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WIJ ZIJN JES
JES is een jeugdorganisatie voor alle kinderen en jongeren in Antwerpen, Brussel en
Gent. We ondersteunen hen op het vlak van vrije tijd, onderwijs, werk, opleiding en
welzijn.
JES vertrekt vanuit een positieve kijk op stedelijkheid. We zoeken steeds naar nieuwe
opportuniteiten en samenwerkingen en delen met plezier onze expertise. Kinderen en
jongeren moeten zich thuisvoelen in de stad. We ondersteunen hen via activiteiten en
projecten in de zoektocht naar hun plaats in de stad en naar hun eigen competenties.
JES geeft hen een duwtje, zodat ze zich gesterkt voelen en kunnen groeien: als
individu, als groep en als volwaardige bewoner van de stad.
Met een eigenzinnige en constructieve blik op stedelijke uitdagingen maakt JES het
verschil. We bouwen samen met kinderen, jongeren en partners aan de stad van
morgen. Want jongeren maken de stad!

Hoe doen we het?

•Competentiegericht.
•Participatief
•Geïntegreerd
•Vindplaatsgericht.
•Beleidsgericht

www.jes.be

JES in het jeugd(werk)landschap
JES = Landelijk erkende jeugdvereniging
JES Brussels, JES Antwerpen, JES Gent = lokale werkingen met eenzelfde missie en
visie verankerd in de stad.

22 maart 2016
Niet zo maar een datum voor JES
Er ging een en ander aan vooraf, maar de impact nadien was en is groot.
De wereld op je praktijkbord. Dat was én is heftig
• Voor jongeren: dé jeugd bestaat niet, ook niet in Brussel impact laat zich
ook zeer sterk voelen ook in Antwerpen.
• Voor Jeugdwerkers
• Voor de organisatie

JES werkt,
ook aan zichzelf
Vindplaatsgericht werken als wezenlijk onderdeel van de werking : houdt de vinger aan de pols van jongeren, je leert de stad
kennen.
De doelgroep consequent centraal (= kinderen en jongeren)
Jongeren versterken op hun maat en hun tempo, inzetten op werken met vrijwilligers
Tijden maken voor de professionals/jeugdwerkers.
(h)erken hun expertise
ruimte voor vorming en opleiding
Intervisie
Uitwisseling tussen collega’s en de verschillende werkingen
Voor de organisatie: samen expertise opbouwen, jeugdwerk is een job, afbaken….
Vertrouwen, in werken met jongeren, maar ook als organisatiewaarde
Deontologisch kader, doorleven en geeft rust
Investeren in het (verbreden van ) netwerken

Enkele vaststellingen
Complexe aangelegenheden en problematieken vragen verschillende brillen en verschillende expertises. : Die moeten
elk op hun waarde worden geschat
jeugdwerk heef zijn bril en zijn expertise
De kracht van het jeugdwerk heeft ook zijn grenzen.
•
oefening voor de organisatie: (afbakenen, expertise zoeken waar ze zit)
•
nood aan duurzame erkenning door anderen
•
Scherpstellen wat de rol van een professionele jeugdwerker (en soms ook in die van de vrijwilliger)
De dubbele rol van het jeugdwerk
Stem van jongeren versterken én bruggenbouwer
Bij complexe zaken, crisissen zijn beide functies niet altijd in 1 persoon te verenigen, ook niet in 1 werking:
Prioriteit zal altijd gaan naar de stem van jongeren, maar beide rollen worden best opgenomen. (binnen of
buiten de organisatie

Als het dan toch over de centen gaat
Projectsubsidies:
JES tekende niet in op de projectsubsidie positieve identiteitsontwikkeling.
JES maakt wel vaak gebruik van projectsubsidies , Dit werkt als de timing juist zit, doelstellingen van oproep helder
zijn en overeenkomen met doelstelling van de organisatie én die effectief een impuls zijn voor de optimalisatie van
duurzaam werking.

Aanbevelingen
voor wie het aanbelangt
Erkenning van het jeugdwerk, vraagt ook terreinkennis en goede samenwerking ontstaat moeilijker als die onder grote druk moeten
vormgegeven worden. Het zou goed zijn als niet enkel het jeugdwerk preventief werkt.
Nood aan partnerschap tussen organisaties, onderling én samenwerking met overheid en sector. (of wees eerlijk als je uitvoerder wil van
uitgetekend plan)
Nood aan duidelijke regisseur = mandaat die belangen van kinderen en jongeren centraal stelt en mensen samenbrengt
Afstemming en samenwerking tussen Vlaams en lokaal beleid
Erken de complexiteit van de grootstad en de tempoverschillen, middelmatig beleid is niet goed genoeg
Soms/vaak is er nood aan nazorg! Dit maakt onderdeel uit van de crisis.
Onderschat de impact niet op het leven van sommige jongeren, de ‘colletaral damage’ is groot
Nood aan perspectief voor jongeren: Op vlak van onderwijs, tewerkstelling, publieke ruimte, vrije tijd
Nood aan perspectief voor organisaties
Politiserend werken kent vele vormen. Het start ‘intern’ in je eigen organisatie.
Verder werken en zoeken naar de rol van de media
Implementeer de opgedane kennis, (ze is toepasbaar in vele situaties)
Mag het ook nog eens plezant zijn, JES = jeugdwerk voor jongeren in de stad. JES is jeugdcultuur, JES is werken met 500 vrijwilligers, JES is
participatie in de publieke ruimte,… .Hier ligt de kracht en de basis voor veekracht

