Positieve identiteit en
Maatschappijvorming

In een ideale situatie vangen verschillende sociale instituties jongeren op.
Opvoeding, onderwijs, sociaal-cultureel werk en hulpverlening vormen
belangrijke pijlers van dit sociaal
vangnet. Maar wat als ze hier niet
terecht kunnen? Dan kunnen ze maatschappelijke frustraties ontwikkelen.
Wanneer ze daar niet constructief mee
aan de slag kunnen, dreigen ze sociaal

Sociale vervreemding

te vervreemden. Of erger: ze worden
vatbaar voor werving door criminele
netwerken. PiM-coaches verstevigen
het sociaal vangnet of bouwen het
op. Hierbij ondersteunen ze zowel de
jongeren als de instituties. Zo keren ze
het proces van sociale vervreemding
om en zetten ze in op een positieve
identiteit bij de jongere.

Sociaal vangnet
Een sociaal vangnet is opgebouwd uit verschillende sociale instituties.
Het basiswerk van PiM is om gasten hier (opnieuw) in op te nemen en
gaat binnen dit netwerk op zoek naar belangrijke sleutelfiguren.
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Sociale vervreemding is een proces. Dit start bij “welbevinden” en kan
escaleren tot “geweld”. PiM wil dit proces een halt toeroepen en terug
omkeren. PiM zorgt voor de coaching van gasten en de vorming van
sleutelfiguren. PiM doet dit zelf of treedt op als regisseur waarbij ze
instaat voor de opvolging en een goede partnerwerking.
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*LIVC: Lokale Integrale Veiligheidscel (Lokaal overlegplatform
met burgemeester, korpschef en PiM-coördinator)

Aanmeldingsflow

1.
Aanmelding

Contacteer PiM wanneer je vreest dat een jongere niet meer
terecht kan binnen zijn of haar netwerk en door de mazen
van het net dreigt te vallen.

2.
Overleg

PiM organiseert een vraagverheldering en legt haar werking
en werkwijze in detail uit.

3.
Analyse

PiM omschrijft en stelt protectieve factoren vast. PiM duidt
een eerste opvolgingsniveau en sleutelfiguur aan.

4.
Insluiting

PiM zoekt samen naar meer sleutelfiguren en organiseert
verschillende opvolgingsniveaus. PiM kan PiM-partners
inschakelen en beroep doen op het LIVC.

5.
Afsluiting

PiM archiveert de informatie voor 2 jaar en
vernietigt nadien het dossier.
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