SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 214
van MIRANDA VAN EETVELDE
datum: 13 mei 2015

aan SVEN GATZ
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL

Deeltijds beroepsonderwijs - Brugprojecten in jeugdhuizen
De kwaliteit en het onderhoud van infrastructuur zijn voor jeugdhuizen van groot belang.
Vrijwilligers kunnen vaak niet alles zelf oplossen. Voormalig minister van Jeugd Pascal
Smet kwam tot een akkoord met Formaat om ter zake oplossingen te vinden. Vanuit het
principe “jongeren voor jongeren” zocht en vond Formaat partners bij verschillende
brugprojectorganisaties. Onder meer WELA in Antwerpen, Jongerenatelier in Kortrijk en
Compaan in Gent gingen de samenwerking aan.
Een brugproject geeft jongeren een begeleide praktijkopleiding, waarbij ze deeltijds naar
school gaan en deeltijds werken. Leerlingen uit het deeltijds beroepsonderwijs voeren de
nodige werkzaamheden uit in de jeugdhuizen. WELA, Jongerenatelier en Compaan staan
garant voor een deskundige begeleiding en technische ondersteuning van de leerlingen
tijdens de werkzaamheden. Deze houden onder andere verfraaiingswerken, klusjes,
herstellingen en renovatiewerken in.
Het project heeft meerdere voordelen: de jongeren uit brugprojecten doen de nodige
ervaring op en jeugdhuizen kunnen aan een lage kostprijs infrastructuurwerken laten
uitvoeren.
1. Hoeveel proefprojecten lopen er momenteel? Graag een overzicht
proefprojecten m.i.v. een omschrijving van het project en de looptijd ervan.
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2. Werd reeds gestart met een evaluatie van deze projecten? Zijn er eventueel al
(tussentijdse) conclusies mogelijk?
3. Welke concrete resultaten hebben de proefprojecten reeds opgeleverd? Hoe worden
de proefprojecten zelf geëvalueerd door de jeugdhuizen en de jongeren? Welke
toekomst ziet de minister voor deze brugprojecten? In hoeverre overweegt de
minister bijkomende proefprojecten?
4. Een vaak gehoorde bekommernis uit de jeugdsector m.b.t. deze brugprojecten is de
duur van de verplaatsingen. De jongeren moeten vaak lange afstanden afleggen
vooraleer ze bij het desbetreffende jeugdhuis aankomen.
Is deze bekommernis de minister bekend? Hoe beoordeelt de minister deze
bekommernis vanuit de sector?

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Hilde Crevits (434), Sven Gatz (214).

SVEN GATZ
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL

GECOÖRDINEERD ANTWOORD

op vraag nr. 214 van 13 mei 2015
van MIRANDA VAN EETVELDE

1. Momenteel lopen volgende brugprojecten:
Jeugdhuis
Bouckenborgh

Locatie
Merksem

Partnerorganisatie
WELA vzw

Jong Valaar

Wilrijk

WELA vzw

Josto

Deurne

WELA vzw

Tel 18

Ekeren

WELA vzw

Kinky Star

Gent

Juvenes

Zele

Reflex

Kortrijk

Compaan – Job & Co
vzw
Compaan – Job & Co
vzw
Jongerenatelier vzw

Soort werk
Schrijnwerk,
schilderwerk ok-nu
Schrijnwerk,
herstelwerk
Buitenschrijnwerk,
vloer
plaatsen,
schilderwerk
Sanitair, plafond
Herstelwerk, vloer
plaatsen
Vloer plaatsen, licht
plaatsen, meubels
Meubels,
beveiliging,
herstelwerk,
isolatie

Oktober
2014- heden
Oktober
2014- heden
September
2014- heden
December
2014- heden
Januari 2015heden
April 2015heden
April 2015heden

Volgende brugprojecten worden reeds voorbereid:
Jeugdhuis
De Bogaard
Togenblik
Phoenix

Locatie
Geel
Beveren
Westerlo

Partnerorganisatie
WELA vzw
WELA vzw
WELA vzw

Indicatie soort werk
Schrijnwerk
Schrijnwerk
Plafond
herstellen,
elektriciteit
Schrijnwerk, herstelwerk
Schrijnwerk

Nootuitgang
Het Varken van
st.-Antonius
Okapi

Edegem
Edegem

WELA vzw
WELA vzw

Lokeren

’t Verzet

Knokke-Heist

Compaan – Job & Co
vzw
Jongerenatelier vzw

’t Ipperste
Thope
The Nooddle

Oostrozebeke
Sint-Michiels
Beernem

Jongerenatelier vzw
Jongerenatelier vzw
Jongerenatelier vzw

JOC Ieper

Ieper

Jongerenatelier vzw

Schilderwerk, schrijnwerk
Buitenruimte
,
schrijnwerk
Beveiliging
Herstelwerk
Schilderwerk,
schrijnwerk, herstelwerk
Schilderwerk, schrijnwerk

Ter volledigheid vermeld ik nog de reeds afgelopen brugprojecten:
Jeugdhuis
Vizit

Locatie
Wilrijk

Partnerorganisatie
WELA vzw

Sorm

Deurne

WELA vzw

Soort werk
Meubels,
herstelwerk
Sanitair,
herstelwerk

Periode
Maart
-december
2014
April -juni 2014

Joké

Wilrijk

WELA vzw

Elektriciteit

Den Eglantier

Berchem

WELA vzw

De Schietgang

Hoboken

WELA vzw

Formaat
Linkeroever
‘t Arsenaal

Antwerpen

WELA vzw

Marke-Kortrijk

Jongerenatelier vzw

Kavka

Antwerpen

WELA vzw

Schilderwerk,
schrijnwerk
Tuinwerk,
schrijnwerk,
elektriciteit
Schrijnwerk,
schilderwerk
Schilderwerk,
schrijnwerk
Zolder vernieuwd

Joh

Hoboken

WELA vzw

Achterban

Sint-Amandsberg

Compaan – Job & Co
vzw

De Gnirk

Merelbeke

Maegher Goet

Oostakker

JOB

Sint-Amandsberg

D’Antenne

Heule

Compaan – Job & Co
vzw
Compaan – Job & Co
vzw
Compaan – Job & Co
vzw
Jongerenatelier vzw

De Slekke

Kortrijk

Jongerenatelier vzw

Afdak plaatsen

Den Couter

Poperinge

Jongerenatelier vzw

De Villa

Kraainem

Profo vzw

Schilderwerk,
schrijnwerk
Schilderwerk

Beveiliging,
sanitair
Sanitair,
schrijnwerk,
beveiliging
Sanitair,
herstelwerk
Schilderwerk,
herstelwerk
Meubel, isolatie
Geluidsisolatie

Novemberdecember 2014
Oktober 2014
Augustus-november
2014
Februari 2014
September-oktober
2014
Maart 2014-maart
2015
November
2014mei 2015
Maart - april 2015
Maart – april 2015
Maart 2015- april
2015
Maart 2015
December
2014januari 2015
Oktober
2014december 2014
Maart 2015
Maart 2014

2. Brugprojecten in jeugdhuizen die zijn afgelopen worden consequent geëvalueerd. De
algehele tendens van antwoorden is positief, zowel vanuit de jeugdhuizen als vanuit
de partnerorganisaties.
Conclusies die hieruit te trekken zijn, vanuit de reacties van de jeugdhuizen:
•
De nood in jeugdhuizen voor infrastructurele hulp is groot
•
Communicatie tussen jeugdhuis en de brugproject-begeleiders gaat vlot
•
De offertes die vooraf opgesteld worden door de partnerorganisaties zijn
correct
•
De kwaliteit van de werken is goed
•
De brugproject-organisatie houdt rekening met de openingsuren en
activiteitenplanning van het jeugdhuis
•
Het is noodzakelijk dat een jeugdhuis voldoende tijd voorziet voor de
uitvoering van de werken. Omdat deze infrastructurele noden vaak reeds
lang aanslepen, wordt dit echter niet als een probleem beschouwd door de
jeugdhuizen
•
In de toekomst zou men graag opnieuw samenwerken met brugprojecten
Conclusies die hieruit te trekken zijn, vanuit de reacties van de partnerorganisaties:
•
Goede samenwerking met de jeugdhuizen
•
De infrastructurele wensen van de jeugdhuizen zijn soms te groot. Er
moeten soms keuzes gemaakt worden om het vooropgestelde volume aan
jeugdhuizen te realiseren.

•
•
•

•

Jeugd werkt voor jeugd is een grote troef. De jongeren doen hun eerste
werkervaringen op in een omgeving die toch nog steeds dicht aanleunt bij
hun leefwereld. Dit is zeer belangrijk voor hun motivatie.
Juist omdat het jeugdhuis zo dicht bij hun leefwereld ligt, werken de
jongeren heel graag in deze omgeving.
Jongeren uit brugprojecten maken kennis met de jeugdhuiswerking en
waarvoor jeugdhuizen staan. Ze kunnen zich identificeren met hun
werkplaats, zien de vruchten van hun arbeid en voelen daar een terechte
trots voor.
De stuurgroep van het project geeft de kans aan brugproject-organisaties
om hun expertise te delen met elkaar. Momenteel bestaat er nog geen
interregionaal platform voor brugproject-organisaties. Dit project stelt de
organisaties in staat om van elkaars ervaringen te leren.

3. Voor het antwoord op de vraag naar concrete resultaten en evaluatie verwijs ik naar
1 en 2.
Wat betreft de toekomst van de brugprojecten, kan ik aangeven dat Formaat hierover
samen met de partners een nota schreef. In deze nota stelt Formaat een aantal
accenten voor die de vereniging de komende jaren willen leggen:
“-

Basiswerkzaamheden uitvoeren: Formaat wil blijven inzetten op het verbeteren
en herstellen van de basisinfrastructuur van jeugdhuizen. Hiervoor gaan de
vereniging op zoek naar extra partners om de regio’s waar ze actief te zijn te
verruimen.
Daarnaast wil men een aantal proeftuinen opzetten waarvoor men op zoek
gaat
naar
nieuwe
partners
(bv.
opleiding
productontwikkeling,
amateurkunsten, experten, …). In deze proeftuinen zal veel meer de link met
de inhoudelijke ambities van het jeugdhuis en de infrastructurele
mogelijkheden gemaakt worden.

-

Polyvalente ruimten: Momenteel beschikt het merendeel van de jeugdhuizen
over een instuif. De helft heeft ook nog een vergaderruimte, een fuifzaal en een
buitenruimte aan het jeugdhuis. Via infrastructurele ingrepen en slimme
inrichtingen wil Formaat dat deze ruimten breder ingezet kunnen worden.
Hierdoor verbreedt het activiteitenaanbod van het jeugdhuis en worden
mogelijkheden
gecreëerd
voor
het
jeugdhuis
om
lokaal
nieuwe
samenwerkingen aan te gaan.

-

Podiumaanbod: jeugdhuizen zijn een bakermat voor lokaal artistiek talent. We
zullen jeugdhuizen ondersteunen in de uitbouw van een multidisciplinair
podiumaanbod. Ook dit heeft een infrastructurele component. Door gerichte
infrastructurele ingrepen wil Formaat een aantal jeugdhuizen de kans geven
om sterker in te zetten op een kwalitatief podiumaanbod.

-

Zichtbaarheid: Om gekend te zijn, moet je gezien worden. Een vijfde van de
jeugdhuizen geeft aan zich op een moeilijk bereikbare locatie te bevinden.
Twee-derde vindt dat het jeugdhuis niet goed zichtbaar is. Formaat gaat samen
met partners een (uniform) product ontwikkelen dat jeugdhuizen opnieuw
herkenbaar maakt in het straatbeeld.

In 2016 zal Formaat samen met de partners een meer uitgewerkte toekomstvisie
formuleren op het project infrastructuur.
4. Formaat deelt ons mee dat zij, noch de partnerorganisaties dergelijke signalen
hebben ontvangen.

