WEBINARS
Zorgcontinuïteit voor kwetsbare
jongeren na hun 18 jaar
CERA-RUBICONPROJECT

do. 20 mei en do. 27 mei

Enthousiasmeren
e
maatschappelijkd
e
werking!

Draaiboeken voor
een betere overgang
van jeugdhulp naar
volwassenheid.

Vijf straffe actieprojecten zetten zich de voorbije twee
jaar in voor het Cera-Rubiconproject.
Hoe deden ze dat?
 Ze richtten zich hierbij tot jongeren tussen 16 en 25 jaar die zich
voorbereiden om op eigen benen te staan na hun 18 jaar.
 Ze hadden een aparte creatief vernieuwende en lokale aanpak
 … met gebruikersparticipatie als troef.
Een aanrader voor andere initiatiefnemers die gedurende een uurtje
over het muurtje willen kijken en met de goede praktijken van de vijf
projecten zelf aan de slag willen gaan.

N I E T T W I J FE LE N , SC H R I J F J E I N!

5 WEBINARS

Op donderdag 20 mei en donderdag
27 mei stellen de projecten hun
ervaringen voor tijdens een kort en
krachtig webinar, telkens tussen 10
en 11 uur.

Do. 20.05 van 10 tot 11 uur

Inschrijven is gratis en doe je ten laatste
de dag vooraf via www.cera.coop.
We bezorgen je dan tijdig een link om
deel te nemen via Teams.

— Beschikbaarheid gegarandeerd
— Unieke plek met unieke
supporters

Do. 27.05 van 10 tot 11 uur

— Onderdak en antwoorden op
hulpvragen
— Op kot met studenten
— Cohousing voor tienerouders

Euh … Cera-Rubiconproject?
Wie zat daar weer achter?
Cera was de projecthouder en ondersteunde het project financieel en
op het gebied van communicatie. Trekker van het project was het Vlaams
Welzijnsverbond dat als koepelorganisatie de visie van de voorzieningen inbracht.
Cachet vzw vertegenwoordigde de belangen, vragen en noden van de jongeren
doorheen het hele traject.

MEER OVER DE VIJF STRAFFE ACTIEPROJECTEN

WEBINARS
Zorgcontinuïteit voor kwetsbare
jongeren na hun 18 jaar
DONDERDAG 20 MEI van 10 tot 11 uur

1. JUMP!

‘Wij zijn geen probleemjongeren, wij zijn
jongeren met problemen, waarvoor we
graag een oplossing willen. A.A.’

Beschikbaarheid gegarandeerd
Initiatiefnemer

JUMP! is een samenwerkingsverband in de brede jeugdhulp en over organisaties
heen, en werkt met jongeren en jongvolwassenen in Zuid-West-Vlaanderen.

Doelgroep

Jongeren tussen 16 en 25 jaar en hun omgeving (ouder(s), lief, breder netwerk) met
vragen en problemen in diverse levensdomeinen.

Projectomschrijving

JUMP! ontstond vanuit onze droom en verlangen: met elke jongere met een
hulpvraag, dicht bij de nood van de jongere hier en nu, aan de slag gaan en
samen aan een oplossing werken. Met alle partnerorganisaties en actoren over
domeinen heen slaan ze hiervoor de handen in mekaar. Zo maken ze komaf met
de wachtlijstenproblematiek. Daarnaast is er ook JUMP XL en de stuurgroep
JUMP! waar jongeren zich thuis kunnen voelen, echt samen kunnen zijn en zich niet
moeten wegsteken achter moeilijkheden of zich anders moeten voordoen. In deze
JUMP!-werkingen inspireren jongeren de professionelen om met hun verhalen en
ervaringen aan de slag te gaan.

2. KRACHTMOLEN

‘Wanneer ik een slechte dag heb, word ik niet
gedwongen om iets te doen, en kan ik erover praten.
Ik word aangesproken om iets te doen, maar niet
gepusht, en dat werkt beter bij mij.’

Unieke plek met unieke
supporters
Initiatiefnemer

Arktos + Vzw De Oever

Doelgroep

Jongeren van 18 tot 30 jaar die omwille van diverse redenen, onvoldoende of niet
bereikt worden door reguliere begeleidingsinstanties.

Projectomschrijving

De Krachtmolen is een unieke plek waar jongeren terug op kracht kunnen komen
en waarbij ze ondersteund worden door supporters. De begeleider krijgt in
dit project een andere rol en daarmee wakkeren ze de verantwoordelijkheid
over het eigen leven van de jongeren aan. Ze werken in groep op maat van de
jongeren waarbij de focus ligt op kennismaken, samenwerken, samen realiseren,
ondernemen via ervaringsgericht leren. Zo ontstaat ook de ondersteunende
kracht van de groep. In tegenstelling tot vele andere begeleidingstrajecten,
waar er sprake is van een verplichte doorverwijzing of deelname, zijn het hier de
jongeren zelf die de stap zetten, aangemoedigd door hun supporters. Zo ontstaat
ook de ondersteunende kracht van de groep. De afhankelijkheidspositie t.a.v. de
begeleider of de ‘doorverwijzer’ vermindert.

SCHRIJF JE IN! www.cera.coop

WEBINARS
Zorgcontinuïteit voor kwetsbare
jongeren na hun 18 jaar
DONDERDAG 27 MEI van 10 tot 11 uur

1. KAIZEN

“Het gevoel een thuis te
hebben en niet enkel een
huis met een dak boven
mijn hoofd” – H.

Onderdak en antwoorden
op hulpvragen
Initiatiefnemer Jeugddorp, afdeling Kaizen
Doelgroep

16- tot 25-jarige jongeren die omwille van welke reden dan ook, geen vaste
verblijfplaats hebben en die naast hun vraag naar onderdak ook nog andere
hulpvragen hebben.

Projectomschrijving

Kaizen ontstond toen men vanuit Jeugddorp merkte dat ex-bewoners niet de
nodige hulp ontvingen om hun leven verder vorm te geven na het afronden van
hun jeugdhulptraject. Daarom zet Kaizen in op het bieden van huisvesting en
begeleiding aan jongeren. Zo maakt Kaizen de brug naar volwassenhulpverlening.

2. VILLAGE PROJECT

”Het huis in de Kiezelstraat is niet
zomaar een kot, het is een plaats
met een andere aanpak. Dit is
een studentenhuis waar ik, als
jongvolwassene met een beperking,
veruit de grootste sprong heb
kunnen maken in zelfstandigheid en
zelfkennis. Het heeft mij bekwaam
genoeg gemaakt om volledig
zelfstandig te wonen. Door met
anderen te leven, leer je samenleven.”

Op kot met studenten
Initiatiefnemer Bethanië
Doelgroep

Werkende en studerende jongeren van 17 tot 25 jaar.

Projectomschrijving

In de Kiezelstraat wonen vijf jongeren samen. Twee van hen worden begeleid
omdat zij omwille van gedrags- en emotionele problemen en/of sociaalpedagogische moeilijkheden niet van thuis uit kunnen groeien naar zelfstandig
leven. De andere drie huurders kiezen ervoor zich te engageren binnen dit
‘omkaderd’ wonen.

3. CAPUTSTEEN

“Het is fijn om te weten dat je een
stabiele plek hebt om te wonen
en dat je niet alleen bent.”

Cohousing voor
tienerouders

Initiatiefnemer Jeugdzorg Emmaüs Mechelen: CBAW De Aanzet
Doelgroep
Tienerouders en tienerkoppels

Projectomschrijving

Jongeren die geconfronteerd worden met een (al dan niet bewuste) zwangerschap
staan voor een dubbele opgave. Enerzijds wordt er van hen verwacht dat ze
hun eigen leven op de rails krijgen en op eigen benen kunnen staan, anderzijds
moeten ze vorm geven aan hun ouderschap. Een specifieke omkadering is
hierbij ontzettend belangrijk. Deze vinden ze terug in ons co-housingproject
voor tienerouders, waarin verschillende diensten de handen in mekaar slaan om
jongeren op de best mogelijke manier te ondersteunen.

SCHRIJF JE IN! www.cera.coop

