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Final Conference A Way Home project (English program)
18/02/2020 – 9am – 5pm
Kind & Gezin Academie, Hallepoortlaan 27 1060 Brussels

Mind the Gap inspiratiedag (Nederlandstalig programma)
19/02/2020 – 10 – 15u30
KAVKA, Oudaan 14 2000 Antwerpen

Registration via this link

Registreer via deze link

Registration & Coffee
Welcome and Introduction - Bruno Vanobbergen, General Director
“Opgroeien”
Children’s Rights: Driving force to End and Prevent Youth
Homelessness - Caroline Vrijens, Children’s Rights Commissioner
A Way Home Project: Objectives, Activities, Partners - An Rommel,
Policy Officer “Opgroeien”
Talk 1: Strengths-Based After Care Policies - David Debrouwere,
Opgroeien / Cachet / Diakonie / Britt Dehertogh, AP University College /
Roos Steens, Emmaüs (moderator: Elena Curtopassi, Veneto Regio)
Break
Mobilizing to Prevent and End Youth Homelessness: the A Way Home
Canada Story - Melanie Redman, Steven Gaetz, A Way Home Canada
Talk 2: Starting A Way Home coalitions in Europe – A Way Home
Antwerp, Julie Degrieck / A Way Home Villach / A Way Home Cymru,
Hugh Russell / A Way Home US, Gregory Lewis (moderator: Robbie
Stakelum, Feantsa)
Lunch
Workshop sessions: concrete programs working on different levels to
end and prevent youth homelessness. See below for the workshop
programme
End
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Aanmelden met koffie
Welkom door het Mind The Gap Collectief
A Way Home Canada: reflecties op Mind the Gap - Melanie Redman,
Steven Gaetz, A Way Home Canada
Perspectieven op jongvolwassenen van het Vlaamse beleid - Bruno
Vanobbergen, Algemeen Directeur Opgroeien
Antwerpse Roadmap en inleiding tot de ateliers
Ateliers: maak kennis met de Mind the Gap acties. Zie onder voor een
beschrijving van de ateliers

13:00

Lunch

14:00
15:00

Ateliers (2): maak kennis met de Mind the Gap acties. Zie onder voor
een beschrijving van de ateliers
Afsluitend woordje door Tom Meeuws, Schepen van Sociale Zaken

15:15

Afronden met een drankje

18/02/2020 – Final Conference A Way Home Project
Workshop Sessions - You will have the chance to follow 3 workshops.
1. Prevention and Early Intervention in Policy and Practice: Establishing
Upstream Cymru & Canada - Melanie Redman, A Way Home Canada & Hugh
Russell, A Way Home Cymru
The Upstream model introduces an universal screening to schools to identify
those whose experiences suggest a risk of homelessness. Canada, Wales and
Australia are all delivering established pilots. In this session we’ll showcase
how the model is being piloted, the basic principles, research and lessons
learned from early implementation.
2. Model of Rapp & Goscha as basis for Strengths-Based After Care policies Sharon Van Audenhove, Opgroeien / Sarah Debaets, Cachet / Wim Van Tongel
& Gwendy Moentjens, AP University College
The Rapp and Goscha model was used in the A Way Home project to shape
strengths-based after care policies: as driving force in involving and supporting
youngsters in their process of leaving care and in the development of a policy
framework on aftercare in organisations. In this session, young care leavers,
trainers of social professionals and policy makers will present the most
important outcomes and interact on different practices of effective strengthsbased after care policies with the public.
3. Securing permanent housing for youth with housing counselling - Tiina
Irjala, Finnish Youth Housing Association, Development Manager
Housing advice and counselling aims to improve young people’s knowledge
and acquirements on financial literacy, everyday life management and tenant’s
rights and responsibilities. It also prevents evictions with early intervention on
rent debts and disturbance in close co-operation with the landlord.
Presentation is followed by discussion on different practices to prevent youth
homelessness.

19/02/2020 – Mind the Gap Inspiratiedag
Ateliers - Je kan 3 ateliers volgen
a. ONS Inloophuis (doorlopend) - Doorheen de dag kan je de ruimtes
binnenlopen waar in het voorjaar 2020 ONS inloophuis opent. Bedoelt voor
jongeren van 17-25 jaar die nood hebben aan een laagdrempelige
ontmoetingsplek: Een veilige en warme plek waar ze erkenning, kansen en
steun krijgen, zichzelf kunnen zijn en zich kunnen verbinden met andere
mensen, met de samenleving in haar geheel en haar voorzieningen. Laat je
creatieve gedachten achter en inspireer ons met een hedendaagse, jonge
naam voor ONS inloophuis.
b. Inzetten op informele sociale netwerken: verhalen uit de praktijk
Informele sociale netwerken van mensen versterken en ermee samenwerken,
is een fundamenteel uitgangspunt van elke kwaliteitsvolle hulp- en
dienstverlening. Er zijn heel wat drempels om dit handen en voeten te geven
in de praktijk: vraagverlegenheid en handelingsverlegenheid, nood aan
methodische houvast, organisatorische bezwaren, … Het afgelopen jaar gingen
we in enkele proeftuinen intensief aan de slag. In deze workshop brengen de
betrokken organisaties hun verhaal en is er ruimte tot uitwisseling.
c. KR8! Aan de slag met de krachten van jongvolwassenen - Organisaties en
hulpverleners willen krachtgericht aan de slag en zoeken naar een aanpak op
maat om te focussen op waar jongvolwassenen goed in zijn, waar zij energie
van krijgen of waar ze rond willen werken in de stappen naar zelfstandigheid.
KR8! geeft een kader waarmee ze de toekomst kunnen vormgeven,
vertrekkend vanuit de kracht die aanwezig is. In dit atelier staan we stil bij de
opbouw en de basisprincipes en geven we meer informatie over de wijze
waarop we dit instrument hebben getest in Antwerpen.

4. Addressing inequity and discrimination: Focus on LGBTIQ Youth - Gregory
Lewis, True Colors United, USA, Executive Director & CEO
This workshop will provide an overview of the results of a survey of homeless
services in Europe to understand the challenges services face in providing
support to vulnerable LGBTIQ Youth. With expertise from the United States
the speakers will provide an overview of the American approach to improving
the services of mainstream homeless services to be support LGBTIQ youth.
5. Housing First For Youth - Stephen Gaetz, director of the Canadian
Observatory on Homelessness
In Canada we've adapted the Pathways model of Housing First to meet the
needs of developing adolescents and young adults. The model is being
implemented in contexts across Canada and in Europe. This session will
provide an overview of the model, how it has been adapted for various subpopulations of youth, and early research and evaluation findings.
6. Tactical and strategic learning in social practices addressing youth
exclusion and homelessness - Ann Decorte, lecturer social work and
researcher Vital Cities at the University College of West-Vlaanderen (Howest).
Social workers often use their gut feeling and the notion of human rights as an
important compass for guiding their practices. How to go beyond these
important guiding principles to create more outcome and impact? How can
one learn from what works and understand why that works? In this workshop
we will explore how one can set up an appreciative learning process with all
stakeholders to cocreate and improve social practices, to make a social
practice more sustainable and to help to be accountable to funders.

d. App HEYDAY - Maak kennis met HEYDAY: Een digitale tool voor thuis- en
dakloze jongeren (16-25j) en begeleiders. Een app die jongeren aanspreekt,
hen wegwijs maakt, die vlot beschikbaar is en vrij verspreidbaar is over
verschillende sectoren. Ontwikkeld met en voor jongeren.
e. Vertrektraining - Jongeren waarbij thuisloosheid dreigt en waar
verschillende zorgaanbieders er niet in slagen om met de jongere een
duurzaam traject te lopen, worden voor een korte en intensieve tijd
ondersteund door een (vertrek)trainer om een gezond toekomstperspectief
uit te bouwen. De uitgewerkte methodiek bevat elementen uit de
vertrektraining, JIM-aanpak, Family Finding en contacttafels. In dit atelier
delen we met u het verhaal van de vertrektraining en zijn we benieuwd naar
uw aanpak om met deze jongeren aan de slag te gaan.
f. Stabiele huisvesting creëren? Snel gezegd maar wel gedaan!
Een pilot Housing First for Youth, wisselleren in bestaande projecten cohousing, noodopvang voor jongeren met snelle toeleiding naar een duurzame
en stabiele huisvesting? Een inkijk in het Antwerpse MTG scenario.
g. Jongeren en begeleiders partners in de transitie: op zoek naar het
onzichtbare – 15 Antwerpse organisaties volgden een intervisie traject samen
met de AP Hogeschool en Cachet rond de transitie uit de jeugdzorg: hoe
kunnen jongeren en hun begeleiders samen vorm geven aan een traject dat
vertrekt uit de krachten van de jongeren? Hoe kan een organisatie op
beleidsniveau dit ondersteunen? De kracht ligt vaak in het onzichtbare en in
de kleine dingen die jongeren en hulpverleners samen doen. AP vertelt over
dit traject en verzamelt de goede praktijken die u gebruikt als begeleider.
h. Resultaatsgericht projectontwikkelen - In deze workshop willen we
buikgevoel, gezond verstand en praktijkervaring van hulpverleners
onderbouwen om beter te begrijpen wat de resultaatsgebieden van Mind the
Gap zijn. Wat werkt voor jongeren? Wat is de impact van ons
organisatienetwerk? Hoe kan data ons strategisch ondersteunen en welke
mogelijkheden voor verder onderzoek zijn er?

