
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinds 2011 komt een groep jongeren in armoede op regelmatige 
basis samen. Om elkaar te leren kennen, om naar elkaar te 
luisteren, ervaringen te delen. Maar ook om verbetervoorstellen te 
formuleren, aan te geven waar het beter kan. In de videoboodschap 
‘de shit waar je in zit’ schuiven de jongeren 6 prioritaire thema’s 
naar voor voor de komende jaren.  

Prioriteiten jongeren in armoede, 
Verkiezingen 2014 

Videoboodschap: ‘De shit waar je in zit’ 
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1. ARMOEDE 

 
 

 
 
Jongeren in armoede kijken door de bril van ‘de shit 
waar je in zit’ 
 
 
 
 
 
 
De samenleving kijkt door de bril van ‘de pot van goud’ 
 
 
 

 
 
Jongeren in armoede bevinden zich in complexe situaties en onontwarbare problemen  
 

We willen dat: 
  

Meer diensten en instanties aan hun kant van de bril komen staan. 
Er is nood aan meer inzicht in de complexiteit van een leven in 
armoede en ruimte voor diensten om hier mee aan de slag te gaan. 
Problemen kunnen niet één voor één worden aangepakt, er is nood 
aan ruimte voor het hele verhaal en een integrale benadering.  

 
 

2. ONDERWIJS 

 
Jongeren in armoede worden gepest en voelen zich slecht op school 

 
We willen dat:  

 
Er veel meer aandacht is voor pesten en het welzijn van alle 
kinderen op school. Dat pesten bespreekbaar wordt gemaakt mét 
participatie van kinderen en jongeren. Dat leerkrachten 
genuanceerder omgaan met het waarom en de gevolgen van pesten 
en gepest worden. Een pestactieplan dat op alle scholen ingevoerd 
wordt, geldt en besproken met de kinderen en jongeren.  

 
Jongeren in armoede worden heel vaak doorverwezen naar het buso, wat vaak een 
stempel drukt op hun toekomst 
 

We willen dat:  
 

Kinderen niet naar het buso worden doorverwezen omwille van 
armoedegerelateerde factoren. Er zo lang mogelijk de nodige  zorg 
wordt geboden in het ASO, TSO en BSO. Dat er meer en bewust 
werk wordt gemaakt van de terugkeer van buso. Dat er ook vanuit 
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het buso wordt gestreefd naar doorstroom naar kwalitatieve jobs 
waarbij de talenten van de jongeren aan bod komen.  

 
Jongeren in armoede voelen zich niet gesteund, niet geïnformeerd, niet voor vol 
aangenomen in het onderwijs 

We willen dat:  
 

Jongeren op school kunnen beroep doen op een 
vertrouwenspersoon. Leerkrachten veel meer inzicht krijgen in de 
leefwereld van kinderen in armoede (bv in lerarenopleiding, via 
stages…). Er veel meer vanuit het perspectief van het kind of de 
jongeren wordt gedacht en dat de jongere ook mee kan denken 
over zijn bestaan en toekomst op school. Er veel meer informatie 
wordt gegeven over de opties en de gevolgen van keuzes of 
beslissingen op school. Dat er in het lessenpakket ook plaats is voor 
informatie over hulpverlening, werk zoeken, stages, fiscaliteit, 
zelfstandig wonen… (de ‘echte’ wereld op maat van jongeren met 
vragen) 

 
 
Jongeren in armoede verlaten school zonder of met een minderwaardig diploma, en vinden 
daardoor moeilijk werk 

We willen dat: 
  

Er anders wordt lesgegeven (ervaringsgericht, meer praktijk, meer 
keuzevakken, meer vanuit de interesses en talenten van de 
jongeren). Er meer aandacht wordt besteed aan werk zoeken, 
stageplaatsen zoeken, solliciteren, keuzes maken… Er werkgerichte 
en relevante stageplaatsen worden aangeboden. Er meer bruggen 
worden geslagen tussen onderwijs en werk (leren op de werkvloer, 
werkgericht onderwijs..). Er meer wordt ingezet op competenties 
ipv focus op diploma. Er meer praktische en financiële 
ondersteuning komt bij naschoolse opleidingen.  

  
Leerkrachten hebben geen begrip voor / kennis van de leefsituatie van jongeren in 
armoede 
 

We willen dat:  
 

Leerkrachten meer inzicht krijgen in de leefwereld van kinderen en 
jongeren in armoede (door stages, lerarenopleiding, brugfiguren, 
ervaringsdeskundigen…). Leerkrachten positief en krachtgericht met 
kinderen in armoede omgaan. Kinderen in armoede op school 
terecht kunnen met problemen en hun thuissituatie 
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3. VRIJE TIJD EN ONTSPANNING 

 
Jongeren in armoede leven geïsoleerd en hebben een heel beperkt netwerk 

 
Jongeren in armoede vinden geen aansluiting bij het aanbod vrije tijd, jeugdwerk, sport… 
 
Jongeren in armoede missen een veilige basis waar ze zichzelf kunnen zijn, aanvaard en 
gesteund worden… 

 
Jongeren in armoede hebben vaak een stuk ‘jeugd’ gemist wegens heel snel veel zorgen, 
op eigen benen, weg van huis… 
 

We willen dat:  
 

Er veel meer geïnvesteerd wordt in jongerenwerkingen voor 
jongeren in armoede. Met professionele jongerenwerkers die er 
voor hen zijn, om te luisteren, hen sterker te maken, hun stem laten 
horen, hun door te verwijzen, te informeren en op weg te zetten 
binnen diensten en organisaties… en waar jongeren in armoede 
ervaren dat ze niet alleen zijn, vrienden kunnen maken die hen 
aanvaarden zoals ze zijn en terecht kunnen met hun zorgen.   

 
 

4. 18 WORDEN 

 
Jongeren in armoede hebben het gevoel er alleen voor te staan 

 
We willen dat:  

 
Jongeren beroep kunnen doen op een brugfiguur die ze zelf 
vertrouwen (bv jeugdwerker, die hier ook het mandaat en 
ondersteuning voor krijgt) die met hen op weg gaat. Er veel meer 
wordt geïnvesteerd in jongerenwerkingen voor jongeren in armoede 
die preventief en pro-actief kunnen werken vanuit een positieve 
benadering. Hulpverlening veel meer vertrekt vanuit de situatie van 
de jongeren, ipv de eigen structuren en kaders.  

 
 
 

De overgang naar meerderjarigheid loopt op allerlei vlakken (wonen, financiën, 
hulpverlening…) heel moeilijk 

 
We willen dat:  

 
Er een langere overgangsperiode komt tot jongeren echt zelfstandig 
kunnen leven. Diensten rekening houden bij de thuissituatie en het 
beperkte netwerk van jongeren in armoede. Jongeren beter worden 
voorbereid en begeleid bij het verlaten van een instelling, waarbij 
gezocht wordt naar aansluiting met volwassen hulpverlening 
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Jongeren in armoede beschikken niet over de hulp en informatie die ze nodig hebben 
 

We willen dat:  
 

Er veel meer wordt ingezet op outreachend werken naar jongeren 
toe vanuit hulpverlening, jeugdwerk, diensten… Jongeren beter 
worden voorbereid op de overgang naar meerderjarigheid (vanuit 
jeugdinstellingen, onderwijs, jeugdhulpverlening…). 
 
 

5. WERK 

 
Jongeren in armoede vinden het vinden van een goeie job extreem belangrijk 
 

We willen dat: 
 

Jongeren zélf veel meer betrokken worden in de maatregelen die 
voor hen bedoeld zijn. Zij weten zelf wat ze willen en wat er moet 
veranderen.  

 
Jongeren in armoede hebben vaak de moed, de kracht, de energie niet om werk te zoeken 
en te houden, wegens een kluwen van andere problemen 

 
We willen dat: 

 
Werktrajecten ook werken aan het welzijn en andere obstakels die 
het voor jongeren moeilijk maken om een job te vinden (vinden van 
een woning, problemen thuis…). Ook nazorg is hierbij belangrijk 

 
Jongeren in armoede zitten vast in werkloosheid, interims, slechtbetaalde statuten.. 

 
We willen dat:  

 
Er meer en betere jobs zijn voor jongeren met een lager of geen 
diploma. Er iets wordt gedaan aan de werkloosheidsval voor 
jongeren (slechter af door het wél aannemen van interims en korte 
jobs). Speciale statuten moeten in het voordeel zijn van de 
jongeren, niet alleen van de werkgever.  

 
Jongeren in armoede krijgen amper kansen om zich te bewijzen of om te groeien 

 
We willen dat:  

 
Jongeren beter begeleid worden op de werkvloer, zodat ze kunnen 
leren, fouten maken en groeien. Jongeren in armoede niet 
automatisch worden voorbestemd voor beschutte werkplaatsen en 
onderbetaalde jobs die geen voldoening geven. 

 
Er is een wanverhouding tussen de gestelde hoge eisen en de rechten van jongeren die 
werken 

 
We willen dat:  
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Jongeren in armoede kansen krijgen op jobs die hen interesseren, 
ook zonder of met het verkeerde diploma 

 
Jongeren in armoede staan onder een enorme druk om werk te vinden, te houden, in hun 
levensonderhoud te voorzien. 

 
We willen dat:  

 
Jongeren in armoede niet financieel worden agestraft voor het feit 
dat ze geen kansen krijgen om te werken. Een 
werkloosheidsuitkering voldoende blijft om volwaardig aan de 
samenleving te participeren.  

 

6. WONEN 

 
Kwalitatieve huurwoningen of startersstudio’s zijn te duur voor jongeren in armoede 
 

We willen dat:  
 

Goedkope startersstudio’s betaalbaar en beschikbaar zijn voor 
jongeren in armoede (door meer aanbod, huursubsidies…) 

 
Jongeren in armoede wonen in slecht onderhouden en ongezonde kamers, studio’s, 
appartementen.. 

 
We willen dat:  

 
Verkrotting en leegstand wordt aangepakt en er strengere regels 
zijn voor het verhuren van studio’s, appartementen en woningen 

 
Jongeren in armoede worden gediscrimineerd op de private huurmarkt 

 
We willen dat:  

 
Discriminatie op basis van inkomen onmogelijk wordt 

 
Rechten als huursubsidie, huurwaarborg, sociale woningen.. zijn onbereikbaar voor 
jongeren in armoede 

 
We willen dat:  

 
Er een dienst komt die zich specifiek richt op jongeren op de 
woonmarkt. Er meer sociale woningen komen en kortere 
wachtlijsten en voorbehouden plaatsen voor jongeren.  
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