
 

 

 
JES Antwerpen breidt uit 
 
Vanaf heden bestaat JES Antwerpen uit twee jongerencompetentiecentra, JCC De Branderij in Borgerhout en 
JCC 21N in Deurne, en twee nog te bouwen jeugdcentra in de wijken Luchtbal en Rozemaai. De 
Borgerhoutsestraat 34 wordt het JES-secretariaat van Antwerpen, waar het onthaal later op het jaar 
gecentraliseerd wordt. De verbouwing van de garageruimte aan de straatkant tot onthaalruimte zal dit sterker 
visueel maken. Dit secretariaat zal de uitvalsbasis zijn voor kadervorming en de projecten Vecht en Dans én 
voor werk@telier. De coördinatie van de verschillende werkingen vertrekt ook van hieruit. 
 
JCC De Branderij 
Het JCC heeft een sterke bovenlokale Antwerpse uitstraling en de studio en verhuur van lokalen bereikt 
jongeren over gans Antwerpen. Het JCC Branderij blijft dan ook zijn rol opnemen als innovator voor 
participatieprocessen en competentie-ontwikkeling in de stad Antwerpen. Kinderen en tieners uit de directe 
buurt vinden er een plek om zich thuis te voelen en zich verder te ontwikkelen. Antwerpse jongeren vinden er 
actief hun weg naar de jeugdwerking, de meisjeswerking, de studio, kadervorming en het JCC-platform. Het 
JCC blijft bovendien een plek waar ze een goed (les-, sport- of ontmoetings)lokaal kunnen huren aan 
democratische prijzen. 
 
JCC Zappa 
De ACB-medewerker van JES stadslabo en JCC Zappa zetten hun samenwerking verder en werken met 
jongeren van het Kiel en Hoboken rond competenties. 
 
Uitbreiding JES Antwerpen 
JES-bril 
JES zal in Deurne-Noord, Luchtbal en Rozemaai sterk inhoudelijk en kwalitatief jeugdwerk organiseren samen 
met de jonge doelgroep, gebaseerd op participatie en competentieversterking van de kinderen en jongeren. 
 
Dit jeugdwerk is gebaseerd op drie belangrijke pijlers. Het jeugdwerk 
- verloopt geïntegreerd: er wordt over de beleidsdomeinen heen gewerkt (vb. de verdere ontwikkeling van 
JCC 21N) 
- innoveert: er wordt verder geëxperimenteerd met nieuwe methodieken en er worden nieuwe invalshoeken 
gezocht (vb. de integratie van de expertise van “Vecht en Dans” in het gebied Luchtbal en Rozemaai en de 
organisatie van een bouwspeelplaats op Rozemaai) 
-  is op en top stedelijk: stedelijke troeven en kansen worden benut; stedelijke uitdagingen worden niet uit de 
weg gegaan  (vb. werken in de publieke ruimte in een breder netwerk, met buurtbewoners op het 
Bisthovenplein om zo het samenleven in de buurt te bevorderen) 
 
Verdere ontwikkeling van JCC 21N 
Vanaf januari baat JES het JCC 21N volledig uit. Dit geeft de organisatie heel wat nieuwe uitdagingen in Deurne 
Noord. De EVC-medewerker, en ACB-medewerker zetten hun werkzaamheden verder, maar het team wordt 
uitgebreid met enkele nieuwe collega’s. JES organiseert vanaf dit jaar namelijk ook het jeugdwerking in het 
gebouw in de Tweemontstraat. De kinder-, tiener- en jongerenwerking krijgt een nieuwe adem. De jongeren 
van de Kronenburgwijk denken momenteel samen met de jeugdwerkers een concept uit voor de 
instuifruimtes, en zorgen zo zelf voor een jeugdcentrum op hun maat. De jeugdcultuurwerker van JCC 21N 
denkt ook mee een cultuuraanbod uit, zodat ook het vrijetijdsaanbod een nieuwe boost krijgt.  
 
 



 

 

 
Daarnaast wordt vindplaatsgericht werken in Deurne uitgebreid met jeugdwerk op en rond de pleintjes in 
Deurne Noord. Niet alleen het plein aan het JCC wordt betrokken in de werking, ook investeert JES in een 
uitgebreidere werking in de wijken Conforta en en Ten Eekhove. Centraal in deze wijk ligt het Bisthovenplein.  
 
Het JCC zal daar Pleinontwikkeling komen versterken, en zich richten op 14 tot 25-jarigen De jeugdwerkers 
gaan hier actief op zoek naar mogelijkheden om jongeren te betrekken bij hun wijk. Na 
kadervormingscursussen (animator, hoofdanimator, instructeur) kunnen de cursisten bij pleinontwikkeling 
stage lopen, en zich zo inzetten voor hun buurt. Zo wil JES samen met pleinontwikkeling, samenlevingsopbouw 
Antwerpen stad en stad Antwerpen het samenleven van àlle bewoners op en rond het plein verbeteren. 
 
Ten slotte gaat het JCC ook actief werken met moeilijker bereikbare doelgroepen zoals meisjes en Roma. Zo 
wil het voor alle jongeren kansen scheppen, ook voor zij die zelf hun weg niet vinden naar het jeugdwerk. 
 
Rozemaai en Luchtbal 
In 2013 en 2014 verschijnen in de wijken Rozemaai en Luchtbal jeugdcentra, waar JES de geïntegreerde 
aanpak in jeugdwerk verder zet. Maar het stadslabo wil niet afwachten op een nieuwe locatie heeft om te 
beginnen werken in deze wijken, en steekt komende maand in beide wijken van wal met vindplaatsgericht 
jeugdwerk. De jeugdwerkers zullen komende tijd de noden van de jonge bevolking in kaart brengen zodat de 
nieuwe JC’s hun werking op maat van jongeren kunnen invullen.  
 
Rozemaai 
Sinds begin januari deelt JES met pleinontwikkeling een container in de wijk Rozemaai. De stedelijke dienst 
organiseert momenteel nog de kinderwerking in deze wijk, maar op korte termijn zal JES dit overnemen, en er 
een werking voor tieners en jongeren aan toevoegen. Twee jeugdwerkers gaan half februari aan de slag, en 
ontwikkelen met en voor de kinderen en jongeren een vrijetijdsaanbod op maat. Door ook de tieners en 
jongeren te betrekken bij hun wijk, wil JES hen warm te maken om op korte of lange termijn zelf als vrijwilliger 
aan de slag te gaan in de kinderwerking.  
Een belangrijke opdracht, naast het jeugdwerk, is het opstellen van een omgevingsanalyse van de wijk. Wie 
woont er, waar liggen de kansen, maar ook de pijnpunten? Wat missen kinderen en jongeren in hun wijk?  
Daarom plant JES hier in de zomer van 2012 een bouwspeelplaats voor de kinderen en jongeren. De resultaten 
die hieruit voortkomen gebruikt het als inspiratie voor de invulling van het nieuwe jeugdcentrum. De eerste 
steenlegging van dit nieuwe gebouw op Rozemaai is gepland in augustus 2012. Een jaar later, september 2013, 
zwaait het gloednieuwe JC zijn deuren open voor de kinderen en jongeren van de wijk. 
  
Luchtbal 
Luchtbal wordt ook toegevoegd aan het actieterrein van JES Antwerpen. Het accent zal liggen op het 
uitbouwen van een jongerenwerking. Pleinontwikkeling verzorgt de kinderwerking, en met partners als CC 
Luchtbal liggen hier veel kansen om samen te werken aan een geïntegreerd aanbod voor kinderen en 
jongeren. Het is tevens een van de gebieden met de jongste bevolking van Antwerpen, dus staat JES te 
trappelen om hier aan te slag te gaan.  
Het nieuwe jeugdcentrum opent in 2014 zijn deuren, maar JES start nu al met vindplaatsgericht werken in 
deze wijk, naar jongeren van 15 tot 25 jaar. Het is een uitgelezen kans om tijd te nemen om een uitgebreide 
omgevingsanalyse te maken, de kinderen en jongeren in de wijk te bevragen en een netwerk op te bouwen. Zo 
kan de werking op de Luchtbal stilaan zijn plaats in de buurt innemen en de invulling van het jeugdcentrum 
mee door de kinderen en jongeren van de wijk laten bepalen.        

        

 

 


