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Abby Sinnaeve (vormingsmedewerker Arktos)

De insteek van de sessie
= korte beschrijving van waar het in deze sessie over gaat en/of beschrijving van de
praktijk(organisatie)

Arktos is één van de stakeholders van O.666, die instaat voor de jongerentrajecten. Wat zij
doen vertrekt van wat de jongeren zelf aangeven dat voor hen belangrijk is.
Wat blijft hangen?
= enkele quotes, tips of statements die tijdens deze sessie naar boven kwamen

“Geef kinderen en jongeren de kans en mogelijkheid om een ervaring op te doen. Het is
moeilijk om ergens binnen te komen en de eerste stap te zetten, maar zodra die eerste
stap gezet is, kan je dingen gaan doen. Zowel positieve als negatieve ervaringen hebben
hun waarde. Zo kunnen jongeren een eigen traject en eigen weg maken.
Er is een heel groot aanbod. De weg ernaartoe vinden is niet evident. Jongeren weten ook
niet altijd waar ze goed in zijn. Vanuit Arktos bieden we ondersteuning en coaching. We
geven jongeren de kans ervaring op te doen en dan kiezen ze zelf wat ze ermee willen
doen. Dat vraagt tijd en energie, maar er is geen andere weg. Wat is het tempo dat jij
aankan? Wat is jouw stijl? Welke jongeren matchen daarmee?
Op maandag en vrijdag zijn er hier jongerentrajecten en kunnen ze hier ervaring opdoen.
Ze komen toe in O.666, kunnen proeven van wat de stakeholders op dat moment te bieden
hebben (plastiekatelier, muziekstudio, meubels bouwen interviews afnemen met
buurtbewoners...). Iedereen is hier gelijk en dat voelen die jongeren. Ze krijgen de kans om
te zijn wie ze willen zijn, komen in een warme omgeving terecht en worden gelijk
behandeld. Overal van kunnen proeven is een goeie insteek. Van daaruit gaan we samen
op zoek wat hun talent is.
Mijn advies: als jongeren komen aankloppen, neem ze dan mee in wat jullie doen, geef hen
die kans om te ervaren en te beleven en behandel hen als gelijken.”

