MOVE-IT
Voorgeschiedenis
Move-it ontstond uit de overblijfselen van een sociaal-artistiek project. Door Move-it werd een
nieuwe focus gelegd op het bereik van ongeorganiseerde jongeren, vaak hangjongeren, uit
de regio Heist-op-den-berg-Putte-Nijlen-Berlaar.
De Move-it zomertour was het eerste wapenfeit, waarin we met een openlucht cinema
rondtrokken naar verschillende sociale woonwijken. Het werken op verschillende locaties in
de regio op de vindplaatsen van de jongeren bleek een waar succes. Deze werkwijze werd
bewust verder gezet. We willen de jongeren niet langer naar ons toe laten komen maar
gaan ze zelf opzoeken in hun eigen woonomgeving, op hun eigen hangplekken.
Move-it vindplaatsen worden samen met onze lokale partners (jeugddiensten, OCMW,’s
schepenen van jeugd, politie,…) uitgezocht. Bij het maken van deze keuze worden plaatsen
opgezocht waar veel jongeren rondhangen (jammer genoeg vaak gepaard met
overlastsignalen). Een vindplaats kan echter ook het pleintje achter de kerk zijn of het
bushokje naast de supermarkt… afhankelijk van waar de hangjongeren zich op dat moment
bevinden.
Move-it werkt aan de positieve profilering van de jongeren in hun wijken/ buurten en in de
samenleving en vergroot de stem van maatschappelijk kwetsbare jongeren in onze
samenleving.

In actie met jongeren
Move-it wil een laagdrempelig vrijetijdsaanbod uitbouwen en vorming op maat van de
jongeren aanbieden. Vorming in Move-it is, samen met de jongeren, leuke activiteiten
opzetten om doelbewust te werken aan enerzijds samenleven in de wijk waarbij jongeren
een gelijkwaardige partner zijn; en anderzijds aan een aantal vaardigheden die in het
reguliere jeugdwerk zeer impliciet opgedaan worden en waar onze jongeren de boot missen.
Dit blijft niet verborgen voor de jongeren. Om hen hier ten volle bij te kunnen betrekken, is het
belangrijk om open kaart te spelen met de jongeren, hun eigen verantwoordelijkheid hierin
te erkennen.
We proberen altijd opnieuw een goed gekozen en aantrekkelijk doel te kiezen waarbij de
stem en de inkleuring van de jongeren doorslaggevend is: ombouwen van een caravan tot
jongerenlokaal, opsmuk van een plein, deelname aan een buurtfeest, een kamp, een film
over de buurt, een fotoreportage, modeshow, … op deze manier vindt er een leuk en leerrijk
groepsproces plaats.

De bus-caravan van Move-it
Twee keer per week wordt er uitgereden met de Move-it bus. We komen om de twee weken
op dezelfde locatie. Op maandagavond werken we van 18 uur tot 21 uur. De ene week in
de gemeente Nijlen (Tweebunder), de andere week in de gemeente Putte (Molenveld). Op
woensdagnamiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur komen we de ene week in de gemeente
Heist-op-den-Berg (Schriek) en de andere week in de gemeente Berlaar (Vinkenhof). Zo
komen we dus twee maal per maand op dezelfde locatie. In de vakantieperiodes wordt de
intensiteit opgevoerd.

Vindplaats gevonden: what’s next?
Vindplaatsgericht werken in Move-it werd in een aantal fasen opgedeeld. In de wervingsfase
worden zoveel mogelijk jongeren op de vindplaats bereikt en aangetrokken tot Move-it.
Hiertoe worden verschillende werkvormen gebruikt zoals o.a. flyeren op de locatie bij alle
wooneenheden, graffiti, examen-uurtje, … . Tijdens de kennismakingsfase heeft alles te
maken met een grote zichtbaarheid in de buurt: een nieuwe vindplaats betekent
kennismaking met de jongeren, hun ouders, families en hun buurt. Daarnaast zijn er ook
enkele nieuwe partners en instanties waarmee we moeten kennismaken, bv
huisvestingsmaatschappij en overlastcoördinator van de politie. Werkvormen die hiervoor
gehanteerd worden zijn: kennismakingsspelen, sport en spel, ontspanningsactiviteiten,
groepsgesprekken en individuele gesprekken/evaluaties, individuele- en groepsopdrachten,
buurtgerichte opdrachten, jongerennieuwsbrieven, …
Tijdens de groepsvormingsfase wordt er met de jongeren intensief gewerkt rond
samenwerken, elkaar respecteren, groepsgerelateerde inzichten, vaardigheden en attitudes.
Werkvormen specifiek voor deze fase zijn; individuele opdrachten rond positie in de groep,
groepsopdrachten, meerdaagse en kampen, huisbezoeken, groepsvormingspelen. Tot slot,
wordt het Move-it project regelmatig met de jongeren geëvalueerd. Ook met
opdrachtgever en partners wordt het project geëvalueerd. Na afloop van het project op
een bepaalde vindplaats, wordt er bekeken of er verder nog een aanbod of samenwerking
nodig is en wie dit zal voorzien. Nadien vind de planning voor de volgende locatie plaats.

