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BEMOEDIGENDE START
Kansarmoede is een belangrijke bron van sociale
ongelijkheid en het is heel lastig om uit die precaire
toestand weg te geraken. Ook in Gent wordt bijna een
kwart van de kinderen hiervan het slachtoffer omdat ze
van bij hun geboorte beperkt worden in hun kansen om
deel te nemen aan het maatschappelijk leven.
Deze discriminatie is eigenlijk onaanvaardbaar en daar
willen we iets aan doen.
Het is ons streven om significant bij te dragen aan de
emancipatie en integratie van maatschappelijk kwetsbare
jongeren. Daarom hebben we TAJO opgericht, u leest er
uitgebreid over in ons eerste jaarverslag dat we u met
enige trots voorleggen. Maandenlang werd de start van
ons project grondig voorbereid door gedelegeerd
bestuurder Claudia van Egmond en educatief coördinator
Heleen Becuwe die ik namens de raad van bestuur van
harte dank.
Vermits TAJO werkt zonder subsidies kunnen we dit
waardevol project enkel realiseren dank zij de milde
steun van onze donateurs die ik hier uitdrukkelijk wil
danken. Het verheugt me zeer te mogen vaststellen dat
zo vele ondernemers het hart op de juiste plaats hebben
en het belang van TAJO onderschrijven. Ook onze
stagiair(e)s en de vele gastdocenten en vrijwilligers
hebben een groot aandeel in de succesvolle start van
TAJO en verdienen onze grote waardering.
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We zijn ons bewust dat de weg naar betere
levenscondities voor deze jongeren nog lang is maar het
voorbije werkjaar was zeer bemoedigend en stemt ons
hoopvol voor wat komen moet. Gedragen door zo velen
werken we aan het geluk van deze kinderen en bouwen
we mee aan een betere samenleving.
Luc De Bruyckere
Voorzitter TAJO
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TAJO in het kort
Het is algemeen bekend dat sociale ongelijkheid sterk bepaald wordt door de
afkomst: wie in een kansarme omgeving opgroeit geraakt daar heel moeilijk uit.
In Gent wordt 23% van de kinderen in kansarmoede geboren (Armoederapport
stad Gent, 2018). Het is welgekend dat de kans om uit armoede te breken vaak
gepaard gaat met het behalen van een diploma, om toetreden tot de
diplomagerichte arbeidsmarkt mogelijk te maken en de kans op inkomen door
werk te realiseren (Armoederapport stad Gent, 2018). Echter, bijna 20% van de
Gentse jongeren (tot 25 jaar) verlaat het secundair onderwijs zonder kwalificatie
in Gent. De kans is groot dat kinderen die opgroeien in kansarmoede een leven
leiden in precaire omstandigheden … tenzij er op jonge leeftijd wordt
ingegrepen.

Op de G100 van Community Gent werd daarom in 2017
een oproep gedaan “om iets te doen voor kansarme
jongeren in Gent”. Toenmalig burgemeester Daniël
Termont bracht ons op het spoor van TADA in Brussel
dat zich inspireerde op de 20-jarige ervaring van IMC
Weekendschool in Nederland.
Wij zijn beide organisaties dankbaar voor de
verhelderende gesprekken en inspiratie die ze ons
verschaften.
Na een verdienstelijke maar vergeefse poging van
Community Gent om TAJO te lanceren in het kader van
het Gentse Burgerbudget bleek snel de noodzaak om
het initiatief te verzelfstandigen in een autonome
structuur met een eigen governance en met privé
verzamelde middelen. Zo werd TAJO als vzw opgericht
in de zomer van 2018.
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TAJO
Talentatelier voor jongeren “TAJO” is een
innovatieve VZW die zich inzet om
maatschappelijk
kwetsbare
jongeren
toekomstperspectief te geven. Dit via doeateliers in co-creatie met passievolle
experten en in samenwerking met vele
buurtspelers. TAJO brengt dus werelden
samen die elkaar in het gewone leven weinig
of niet ontmoeten.
TAJO zet in op volgende drie pijlers:
•

Perspectieven bieden: brede kijk & talent
ontwikkeling

•

De ontwikkeling van een positief
zelfbeeld ondersteunen: van droom tot
ambitie

•

Partnerschap aangaan: basis- en
secundaire scholen, wijk- en
stadsorganisaties, sociaal regisseurs,
wijkregisseurs, gastdocenten, bedrijven,
jongeren, ouders, ...

Dit om vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan
en voorbereid in de samenleving te stappen.

Opstart in wijk Sint-Amandsberg
TAJO startte haar werking in de wijk Sint-Amandsberg. Deze wijk telt meer dan
40 procent indicatorleerlingen in het basisonderwijs (rapport basisonderwijs
stad Gent, 2018).
Elke zaterdag opent de secundaire school het Sint-Janscollege haar deuren voor
TAJO. We zijn heel dankbaar voor de fijne samenwerking met directeur Johan
Ackerman en zijn team.
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Alvast 4 thema’s in 2019
In 2019 startten we met een kick off op 28 september rond kennismaking
(afspraken, groepsdynamica en plezier). Vervolgens hadden we 4 zaterdagen
rond Kunst & Cultuur met focus op drama en muziek (stem, emotie, ritme,
klank) en afsluitend met een succesvol oudertoonmoment. Daarna werkten we
4 zaterdagen rond Technologie & Innovatie (artificiële intelligentie,
ruimtevaart, programmeren met drone) met een excursie naar de Orsi Academy
(Centrum voor robotchirurgie te Melle). We sloten het jaar af met 1 zaterdag
rond groepsdynamica in het Prullenbos te Laarne.
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Talentontwikkeling
Naast elk kind staan er ouder(s). Die hebben een belangrijke taak en
verantwoordelijkheid, als anker voor de jongere. Indien nood aan pedagogische
ondersteuning, kijken we samen wat we kunnen doen. Cruciaal in dit
partnerschap met ouder(s) zijn de huisbezoeken. Aan een ritme van 2
huisbezoeken per TAJO week wisselen we de kennis uit over de competenties
en talenten van de jongeren. Zo proberen we tijdig en zo optimaal mogelijk de
stap naar studiekeuze secundair onderwijs te ondersteunen.

"Ze komt sinds enkele weken heel
graag naar TAJO. Ze huilt niet meer,
maar kijkt ernaar uit om te komen."
(Mama K.)

“Door het toonmoment doe ik nu
heel graag spreekbeurten in de klas,
ik wil later zelfs acteur worden!” (A.)

Ook lanceerden we de complimentenboom: een affiche die thuis ophangt en
waarop de jongeren stickers met complimenten kleven telkens een TAJO
collega er uitdeelt. Zo kunnen alle jongeren elkaars complimenten bewonderen
en kunnen tevens de ouder(s) meegenieten van de zich vullende boom met
talenten van hun jongere.
De complimenten zijn gebaseerd op competenties (wat kan ik al), op talenten
(wat doe ik graag) en op het naleven van onze gezamenlijke TAJO afspraken
(op tijd, professionele attitude, discipline en orde).
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“Het is ongelooflijk hoe ze al opengebloeid is sinds ze
naar TAJO komt.” (Leerkracht 5de leerjaar)

A. zei me "TAJO is echt leuk en als ik dat al vind juf,
dan is dat echt zo." (Brugfiguur, november 2019)
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TAJO’s jongeren
Voor leergang 2019-2020: 46 maatschappelijk kwetsbare jongeren uit 7
verschillende basisscholen in Sint-Amandsberg zijn gestart aan een driejarig
traject van wekelijks zaterdagateliers in het St-Janscollege, Visitatiestraat te StAmandsberg. Dit van het begin van het vijfde leerjaar tot en met het eerste
middelbaar.
TAJO realiseerde de instroom in
de periode april 2019 tem juni
2019. 310 leerlingen van het 4de
leerjaar van de basisscholen van
Sint-Amandsberg brachten we
het verhaal over TAJO.
In individuele gesprekken bracht
TAJO de motivatie van de jongere,
het bestaan van een alternatief
lerende omgeving naast de
schoolomgeving en de algemene
sociaaleconomische thuis- en
gezinssituatie in kaart. Jongeren
die het hardst een duwtje in de
rug kunnen gebruiken, kregen
voorrang, weliswaar met quota
per geslacht en per school.
Uiteindelijk finaliseerden de
ouder(s)/voogd de inschrijvingen
(incl.
GDPR)
tijdens
infomomenten/ huisbezoeken.

41% jongens - 59% meisjes

78%
spreekt thuis een andere taal
dan op school

78%
van alle jongeren hebben een
migratieachtergrond
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Gastdocenten en vrijwilligers
TAJO functioneert dankzij de wekelijkse
inzet
van
vele
gastdocenten:
volwassenen die hun (professionele)
ervaring en passie willen delen met de
TAJO jongeren. En dit geheel vrijwillig
maar niet vrijblijvend. Elke week kunnen
we op 8 (4x2 klassen) nieuwe
gastdocenten rekenen. A rato van 30
zaterdagen per jaar betekent dit 240
gastdocenten per jaar. We verwachten
dat voor velen de ateliers animeren een
jaarlijkse traditie zal worden want 86%
wil ondertussen opnieuw deelnemen.
Allen ervaren de werking van TAJO als
succesvolle steun tot het verbreden van
een kansrijke loopbaan.

Quote van gastdocent Philippe Bergez bij
thema Kunst & cultuur:
"Mijn werk als vrijwilliger bij Tajo heeft
mij ontroerd. Het was een wondermooie
ervaring om samen met de kinderen hun
talenten te ontdekken. Les rencontres
sont les plus beaux voyages. De kinderen
hebben mij er nogmaals van overtuigd."

Wij kunnen onze gastdocenten en
vrijwilligers niet genoeg bedanken!

Daarnaast kan TAJO ook rekenen op een
hele vloot vrijwilligers en stagiair(e)s:
mensen die een handje toesteken bij de
educatieve & logistieke ondersteuning en
zoveel andere zaken. Zij zijn top
ambassadeurs voor TAJO en zij zorgen
ervoor dat onze jongeren helemaal
openbloeien.
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'Vier keer een halfuurtje atelier geven aan jongeren van 10 tot 12 jaar zal met
mijn jeugdbewegingervaring als vanzelf gaan' vertrok ik richting TAJO. Een zin
waaruit blijkt dat ik, als ervaringsdeskundige in eigen vakgebied, er eigenlijk
vooral van uitging dat ik als gastdocent de jongeren wat kon bijleren.

Tijdens die ateliers leerde ik echter op zoveel vlakken zelf bij van de jongeren.
Hoe bepaalde thema's of gebeurtenissen ook op zo'n jonge leeftijd een
belangrijke impact hebben en een karakter bepalen. Dat die 10jarige voor een
volwassene zo jong lijkt, maar soms àl 10 jaar levenservaring heeft. De spiegel die
ze mij onbewust hebben voorgehouden, draag ik nog een tijdje mee!
(gastdocent H.)
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TAJO’S team en bestuur
Ondernemerschap is sterk aanwezig bij TAJO. Sinds 2019 bestaat het TAJO-team
uit Claudia en Heleen. Claudia van Egmond startte als gedelegeerd bestuurder
op 1 jan 2019 aan 100% en Heleen Becuwe startte in maart aan 75% als educatief
coördinator. Een maandenlange voorbereiding was nodig. Samen met de Stad
Gent brachten we de doelgroep in beeld en kozen vervolgens voor de wijk SintAmandsberg waar we dankbaar welkom zijn in het Sint-Janscollege en waar we
uitstekend samenwerken met de 7 basisscholen. Uit deze samenwerking
resulteerden eerst 42 en uiteindelijk 46 kinderen uit het 5de leerjaar. Zij werden
gedurende de maanden april-mei geselecteerd in nauw overleg met de ouders,
de brugfiguren, de wijkregisseurs…
Verder werd actief gewerkt aan het ontwikkelen van de onderwerpen en de
concrete leerdoelstellingen van de ateliers, het zoeken en begeleiden van de
gastdocenten voor de ateliers, het onderhouden en verder opbouwen van het
netwerk van de donateurs, het opbouwen van een netwerk met de vele
buurtspelers, de schoolteams,….
Gezien de voorziene groei hebben we in 2020 drie bijkomende deeltijdse (80%
en 60%) vacatures educatief coördinatoren.
Vzw TAJO werd notarieel opgericht op 2 juli 2018. De raad van bestuur is
samengesteld als volgt: Luc De Bruyckere (erevoorzitter Ter Beke en VOKA) als
voorzitter, Prof. Anne De Paepe (pro-rector UGent), Johnny Thijs (voorzitter
Electrabel), Prof. Em. Erik De Lembre en Claudia van Egmond als gedelegeerd
bestuurder. In de Algemene Vergadering zetelen alle leden van de Raad van
bestuur en de heren Matthieu Boone (erevoorzitter Lotus Bakeries) en Prof. Em.
Joost Lowyck. Het is de bedoeling om deze uit te breiden.
(vlnr Johnny, Claudia, Erik, Anne, Luc)
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Donateurs
Het aantal bedrijven, organisaties en particulieren dat TAJO steunt, neemt
alsmaar toe. Allen kiezen ervoor om hierdoor actief te werken aan de sociale
mobiliteit in onze samenleving. Dit door cash of services en/of tijd in TAJO bij te
dragen. Ook gedurende de warmste week 2019 werd een hartverwarmend
bedrag verzameld door vele ambassadeurs. Het financieel verslag toont aan dat
omzet en donaties de middelen genereerden om de schitterende start 2019
mogelijk te maken!
TAJO is ontzettend gelukkig en dankbaar met al haar donateurs en vrienden.
Dankzij deze (blijvende) steun kan TAJO steeds meer jongeren met een
maatschappelijk kwetsbare achtergrond gemotiveerd in het leven doen staan,
met een positief zelfbeeld en goed geïnformeerd over zichzelf, de samenleving
en de arbeidsmarkt.

En nog vele andere...
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Hoogtepunten 2019
Natuurlijk was de Kick off op 28 september bijzonder spannend: elkaar ontmoeten,
samen TAJO afspraken maken en een eerste keer proeven van TAJO…
De music paint machine, de gekke toneeloefeningen, … tijdens het thema Kunst &
Cultuur leerden onze eigen stem en vele emoties ontdekken. Tijdens een
toonmoment voor ouder(s) en sympathisanten zagen we tranen in de ogen van de
ouders bij het zien van het vele zichtbare talent op het podium!
Tijdens het thema Technologie & Innovatie verraste Dirk Frimout ons met reële
beelden van zichzelf, programmeerden we drones en mochten we met de
simulator robots spelen in de Orsi Academy, het Centrum voor robot chirurgie te
Melle.
De uitdagende buitenactiviteiten in het Prullenbos te Laarne en de lekkere
pannenkoeken brachten ons weer wat meer samen als hechte TAJO groep.
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TAJO’s impact
Om de kwaliteit van TAJO op te volgen en op een uniforme manier het effect
van TAJO op de doelgroep en op anderen te registreren, volgt TAJO een aantal
indicatoren.
Enerzijds kwantitatieve prestatie-indicatoren zoals het aantal TAJO jongeren
die wekelijks deelnemen (KPI=min 80%) het gemiddeld aantal jongeren per
gastdocent per zaterdag (KPI=max 7) en de globale kostprijs per jongere.
Daarnaast hanteert TAJO ook kwalitatieve criteria (adhv NPS methodologie
met scores van 0 tot 10=helemaal akkoord): Aan de hand van vragenlijsten
vragen we aan onze gastdocenten of zij geloven dat TAJO de doelstellingen
bereikt (KPI= 8), of zij in de toekomst TAJO ateliers willen blijven animeren
(KPI=85%>6), of zij sterke ambassadeurs van TAJO willen blijven (KPI=90%>6).

86%
van al onze TAJO
jongeren was op
zaterdag aanwezig

6 jongeren per
gastdocent zodat
interactief gewerkt wordt

94% van alle
gastdocenten beveelt
TAJO aan bij vrienden
en collega’s

87% van alle
gastdocenten wil
opnieuw deelnemen

9 = opinie van de
gastdocenten over
bereiken van TAJO’s
doelstellingen
(helemaal akkoord = 10)

Wetenschappelijk onderzoek
Daarnaast hebben we in september 2019 een wetenschappelijk onderzoek
opgestart in samenwerking met de Universiteit Gent en haar geassocieerde
hogescholen o.l.v. Prof dr. Hilde Van Keer. Dit om de impact van het initiatief
op schoolmotivatie te meten bij de TAJO jongeren versus niet deelnemende
jongeren (3 metingen op basis van vragenlijst gedurende schooljaar 20192020, inclusief nulmeting).
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TAJO in de pers en (sociale) media
Natuurlijk vertellen we graag ons verhaal… Communicatie naar de vele
stakeholders is belangrijk. Daarom investeren we naast onze eigen TAJO website
om een facebook pagina en een Instagram pagina wekelijks te voeden. Ook
vertellen we op vele plekken ons verhaal. De indirecte impact daardoor is
moeilijk te meten, vandaar dat we enkele hoogtepunten oplijsten.

• Talentatelier versterkt kwetsbare
jongeren in Gent (4 oktober 2019,
Kerknet)
• ‘Wat ben ik met de poen? Ik eindig
toch in een kist’ (21 september 2019,
de Standaard)
• Luc De Bruyckere ‘Ik ben geen
missionaris, maar iemand moet iets
doen' (20 juli 2019, de Tijd)
• TAJO leert jongeren hun vele talenten
ontdekken (april 2019, Wegwijs)
• Word TAJO gastdocent: de leukste
schooldag is zaterdag (5 april 2019,
Jobat)
• 12 maart 2019 Persconferentie TAJO
(het Laatste Nieuws, de Tijd, de
Gentenaar, Radio 2, Made in OostVlaanderen, Gents Gazetje, de
Standaard)
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Financiële kerncijfers
Het boekhoudkundig jaar start op 22 augustus 2018 en sluit af op 31
december 2019.
TAJO is een micro vzw en voert een dubbele boekhouding leidende tot
het door de balanscentrale vastgelegde micro-model. Deze jaarrekening
werd onderworpen aan de controle door een commissaris.
De vzw TAJO heeft geen enkele commerciële activiteit. De bij de
donateurs verzamelde geldfondsen worden aangewend tot het
ontwikkelen van onderwerpen die in de ateliers behandeld worden, tot
het selecteren van de host-scholen waar de ateliers doorgaan, tot de
keuze van de deelnemers aan de ateliers, tot het zoeken en begeleiden
van de gastdocenten voor de ateliers, tot het onderhouden van het
netwerk van de donateurs, enz ... De kosten hieraan verbonden worden
gedekt door de ontvangen donaties.
Op het einde van het eerste werkingsjaar werden niet enkel
“operationele mijlpalen gerealiseerd” maar heeft TAJO ook financieel
haar draagkracht aangetoond.

Resultatenrekening
Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat

277.193,89 euro
257.672,67 euro
19.521,22 euro

Financieel resultaat

-78,45 euro

Resultaat van het jaar

19.442,77 euro

PAGINA 17

jaarverslag
2019

Ambitie 2020 en verder
TAJO wil significant bijdragen aan de emancipatie en integratie van jongeren
met een maatschappelijk kwetsbare achtergrond in Gent. TAJO wil ook een
beduidende impact hebben op deze jongeren en hun omgeving. Daarom
stellen we voor de komende jaren volgende doelen voorop:
• Behoud van onze jongerenwerking in de wijk St-Amandsberg (StJanscollege) door telkens twee klassen in elke jaargang te voorzien. Voor
2020 betekent dit de instroom van 50 nieuwe jongeren in jaargang 1 en de
verderzetting van de 2 klassen (46 jongeren) in jaargang 2.
• De opstart van een nieuwe jongerenwerking in de wijken Brugse-Poort &
Rabot. We starten er met 1 klas in januari 2021 in de gebouwen van
hogeschool Odisee. Tajo steunt dan al 125 jongeren.
• De opstart van een dynamische alumni werking vanaf september 2022.
•

JAAR 1

JAAR 2

JAAR 3

Kick’off
Kunst & Cultuur
Technologie &
Innovatie
Groepsdynamica
Zorg & Welzijn
Journalistiek
De Leefbare Stad
Bouw
Voeding & Horeca

Startdag
Architectuur
Rechten
Groepsdynamica
Sales & marketing
Kunst & Cultuur 2
Studiekeuze
Veiligheid
Religie & Filosofie
Evaluatiedag
Wetenschappen 1

Startdag
Media
Financiën
Groepsdynamica
Ondernemen
Mode
Wetenschappen 2
Toerisme
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Wat kan jij doen?

Hebt u een vraag? Wil u ons
financieel steunen?
Via BE24 8903 1419 3438 (BIC VDSP
BE91) of via het TAJO FONDS IBAN
BE10 0000 0000 0404 (BIC
BPOTBEB1) met gestructureerde
mededeling ***019/2060/00097***
(of vermelding “TAJO fonds”)
(fiscaal attest vanaf 40 euro).

Dank dat wij de kans kregen
en samen grepen om dit
allemaal samen te mogen
beleven! Mooie start van
een spannende reis!

Contacteer ons vandaag nog.
www.TAJO.BE
Info@tajo.be
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Verantwoordelijke uitgever: Claudia van Egmond
Lay-out & tekst: Claudia van Egmond & Heleen Becuwe
Foto’s: Sofie Gervoyse & het TAJO-team
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