Een jeugdhuis beginnen in de kelder bij je thuis, kan dat zomaar?
Samen met vrienden een circusorganisatie uit de grond stampen en
geld krijgen van de stad voor eenwielers en jongleerballen? In je eigen buurt een repetitieruimte vinden voor je band? Een PA-installatie lenen voor het muziekfestival dat je in de wijk organiseert? Het
skatepark gebruiken voor een nachtelijke meeting of styles?
Het kan allemaal, en de stad helpt je er zelfs bij.
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Al wie plannen heeft met ’t stad en wil weten hoe die te
realiseren, moet deze folder zeker lezen.
Ben je op zoek naar een tof jeugdhuis om uit te gaan? Wil je zwemmen, bmx-en, capoeira beoefenen, zingen, schermen, turntable-en,
skaten, boetseren, maar je weet niet waar? Wil je dat je school de
zoveelste saaie cultuurweek vervangt door wokshops multimedia,
fotografie en dans? Is het een repetitiekot in de buurt dat je zoekt?
Heb je een hekel aan het soort schouwburgtheater waar je ouders
van houden, en verlang je naar toneel dat echt naar de keel grijpt?
Wil je tijdens de zomervakantie wel eens iets anders dan mee met de
familie naar de Costa del Sol? Vind je Scouts en Chiro kinderachtig
maar wil je toch bij een jeugdbeweging?
In ’t stad wordt er ongelooflijk veel georganiseerd voor jongeren,
maar je moet het wel weten te vinden natuurlijk...
Wie wil weten wat er te beleven valt in Antwerpen,
moet deze folder zeker lezen.

Vraag je je af of de stad er kan voor zorgen dat het niet meer binnenregent in jullie scoutslokaal? Wil je weten hoe je vrijwilligers kan
verzekeren die meehelpen in het jeugdhuis? Ben je op zoek naar subsidies voor jullie jaarlijkse zomerkamp? Met de jeugdbeweging een
feest geven op de kaaien, kan dat eigenlijk?
Wil je graag vorming volgen over communicatie met moeilijk bereikbare doelgroepen? Wil je een paar van jullie kaderleden uitwisselen
met die van een jongerenorganisatie in Barcelona? Of ben je op zoek
naar een goeie PA voor jullie festival?
Elke jeugdbeweger, jeugdrader of lid van een jongerenorganisatie die
wil weten hoe de stad kan helpen, moet deze folder zeker lezen.
Wat wil het Antwerpse stadsbestuur de komende jaren voor jongeren realiseren, en hoe broed je je eigen plannen uit? Hoe helpt
de stad je daarbij, en welke ideeën heeft ze zelf als het gaat over
feesten, sport, ruimte voor jongeren, vrijwilligerswerk, kansengroepen, muziek, inspraak? Het staat in deze folder over het Antwerpse
jeugdbeleid – lees hem!
Deze folder is bedoeld voor al wie jong, vrij en vrolijk is, goesting
heeft om te weten wat er voor hem/haar te doen is in ’t stad, of zelf
iets wil organiseren. Samen met vrienden of met de jongerenorganisatie waar je lid van bent. De stad stimuleert en helpt je daarbij
– zo staat het in haar beleidsplan voor 2008-2010. Waarom? Omdat
jongeren die zelf vanalles organiseren en overal gaan proeven, zich
goed in hun vel voelen. Omdat jongeren die zich fijn voelen in Antwerpen de stad plezanter en avontuurlijker maken. Omdat ’t stad
van iedereen is.
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“Ge zoudt beter
studeren, in
plaats van te
tappen in het
jeugdhuis”

“Iedereen kent mensen die ‘meer in zich hadden’ en waar het nooit is uitgekomen. Wel,
jongeren stimuleren om er te laten uitkomen
wat erin zit, is ons doel. Wij helpen hen daar zo
goed mogelijk bij. Bij Kavka krijgen jongeren de
vrije baan om te organiseren wat ze willen, hun
creativiteit te ontplooien en verantwoordelijkheid te nemen. En terwijl ze doen wat ze graag
doen, ontwikkelen ze vaardigheden die ze in hun
latere leven en in hun job kunnen gebruiken.”

{ Jan, kavka & jcc zappa }
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Backstage meehelpen in TRIX en na het optreden een pintje drinken met de muzikanten van de band. De boel mee opkuisen na
een feest bij de Scheld’apen en er vrienden
maken. Met een paar soulmates een breakdancefestival opzetten en ineens beseffen dat
je zo méér leert dan tijdens de projectweek
op school. Als leider bij de jeugdbeweging tijdens het zomerkamp een schat aan mensenkennis opdoen.
Meer dan XaantalX Antwerpse jongeren doen
vrijwilligerswerk. Ze doen het niet voor het
geld, en ze worden er niet voor betaald, maar
ze krijgen wel veel anders terug: vrienden,
plezier, en ervaring die ze later nog goed kunnen gebruiken.
Die kan je nu zelfs op je cv zetten om aan
werkgevers te bewijzen dat je in je vrije tijd
vaardigheden hebt ontwikkeld die in het beroepsleven goed van pas komen. Door als vrijwilliger mee te helpen, leer je namelijk veel
wat je op school niet of onvoldoende leert:
samenwerken met anderen, verantwoordelijkheid nemen, met geld omgaan, lichttechniek, medewerkers motiveren, Xnog voorbeeldenX. Allemaal vaardigheden die je in het
echte leven en in je job goed kan gebruiken.
Die ‘elders verworven competenties’ (= wat je
op school niet leert) gaat de stad vanaf nu actief promoten. Wie zelf iets organiseert, of als
vrijwilliger meedraait in een jongerenorganisatie, zal binnenkort een bewijs, diploma of
certificaat krijgen dat zegt welke vaardigheden je ontwikkeld hebt. Meer nog, er komen

• Alle info over vrijwilligerswerk communiceert
de Jeugddienst via zijn
website (url?) en de
nieuwsbrief (hoe inschrijven?)

Jongerencompetentiecentra zoals Zappa,
JCC Deurne-Noord en Xhoe heet de derde?X
waar je cursussen kan volgen en waar je je
nieuw opgedane kennis verder kan ontwikkelen en verdiepen. Doe je bijvoorbeeld het
• Vrijwilligers doen het
geluid in het jeugdhuis, dan kan je nog beniet voor het geld, wel
ter leren hoe het werkt door een vorming omdat het plezant is,
geluidstechniek te volgen. Xnog voorbeel- omdat ze er vrienden
door maken en omdat
denX
Rond die ‘Elders Verworven Competenties’
wordt nu een beleid gebouwd, met de bedoeling om wat jongeren doen in hun vrije
tijd zodanig te waarderen dat ze met hun
ervaringen meer kans maken op een fijne
job. Goed nieuws dus voor wie liever gaat
tappen in het jeugdhuis dan huiswerk te
maken...

ze er op een aangename
manier zichzelf kunnen
uitproberen. Neemt niet
weg dat het af en toe
lastig is en dat het ok is
dat je eens voor bedankt
wordt. Daarom organiseert de Jeugddienst elk
jaar een bijeenkomst
voor vrijwilligers om hen
te bedanken.
• Vanaf 2009 zijn er 3

Meer weten? JongerencompetentieVraag alles over centra, met interes‘elders verworven sante aanbiedingen in
competenties’ en vrij- vorming, en zelfs werk.
willigerswerk aan de
Stedelijke Jeugdienst, • De jeugddienst gaat het
of ga langs bij Kavka. volgen van cursussen

ook meer aanmoedigen.
(kadervorming te vinden
op de site en in den
Antwerpenar - waar te
vinden? adres?)
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“Ik heb een
plan ja. Maar
nu ik al die
administratieve
rompslomp zie,
is mijn goesting
om het uit te
voeren over.”

“Onze samenleving zit nu eenmaal ingewikkeld in mekaar. Je kan er maar best mee leren
omgaan. Zelf iets organiseren en je laten
bijstaan door jeugdwerkers die er al iets meer
van weten, is de beste leerschool.”

{ Kelly, Jeugdrader en feestbeest }
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“Voor beginnende bands
is de reglementering zeer
ingewikkeld, echt iets om het
noorden van kwijt te geraken. Waar je allemaal mee
in orde moet zijn, begin dat
maar eens uit te vissen... Er
is wel verbetering merkbaar.
Een goed initiatief is bijvoorbeeld www.repetitieruimtes.
be En er is de Jeugddienst die
jongeren helpt die zelf muziek
maken of een festival organiseren, maar velen weten niet
eens dat die bestaat.”

{ Robbert }

“Alle reglementering en voorwaarden
van de overheid kunnen het enthousiasme van jongeren die iets willen
organiseren in ’t stad kelderen, en de
Jeugddienst is er om ervoor te zorgen
dat ze hun weg vinden in die jungle.
Wat je ook wil organiseren – van een
schaatstoernooi tot een goudvissenrace – bij de Jeugddienst krijg
je alle info over hoe je wettelijk in
orde moet zijn, en begeleiding bij de
uitwerking van je idee. In feite zijn wij
een soort van evenementenadviesbureau voor jongeren. Eén van onze
belangrijke taken is administratieve
vereenvoudiging.”

{ Bart, coördinator van Piazza dell’ Arte }
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Steeds meer jongeren organiseren zelf hun
vrijetijdsaanbod. Zo zetten ze een bmx-festival op, een beatboxcontest, toneel-, dans- en
muziekprojecten. Terwijl ze daarmee bezig
zijn, leven ze zich uit, leren ze nieuwe vrienden kennen en oefenen ze zich in origineel,
creatief en vernieuwend denken. De stad
heeft dat begrepen en gaat actieve jongeren
die zelf vanalles organiseren extra ondersteunen.
Ook wie in een jeugdvereniging zoals Scouts,
Chiro, XXX of SSS zit, kan voor die organisatie alle soorten steun krijgen: van subsidies
over handige tips tot materiaal.

Hoe?
12

De Jeugddienst is de ideale bondgenoot voor al wie iets wil organiseren. Deze stadsdienst staat al het ambitieuze jonge volk bij op
inhoudelijk, administratief, financieel en logistiek vlak. Gratis.
Niet alleen kan je bij de Jeugddienst met al je vragen terecht, deze
stadsdienst heeft bovendien een budget om jouw ideeën te helpen
financieren. Om zo’n subsidie te krijgen, schrijf je een dossier waarin
je klaar en duidelijk uitlegt wat je van plan bent, waarom en hoe, en
waarvoor je geld denkt nodig te hebben – ook bij de opmaak van dat
dossier helpt de Jeugddienst je. Het is niet zo dat het blijft bij wat
info geven over hoe en waar je subsidies kan krijgen: de Jeugddienst
geeft actieve steun, geen moeite is hen teveel. Zelfs al kom je vijf
keer hetzelfde vragen, dan nog blijven ze lachen. Niet alleen voor
het uitvoeren van je plannen, maar ook voor cursussen, materiaal
en het opknappen van je lokaal heeft de Jeugddienst een budget.
Nog interessant om te weten: iedereen – organisaties en individuen
– kunnen gebruik maken van de uitleendienst van de Jeugddienst.
Lekker goedkoop en makkelijk (hoe gaat dit concreet en wat kan je
er lenen???)
De Jeugddienst blijft in 2008-2010 de steun en toeverlaat voor iedere
organisatie en elk individu dat iets wil organiseren, proberen, bricoleren. Maar de Jeugddienst heeft nog meer ambities. Een beetje
rondvragen leerde namelijk dat de service op sommige vlakken beter kon, en daaruit zijn deze goede voornemens gerold:

De jeugdwerkdatabase op xxxxsite?xxxx kon
op weinig applaus rekenen omdat hij niet
altijd even goed werd onderhouden. Daar
komt nu verandering in, en het hele ding
wordt gebruiksvriendelijker: meer zoekfuncties en meer informatie.
Jeugd.antwerpen.be is vanaf nu in één
oogopslag duidelijk, ondermeer over de
praktische organisatie van evenementen.
Het stadsmagazine Den Antwerpenaar gaat
vanaf nu meer en enthousiast berichten over
evenementen die het jeugdwerk en individuele jongeren organiseren.
Wie iets organiseert kan promomateriaal
krijgen van de jeugddienst om zijn evenement bekend te maken.
Omdat het een heel gedoe is om een
subsidiedossier op te stellen (ingewikkeld!),
organiseert de Jeugddienst vanaf nu elk jaar
een infosessie die iedereen op weg helpt.
Elke nieuwe groepsleider (Scouts, Chiro en
co) of jonge ‘wilde’ organisator krijgt van de
Jeugddienst een welkomstpakket met info
over het subsidiereglement.
Het wordt minder ingewikkeld om
subsidies aan te vragen: het subsidiereglement, de aanvraag, afhandeling
en controle worden simpeler. Er komt
trouwens ook een infodatabank met alle
info over subsidies. Kwestie van die op
je eigen tempo uit te pluizen als je geld
wilt voor een project of evenement.
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Ook interessant: de subsidies die de Jeugddienst zelf geeft, worden sneller uitbetaald
(gedaan met weken aan een stuk boterhammen met niets te eten), de werkingstoelage
is aangepast aan de index (het leven wordt
duurder), je krijgt subsidies voor meer verschillende vormingen en cursussen,
en de aanvraag wordt minder ingewikkeld.
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Er is niet alleen de uitleendienst en
subsidies, er komen ook nu ook materiaalcheques waarmee je in de privé met
korting materiaal kan lenen. Handig voor
wanneer je de allernieuwste portable
beamer van Samsung of Xnog een concreet voorbeeldX wil gebruiken. In Zappa
komt er een 2de uitleendienst. (wat kan
je daar uitlenen?)
De Jeugddienst maakt van elke erkende
jeugdverenging een dossier en een infofiche,
en die info wordt continu up to date gehouden en verzameld in een database die de
jeugddienst, stadswerkers en de districtjeuddiensten kunen raadplegen. Xwat hebben
individuele jongeren, jeugdbewegers enz
daaraan?uitleggen!X
Jeugddienstmedewerkers gaan vanaf nu
de hort op, zodat ze met eigen ogen zien
waar jongerenorganisaties en actieve
individuen nood aan hebben. (hoe gaat
dat concreet?)
Het Projectenfonds Integratie en Doorstroming is er. Dat steunt verengingen die zich
inspannen om jongeren die in het jeugdwerk
actief zijn te laten doorstromen naar een job
in jet jeugdwerk. (Hoe gaat dat concreet?)

“Ik verveel mij.”
“Wie zich nu nog verveelt in de vakantie, zoekt
het zelf. In heel Vlaanderen heb je namelijk
een enorm aanbod waarmee jongeren hun
vrije tijd kunnen vullen. Wij volwassenen
bombarderen hen plat, ze moeten zelf bijna
geen moeite meer doen. ‘Here we are now,
entertain us’... We mogen jongeren niet kapot
pamperen! Ik vind dat we beter niet te veel
hun polleke vasthouden. Soms willen jongeren
trouwens gewoon niksen, en dat is hun goed
recht. En wie heel de zomer lang wil voetballen op het pleintje om de hoek, mag dat van
mij perfect. Trouwens, zo leer je ook samen
te werken en overeen te komen met verschillende jongeren, je agressiviteit op een gezonde
manier te ontladen, en het is nog goed voor je
lijf ook. We moeten niet in de plaats van jongeren willen denken. Het aanbod is er, en als ze
er gebruik willen van maken dan weten ze de
weg. Voor de rest moeten we vrij initiatief aan
de jongeren zelf overlaten vind ik”

{ Bart, coördinator van Piazza dell’ Arte }
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Die kan je nu zelfs op je cv zetten om aan
werkgevers te bewijzen dat je in je vrije tijd
vaardigheden hebt ontwikkeld die in het
beroepsleven goed van pas komen. Door als
vrijwilliger mee te helpen, leer je namelijk
veel wat je op school niet of onvoldoende
leert: samenwerken met anderen, verantwoordelijkheid nemen, met geld omgaan,
lichttechniek, medewerkers motiveren, Xnog
voorbeeldenX. Allemaal vaardigheden die je
in het echte leven en in je job goed kan gebruiken. Die ‘elders verworven competenties’ (= wat je op school niet leert) gaat de
stad vanaf nu actief promoten. Wie zelf iets
organiseert, of als vrijwilliger meedraait in
een jongerenorganisatie, zal binnenkort een
bewijs, diploma of certificaat krijgen dat
zegt welke vaardigheden je ontwikkeld hebt.
Meer nog, er komen Jongerencompetentiecentra zoals Zappa, JCC Deurne-Noord en
Xhoe heet de derde?X waar je cursussen kan
volgen en waar je je nieuw opgedane kennis
verder kan ontwikkelen en verdiepen. Doe je
bijvoorbeeld het geluid in het jeugdhuis, dan
kan je nog beter leren hoe het werkt door een
vorming geluidstechniek te volgen. Die kan je
nu zelfs op je cv zetten om aan werkgevers te

bewijzen dat je in je vrije tijd vaardigheden
hebt ontwikkeld die in het beroepsleven
goed van pas komen. Door als vrijwilliger
mee te helpen, leer je namelijk veel wat je
op school niet of onvoldoende leert: samenwerken met anderen, verantwoordelijkheid
nemen, met geld omgaan, lichttechniek,
medewerkers motiveren, Xnog voorbeeldenX. Allemaal vaardigheden die je in het
echte leven en in je job goed kan gebruiken.
Die ‘elders verworven competenties’ (= wat
je op school niet leert) gaat de stad vanaf nu
actief promoten. Wie zelf iets organiseert,
of als vrijwilliger meedraait in een jongerenorganisatie, zal binnenkort een bewijs,
diploma of certificaat krijgen dat zegt welke
vaardigheden je ontwikkeld hebt. Meer nog,
er komen Jongerencompetentiecentra zoals
Zappa, JCC Deurne-Noord en Xhoe heet de
derde?X waar je cursussen kan volgen en
waar je je nieuw opgedane kennis verder
kan ontwikkelen en verdiepen. Doe je bijvoorbeeld het geluid in het jeugdhuis, dan
kan je nog beter leren hoe het werkt door
een vorming geluidstechniek te volgen.

Die kan je nu zelfs op je cv zetten om aan
werkgevers te bewijzen dat je in je vrije tijd
vaardigheden hebt ontwikkeld die in het
beroepsleven goed van pas komen. Door als
vrijwilliger mee te helpen, leer je namelijk
veel wat je op school niet of onvoldoende
leert: samenwerken met anderen, verantwoordelijkheid nemen, met geld omgaan,
lichttechniek, medewerkers motiveren, • Alle info over vrijwilliXnog voorbeeldenX. Allemaal vaardigheden gerswerk communiceert
die je in het echte leven en in je job goed de Jeugddienst via zijn
kan gebruiken. Die ‘elders verworven com- website (url?) en de
nieuwsbrief (hoe inschrijpetenties’ (= wat je op school niet leert) ven?)
gaat de stad vanaf nu actief promoten. Wie
zelf iets organiseert, of als vrijwilliger mee- • Vanaf 2009 zijn er 3
draait in een jongerenorganisatie, zal bin- Jongerencompetentienenkort een bewijs, diploma of certificaat centra, met interessante aanbiedingen in
krijgen dat zegt welke vaardigheden je ont- vorming, en zelfs werk.
wikkeld hebt.
Meer weten?
Vraag alles over
‘elders verworven
competenties’ en vrijwilligerswerk aan de
Stedelijke Jeugdienst,
of ga langs bij Kavka.

• De jeugddienst gaat het
volgen van cursussen
ook meer aanmoedigen.
(kadervorming te vinden
op de site en in den
Antwerpenar - waar te
vinden? adres?)
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