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Groots jeugdproject
in het Meetjesland goedgekeurd
VDAB en het Europees Sociaal Fonds (ESF) constateerden dat een bepaalde groep jongeren moeilijk  
doorstroomt naar de arbeidsmarkt. Dit komt doordat hulp- en dienstverlening vaak versnipperd is en het  
bestaande aanbod niet altijd tegemoetkomt aan hun noden. Daarom beslisten ze om het over een andere 
boeg te gooien en de jongere en zijn of haar vragen als vertrekpunt te nemen. Dit zal een dynamisch (leer)
proces zijn met vallen en opstaan.

Sindskort zijn er subsidies voorzien voor 
lokale partnerschappen met onder andere 
ook hulpverleners, jeugdwerkers en potenti-
ele werkgevers. Eeklo is hier als pilootproject 
uitgekozen. Samen moeten zij ervoor zorgen 
dat jongeren hun talenten ontdekken of 
verder kunnen ontplooien en dat jongeren 
drempels naar werk of een opleiding kunnen 
wegwerken.
Kortom, het moet jongeren in staat stellen 
om hun dromen na te jagen en hun doelen te 
bereiken.

Het einddoel is jongeren toeleiden naar een 
job of naar een opleiding, maar het proces is 
even belangrijk.

Het project van Eeklo,  
Sint-Laureins en Kaprijke
OCMW Eeklo kreeg de vraag om een 
proefproject in te dienen met één of meer 
randgemeenten, om een lokaal partnerschap 
te vormen en om een projectdossier uit te 
werken op maat van de regio. Hiervoor werd 
samengewerkt met een aantal kernpart-
ners: OCMW Sint-Laureins, OCMW Kaprijke, 
de VDAB, Psychiatrisch Centrum Sint-Jan, 
CGG Eclips vzw, Wijkcentrum De Kring, 
RCGG Deinze – Eeklo – Gent, De Sleutel, 
Welzijnsband Meetjesland, Kringloopwinkel 
Meetjesland, Pro Natura en jeugddienst 
Eeklo. Het is de bedoeling dat dit netwerk 
mee evolueert met het project.

Het project werd geschreven vanuit een po-
sitieve insteek en er werd gedacht in termen 
van kansen. Er zijn veel jongeren die zoekend 
zijn: die niet weten waar hun talenten liggen, 
die een duidelijk doel hebben maar onder-
steuning en aanmoediging missen. We gelo-
ven erin dat het afhaken van jongeren ook te 
maken heeft met allerlei factoren die buiten 
de jongeren liggen. Het verbeteren van de 
situatie naast de werkvloer (bijvoorbeeld 
therapie voor een psychologisch probleem, 

een leefbare woning of contextbegeleiding) 
en het verhogen van hun zelfwaarde en zelf-
vertrouwen, kan zorgen voor betere kansen 
op de arbeidsmarkt. 
Kort samengevat zal het project er als volgt 
uitzien: er zal een veilige ontmoetingsruimte 
komen (zowel fysiek als digitaal) waar jonge-
ren tussen 15 en 30 jaar terecht kunnen voor 
ontspanning en ontmoeting. Jongeren hoe-
ven niets op deze plek maar kunnen er wel 
terecht met hun vragen. Als ze hun vragen of 
problemen aan een medewerker toevertrou-
wen, moet hiervoor snel en op een laagdrem-
pelige manier een antwoord op komen.

De ervaring leert dat jongeren hun vragen 
en problemen vooral delen met mensen die 
ze al kennen en vertrouwen. Als jongeren 
struikelen tijdens hun proces, zullen ze goed 
omringd zijn om terug recht te krabbelen en 
verder te gaan.

Dit kan inhouden dat jongeren bepaalde 
vaardigheden aanleren (zoals leren praten 
over emoties, hoe jezelf voorstellen aan een 
werkgever, hoe feedback geven) of intensieve 
begeleiding kunnen krijgen bij een vraag of 
probleem. Er zal ook gewerkt worden rond 
psychosociaal welzijn en verslavingszorg.

Daarnaast komt er ook begeleiding om rich-
ting de arbeidsmarkt te gaan of om een op-
leiding te volgen. Dit heeft de stad Eeklo erg 
ruim bekeken: jongeren in contact brengen 
met potentiële werkgevers, jongeren laten 
proeven van de arbeidsmarkt door vakan-
tiejobs en/of stages, begeleiding voorzien 
op de werkvloer of met jongeren zelf een 
product maken en dit nadien verkopen.

De stad Eeklo diende het projectvoorstel 
en de begroting in bij ESF. Eind november 
kreeg de stad het heugelijke nieuws dat het 
voorstel goedgekeurd werd. 

De stad krijgt € 2.284.590 van ESF en Vlaan-
deren om dit project verder uit te werken. 

De einddatum van het project is voorzien op 
31 december 2022, al hoopt de stad nu al 
dat we er een duurzaam project van kunnen 
maken. De uitwerking van dit project zal een 
leerproces zijn waarbij de aanwezige deskun-
digheid van de partners zal worden ingezet 
om een nieuwe werking te creëren. De sec-
toren zorg, arbeid en jeugd willen hierbij van 
elkaar leren. Het project en de samenstelling 
van dit partnerschap kan dus wijzigen in de 
loop van het project.
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