Empowered by JES - 25/10/2016 - #EBJ16
Programma
9u00 Ontvangst met koffie
9u30 Voormiddagsessies: Kennismaking met de JES praktijk

in JC Luchtbal

in JACO De Branderij
Borgerhout

in JACO De Branderij
Borgerhout

in JACO 21N
Deurne

Sessieruimte 4
Verdieping 1

Sessieruimte 3
Verdieping 1

Sessieruimte 1
Verdieping 1

in JC Rozemaai

Sessieruimte 3
Verdieping 1

Sessieruimte 7
Verdieping 1

12u00 Lunch
13u00 Namiddagsessies eerste keuzeronde

Sessieruimte 6
Verdieping 1

Sessieruimte 5
Verdieping 1

Studiedag over de coaching van stedelijke jongeren in een vrijwilligerstraject - 1

Sessieruimte 1
Verdieping -1

Sessieruimte 4
Verdieping 1

Sessieruimte 8
Verdieping 2

14u30 Namiddagsessies tweede keuzeronde

Sessieruimte 7
Verdieping 1

Sessieruimte 6
Verdieping 1

Sessieruimte 3
Verdieping 1

Sessieruimte 5
Verdieping 1

Sessieruimte 4
Verdieping 1

Sessieruimte 1
Verdieping -1

15u30 Plenaire afsluiter
16u30 Receptie
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Sessieruimte 8
Verdieping 2

Voormiddagsessies
Vrijwilligers maken het verschil: impact op de buurt
“Vroeger was het hier de wet van de sterkste. Vandaag is dat niet meer het geval. Sinds wij hier met vrijwilligers actief zijn,
komt iedereen aan bod”
Het is de uitspraak van één van onze vrijwilligers, een tiener die we aangemoedigd en gecoacht hebben om op een plein
in Antwerpen steward en animator te worden.
In wijken waar we met JES al wat langer actief zijn, kunnen we vaststellen hoe er met de inzet van jonge vrijwilligers een
wezenlijk verschil wordt gemaakt. We zien jongeren spontaan verantwoordelijkheid opnemen voor de buurt, we zien
meer solidaire wijken ontstaan.
Sprekers: Brahim Siraj (JES medewerker), Glenn Govaert (JES medewerker), Koen Beckx (JES medewerker)
Locatie: JC Luchtbal

Jongeren aanzetten tot een vrijwilligersengagement
JES is meestal actief in wijken met een grote en erg jonge populatie, bovendien gaat het om wijken waar het aanbod voor
jongeren niet bepaald groot is.
Potentieel zat dus, maar op zich is dat geen garantie voor succes natuurlijk.
Onze jongerenwerkers vertellen hoe ze het vertrouwen van jongeren uit de buurt konden winnen en de aanvankelijke
scepsis van die jongeren konden ombuigen in een positieve dynamiek.
Sprekers: Aziz Hitou (JES medewerker), Filip Balthau (JES medewerker), Mohamed (Kiki) Al Jattari (vrijwilliger), Najib El Yousri (vrijwilliger), Vera De Waele (JES medewerker)
Locatie: JACO De Branderij - Borgerhout

Peer to peer learning: een extra leerkans voor vrijwilligers
Wanneer jonge vrijwilligers opkijken naar meer ervaren vrijwilligers uit dezelfde wijk, dan kunnen we een setting voorzien
die extra leerkansen biedt.
Met JES zetten we jongeren in als coach voor de generatie die na hen komt. Onze medewerkers beschrijven het proces
waarbij jonge gasten kunnen uitgroeien tot een rolmodel met charisma. Daarnaast staan ze stil bij hun zoektocht naar
een goede rolverdeling tussen jongerencoaches, vrijwilligers en professionals.
Sprekers: Ayoub Ben Abdeslam (vrijwilliger), Desmond Badu (vrijwilliger), Sarah Storme (JES medewerker), Wonne Hellemans (JES medewerker),
Locatie: JACO De Branderij - Borgerhout

JES women can! Vrijwilligerstrajecten met meisjes
Ze zijn minder aanwezig in de openbare ruimte en maken vaak minder ophef dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. Omgekeerd lijkt hun vastberadenheid om een vrijwilligersengagement op te nemen vaak groter of meer gefocust. Al van bij
de aanvang van vrijwilligerstrajecten vragen meisjes om een specifieke aanpak. In Antwerpen hebben we in een onderzoeksfase meisjes bevraagd over hun verwachtingen rond wijkgebonden meisjeswerkingen, vervolgens hebben we met
diezelfde vrijwilligers een aanbod voorzien. Onze Antwerpse medewerkers maken een eerste balans op, een Brusselse
meisjeswerking levert vergelijkingsmateriaal.
Sprekers: Ilham Biroukoutn (JES medewerker), Iris Adriaenssens (JES medewerker), Jessica Vosters (JES medewerker), Salima Moumni (vrijwilliger)
Locatie: JACO 21N - Deurne
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De laagste drempel (naar een vormingscursus)
We staan er zelden bij stil hoe we zelf op jonge leeftijd reeds vertrouwd zijn geraakt met de praktijk van jongerenwerk,
groepswerk en vrijwilligerswerk. We vonden het vanzelfsprekend dat de nodige kennis in onze taal werd doorgegeven.
En wellicht kijken we ook terug op een “onbekommerde tijd”, niets stond de beleving van onze vrije tijd in de weg.
Sommige doelgroepen (te jong, onvertrouwd, onzeker...) hebben die bagage niet meegekregen maar zijn net zozeer
gedreven om als vrijwilliger te participeren aan ons jongerenwerk. Voor die jongeren hebben we gezocht naar een aangepast traject met “opstap-“modules.
Sprekers: Emil Everaert (vrijwilliger), Liesa Rutsaert (vrijwilliger), Liesbet Van Dycke (JES medewerker), Musa Islamov (vrijwilliger), Razika Aâssmi (vrijwilliger)
Locatie: Het Steen – Sessieruimte 4, verdieping 1

Aan de slag met vrijwilligers in leertrajecten
Wanneer we aan de slag gaan met jonge vrijwilligers, dan laten we minder aan het toeval over dan wat de niet formele
setting doet vermoeden.
In deze sessie leggen onze medewerkers de werkmodellen voor die dienen als een houvast in de leertrajecten die ze met
jongeren lopen.
Hoe worden competenties ingeschaald en leertrajecten uitgestippeld? Hoe werken we aan het competentiebewustzijn
van jongeren? Hoe zorgen we voor een veilige maar uitnodigende leersetting?
Sprekers: Abdelhakim (Abdou) El Haouari (vrijwilliger), Jamila Amellouk (JES medewerker), Nabil Fallah (vrijwilliger), Simon
Standaert (JES medewerker)
Locatie: Het Steen – Sessieruimte 3, verdieping 1

De leefwereld van jongeren als vertrekpunt
Wie aansluit bij de leefwereld van jongeren krijgt een onmiddellijke betrokkenheid van die jongeren in return. Die betrokkenheid zorgt dan voor een stevige basis om vrijwilligerstrajecten uit te bouwen.
Onze medewerkers beschrijven hoe ze in verschillende vrijetijdssettings (cultuurevenementen, stadsverkenning, productiewerk…) jongeren bovenal “hun ding laten doen” en hoe jongeren vervolgens hun eigen traject in handen nemen.
Sprekers: Achraf Elimrani (vrijwilliger), Charlotte Moens (vrijwilliger), Graciette Zola (vrijwilliger), Issam Chahboun (vrijwilliger), Jan Schepens (JES medewerker), Jelle Tierens (JES medewerker)
Locatie: Het Steen – sessieruimte 1, verdieping 1

Vrijwilligers aan zet: de grenzen van mede-eigenaarschap
In een aantal vrijwilligerswerkingen van JES zoeken we de grenzen van het mede-eigenaarschap op.
Zowel in de samenstelling van een aanbod met activiteiten voor de buurt als in de uitvoering van dat aanbod, zijn de
betrokken jongeren dan zelf aan zet.
Meer nog: waar mogelijk coachen de meer ervaren vrijwilligers de generatie die na hen volgt.
Maar welke rol levert dat op voor onze professionele jeugdwerkers? Ook zij moesten op zoek naar een hernieuwde definiëring van hun verantwoordelijkheden als procesbegeleider.
Sprekers: Daphne Reinehr (JES medewerker), Jawad Bouzambou (vrijwilliger), Mourad Chiboub (vrijwilliger), Thomas Surmont (JES medewerker), Youssra Chakri (vrijwilliger)
Locatie: JC Rozemaai
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Namiddagsessies
Eerste keuzeronde

Vrijwilligerswerk als opstap naar werk
Sofagesprek
Voor vele kortgeschoolde en onervaren jongeren is de stap naar de arbeidsmarkt geen evidentie. Vaak zijn ze niet klaar
om te functioneren in een werkomgeving.
Bij JES zijn we ervan overtuigd dat deze jongeren wel voldoende potentieel hebben, maar dat ze uitgedaagd moeten worden om hun talenten en competenties te ontdekken en verder te ontwikkelen.
Kan een vrijwilligerservaring deze jongeren beter voorbereiden op werk? Welk potentieel heeft vrijwilligerswerk om de
talenten, competenties en attitudes te ontwikkelen die je nodig hebt in een beroepsloopbaan?
Sprekers: Kathleen Hoefnagels (Onderzoekster Tempera), Tom Vrijens (ACV)
Moderator: Patrick Manghelinckx (JES)
Locatie: Sessieruimte 6, verdieping 1

Levensbrede vragen van vrijwilligers: een geïntegreerde aanpak
Sofagesprek
Vele jongeren die zich bij JES engageren als vrijwilliger worden geconfronteerd met tal van uitdagingen en levensvragen.
Vanuit de vertrouwensband die de JES medewerkers met de vrijwilligers opbouwen komen ze met hun vragen over onder
meer onderwijs, werk, huisvesting… ook bij de jeugdwerkers, vormingsmedewerkers... terecht. Vrijwilligers begeleiden bij
JES gaat dus veel verder dan het ondersteunen van de jongeren in de taken die ze opnemen als vrijwilliger.
Hoe ga je daar als werker en organisatie mee om? Vertrekkende vanuit enkele getuigenissen gaan we over deze thematiek het gesprek aan met het publiek.
Sprekers: Liesbet Van Dycke (JES), Shana Dave (Cachet)
Moderator: Thomas Devos (JES)
Locatie: Sessieruimte 5, verdieping 1

Vrijwilligerswerk als krachtige leeromgeving
Uiteenzetting
Hoewel het jeugdwerk vooral een plek moet zijn waar jongeren plezier maken, is het tevens een krachtige leeromgeving
- zeker als jongeren een engagement als vrijwilliger opnemen. Jongeren worden er uitgedaagd om hun grenzen te verleggen, verantwoordelijkheid op te nemen... en ze leren er van elkaar. Doorheen hun vrijwilligerstraject krijgen ze zicht
op bestaande competenties en verwerven ze er nieuwe. Competenties die vervolgens ook op andere levensdomeinen
(onderwijs, arbeidsmarkt...) kunnen ingezet worden.
In deze sessie wordt toegelicht hoe met JES vrijwilligers leertrajecten worden uitgebouwd. Er wordt vertrokken vanuit een
theoretisch kader dat naar de praktijk wordt vertaald. Vanuit het doctoraatsonderzoek “Exploring the developmental role
of volunteering in sport for youngsters in socially vulnerable situations” wordt op deze praktijk gereflecteerd.
Sprekers: Jeroen Bels (JES), Evi Buelens (VUB)
Locatie: Sessieruimte 3, verdieping 1

Elders verworven competenties (EVC) binnen de setting van een JACO
Uiteenzetting
Binnen de werking van een JACO (een geïntegreerd jeugdcentrum rond jeugdwerk, arbeid, competentieontwikkeling en
onderwijs) wordt de versterking van competenties van jongeren gelinkt aan empowerment op individueel, collectief en
maatschappelijk niveau. Kinderen en jongeren kunnen in een JACO terecht voor een sterk vrijetijdsaanbod, maar krijgen
er ook ondersteuning bij vragen over hun schoolloopbaan en hun zoektocht naar werk. Jeugdwerkers, EVC-medewerkers,
vormingswerkers en arbeidscompetentiebegeleiders bewegen zich op het kruispunt van informeel, niet-formeel en formeel leren. Hoe werken deze JES-medewerkers samen? Wat is eenieders rol? Hoe gaat een EVC-medewerker aan de slag
rond de talenten en competenties van jongeren?
Sprekers: Filip Balthau (JES)
Locatie: Sessieruimte 7, verdieping 1
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De motivatie van de stedelijke vrijwilliger
Uiteenzetting
Wat drijft jonge stedelijke vrijwilligers? Vinden ze vrijwilligerswerk gewoon leuk, willen ze in de eerste plaats iets bijleren
of willen ze een maatschappelijk engagement opnemen? Of zijn ze op zoek naar erkenning, of naar een extra zakcentje?
In 2015 organiseerde JES een grootschalige bevraging van de vrijwilligers. Zo kwamen we te weten wie de JES-vrijwilligers
zijn, wat hun verwachtingen zijn en wat hen drijft om een engagement als vrijwilliger op te nemen bij JES. In deze sessie
kijken we samen met een ex-JES-medewerker en medewerkers uit andere organisaties of deze bevindingen herkenbaar
zijn. Verschillen de motieven van jongeren uit onze stedelijke werkingen om een vrijwilligersengagement op te nemen
met die van jongeren uit andere organisaties?
Sprekers: Melina Mertens (ex-JES medewerker), Najim Einauan (PAJ), Sofie Van Keymeulen (Chiro)
Moderator: Els Van Effelterre (JES)
Locatie: Sessieruimte 1, verdieping -1

Van kind tot hoofdanimator: een groeimodel in participatie
Uiteenzetting
Hoe tracht JES jongeren van deelnemer tot vrijwilliger en mede-eigenaar te laten doorgroeien? Hoe houd je die vrijwilligers nog aan boord opdat ze hun ervaring zouden doorgeven? En hoe laat je hen los en laat je hen de werking overstijgen
met hun eigen projecten?
Thomas Surmont (inhoudelijke medewerker JES) legt uit hoe de participatieladder vertaald en gedifferentieerd wordt bij
JES. Hij brengt een verhaal over assist-animatoren, animasters en een specifiek koplopersproject.
Sprekers: Thomas Surmont (JES)
Locatie: Sessieruimte 4, verdieping 1

Jongeren vrijwilligers: de Zuid-Afrikaanse praktijk
Sofagesprek
Onder de noemer “upscaling and promoting youth volunteering in civil society organisations” zetten de Vlaamse overheid
(afdeling jeugd) en het ministerie voor jeugdontwikkeling in Zuid-Afrika opnieuw een duurzame samenwerking op. Tijdens een bezoek aan Vlaanderen houdt de Zuid-Afrikaanse delegatie (NYDA) halt op JES én op deze studiedag.
Na een korte toelichting bij de samenwerking, gaan de Zuid-Afrikaanse deelnemers het gesprek aan met het publiek.
Vertrekkende vanuit hun reflectie op de JES-praktijk die ze in de voormiddag bezochten, plaatsen ze de Zuid-Afrikaanse
praktijk naast de onze. Wat zijn de gelijkenissen en verschillen tussen het werken met jonge vrijwilligers in Vlaanderen en
Zuid-Afrika? Wat leren ze van ons én wat leren wij van hen?
Sprekers: Zuid-Afrikaanse delegatie (NYDA)
Moderator: Jan Vanhee (Afdeling Jeugd)
Locatie: Sessieruimte 8, verdieping 2
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Tweede keuzeronde
Opgebouwde competenties in het echte curriculum vitae
Sofagesprek
De levensloopbaan van JES-vrijwilligers ziet er vaak anders uit dan wat er vermeld wordt op hun cv. Jongeren worden
vaak aangeworven op diploma. Verschillende studies tonen nochtans aan dat human skills als feedback geven en krijgen,
initiatief nemen en samenwerken… werkgevers kunnen overtuigen om met deze jongeren aan de slag te gaan. En dat
is net waar het jeugdwerk op inzet. Een bewustwording van deze competenties bij de doelgroep en werkgevers dringt
zich op. Hoe integreren jongeren hun elders verworven competenties in hun CV? Hoe bereidt JES jongeren voor om hun
competenties bespreekbaar en toonbaar te maken bij aanwervingsgesprekken en eenmaal ze de werkvloer betreden?
Hoe kunnen werkgevers rekening houden met deze kwaliteiten van de jongeren bij aanwerving en bij verdere coaching
tijdens hun tewerkstelling?
Sprekers: Sarah Vansteenkiste (KU Leuven), Mostafa Ameziane (JES)
Moderator: Filip Balthau (JES)
Locatie: Sessieruimte 7, verdieping 1

Internationaal: een grote uitdaging met een duidelijke return
Sofagesprek
De JES-vrijwilligers en medewerkers die een internationaal project achter de rug hebben, zijn ervan overtuigd: een internationale ervaring biedt een duidelijke meerwaarde aan het leerpad dat een stedelijke vrijwilliger aflegt. En dit is zeker het
geval voor jongeren voor wie een ervaring in het buitenland helemaal geen evidentie is. Maar een internationaal project
opzetten blijft ook een uitdaging. Onze JES-medewerkers brengen in dit sofagesprek een eerlijk verhaal over het succes
van hun internationale projecten, maar ook over de uitdagingen en valkuilen waarmee ze geconfronteerd werden. Een
Jint-medewerker reflecteert op deze praktijken vanuit het onderzoek “Impact van internationale leermobiliteit op kansengroepen”.
Sprekers: Youssra Tahiri (JES), Wonne Hellemans (JES), Kurt Uyttersprot (Jint)
Moderator: Sarah Storme (JES)
Locatie: Sessieruimte 6, verdieping 1

Iedereen vrijwilliger: voorwaarden voor coaching van kwetsbare vrijwilligers
Uiteenzetting
Wanneer je met (maatschappelijk kwetsbare) jongeren werkt, word je regelmatig geconfronteerd met jongeren die zich
niet meer lijken te willen ontplooien op verschillende levensdomeinen. Een vrijwilligersengagement kan deze jongeren
een plek bieden waar ze opnieuw uitgedaagd worden om hun grenzen te verleggen, competenties te ontdekken en (verder) te ontwikkelen... en om zich in een informele setting te ontplooien. Maar wat is er nodig opdat je deze jongeren kan
motiveren om de stap te zetten naar een vrijwilligersengagement? Hoe ga je als begeleider met hen om? De eerste fase
in de begeleiding, de basisfase, blijkt daarin superbelangrijk te zijn: het is het moment waarop een jongere opnieuw een
positieve band opbouwt met de begeleiding en met zichzelf.
In een breed partnership ontwikkelde JES rond dit thema een vormingsaanbod IPOP. Voor deze studiedag vertalen we
IPOP naar het werken met vrijwilligers.
Sprekers: Jeroen Bels (JES), Michiel Hendrickx (JES),Rozelien De Mot (JES)
Locatie: Sessieruimte 3, verdieping 1

JES vrijwilligsters can!: een expliciete focus op meisjes
Uiteenzetting
Meisjes(vrijwilligers) nemen binnen JES Antwerpen al enkele jaren een centrale plaats in, binnen de wijkwerkingen en als
drijvende krachten achter een aantal projecten. De JES-meisjes weten wat ze willen en ook steeds meer wat ze kunnen of
wat ze willen bereiken. JES vrijwilligster worden begint vaak bij de kinderwerking van JES. Steeds meer meisjes nemen –
met succes – deel aan de animatorcursussen en gaan deel uitmaken van de animatorenploeg in hun wijk.
Iris Adriaenssens (EVC-medewerker JES), en Radia Assou (arbeidscompetentiebegeleider JES) en Jamila Amellouk (vormingsmedewerker JES, voormalig JES vrijwilliger) gaan kort in op de geschiedenis van het werken met meisjes binnen JES
Antwerpen en nemen ons mee in een verhaal over empowerment. Daarin koppelen meisjes persoonlijke groeimotieven
aan een responsabilisering in de bredere werking van JES. Zahra Ankal (Uit de Marge) zorgt voor externe reflectie.
Locatie: Sessieruimte 8, verdieping 2
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Aan de slag met vrijwilligers: ervaringsleren
Praktijksessie
Binnen de werking van JES neemt ervaringsleren een belangrijke plek in; ook in het werken met stedelijke vrijwilligers
gaan we met deze methode aan de slag. Wat is de meerwaarde ervan? Hoe en waarom doen we dat?
In deze sessie word je ondergedompeld in de methodiek van het ervaringsleren, waarbij actie en reflectie centraal staan.
Sprekers: Simon Standaert (JES)
Locatie: Sessieruimte 5, verdieping 1

Bewogen buurten: de bredere impact van vrijwilligerswerk
Sofagesprek
“Nu is het hier beter dan vroeger” is een uitspraak die we regelmatig horen wanneer we jonge vrijwilligers vragen naar
de impact van hun vrijwilligersengagement. Door zich te engageren als vrijwilliger op JES versterken jongeren niet enkel
zichzelf, we stellen vast dat ze op die manier ook een wezenlijk verschil maken in de buurt en gemeenschap waarin ze hun
vrijwilligersbijdrage leveren. Dat konden we vaststellen in een aantal stadswijken waar we met jongeren nagedacht hebben over (ontbrekende) voorzieningen en waar ze met ons de handen uit de mouwen hebben gestoken als klusjesman,
animator of steward. Verwacht in deze sessie een uitwisseling van ideeën rond de bredere impact van vrijwilligerswerk,
aangewakkerd burgerschap en de leefbaarheid van stadswijken
Sprekers: Danielle Dierckx (Universiteit Antwerpen), Jessica Vosters (JES)
Moderator: Thomas Devos (JES)
Locatie: Sessieruimte 4, verdieping 1

Gezocht: jonge stedelijke vrijwilligers
Sofagesprek
De klassieke wervingscampagnes werken vaak niet als je aan de slag wil met stedelijke vrijwilligers. Nieuwe manieren om
deze diverse doelgroep te vinden en te binden zijn noodzakelijk. Hoe bereik je potentiële vrijwilligers? En hoe zorg je er
voor dat deze jongeren zich voor jouw organisatie willen engageren?
Sprekers: Thomas Surmont (JES), Nabil Fallah (Street talent)
Moderator: Jan Eijkelenburg (JES)
Locatie: Sessieruimte 1, verdieping - 1

Praat mee over de studiedag via #EBJ16

Organisatie door 				

Met steun van
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Deelnemers

(Lijst samengesteld op 18/10/2016)

Naam

Voornaam

Organisatie

Aâssmi
Achetib
Adriaenssens
Aerts
Al jattari
Al Marchohi
Albrechts
Alliet
Amarouchi
Amellouk
Ameziane
Anciaux
Assou
Autriqe
Badu
Balthau
Bara
Batota
Beckx
Becuwe
Bellen
Bels
Ben Abdeslam
Benaadjou
Benoit
Bergen
Biroukoutn
Bosmans
Bouzambou
Bruininkx
Buelens
Bylemans
Caestecker
Caluwaerts
Chahboun
Chakri
Chiboub
Claes
Claes
Clement
Coeckelbergs
Conard
Coppens
Costrop
Crois
Dave
De Bie
De Bleser
De Boeck
De Geest
De Groof
De Keyser
De Koster
De Mot
De Naeyer
De Schutter
De Smet

Razika
Fadoua
Iris
Youness
Omar
Yassine
Ellen
Nadia
Nora
Jamila
Mostafa
Dorien
Radia
Betty
Desmond
Filip
Charlotte
Firas
Koen
Pieter
Stefke
Jeroen
Ayoub
Salim
Will
Niels
Ilham
Paul
Jawad
Ben
Evi
Liesbet
Maarten
Lieve
Issam
Youssra
Mourad
Lotte
Sarah
Charis
Tine
Liene
Jessie
Naomi
Elvira
Shana
Magy
Joris
Gertjan
Ines
Saskia
Iris
Wouter
Rozelien
Ilse
Jeroen
Jasmijn

Vrijwilliger JES
stad antwerpen
JES
Buurtsport, Sporting A, Stad Antwerpen
district Borgerhout
VDAB
Kras Jeugdwerk Borgerhout
kras jeugdwerk
JES
JES
OCMW Antwerpen Dienst Vrijwilligerswerk
JES
Beerschot Vrienden Atletiek Club
Vrijwilliger JES
JES
Uit De Marge vzw
JES
JES
Natuurpunt vzw
Jeugddienst Don Bosco
JES
Vrijwilliger JES
JES
JES
x
JES
de welvaartkapoen vzw
Vrijwilliger JES
JES
VUB, vakgroep sportmanagement en beleid
OCMW Antwerpen - dienst vrijwilligerswerk
jeugddienst Antwerpen
afdeling jeugd
Vrijwilliger JES
Vrijwilliger JES
Vrijwilliger JES
Kras jeugdwerk Kiel/Zuid
JES
stad Vilvoorde
Kras jeugdwerk vzw
MAS |Museum aan de Stroom
Graffiti vzw
Scouts en Gidsen Vlaanderen
GC De Kriekelaar
Cachet
jeugddienst Berchem (stad Antwerpen)
GC Everna
Chirojeugd Vlaanderen vzw
Stichting P&V
Buurtsport Leuven
Dekova Hr Management & consulting
JES
stedelijke jeugddienst
JES
Hannibal
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De Vulder
De Wachter
De Waele
degrieck
Dens
devos
Dierckx
Dirkx
Dlamini
Dockx
Duytschaever
Eastham
Echelpoels
Eijkelenburg
Einauan
El Haouari
El Hattab
Eleke
Elimrani
Everaert
Fallah
Friant
Gazenbeek
Geeraert
Ghadari
Govaert
Hambach
Hamelton
Hanssens
Hellemans
Hendrickx
Hikketik
Hitou
Hoefnagels
Hoste
Huygens
Islamov
Jans
Janssens
Jennes
Jespers
Kennes
Klaasen
Kustermans
Lambrechts
Lamens
Lamon
Lauwers
Legon
Leloup
Leroux
Loones
Manghelinckx
martens
Martens
Martens
Mercado-Avalos
Merlier
Mertens
Meynen
Meyns
Missaoui
Mkhize
Moens
Moens
Mohale
Morreel
Motsoahae

Reanld
Griet
Vera
lore
Fay
thomas
Danielle
Samuel
Thulani
Hans
Marieke
Kirsten
Wini
Jan
Najim
Abdelhakim (Abdou)
Samira
Raeymaekers
Achraf
Emil
Nabil
Kevin
Elise
Katrijn
Ikrame
Glenn
Eva
Nathalie
Koen
Wonne
Michiel
Leen
Aziz
Kathleen
Nele
Elien
Musa
Marthe
Karine
Milly
Niels
Sebastiaan
Martine
Lore
Caroline
Arne
Tim
Beatrijs
Emilie
Lynn
Karlien
Fréderique
Patrick
ann
Nico
Annemie
Frank
Nele
Melina
Valerie
Liesbet
Mohamed
Duduzile
Steve
Charlotte
Kenalemang
Evelyn
Ankie

Antwerp Boxing Academy
JES GENT
JES
de toren van babel Gent
jeugddienst Borgerhout
JES
Universiteit Antwerpen
Samenlevingsopbouw, project samen op straat
NPO Kliptown
Formaat VZW
Tumult vzw
Piazza dell’Arte
stedelijke jeugddienst Antwerpen
JES
PAJ
Vrijwilliger JES
Kras Borgerhout
Vrijwilliger JES
Vrijwilliger JES
Vrijwilliger JES/Street talent
VGC-sportdienst
BURn Leuven
Het Punt vzw - Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel
Kras Borgerhout
JES
Vlaams steunpunt vrijwilligerswerk
Het Entrepot
JES
JES
JES
Stad Antwerpen- Stedelijke jeugddienst
JES
Tempera
JES
Stagiair JES
Vrijwilliger JES
Stagiair JES
Raad van bestuur JES
Kras Dam
Natuurvrienden - Bergstijgers
Act4Change
VDAB
Kras Jeugdwerk
HETGEVOLG vzw
NATURE
Sportdienst Stad Gent
Jeugd en Muziek Brussel
OCMW Antwerpen
Antwerpen Sportstad
JINT
De Ambrassade
JES
uit de marge vzw
Buurtsport Deurne Noord (vzw Sporting A)
Riso vzw
VDS vzw
Ex-JES
Jeugddienst Willebroek
VGC jeugddienst
Uit de marge
NPO member Network Action Group
Kamp A vzw
Vrijwilliger JES
Project Manager
Odisee vzw
National Youth Service
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Moumni
Nachtergaele
Neuville
Noé
nols
Nsengiyumva
Ostyn
Ouad
Oulad Abdellah
Pandzou
Pareit
Peeters
Perck
Ponsaerts
Poopedi
Ramukumba
Redig
Reinehr
Renson
Reyntjens
Rijmen
Roesems
Rogé
Rutsaert
Schepens
Seyssens
Shoeters
Silke
Siraj
siyahya
Sluyts
Smessaert
smets
Snoeck
Soetewey
Sofie
Standaert
Sterk
Storme
Sukandar
Surmont
Swinkels
Tahiri
Taminau
Thaens
Thys
Thys
Tierens
Tollet
Torfs
Uyttersprot
Vaesen
Van Brabant
Van Buggenhout
van buul
Van Caudenberg
Van Cleuvenbergen
Van Dam
Van Damme
Van de Mosselaer
Van de Poel
Van de Sompel
Van den Hende
Van Der Biest
Van der Eycken
Van Der Jeught
Van der Sypt
Van der Veken

Salima
Stefanie
Filip
Bie
zeno
Metusera
Line
Khalid
Ahmed
Don
Lotte
Bob
Jochen
Katrien
Tsholo
Khathu
Guy
Daphne
Mathilde
Dirk
Lesley
Truus
Bart
Liesa
Jan
Annelies
Dennis
Van Cleuvenbergen
Brahim
Mustapha
Katrien
Janick
pieter
Kathleen
Birgit
Van Zeebroeck
Simon
Hugo
Sarah
Stephanie
Thomas
Ina
Youssra
Nele
Karen
Robin
Laura
Jelle
Filip
Karen
Kurt
Joost
Inge
An
annelies
Rut
Silke
Dorien
Isabelle
Katrien
Eva
Astrid
Sander
Gitte
Flor
Tanja
Piet
PÃ¯erre

Vrijwilliger JES
Buurtsport Ronse
Stad Antwerpen-Servicepunt vrijwilligers
Sport&Society (VUB - fac LK)
Agentschap Integratie & Inburgering, Regio Brussel
De Ambrassade
Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw
Kras Jeugdwerk Borgerhout
Formaat VZW
Wereldwinkel Kortrijk vzw
vzw Antwerpen Sportstad
Kras Jeugdwerk
JES
Youth Development Institute of South Africa
NYDA
VUB
JES
Circus Zonder Handen
Europese Commissie - DG EMPL
Bizon vzw
JES
Demos
Vrijwilliger JES
JES
Kras jeugdwerk Kiel/Zuid
Antwerpen Sportstad vzw
Stad Sint-Niklaas
JES
kras
H30 - CCM // stad Mechelen
Stad Gent- Dienst Werk
demos
jeugddienst Gent
Stad Antwerpen - jeugd
Jint
JES
Buurtsport Antwerpen
JES
Stad Antwerpen - jeugddienst Borgerhout
JES
jeugddienst Ekeren
JES
Jeugddienst Borgerhout
Stad Antwerpen - Cultureel Ontmoetingscentrum Luchtbal
Museum Plantin-Moretus
Jeugddienst Gent
JES
JES
Centrum voor Taal en Onderwijs
Jint
BSI (VUB)
jes
VGC-sportdienst
jeugddienst willebroek
CeMIS, Universiteit Antwerpen
CC Sint-Niklaas
IBO De Buiteling
Stedelijke jeugddienst Antwerpen
Formaat
CAW Antwerpen - Adviescentrum Migratie
Jeugddienst Gent
De Sleutel vzw
Stagiair JES
Vlaamse Scholierenkoepel
GC De Kriekelaar
Expertisecentrum Buurtsport
Voetbal in de stad
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Van Dyck
Van Dycke
Van Effelterre
Van Gool
Van Gorp
Van Isacker
Van Keymeulen
Van Milders
Van Nuffel
Van Roy
Van Turnhout
Vandenbussche
Vandendriessche
Vandenheulen
Vandersteen
Vanhee
Vankan
Vanmechelen
Vansteenkiste
Verbert
Vereecke
Verhaert
Verhoeven
Verstraete
Vosters
Vrijens
Wentzel
Wessing
Winters
Zola

Hilde
Liesbet
Els
Dries
Anil
Annelies
Sofie
Matthias
Ine
Jan2
Charlotte
Ann
Bjorn
Jana
Ruben
Jan
Dominique
Liesbet
Sarah
Veronique
Eva
Veerle
Sarah
Lena
Jessica
Tom
Tanja
Marie
Gert
Graciette

afdeling jeugd
JES
JES
Stad Antwerpen
Jong Geweld vzw
JES
Chirojeugd Vlaanderen vzw
11.11.11
Jeugddienst Stad Gent
JES
Sporting A / Buurtsport
afdeling jeugd
vzw LEJO
Jeugddienst Stad Gent
Tienerwerking - Gemeente Sint-Gillis
Afdeling Jeugd
JES
AFS Interculturele Programma’s
KU Leuven
NATURE [Outdoor Training & Education]
De Ambrassade vzw
VDAB
Sporting Antwerpen - Buurtsport
Roodebeekcentrum vzw
JES
ACV
Kaaitheater
Kras Jeugdwerk
Arktos
Vrijwilliger JES
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