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WAT?

Lanaken (25.000 inwoners) situeert zich in de in de Maasstreek tegen
de Nederlands Grens. De gemeente bestaat uit een centrum met daar
rond een 6-tal wijken.
Lanaken was de eerste gemeente in Vlaanderen die op een structurele
manier iets trachtte te doen met het ‘fenomeen’ van rondhangende
jongeren, nu ongeveer 10 jaar geleden. Daarbij deden ze dit vanuit een
welzijns/jeugdvisie. Rondhangende jongeren zijn een doelgroep van de
dienst jeugd, maar zijn moeilijk bereikbaar op de klassieke manier.
In eerste instantie werd op projectmatige wijze gewerkt, een persoon
van de dienst Jeugd (Henk Roberts) legde de nodige contacten met
jongeren. Het JOP-overleg (o.a. welzijn, jeugd, politie, …) coördineerde
de aanpak, voorzag vorming voor o.a. de stadswachten en stelde een
volledig draaiboek op rond de werking van het JOP-overleg. Het LISS
(Limburgs Steunpunt Straathoekwerk www.hangsite.be) zat mee in de
werkgroep en begeleidde de werkgroep.
Dankzij o.a. het initiatief buurtbal dat door dezelfde persoon werd
opgevolgd waren er zeer veel contacten met jongeren. Deze contacten
groeiden soms uit in kleine projecten (plaatsen van mini-doelen,
zithoeken, …). De insteek was zeer positief, er werden contacten
gelegd met jongeren, niet o.w.v. overlast of problemen, maar uit goede
intenties.
In de daarop volgende jaren verwaterde het geheel rond rondhangende
jongeren, minderen jongeren op straat, veel minder vragen, andere
prioriteiten.
Sinds 2007 is getracht om het JOP-overleg en het veldwerk terug op
poten te krijgen, in eerste instantie deed het LISS hiervoor een
coaching van het JOP-overleg. Nadat o.a. structuur terug werd
verbeterd was er ook terug nood aan veldwerk. Henk Roberts werd in
maart 2008 binnen zijn takenpakket dan ook 9u per week vrijgesteld
om jongeren op straat op te zoeken en contacten te leggen. Het LISS
neemt sinds 2008 ook de inhoudelijke coaching van Henk op zich. In
eerste instantie werd er soms te hard ingegaan op één of twee
probleemplekken, maar door de ondersteuning van het Liss en de
gedrevenheid van de medewerker resulteerde dit in een ruimere
aanpak.
Begin 2009 werd dan ook beslist om via een nieuwe aanwerving
(projectbasis) meer uren te investeren in contacten met jongeren op
straat. Vanaf 15 juni zal Eveline van de Maele hier haltijds mee bezig
zijn, in eerste instantie (tot na de zomer 09) samen met Henk, daarna
alleen. Deze verhoging van het aantal uren wilde de gemeente
Lanaken om duidelijk aan te tonen dat zij rondhangende jongeren een
warm hart toedragen.
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Het veldwerk levert de nodige contacten op, echter het gehele overleg
is soms nog niet genoeg afgestemd op elkaar. Hierdoor gebeuren er
soms te snelle beslissingen. Ook hiervoor wordt echter door de
gemeente het nodige initiatief genomen om de coördinatie te
verstevigen. De invalshoek om probleemgedrag van jongeren op te
lossen en te voorkomen is ondertussen terug veranderd naar een
ruimere blik.
TIMING?

Meerdere jaren (10 jaar, ups en downs, nu terug up)

PARTNERS DIE NIET MOGEN ONTBREKEN?

Welzijn, politie, …

RESULTAAT?

Enerzijds positieve invalshoek t.o.v. rondhangende jongeren die
ontstaat vanuit beleid, diensten, politie, …
Anderzijds jongeren die positief gevoel hebben omdat er ook aandacht
aan hun wordt gegeven

OMKADERING EN FINANCIERING?

Personeelslid dat (gedeeltelijk) vrijgesteld kan worden voor veldwerk
Coördinator (nu politie of welzijn)
Ondersteuning Liss (+/- 2.500 à 3.000 per jaar), begeleiding
stuurgroep, coaching veldwerker, …

CONTACT?

Henk Roberts (veldwerk), 089/732628, henk.roberts@lanaken.be
Peter Bernaers (diensthoofd), 089/732628, peter.bernaers@lanaken.be
Erik Vreven (Liss), 089/35.20.25, erik.vreven@straathoekwerk.be
Sofie Martens (Schepen van Jeugd) , sofie.martens@lanaken.be

VARIA

Alles komt op tijd voor hem die wachten kan. (Rabelais)

