
 

Sara Lampen   •   15 mei 2019   •   pagina 1 > 2 

VERSLAG 

Sara Lampen 
Datum: 15 mei 2019 

Sara Lampen: Welke rol kunnen we met het jeugdwerk spelen voor jongeren in armoede? 

Verslag:  

 

- België heeft één van de hoogste kinderarmoedecijfers in Europa (meer dan 150.000 kinderen in 

Vlaanderen leven op in armoede). 

- Armoedecijfers anders bekijken: het aantal gepensioneerden in armoede is gehalveerd. Maar het 

aantal jongeren is bijna verdubbeld. 

Het pensioen omhoog trekken heeft hier zeker zijn effect op gehad.  

- De laatste jaren werken andere organisaties ook rond kinderen en armoede. Er zijn steeds meer 

jongeren die de weg vinden naar zo’n werking.  

- Straffe cijfers over de evolutie van dak- en thuisloze jongeren  

- In 2019 blijft Betonne Jeugd dak- en thuisloze kinderen bereiken (tegenover 3 jongeren in 2016) 

- Wat kan de sector nu doen? Drempels wegwerken, samenwerken met andere organisaties om 

jeugdwerk af te stemmen op noden van kinderen en jongeren, “ervaringsdeskundigen” opnemen in de 

leidingploeg om drempels weg te werken. Zo kunnen ze een burgfiguur zijn. 

- Drempels (zichtbaar voor anderen): informatie, organisatie en planning, mobiliteit, taal, financieel.  

- Verborgen drempels: schamen over jezelf, gebrek aan gezelschap, onzekerheid, angst 

- Waarom is jeugdwerk extra waardevol? Competenties verwerven  om sterker in het leven te staan, 

social skills en netwerkverbreding, het geloof in eigen kunnen versterken, ergens bij horen 

 

 

Interessante quote(s): 

 

“Als je in armoede leeft, word je verplicht van dag tot dag te leven. Dan is het moeilijk om rekening te houden 

met het feit dat er over twee maand een kamp is. Dan denk je eerst na of je je kind morgen een appel kan 

meegeven.” 

 

“Het is idee “dat ik nooit genoeg zal zijn”, is een beeld dat heel sterk leeft bij kinderen in armoede” 

 

“Als een kind dakloos wordt, dan verliest dat kind zijn identiteit als kind.” 

 

“het jeugdwerk kan een netwerk geven aan kinderen en jongeren in armoede.”  

Wat heeft jou verrast? Wat is dat ene element dat je zeker zal onthouden? 

 

Er moeten bruggen gebouwd worden tussen verschillende organisaties, de vraag is allen hoe. Hier is (nog) geen 

sluitend antwoord op te geven. 

 

 

Waar kwamen veel vragen, opmerkingen, reacties of bedenkingen over?  
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- Hoe staan de hallucinante cijfers ten opzichte van het zich toch nog alleen te voelen? Door het grote 

isolement is er weinig uitwisseling. Er wordt nog te weinig over gesproken. Binnen een organisatie als 

Betonnen jeugd zien ze pas dat ze niet alleen zijn.  

- Het is belangrijk om dit bespreekbaar te maken volgens Tumult. Dit heeft dan ook een positief effect.  

- Hoe kunnen wij als jeugdbeweging aan de slag met de onzichtbare drempels? Jongeren die uit armoede 

komen mee opnemen in de leidingsploeg kan echt een groot verschil maken. Op die manier kan die 

persoon kinderen in armoede misschien wel ‘spotten’ en dan verder begeleiden. 

Hier moet nog veel werk in gestoken worden! Informele drempels wegwerken: hier is nog veel werk. En 

hebben we als sector nog veel te leren.   

- Hoe zorg je dan voor die doorstroom? Een goede samenwerking tussen organisaties! Op veel sporen 

tegelijk werken, alles in zijn geheel bekijken. Niet enkel gaan voor één drempel wegwerken. Vooral 

naar het geheel kijken. We moeten ons er heel bewust van zijn dat kinderen en jongeren een grote, 

volle rugzak hebben.  

- Het is een proces dat tijd vraagt. Het is niet omdat je volgend jaar je lidgeld verlaagt, er plots 

kinderen in armoede naar je werking gaan komen. 

- We moeten ons aanbod in vraag durven stellen. 

- Niet alle (armoede) organisaties hebben genoeg tijd en middelen om een toeleidende rol op te nemen. 

 

Wat onthoud je voor de toekomst van het jeugdwerk?  

 

Waarom is jeugdwerk extra waardevol? Kinderen en jongeren leren dit niet op een andere plek! 

- Competenties verwerven om sterker in het leven te staan: samen spelen, doelen stellen 

- sociale skills en netwerkverbreding 

- het geloof in eigen kunnen versterken 

- ergens bij horen 

- gewoon jong zijn 

 

Bruggen bouwen, kruispunten gebruiken!  

 

Op koepel niveau moeten we het lokale niveau helpen om kinderen in armoede naar het “reguliere jeugdwerk” 

te leiden? 

 

Toe leiden is één ding, maar er is ook nood aan meer erkenning voor armoede organisaties die rond kinderen en 

jongeren werken. Dit zijn vaak precaire organisaties en ze zijn vooral bezig met veldwerk. Terwijl (jeugd) 

werkorganisaties vooral verwachten dat ze kinderen en jongeren toe leiden naar hun aanbod. Dit is voor deze 

organisaties niet altijd prioriteit.  

 

Het jeugdwerk moet meer haar politiserend rol opnemen. De cijfers rond jongerenarmoede zijn schrijnend - 

meer en meer jongeren belanden in armoede. Organisaties zoals Betonnen Jeugd zien dit van zeer dichtbij, 

maar naast de signaalfunctie die deze organisaties hebben, zijn ze vooral bezig met het veldwerk. Samen met 

het jeugdwerk kunnen ze zich richten naar het beleid.  

 


