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1. Toelichting werking W13
presentatie door Kim Van Belleghem – zie bijlage nog te ontvangen
beleidsinsteek: zie bijlage
zie ook website:
Toelichting:
visie ‘kwetsbare doelgroep staat centraal’ – missie – projecten – structuur – financieel
vragen:
Vraag ivm wijkwerken: wordt ingezet op uitbreiding werkplekken. Inderdaad, over de regio
heen.
Vraag ivm personeel W13: betekent dit ook dat er afbouw personeel kan op het lokale
niveau? W13 neemt geen basisopdrachten over, maar werkt aanvullend en versterkend ifv
de noden voor de hele regio.
Vraag ivm konekti: toeleiding: voorwaarden. Ook gezinnen kunnen zich zelfs ook aanmelden.
Vraag ivm vrijwilligersbeleid: rol van W13? – databank – nieuw platform op Vlaams niveau –
lerend netwerk – uitdaging vrijwilligersbeleid binnen de lokaal besturen (OCMW en Stad) op
elkaar af te stemmen
Vraag ivm aanbod van voedsel ikv Foodact: kan dit nog verhogen? Momenteel kan de
capaciteit niet meer verhoogd worden.
2. Project Arktos: toelichting stand van zaken project
Toelichting Arktos: door Irene DeKoning – Anke Van Nieuwenhuyze
zie PPT in bijlage
’t Fabriekse in Harelbeke: oplijsting activiteiten
Methodieken: participatief werken, talentgericht werken, verbindend werken.
Enkele cijfers van 2018: 101 jongens en 16 meisjes, gemiddelde leeftijd: 18 jaar
vraag: zijn er cijfers omtrent de instroom per jaar? Momenteel niet.
Doelgroep: inspanning naar jongere groep; richtleeftijd: 12 tot 25 jaar
vraag: wil ook naar de scholen toestappen – bekend maken naar scholen
evaluatie van de doelstellingen: activering – groepsbinding – voeding – middelengebruik –
vrijwilligers – de werking opendoen
Vindplaatsgericht werken

Toekomst:
uitbouw van de vrijwilligerswerking – thema gezonde voeding en levensstijl omtrent
middelengebruik
Nieuwe branding – positieve naam voor Fabriekse?
Link naar scholen

Nieuwe instroom
Trainingsateliers – aandacht in Actie en Bounce
Bijkomende vragen:
Signaal: hangjongeren in de arendswijk – locatie van GO-school
vorming naar bijv. schoolteams – hoe jongeren toeleiden naar ’t Fabriekse?
Arktos vormingswerkers: hoeveel?
Twee vormingswerkers in Harelbeke – elk halftijds – beroep op reguliere werking Wat heeft de uitbreiding naar twee halftijdse medewerker met zich meegebracht:
aandacht voor de toeleiding naar werk en samenwerking sociale economie.
Er wordt samengewerkt met mw’er Huis van Welzijn en trajectbegeleider.
of toeleiding naar school? Brede kijk op werk, en proberen aanknoping te zoeken.
3. Jaarverslag Jeugdwerk:
toelichting door Robbe Bleuzé zie bijlage ppt
cijfers, aantallen 2018 ivm werking jeugddienst
Speelpleinwerking
Grabbelpaswerking: stopgezet
UiT-Kajuit: nieuw concept sinds zomer2018
Kleuterdoedels: toeleiding loopt iets moelijker, minder gekend?
Buitenspeeldag
Kinderfuif -Kerstbal
Jeugdcentrum ’t Sas
Bemerking ivm toegankelijkheid van ’t Sas nav de Leiewerken:
Burgemeester heeft de verantwoordelijken Waterwegen en Zeekanaal gecontacteerd, ook
gemeld dat de huidige (niet) toegankelijkheid niet conform de afspraken zijn.

4. Varia
- Adviesraden
Zie nota hersamenstelling adviesraden
Op 29/08 plannen we een kick-off waarbij we alle burgers, leden adviesraden, GR leden
uitnodigen.

