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“Armoede tegengaan, betekent dan 
ook werkelijk inzetten op een 
egalitaire samenleving, op het voor 
iedereen toegankelijk maken van de 
verschillende hulpbronnen, zoals 
gezondheidszorg, arbeid, maar ook 
cultuur, sport en jeugdwerk. Zonder 
(ook) de kern van het probleem aan 
te pakken, verworden pogingen ‘om 
de vicieuze cirkel van armoede te 
doorbreken’ tot pogingen ‘om de 
effecten van armoede enigszins te 
milderen'.” (Sanne Coppens, Brussel) 



Begeleidingsopdracht 
•  ondersteuning ter plaatse 
•  begeleiden van intervisies 
•  publicatie 
 
Verschillende leereffecten uit 
de projecten ondergebracht 
in één analysekader. 



VerbiNdiNg iN de Vrije tijd

16

Netwerken tussen jeugdwerk en gezinnen in armoede

17

beleid maken
Omgevingsanalyse en andere beleidsinstrumenten

Coördinatie/regie

bruggen bouwen
Waaruit bestaat de opdracht van een bruggenbouwer?

Wat is de positie van de bruggenbouwer(s)?
Kan/mag men ruimer denken dan vraagsturing?

Welke ondersteuning kan hij/zij bieden?
Welke informatie (instrument) is er ter beschikking?

duurzaam verankeren

IN DE CONTEXT VAN EEN (SUPER)DIVERSE SAMENLEVING

ondersteunen 
van het

jeugdwerk

Wat zijn hun vragen, 
wensen en noden?
Hoe kijken zij naar 

gezinnen in armoede?
Welke ondersteu-
ning zoeken ze?

ondersteunen 
van gezinnen 
in armoede

Wat zijn hun vragen, 
noden, wensen?

Wat verwachten zij 
van jeugdwerk?
Hoe beleven zij 

jeugdwerk?
Welke ondersteuning 

hebben ze nodig?

Ù
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contact leggen 
met relevante 

partnerorganisaties ÙÙ

ÙÙ
verbinden

Ontmoeting creëren tussen verschillende partijen
Participatieve processen opzetten

Komen tot een gedeelde visie op een divers aanbod 
Impact hebben op het beleid

Ù
Ù

ÙÙ

contact leggen 
met gezinnen 
in armoede

contact leggen met 
(andere) jeugdwerkers



Eerste pijler:  
Gezinnen in armoede 



Gezinnen in armoede 
 

Zowel ouders als kinderen zijn 
op zoek naar bruikbare 
vrijetijdsbesteding. 
 

Voor ouders:  
-  Opvang vinden 
-  Liever voorkomen… 
-  Ontwikkeling stimuleren 
-  Erbij horen 



Gezinnen in armoede 
 

Voor kinderen:  
-  Nieuwe en andere dingen 

ontdekken. 
-  Ruimte om essentiële en 

existentiële vragen te 
stellen. 

-  Begeleiders. 



Gezinnen in armoede 
 

Maar… er is te weinig 
bruikbaar aanbod 
voorhanden. Te weinig 
‘specifiek’ aanbod, ander 
aanbod niet bereikbaar, 
beschikbaar, betaalbaar, 
bruikbaar of begrijpbaar. 



Tweede pijler:  
Jeugdwerkers 



Jeugdwerksector zit 
gewrongen met dit thema 
-  Officieel ‘en-en’ beleid 
-  Maar de opdeling in 

‘doelgroepspecifiek’ en ‘regulier’ 
blijft wringen. 

-  Specifieke werkingen hebben 
het moeilijk om een volwaardige 
erkenning te verkrijgen. 



Jeugdwerksector zit 
gewrongen met dit thema 
-  Indeling voelt kunstmatig aan. 
-  Wringt met de principiële openheid 

van jeugdwerk-organisaties. 
-  Heeft nog geen antwoord op de 

vraag: hoe creëren we verbinding 
tussen kinderen die sterk van 
elkaar verschillen? 



Uit de knoop? 
-  Concreet engagement in 

concrete contexten 
-  Nieuwe rol voor 

koepelorganisaties 
-  Andere invulling van sociale 

integratie 



Derde pijler:  
Partnerorganisaties 



Netwerk van gezinnen 
in armoede 
Is niet zozeer kleiner of met een 
lagere frequentie, maar biedt wel 
minder ondersteuning. Doorgaans 
kan men minder rekenen op hulp. 
Vaak mensen in dezelfde situatie 
of een professioneel netwerk. 
 

 



Netwerk van 
jeugdwerkers 
 

Jeugdbewegingen vrij klein 
netwerk dat zelden hun 
werking overstijgt. 
 

Jeugdwelzijnswerk uitgebreid 
netwerk met veel contacten en 
samenwerkingen. 
 



Bruggen bouwen 



Bruggenbouwers 
-  Zijn ondernemende 

duizendpoten. 
-  Empathie, 

doorzettingsvermogen, 
creativiteit en betrokkenheid 
zijn de voornaamste kenmerken  



Bruggen bouwen naar 
gezinnen in armoede 
 

•  Contact leggen met gezinnen in 
armoede 

•  Informeren 
•  Rechtstreeks aanspreekbaar 

blijven 
•  Individuele trajecten opstarten 
•  Drempels in kaart brengen 
•  Lacunes detecteren en signaleren 



Bruggen bouwen naar 
jeugdwerkers 
 

•  Contact leggen met 
jeugdwerkers 

•  Informeren en sensibiliseren 
•  Ondersteunen 



Verbinden 



Verbinden 
 

•  Ontmoeting opzetten 
•  Een stuurgroep zorgt voor een stevig 

draagvlak 
•  Dialoog en/in netwerken 
•  Van ‘over’ naar ‘met’ gezinnen in 

armoede 
•  Buurtgericht engagement in de vrije 

tijd 
•  Een gezamenlijke kijk op de 

ontplooiing van kinderen  



Duurzaam verankeren 



Duurzaam verankeren 
 

•  Voldoende tijd voorzien 
•  Stabiele financiering voorzien 
•  Functie van ‘bruggenbouwer’ vereist 

continuïteit 
•  Ruimte voor inspraak in de 

besluitvorming  



Beleid maken 



Lokaal beleid 
 

•  Interactieve bestuursstijl 
•  Extraverte en outreachende 

jeugddienst 
•  Nieuwe uitdagingen voor gemeenten: 

netwerkgemeenten 
•  Netwerken ondersteunen met een 

omgevingsanalyse 
•  Gemeentelijke dienstverlening: same 

but different 
•  Better together! Sectoroverschrijdend 

werken  



Besluit 



	  	  
	  	  

Van                     Naar 
Abstracte benadering       Concrete contexten 
Ieder op z’n eigen eiland   Netwerkverbindingen 
Toeleiding                          Een gedeelde visie 
Kortdurende projecten      Langdurige processen 
Fragmentarisch                 Integraal 
Enkel binnen de vrije tijd  Over verschillende 
                                           levensdomeinen heen 
  
	  


