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HET OPZET VAN DE WERELDMARKT
De wereldmarkt gaat van start om 16u30 in de zuilenzaal. Ze zet 25 goede praktijken rond diversiteit in het
jeugdwerk in de kijker. Deze zullen voor u in 4 reeksen van ongeveer een half uur hun praktijk toelichten
op basis van een methodiek die ze zelf hebben gekozen. Bij de praktijken staan enkele stoelen. U kunt vrij
aansluiten bij een praktijk, zolang de stoelen nog niet bezet zijn.
In deze folder staan alle initiatieven genummerd vermeld. Ook vindt u in deze folder een kaartje waar de
nummers van de praktijken op staan. U kunt dus op voorhand kijken wat u het meest interessant lijkt en
zich via het kaartje gemakkelijk verplaatsen naar de betreffende stand. Bij elk standje staat er voor de
duidelijkheid ook een plakkaat met de naam en het nummer van de stand. Na een half uur wordt er via
muziek aangetoond dat het tijd is om zich naar een andere stand te begeven. Tegen dan moeten de sessies
effectief zijn afgerond. Mogen wij vriendelijk vragen om bij de stand te blijven tot er teken wordt gegeven
om door te schuiven? Vijf minuten voor het doorschuifsein wordt er een waarschuwend signaal gegeven,
zodat de sprekers weten dat ze min of meer moeten afronden. Zo wordt er 4 keer een half uur gesproken.
Wij wensen u een heel leerrijke en inspirerende namiddag toe!

WERELDMARKTKAART

DE GOEDE PRAKTIJKEN

1. Pax Christi – Participatief Theater
Participatief theater biedt diverse mogelijkheden om te werken aan empowerment en sociale verandering.
Het is ervaringsgericht, participatief en zet in op creativiteit door middel van een extra ‘taal’, de beeldtaal.
De focus kan proces- of productgericht zijn. Het belangrijkste doel is – vertrekkende vanuit reële moeilijke
situaties of situaties van onrecht waarmee de brongroep wordt geconfronteerd – nieuwe perspectieven en
mogelijkheden te ontdekken en uit te proberen. Participatief theater is een waaier aan diverse methoden.
U Move 4 Peace, sociaal-artistieke werking van Pax Christi, laat zich in haar werk met onder meer jongeren,
gevangenen, minderheden en nieuwkomers inspireren door het Theater van de Onderdrukten, het
terugspeeltheater en andere vormen.
Info: www.paxchristi.be/achtergrondinformatie/participatief-theater
Contact: olivier@um4p.be

2. Jong Digidak, Maks vzw en Link in de kabel – Digitale inclusie voor
iedereen
Deze organisaties willen actief inzetten op het versterken van ICT-vaardigheden van kwetsbare kinderen,
jongeren en jongvolwassenen. Enerzijds worden tal van activiteiten georganiseerd om ICT-vaardigheden en
inzichten te versterken, anderzijds ondersteunt de werking jongeren en jongvolwassenen via betere ICTvaardigheden in hun zoektocht naar geschikt werk. In hun verhaal van digitale inclusie worden innovatieve
methodieken en instrumenten met een focus op digitale kennis gehanteerd. De organisaties geven je
vandaag een korte demonstratie rond coderen, programmeren en mediawijsheid.
Info:
www.spk.be/projecten/sociale-innovatie/jong-digidak
www.maksvzw.org/digitale-inclusie/
www.lidk.be/
Contact: kris.verellen@spk.be

3. Violencia - Violencia presents Violencia Showcase
Violencia zet sociaal-artistieke projecten op die gericht zijn op het muzikaal ontwikkelen van de deelnemers.
Niet alleen amateurkunstenaars kunnen bij ons terecht, maar bijvoorbeeld ook ondernemende jongeren
vinden bij ons een platform waar zij hun ideeën onder begeleiding kunnen uitwerken en uitvoeren. De
activiteiten van Violencia vinden plaats in Antwerpen, maar onze kandidaten zijn afkomstig uit de
verschillende Vlaamse provincies en het Brussel Hoofdstedelijk Gewest.
Info: http://violencia.be/violencia-showcase/
Contact: matthijs@violencia.be

4. De RegenbOog vzw en Autisme Limburg – Closing The Gap
Er gaapt een kloof tussen de zorgvoorzieningen voor kinderen en jongeren met een handicap en het
klassieke jeugdwerk. De RegenbOog vzw en Autisme Limburg vzw plaatsen hun jeugdwerk pal in het midden
en combineren hierdoor “the best of both worlds”.
Info: www.deregenboog.be; www.autismelimburg.be
www.deregenboog.be/nl/lift-me-up-neemt-de-regenboog-en-autisme-limburg-mee-in-hunavontuur
Contact: johan@deregenboog.be; info@autismelimburg.be

5. Doof & Jong Vlaanderen vzw – Vrijetijdsactiviteiten in Vlaamse
Gebarentaal
Toelichting van het belang van een specifiek vrijetijdsaanbod in Vlaamse Gebarentaal voor dove,
slechthorende en gebarentalige kinderen. In de praktijk weerspiegelt zich dit in het succes van het
kinderkamp van Doof & Jong en in de beslissing om een animatorcursus in te richten in Vlaamse
Gebarentaal.
Info: www.doof.vlaanderen/doof-vlaanderen-verenigt
Contact: chloe.carrette@doofjong.be

6. Jeugdwerk Voor Allen (JWVA) – Tips voor een inclusiever jeugdwerk
Kom maar af en stel je vraag! De ambassadeurs staan klaar om jou te helpen. In 3 korte filmpjes zien we
hoe jeugdwerkingen zo inclusief mogelijk proberen te zijn. Door kleine aanpassingen verlagen ze drempels
en zorgen ze ervoor dat elk kind en elke jongere een plek kan vinden in hun werking. Vind hier de brochures
en publicaties op maat van jouw werking.
Info: www.jeugdwerkvoorallen.be
Contact: jolien.michiels@oranje.be

7. Formaat vzw – Jeugdhuis Wolters
Jeugdhuis Wolters is een recent opgestart jeugdhuis in de sociale woonwijk Schelde-Oord. Wolters is het
eerste jeugdhuis in zijn soort in Gent. Het relaas van Wolters legt enkele concrete en fundamentele
uitsluitingsmechanismen bloot.
Info: www.facebook.com/jeugdhuiswolters/
Contact: stef.moens@formaat.be

8. AjKo – Meisjeswerking
AjKo staat voor actieve jeugd Kortrijk. Wij vormen het jeugdwelzijnswerk in Kortrijk. AjKo bereikt een zeer
divers publiek mede dankzij de verschillende werkingen die elk hun eigenheid hebben. De meisjeswerking
is de enige werking die exclusief uit meisjes bestaat, ook hier kennen we een heel divers publiek. Er is er
een grote verscheidenheid aan activiteiten. De locatie zorgt voor contact met de buurt en de andere
werkingen. Dit wordt in de presentatie verder belicht.
Info: www.kortrijk.be/ajko/ajko
Contact: Stine.Houthoofd@kortrijk.be

9. Vzw Jeugdclubs Lokeren – Bruggenbouwers Lokeren
Jeugdclubs Lokeren probeert diverse groepen jongeren samen te brengen, die anders weinig of geen contact
hebben met elkaar. Ze werken in grote mate out-reachend en aan de hand van gemeenschappelijke
interesses over verschillende groepen heen. Vanuit ervaren noden probeert de vzw steeds zijn
verantwoordelijkheid op te nemen in Lokeren. Dat gebeurde onder andere reeds met de oprichting van de
doppersateliers, de eerste straathoekwerker, en nu met het Vindplaatsgericht Jeugdwerk. Al heel wat
organisaties ontstonden op die manier in de schoot van de vzw. Denk maar aan de Jazzclub, de Judoclub,
het Centrum Jonge Migranten etc.
Info: www.vzwjeugdclubs.be/jeugdclubspages/view/werking
Contact: info@vzwjeugdclubs.be

10. JOW Geraardsbergen - Jeugdopbouwwerk: emancipatorisch in
diversiteit
Jeugdopbouwwerkers werken vindplaatsgericht met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en
brengen hun situatie in kaart. Ze organiseren (samen met de jongeren) een vrijetijdsaanbod en adviseren
lokale diensten en andere actoren, ze bemiddelen op het terrein en adviseren het lokale bestuur. Zo ook in
Geraardsbergen, waar onder meer een succesvol traject met enkele Roma-jongeren werd gelopen.
Info: www.uitdemarge.be/jeugdwerk/jeugdopbouwwerk-enjeugdwelzijnswerk/jeugdopbouwwerk www.geraardsbergen.be/jeugd
Contact: samuel.vileyn@uitdemarge.be

11. AP Hogeschool – Bruggenbouwersprojecten
Recentelijk plaatse de minister van jeugd een projectoproep voor Bruggenbouwers. Met de oproep wil de
minister diversiteit in het jeugdwerk stimuleren en organisaties aansporen om samen werk te maken van
een jeugdwerkaanbod dat de diversiteit in de samenleving beter weerspiegelt. Door hun samenwerking
kunnen ze bovendien ook bijdragen tot een grotere solidariteit en integratie in een diverse samenleving.
Hoofddoel is het realiseren van jeugdwerk voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. De projecten
moeten een brug slaan tussen bestaande jeugdwerkingen in de vrije tijd en/of andere organisaties die
kinderen en jongeren in hun brede diversiteit bereiken. Voorbeelden zijn kinderen, jongeren en gezinnen in
armoede, met een migratieachtergrond, met een handicap, in instellingen, enzovoort. We geven een
overzicht van de 12 lopende bruggenbouwersprojecten en denken samen na over eerste reflecties en vragen.
Info: www.sociaalcultureel.be/jeugd/projectoproepen.aspx
Contact: nathalie.vanceulebroeck@ap.be

12. Platform Allochtone Jeugdwerkingen – Our P.A.C.T.
Our P.A.C.T heeft inmiddels een jaar implementatie achter de rug. We hebben gestreefd naar een positieve
identiteitsontwikkeling bij onze jongeren. De focus lag en ligt nog steeds op hun emotioneel en psychisch
welzijn, de sociale omgang met anderen en het aanleren van sociale vaardigheden. Met ons project willen
we een tegendiscours voeren tegen radicalisme en het nihilisme. De enorme complexiteit van het probleem
wordt alsmaar duidelijker waardoor jongeren zich vaak geviseerd voelen. In ons project proberen we aan
de hand van gesprekken, workshops en trainingen de jongeren alternatieven te bieden. In de aangereikte
workshop zal er kennisgemaakt worden met onze jongerenfora (Matchpoint) en methodiek. Het
forumgesprek zal ondersteund worden door stellingen en beeldmateriaal. Ten slotte wordt er toegelicht
hoe we de jongeren bereiken, motiveren en een vertrouwensrelatie aangaan.
Info: www.paj.be/content/our-pact
Contact: miryam@paj.be

13. Jeugddienst Gent - Een blik op diversiteit binnen lokaal jeugdbeleid in
een grootstedelijke context
In Gent proberen we met ons lokaal jeugdbeleid in te spelen op de huidige context. We geven een inkijk in
verschillende lopende en hangende zaken/projecten. Dit doen we aan de hand van een speelse methodiek.
Info: https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/jeugd
Contact: Trui.Notebaert@stad.gent

14. JES Brussel – Compagnons
‘Compagnons’ is een ‘bruggenbouwersproject’ én de verzamelnaam van een 20-tal jongeren tussen de 17 en
20 jaar in de Brusselse Kanaalzone. De Compagnons vormen een gemengde groep qua gender,
opleidingsniveau en sociaal-economische achtergrond. De ene helft van de groep is ‘diehard’ vrijwilliger in
een organisatie, de andere helft is nog zoekende in zijn engagement en vrijetijdsbesteding. We doorlopen
met deze jongeren een traject van 18 maanden waarbij we op vier pistes zullen werken: vormingen die
jongeren zelf uitwerken, wijkwandelingen, netwerkverbreding en het opzetten van een internationale
uitwisseling. Op deze manier trachten we een antwoord te bieden op de nood die we in kwetsbare wijken
ervaren aan jeugdige bruggenbouwers: jongeren die een voorbeeldfunctie vervullen voor anderen, in
wederzijds vertrouwen en op basis van gelijkwaardigheid, hen een ruimere blik kunnen geven op hun
toekomst en/of andere jongeren kunnen ondersteunen in hun zoektocht naar organisaties, persoonlijke
ontwikkeling, vrijetijdsbesteding,… Tijdens dit traject wordt er zowel aandacht besteed aan groepsdynamica
(het vormen van een groep) als individuele coaching.
Info: www.jes.be/blog/195
Contact: liselotte.vanheukelom@jes.be

15.Cultureghem – Cultureghem Bouwt Bruggen
Via de projectoproep bruggenbouwers van de minister voor jeugd zijn we in juni gestart met het
bruggenbouwersproject. Dit project had als doel om onze activiteiten KOOKMET en KETMET toegankelijk te
maken voor personen met een beperking. Ondertussen is het project groter geworden en zitten we in een
fase waarbij we ook binnen onze vrijwilligersploeg mensen met een beperking een duidelijke plaats willen
geven. Wij geloven in een maatschappij voor iedereen. Daarom vinden we het belangrijk dat verschillende
groepen elkaar kunnen ontmoeten. Dit is de beste manier om oordelen, drempels en onwetendheid weg te
werken.
Info: www.cultureghem.be
Contact: cem@cultureghem.be

16. Speelplein AwimbaLieje Denderleeuw
Speelplein AwimbaLieje is de gemeentelijke speelpleinwerking Denderleeuw. De speelpleinwerking kent een
zeer divers en maatschappelijk kwetsbaar publiek, zowel onder de deelnemende kinderen als in de
animatorenploeg. Via een doorgedreven visie op toegankelijkheid en een mix van maatregelen, blijkt de
speelpleinwerking aan te slaan voor moeilijker te bereiken doelgroepen. Dit jaar won Speelplein
AwimbaLieje de Oost-Vlaamse prijs jeugdwerk voor allen.
Info: www.speelpleinawimbalieje.be
Contact: Pieter.Demyttenaere@Denderleeuw.be

17. Bazzz vzw – Meetingpoints
Jongeren hebben nood aan een veilige plek waar ze persoonlijke en maatschappelijke spanningen kunnen
bespreken en waar ze uiting kunnen geven aan hun emoties hierover. Tegelijk hebben ze nood aan
educatieve kaders die hen helpen om zelfstandig keuzes te kunnen maken. Daar staan de Meetingpoints
voor. Jongeren maken hier kennis met visies van andere jongeren, maar ze worden ook door deskundigen
uitgedaagd om het eigen standpunt te herbekijken, verdiepen en/of nuanceren. We bieden jongeren geen
sluitende antwoorden, maar door dialoog en kennisoverdracht worden ze gestimuleerd om zelf vragen te
stellen over wie ze zijn en waar ze naartoe willen. Kortom, de Meetingpoints begeleiden jongeren in het
ontwikkelen van hun weerbaarheid om zelfbewuste keuzes te kunnen maken en dit met de nodige
gevoeligheid voor de cultuurspecifieke elementen die hiermee kunnen samenhangen.
Info: www.facebook.com/Bazzzvzw
Contact: yasmiasetta@gmail.com

18. Konekt vzw – Co-animator in het jeugdwerk
Beeld je in “Je bent 16 jaar. Je hebt een talent om voor kinderen te zorgen. Maar je hebt een verstandelijke
beperking. Doorgroeien naar een begeleidingsploeg, dat kan niet. Maar waarom eigenlijk niet?
Jeugdwerkinitiatieven stellen hun basiscursussen ‘animator’ open en maken die toegankelijker voor
personen met een beperking. Hierdoor krijgen jongeren met een beperking een volwaardige rol in het
jeugdwerk (als animator, co-animator …). Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw en Konekt vzw zetten samen
een project op waar jongeren met een verstandelijke beperking een reguliere animatorcursus volgden. Er
werd een traject uitgebouwd zodat ook zij participatiekansen krijgen op de reguliere animatorcursus en
kunnen doorgroeien naar een actieve rol binnen een animatorploeg op het speelplein. Chiro, Scouts, KSA,
Kazou en Hannibal stapten samen in een traject waarbij Konekt ondersteunt (met de steun van Cera en
Departement Cultuur, Jeugd en Media). Er wordt een train-de-trainer cursus ingericht voor alle betrokken
jeugdwerkinitiatieven. Konekt volgt via coaching en intervisie het proces op.
Info: https://konekt.be/nl/maak-de-wereld-inclusief
Contact: an.beghein@konekt.be

19. Wel Jong Niet Hetero vzw – Youthwork@Pride
In 2018 zal WJNH samen met verschillende jeugdorganisaties weer naar de Pride trekken. Verenigd met de
jeugdwerkorganisaties dragen we de boodschap van intersectioneel denken uit en zetten we gezamenlijk
onze schouders onder ieder kind en jongere, in al hun kleuren, maten en voorkeuren.
Info: http://www.weljongniethetero.be/jeugdwerk
Contact: sander.cornelis@weljongniethetero.be

20. Jint: praktijkvoorbeelden van Internationale inclusie projecten &
aanbod SALTO-YOUTH Inclusion and Diversity resource centre
JINT stelt enkele Erasmus+: Youth-in- Action projecten voor met een focus op Inclusie. Daarnaast vertellen
we ook over het SALTO-YOUTH inclusion and diversity resource centre.
Info: www.jint.be; www.salto-youth.net
Contact: Yannick.DeSchaepmeester@jint.be

21. Konekt vzw – Marock ‘n Roll
Tijdens een groepsuitwisseling in de zomer van 2016 sloeg de vonk over tussen Konekt vzw en Aragnia.
Beide organisaties willen jonge mensen in kansarmoede en/of met een beperking kansen geven om te
groeien. Die gedrevenheid deed hen de handen in elkaar slaan. Een zomer later trok Konekt voor het eerst
met een Belgische gemengde groep van professionelen en jongvolwassenen met een verstandelijke
beperking naar Essaouira, voor een uitwisseling met een Marokkaanse groep jonge sociaal werkers. “In onze
dagelijkse werking met jongeren met een beperking worden we regelmatig geconfronteerd met
vooroordelen, angst, en zelfs racisme tegenover de Islam cultuur. Met deze uitwisseling wilden we mensen
met en zonder beperking over de grenzen van de organisatie en de cultuur met elkaar verbinden. Binnen
onze partnerorganisatie Aragnia wou een groep jonge animatoren, die zelf opgegroeid zijn in kansarmoede
en geen mogelijkheid hebben om te studeren, jongeren met een beperking in hun reguliere werking
betrekken. In het Marokkaanse volksgeloof krijgen mensen met een verstandelijke beperking vaak een
problematische rol toegewezen. Daar wilden zij verandering in brengen.”
Deelnemers van de Marokko reis vertellen aan de hand van foto’s en een filmpje over hun uitwisseling
naar Marokko rond het thema koken. We bieden ook Marokkaanse thee en dadels aan.
Info: www.konekt.be
http://www.jint.be/Infotheek/Praktijkverhalen/Praktijkverhalenmeerlezen/tabid/288/ArticleId/2622/Maro
k-n-roll-een-inclusieve-uitwisseling-met-smaak.aspx
Contact: an.beghein@konekt.be

22. Kinderrechtencoalitie
De Kinderrechtencoalitie is een netwerk van middenveldorganisaties die toezien op de naleving van het
Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (VRK); actief bijdragen aan de promotie van de
rechten van het kind; actief en constructief bijdragen tot de rapportage over de naleving en toepassing van
het VRK aan het VN-Comité voor de Rechten van het Kind. De Kinderrechtencoalitie doet dit door:
informatie en expertise in verband met de naleving en toepassing van het VRK samen te brengen en te
verspreiden; het netwerk van middenveldorganisaties die actief zijn m.b.t. kinderrechten uit te bouwen en
te versterken; belangenbehartiging, lobbywerk, monitoring van het beleid en bekendmaken van de visie en
aanbevelingen van de NGO's en het VN-Comité. Zo krijgen we op de Dag van de Diversiteit de primeur van
hun poster Kinderrechten als kompas voor het lokaal beleid. Nog relevant voor het thema Diversiteit is het
Kinderrechtenforum Omgaan met de effecten van discriminatie en racisme op kinderen dat ze in 2015
organiseerden. De Kinderrechtencoalitie zal een toelichting geven bij de alternatieve rapportage over de
naleving en toepassing van het VRK aan het VN-Comité voor de Rechten van het Kind 2018 die ze zelf
hebben voorbereid, maar ook bij het What do you think rapport van Unicef dat migranten- en
vluchtelingenkinderen in België aan het woord liet.
Info: www.kinderrechtencoalitie.be
Contact: info@kinderrechtencoalitie.be

23. JeugdOnderzoeksPlatform (JOP) – Jeugdonderzoek in Vlaanderen
Ben je op zoek naar bestaand jeugdonderzoek in Vlaanderen? Heb je vragen over de leefwereld van Vlaamse
jongeren? Ben je als beleidsmaker of jeugdwerker geïnteresseerd in onderzoek naar de leefwereld van
jongeren in Vlaanderen? Kom meer te weten op de website van het JOP, waar je onze databank
jeugdonderzoek, de interactieve JOP-monitor en onze publicaties kan raadplegen.
Info: www.jeugdonderzoeksplatform.be/nl
Contact: stefaan.pleysier@kuleuven.be

24. Demos vzw
Demos ondersteunt organisaties bij het indienen van participatieprojecten en openbare besturen bij lokale
netwerkvorming. Verder bundelen we kennis en ervaring over laagdrempelig werken in jeugdwerk, cultuur
en sport. We gieten onze expertise in verschillende vormingsmomenten en verdiepingstrajecten maar
leveren ook coaching op maat. In dit gesprek stellen we graag ons aanbod aan u voor.
Info: www.demos.be
Contact: kris.devisscher@demos.be

25. Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi)
We bekijken wat het Kenniscentrum voor Kinderrechten reeds deed omtrent het diversiteitsvraagstuk in
het jeugdwerk en hoe kinderrechten als kapstok kunnen dienen om over diversiteit na te denken.
Info: www.keki.be
Contact: ellen.vanvooren@keki.be

