
Jaarverslag 2021 — Ons jaar in vogelvlucht



Voorwoord
2021 was wederom een ongewoon jaar en het ondertussen 
welbekende virus is daar de oorzaak van. Het open 
jeugdwerk werd zwaar getroffen door de (wisselende) 
coronamaatregelen. Jeugdwerkinitiatieven moesten sluiten, 
weer openen onder voorwaarden en constant schakelen. 
Ze gaven het beste van zichzelf en Formaat schakelde mee. 
Het Formaatteam ging opnieuw volop aan de slag met een 
belangrijk doel voor ogen: meer en sterker open jeugdwerk. 
Hoe dat eraan toe ging, ontdek je in dit overzicht van 2021 in 
vogelvlucht.
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Formaat en open jeugdwerk in de pers
Formaat in de pers

Het jaar zag er anders uit dan 
gehoopt, maar desondanks 
werd er opnieuw hard gewerkt 
door en voor jongeren. Dat is ook
de pers opgevallen. Hier vind je 
een greep uit de artikels die 
verschenen over Formaat en 
de open jeugdwerkinitiatieven.
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 https://www.hln.be/affligem/jongerenklimaatcafe-in-jeugdhuis-avilo~ac53751f/
https://www.gva.be/cnt/dmf20210117_96171820#:~:text=Jeugdhuis%20't%20Kot%20steunt%20studenten%20met%20positieve%20boodschappen%20BV's,-Hoevenen%20%2D&text=Op%20het%20moment%20dat%20het,Kot%20in%20de%20vergeetput%20belandt
https://www.hln.be/beernem/picknickbanken-aan-jeugdhuis-the-nooddle-krijgen-regenboogkleur-het-thema-leeft-bij-onze-jongeren~a85907e6/
https://www.hln.be/glabbeek/jeugdhuis-bunker-fietst-meer-dan-1-000-kilometer-voor-kom-op-tegen-kanker~a75a495c/
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https://www.hln.be/lokeren/jeugdwerk-vagevuur-pioniert-met-mentale-hulpverlening-therapeut-legt-contact-met-jongeren-in-eigen-omgeving~a597a5c7/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210108_95570729
https://www.hln.be/buggenhout/jeugdhuis-wordt-warmste-cafe-omdat-iedereen-moet-kunnen-zijn-wie-hij-is~a2e4130d/
https://www.gva.be/cnt/dmf20211028_93370503
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https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/12/hasselt-krijgt-prikkelarm-jeugdhuis/#:~:text=foto%3A%20Radio%202-,Hasselt%20krijgt%20prikkelarm%20jeugdhuis%20en%20naschoolse%20opvang%20voor%20kinderen%20met,Arktos%20krijgen%20er%20een%20plekje.
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/08/18/coronablog-18-augustus-2021/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210806_96572004#:~:text=weekend%20installatie%20in-,Jongeren%20kunnen%20in%20jeugdhuis%20nieuw%20en%20hypermodern%20muziekatelier%20gebruiken,We%20willen%20muzikaal%20talent%20helpen%E2%80%9D&text=Dat%20biedt%20veel%20meer%20mogelijkheden,is%20volledig%20uitgerust%20voor%20livestreaming.


Formaat online
Formaat online

Ook online wil Formaat zo veel mogelijk informeren en 
inspireren over open jeugdwerk. Hier vind je enkele 
online hoogtepunten van 2021.

Sociale media
Hoewel we ook op Twitter en LinkedIn niet stil bleven, waren 
Facebook en Instagram onze meest gebruikte kanalen in 
2021. Daarom maken we voor deze media een top drie van 
onze populairste posts van het jaar!

Instagram top 3 van 2021

131 likes
1.117 bereikte accounts

125 likes
1.124 bereikte accounts

77 likes
878 bereikte accounts

1 2 3

Facebook top 3 van 2021

137 likes
36.495 bereikte accounts

104x gedeeld

61 likes
9.460 bereikte accounts

33x gedeeld

49 likes
2.424 bereikte accounts

12x gedeeld

1 2 3
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https://www.instagram.com/p/CStZxLtgHxo/
https://www.instagram.com/p/CQyKx5chfn9/
https://www.instagram.com/p/CNpwqCHjlra/
https://www.facebook.com/Formaatvzwvlaanderen/photos/a.114006064208/10158775763454209/
https://www.facebook.com/Formaatvzwvlaanderen/videos/763202261278547
https://www.facebook.com/Formaatvzwvlaanderen/photos/a.114006064208/10158526611224209/


Formaat online

Website
Terwijl er druk werd gewerkt aan onze nieuwe website en 
huisstijl, bleef de oude formaat.be een belangrijke informatie- 
en inspiratiebron. Die werd in 2021 maar liefst 178.447 keer 
bezocht door 127.261 verschillende websitegebruikers. 
Dat was in totaal goed voor 328.710 paginaweergaven.

De drie meest bekeken pagina’s zijn:

1. Statuten opzoeken in het staatsblad
 21.286 weergaven

2. Het bestuur en/of de statuten van je vzw wijzigen 
 16.549 weergaven

3. Boekhoudkundige verplichting vzw: de jaarrekening 
 6.932 weergaven

Website top 3 van 2021

21.286 weergaven 16.549 weergaven 6.932 weergaven

1 2 3

8/30



Goodbye Formaat Magazine! *of de papieren versie dan toch

Na vele jaren ons eigen Formaat Magazine uit te brengen, is 
het tijd om afscheid te nemen. In 2021 verschenen onze vier 
laatste gedrukte magazines.

Maak je geen zorgen, want we hebben een nieuw concept in 
petto voor 2022. We slaan het ecologische pad in en gaan 
voor een digitale versie. Stay tuned!
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https://issuu.com/formaat/docs/formaat_magazine_1_-_maart_2021
https://issuu.com/formaat/docs/formaat_magazine_2_-_juni_2021
https://issuu.com/formaat/docs/formaat_magazine_3_-_september_2021_vb_hoge_reso
https://issuu.com/formaat/docs/formaat_magazine_4_-_december_2021_vb_hoge_resol


Interne verbinding
Interne verbinding

In 2021 kropen onze medewerkers opnieuw 
veel thuis achter hun computer. We bleven 
verbonden met elkaar door in te zetten op 
interne verbindingsmomenten. 

Die vonden (met de nodige voorzichtigheid) 
fysiek plaats wanneer de coronamaatregelen 
dit toelieten …

… of online als we weer een 
versnelling moesten terugschakelen.
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Campagnes en acties in de kijker
Campagnes en acties in de kijker

Formaat lanceerde het afgelopen jaar heel wat campagnes 
en organiseerde allerlei acties. Tijd om op een aantal 
daarvan terug te blikken!

Visietraject
In 2021 startten we een nieuw visietraject 
op dat twee jaar lang zou lopen: ‘Waar 
waren we gebleven? Open jeugdwerk en 
corona’. De coronacrisis had en heeft een 
grote invloed op het open jeugdwerk. 
Het visietraject begon met een grootschalig 
onderzoek naar die invloed aan de hand van bevragingen en 
focusgesprekken.

Uit het onderzoek kwamen zes prioritaire thema’s naar 
voren die om extra aandacht vroegen tijdens de pandemie 
én zeker ook bij de heropstart na corona. Die zes thema’s 
waren infrastructuur, (mentaal) welzijn, zakelijk beheer, 
vrijwilligers, lokale overheden en professionalisering. Deze 
thema’s brachten allemaal knelpunten, maar ook adviezen 
met zich mee.

We gingen aan de slag om de resultaten naar buiten te 
brengen en hier concrete acties aan te koppelen. Daarbij 
kozen we ervoor om ons iedere maand op één van de 
thema’s te focussen. Zo kwamen er in 2021 al twee thema’s 
aan bod: infrastructuur en welzijn.

Infrastructuur

In november zetten we in op 
de projectoproep rond jeugd-
infrastructuur van minister 
Dalle. Het doel was om open 
jeugdwerk initiatieven een project 
te laten indienen. 
Daarnaast organiseerden we een 
open en informeel gesprek in de zetels van JH Zenith 
in Dendermonde. Dit gesprek ging over infrastructuur, maar 
ook deels over andere onderwerpen uit het onderzoek. Het 
tekort aan vrijwilligers werd bijvoorbeeld besproken. Er waren 
bestuursleden van het jeugdhuis aanwezig, alsook de 
schepen van Jeugd en burgemeester van Dendermonde 
én minister Dalle. Ook Formaat en de RaaT van Formaat 
waren vertegenwoordigd. Het was een leerrijk gesprek dat 
veel nieuwe inzichten met zich meebracht.
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https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur-en-jeugdinfrastructuur/investeringssubsidies-voor-kwaliteitsvolle-basisvoorzieningen-en-inrichting-van-jeugdinfrastructuur


Welzijn

In december lag onze focus voornamelijk 
bij een actie op Instagram in 
samenwerking met illustrator Niet Nu 
Laura. We maakten een sjabloon dat 
onze volgers konden invullen om hun 
open jeugdwerkinitiatief te bedanken 
om er voor hen te zijn. Zo werd de 
laagdrempelige welzijnsfunctie en 
de betekenis van het open jeugdwerk 
benadrukt.

LIVE Netwerk
Om de Week van de Belgische Muziek 
(8 tot en met 14 februari) goed in te 
zetten, kondigde Formaat op 8 februari 
2021 de lancering van LIVE Netwerk 
aan met een video. LIVE Netwerk is 
een netwerk van negentien Vlaamse 
jongereninitiatieven dat de krachten bundelt om 
het ontwikkelingstraject van lokale artiesten, 
organisatoren en vrijwilligers intens te verrijken. 

Never Gonna Quiz You Up
Op 5 maart 2021 deden maar liefst 70 ploegen vanuit open 
jeugdwerkinitiatieven over heel Vlaanderen mee aan Never 
Gonna Quiz You Up, een online tv-show/quiz van Formaat. 
De quiz werd gepresenteerd door stand-upcomedian Erhan 
Demirci. De bedoeling van de quiz was om de door corona 
gemiste verbondenheid in het jeugdwerk weer op te zoeken. 
Het slimste jeugdwerkinitiatief volgens onze quiz? JC Ten 
Goudberge!
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https://www.facebook.com/Formaatvzwvlaanderen/videos/1346601625704188


Netwerk Maatschappelijke 
Uitdagingen
Op 16 maart 2021 lanceerden we ons Netwerk 
Maatschappelijke Uitdagingen, een netwerk voor 
jeugdwerkers die samen belangrijke maatschappelijke 
uitdagingen uit de leefwereld van jongeren willen 
aanpakken. Het startschot werd gegeven met een 
launchbijeenkomst, waar een panelgesprek en een 
zelfreflectie in groep plaatsvonden. Deze eerste 
bijeenkomst stond in het teken van racisme en 
discriminatie. Het panelgesprek werd gemodereerd door 
Bilal Abbas en panelleden Don Pandzou, Samira Azabar 
en Sineray Karaca gingen in gesprek rond de vraag: 
“Hoe kunnen we als jeugdwerkorganisaties actie 
ondernemen tegen discriminatie?”

Multiplek
Ons project ‘Multiplek’ was 
weer terug in 2021. Daarvoor 
sloegen we de handen in elkaar 
met Jongerenatelier en Atelier 
Circuler. Deze keer zetten we 
ons in voor leden van Formaat 
die een project hadden 
rond het verbeteren van 
de akoestiek in hun eigen 
ruimtes. Dat kon gaan van een studio, 
repetitielokaal of podium tot simpelweg een vergaderzaal. 
Leden konden een dossier indienen waarin ze hun project 
rond akoestiek uit de doeken deden. Negen projecten 
kregen uiteindelijk volledige ondersteuning vanuit 
Multiplek. Zij kregen alle nodige akoestische panelen om 
hun akoestiek te optimaliseren. Achttien andere initiatieven 
kregen gedeeltelijke ondersteuning én de mogelijkheid om 
de overige panelen met korting aan te kopen.
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Vorming 
Vorming bleef in 2021 een belangrijk onderdeel van het 
aanbod van Formaat. Door de coronamaatregelen moesten 
we wel deels overschakelen naar online vormingen. Zo 
werd het dus een jaar waarin Formaat zich ontwikkelde op 
vlak van webinars organiseren. Waar mogelijk werden er 
ook fysieke vormingsmomenten gehouden. 

Ontdek hier enkele vormingen uit ons aanbod van 2021 voor 
vrijwilligers en beroepskrachten in het open jeugdwerk.

Vorming

Cinema Radar was de allerlaatste editie 
van onze Radars. In 2022 komt er een 

gloednieuw concept aan!
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Stadswerk
Stadswerk

Onze stadswerkers staken de handen uit de mouwen 
om het open jeugdwerk in grootstedelijke context te 
ondersteunen en mee in te zetten op de uitdagingen die 
spelen bij jongeren en jeugdwerkinitiatieven. Ontdek hier 
enkele stadswerkprojecten van 2021.

Antwerpen
Eén van onze stadswerkprojecten 
in Antwerpen draaide rond de 
onder steuning van Safe Space 
vzw, een veilig onderkomen voor 
jongeren en vrouwen. Safe Space 
vormt sinds 2021 namelijk een 
OverKop-huis samen met 
Habbekrats Antwerpen. 
Het werd een inloophuis 
waar jongeren altijd binnen 
en buiten kunnen lopen, 
zowel voor ontspanning en 
activiteiten als om beroep 
te doen op de psychologen 
en orthopedagogen van de 
werking.

Gent
In september 2020 
lanceerde de jeugddienst van Gent een 
open call voor jeugdwelzijns organisaties 
die willen inzetten op activiteiten voor (kwetsbare) 
kinderen en jongeren in Gent. Hieruit vloeide een golf van 
professionalisering voort en meer dan 30 indieners kregen 
subsidies om hun plannen mee te realiseren. Formaat 
begeleidde deze open call mee en ondersteunde ook in 2021, 
het eerste werkjaar volgend op de open call, werkingen 
om te leren omgaan met zaken zoals boekhouding, 
begrotingen en werkgeverschap. Naast de onder steuning 
van deze reeds bestaande initiatieven, gingen onze stads-
werkers ook enkele trajecten aan met jongeren die een nieuw 
open jeugdwerkinitiatief wilden opstarten in hun buurt.

Brussel NIEUW!

Formaat breidt uit! Eind 2021 werd er 
een nieuwe stadswerker aangeworven. 
Fatima ondersteunt vanaf 2022 het 

open jeugdwerk in Brussel en is onze 
allereerste Brusselse stadswerker.

15/30



RaaT van Formaat
Formaat richtte in 2015 de RaaT op, een groep die de open 
jeugdwerkinitiatieven in Vlaanderen vertegenwoordigt en 
input en advies geeft over het beleid en de strategie van 
de organisatie. In 2021 kwam onze RaaT van Formaat vier 
keer samen. We zetten enkele belangrijke onderwerpen die 
besproken werden op een rij.

Visietraject
We startten een visietraject op over open 
jeugdwerk en corona. Via onze RaaTsleden 
kregen we inspirerende verhalen, extra 
voeling met wat er leefde bij de open 
jeugdwerkinitiatieven en feedback op ons 
traject.

Communicatie
Samen met de RaaTsleden deden we 
denkoefeningen rond communicatie. Aan wat 
voor communicatieacties is er nood? Wat zijn 
de verwachtingen voor de nieuwe website van 
Formaat?

Maatschappelijke onderwerpen
We gingen tijdens RaaTsbijeenkomsten in 
gesprek over onderwerpen zoals diversiteit en 
inclusie. Ook menstruatiearmoede in het open 
jeugdwerk kwam aan bod.

Meer te weten komen over waar leden van de RaaT zoal mee 
bezig zijn? Bekijk dan de volgende artikels uit de Formaat 
Magazines van 2021:

Formaat Magazine 1 – maart 2021

Formaat Magazine 2 – juni 2021

Formaat Magazine 3 – september 2021

Formaat Magazine 4 – december 2021
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https://issuu.com/formaat/docs/formaat_magazine_1_-_maart_2021/16
https://issuu.com/formaat/docs/formaat_magazine_2_-_juni_2021/16
https://issuu.com/formaat/docs/formaat_magazine_3_-_september_2021_vb_hoge_reso/32
https://issuu.com/formaat/docs/formaat_magazine_4_-_december_2021_vb_hoge_resol/36


Begeleidingstrajecten voor 
lokale overheden

Begeleidingstrajecten voor lokale overheden

Formaat wil lokale besturen ondersteunen bij de 
ontwikkeling van een duidelijke visie op open jeugdwerk in 
hun stad of gemeente en bij de ondersteuning van de open 
jeugdwerk initiatieven die zich daar bevinden. Na de opstart 
in 2019 en een felle uitbreiding in 2020, was de agenda in 
2021 goed gevuld en gingen onze trajectondersteuners met 
volle kracht aan de slag. Er liepen doorheen het jaar heel 
wat verschillende trajecten. 

Mechelen
Dit traject was al lopende voor 2021 en zal ook 
nog langer doorgaan. Voor dit langdurige 
traject wordt er vooral ingezet op een 

bredere erkenning van open jeugdwerkinitiatieven en de 
ondersteuning en subsidiëring daarvan. Daarnaast wordt 
er ook aandacht besteed aan de rol en het taken pakket van 
de jeugdambtenaar door middel van coaching.

Londerzeel
Het traject in Londerzeel werd al in 2020 
opgestart en werd afgerond in 2021. De 
focus werd gelegd bij ondersteuning van de 

bestaande open jeugdwerkinitiatieven in de gemeente op 
vlak van inhoud en infrastructuur. Daarnaast was het lokale 
bestuur ook op zoek naar inspiratie om een nieuw aanbod 
te ontwikkelen voor leerlingen van het secundair onderwijs.

Brugge
In 2021 werd een grootschalig traject opgestart 
in Brugge. Het traject draait rond de site van 
Het Entrepot en hoe jeugdhuis Comma, de 

jeugddienst en jeugdcultuurorganisatie Entrepot die efficiënt 
gezamenlijk kunnen gebruiken. Er werd een enquête 
opgestart om te polsen naar de verwachtingen van jongeren. 
Die werd ingevuld door meer dan 1000 respondenten! 
De resultaten van die enquête zullen gebruikt worden om 
concreet aan de slag te gaan.
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Haacht
Het lokale bestuur van Haacht wilde een nieuw 
open jeugdwerkinitiatief oprichten in de 
gemeente, ondersteund door de jeugddienst. 

Hiervoor werd er een langdurig traject met Formaat 
aangegaan. De opstart gebeurde in 2021 en het traject loopt 
nog volop.

Herentals
Een relatief kort traject werd opgestart én 
afgerond in de stad Herentals in 2021. Het 
traject had als focus de noden en behoeftes 

van een geprofessionaliseerd initiatief in een geplande 
nieuwbouw. 

Liedekerke
In Liedekerke werd een kort traject opgestart dat 
in 2022 zal aflopen. Onze trajectondersteuners 
ondersteunen daar de vernieuwing van het 

subsidiereglement. 

Willebroek
Willebroek vroeg een traject aan omtrent 
de oprichting van een nieuw open 
jeugdwerkinitiatief in het nieuwe gedeelde 

jeugdcomplex van de gemeente. Dit traject werd opgestart 
en afgerond in 2021. 

Kom hier meer te weten over de trajecten voor lokale 
overheden van Formaat.
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https://formaat.be/informatie/begeleiderstraject-lokale-overheden


Beleidsbeïnvloeding
Formaat vertegenwoordigt het open jeugdwerk bij beleids
makers. Ook in 2021 kwam er een aantal belangrijke 
onderwerpen aan bod op vlak van beleidsbeïnvloeding. 
Formaat vervulde meermaals de rol van luidspreker van 
de sector. Enkele concrete voorbeelden ontdek je hier.

UBO-register
In het najaar van 2021 kregen we het signaal dat 
verschillende jeugdhuizen boetes ontvingen voor 
het niet in orde brengen van het UBO-register, 
wat verplicht is voor vzw’s. Samen met partners 

zoals de Verenigde Verenigingen en De Federatie deden we 
zowel voor als achter de schermen aan beleidsbeïnvloeding. 
Uiteindelijk werden de boetes uitgesteld tot het einde 
van het jaar, waardoor de jeugdhuizen die dit nog niet in 
orde hadden gebracht hier nog wat tijd voor hadden. Ter 
ondersteuning daarbij organiseerden we nog een webinar 
over het UBO-register.

Evenementenbeleid 
De coronamaatregelen belemmerden vaak 
kleine, lokale evenementen. Samen met de 
partners van ikorganiseer.be vroegen we in 
de zomer om jonge organisatoren hun ding te 

laten doen en de toenmalige maatregelen voor kleine 
evenementen te versoepelen. In het najaar voerde 
Oost-Vlaams gouverneur Carina Van Cauter opnieuw een 
fuifverbod in. We publiceerden een opiniestuk en gingen 
met haar en de Vlaamse Jeugdraad in gesprek. 

Lokale subsidiereglementen 
We lazen een honderdtal lokale subsidie-
reglementen en merkten op dat die nog niet 
geënt zijn op de dagelijkse praktijk van het open 
jeugdwerk. We werkten daarom aan een model 

voor een subsidiereglement waarmee we normaal vanaf 
het najaar van 2022 écht aan de slag kunnen gaan. Zo zorgen 
we voor de juiste beleidscontext voor meer en sterker 
open jeugdwerk.
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Jongeren en politie 
De relatie tussen jongeren en de politie staat onder 
druk. Dat bewees de Vlaamse Jeugdraad al in het 
advies ‘Jongeren, jeugdwerk en politie’. In de 
grootsteden is dit nog duidelijker. Daarom ging 

Formaat samen met JES, Kras en Samen Op Straat in op de 
projectoproep van minister Dalle om samen met de politie te 
werken aan relatieontwikkeling.

Acties die inspelen op de actualiteit
Als middenveldorganisatie staat Formaat niet los 
van de samenleving. Integendeel: we beïnvloeden 
elkaar wederzijds. Het is daarom belangrijk 
om zowel de stem van de jongeren en hun 

initiatieven als onze eigen stem te laten horen. Dat deden 
we bijvoorbeeld op de Internationale Dag tegen Racisme en 
Discriminatie en de Internationale Vrouwendag. 
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https://www.benjamindalle.be/post/dalle-wil-dat-politie-en-jongeren-elkaar-beter-begrijpen


Onze eerstelijnswerkingen
Formaat treedt in een aantal gevallen op als ‘safe space’ 
wanneer jongeren een nieuw initiatief willen opzetten. 
Op deze manier krijgen ze tijd en ruimte om hun initiatief 
op poten te zetten en zich te ontwikkelen. De bedoeling 
is dat deze initiatieven op termijn hun vleugels kunnen 
uitslaan en verzelfstandigen. Enkele hoogtepunten van de 
eerstelijnswerkingen van Formaat, vind je hier.

Jeugdcentrum Den Eglantier
Het is gebeurd! Den Eglantier werd ons eerste 
jeugdhuis dat volledig verzelfstandigde. Het 
jeugdcentrum, dat in 2004 werd opgericht, 
ging dus autonoom het nieuwe jaar in. 

Jeugdhuis Nieuw Gent
Een druk jaar bij Nieuw Gent. Het jeugdhuis 
organiseerde bijvoorbeeld een buurtfestival 
samen met enkele partners uit de wijk Nieuw 
Gent …

… en ontving (onder 
andere) minister van Jeugd 
Benjamin Dalle en de Gentse 
burgemeester voor de 
uitreiking van het label 
‘Kindvriendelijke Stad’. 
Dit label ontving Gent voor 
de tweede keer op een rij.
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https://www.hln.be/gent/gent-krijgt-voor-tweede-keer-op-rij-label-kindvriendelijke-stad~ab5cb17a/


Jeugdhuis 2050
2050 zette na de succesvolle editie van 2020 
opnieuw een project op voor (en door) dames: 
Dames voor Dames. In november werd onder 
begeleiding van Pimento een workshop rond 
seksualiteit georganiseerd. In december 

werd er letterlijk een podium gegeven aan dames. Enkele 
meisjes gaven een optreden in het jeugdhuis, waarna er 
een salongesprek plaatsvond met een aantal artiesten en 
voorbeeldfiguren uit de evenementensector.

Jeugdhuis De Schietgang
In 2020 vonden er verbouwingen plaats bij De 
Schietgang. Er werd een multifunctionele 
sportruimte gemaakt om drempels om 
deel te nemen aan sporten in clubverband 
te verkleinen. In 2021 werd er dan ook veel 

gesport bij De Schietgang, zowel in het jeugdhuis als op 
verplaatsing. Het programma varieerde van thaiboksen tot 
zwemmen, schaatsen en paardrijden. Ook werd er heel wat 
gevoetbald, bijvoorbeeld bij het voetbaltoernooi tijdens de 
buitenspeeldag die het jeugdhuis organiseerde.

Jeugdcentrum Draaiboom NIEUW!

Voor ons pleinwerk in Hoboken was 2021 een uitzonderlijk 
jaar. Jeugdcentrum Draaiboom opende daar de deuren 
aan het Draaiboomplein. Op deze nieuwe ontmoetingsplek 
voor kinderen en jongeren vinden verschillende activiteiten 
en projecten plaats, van huiswerkondersteuning en spelend 
leren tot vrije activiteiten en instuif. Ook ons Fietsatelier 
vestigde zich in het gebouw. En dat allemaal verenigd onder 
één dak!
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Baanbrekers 
Ook team Baanbrekers heeft niet stilgezeten het afgelopen 
jaar. Er werd opnieuw volop ingezet op de talentontplooiing 
van jongeren en het begeleiden van jongeren naar een job 
of opleiding. Dit alles met een belangrijk doel: de kloof 
tussen jongeren en de arbeidsmarkt verkleinen. Bijna 200 
jongeren werden in 2021 door Baanbrekers begeleid en 
sterker gemaakt om hun eigen leven in handen te nemen. 
Ontdek hier enkele concrete acties.

BASF – Generaties op de werkvloer
Baanbrekers voorzag in 2021 heel wat vormingen, onder 
andere voor bedrijven en jeugdhuizen. 
Eén daarvan was voor 
chemiebedrijf BASF. Deze 
vorming werd zowel digitaal 
als fysiek gegeven en had als 
doel om de generatiekloof bij 
de medewerkers te verkleinen 
en ervoor te zorgen dat de 
jongere generaties die nieuw 
zijn op de werkvloer beter 
begrepen worden.
 

Privilege walk 
Sint Agnes Instituut
Baanbrekers organiseerde in het 
Sint Agnes Instituut, een middelbare 
school in Hoboken, een privilege 
walk voor leerkrachten. De bedoeling 
was om hen te sensibiliseren rond 
jongeren in kwetsbare situaties 
en om voor meer verbinding te zorgen 
om zo de kansen van deze jongeren te vergroten.

 

Wat is een privilege walk?
Een privilege walk houdt in dat iedereen een rol krijgt 
om zich in in te leven. Er worden stellingen opgenoemd, 
waarna je een stap vooruit moet zetten als die op jouw 
situatie van toepassing is.
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Bedrijfsbezoek Solucious
Ook bedrijfsbezoeken samen met de jongeren konden niet 
ontbreken op de agenda van Baanbrekers. In 2021 trokken ze 
onder andere naar foodservicebedrijf Solucious: weer een 
stapje dichter bij de arbeidsmarkt!

Fietsatelier
Goed nieuws voor het 
Fietsatelier: de jongeren 
die daar met professionele 
begeleiding leren om 
fietsen te herstellen, 
konden intrekken in hun 
nieuwe atelier. Dat bevindt zich in 
Jeugdcentrum Draaiboom. In het nieuwe atelier kunnen 
ze met maar liefst tien fietsen tegelijkertijd aan de slag.
Ondanks de coronacrisis bleef men 
fietsen, en dat is te zien aan de 
cijfers van het Fietsatelier. In het 
atelier werd in 2021 een totaal van 
581 fietsen gerepareerd, met 476 
deelnames van jongeren. Ook de 
fietsmug, een bakfiets die werd 
omgebouwd tot mobiel fietsatelier, 
draaide goed: 195 reparaties met 
39 deelnames van jongeren.
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Formaat startte ikorganiseer.be op om jonge organisatoren 
van muziekevenementen te ondersteunen, informeren en 
inspireren. Ook in een jaar waarin er minder georganiseerd 
kon worden, bleef ikorganiseer.be zeer actief. We zetten 
drie belangrijke acties en activiteiten in de kijker.

ikorganiseer.be
Week van de Belgische Muziek
Om de Week van de Belgische Muziek (8 tot en met 14 
februari) te vieren, organiseerde ikorganiseer.be twee acties.

Een giveaway. Er werd een 
Belgisch muziekpakket uitgedeeld 
met daarin een gift card van 25 
euro om een Belgische plaat 
te kopen, een totebag van 
ikorganiseer.be en een T-shirt van 
partner VI.BE. Om kans te maken, 
moest je je vijf favoriete Belgische 
artiesten doorgeven via een korte 
online enquête.

Een radio-uitzending. Aan de 
hand van de vele inzendingen 
van de eerste actie, werd er 
een #ikorganiseerBelgisch top 
20 samengesteld. Die werd 
uitgezonden op Villa Bota, de 
radio zender van jongeren cultuur-
huis Het Entrepot in Brugge.
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Coronacommunicatie
De evenementensector werd het afgelopen jaar vaak de dupe 
van coronamaatregelen. Bij de jonge organisatoren was er 
nood aan duidelijke communicatie over de maatregelen, 
een rol die ikorganiseer.be op zich nam. Hetzelfde gold ook 
andersom, want ikorganiseer.be werd een luidspreker en 
vertegenwoordiger van de sector. Zie hier een standpunt 
dat ikorganiseer.be publiceerde met als kernboodschap: 
“Laat jonge organisatoren terug hun ding doen!”

Win een aftermovie
Toen de coronamaatregelen dan toch weer versoepelden, 
zette ikorganiseer.be een grote winactie op poten in 
samenwerking met videograaf Rutger Claes. Deelnemers 
maakten kans op een aftermovie voor hun evenement! 
Bekijk de video hier. Helaas werden de maatregelen ook 
weer verstrengd. Daarom werd de actie verlengd en werd de 
bekendmaking verplaatst naar 2022.
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Haven blaast vijf kaarsjes uit
In 2021 was het vijf jaar geleden dat 
Formaat initiatiefnemer was voor 
de opstart van Haven, een veilige 
proeftuin voor jonge ondernemers. 
Ondertussen werd het een 
zelfstandige coöperatie, maar er 
blijft een nauw partnerschap met 
Formaat. Daarom kunnen we de 
vijfde verjaardag van Haven niet 
zomaar laten passeren en verdient 
dit ook een plek in ons jaaroverzicht!

Bekijk hier de aftermovie van het 
‘5 jaar Haven’-feest.
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Een welgemeende dankjewel …
… aan iedereen die in 2021 met Formaat voor meer en 
sterker open jeugdwerk ging. Bedankt aan alle open 
jeugdwerkinitiatieven, die ondanks de struikelblokken die ze 
tegenkwamen het beste van zichzelf gaven. Bedankt aan onze 
partners en iedereen die Formaat mee ondersteunde. Samen 
maakten we er een jaar van formaat van. 

We begonnen aan een nieuw jaar, maar ook aan een nieuwe 
beleidsperiode met nieuwe doelstellingen en vooruitzichten. 
Laten we er met z’n allen opnieuw het beste van maken. 
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