Introductie JES Academy
Door aan de slag te gaan in een stedelijke context, goed te luisteren naar en te vertrekken vanuit de
noden van de doelgroep, participatie als kompas te gebruiken en een eigenzinnige koers te varen,
heeft JES innovatieve methoden, procedures en processen ontwikkeld. Op een aantal terreinen
profileert JES zich dan ook als verkenner uit het jeugdwerk, als pionier die veel te vertellen maar ook
nog veel te leren heeft.
Op zeker moment wordt onze impliciete kennis die we op het terrein verwerven expliciet gemaakt en
vervolgens samen gelegd met de deskundigheid van (soms zeer diverse) partners. Uit die
confrontatie ontstaan nieuwe inzichten die we vervolgens weer binnenhalen om ons werk met
jongeren in vraag te stellen en bij te sturen. In onze expertisedeling leggen we graag uit hoe die
zoektocht verliep, en zijn we zelf voortdurend vragende partij om ons werk te kaderen.
JES kiest er uitdrukkelijk voor om zijn expertise en good practices te delen, en zo zijn steentje bij te
dragen aan de versterking van (het stedelijk beleid ten aanzien van) kinderen en jongeren. In functie
daarvan delen we onze kennis over kinderen en jongeren in de stad, de context waarin ze opgroeien
en onze visie en aanpak.
De externe expertisedeling die op basis van een vormingsvraag door externen gegeven wordt,
bundelen we onder de noemer JES Academy. Binnen de JES Academy zal aandacht zijn voor
verschillende formats. Wij willen op basis van de specifieke vormingsvraag en doelgroep kunnen
variëren tussen theorie, praktijk en onderdompeling. Concreet gaat het om advies & coaching op
maat, vormingen, workshops, walks (getuigenis/presentatie in de context) en talks
(getuigenis/presentatie uit de context). Op de volgende pagina vindt u de opleidingsfiche van de
vorming – Aan de Slag met Jongeren – onze eerste JES Academy vorming

Opleidingsfiche
Aan de Slag met Jongeren
Titel opleiding

Aan de Slag met Jongeren!

Inleiding
(Waar gaat de opleiding over?
Welke problemen worden
behandeld? Welke aspecten
worden belicht?...)

Al meer dan 30 jaar zet JES zich in voor jongeren in de stad en dat in wijken
en met een doelgroep die zich vaak laat omschrijven als kwetsbaar. Naast
het ontspannende en vrijblijvende element weet JES ook een sterke
leercontext neer te zetten.
Veel van de reguliere processen, procedures en begeleidingsmodellen zijn
stevig onder de loep genomen of aangepast in functie van de doelgroep en
de waarden van de organisatie.
In deze tweedaagse vorming nemen wij u mee en geven wij u de basis van
onze manier van werken mee.

Wat mag je verwachten van
deze opleiding?

Deze opleiding geeft u de nodige kennis, modellen en methoden mee om
zelf toe te passen op uw werking of persoonlijke manier van werken.
Aangezien we afwisselen tussen informatieoverdracht, reflectie en een
stevige koppeling met de praktijk(zowel de JES-praktijk als die van de
deelenemers) is dit geen zweverige maar actief betrokken training.
De sessies zijn verdeeld over 3 logische stappen die je ook apart kan
aanvragen.
Sessie 1: Wat moet ik weten over jongeren?
Sessie 2: Hoe ga ik in interactie met jongeren?
Sessie 3: Hoe versterk ik jongeren?

Voor wie is deze opleiding
bedoeld?
Wie geeft deze opleiding?
Praktische info
Timing:
Locatie:
Max. aantal deelnemers:
Inschrijven:
Prijs per persoon:
(incl. broodjeslunch)

Voor professionals en organisaties die met jongeren in contact komen en
ermee aan de slag willen.
Simon Standaert, Dominique Vankan

Dinsdag 22 en woensdag 23 oktober, telkens van 9u30 tot 16u30
JESvzw, JES Brussels, Werkhuizenstraat 3, 1080 Brussel
12 deelnemers
Inschrijven kan door een mail te sturen naar simon.standaert@jes.be
€250
schrijf het bedrag over op BE48 7343 2521 3727 als bevestiging van je
inschrijving met vermelding - ‘voornaam naam ADSMJ’

