
Studiedag: ‘(Co)housing first!’ Over kleinschalige wooneenheden,              
                         ‘Housing First’ en werken met jongvolwassenen in transitie.
Maandag 09.12.2019 van 9 uur tot 16 uur

Programma – met muzikale intermezzo’s door De Troubadours
9 uur – 9.30 uur 
9.30 uur – 9.40 uur 
9.45 uur – 10 uur  

10 uur – 10.30 uur 

Onthaal

Warm welkom vanuit het Cera-Rubicon-project

Ontwikkelingsproces Kaizen/ KaJac 
Laurens Troch is coördinator van Kaizen/ KaJac en brengt een kort verhaal over het 
ontstaan en de ontwikkeling van Kaizen.

Perspectieven op de uitstroom uit de jeugdhulp en het ‘A Way Home-project’  
An Rommel is beleidsmedewerker voorzieningenbeleid en coördinator van het  EU-
project ‘A Way Home’. Zij gaat dieper in op de complexiteiten rond uitstroom uit de 
jeugdhulp en het belang van het betrekken van verschillende  levensdomeinen (wonen, 
werken, onderwijs, …). Zij brengt een internationaal  perspectief mee via het ‘A Way 
Home’-project dat zijn grondslag heeft in Canada. Daarnaast gaat ze dieper in op hoe 
hiermee aan de slag wordt gegaan in Antwerpen.

10.30 uur – 10.45 uur	 Koffiepauze

10.45 uur – 11.30 uur  Kritische blik op dak– en thuisloosheid bij jongvolwassenen in Vlaanderen 
Professor Koen Hermans is docent sociaal werk aan de KU Leuven en projectleider bij 
LUCAS, Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy in Leuven. Zijn onderzoek 
focust onder andere op de aanpak van dak- en thuisloosheid. In de afgelopen periode 
richtte hij zich daarbij ook op de  doelgroep van de jong-volwassenen.

11.30 uur – 12.15 uur     Housing First for Youth - Schotland  

Namiddag 

Alistair MacDermid en zijn team willen een einde maken aan de dakloosheid onder 
jongeren. Hij werkt reeds 15 jaar voor de belangrijkste Schotse voorziening voor dakloze 
jongeren, Rock Trust.  Gepassioneerd door innovatie brengt Alistair zijn verhaal over 
hoe zijn organisatie een aantal nieuwe modellen om jonge dak- en thuislozen te onder-
steunen, ontworpen en geïmplementeerd heeft, waaronder het eerste Housing First for 
Youth-project van het Verenigd Koninkrijk. 

Workshops van 13.15 uur tot 14 uur en 14.15 uur tot 15 uur (zie bijlage)

Inschrijven voor deze studiedag kan via deze link:
https://forms.gle/PoB8rtrktiLD61XF9
Locatie: H. Consciencegebouw, Koning Albert II Laan 15, 1210 Brussel

Welke uitdagingen en oplossingen bestaan er in het 
zoeken naar passende hulpverlening en het aanbieden 
van woongelegenheid voor deze omvangrijke groep 
van zoekende jongvolwassenen met complexe achter-
gronden en kwetsbaarheden.
We gaan er in deze dag dieper op in!



Workshop 1: Samen bereiken we meer!
In deze workshop krijg je uitleg over de samenwerking van het Sociaal Huis in Mechelen, Kaizen (van 
Jeugddorp) en het JAC (van CAW Boom Mechelen Lier). Iedere dienst legt uit wat zij kunnen betekenen 
voor jongvolwassenen en wat jongvolwassenen van ieder van hun kan verwachten.
Daarnaast brengen ze de samenwerkingsverbanden in beeld, die kunnen inspireren in het aanbieden 
van zorg op maat voor jongeren vanuit het idee 1+1=3.

Workshop 2: De Grote Stap! – Cachet
(Let wel: deze workshop duurt 1.30 uur. D.w.z. dat je enkel deze workshop kan volgen)
Jongeren en jongvolwassenen met een ervaring in jeugdhulp vertellen over hun ‘grote stap’, de stap 
van het leven in een voorziening naar een leven op eigen benen. Hoe hebben zij deze periode ervaren? 
Welke ondersteuning hebben ze gekregen? Wat was er goed, wat kon er beter?

Workshop 3: Jeugddorp methodisch!?
Twee collega’s uit Jeugddorp lichten de methodiek ‘Outcomes Star’ en ‘mapping’ toe.
‘Outcomes Star’ brengt de doelen van de jongvolwassenen concreet en werkbaar in kaart, om er zo stap 
voor stap, krachtgericht en met de jongere als regisseur van de hulpverlening mee aan de slag te gaan.	
‘Mapping’ wenden ze aan om in teamverband casussen te bespreken van jongeren waarmee ze tijdens 
de begeleiding ‘strugglen’. Centraal staat hierbij het samen denken vanuit het kader van de personen 
uit het netwerk van de jongeren… maar ook hoe belangrijk de rol van de persoon van de hulpverlener/
mens hierin is!

Workshop 4: Sport en ontspanning als middel tot verbinding
Carole Mouligneaux (JAC van CAW Boom-Mechelen-Lier) kwam in Boom verschillende meisjes tegen 
die zich graag willen inschrijven voor danslessen. Deze meisjes groeien op in kansarmoede en hun 
ouders kunnen geen dure lidmaatschappen betalen. Of ze hebben een andere culturele achtergrond en 
zitten vaak thuis. Het JAC kreeg van de gemeente projectsubsidies en kon zo 10 danslessen aanbieden, 
gegeven door een professionele danser.
Peter Muyshondt richtte ‘Urban Wolf Climbing’ op. De focus ligt op het samen klimmen in een zaal of op 
rotsen. Zo helpt ‘Urban Wolf’ de gasten om nieuwe mensen te leren kennen die ook gepassioneerd zijn 
door de klimsport of het buitenleven. Ze richten zich op mensen die zich door omstandigheden in de 
problemen bevinden en zich verliezen in roesmiddelen. Soms blijft er na jarenlang misbruik van drugs 
niet veel meer over van een gezond netwerk. Nochtans is dat netwerk cruciaal voor de re-integratie. 
‘Urban Wolf’ wil helpen om dat sociaal netwerk weer wat gezonder te maken. 
Koen Spiessens (Straathoekwerker	in	Boom)	stelt	het	gemeenschapsvormend	docufilmproject	uit	Boom	
voor: ‘Spiegelbeeld’. Begin 2015 … Een groep jongeren vraagt zich af wat mensen over hen denken. Ze 
vragen twee documentairemakers om hen een half jaar te volgen. Samen willen ze zich tonen zoals ze 
zichzelf zien, als zoon van een allochtoon, in Boom.

Workshop 5: Housing first for youth and trauma (workshop in het Engels)
Alistair MacDermid exploreert via een interactieve sessie de impact van trauma op jongvolwassenen. De 
focus hierbij ligt op hoe het ‘Housing First for Youth’-model ondersteuning kan bieden aan jongvolwass-
enen die lijden onder de gevolgen van een trauma.

Workshop 6: Werken met ervaringsdeskundigen in de Bijzondere Jeugdzorg 
Welke rol kunnen ervaringsdeskundigen opnemen binnen de Bijzondere Jeugdzorg? Wat is hun meer-
waarde voor jongeren ‘op weg naar volwassenheid’? Wat zijn hierin de uitdagingen, kansen en ob-
stakels?
Studenten vanuit het bijzondere traject: ‘Ervaringswerken in de Geestelijke Gezondheidszorg- en Ver-
slavingszorg’ van de UCLL brengen een workshop. Ze delen hun visie vanuit hun opleiding over welke 
meerwaarde ervaringsdeskundigen kunnen hebben in je organisatie.

Workshop 7: Ex-cliënten aan het woord.
Krachtige en inspirerende verhalen van ex-cliënten die verbleven in Jeugddorp. Hoe hebben zij de 
hulpverlening beleefd? Wat heeft hen geholpen en wat niet? Hoe kunnen zij mee het verschil maken 
voor kinderen en jongeren in Jeugddorp en de Bijzondere Jeugdzorg? Hoe zien zij een ‘ideale bege-
leiding’ naar volwassenheid? Wat maakt hen expert en hoe kan deze expertise aangewend worden 
binnen de hulpverlening?




