
	  

Gastvrije 
eigen-wijsheid 

Eigenwijze 
gast-vrijheid 

 

Vrijdag 1 juni 2018 
 
 

 

 

15 jaar geleden werd de Kruiskenshoeve opgericht. 

Het jeukte al langer bij Robert Accoe, werkzaam bij 

de jeugdrecherche in Gent om meer te doen voor de 

jongeren die zijn pad kruisten. Hij wilde iets anders 

aanreiken.  

Zijn zoektocht naar ‘meer’ en ‘anders’ is actueler dan 

ooit. Het huidige hulpverleningslandschap staat bol 

van dure woorden als participatie, oplossingsgericht, 

efficiëntie, kwaliteit, protocollen, procedures. Nog 

nooit was de toegang tot hulp zo complex, de 

wachttijd zo lang. Al te vaak worden jongeren en hun 

context gereduceerd tot een document, afkorting of 

SMART-geformuleerde doelstelling. De wijsheid 

wordt toegekend aan specialisten en ontzegd aan zij 

die het aanbod ondergaan.  

Geen dure woorden op de Kruiskenshoeve. Het 

hekken staat voor iedereen open. De ontvangst is 

hartelijk en biedt gasten de vrijheid om simpelweg te 

zijn. Veel wijsheid bij de gastheer maar bovenal 

belangstelling voor de wijze ervaringen van jongeren. 

Eigen-wijsheid als troef en niet als obstakel.  

Vijftien jaar Kruiskenhoeve, samenzijn met jongeren 

en samenwerken met hulpverleners en vrijwilligers,… 

leren ons dat er nood is aan ‘meer’ en ‘anders’. Nood 

aan nieuwsgierigheid naar de wijsheid die eigen is 

aan de jongere die we ont-moeten. Nood aan 

creativiteit om een plek te scheppen met vrijheid voor 

de gasten die we ont-vangen.  

Deze studiedag wil een pleidooi zijn voor 

eigenwijsheid en gastvrijheid als basiswaarden in het 

werken met kwetsbare kinderen en jongeren en hun 

context.   

 

 

PROGRAMMA 
 
09u00: Onthaal met koffie 
09u30: Welkom 
09u45: Lezing ‘To do or not to do’ 
10u45: Pauze 
11u15: Dialoog 1 
12u30: Middagpauze 
13u45: Dialoog 2 
15u00: Pauze 
15u15: Eigenwijs debat 
16u30: Gastvrij Café 
 

LEZING:To Do or Not to Do  
werk dat niet te doen is 

 

Jeroen Donckers  
 

In al wat soms niet te doen is, blijven wij in het 
verlenen van hulp maar doen; of zeggen wat er moet 
gedaan worden; is er ook een hulpverlenen denkbaar 
dat uitgaat van een niet-doen? Dat streeft naar 
verandering door jongeren vooral niet te willen 
veranderen.  
 

Na de lezing is er ruimte voor gesprek en discussie. 

8 DIALOGen  

werken met kwetsbare jongeren in 

hun vrije tijd. 
 

Sabine De Clercq 
 

VZW JONG heeft als jeugdwelzijnswerk in Gent 
bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare 
kinderen en jongeren. Binnen hun trajectbegeleiding 
bieden ze vrijblijvende laagdrempelige en intensieve 
begeleiding voor kinderen en jongeren in vaak zeer 
moeilijke situaties. Hun methodiek is gebaseerd op 
het Strength Based model van casemanagement.   
 



Keuze, verantwoordelijkheid, 
mogelijkheid, engagement  

 

Koen Frøberg 
 

YOUTH AT RISK Vlaanderen ondersteunt 
jongvolwassenen in moeilijkheden en biedt hen een 
kans om hun leven weer op de sporen te krijgen. In 
onze programma’s laten we jongeren ervaren dat zij 
zelf verantwoordelijk zijn voor hun keuzes, en dat het 
maken van bewuste keuzes de eerste stap is om hun 
leven of woonsituatie zélf in handen te nemen. 
In deze dialoog verkennen we hoe we samen met 
jongeren naar mogelijkheden kunnen blijven kijken. 
 

Hoe verschil blijven maken!? 
 

Koen Browaeys & Valerie Samsoen  
 

TEJO is een burgerinitiatief dat, vanuit een vrijwillig 
engagement, gratis en anoniem laagdrempelige 
kortdurende psychotherapeutische ondersteuning 
geeft aan jongeren. We willen samen bekijken hoe 
onze sterktes mogelijke valkuilen worden en hoe we 
ons kunnen wapenen tegen problemen die aan de 
deur staan te kloppen binnen een groter wordende 
organisatie en andere tijden van hulpverlening. 
 

Een volledig nieuwe start  
 

Johan Van Severen 
  

BIEZEBEIZE laat kinderen die vastlopen binnen 
andere scholen deelnemen aan de atelierwerking van 
De Sassepoort/Spoor 9. Er wordt een heen en weer 
gecreëerd. De kinderen worden niet weggestuurd, ze 
gaan iets anders doen omdat ze iets anders nodig 
hebben. De vraag van de school en het kind wordt 
ernstig genomen en er wordt direct gestart.  
Kinderen vinden er door ervaringen zichzelf terug, 
bouwen vertrouwen op om de nodige stappen te 
zetten. 

Hoe verschillende zorgvormen 
afwisselend samen gaan  

 

Katrien Sel & Eline Spriet  
 

ORTHOPEDAGOGISCH CENTRUM NIEUWE VAART 
zet kinderen met emotionele en gedragsstoornissen 
en hun gezinnen centraal. LSCI (Life Space Crisis 
Intervention) werd er in 2000 als methodiek en visie 
geïntroduceerd en is sindsdien de kern van onze 
werking. In deze workshop willen we aan de hand van 
cases ons programma voorstellen en bespreekbaar 
maken. 
 

RADIO RESPECT:  
hoe mediaproductie jongeren 
kan versterken!  

 

Broos Claerhout 
 

QUINDO is het Kortrijkse medialab waar jongeren 
straffe radio en media maken voor leeftijdsgenoten. 
We gaan in op het sociale aspect van mediaproductie 
en hoe we daar bij Quindo op inzetten. Waarom 
geloven we dat mediaproductie door en met 
maatschappelijk kwetsbare jongeren versterkend kan 
werken? We delen enkele voorbeeldprojecten en 
gaan in gesprek over de gebruikte methodieken.  
 

verbeeldingsruimte bij 
jongeren vergroten 

 

Dominique Willaert 
 

VICTORIA DELUXE is een culturele werkplaats die 
heel diverse mensen via creatieve en artistieke 
projecten een stem geeft. Doel is om meer diverse 
leefwerelden en lijfstijlen tot onderwerp van artistiek 
onderzoek en presentatie te maken. In de 
atelierwerking van YOUNITED 9000 gaan Gentse 
jongeren aan het experimenteren met dans, theater 
en muziek.   

Positief Agressief: hoe woede 
benutten? 

 

Veerle De Waele & Katrien Dalle 
 

Touché wil de samenleving inspireren om constructief 
om te gaan met agressie en begeleidt mensen die in 
moeilijkheden komen door agressie. Alle trajecten zijn 
erop gericht om mensen te leren hun eigen spanning 
te (h)erkennen, controleren en kanaliseren en de 
kracht die ermee gepaard gaat, positief in te zetten. 
We gaan in gesprek over de werking van Touché en 
ervaren aan de hand van oefeningen hoe kwaadheid 
en frustraties zich bij jou manifesteren en wat je er 
eventueel mee kan doen.  
 
Eigenwijs DEBAT 
 

Moderator: Peter Van De Veire 
 

Michel (Jongere), Robert Accoe (Kruiskenshoeve), 
Helena Martens (Jeugdrechter), Pol Schouppe 
(Partner BJB), Bruno Vanobbergen 
(Kinderrechtencommissaris) gaan op basis van 
uitdagende stellingen in gesprek rond het thema van 
deze studiedag. 
 
Gastvrij Café 
 

Drankje aangeboden in Café Kruiskenshoeve 
 
 

Praktisch 
 

Inschrijven: voor 13/5/18 via www.kruiskenshoeve.com  

Prijs: 50 € (incl. broodjeslunch & boek De Pauzeknop)  

Locatie: Kruiskensstraat 7, 9980 Sint-Laureins 

 

Vragen?  
 

E-mail: kruiskenshoeve@hotmail.com  

Gsm: +32 473/89.46.80 
 


