PROJECTTITEL: Forum Jeugd
PROJECTCODE: GG/LEA/WEH15/12
PROMOTOR: Interlokale vereniging Westhoekpersoneel met als beherende
partner Stad Diksmuide
VOLGNUMMER VAN DECLARATIEDOSSIER:
1. Op welke periode heeft dit verslag betrekking (schrap wat niet past):
•
•

1 januari – 28 februari
1 juli – 31 december

Deze rapportage dient te worden ingediend uiterlijk tegen respectievelijk 15 februari en 15
juli (poststempel en/of datum van mail gelden als bewijs). Een declaratiedossier bestaat uit:
• Dit inhoudelijk voortgangsverslag (digitaal & 2 ondertekende exemplaren);
• Financieel overzicht (digitaal & 2 ondertekende exemplaren);
• Kosten- en betaalbewijzen (Enkel op papier in enkelvoud).

2. Het betreft hier een (schrap wat niet past):
•
•

Tussentijds verslag
Eindverslag (enkel als het project is afgelopen)

3. Onder welk thema valt het project (kies hieronder het thema):
Thema 2 - Profilering en promotie van de streekidentiteit (met inbegrip van
toerisme en recreatie)
4. Stand van zaken project:
4.1. Omschrijf de situatie/de fase waarin uw project zich nu bevindt. Grijp hiervoor terug naar
het goedgekeurde aanvraagformulier (Projectplanning in rekenblad) en geef hierbij duidelijk
aan wat tot hiertoe werd gerealiseerd. Vermeld ook georganiseerde vergaderingen, lezingen,
publieksmomenten,… Voeg als bijlage deelnemerslijst(en) toe met vermelding naam,
organisatie, geslacht en geboortejaar.
JANUARI – JUNI 2016
Voor de periode 1 juli 2015 tem 31 december 2015 verwijzen we naar het tussentijds verslag
van bij de declaratieronde begin 2016.
Van januari tot mei 2016 zat het project in een doorstartfase. Wel werden verschillende
bijeenkomsten georganiseerd m.b.t. de thema’s opgenomen in het actieprogramma Forum
Jeugd. De medewerkers van Westhoekoverleg volgden FJ ad interim op.
Vrijetijdsaanbod:
- UiTPAS Zonnebeke: 6/01/2016
- Overleg UiTPAS-dossier: 10/02/2016
- Werkgroep software: 10/03/16
Reguliere werking
- Forum Jeugd Westhoek: 11/03/16
Jongerencultuur
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Werkgroep Art. 19: 18/04/16

Vanaf mei 2016 kon het project ten volle herstarten door de aanwerving van een nieuwe
projectcoördinator. In deze fase ligt de nadruk op de kennismaking met de verschillende
partners en het voortzetten van de reeds opgestarte zaken die ad interim door de andere
medewerkers van Westhoekoverleg werden opgevolgd voor de komst van de
projectcoördinator.
Reguliere werking:
- Forum Jeugd Westhoek: 2/06/2016
- Overleg Westhoek KD’s XL: 8/06/2016
- Bezoektoer: Kortemark: 9/06/2016
- Bezoektoer: Heuvelland: 10/06/2016
- Bezoektoer: Poperinge: 13/06/2016
- Bezoektoer: Ieper: 13/06/2016
- Bezoektoer: Nieuwpoort: 16/06/2016
- Bezoektoer: Zonnebeke: 16/06/2016
- Bezoektoer: Alveringem: 17/06/2016
- Bezoektoer: Veurne: 22/06/2016
Vrijetijdsaanbod:
Overleg UiTPAS: bepalen trekkersrol: 31/05/2016
Lokaal Netwerk Poperinge: 7/06/2016
Overleg UiTPAS: 8/06/2016
Overleg Nele Merlier VDS: 17/06/2016
Lokaal Netwerk Zonnebeke: 28/06/2016
Jongerencultuur:

Ondernemerschap:
- Overleg Peter Debaenst: 1/06/2016
- Overleg ASO-/TSO-roadshow: 10/06/2016
- Overleg Ilse la Gasse UNIZO: 15/06/2016

JULI -DECEMBER 2016
Het project Forum Jeugd is volop in uitvoering.
Reguliere werking:
- Forum Jeugd Westhoek: 29/09/2016
- Forum Jeugd Westhoek: 20/10/2016
- Forum Jeugd Westhoek: 14/12/2016
- Overleg Transmobil: 18/08/2016
- Overleg Partons: 22/09/2016
- Overleg monitoring streekpact: 12/10/2016
- Bezoektoer Diksmuide: 6/07/2016
- Bezoektoer Lo-Reninge: 26/07/2016
- Bezoektoer speelpleinwerkingen: 25/08/2016
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Overleg Heidi Timmerman herinneringseducatie: 13/09/2016 en 13/12/2016
Bezoektoer De Panne: 14/09/2016
Denk- en netwerkdag cultuureducatie CO7: 29/09/2016
Conferentie Kind en Gezin De Toekomst Is Jong: 6/10/2016
Congres Formaat Later Als Ik Jong Ben: 14/10/2016
UiTforum: 18/10/2016
Congres Uit De Marge Strijd Om De Essentie: 10/11/2016
UiTPARTNER Inspiratiedag: 15/12/2016
Overleg VVJ: bekendmaking werking FJ: 1/07/2016
Overleg VDS: bekendmaking werking FJ: 22/08/2016
Overleg Formaat: bekendmaking werking FJ: 21/10/2016

Vrijetijdsaanbod:
- Overleg cultuurnet: 29/07/2016
- Afspraak Démos: verkenning studiedag en lokale netwerken Westhoek: 24/08/2016
- Stuurgroep UiTPAS: 12/09/2016
- Lokale groep Zonnebeke: 20/09/2016
- Lokale groep Ieper: 3/10/2016
- Lokale groep Diksmuide: 3/10/2016
- Lokale groep Poperinge: 4/10/2016
- Pas Partoe: 11/10/2016
- Projectteam UiTPAS: 19/10/2016
- Werkgroep software speelpleinwerking: 25/10/2016
- WG toeleiding UiTPAS: 26/10/2016
- Stuurgroep UiTPAS: 28/10/2016
- Werkgroep communicatie UiTPAS: 5/12/2016
- Pas Partoe: 13/12/2016
- Infosessie UiT-databank: 8/12/2016
- Overleg toegankelijk speelpleinwerk: 3/08/2016
- Bustoer toegankelijk speelpleinwerk: 17/08/2016
- Stuurgroep Toegankelijk Speelpleinwerk: 13/10/2016
- Overleg studiedag en uitwerking praktische tool: 23/11/2016
- Overleg Westtoer – Aurélia Leyn: 29/11/2016
- Fietsopleiding: overleg Chiron Potié: Kijk! Ik fiets!: 5/12/2016
Jongerencultuur:
Evaluatievergadering Art. 19: 23/11/2016
Werkgroep Art. 19: 7/07/16
Overleg Plokkersheem Art. 19: 9/09/2016
Overleg Sander Nolf: Art. 19: 13/09/2016
Persmoment Art. 19: 13/09/2016
Werkgroep Art. 19: 28/09/2016
Promotie Art. 19: KA Diksmuide: 7/10/2016
Voortraject Art. 19: 8/10/2016
Werkweek Art. 19: 31/10/2016 – 5/11/2016 (deelnemerslijst zie bijlage)
Toonmoment Art. 19: 4/11/2016
Ondernemerschap:
- Overleg Sigrid Verhaeghe: ondernemerschap en RESOC 8/09/2016
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Overleg Mieke Van Elslande: jobbeurs en ondernemerschap: 5/10/2016
Overleg Johan Halsberghe: afstemming netwerkmoment onderwijs-bedrijven:
9/11/2016
Netwerkmoment scholen en bedrijven: 15/11/2016
Netwerkmoment college Diksmuide: 15/11/2016
Overleg jobbeurs Ieper: 16/11/2016
Overleg VLAJO: 18/11/2016
Overleg ondernemerschap: sociale partners RESOC: 18/11/2016
DB RESOC: toelichting plan ondernemerschap

JANUARI – JUNI 2017
Het project Forum Jeugd is volop in uitvoering.
Reguliere werking:
Overleg WVA vzw: 18/01/2017
Forum Jeugd Westhoek: 20/01/2017
Toelichting plenaire vergadering: Voortgangstabel Streekpact – acties FJ: 20/01/2017
Toelichting geestelijke gezondheidszorg en jeugdwerk: 25/01/2017
Overleg Meetjesman: 30/01/2017
Stuurgroep Westhoek KD’s XL: 8/02/2017
Boekvoorstelling ‘Spelen in Zwarte Sneeuw’ Bruno Vanobbergen: 9/02/2017
Bezoektoer Vleteren: 1/03/2017
Overleg Ieper: overeenkomst copromotor: 1/03/2017
Congres Kopklanken: in ’t belang van jonge hoofden: 4/03/2017
Forum Jeugd Westhoek: 15/03/2017
Bezoektoer Langemark-Poelkapelle: 15/03/2017
VVSG Ronde Van Vlaanderen: 22/03/2017
Toelichting Dorpspunt Beveren aan de IJzer: 30/03/2017
Bustoer toegankelijk speelpleinwerk: 11/04/2017
Samenzitten actoren GGZ – jeugdwerk: verbinding: 12/04/2017
Inspiratiemiddag: Think Outside The Square: 19/04/2017
Lezing Soft Skills & Jongeren: 24/04/2017
Inspiratiedag kinderopvang VVSG: 27/04/2017
UiTPAS inspiratiedag: 11/05/2017
Debatavond VOKA: talent in de Westhoek: 11/05/2017
Bijeenkomst VVJ: 18/05/2017
Overleg B. Desmyter: 24/05/2017
Forum Jeugd Westhoek: 31/05/2017
West4work: 8/06/2017
Overleg ‘Samen tegen schooluitval’: 22/06/2017
Vrijetijdsaanbod:
Projectteam UiTPAS Westhoek: 10/01/2017
Stuurgroep UiTPAS Westhoek: 17/01/2017
Overleg Westhoek.be: 18/01/2017
Bijeenkomst Paspartoe: 24/01/2017
Stuurgroep Toegankelijk Speelpleinwerk: 2/02/2017
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Stuurgroep UiTPAS Westhoek: 3/02/2017
Overleg Vormingplus K. Carlier: 14/02/2017
Projectteam UiTPAS Westhoek: 16/02/2017
Overleg E. Demey: Blankaart als UiTPASpartner: 20/02/2017
Overleg taxicheques: 22/02/2017
Overleg Corecrew: website vrijetijdscommunicatie Westhoek: 23/02/2017
Overleg Newdays: huisstijl en vormgeving UiTPAS Westhoek: 28/02/2017
Bijeenkomst Paspartoe: 7/03/2017
Stuurgroep UiTPAS Westhoek: 17/03/2017
Bijeenkomst jeugdraden: 18/03/2017
WG communicatie en ICT UiTPAS Westhoek: 27/03/2017
Stuurgroep UiTPAS Westhoek: 21/04/2017
Overleg Open School: partner UiTPAS Westhoek: 8/05/2017
Overleg ICT-verantwoordelijken UiTPAS Westhoek: 10/05/2017
Stuurgroep UiTPAS Westhoek: 12/05/2017
Overleg sportief evenement Roesbrugge: 15/05/2017
Opleiding baliemedewerkers Zonnebeke: 16/05/2017
Projectteam UiTPAS Westhoek: 18/05/2017
Opleiding website UiTindeWesthoek.be: 23/05/2017
Overleg Memorial Museum Passchendaele: 29/05/2017
Lancering UiTPAS Westhoek: 31/05/2017
Overleg CAW: UiTPAS Westhoek: 1/06/2017
Overleg UiTPAS Westhoek: Poperinge – plaatselijke groep: 12/06/2017
Uiteenzetting UiTPAS Westhoek aan streekpartners: 22/06/2017
Stuurgroep UiTPAS Westhoek: 26/06/2017

Jongerencultuur:
Art. 19: startvergadering: 8/03/2017
Art. 19: vergadering WG: 1/06/2017
Art. 19: vergadering WG: 20/06/2017
Ondernemerschap:
Overleg jobbeurzen RESOC en FJ: 4/01/2017
Overleg JOC Ieper: bovenlokaal project ondernemerschap: 23/01/2017
Overleg jobbeurzen RESOC en FJ: 6/02/2017
Jobbeurs Ieper: 9/02/2017
Overleg ondernemerschap K. Vinckier: 13/02/2017
Overleg jobbeurzen: aanpak Veurne: 6/03/2017
Jobbeurs Veurne: 7/03/2017
Overleg UNIZO: stand van zaken projecten: 9/03/2017
Jobhappening Kortrijk: 16/03/2017
Afstudeerbeurs Gent: 28/03/2017

JULI – DECEMBER 2017
Het project Forum Jeugd is volop in uitvoering:
Reguliere werking:
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Infomoment Transitiereglement voor subsidiëring van culturele projecten met regionale
uitstraling: 5/09/2017
UiTforum XL: 21/09/2017
Netwerkstuurgroep integrale jeugdhulp: 26/09/2017
Forum Jeugd: 11/10/2017
Studiedag Toegankelijke Speelpleinwerk: 12/10/2017
Lezing Filip De Rynck: 13/10/2017
Netwerkmoment Samen Tegen Schooluitval: 19/10/2017
Klankbordgroep Westhoek: basisbereikbaarheid: 20/10/2017
Studiebezoek mobiliteitscentrale Gelderland: 27/10/2017
Overleg regionale werking VVSG: mobiliteit: 7/11/2017
Scholenoverleg Ieper: 8/11/2017
Uitwisseling jeugdambtenaren: Debattle: 21/11/2017
Overleg Transmobil: 24/11/2017
Overleg netwerk Samen Tegen Schooluitval: 29/11/2017
Forum Jeugd: 1/12/2017
EGTS Technisch Comité: 7/12/2017
Evaluatie regiomarketingcampagne: 15/12/2017

Vrijetijdsaanbod:
Overleg taxicheques: 6/07/2017
UiTPAS Ieper (ondersteuning): 6/07/2017
Overleg Regionale Landschappen: UiTPAS Westhoek: 14/07/2017
Afspraak app-ontwikkelaar Base To Build: 23/08/2017
Secretarissenoverleg: toelichting taxicheques: 1/09/2017
Stuurgroep toegankelijk speelpleinwerk: 19/09/2017
Stuurgroep UiTPAS: 27/09/2017
Lokale groep UiTPAS Diksmuide: 28/09/2017
Vorming voor jeugddiensten: suïcidepreventie in het jeugdwerk: 18/10/2017
Overleg software speelpleinwerk: 20/10/2017
Opleiding baliemedewerkers UiTPAS Poperinge: 24/10/2017
Lokale groep UiTPAS Poperinge: 25/10/2017
Opleiding baliemedewerkers UiTPAS Poperinge: 25/10/2017
Lokale groep UiTPAS Zonnebeke: 25/10/2017
Overleg grafisch ontwerper taxicheques: 13/11/2017
Evaluatievergadering stuurgroep toegankelijk speelpleinwerk: 13/11/2017
Werkgroep toeleiding UiTPAS: 13/11/2017
Stuurgroep UiTPAS: 16/11/2017
Overleg jeugddiensten Kust: taxicheques: 20/11/2017
Pas Partoe: 28/11/2017
Opleiding baliemedewerkers Diksmuide: 5/12/2017
Opleiding baliemedewerkers Diksmuide: 7/12/2017
KSB-trefdag UiTPAS: 14/12/2017
Jongerencultuur:
Artistiek overleg Art. 19: 26/09/2017
Werkgroep Art. 19: 9/10/2017
Ondernemerschap:
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Ondernemerschap/ondernemerszin bij jongeren: overleg RESOC acties Forum Jeugd:
7/07/2017
Overleg actieplan ondernemerschap: 10/07/2017
Overleg VLAIO: 22/08/2017
Afstemming netwerkmoment Duaal Leren: FJ en RESOC: 18/09/2017
Dagelijks Bestuur RESOC: netwerkmoment Duaal Leren: 22/09/2017
Overleg game Plantrekkers [ew32]: 5/10/2017
Overleg netwerkmoment Duaal Leren met bovenlokale partners: 13/10/2017
Brainstorm netwerkmoment Duaal Leren: 24/11/2017
Afstemming acties Forum Jeugd – RESOC ondernemerschap: 13/12/2017
Overleg netwerkmoment Duaal Leren: 20/12/2017

JANUARI – JUNI 2018
In het voorjaar van 2018 viel de projectcoördinator tijdelijk uit, er was een tijdelijke (halftijdse)
vervanging.
Reguliere werking:
Vergadering Forum Jeugd: 18/01/2018
Overleg ‘Samen tegen schooluitval’: 22/01/2018
Overleg ‘Kindvriendelijkheid’: 29/01/2018
Stuurgroep Westhoek KD’s XL: 6/02/2018
Boterhammen in de Kring: Dorpspunt: 12/02/2018
Overleg Ben: DVV en Netwerkmoment Duaal Leren: 14/02/2018
Overleg lerend netwerk Flankerend Onderwijsbeleid: 16/02/2018
Teamoverleg Westhoekoverleg: 19/02/2018
Startavond Toerisme Westhoek: 19/02/2018
Vergadering Forum Jeugd: 23/02/2018
Teamoverleg Westhoekoverleg: 07/03/2018
Netwerk Samen Tegen Schooluitval: 15/03/2018
Overleg met W. Bertier en L. De Vos i.v.m. Leader: 21/03/2018
Overleg WVA: 23/03/2018
Overleg B. Desmyter en L. De Vos: Voorbereiding vergadering Forum Jeugd:
23/03/2018
Overleg lerend netwerk Flankerend Onderwijsbeleid: 13/04/2018
Overleg C. Caron Huis van het Kind Zorgregio Ieper: 16/04/2018
Voorstelling jaarverslag AV WHO Burgemeesters: 20/04/2018
Vergadering Forum Jeugd: 23/04/2018
Overleg onderwijs Flankerend Onderwijsbeleid: 14/05/2018
Overleg met B. Desmyter en stagiair RESOC i.v.m. bachelorproef: 23/05/2018
Overleg Flankerend onderwijsbeleid: 31/05/2018
Boterhammen in de Kring: De Zorgcirkel: 11/06/2018
Vergadering Forum Jeugd: 15/06/2018
OCMW-voorzittersoverleg: toelichting Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie: 22/06/2018

Vrijetijdsaanbod:
Stuurgroep UiTPAS: 9/01/2018
Overleg Dieter en Rosita: mobiliteit in de Westhoek: 10/01/2018
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Overleg techniekacademie: partner UiTPAS: 23/01/2018
Pas Partoe: 30/01/2018
Stad en dorp maken in de Westhoek: 30/01/2018
Balieopleiding Ieper UiTPAS: 05/02/2018
UiTPAS Werkgroep communicatie: 06/02/2018
Vorming suïcidepreventie: 17/02/2018
Stuurgroep UiTPAS: 19/02/2018
Bijeenkomst jeugdraden: Debattle + vorming suïcidepreventie: 17/03/2018
Overleg W. D’Haeyer uitleg KSB: 30/03/2018
Overleg R. Boussemaere werkgroep communicatie: 03/04/2018
Overleg ontwerper taxicheques: 04/04/2018
Vergadering werkgroep toeleiding UiTPAS: 23/04/2018
Vergadering stuurgroep UiTPAS: 25/04/2018
Overleg UiTPAS met bovenlokale partners: 08/06/2018
Werkgroep communicatie: 14/06/2018
Pas Partoe: 19/06/2018
WG toeleiding: 25/06/2018
Overleg Achthoek: DVV: 29/06/2018

Jongerencultuur:
Bijeenkomst Art.19: 19/02/2018
Bijeenkomst Art.19: 19/03/2018
Bijeenkomst Art.19: 05/06/2018
Ondernemerschap:
Afspraak [ew32]: 4/01/2018
Overleg iDrops: Hub for talent: 16/01/2018
Jobbeurs Ieper: 05/02/2018
Overleg J. Polin (RESOC) i.v.m. de jobbeurzen en het lerend netwerk duaal leren:
23/02/2018
Jobbeurs Veurne: 27/02/2018
Overleg Forum Jeugd/Resoc i.v.m. het lerend netwerk duaal leren: 14/03/2018
Jobhappening Kortrijk: 22/03/2018
Afstudeerbeurs Gent: 27/03/2018
Netwerkmoment duaal leren: 27/04/2018
Evaluatiemoment duaal leren: 15/05/2018

De verslagen van een aantal bijeenkomsten kunt u digitaal terugvinden in bijlage 1.
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JULI – DECEMBER 2018
Reguliere werking:
Kennismaking CUBECO Zonnebeke: Fien Boeve: 7/09/2018
Groepsgesprek promotoren LEADER: 14/09/2018
Overleg CLB Poperinge: verbindend schoolklimaat: 18/09/2018
Boekvoorstelling ‘Brugfiguren in een landelijke omgeving’: 27/09/2018
Forum Jeugd: 1/10/2018
Persmoment Brugfiguur Westhoek: 2/10/2018
Technische werkgroep LEADER: 19/10/2018
Kennismaking Lode Maesen Nieuwpoort: 6/11/2018
Opleiding Succesvol samenwerken: samenwerkingsverbanden: 13/11/2018
IGS jeugd: overleg VVJ: 14/11/2018
VVSG: infoavond: structuur gemeenten: 14/11/2018
Infosessie microprojecten Interreg: 22/11/2018
Opleiding Succesvol samenwerken: samenwerkingsverbanden: 27/11/2018
Overleg plattelandsbeleid: grensoverschrijdende ervaringsuitwisseling: 28/11/2018
Forum Jeugd: 5/12/2018
Opleiding Succesvol samenwerken: samenwerkingsverbanden: 11/12/2018
Vrijetijdsaanbod:
Stuurgroep UiTPAS Westhoek: 4/07/2018
Projectteam UiTPAS Westhoek: 4/07/2018
Overleg taxidiensten Westhoek: 4/07/2018
Pas Partoe: overdracht: 10/09/2018
Overleg communicatie Diksmuide: 11/09/2018
WG toeleiding UiTPAS Westhoek: 13/09/2018
WG communicatie UiTPAS Westhoek: 20/09/2018
Trefdag UiTPAS: 25/09/2018
Overleg Flankerend Onderwijsbeleid: 3/10/2018
Stuurgroep UiTPAS 4/10/2018
Pas Partoe: 16/10/2018
Afspraak FlOB Provincie WVL: 18/10/2018
Overleg Annemie Segaert jeugdadviseurs: 7/11/2018
Werkgroep Suïcidepreventie in het jeugdwerk: 19/11/2018
CBS Lo-Reninge: UiTPAS: 20/11/2018
Overleg samen tegen schooluitval: 28/11/2018
Infosessie Lokale Netwerken Vrijetijdsparticipatie: 29/11/2018
Pas Partoe: 4/12/2018
Stuurgroep Jeugdadviseurs: 4/12/2018
Infosessie kinderopvang: 17/12/2018
Regionaal overleg lokale netwerken: 18/12/2018
Overleg FlOB Provincie WVL: 19/12/2018
Overleg UiTPAS: 19/12/2018
Jongerencultuur:
Overleg Art. 19: 1/10/2018
Overleg Projectgroep jongeren en cultuur Diksmuide: 12/10/2018
Ondernemerschap:
Workshop De Nieuwe Wereld: 12/12/2018

De verslagen van een aantal bijeenkomsten kunt u digitaal terugvinden in bijlage 1.
JANUARI – FEBRUARI 2019
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Reguliere werking:
Opleiding Professioneel samenwerken: 17/01/2019
Opleiding Professioneel samenwerken: 31/01/2019
Infosessie statuut verenigingswerk: 4/02/2019
Forum Jeugd: 6/02/2019
Kennisplatform IGS WVI: 19/02/2019
Infosessie flankerend onderwijsbeleid: 26/02/2019
Vrijetijdsaanbod:
Overleg CBS Lo-Reninge UiTPAS Westhoek: 16/01/2019
Uiteenzetting UiTPAS Westhoek AV Westhoekoverleg: 18/01/2019
Overleg dienst onderwijs WVL: flankerend onderwijsbeleid: 22/01/2019
Uiteenzetting UiTPAS Westhoek: adviesgroep Achthoek: 25/01/2019
Projectteam UiTPAS Westhoek: 25/01/2019
Overleg UiTPAS Lo-Reninge vrijetijdsdiensten: 30/01/2019
Overleg kinderopvangmodule Huis van het Kind Ieper: 1/02/2019
Overleg UiTPAS sociale dienst Lo-Reninge: 4/02/2019
Uiteenzetting UiTPAS Westhoek CBS Mesen: 11/02/2019
Lokale groep UiTPAS en Lokaal Netwerk Diksmuide: 12/02/2019
Bijeenkomst Pas Partoe: 15/02/2019
Stuurgroep UiTPAS: 20/02/2019
Overleg flankerend onderwijsbeleid: 25/02/2019
De verslagen van een aantal bijeenkomsten kunt u digitaal terugvinden in bijlage 1.
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4.2. Wat zijn de volgende stappen in de planning? Is dit nog steeds realistisch of doken er
knelpunten op? Indien ja, hoe groot is de invloed op het verder verloop van het project?
JANUARI – JUNI 2016
REGULIERE WERKING
De volgende stappen zijn het volledig opstarten van de reguliere werking na de zomervakantie
(traditioneel een drukke periode voor het jeugdwerk). De verschillende werkgroepen worden
voorbereid en data worden bepaald voor de overlegmomenten en uitvoering van acties in het
najaar.
Ook worden nog een viertal jeugddiensten bezocht.
VRIJETIJDSAANBOD
Tijdens de vakantie wordt het implementatietraject van de UiTPAS gepland via de opmaak van
een concreet stappenplan en samenstelling van de werkgroepenstructuur wordt bepaald. Ook
wordt een financieel plan opgemaakt in functie van de aankoop van de hardware om met de
UiTPAS aan de slag te kunnen.
Verdere stappen worden
speelpleinwerkingen.

gezet

inzake

het

ontwikkelen

van

de

software

voor

De bevragingen die in het verleden werden uitgevoerd rond het vrijetijdsaanbod in de Westhoek
worden bekeken en van hieruit worden verdere acties bepaald.
Een actieplan wordt opgemaakt ter voorbereiding van een regionale jeugdraad in het najaar
van 2016.
JONGERENCULTUUR
Het programma voor de werkweek tijdens de herfstvakantie 2016 rond Art. 19 wordt bepaald
en verder uitgewerkt. De promotiecampagne wordt opgestart.
Het voortraject van Art. 19 gaat door in september/oktober 2016 op verschillende locaties in
de Westhoek.
ONDERNEMERSCHAP
Er volgt een tweede overlegmoment met UNIZO/ACV (FJ wil link leggen met Leaderproject Werk
in de Westhoek) om de taken te verdelen en tot afstemming te komen betreffende wie doet
wat. Van hieruit wordt een actieplan opgesteld.
Het actiepunt rond jobbeurzen worden opgevolgd: we schrijven ons in om een aantal standen
te bevolken tijdens deze beurzen.
Contacten worden gelegd met Formaat, de koepel van de jeugdhuizen in Vlaanderen.

JULI – DECEMBER 2016
REGULIERE WERKING
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De bijeenkomsten van het Forum Jeugd zijn vastgelegd voor het komende jaar. Deze
bijeenkomsten gaan door op:
- 20/01/2017
- 15/03/2017
- 31/05/2017
- 11/10/2017
- 01/12/2017
Ook de werkgroepen worden opnieuw opgestart na het kerstverlof. Deze worden verder
toegelicht bij de actiepunten onder de deelthema’s van Forum Jeugd.
Er staan nog drie bezoeken aan jeugddiensten op het programma: Mesen, Vleteren en
Langemark-Poelkapelle.
VRIJETIJDSAANBOD
In het kader van de digitalisering van het vrijetijdsaanbod van de Westhoek worden er
afspraken gemaakt met de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden rond cultuur om
eenzelfde soort ‘handleiding’ te gebruiken. Ook wordt het gebruik van de UiT-databank door
jeugddiensten in kaart gebracht.
In 2017 is het Forum Jeugd actief betrokken bij de organisatie van het congres ‘Toegankelijk
speelpleinwerk’ en de ontwikkeling van een tool om toegankelijkheid op het speelplein te
bevorderen.
Op 18 maart 2017 organiseren we een regionale jeugdraad voor de jeugdraden uit de Westhoek.
Uitwisseling en intervisie staan voorop.
Verdere stappen worden gezet inzake het ontwikkelen van de software
speelpleinwerkingen: leveranciers worden aangesproken en prijzen worden vergeleken.

voor

In de zomer van 2017 lanceren we de UiTPAS Westhoek. In het voorjaar van 2017 ontwikkelen
we de website, bekijken we de praktische zaken zoals bijvoorbeeld de financiële afhandeling,
de bestelling van de hardware en maken we de laatste afspraken in verband met de doelgroep.
In april/mei doen we de softlaunch van de hardware en de software en organiseren we vorming
voor de baliemedewerkers.
Het systeem van de taxicheques wordt in februari uitvoerig besproken door de geïnteresseerde
gemeenten. De taxibedrijven worden in kaart gebracht en ook de aanbieders van VVB worden
opgelijst. Op deze manier brengen we de mogelijkheden in kaart en bekijken we of een verdere
uitrol wenselijk is.
Het overzicht rond de fietsopleiding wordt verder verspreid onder de jeugddiensten. Deze actie
is afgerond: na grondig onderzoek blijkt er lokaal en regionaal al heel wat te bestaan rond ‘veilig
fietsen’.
We bekijken de mogelijkheden om verdere actie te ondernemen rond het psychisch welbevinden
van jongeren in plaats van in te zetten op opvoedingsondersteuning. Ook hier is de vaststelling
dat de Huizen van het Kind en de preventiediensten al heel wat programma’s voor gezinnen
hebben. Ook rond pesten is er een bestaand kwalitatief aanbod.
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JONGERENCULTUUR
In februari starten we met de voorbereiding van Art. 19. We nemen er de evaluatie bij en
bekijken op welke manier we innovatief aan de slag kunnen met het format. In het voorjaar
plannen we voornamelijk promotie.
We bekijken verder met het JOC van Ieper, op welke manier we de good practices vanuit A New
Breeze kunnen meenemen naar de andere jeugdhuizen in de Westhoek.
ONDERNEMERSCHAP
We wachten op het initiatief van de sociale partners van RESOC om de mogelijkheden rond
samenwerking inzake een vakjurytraject vorm te geven.
We zetten de eerste stappen in de organisatie van een nieuw netwerkmoment voor bedrijven,
secundaire scholen en hogescholen omtrent stages en GIP’s.
We staan in het voorjaar op een viertal jobbeurzen om het vacatureaanbod in de Westhoek
bekend te maken. We nodigden RESOC uit om samen met ons een stand te bemannen.
Voor de ASO-/TSO-roadshows werken we samen met VLAJO en hun project ‘Ondernemer voor
de klas’. We bekijken of we ondernemers in de Westhoek warm kunnen maken om in te tekenen
op dit project.
We onderzoeken met de diensten lokale economie uit de steden in de Westhoek wat de
mogelijkheden zijn om in te dienen op een bovenlokaal project ondernemerschap voor de
jeugdhuizen.
➔ Op dit moment verloopt alles zoals gepland. Op dit moment zitten we op een derde van
de projecttijd, een aantal zaken beginnen concreet vorm te krijgen.
JANUARI – JUNI 2017
REGULIERE WERKING
De bijeenkomsten van het Forum Jeugd zijn vastgelegd tot het einde van het jaar. Deze
bijeenkomsten gaan door op:
- 11/10/2017
- 01/12/2017
De werkgroepen gaan na de grote vakantie opnieuw van start. Deze worden toegelicht onder
de verschillende deelthema’s van het Forum Jeugd.
Alle jeugddiensten kregen een kennismakingsbezoek, behalve Mesen. Op dit moment is er nog
geen nieuwe medewerker die het takenpakket van jeugd opneemt.
Vanuit de reguliere werking komen vragen rond ‘suïcidepreventie/geestelijke gezondheid van
kinderen en jongeren’ en ‘schooluitval’. We organiseren een vormingsmoment voor
jeugdconsulenten in het najaar om zich bewust te worden van de rol van de jeugddienst in
geestelijke gezondheid/suïcidepreventie en proberen een netwerk uit te bouwen over de
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grenzen van het jeugdwerk heen. In het najaar organiseren we samen met de provinciale
medewerkster een netwerkmoment over de preventie van schooluitval.
VRIJETIJDSAANBOD
We bekijken wat de mogelijkheden zijn voor Paspartoe nu er geen middelen meer vanuit de
provincie zullen komen. We zetten de schepenen en jeugdwerkers samen rond de tafel om een
plan van aanpak uit te werken.
In het kader van de digitalisering van het vrijetijdsaanbod van de Westhoek worden er
afspraken gemaakt met de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden rond cultuur om
eenzelfde soort ‘handleiding’ te gebruiken. Ook wordt het gebruik van de UiT-databank door
jeugddiensten in kaart gebracht.
In 2017 is het Forum Jeugd actief betrokken bij de organisatie van het congres ‘Toegankelijk
speelpleinwerk’ en de ontwikkeling van een tool om toegankelijkheid op het speelplein te
bevorderen.
Verdere stappen worden gezet inzake het ontwikkelen van de software
speelpleinwerkingen: leveranciers worden aangesproken en prijzen worden vergeleken.

voor

De UiTPAS is in juni gelanceerd. Tijdens de zomer wordt in de gemeenten volop ingezet op de
promotie van de pas. Na de zomer doen we een eerste evaluatie en sturen we wij waar nodig.
Vanaf september is alle gemeentelijk vrijetijdsaanbod ook UiTPASaanbod, waardoor pashouders
meer kansen krijgen om de UiTPAS te gebruiken. Dit najaar werken we een plan uit om
verenigingen en bovenlokale partners te betrekken in het UiTPASverhaal. Ook voorzien we een
moment waarbij we de financieel beheerders van gemeente en OCMW bij elkaar aan tafel zetten
om de financiële afhandeling van de UiTPAS over de gemeentegrenzen heen concreet te maken.
Er is een concreet voorstel tot uitrol van het systeem van de taxicheques. Dit voorstel wordt
deze zomer verstuurd naar de gemeenten. Na de zomer beslissen de gemeenten of ze instappen
in het systeem. Het is de bedoeling dat we het systeem lanceren tegen de herfstvakantie.
We zetten in op het versterken van het netwerk van de jeugdconsulenten (jeugdwerkers) rond
geestelijke gezondheid bij kinderen en jongeren. Zij zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor
ongeruste jongeren/ouders/e.a. In het najaar organiseren we een vorming om hen meer
achtergrond te geven in de problematiek. Vanuit deze vorming bekijken welke de volgende
wenselijke stappen zijn.

JONGERENCULTUUR
In het najaar gaat de editie van Art. 19 door in OC De Gaper in Kemmel. Op vandaag wordt
bekeken of we eventueel ook andere locaties in Kemmel kunnen gebruiken voor het
toonmoment. De editie 2017 is volop in voorbereiding. We plannen dit najaar opnieuw een
persmoment om het project bekend te maken.
We plannen volgend jaar een bijeenkomst met de verschillende jeugdhuizen uit de Westhoek.
Naar analogie van de bijeenkomst met de jeugdraden willen we inzetten op netwerkvorming en
het samen aanpakken van een aantal zaken.
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ONDERNEMERSCHAP
De voorbereiding van het netwerkmoment voor secundaire scholen, hogescholen en bedrijven
in het najaar van 2017 is gestart. Dit jaar is er een sterkere samenwerking tussen RESOC
Westhoek en Forum Jeugd om dit netwerkmoment naar een hoger level te tillen. We zetten dit
jaar in op werkplekleren en streven ernaar het moment te laten doorgaan op een bedrijfslocatie
waar men in praktijk ook aan werkplekleren kan doen.
Ook in 2018 gaan we de Westhoek promoten op jobbeurzen in en buiten de Westhoek. Ook
voor deze actie is er een sterkere samenwerking met RESOC Westhoek. We streven ernaar
meer bedrijven te overtuigen om met ons mee te gaan en hun vacature-aanbod kenbaar te
maken. Dit jaar richten we ons op bedrijven uit de Westhoek, gemeentebesturen en sociale
instellingen uit de regio. We gebruiken de regiomarketingscampagne ‘Westhoek. De Nieuwe
Wereld’ om de boodschap over te brengen op de bezoekers van de beurs. Vacatures worden
verspreid via de website, gekoppeld aan de regiomarketingscampagne.
Het idee van de roadshows is besproken op een overlegmoment tussen RESOC Westhoek
Forum Jeugd. We bekijken op welke manier we het concept op een aantrekkelijke manier
met vereende kracht kunnen uitdragen. Centrale boodschap doorheen de roadshow is
regiomarketingscampagne. RESOC bekijkt in het najaar wat hun marketingcoaches in
verhaal kunnen doen.

en
en
de
dit

JULI – DECEMBER 2017
REGULIERE WERKING
De bijeenkomsten van het Forum Jeugd zijn vastgelegd tot aan de grote vakantie. Deze
bijeenkomsten gaan door op:
- 18/01/2018
- 23/02/2018
- 23/04/2018
- 15/06/2018
De werkgroepen gaan opnieuw van start. Deze worden toegelicht onder de verschillende
deelthema’s van het Forum Jeugd.
Alle jeugddiensten kregen een kennismakingsbezoek, behalve Mesen. Op dit moment is er nog
geen nieuwe medewerker die het takenpakket van jeugd opneemt.
Vanuit de noodzaak rond Schooluitval in de Westhoek, bekijken we wat de mogelijkheden zijn
om een lerend netwerk rond flankerend onderwijs uit te werken.
VRIJETIJDSAANBOD
We bekijken wat de mogelijkheden zijn voor Pas Partoe nu er geen middelen meer vanuit de
provincie zullen komen.
In het voorjaar komt een softwareontwikkelaar zijn softwarepakket voorstellen aan
geïnteresseerde jeugddiensten en speelpleinwerkingen. We hopen hierop te kunnen intekenen.
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In juni 2018 is de UiTPAS een jaar gelanceerd. We willen vanaf september 2018 ook
verenigingen UiTPAS-partner laten worden. Op deze manier creëren we nog meer kansen tot
vrijetijdsparticipatie.
Tijdens het voorjaar van 2018 gaan we voorbereidend werk doen voor de taxicheques
schooljaar 2018-2019. Het voorbereidend werk zit vooral in het afstemmen van de
communicatie tussen de ‘kuststreek’ en het ‘binnenland’. We kiezen ervoor om vanaf volgend
schooljaar met één huisstijl voor taxicheques Westhoek naar buiten te treden, m.a.w. een soort
cheque aangevuld met eenzelfde soort promotie. Ook spreken we extra taxibedrijven aan om
in te stappen in het systeem. Op deze manier hopen we het systeem verder te kunnen
uitbouwen.
Na het versterken van het netwerk van jeugdconsulenten zetten we in 2018 in op een aantal
vormingssessies voor jeugdwerkers (leiding uit de jeugdbeweging) rond suïcidepreventie. We
merken dat geestelijke gezondheid bij jongeren een belangrijk thema is en willen graag
ondersteuning bieden.

JONGERENCULTUUR
We moeten op zoek naar een nieuw format om aan jongerencultuur te werken binnen de
Westhoek. In eerste fase zal het belangrijk zijn om te bekijken waar de noodzaak zit en op
welke manier we hier invulling aan kunnen geven. In het voorjaar van 2018 bekijken we op
welke manier we verder rond jongerencultuur zullen werken in de regio.
ONDERNEMERSCHAP
Wegens uitstel van de regelgeving rond duaal leren in het onderwijs, zagen we ons genoodzaakt
om het netwerkmoment te verplaatsen naar het voorjaar van 2018. Op 6 maart organiseren
Forum Jeugd en RESOC Westhoek samen een netwerkmoment voor scholen, bedrijven en
hogescholen met als centraal thema ‘Duaal Leren’. We willen deze partners informeren over de
mogelijkheden rond duaal leren en hen sensibiliseren om enerzijds jongeren toe te leiden tot
het duaal leren en anderzijds als bedrijf ook leerplekken aan te bieden voor deze jongeren. Op
deze manier leren jongeren competenties op de werkvloer, op maat van de bedrijven.
We zijn gestart met de voorbereiding voor de jobbeurzen in 2018. Binnen de regio staan we op
de jobbeurzen in Ieper en Veurne, waar we inwoners uit de Westhoek kennis willen laten maken
met de regiomarketingcampagne en vooral de website met het handige vacatureoverzicht.
Buiten de Westhoek staan we op de jobhappening in Kortrijk en de afstudeerbeurs in Gent. In
Gent krijgen we de mogelijkheid om een Westhoek Boulevard te vormen met een achttal
bedrijven uit de Westhoek. Op deze manier kunnen we de regiomarketingcampagne echt gaan
uitspelen, we kunnen studenten meteen doorverwijzen naar toonaangevende bedrijven voor de
streek. Voor de jobbeurs in Kortrijk moet worden gezocht naar een manier om de link te maken
tussen de bedrijven uit de Westhoek en de campagne.
Het idee van de roadshows ligt nog steeds ter discussie bij de collega’s van RESOC, zij zouden
inhoudelijk invulling geven aan deze roadshows. Voorlopig is hier niet meer informatie over.
Ondertussen zijn we aan het bekijken of we een Serious Urban Game zouden kunnen
ontwikkelen op maat van de Westhoek. In deze game moeten jongeren met een smartphone
of tablet op pad gaan en tegen de tijd hun eigen (fictieve) zaak redden van het faillissement.
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We bekijken samen met RESOC Westhoek op welke manier we deze game zouden kunnen
uitrollen. Ook RESOC Midden West-Vlaanderen heeft interesse om met deze game aan de slag
te gaan.
JANUARI – JUNI 2018
REGULIERE WERKING
Binnen Forum Jeugd wordt gekeken hoe de laatste periode van het project zal worden ingevuld.
De nieuwe data voor de volgende bijeenkomsten van Forum Jeugd zijn:
- 1/10/2018
- 5/12/2018
In het najaar van 2018 zal ook een lerend netwerk Flankerend Onderwijsbeleid worden
georganiseerd.
VRIJETIJDSAANBOD
Vanaf september 2018 kunnen de verenigingen en de bovenlokale partners instappen in het
verhaal van de UiTPAS. De bovenlokale partners die instappen zijn VormingPlus,
Techniekacademie en Sport Na School. Op deze manier wordt het UiTPAS-aanbod uitgebreider
voor de gebruiker. Het aansluiten van verenigingen is een intensief proces van informeren,
opleiden en coachen.
Er zal een werkgroep communicatie XL worden georganiseerd waar we de publieksmedewerkers
willen uitnodigen om het systeem van UiTPAS uit de doeken te doen. Vaak is enkel het luik rond
kansentarief gekend maar er kan een systeem van marketing opgezet worden vanuit de KSBadmin. Publiekwerkers kunnen door gesegmenteerd te communiceren een groter publiek
bereiken.
Sinds mei 2018 zijn de eerste UiTPASSEN aan kansentarief aan een herziening toe. De sociale
dienst van de betrokken OCMW’s zullen via brieven de mensen informeren wat ze moeten doen
als hun UiTPAS aan kansentarief vervalt.
Voor het komend jaar staan ons belangrijke uitdagingen te wachten:
- Hogere participatie van personen in armoede met een UiTPAS
- Gesegmenteerde communicatie invoeren
- Omruilvoordelen op maat van de gebruiker
- Verdere bekendmaking van het systeem bij burgers, verenigingen en besturen
- Ondersteuning UiTPAS-partner
Vanaf september gaat het tweede werkjaar van de taxicheques in. De regio werd uitgebreid
met de gemeenten De Panne, Nieuwpoort en Veurne. In juli 2018 wordt er een
evaluatiemoment voorzien samen met de taxidiensten. Ook de jeugddiensten mogen hierop
aansluiten of ze kunnen hun opmerkingen, vragen, … vooraf doorsturen.
In het najaar van 2018 zal ook een beslissing worden genomen omtrent de software
speelpleinwerking. Artsoft zal geen nieuwe software meer ontwikkelen dus zal er waarschijnlijk
gekozen worden voor de software van Thomas Toye.
Er staan nog een aantal projecten in de wacht. Op dit moment zijn jeugddiensten en besturen
aan het beslissen om in te stappen in het systeem. Deze projecten zijn:
- Mobiel fablab
- Kinderopvangzoeker/-wijzer
- Sporttweedaagse ism WVA vzw
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-

Organisatie van vormingen suïcidepreventie in het jeugdwerk

We bekijken ook verder hoe we de bijeenkomsten van de jeugdraden uit de Westhoek kunnen
verderzetten. Ook na de LEADER-periode.
JONGERENCULTUUR
Art. 19 zal een nieuwe invulling krijgen. Het project zal uit 4 luiken bestaan, namelijk:
- Het zal een label zijn die de deelnemende gemeenten kunnen gebruiken om hun
activiteit extra te promoten;
- Het zal een kalender zijn waar de deelnemende gemeenten hun activiteiten zullen
kunnen in opnemen zodat ze bekender worden bij de andere gemeenten. De kalender
zal worden gedeeld op sociale media;
- Het zal een aanbod zijn met kant-en-klare workshops welke de deelnemende gemeenten
kunnen gebruiken. Er werden fiches gemaakt met verschillende informatie omtrent 10
workshops;
- Het zal een overlegmoment zijn waar de deelnemende gemeenten informatie kunnen
uitwisselen en het aanbod aan workshops kunnen evalueren, aanvullen, …
We weten dat er binnen de Westhoek slechts een klein aanbod is voor kinderen en jongeren
om rond kunst te werken in de vrije tijd. Daarom willen we experimenteren met een nieuwe
manier om dit als gemeente te organiseren.
ONDERNEMERSCHAP
Binnen het luik ondernemerschap stootten we meermaals op een moeilijke samenwerking met
de partners.
We konden een succesvol systeem van Westhoek Boulevard opzetten waarbij we een zestal
bedrijven uit de Westhoek konden motiveren om samen met ons op een jobbeurs in Gent te
staan. Ook op de jobbeurs in Kortrijk konden we verwijzen naar toonaangevende bedrijven uit
onze regio. Het is de vraag wie en op welke manier dit verdergezet kan worden. Hierover moet
verder overleg gepleegd worden.
Ook het thema Duaal Leren werd door het Forum Jeugd op de agenda van het RESOC geplaatst.
Dit thema leeft volop in het Vlaamse landschap, en het is belangrijk om hier als regio verder op
in te zetten en ondersteuning te geven.
De belangrijkste uitdaging voor de toekomst is om te bekijken hoe we de zaken die met
LEADER-steun werden opgezet en succesvol waren, kunnen verderzetten zonder deze steun.
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JULI – DECEMBER 2018
REGULIERE WERKING
De laatste bijeenkomsten van het Forum Jeugd Westhoek gingen door op:
- 1/10/2018
- 5/12/2018
Op 29 november 2018 organiseerden we een infomoment Lokale Netwerken
Vrijetijdsparticipatie in functie van een nieuwe indiening van de afsprakennota’s voor de periode
2020 – 2025.
Het geplande lerend netwerk Flankerend Onderwijsbeleid zal pas in het voorjaar doorgaan, op
26 februari 2019, in samenwerking met de sectie onderwijs van de Provincie West-Vlaanderen.
In het voorjaar van 2019 zal er vooral de afwerking van de bestaande projecten moeten
gebeuren.
VRIJETIJDSAANBOD
Vanaf september 2018 kunnen de verenigingen en de bovenlokale partners instappen in het
verhaal van de UiTPAS. De bovenlokale partners die instappen zijn VormingPlus,
Techniekacademie en Sport Na School. Op deze manier wordt het UiTPAS-aanbod uitgebreider
voor de gebruiker. Het aansluiten van verenigingen is een intensief proces van informeren,
opleiden en coachen. Na deze aansluitingsronde zijn er in totaal 86 UiTPAS-aanbieders,
verspreid over de vier gemeenten. Tal van particuliere organisaties toonden zich bereid om
UiTPASpartner te worden, uit verschillende sectoren: sport, jeugd en cultuur.
Een eerste verlenging van het kansenstatuut is ook achter de rug. Dit verliep zonder grote
problemen.
Voor het komend jaar staan ons belangrijke uitdagingen te wachten:
- Hogere participatie van personen in armoede met een UiTPAS
- Gesegmenteerde communicatie invoeren
- Omruilvoordelen op maat van de gebruiker
- Verdere bekendmaking van het systeem bij burgers, verenigingen en besturen
- Ondersteuning UiTPAS-partner
Vanaf september gaat het tweede werkjaar van de taxicheques in. De regio werd uitgebreid
met de gemeenten De Panne, Nieuwpoort en Veurne. In juli 2018 wordt er een
evaluatiemoment voorzien samen met de taxidiensten. Ook de jeugddiensten mogen hierop
aansluiten of ze kunnen hun opmerkingen, vragen, … vooraf doorsturen. Deze evaluatie was
vooral een opfrissing van de afspraken met de taxibedrijven. In december mochten we ook
Alveringem verwelkomen als partner in de taxicheques.
In het najaar van 2018 beslisten vier gemeenten om verder op zoek te gaan naar een geschikt
programma voor software speelpleinwerk. Omdat het nog even wachten wat op de installatie
van de nieuwe besturen zal dit in het voorjaar 2019 finaal beslist worden.
Er staan nog een aantal projecten in de wacht. Op dit moment zijn jeugddiensten en besturen
aan het beslissen om in te stappen in het systeem. Deze projecten zijn:
- Mobiel fablab
- Kinderopvangzoeker/-wijzer
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- Sporttweedaagse ism WVA vzw
- Organisatie van vormingen suïcidepreventie in het jeugdwerk
Deze zaken werden verder uitgediept en doorgesproken met de verschillende partners. De
uitvoering zal plaatsvinden in het voorjaar van 2019.

JONGERENCULTUUR
Art. 19 zal een nieuwe invulling krijgen. Het project zal zich in de toekomst vooral toespitsen
op lokale beleving en regionale planning en organisatie.
- Het zal een label zijn die de deelnemende gemeenten kunnen gebruiken om hun
activiteit extra te promoten;
- Het zal een aanbod zijn met kant-en-klare workshops welke de deelnemende gemeenten
kunnen gebruiken. Er werden fiches gemaakt met verschillende informatie omtrent 10
workshops;
- Het zal een overlegmoment zijn waar de deelnemende gemeenten informatie kunnen
uitwisselen en het aanbod aan workshops kunnen evalueren, aanvullen, …
ONDERNEMERSCHAP
Binnen het luik ondernemerschap stootten we meermaals op een moeilijke samenwerking met
de partners.
We konden een succesvol systeem van Westhoek Boulevard opzetten waarbij we een zestal
bedrijven uit de Westhoek konden motiveren om samen met ons op een jobbeurs in Gent te
staan. Ook op de jobbeurs in Kortrijk konden we verwijzen naar toonaangevende bedrijven uit
onze regio. Het is de vraag wie en op welke manier dit verdergezet kan worden. Hierover moet
verder overleg gepleegd worden.
Ook het thema Duaal Leren werd door het Forum Jeugd op de agenda van het RESOC geplaatst.
Dit thema leeft volop in het Vlaamse landschap, en het is belangrijk om hier als regio verder op
in te zetten en ondersteuning te geven.
De belangrijkste uitdaging voor de toekomst is om te bekijken hoe we de zaken die met
LEADER-steun werden opgezet en succesvol waren, kunnen verderzetten zonder deze steun.
De intervisie tussen de jeugddiensten, jeugdraden en ev. jeugdhuizen kan onder de
Dienstverlenende Vereniging Westhoek verder plaatsvinden. Ook de organisatie van
infomomenten rond diverse thema’s zal door de DVV Westhoek gebeuren.
JANUARI – FEBRUARI 2019
Een aantal deelprojecten vanuit Forum Jeugd worden in de toekomst gecontinueerd, na de
LEADER-steun:
▪
▪
▪
▪

UiTPAS Westhoek (als deelwerking van DVV Westhoek en met uitbreiding)
Taxicheques Westhoek (met nieuwe gemeenten)
Intervisie tussen jeugdconsulenten en jeugdschepenen
Thematische ontmoetingsmomenten (vb. kinderopvang, regelgeving, ..)
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4.3. Hoe werd/wordt er over het project gecommuniceerd met de plattelandsbewoners (oa.
Persartikelen, publicaties, persteksten, foto’s toevoegen). Gelieve deze zaken (al dan niet
digitaal) aan het secretariaat over te maken bij dit declaratiedossier.
ALGEMEEN
Terugkoppeling gebeurt via www.forumjeugd.be en www.westhoekoverleg.be.
JULI – DECEMBER 2016
Persartikelen en persteksten: zie bijlage 3.
Ook: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20161012_02515608
JANUARI – JUNI 2017
Ook:
- http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/diksmuide-ieper-poperingeen-zonnebeke-presenteren-uitpas-westhoek/article-normal-264037.html
- http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160708_02377160
- http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-poperinge/spaar-punten-met-nieuwe-uitpaswesthoek-a3174083/
- http://www.westhoek.be/nieuws/59390/uitpas-westhoek-van-start

JULI – DECEMBER 2017
- https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170922_03088050
JANUARI – JUNI 2018
UiTPAS werd lokaal in de kijker gezet: infostand, affichering en stadskranten.
JULI – DECEMBER 2018
UiTPAS werd lokaal in de kijker gezet: infostand, affichering en stadskranten.
Via de Facebookpagina van UiTindewesthoek.be werd een promotiecampagne voor UiTPAS
opgezet met leuke filmpjes.
Via de Facebookpagina’s en de gemeentekrantjes werd promotie gemaakt voor de taxicheques
Westhoek.
JANUARI – FEBRUARI 2019
Tijdens de laatste twee maanden van het project lag de communicatie lager. Door de borging
van het project binnen de werking van DVV Westhoek, volgt een migratie van de website van
Forum Jeugd naar de website van DVV Westhoek. We zijn hierover afspraken aan het maken.

4.4. Indien gewerkt werd met vrijwilligers: wie deed wat wanneer?
Nvt.
4.5. Indien er in de goedkeuringsbrief specifieke voorwaarden werden gesteld of
aandachtspunten werden geformuleerd, geef hieronder dan weer hoe u hier aan tegemoet
komt/kwam.
Nvt.
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4.6. In het aanvraagformulier lijstte u indicatoren op (vragen 29 tem 32). Geef hieronder de
voortgang weer. Indicatoren kunnen enkel worden ingevuld met effectieve getallen (en niet
door bijvoorbeeld +10% te typen).
Opgelet: Bij een eindverslag moeten deze indicatoren volledig en waarheidsgetrouw worden
ingevuld. Zoniet, kan de cofinanciering niet worden uitbetaald!
Indicatoren

Vooropgesteld resultaat

Hoeveel mensen kunnen
dankzij het project van de
verbeterde voorzieningen
genieten?

+/- 80.000 inwoners onder de
35 jaar (zowel uit de
Westhoek afkomstig als
immigrerend)

Bereikt resultaat op 28-022019:

74.353

Voor hoeveel mensen bieden
de verbeterde voorzieningen
op het vlak van
werkgelegenheid een
meerwaarde?

Aantal tijdelijke jobs:

Aantal duurzame jobs:

1

1

10

10

0

0

2350

2010

Hoeveel landbouwbedrijven of
landbouwers worden direct of
indirect bij het project
betrokken?
Direct betrokken
landbouwbedrijven of
landbouwers:
1.1

Indirect betrokken
landbouwbedrijven of
landbouwers:

Eigen criteria:
PG-Indicatoren

Vooropgesteld resultaat

Bereikt resultaat op 28-022019:

Optimaliseren & aanvullen
vrijetijdsaanbod

JA

Actieplan groepsaankoop
software speelpleinwerking:
concrete offerte bij leverancier
+ goedkeuring gemeenten.
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UiTPAS Westhoek: lancering
vrijetijdspas in de Westhoek.
Huidig aanbod: 86 UiTPASaanbieders: mix gemeentelijk
aanbod, particulier aanbod en
bovenlokaal aanbod.
Website
www.uitindewesthoek.be
gekoppeld aan UiTPAS-website:
kalender voor de activiteiten in
de volledige Westhoek en luik
rond (omruil)voordelen UiTPAS.
Promotie en marketing rond
vrije tijd in de Westhoek.
Taxicheques Westhoek:
systeem waarbij jongeren ’s
avonds beroep kunnen doen op
een taxi om aan vrije tijd te
doen.
Samen Fablabworkshops
organiseren.
Creëren van ruimte voor
jongerencultuur

JA

Art. 19 voortraject Reningelst
Art. 19 werkweek Watou
Art. 19 toonmoment
Art. 19: actieplan 18-19
Workshops ‘jongerencultuur’ in
de gemeente.

Stimuleren (ondernemende)
jongeren

JA

Ondersteuning organisatie
jobbeurs Ieper
Onderzoek mogelijkheden
vakjurytraject in samenwerking
met sociale partners RESOC.
Art. 19 als creatief parcours.
Vorming jeugdraden
Vorming jeugdwerk rond
suïcidepreventie

Lokale spelers /
streekidentiteit

JA

Voor het
jongerencultuurproject Art. 19
gaan we op zoek naar creatief
talent van eigen bodem.
UiTPAS Westhoek als merk
voor de regio.

Breed toegankelijk

JA

Project toegankelijk
speelpleinwerk: overleg om
expertise vanuit project over te
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brengen naar andere
werkingen
UiTPAS beoogt de verbrede
toegang van de
vrijetijdsparticipatie met
nadruk op participatie van de
kansengroepen
Westhoek attractieve regio
wonen/werken

JA

Taxicheques in Veurne,
Nieuwpoort, De Panne,
Diksmuide, Lo-Reninge,
Vleteren, Poperinge,
Heuvelland, Zonnebeke,
Alvringem en LangemarkPoelkapelle (veilig fuifklimaat)
UiTPAS als uithangbord voor
regio met breed
vrijetijdsaanbod/cultureel
aanbod
Samenwerking RESOC:
jobbeurzen en netwerkmoment
om campagne ‘Westhoek. De
Nieuwe Wereld.’ bekend te
maken.
Contacten met bedrijven:
vertegenwoordiging van bedrijf
op jobbeurs.
Ontwikkeling module website
zoekfunctie VDAB: Westhoek.
Uitbouw lokaal loket
kinderopvang als
ondersteuning voor (werkende)
ouders

Bovenlokaal

JA

FJ is de bijeenkomst van de 15
participerende gemeenten
(schepenen en jeugddiensten)
UiTPAS is een samenwerking
tussen 4 gemeenten in de
Westhoek ( en 3 bovenlokale
soc-cult actoren)
Overleg met VDS (koepel van
het speelpleinwerk) over
verdere uitrol resultaten
toegankelijk speelpleinwerk
Partners als VVJ en Formaat
Bovenlokale aanbieders van
vrije tijd als partner van
UiTPAS (Sport Na School,
Vormingplus OostendeWesthoek en
Techniekacademie)
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Medewerking bundel
‘Zelfdoding in het jeugdwerk:
infofiches ter preventie’
Extra Indicatoren

Vooropgesteld resultaat

Bereikt resultaat op 28-022019:

Vijf initiatieven ivm. het
optimaliseren en aanvullen
van het vrijetijdsaanbod

UiTPAS Westhoek: lancering en
uitbouw vanaf zomer 2017.
Meer vrijetijdscommunicatie via
uitindewesthoek.be: door
UiTPAS meer invoer in de
UiTdatabank.
Taxicheques in Veurne,
Nieuwpoort, De Panne,
Diksmuide, Lo-Reninge,
Vleteren, Poperinge,
Heuvelland, Zonnebeke,
Alveringem en LangemarkPoelkapelle (veilig fuifklimaat)
Overleg toegankelijke
speelpleinwerk: studiedag en
concrete tool om speelpleinen
toegankelijker te maken.
Pas Partoe: intergemeentelijke
samenwerking voor
vakantieaanbod.
Bijeenkomst jeugdraden: 2017
& 2018.
Vorming voor jeugdwerkers
(professioneel en vrijwilliger):
suïcidepreventie in het
jeugdwerk.
Gebruik software
speelpleinwerk

Twee initiatieven ivm. het
creëren van ruimte voor
jongerencultuur

Voortraject Art. 19 en
werkweek Art. 19: 2016

Vier initiatieven ivm. het
stimuleren van
(ondernemende) jongeren

Overleg [ew32]: onderzoek
mogelijkheden app
Plantrekkers voor Westhoek

Voorbereiding Art. 19:
werkweek 2017.

Netwerkmoment bedrijven,
secundaire scholen en
hogescholen: thema duaal
leren.
Afstemming UNIZO, VOKA e.a.
in verband met aanbod
vakjurytraject.
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Ondersteuning jeugdraad
Ieper: organisatie jobbeurs.
Jobbeurzen
2017: Westhoek Boulevard met
4 toonaangevende bedrijven uit
de Westhoek.
2018: Westhoek Boulevard met
6 toonaangevende bedrijven uit
de Westhoek.
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