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VERSLAG 

Eveline Meylemans 
Datum: 15 mei 2019 

Eveline Meylemans: Waarom zou het jeugdwerk moeten wakker liggen van het welzijn van jongeren? Wat maakt de 

verbinding met jongeren uit de jeugdhulp waardevol? 

Verslag: 

 

- Eveline geeft een inkijk in de leefwereld van ki/jo in de jeugdhulp.  

 

o Vrije tijd en jeugdwerk zijn niet vanzelfsprekend voor jongeren in de jeugdhulp:  

o vaak verhuizen  

o er zijn veel regels, die sterk kunnen verschillen van voorziening tot voorziening 

o aanvragen vrije tijd: brieven naar de jeugdrechter om op woensdagnamiddag 3 uurtjes naar 

een hobby te kunnen gaan 

o er rust een taboe op jeugdhulp in de wereld daarbuiten 

o er is een gebrek aan kennis over hoe jeugdhulp werkt 

 

- Hoe kijkt jeugdhulp naar jeugdwerk? Jeugdhulp zit in een ‘hulpverleningsbubbel’: er zijn belangrijkere 

dingen. Eigen keuzes van ki/jo voor vrije tijd zijn niet/minder vanzelfsprekend. Meegaan op een 

vakantie gebeurt vaak uit nood aan opvang, zonder de jongere daarin zelf te horen. 

 

- Wij zijn gewone kinderen in een ongewone situatie, daarom kan het jeugdwerk zoveel betekenen voor 

jongeren in de jeugdhulp. 

 

- De sterktes van het jeugdwerk zijn de zwakke schakels in de jeugdhulp 

 

- Eveline verwijst naar het traject kopklanken: 

o 38% van de jongeren voelt zich niet goed in zijn vel 

o wat kan helpen? vrienden, sociaal netwerk, kennis 

o wat helpt niet? druk en stress, taboe op je niet goed voelen 

 

- Wat kan helpen is terug te vinden in het jeugdwerk: je vindt er vrienden en kennis, kan taboes 

doorbreken, en ruimte maken waar druk en stress minder speelt. Dat is de kracht van het jeugdwerk: 

vrienden maken, plezier hebben, samen werken, netwerk opbouwen, talenten ontdekken, creatief 

zijn, jong zijn. 

 

- Boodschap: maak jeugdwerk vanzelfsprekend voor alle kinderen en jongeren, waarom zou dat niet 

lukken? Jeugdwerk heeft daar alle kansen voor, grijp de uitdaging aan. Geef jongeren uit de jeugdhulp 

ook de kans om zichzelf te zijn. 

 

Interessante quote(s): 

 

“Wij zijn gewone kinderen in een ongewone situatie.” 

 

Wat heeft jou verrast? Wat is dat ene element dat je zeker zal onthouden? 
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- Toch onwaarschijnlijk dat jongeren in de jeugdhulp aan de jeugdrechter moeten vragen om op 

woensdagnamiddag naar ene hobby te kunnen … 

 

Waar kwamen veel vragen, opmerkingen, reacties of bedenkingen over?  

 

- Vooral vragen van vakantieorganisaties die ki/jo uit de jeugdhulp mee nemen op kamp en het daar 

soms lastig mee hebben. Ki/jo die niet hebben gekozen om op dat kamp te zijn, of het is week 3 dat er 

opvang gezocht moest worden, of ze hebben niets met thema of inhoud … Ook vragen over jonge 

begeleiders die soms met de handen in het haar zitten in deze situaties. 

 

- Antwoorden:  

 

o Zorg dat je begeleiders / organisatie de realiteit kennen, erken de realiteit 

o Zorg voor ondersteuning voor je begeleidersploegen, en zorg voor andere 

doorverwijzingsmogelijkheden (JAC, WATWAT, …) 

o Jeugdwerk kan ook de sector jeugdhulp wakker schudden 

o Zet in op meer samenwerking, help jeugdhulp om de switch te maken 

 

- Organisaties van Kampnet zijn hierover al aangeschreven 

 

- Interessant om te kijken naar good practices, er bestaan heel veel goede praktijken 

 

- Als het over journalistiek gaat, worden instellingen heel erg beschermend. Hoe moeten we daarmee 

omgaan? Je wil de stem vertolken, maar je verliest ook kracht van je verhaal als je jongeren niet mag 

tonen  

o Toch genuanceerd, ook recht op afscherming is belangrijk, dus telkens heel goed afwegen 

o Kan ook voor jongeren iets betekenen om een verhaal te vertellen 

 

- We werken vaak met steunpunt Vakantieparticipatie, soms totale mismatch, heel willekeurig, ki/jo die 

helemaal niet op dit kamp willen zijn. Tips daarvoor? 

o Erken de situatie bij de jongeren 

o Communiceer met de instelling 

o Ga daarover in gesprek met de begeleiding van het kind 

 

Wat onthoud je voor de toekomst van het jeugdwerk?  

 

Project Maak tijd vrij is belangrijk werk. Tegelijk zie ik de blijvende nood voor het jeugdwerk om elke keer 

opnieuw de eigen manier van werken te bevragen om toegankelijk te zijn voor deze jongeren. Grote kans om 

vanuit sterkte van jeugdwerk ook te wegen op manier van werken in de jeugdhulp, want ook daar is werk … 

 

 


