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Inschrijven doe je met het inschrijvingsformulier op uitdemarge.be. Je 
inschrijving is definitief na overschrijving van de deelnameprijs op rekening 
BE24 0011 7616 7638 van Uit De Marge/CMGJ vzw. Na ontvangst van je 
inschrijving, sturen we je een bevestiging. Kostenloos annuleren, om welke 
reden dan ook, kan tot 7 dagen voor de vorming.
Later annuleren kan niet, maar een collega kan je vervangen.

De deelnameprijs mag geen belemmering vormen om deel te nemen aan 
onze vormingen. Is dat wel zo? Neem dan contact op met:
fleur.van.oyen@uitdemarge.be.

Is jouw jeugdwerking of jeugddienst al lid van Uit De Marge/CMGJ vzw? Leden 
krijgen voordelen in het hele aanbod. Meer info over je lidmaatschap vind je 
op www.uitdemarge.be.

DEELNEMEN?

Uit De Marge/CMGJ is het Vlaams netwerk voor jeugdwerk en 
jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk 
kwetsbare situatie. Ons vormingsaanbod is gericht op jeugdwerkers, 
vrijwilligers en coördinatoren van jeugdwerkorganisaties die werken 
met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties, 
maar staat ook open voor jeugddiensten of andere sectoren en 
organisaties die met hen werken. Naast de basis- en themavormingen 
vind je in deze brochure ook info over de intervisies en lerende 
netwerken die wij organiseren over de provinciegrenzen heen.  
Meer info over ons volledige vormings- en ondersteuningsaanbod vind 

je op www.uitdemarge.be.

INLEIDING
INHOUDSTAFEL

  Themavormingen 

   Veranderingsmanagement: hoe pakken we dat aan?
   Complottheorieën in het jeugdwerk
   Verontrusting: wat kan en mag ik doen?
   Straatcultuur, maar de werking is toch de straat niet?

  Vorming op de werkvloer

  Basisvormingen

   Basiscursus beginnende jeugdwerkers (WMKJ’s)
   Basiscursus jeugdopbouwwerk
   Coördinatorencursus

  Kadervormingstrajecten

  Intervisiegroepen & lerende netwerken
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Dinsdag 2 oktober van 10u00 tot 16u00 - Onthaal vanaf 09u30
Jeugdherberg De Blauwput, Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven
Stijn Belmans (i.s.m. expert) - Kijk voor meer info op uitdemarge.be
Inschrijven voor 25 september 2018 op uitdemarge.be

Praktisch

Steeds veranderende omstandigheden binnen de context en doelgroep van 
organisaties dagen deze organisaties uit om zich daaraan aan te passen. Deze 
aanpassingen vergen dikwijls veranderingen binnen de organisatiestructuur 
of in de aanpak die binnen organisaties gehanteerd wordt. 

De veranderingen zorgen voor allerlei interne processen. Soms hebben deze 
wijzigingen in structuren of werkwijzen echter meer ongewenste dan gewenste 
effecten. Een manier om bewust om te gaan met al deze veranderingen is 
veranderingsmanagement en kan immers veel problemen en weerstand 
voorkomen.

Tijdens deze vorming bekijken we samen wat veranderingsmanagement 
is en hoe we het concept vertalen naar de processen binnen onze eigen 
organisaties. Neem deel en zorg ervoor dat de plannen van de organisatie 
tot succesvolle veranderingen leiden zodat je veel minder tijd verliest aan 
weerstand en conflict.

VERANDERINGSMANAGEMENT
HOE PAKKEN WE DAT AAN?

In dit deel vind je alle themavormingen van Uit De Marge/CMGJ voor het  
najaar van 2018. De prijs bedraagt € 45 voor leden en € 60 voor niet-

leden. Een broodjeslunch is inbegrepen in de prijs.

THEMAVORMINGEN

COMPLOT

THEORIEËN

 IN HET JEUGDWERK

“Bart De Wever is een zionist!”, “Wat er in Parijs is gebeurd, is allemaal één 
grote Hollywoodfilm”, “Obama was maar een pion en nu is het aan Trump.”

Als tiener- en jongerenwerker kom je vaak in contact met uitspraken over 
complottheorieën, illuminatie, zionisten, IS, fake nieuws, enz. Daarnaast 
worden jongeren geconfronteerd met een overvloed aan informatie, waardoor 
ze misschien gemakkelijker op een dwaalspoor geraken: een spoor van haat, 
demotivatie, jezelf niet goed voelen in de maatschappij en het gevoel hebben 
dat dit niet jouw wereld is. Voor sommige jongeren kan dat serieuze gevolgen 
hebben. Ze voelen zich geneigd om op dergelijke theorieën in te gaan en 
worden vervolgens onbereikbaar of onherkenbaar, ze worden predikers op 
straat of voelen zich verantwoordelijk en doen er alles aan om zich aan te 
sluiten bij onbekende of extremere organisaties.

Het is niet evident om daar als jeugdwerker mee om te gaan. Hoe onderscheid 
je fake nieuws van echt nieuws? Hoe reageer je op uitspraken van jongeren? 
Wat is een complot en welke invloed heeft dat op jongeren? Wat zeggen de 
verschillende religies over complotten? Wanneer moet je je zorgen maken en 
hoe kan je ingrijpen?  









Dinsdag 23 oktober van 10u00 tot 16u00 - Onthaal vanaf 09u30
Uit De Marge/CMGJ vzw, Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel
Mohamed Missaoui (Uit De Marge/CMGJ vzw)
Inschrijven voor 16 oktober 2018 op uitdemarge.be

Praktisch
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Als jeugdwelzijnswerker vangen we, jammer genoeg, soms signalen op die ons 
verontrusten. Signalen die misschien aangeven dat het welzijn van kinderen 
en jongeren in gevaar is: bijvoorbeeld situaties van verwaarlozing en misbruik, 
jongeren die afhaken of zich aansluiten bij sectaire groepen, misbruik van 
verdovende middelen of betrokkenheid bij criminele milieus. 
Hoe weten we of ons buikgevoel goed zit? Wanneer moeten we ingrijpen en 
hoe? Bij wie kunnen we terecht voor ondersteuning? Waar begint en eindigt 
de rol van de jeugdwerker in dergelijke situaties? Hoe voeren we best deze 
moeilijke gesprekken?

In deze vorming gaan we dieper in op de rol van jeugdwerkers en bespreken 
we hoe dergelijke situaties aangepakt kunnen worden. In een tweede deel 
brengen we de verschillende organisaties en instellingen in kaart die 
jeugdwerkers kunnen ondersteunen. 

VERONTRUSTING
WAT KAN EN MAG IK DOEN?









Dinsdag 20 november van 10u00 tot 16u00 - Onthaal vanaf 09u30
Uit De Marge/CMGJ vzw, Kortrijksepoortstraat 192, 9000 Gent 
Nina Henkens (Uit De Marge/CMGJ vzw)
Inschrijven voor 25 september 2018 op uitdemarge.be

Praktisch

STRAATCULTUUR,
MAAR DE WERKING IS TOCH DE STRAAT NIEt?

Sommige groepen zijn moeilijker te bereiken dan anderen. Ze hebben hun 
eigen codes, gebruiken en cultuur. Maar wat is die straatcultuur nu precies? 
Hoe ga je om met straatcultuur? Hoe benader je als jeugdwerker kinderen en 
jongeren en wat zijn daarbij de do’s en don’ts? Hoe voorkom je bovendien 
dat een gesprek omslaat in grensoverschrijdend gedrag? En wat als die 
straatcultuur je werking binnensluipt?

Tijdens deze vorming gaan we dieper in op het thema van straatcultuur. We 
bekijken de positie van jeugdwerkers ten opzichte van straatcultuur en leren 
bovendien omgaan met grensoverschrijdende gesprekken.









Dinsdag 29 januari 2019 van 10u00 tot 16u00 - Onthaal vanaf 09u30
Hannibal-JKVG vzw, Boomgaardstraat 94A, 2600 Antwerpen
Mohamed Missaoui (Uit De Marge/CMGJ vzw)
Inschrijven voor 22 januari 2019 op uitdemarge.be 

Praktisch



KALENDER
NAJAAR 2018
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        VORMING 
     OP DE 
WERKVLOER

Uit De Marge/CMGJ komt ook naar jouw jeugdwerking om vorming te  
organiseren en te begeleiden! Dat kunnen korte of langdurige sessies zijn. 
Of we kunnen in samenspraak een traject opzetten. We horen graag met 
welke vormingsvragen je zit, wie de doelgroep is en in welke context de 
vragen ontstaan zijn. Op basis daarvan doen we een voorstel voor een 
vormingsprogramma. Voor meer info en specifieke thema’s kan je terecht 
op uitdemarge.be.

De prijs voor een vorming op maat bedraagt €50/uur + kilometervergoeding 
€0,33/km voor leden en niet-leden sociaal werk. Voor niet-leden in andere 
sectoren bedraagt het €100/uur + kilometervergoeding €0,33/km.

WAT?
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JANUARI
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4         Basiscursus beginnende 
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6         LN jeugdwelzijnsoverleg

11       Basiscursus beginnende 
            jeugdwerkers (WMKJ’s)

13       LN jeugdopbouwwerk
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29-3   Animatorcursus Kemmel
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           West-Vlaanderen

20       Verontrusting: wat kan en mag ik doen?

22       Basiscursus beginnende  
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29       Basiscursus beginnende 
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NOVEMBER
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10       IG jeugdwerkers Antwerpen

23       Complottheorieën in het jeugdwerk

23       IG jeugdwerkers Oost-Vlaanderen

25       IG jeugdwerkers West-Vlaanderen
           IG jeugdwerkers Limburg

29-3    Animatorcursus Kemmel

OKTOBER

12       LN Fusion Teams
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Interesse in een vorming op jouw werkvloer?
Contacteer ons voor meer informatie of overleg bij de opmaak 
van een vormingsprogramma:

  Algemene vormingsvragen: Fleur Van Oyen 

 fleur.van.oyen@uitdemarge.be

 0471 19 06 10

  Vlaams-Brabant en Brussel: Miet Koppers 

 miet.koppers@uitdemarge.be

 02 411 70 02

  Oost- en West-Vlaanderen: Bart Neirynck 

 bart.neirynck@uitdemarge.be

 0479 29 30 50

  Antwerpen: Nina Henkens 

 nina.henkens@uitdemarge.be

 0475 53 17 72

  Limburg: CMGJ

 stijn.belmans@uitdemarge.be

 089 84 50 04

13
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1. Basiscursus beginnende jeugdwerkers (WMKJ’s)

Wat is mijn rol als jeugdwerker in een ‘werking met maatschappelijk kwetsbare 
jongeren’? Hoe verhoud ik me tegenover de jongeren als ik in dezelfde wijk 
woon of omgekeerd als mijn leefwereld er heel anders uitziet? Hoe ga ik om 
met conflicten? En wat moet ik doen met vertrouwelijke informatie van 
een kind of een jongere? Dergelijke vragen vormen het uitgangspunt van de 
basiscursus die in samenwerking met de werkingen wordt ontwikkeld. 
De cursus richt zich op beginnende jeugdwerkers en biedt zowel een aantal 
kaders uit het werkveld aan als ruimte om vaardigheden en technieken te 
trainen.

Meer info op uitdemarge.be of bij fleur.van.oyen@uitdemarge.be.

22/11, 29/11, 4/12, 11/12Data:  

Interesse?     

2. Basiscursus jeugdopbouwwerk

Jeugdopbouwwerkers nemen een aparte positie in in het werkveld jeugdwerk 
met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Vanuit hun 
contacten met kinderen en jongeren op straat vangen ze signalen op over 
hun noden en zetten ze de stap naar de gemeente en maatschappelijke 
instanties om de participatie en de positie van deze groep in de wijk of de 
gemeente te versterken. 
Beginnende jeugdopbouwwerkers hebben zowel nood aan concrete kaders 
over werken met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties 
als aan inzicht in de werking van lokale netwerken en de werking van 
besturen. In de cursus jeugdopbouwwerk wordt aan beide aspecten aandacht 
geschonken.

3. Coördinatorencursus

In deze cursus verdiepen we ons in de maatschappelijke positie van onze 
doelgroepen en de consequenties voor de werkvloer. Welke doelstellingen 
streef je na? Hoe organiseer je de werking doelmatig? We zoeken samen 
naar manieren om onze signaalfunctie op te nemen en op te komen voor 
de belangen van onze doelgroepen. Hoe kunnen we het beleid beïnvloeden? 
Hoe herkennen we mogelijke partners? Netwerken is zeer belangrijk, maar 
hoe begin je daaraan? Hoe creëer je een maatschappelijk draagvlak voor je 
werking? We focussen op situationeel en coachend leidinggeven. We leren 
hoe we ons team maximaal kunnen laten renderen in functie van de doelgroep. 
Tot slot wordt er stilgestaan bij de deontologische code die we hanteren. Hoe 
behandelen we deontologische kwesties in teamverband? 
Deze cursus is bestemd voor coördinatoren van werkingen of diensten 
die werken met kinderen en/of jongeren in een maatschappelijk kwetsbare 
situatie.

Meer info op uitdemarge.be of bij bart.neirynck@uitdemarge.be.Interesse?    

Meer info op uitdemarge.be of bij stijn.belmans@uitdemarge.be.Interesse?     
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WAT?

De animatorcursus stoomt je klaar tot animator, een leuke maar niet altijd 
eenvoudige taak. Je verwerft een goede basishouding, een creatieve 
aanpak en een gepaste begeleidersstijl. In deze praktijkgerichte cursus 
leer en oefen je hoe je spelen in elkaar moet steken, hoe je participatief 
te werk gaat, expressievormen, enz. Op een speelse manier krijg je zicht 
op de kinderen en jongeren met wie je zult werken door middel van 
groepsdynamiek, communicatie, conflictbeheersing, omgaan met 
grensoverschrijdend gedrag en EHBO. 

KADERVORMINGSTRAJECTEN Om het attest animator te behalen, geldt dat er een cursus van 50 uur, een 
stage van 50 uur en een terugkommoment van 4 uur volbracht moet worden.  
De cursus kost €125. Een deel kan je nadien door je gemeente terugbetaald krijgen. 

Wie?

Voor jongeren die willen werken met kinderen of jongeren in een 
maatschappelijk kwetsbare situatie. Deze cursus vormt de basis voor het 
attest ‘animator in het jeugdwerk’. Opgelet, deelnemers moeten 15 jaar 
zijn bij de start van de cursus. 













Cursus Kemmel (met overnachting) - in samenwerking met vzw LEJO
Van maandag 29 oktober t.e.m zaterdag 3 november 2018
De Lork, Kattekerkhofstraat 2, 8956 Kemmel (nabij Ieper)
Meer info bij jo.vissers@uitdemarge.be of liselotte.vanheyst@lejo.be
Inschrijven voor zaterdag 20 oktober 2018
Voor de cursus in Kemmel is het evaluatiemoment op 27 april 2019

Praktisch 

© vzw LEJO
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Uit De Marge/CMGJ zet in op versterking via intervisiegroepen en 
lerende netwerken. In een intervisiegroep zoeken we collegiaal en 
doelgericht naar mogelijke alternatieven voor concrete knelpunten. 

INTERVISIEGROEPEN

 



IG coördinatoren Vlaams-Brabant: 25/9, 8/11
IG coördinatoren Oost- en West-Vlaanderen: 25/9, 8/11

intervisiegroepen coördinatoren (IG) 2018 & 







 



IG jeugdwerkers Vlaams-Brabant: kijk op www.uitdemarge.be
IG jeugdwerkers Oost-Vlaanderen: 23/10
IG jeugdwerkers West-Vlaanderen: 25/10
IG jeugdwerkers Antwerpen: 10/10
IG jeugdwerkers Limburg: 25/10
IG jeugdwerk met jongeren in armoede: kijk op www.uitdemarge.be

intervisiegroepen JEUGDWERKers (IG) 2018

Een lerend netwerk is een ontmoetingsplek met collega’s uit andere 
werkingen en biedt de kans om ervaringen te delen en te leren van elkaar. 
Voor meer informatie kijk op onze site en neem met ons contact op!

LERENDE NETWERKEN

 







LN Fusion Teams: 12/9 
LN meisjeswerk: kijk op www.uitdemarge.be
LN jeugdopbouwwerk: 27/9, 13/12
LN jeugdwelzijnsoverleg: 20/9, 6/12

LERENDE NETWERKEN (LN) 2018



Verantwoordelijke uitgever
Stijn Belmans
Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel

Lay-out
Sofie Apers


