeen vzw Jeugdclubs betekent voor jongeren formuleren we enkele
kerntaken die vzw Jeugdclubs op zich wil nemen en waar vzw Jeugdclubs ook zijn
verantwoordelijkheden voor wil opnemen. De formulering van de kerntaken vormt een
samenvatting van het bovenstaande.
Õ Vzw Jeugdclubs richt zich tot alle Lokerse jongeren tussen 14 en 25 jaar met
bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare jongeren.
Õ Vzw Jeugdclubs richt zich vooral op de vrijetijdsbesteding van jongeren met de
nodige aandacht voor andere leefdomeinen van jongeren zoals de school, het
gezin, de buurt, de arbeidsmarkt enz.
Õ Vzw Jeugdclubs wil zowel binnen de muren van Jh T-Klub als daarbuiten jongeren
op een laagdrempelige manier bereiken.
Õ De werking van vzw Jeugdclubs beoogt de maatschappelijke kwetsbaarheid van
jongeren uit het Lokerse te verminderen en hun participatiekansen te verhogen:
1. door hen een grotere mondigheid en weerbaarheid, en een sterker zelfvertrouwen
te laten verwerven;
2. door de verhoging van eigen inzichten in de subjectieve en collectieve
persoonlijke en maatschappelijke situatie;
3. door het stimuleren van zelfredzaamheid, zelfstandigheid en
zelfverantwoordelijkheid, en in het algemeen hun mogelijkheden te verhogen om
persoonlijke en maatschappelijke streefdoelen te formuleren en te werken aan de
realisatie ervan;
4. door zich als groep te leren organiseren.
Õ De werking van vzw Jeugdclubs heeft ook een signaal- en sensibiliseringsfunctie
m.b.t. 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.
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Õ Vzw Jeugdclubs wil meewerken aan het Lokerse jeugdbeleid en het bovenlokaal
jeugdbeleid.
Õ Vzw Jeugdclubs wil een netwerk vormen met andere jeugdorganisaties,
welzijnsorganisaties en in het algemeen organisaties die werken op de
verschillende leefdomeinen van jongeren.
Õ Vzw Jeugdclubs wil jongeren enerzijds laagdrempelige informatie -en advies
verlening op maat bieden en anderzijds ambulante hulpverlening op korte en lange
termijn. Waar nodig wordt er doorverwezen naar de gepaste instanties.
2.6 Basisactiviteiten van de vzw
De fundering van de werking van vzw Jeugdclubs bestaat uit basiswerk.
Dit impliceert onder andere dat we continu aanwezig willen zijn in het dagdagelijkse
leven van de jongeren, hen actief willen benaderen en contacten met hen opbouwen
vanuit een relatie van vertrouwen. Het basiswerk vertaald zich in enkele
basisactiviteiten waar vzw Jeugdclubs zich voor inzet. De basisactiviteiten worden
binnen de vzw vooral vervult via Jh T-Klub.
2.6.1. Jh. T-Klub als ontmoetingsplaats voor alle jongeren vanaf 14 jaar.
De ontmoetingsplaats krijgt vooral vorm in de instuifruimte van Jh T-Klub.
Deze instuifruimte is vrij toegankelijk voor jongeren. Ze kunnen er hun vrienden
en andere jongeren ontmoeten en vrijblijvend deelnemen aan activiteiten
waaronder fuiven en optredens. De jongeren worden actief benaderd en
geïnformeerd over de mogelijkheden binnen de werking.
Via de contacten in de instuif kunnen bezoekers doorstromen in de werking en
zich engageren in een van de werkgroepen. In de instuifruimte manifesteert
zich eveneens de verscheidenheid en de gelijkheid onder jongeren. Elke
bezoeker kan er een brede waaier aan muziekstijlen en subculturen
terugvinden. Een mix van de smaken en kleuren die jongeren uitstralen. Waar
jongeren elkaar ontmoeten worden ze geconfronteerd met anderen. Ze leren
kijken naar en omgaan met het onderscheid tussen zichzelf en de andere, met
de brede waaier aan verschillen en gelijkenissen. De instuif en toogwerking
wordt vooral gedragen door vrijwilligers (barcommssie) die ondersteund en
begeleid worden door een beroepskracht.
De openingsuren van de instuif zijn: woensdag van 14u tem 23u, vrijdag van 16u
tem 02u, zaterdag van 19u tem 02u en zondag van 14u tem 23u. Tijdens het
schooljaar is de instuif tijdens de middagpauze ook open voor scholieren van
12u tem 13u30, behalve op woensdag. Deze instuifuren zijn alcoholvrij en
worden begeleid door beroepskrachten.
In de instuif zijn ook recreatie en ontspanningsmogelijkheden aanwezig.
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2.6.2. Jongeren zichzelf leren organiseren door het begeleiden van (werk)groepen
en het begeleiden van groepsprocessen.
Jongeren die lid worden van Jh T -Klub kunnen zich engageren in een van de
verschillende werkgroepen die deel uitmaken van de werking van het jeugdhuis.
Deze werkgroepen zijn ziel -en levenloos zonder de inspraak en participatie van
jongeren. Zonder hun actieve deelname hebben deze werkgroepen geen
bestaansreden. Door jongeren, oa via de werkgroepen, te betrekken in de
globale werking van jeugdhuis T -Klub streven we eveneens naar inspraak en
participatie van jongeren buiten de werking, m.n. in de advies -en
overlegorganen, het lokaal en bovenlokaal beleid. Concreet gebeurt dit bijv. in
de Stedelijke Jeugdraad Lokeren of door deel te nemen aan het project Loka
Tierra. Buiten de doorstroom via de eigen werking wil vzw Jeugdclubs ook niet
georganiseerde jongeren de weg tonen om te kunnen participeren in het
Lokerse verenigingsleven en het beleid. Elke werkgroep heeft een specifieke
functie in het jeugdhuis en vormt een forum waar zaken m.b.t. een bepaald
domein kunnen besproken worden. Bijv. het Dagelijks Bestuur (het
dagdagelijkse bestuur en de communicatie tussen de werkgroepen, de
barcommissie (instuif en toog), de werkgroep muziek (fuiven en optredens), de
werkgroep T-Krantje (ledenboekje) enz. Binnen deze werkgroepen nemen
jongeren niet alleen taken en verantwoordelijkheden op zich, maar leren ze
ook omgaan met anderen en sociale vaardigheden ontwikkelen. Buiten deze
werkgroepen worden ook groepsprocessen in de ontmoetingsruimte opgevolgd
en begeleid.
De opvolging, begeleiding en ondersteuning van de verschillende werkgroepen
gebeurd vooral door beroepskrachten.
2.6.3. Het ontwikkelen en aanbieden van een zinvolle vrijetijdsbesteding.
Het aanbod van de vrijetijdsbesteding dat Jh. T-Klub biedt, wordt steeds
georganiseerd in samenwerking met de vrijwilligers. Zij hebben inspraak in de
activiteiten die geprogrammeerd worden en voeren ze zelf uit. Hierbij worden
de vrijwilligers begeleid door beroepskrachten. Bij de programmatie van
activiteiten tracht men te streven naar een gevarieerd aanbod. De activiteiten
kunnen bijv. zijn: een dropping, fuiven en optredens, de 59 uren, een
knutselnamiddag, een weekendje ardennen, een bezoek aan de VRT studio,
kookactiviteiten, een pooltornooi, een spelnamiddag enz..
2.6.4. Het ontwikkelen van een vormingsaanbod op maat.
De gerichte vormingsactiviteiten die georganiseerd worden zijn afgestemd op
de noden en behoeften van de groep. Er wordt hierbij rekening gehouden met
vragen en interesses rond bepaalde thema's die leven in de groep. Hier wordt
ook de medewerking van de vrijwilligers gevraagd bij de organisatie en
uitwerking van de vormingsactiviteiten. De vormingsactiviteiten die
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georganiseerd worden behandelen verschillende maatschappelijke thema's zoals
sexualiteit en relaties, tewerkstelling en de arbeidsmarkt, alleen gaan wonen,
drugs enz. Buiten deze themagerichte vormingen worden er door de leden en
het personeel ook regelmatig kadervormingen gevolgd. Deze worden vooral
georganiseerd door de Vlaamse Federatie voor Jeugdhuizen en Jongerencentra,
Uit De Marge en de Federatie Werkgevers Socio -Cultureel Werk.
2.6.5. Laagdrempelige informatieverstrekking en adviesverlening.
In de instuifruimte is steeds een infohoek aanwezig waar bezoekers brochures
kunnen vinden, zowel i.v.m. maatschappelijke thema's als het vrijetijsaanbod.
Een andere laagdrempelige manier om aan info -en adviesverlening te kunnen
bieden is via de beroepskrachten. Zij zijn steeds aanspreekbaar tijdens de
permanentie uren en staan open voor alle vragen van de jongeren. Indien nodig
kunnen zij ook de weg wijzen naar de gepaste diensten.
2.6.6. Laagdrempelige hulpverlening en doorverwijzing
De ontwikkeling van een vertrouwensrelatie tussen de beroepskracht en de
jongere en jongeren onderling staat centraal in de individuele hulpverlening.
Wanneer een jongere, ofwel rechtstreeks ofwel via vrienden, bij de
beroepskracht terecht komt met een hulpvraag, kan er een korte of
langlopende begeleiding opgesteld worden. Dit is onder andere afhankelijk van
de aard van de problematiek, de persoon en de context waarin de hulpvraag
gesteld wordt.
Indien de problematiek een gespecialiseerde hulpverlening vraagt, dan wordt er
doorverwezen naar de geschikte dienst en wordt er een hulpverleningssysteem
uitgebouwd. De hulpverlening die de beroepskrachten bieden is ambulant. De
beroepskrachten kunnen ook jongeren begeleiden die een vriend in nood
proberen te helpen. In dit geval worden aan de jongere handvaten meegegeven
om de nodige hulp te kunnen bieden.
In het algemeen wordt er steeds gewerkt op het tempo van de jongeren en
wordt er rekening gehouden met de primaire en secundaire problematiek en de
context waarin de jongere zich bevindt. Wat de methoden betreft wordt er
vooral gewerkt volgens het draaideurmodel van Prochaska en Diclemente (The
transtheoretical approach: crossing traditional boundaries of therapy), de
methoden binnen de contextuele hulpverlening en de basisschakelmethodiek.
In de praktijk houdt dit in dat we in eerste instantie kijken en luisteren naar de
talrijke signalen die jongeren uitzenden. Vanuit een vertrouwensrelatie houden
we hen een spiegel voor en trachten we de gestelde hulpvraag verder uit te
diepen en te verbreden en vervolgens samen met hen naar een gepaste
oplossing te zoeken.
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2.6.7. Culturele uitspattingen: creativiteit en amateuristische kunstbeoefening.
Binnen de werkgroepen en instuifruimte wordt aan jongeren de mogelijkheid
geboden om aan creatieve expressie en amateuristische kunstbeoefening te
doen. Dit manifesteert zich vooral in activiteiten gaande van
knutselactiviteiten, de decoratie van de instuif tot occasionele concerten die
door de jongeren zelf gegeven worden. Door deze mogelijkheden te bieden
willen we zowel jongeren de kans geven om zichzelf op een creatieve manier te
kunnen uiten als het vernieuwende en explorerende karakter van
jongerenculturen ondersteunen.
2.6.8. Sportactiviteiten
Sinds begin 2002 heeft Jh T-Klub opnieuw een zaalvoetbalploeg.
Door deel te nemen aan de zaalvoetbalcompetitie en andere tornooien komen
de leden in contact met andere organisaties. Via deze weg leren ze spelen in
ploegverband, doorzetten en de nodige zelfbeheersing ontwikkelen.
Ouwe trouwe in het sportaanbod van Jh T-Klub is de gevechtsport Tao Do.
De Tao Do is sinds begin september 1994 gegroeid van een vaste T-Klub activiteit naar een zelfstandige werkgroep. Naast een constante doorstroming vanuit
het jeugdhuis zijn er naar dit sportaanbod toe driemaandelijks initiatielessen.
Het is belangrijk om als verantwoordelijke bij deze initiatielessen aanwezig te
zijn en zelf te participeren. Deze sport wordt gegeven door Ivan Cardon en Wim
Van De Poele. Zij fungeren als ideale identificatiefiguren. Het leren
kanaliseren van agressie is hier belangrijk en natuurlijk ook het zich leren
verweren in moeilijke situaties, waarbij het de kunst is om de kracht van de
tegenstander te leren gebruiken. Er ligt ook nadruk op de meditatieve
momenten. Deze sport wordt volledig gratis gegeven.
2.6.9. Vzw jeugdclubs en de anderen
Desrentapdimoflhcv
Zoals reeds aangehaald in hoofdstuk 1.2 en 2.5 vertrekken we vanuit een
holistische visie op jongeren en willen we werken op de verschillende
leefdomeinen van jongeren zoals tewerkstelling, onderwijs, de buurt ed.
Daarom onder andere, wil vzw Jeugdclubs zowel aansluitend als complementair
zijn met andere (jeugd)organisaties en de nodige netwerken uitbouwen.
Onder samenwerken verstaan we "samen op pad gaan", om jongeren actief te
benaderen, om te peilen naar hun noden en behoeften, om te luisteren naar
hun stem en de organisaties die actief zijn op de verschillende leefdomeinen
van jongeren op elkaar af te stemmen. Vzw Jeugdclubs ondersteund het idee
om een jeugdbeleidsplan op te stellen dat breder is dan het huidige
Jeugdwerkbeleidsplan en een sterk beleidsinstrument kan vormen dat de
verschillende leefdomeinen van jongeren en de bijhorende actoren omvat.
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De netwerkvorming en de deelname aan extern overleg gebeurt vooral door de
coördinator. Sinds 2001 hebben enkele leden eveneens hun weg gevonden naar
de Algemene Vergadering van de Stedelijke Jeugdraad.
Vzw Jeugdclubs is actief in volgende overlegorganen:
De Algemene Vergadering en het Dagelijks Bestuur van de Stedelijke Jeugdraad,
het Drugoverleg Lokeren, de SIF stuurgroep, het PAO, het Waas
Jeugdhuizenoverleg, de RWW, het Jeugdwelzijnsoverleg Lokeren.
Het Jeugdwelzijnsoverleg wordt ondersteund door vzw Cojema, het regionale
steunpunt van Uit De Marge. We maken een kort overzicht van de
leefdomeinen waarop we willen werken en de partners waarmee we
samenwerken of samenwerkingsverbanden willen opstarten.
y Vrije tijd:
Stedelijke Jeugdraad Lokeren en alle vertegenwoordigde verenigingen,
Jeugdcentrum Bergendries.
y Sport:
Jeugdcentrum Bergendries oa. door deelname aan de voetbalcompetitie,
de Stedelijke Sportraad.
y Cultuur:
De Culturele Dienst Stad Lokeren, deelname aan projecten zoals Loka Tierra
en in de toekomst het Oost-Vlaams Rockconcours
y Welzijn:
Op het vlak van doorverwijzing werken we onder ander samen met het CGGZ
De Drie Stromen, de Klink... De doelstellingen hierbij zijn:
De geschikte partners vinden om kennis en ervaring uit te wisselen m.b.t.
het werken met maatschappelijk kwetsbare jongeren.
De nodige contacten opbouwen om jongeren op een laagdrempelige manier
te kunnen doorverwijzen naar de juiste diensten en contactpersonen.
Op het gebied van het beleid werken we samen met verschillende
overlegorganen zoals het RWW, het Jeugdwelzijnsoverleg, het Drugoverleg
ed.
y Tewerkstelling:
Vzw Jeugdclubs stelt gratis enkele lokalen ter beschikking van het
voortraject 'd Antenne, een zijproject van het Centrum Voor
Levensvorming.
Vzw jeugdclubs neemt ook regelmatig deel aan het PAO.
y Onderwijs:
Vzw Jeugdclubs tracht samenwerkingsverbanden op te stellen met de
Lokerse scholen. Zo organiseerden enkele jeugdwerkers van Jh T -Klub bijv.
een vormingsactiviteit rond de organisatie van een fuif voor een 15 tal
jongeren uit de St -Anna school.
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CJ BDrentapwu
De voorbije jaren heeft vzw Jeugdclubs ook een nauwe samenwerking
opgebouwd met Jeugdcentrum Bergendries. Deze samenwerking is vervat in een
samenwerkingsakkoord. Door de handen in elkaar te slaan en een netwerk te
vormen hebben beide organisaties, samen met de Jeugddienst, de Jeugdraad en
het Jeugdwelzijnsoverleg, sterke voelsprieten ontwikkeld en staan zij dicht bij
het hele reilen en zeilen in het Lokerse Jeugdlandschap. Beide initiatieven
samen hebben enerzijds een sterke signaal en sensibiliseringsfunctie. Anderzijds
worden er ook gemeenschappelijke (vormings)activiteiten georganiseerd,
waarbij er onder andere gewerkt wordt aan ontmoeting en wederzijdse
beeldvorming tussen de beide doelgroepen. Voorbeelden van
gemeenschappelijke activiteiten zijn onder andere de voetbalcompetitie, de
organisatie van "de Eerste Nacht v.d. Lokerse Jeugd", een vorming rond de euro
enz. Enerzijds wordt er dus samengewerkt op het niveau van de jongeren,
anderzijds wordt er ook samengewerkt op personeelsvlak.
Tussen beide werkingen is er reeds jaren een regelmatige uitwisseling op het
vlak van kennis en ervaring. De jongerenwerkers en coördinatoren van beide
werkingen nemen ook regelmatig deel aan gemeenschappelijke intervisie
momenten, georganiseerd en begeleid door vzw Cojema.
Jaarlijks wordt er door beide organisaties ook gewerkt rond een bepaald thema.
Dit jaar is dit "deontologie in het jeugdwerk". Vzw Jeugdclubs is ook lid van
twee koepelorganisaties, de Vlaamse Federatie voor Jeugdhuizen en
Jongerencentra en Uit De Marge.
Depeorgldsucftinav.bJwz
Het is niet alleen de bedoeling van vzw Jeugdclubs om jongeren enkel te
betrekken op de eigen werking. We willen er enerzijds ook naar streven dat
jongeren aansluiting vinden bij andere organisaties die actief zijn op bijv. het
vlak van sport, cultuur en vrije tijd. Anderzijds willen we jongeren de weg
tonen naar de gepaste diensten.
Dedielbth.vosucgJwznar
Vzw jeugdclubs wil als autonome organisatie actief participeren in het lokaal en
bovenlokaal beleid. Zoals reeds is besproken in de bovenstaande hoofdstukken
2.2 en 2.4 wil vzw Jeugdclubs enerzijds een spreekbuis vormen voor de Lokerse
jongeren en anderzijds hun belangen verdedigen. Vzw Jeugdclubs wil niet
enkel als organisatie betrokken zijn met het beleid maar wil ook jongeren hetzij
vanuit de werking of daarbuiten de weg tonen naar de gepaste overlegorganen
zodat zij eveneens de kans krijgen om zelf te participeren in het beleid.
Hiervoor willen we concreet een actieve rol spelen in de verschillende
beleidsorganen die een rol spelen in het jeugdbeleid. Vanuit een constructieve
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en kritische houding willen we meedenken, adviseren en uitvoeren om mee te
bouwen aan het lokaal jeugdbeleid.

Krachtvoer
Visie is leren zien

y Vzw Jeugdclubs wil een eigentijdse kijk op de stedelijke context blijven
ontwikkelen. Zien en herzien is het motto. De richtlijn hierbij is de stad zien
in termen van kansen voor jongeren.

y Jong zijn heeft waarde en betekenis op zich. De manier waarop jongeren
hun leefwereld beleven staat hierbij centraal. Vzw Jeugdclubs vertrekt
vanuit respect voor die beleving en het recht dat jongeren hebben om
zichzelf te zijn. Jongeren zijn actieve betekenisgevers en creatoren van hun
omgeving.
y Vzw Jeugdclubs is een pluralistische organisatie en beschouwt de
verscheidenheid aan sub –en jeugdculturen in onze samenleving als een
maatschappelijk gegeven. Een gelijke waardering voor verschillende
groepen en respect voor hun eigenheid staat centraal in visie van vzw
Jeugdclubs.Vanuit deze optiek en de overtuiging dat verscheidenheid
eveneens kansen en mogelijkheden inhoudt, willen we verder werken aan de
uitbouw van "de mix" in onze samenleving.
y Vzw Jeugdclubs erkent het Internationaal Verdrag van de Rechten van het
kind, waarin o.a. de "Participation Rights" zijn opgenomen.
Participeren wil zeggen dat jongeren voldoende kansen moeten krijgen om
aansluiting te vinden bij het maatschappelijk gebeuren, de school, het
verenigingsleven. Vzw Jeugdclubs wil daarom de nadruk leggen op de
aansluitingsmogelijkheden van jongeren ongeacht de sociale positie en
achtergrond van de jongeren. We willen kansen creëren voor alle jongeren
zodat ook minder kansrijke jongeren zowel binnen de verschillende aspecten
van onze werking, zoals vrijetijdsbesteding, als daarbuiten een
keuzemogelijkheid aangeboden krijgen.
y Door de eigen werking frequent kritisch te evalueren streven we naar een
kwaliteitsverbetering van de werking, de doelstellingen en methoden. De
rode draad hierbij blijft dezelfde nl. het welzijn, de noden en behoeften van
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alle Lokerse jongeren en in het bijzonder maatschappelijk kwetsbare
jongeren. Vzw Jeugdclubs wil dus goed leren zien en luisteren naar
jongeren.
Visie is leren zien.
Visie is zijn
y Vzw Jeugdclubs is een jeugdwerking met een welzijnsfunctie. We willen
jongeren actief benaderen en betrekken op onze werking en de samenleving
in zijn geheel. Hierbij focussen we ons op minder kansrijke jongeren
y Vzw Jeugdclubs richt zich op alle Lokerse jongeren van 14 tot 25 jaar met
bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare jongeren.
y De kern van vzw Jeugdclubs is jeugdwerk met een sterke aandacht voor het
welzijnsgerichte. Het jeugdwerk bestaat vooral uit groepsgerichte
activiteiten in de vrije tijd waarbij zoveel mogelijk kansen tot participatie
voor jongeren worden gecreëerd. De focus op minder kansrijke jongeren
impliceert een aandacht voor het welzijnsgerichte. Dit is zowel terug te
vinden in groepsgerichte of individugerichte acties vanuit de werking die
plaatsvinden in de vrije tijd van jongeren en daarbuiten.
y De fundering van de werking van vzw Jeugdclubs bestaat uit basiswerk.
Dit impliceert onder andere dat we continu aanwezig willen zijn in het
dagdagelijkse leven van de jongeren, hen actief willen benaderen en
contacten met hen opbouwen vanuit een relatie van vertrouwen.
y De leefwereld van de jongeren staat centraal in de visie van vzw Jeugdclubs.
We willen jongeren zowel actief betrekken op onze eigen werking als
jongeren aansluiting helpen te vinden bij andere organisaties zodat zij,
hetzij georganiseerd in een vereniging of niet georganiseerd, daadwerkelijk
kunnen participeren in de samenleving en het beleid.
y We vertrekken vanuit een holistische visie op jongeren en we willen werken
op de verschillende leefdomeinen van jongeren zoals tewerkstelling,
onderwijs, de buurt ed. Daarom onder andere, wil vzw Jeugdclubs zowel
aansluitend als complementair zijn met andere (jeugd)organisaties en de
nodige netwerken uitbouwen. Vanuit de opgebouwde kennis en ervaring wil
vzw Jeugdclubs samen met anderen op pad gaan en actief meewerken de
vormgeving en uitvoering van het lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid.
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Meedenkers
y Visietekst vzw KIDS Antwerpen

y Strax, Jeugdwerk verkent de toekomst, (Bart van Bouchaute, Inge Van De
Walle, Dirk Verbist. Garant 2001
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