
Jongeren de 
nieuwe armen 
van morgen? 



 
Groei van jongeren in armoede en rol van het 
jeugdwerk 
 
 
 
Leven leren werken in 2050 
 



 
België heeft één van 

de hoogste 
kinderarmoedecijfers 

van Europa  
 

Structureel strijden tegen 
kinderarmoede moet dan 

ook een strategische 
prioriteit zijn. 

• Brussel: 40 % 

• Wallonië: 25 % 

• Vlaanderen: 13,76 % 

• Antwerpen provincie: 17,6 % 

• Antwerpen stad: 27,1 % 

 

Meer dan 150.000 kinderen in Vlaanderen 
groeien op in armoede 

 

 



Armoede cijfers anders bekijken 

 

Hoewel de armoede cijfers in België min of meer gelijk zijn 
gebleven is het aantal gepensioneerden in armoede is in tien 
jaar tijd bijna gehalveerd, het aantal jongeren bijna verdubbeld. 
De armoede stijgt vooral bij laaggeschoolde gezinnen, gezinnen 
zonder werk of gezinnen die huren 

 

In Vlaanderen ligt het kinderarmoedecijfer gemiddeld op  

13,76 %. Er zijn zelfs heel wat steden en gemeenten waar dat 
cijfer boven de 20% ligt, meer dan 1/5 dus 



Betonne jeugd ?  

• Antwerpse jongerenwerking waar jongeren in 
armoede het woord nemen.  

• Al enkele jaren merken organisaties die rond 
armoede werken een groei van kansarme jongeren 
die in armoede geraken.  

• Een concreet fenomeen hiervan is bijvoorbeeld de 
grote groep minderjarigen die in dak- en 
thuisloosheid belanden.  

 



Evolutie dak en thuisloze jongeren de laatste 4 jaar 

• 2016: 3 dak of thuisloze jongeren 

• 2017: 17 dak of thuisloze jongeren 

• 2018: 24 jongeren die zelf aangaven dak of 
thuisloos te zijn 

• 2019: Wij bereiken steeds nieuwe jongeren die 
dak of thuisloos zijn! 



24 jongeren van Betonne Jeugd waren in 
2018 dak of thuisloos 

Verblijfplaats Aantal jongeren Gevolg 

Dakloze Centra 11 Zichtbaar voor hulpverlening 

Sofa-surfers 9 Onzichtbaar voor hulpverlening 

  

  Camping 1 

Kraakpand 1 

Precaire woonsituatie 

- Ongeschikte pand, tijdelijke 

oplossing 

2 



Wat kan de 
jeugdsector 

doen? 



Wat kan het jeugdwerk 
betekenen? 

• Inzetten op het wegwerken van drempels binnen 
eigen werking. 

• Samenwerken met armoede organisaties om het 
jeugdwerk af te stemmen op de noden van 
kinderen en jongeren in armoede. 

• Jongeren met armoede ervaringen opnemen 
binnen de leidingsploeg om de drempels die 
kinderen, jongeren en hun ouders ervaren weg 
te werken. 



 
Jeugdwerk 

organisaties 
kunnen aan hun 
toegankelijkheid 

van de 
organisatie 

werken 
 

Praktische drempels 
 

• Informatie: kan te moeilijk zijn, onduidelijk. 
• Organisatie en planning: te ver op voorhand 

plannen is voor sommige mensen moeilijk. Als je 
in armoede leeft, is dat vaak van dag tot dag.  

• Mobiliteit: het ontbreken van vervoer (fiets, auto, 
duur openbaar vervoer...), het aangesproken 
worden op een bijdrage in kilometervergoedingen 
van ouders die wel vervoer organiseren, … 

• Taalproblemen: Hierbij gaat het niet enkel over 
anderstalige ouders maar ook over begrijpbare 
taal, moeilijke woorden. 

• Financieel: niet alleen toegang en/of lidgelden 
ook uniform of ander materiaal (voetbaltenue, 
tekengerief, …) en wat erbij hoort (koekje, 
drankje, …)  
 



 
Jeugdwerk 

organisaties 
kunnen aan hun 
toegankelijkheid 

van de 
organisatie 

werken 
 

Verborgen drempels 
 
• Schaamte over zichzelf: Alleen al doordat ze 

weinig geld hebben, houden mensen in 
armoede er een andere levensstijl en 
andere gewoonten op na dan mensen uit 
andere sociale groepen. Ze schamen zich 
over hun kledij en praten over andere 
dingen. 

• Gebrek aan gezelschap: Op je eentje een 
plaats vinden in een grote groep is moeilijk. 

• Onzekerheid: ‘Moet ik daar alleen naartoe? 
Ik ken daar niemand.’ 

• Angst: ‘Gaan ze me niet uitlachen, wat moet 
ik daar allemaal vertellen?’ 
 



Waarom is jeugdwerk extra 
waardevol voor jongeren in 
armoede? 

 Competenties verwerven zo staan ze sterker in hun 
leven 
• Samen spelen 
• Doelen stellen 
• Samenwerken 

 Sociaal skills en netwerk verbreding 
• Nieuwe mensen leren kennen 
• Leren overleven in groep 
• Andere communicatie skills leren 

 Geloof in eigen kunnen versterken 
• Leren omgaan met winnen en verlies in een 

veilige omgeving 
• Talenten ontwikkelen  

 Ergens bij horen 
 




