
Het verhaal van Johny



vzw Uit de Marge 

•Missie: 

Uit De Marge vzw ijvert voor de rechten van kinderen en 
jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie en 
versterkt hun positie. We zetten zowel op de eerste als de tweede 
lijn in op jeugdwelzijnswerk. Via belangenbehartiging en 
politiserend werken bouwen we aan een meer rechtvaardige 
samenleving. Dat doen we samen met deze kinderen en jongeren, 
met jeugdwelzijnswerkers en jeugdwelzijnswerkingen

https://www.uitdemarge.be/maatschappelijke-kwetsbaarheid/
https://www.uitdemarge.be/jeugdwelzijnswerk/


VZ>W    VZW Uit de MARGE 

• Eerste lijn: Ondersteunen van jeugdwelzijnsorganisaties, vorming, intervisie en 
onderzoek. 

• Tweede lijn: In sommige steden of gemeentes blijkt na onderzoek dat er nood is 
aan een jeugdopbouwwerker die de connectie legt met de doelgroep

In 15-steden aan de slag, nu ook andere organisaties zoals vzw Lejo telkens een 
convenant tussen lokaal bestuur of OCMW met jeugdwelzijnsorganisatie.



Maatschappelijk kwetsbaar was da? 

• De definitie van Nicole Vettenburg, die maatschappelijke kwetsbaarheid 
omschrijft als 

“een proces waarbij kinderen en jongeren in interactie met maatschappelijke 
instellingen; zoals onderwijs, politie, arbeidsmarkt, huisvestingsmarkt, … 
kwetsingen oplopen en na iedere kwetsing kwetsbaarder worden in interactie 
met diezelfde of andere maatschappelijke instellingen, waardoor er ook sprake 
is van een cumulatief proces. Deze kinderen en jongeren krijgen vaker te 
maken met negatieve of sanctionerende aspecten van dat aanbod en minder 
met de positieve aspecten. Daardoor ontstaat er wantrouwen tussen beiden en 
zien we vermijdingsdrang en conflict.”[1]

https://www.uitdemarge.be/maatschappelijke-kwetsbaarheid/#_ftn1


Vrije tijd Welzijn Brug Signaal

Vier functies van het jeugdopbouwwerk 



Laagdrempelige activiteiten met en voor de doelgroep





Welzijnsfunctie:  

• Vindplaatsgericht werk in 5 
aandachtswijken (bepaald in samenspraak tussen 

udm, stadsbestuur en partners, op basis van cijfers en 

• Luisterend oor bij kinderen en jongeren 
uit de wijken 

• Individuele trajecten met jongeren 



Brugfunctie 

• Kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie 
hebben vaker het gevoel dat hun mening er weinig toe doet.
Bij besturen leeft vaak het gevoel dat er bij de jongeren uit de 
aandachtswijken weinig input komt op bevragingen. Het 
jeugdopbouwwerk kan daar belangrijke rol in spelen  



Brugfunctie 

• Het jeugdopbouwwerk als verbindende factor 

• Jeugdwelzijnsoverleg, jow brengt verschillende partners 
samen 

• Werken aan een sterk netwerk rond kinderen en 
jongeren in maatschappelijk kwetsbare situatie  



Signaalfunctie 

• Stand van zaken, regelmatige rapportage naar schepencollege

• Inspraak van kinderen en jongeren faciliteren vb, invulling openbare 
ruimte

• Inzetten op thema’s die leven bij jongeren, dialoog faciliteren vb. 
Verzuurde relatie met politie



Samenwerkingen met Sociale 
huisvestingsmaatschappijen
• Project Kids On wheels

• Overleg maatschappelijk werkers-jow

• Tijdelijke instuifruimte 



Meer info: 

• www.uitdemarge.be

• Pieter.grypdonck@uitdemarge.be

• Andere organisaties die jeugdopbouwwerk opzetten: 

• Vzw Lejo, vzw Arktos, Groep Intro 

http://www.uitdemarge.be/
mailto:Pieter.grypdonck@uitdemarge.be

