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Jeugdwelzijnswerk past zich aan: van online
chatten tot voordeurgesprekken

Het jeugdwelzijnswerk in Gent heeft zijn werking radicaal veranderd om ook

tijdens de coronacrisis kwetsbare kinderen en jongeren te bereiken. Veel gebeurt

digitaal, maar jeugdwerkers gaan ook nog op pad. Zo organiseren ze

'gesprekswandelingen' of trekken ze in duo naar voordeuren van jongeren om

hulp of een babbel te bieden waar kan.

Veerkracht

Het stadsbestuur besliste eerder om de subsidie-overeenkomsten met het jeugdwelzijnswerk te

laten doorlopen als de organisaties hun werking aanpasten. Dat is ook gebeurd. Vaste

groepsactiviteiten zijn deels vervangen door online activiteiten en jeugdwerkers gaan actief op

zoeken naar jongeren en gezinnen die hulp nodig hebben. De coronarichtlijnen worden

nauwlettend opgevolgd en de Stad Gent zorgt voor omkadering.
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'De Vlaamse overheid besliste onlangs dat jeugdwelzijnwerk een essentieel
beroep is. En terecht. Het Gentse jeugdwelzijnswerk toont in deze
coronaperiode zijn veerkracht door samen te werken en het aanbod radicaal
om te gooien, met als doel bereikbaar te blijven voor alle jongeren in
kwetsbare situaties.'
— Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

'Walk and Talk'

In verschillende wijken gaan jeugdwelzijnswerkers al enkele weken in duo op pad. Ze bellen aan

bij kwetsbare gezinnen, delen voedsel- en spelpakketten uit, zoeken jongeren op in de buurt.

Organisaties zoals Formaat, JES, Overkop, vzw Jong en Habbekrats ontwikkelden bovendien

'walk and talk'. Jongeren kunnen beroep doen op een jeugdwerker voor een gesprekswandeling

in hun buurt. Ook online halen alle organisaties alles uit de kast, met onder meer bel- en

chatrondes en activiteiten. Onder meer JES ondersteunt jongeren online met

huiswerkbegeleiding. Ook Habbekrats presenteert een heel gamma aan lockdown-initiatieven.

'In je kot blijven is geen evidentie voor jongeren die geen kot of enkel een
verblijfplaats hebben, of in een moeilijke thuissituatie zitten. Het is dan fijn om
te zien dat de krachten van jeugdwelzijnswerkers-jeugdwerk snel verenigd
werden.'
— Andreas Accoe, groepswerker Jong Gent in Actie

Jongerenonthaal en mobiele teams

Jongerenarmoedeorganisatie Jong Gent in Actie startte samen met vzw Jong en vzw Lejo het

'Jongerenonthaal'. Op die plek kunnen jongeren terecht voor een babbel, (school)ondersteuning

en basispakketten voeding en hygiëne. Maar er wordt ook mobiel gewerkt. Lejo vzw en Graffiti

vzw trekken met busjes en fietsend naar de wijken en ook mobiele teams van vzw Jong gaan de

baan op. Jongeren kunnen ook bij vzw Jong terecht voor een gesprek aan hun voordeur of op

een afgesproken plaats. Per wijk en per ronde worden zo'n 15 jongeren bereikt.

Contact

Sofie Rédelé, kabinet schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-

mail sofie.redele@stad.gent

Bevoegd
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.
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