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Herkern is een jong en dynamisch project dat door de hulp van De Patio VZW en de
provincie West-Vlaanderen in januari 2015 een nieuwe start kon nemen. Het rechtstreeks
toegankelijk project, dat zich richt tot jongeren tussen 12 en 18 jaar, valt onder de
begeleidingsondersteunende module.
Herkern wil een rustpunt zijn voor jongeren. Jongeren die door uiteenlopende
omstandigheden het noorden zijn kwijt geraakt en even de tijd willen nemen om opnieuw
op kracht te komen, kunnen bij ons terecht. Ze krijgen de tijd om te aarden en zich welkom
te voelen in een rustige omgeving. Om deze rust te ervaren is het vrijwillige karakter van
Herkern en de motivatie van de jongere belangrijk.
Herkern laat zich door tal van methodieken inspireren en gaat eclectisch te werk. Het
aftoetsen van welke aanpak het best aansluit op welke jongere maakt deel uit van de
uitdaging om op maat en op het tempo van de jongere te werken. Herkern is sterk
overtuigd van een positieve benadering waarin de talenten en de kwali- teiten van de
jongere een centrale plaats krijgen. Deze waarderende benadering is één van de
hoekstenen van onze werking.
In Herkern komen de jongeren terecht in een context waarin de jongere zichzelf opnieuw
kan ontdekken. We vertrekken vanuit hun kwaliteiten om samen hun groeiproces te
stimuleren. Een traject bij Herkern duurt 4 weken waarin een gevarieerd programma wordt
aan- geboden. De nadruk ligt op het actief bezig zijn.
Tijdens die trajecten werken wij volgens een 3 + 1 schema: wij bieden drie weken
begeleiding en activi- teiten aan. Tijdens de 4e week van het traject voorzien wij geen
activiteiten maar wordt het transfergesprek gepland (ook ruimte voor afsluitende
activiteit, toonmo- ment,...). De jongere is tijdens die week dus niet meer bij ons.
Bij de invulling van het programma krijgt de jongere veel inspraak en wordt er samen
gezocht naar de mogelijkheden voor de uitwerking ervan. In ons actief programma zitten
meerdere methodieken verweven, met name sociale vaardigheidstraining, vormings- en

groepswerk, active reviewing, media-wijsheid,... Bij de uitvoering van het programma
worden jongeren vanuit een ervaringsgerichte aanpak benaderd.
Jongeren kunnen rechtstreeks worden aangemeld door de school, ouders, CLB,
voorziening,... Hierbij hanteren wij ons aanmeldingsformulier dat te vinden is op onze
website (www.herkern.org). Na de aanmelding worden de jongeren en hun belangrijke
context guren uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek dat altijd plaats vindt in
Herkern. Zo krijgen de jongeren en hun context de kans om Herkern en de begeleiding te
ont- moeten. Pas na dit gesprek wordt de knoop doorgehakt om aan een traject te
beginnen.
Vanuit HerKern gaat er veel aandacht naar de transfer: hoe kan ons project beklijven? Hoe
kunnen we de wens naar verandering na het traject in HerKern bestendigd weten. We
voelen aan dat we onze focus vooral moeten leggen op het uittekenen van een individueel
traject per jongere en dat we voor een maximale output moeten kiezen door grondig te
investeren in het opzetten van de transfergesprekken. Onze ambitie en uitdaging liggen
bijgevolg in de uitbouw van een sterk inhoudelijk project. HerKern wil op die manier een
scharniermo- ment zijn, een aanzet naar de ommekeer van een proces dat anders tot
verdere verbrokkeling zou leiden. Het aanspreken van context guren is cruciaal.

We willen het belang van de aanwezigheid van con- textfWe willen het belang van de
aanwezigheid van context guren nog eens benadrukken bij het kennis- makingsgesprek en
het transfergesprek. Dit transfer- gesprek zal tijdens de loop van het traject zorgvuldig
vorm krijgen. Het is een toonmoment voor de jongere en vraag naar ondersteuning aan de
context van deze jongere.
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Wil u ook op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze nieuwsbrief door een mailtje te
sturen naar herkern@ depatiovzw.be.

