LEREND NETWERK JEUGD
12 september 2018
Wat? Op 12 september 2018 organiseert ESF Vlaanderen in samenwerking met Sport Vlaanderen en
VDAB een Lerend Netwerk Jeugd. Het overkoepelende thema is het begeleiden van (kwetsbare)
jongeren en het gebruik van sport als instrument om jongeren te versterken.
Voor wie? Het programma richt zich naar coaches/trajectbegeleiders van jongerenprojecten.
Waar? Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 Brussel
Meer info? U kan terecht bij Anneleen Dewitte, Eveline Vernest en Tyne Van der Veken.
9u – 9u30
9u30 – 10u30

Onthaal
Bevindingen uit het CATCH-onderzoek (Pieter Debognies, VUB)
Sport & Employability, het belang van reflectie (Tessa Commers, VUB)

10u30 – 11u30

Toelichting competentietrajecten via Buurtsport (Roel Noukens, ISB)

11u30 – 11u45

Koffie

11u45 – 12u45

Workshop Vuurwerkt PLAI 2.0. (Ann Engelen, Stebo)

12u45 – 13u30

Lunch

13u30 – 15u

Workshop Talent- en werkpleziergericht aan de slag met actieve Tools
(Hendrik Bens, De Aanstokerij)

15u – 16u

Intervisie (ESF, Sport Vlaanderen, VDAB)

16u – 17u

Coaching vanuit ESF rond inhoudelijke, financiële en administratieve
vragen bij de projectuitvoering (Anneleen, Tyne en Eveline)

Workshop
Bevindingen uit het CATCH-onderzoek
Deze sessie handelt over enkele bevindingen uit het CATCH-onderzoek m.b.t. de
persoonlijke ontwikkeling van kwetsbare jongeren binnen buurtsport. Er zal
concreet worden ingegaan op de formele en informele manieren waarmee Vlaamse
buurtsportwerkers de ontwikkeling van jongeren trachten te stimuleren. Daarnaast
zal er ook aandacht zijn voor de contextuele randvoorwaarden die dergelijke
werkwijzen mogelijk maken.
Sport & Employability, het belang van reflectie
Deze sessie zal ingaan op het belang van reflectie en de plaats hiervan in het
volledige traject naar werk. Sport en de reflectie hierover mag namelijk niet worden
aanzien als een afzonderlijk onderdeel. Aansluitend hieraan zal aandacht worden
besteed aan hoe men deze reflectie concreet kan vormgeven. Deze sessie zal
worden afgesloten door een voorstelling van enkele (organisatorische) principes die
men kan toepassen binnen een sport+ context.
Toelichting competentietrajecten via Buurtsport
Welke voorwaarden bepalen of een traject wel of niet goed verloopt?
Hoe kan je ervoor zorgen dat je de jongere een blijvend perspectief kan aanbieden?
Workshop Vuurwerkt PLAI 2.0.
Je bent een coach, die coachees ondersteunt in het vinden van een job die bij hen
past. Stel je voor dat er een online tool bestaat die het beste van de coachee naar
boven haalt en vanuit deze sterkte zijn toekomst helder in beeld brengt. Hoe zou
dat zijn? Deze ambitie wil PLAI 2.0. waarmaken. Thomas More Geel, De Aanstokerij
en Stebo, partners in dit ESF transnationaal project, ontwikkelen de tool momenteel.
Stebo is kartrekker. Niet voor niets. De online tool wordt een online toepassing van
‘Vuurwerkt’. In 2007 ontwikkelde Stebo deze krachtgerichte veranderingsmethode,
gebaseerd op Appreciative Inquiry. Vuurwerkt vertrekt vanuit het beste in mensen:
hun talent en bezieling, het innerlijke vuur. Vuurwerkt wort toegepast in vele
contexten: loopbaanbegeleiding, trajectbegeleiding, onderwijs, hulpverlening,
bedrijven, …
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De wireframes van de online tool zijn nu uitgetekend. Tijd dus voor een voorstelling
aan en feedback van coaches. Die beluisteren we graag op 12 september a.s.. Met
de input gaan wij daarna graag verder aan de slag.
Workshop Talent- en werkpleziergericht aan de slag met actieve Tools
Al doende nemen we je mee naar de wondere wereld van talenten met de
kaartspelen: hoe kunnen we werkplezier en talenten bespreekbaar maken? Welke
technieken zijn er voorhanden om coachingsgesprekken actiever te maken?
Waarvoor zijn deze technieken in de praktijk bruikbaar? Waar moet je rekening mee
houden als je ermee aan de slag gaat?...
Verwacht geen zit- en - luistersessie, maar vooral zelf de tools ervaren en
bespreken, om zo de antwoorden te vinden op deze vragen en de link te leggen
naar je eigen werkvloer. Daarnaast willen we je vooral ook inspireren, zodat je
nadien zelf met deze tools aan de slag kan én wil gaan!
De Aanstokerij is een organisatie die al meer dan 40 jaar werkt aan, over en met
het gebruik van spel als methode om verschillende thema’s bespreekbaar te maken.
Vanuit deze ervaring vertrekken we om via actieve workshops deelnemers tot
nieuwe inzichten te laten komen.
Intervisie aan de hand van casuïstiek
Wat zijn de grootste uitdagingen bij het uitvoeren van het WIJ3-project?
Hoe kunnen Sport Vlaanderen, VDAB en ESF ondersteuning bieden?
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