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Het braindrain-fenomeen in de Westhoek zorgde de afgelopen legislatuur voor een verhoogde
beleidsaandacht voor jongeren. De achttien gemeenten, de provincie West-Vlaanderen en Resoc
Westhoek bundelden via de streekwerking de krachten om de braindrain op een succesvolle manier te
counteren. Zo leverde de regio de laatste jaren diverse inspanningen onder de noemer ‘Jeugd in de
Westhoek’ om de jeugd-leefbaarheid in de regio te behouden of indien mogelijk te verbeteren. Begin
2012 werden deze acties verlengd tot begin volgende legislatuur onder de noemer ‘Forum Jeugd
Westhoek’.
In 2005 werd werk gemaakt van een studie “Blijven of wijken” door Dr. Frans Thissen. De beperkte
arbeidsmogelijkheden en culturele ontplooiingsmogelijkheden voor hoger opgeleide jongeren in de
streek bleken de belangrijkste achtergrond voor de negatieve migratiebalans van jongeren en de
daarbij optredende braindrain.
De streekwerking lanceerde sindsdien diverse acties m.b.v. leadermiddelen onder de noemer ‘Jeugd
in de Westhoek’. In 2006 ging het “jeugdoverleg” van start en in 2009 het “Impulsproject Jeugd in de
Westhoek“. De inzet van een streekwerker Jeugd in de Westhoek focust vanaf dan voornamelijk op
de ondersteuning van het (inter)gemeentelijke jeugdbeleid en het aanbod jongerencultuur. Tijdens
deze periode worden talrijke jeugdprojecten (zie tabel in bijlage) gerealiseerd.
Met het oog op de tijdelijkheid van het huidige project vroeg het werkveld de bestaande
samenwerking minstens te vervolgen en structureel te verankeren. Dit resulteerde in een
bestendiging tot het begin van de volgende legislatuur onder de noemer Forum Jeugd Westhoek. Dit
forum focust zich vanaf nu, gebaseerd op een actieplan, voornamelijk op volgende 4 pijlers: de
intergemeentelijke samenwerking, het gestructureerd overleg met de jeugdbeleidssector op
streekniveau, belangenbehartiging van jongeren en integratie in andere beleidsdomeinen en
intergemeentelijke initiatieven.
Het doel van de bestendiging is het blijvend bevorderen en integreren van de werking van de
verschillende jeugddiensten zoals deze nu bestaat. De schaalvoordelen die hiermee geboekt kunnen
worden, moeten de slagkracht, efficiëntie en effectiviteit van het lokale jeugdbeleid in de Westhoek
vergroten, teneinde de jeugd-leefbaarheid te verbeteren en de braindrain te counteren. De
doelgroep van deze aanpak gaat van pas geborenen tot jong volwassenen en jonge ouders. Het werk
is echter nog niet af.
Met de doorstart van het Forum Jeugd Westhoek in januari 2012 werd de verderzetting in de
volgende legislatuur mogelijk gemaakt maar niet gegarandeerd. De nieuwe lokale verkozenen zullen
straks voor de keuze staan dit regioproces al dan niet verder te zetten. De huidige schepenen van

jeugd en jeugdconsulenten bijeen gebracht in het Forum Jeugd Westhoek roepen de toekomstige
verkozenen op om samen verder te investeren zoals dit de laatste jaren al gebeurde. De beoogde
omslag vereist inspanningen die vele jaren worden volgehouden. De inzet vormt immers de
toekomstige leefbaarheid van de streek en zijn gemeenten.
Met deze oproep hoopt het forum “de aantrekkelijkheid van de Westhoek voor jongeren” als issue
in de lokale verkiezingen te brengen, in de hoop dat dit verder zijn weg zal vinden in de
coalitievorming voor de nieuwe legislatuur en zodoende op de gemeentelijke en provinciale
meerjarenplanning terecht komt.
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Bijlage – gerealiseerde (intergemeentelijke) projecten
Jaar
2009

2010

2011

TOTAAL

Project
Speelweefsel Kemmelberg

Budget
€ 10 000

Opleiding Jeugdadviseurs

€ 6 285

Opleiding fuifcoaches
Rock ’n roll highschool
Surplus: participatieproject fuiven
Westanglia
Dranouter@work
Overscenes
Hypnorama (A new breeze)
Westoek.be festivalreporters
Opleiding fuiven
Burning man Westh. (deel 1 & deel 2)
Biënnale pure peinture
Jongeren en erfgoed
Jeugdadviseurs
J-SPOT
Jens en de museumschat
Rookop Gezinsfestival
100% Lena
Burning Man 2.0 (alias Art.19)

€ 1 200
€ 3 500
€ 1 300
€ 3 500
€ 28 550
€ 500
€ 7 000
€ 750
€ 600
€ 36 558,5
€ 2 200
€ 1 100
€ 3 100
€ 4 500
€ 10 000
€ 7 000
€ 2 500
€ 10 000
€ 140.470,30

