
Contacteer ons
Uit De Marge vzw
Henegouwenkaai 29
1080 Brussel
info@uitdemarge.be
www.uitdemarge.be

Blijf op de hoogte
Schrijf je via onze website in op onze maandelijkse 
nieuwsbrief en vormingsflash. 

Surf naar uitdemarge.be
of volg ons op sociale media

facebook.com/uit.demarge

uitdemarge

twitter.com/UitDeMarge

youtube.com/UitDeMarge

flickr.com/photos/uitdemarge/albums

De jeugdopbouwwerker van 
Uit De Marge heeft ons geleerd om naar mensen 
toe te stappen zonder agenda. Groepen in een 

maatschappelijk kwetsbare situatie bereiken we 
soms moeilijk, maar de jeugdopbouwwerker 

slaagt erin om deze jongeren te bereiken en hen 
te laten participeren. Daar leren we van en 

integreren we in onze andere dienstverlening.  
We zijn het aan onszelf verplicht om iemand te 

hebben die vanuit de kinderen en jongeren 
vertrekt, met hen op stap gaat en hun woorden 

omzet in beleid.
 

Joke De Brakeleer
diensthoofd Samenleving

Geraardsbergen



Uit De Marge vzw?
 
Uit De Marge vzw is het Vlaams steunpunt voor 
jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en 
jongeren in een maatschappelijk kwetsbare 
situatie. 

 
Expertise en onderzoek

 
Een partner voor:

jeugdwerk met kinderen en jongeren in een 
maatschappelijk kwetsbare situatie
lokale en bovenlokale besturen en hun diensten
welzijns- en sociaal-culturele organisaties in het 
middenveld

Thema's: maatschappelijke kwetsbaarheid, 
participatiedrempels, armoede, grensoverschrijdend 
gedrag, racisme en deontologie.
Lokale besturen kunnen bij Uit De Marge vzw terecht 
voor beleidsvoorbereidend onderzoek en advies. We 
brengen de lokale realiteit van maatschappelijk 
kwetsbare situaties bij kinderen en jongeren in kaart en 
formuleren alternatieven. 

 
 
Maatschappelijke kwetsbaarheid?
Opgroeien in armoede? Ouders langdurig werkloos? 
Behoren tot een minderheidsgroep? Kinderen en 
jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie 
hebben meer kans op achterstand op school, krijgen 
minder kansen in de vrije tijd en hebben minder 
toekomst op de arbeidsmarkt. Ze komen bovendien 
vaker en harder in contact met politie of justitie. 
Kwetsingen op jonge leeftijd versterken elkaar. 
Negatieve ervaringen kan men een leven lang 
meedragen en beïnvloedt ook verdere contacten met 
sociale voorzieningen en administraties. 
Daarop antwoorden is ook voor het lokale beleidsniveau 
een uitdaging.

 
Studiedagen, congressen en publicaties
Op studiedagen en congressen staan we stil bij komende 
uitdagingen, kansen en de actualiteit van het werkveld. 
Op ons tweejaarlijks congres diepen we telkens een 
relevant beleidsthema uit. Ook in onze publicaties kan je 
je verdiepen in thema’s van het jeugdwerk met een 
maatschappelijk kwetsbare doelgroep.

aan jeugdwerkers, jeugdambtenaren en medewerkers 
uit andere sectoren die met deze groepen werken in een 
vrijwillige setting.

 
Opleidingen, cursussen, advies, 
begeleiding en vorming op maat

 
Jeugdopbouwwerk
In verschillende steden en gemeenten gaan 
jeugdopbouwwerkers van Uit De Marge vzw aan de slag. 
Zij werken vindplaatsgericht met kinderen en jongeren 
in een maatschappelijk kwetsbare situatie en gaan aan 
de slag met hun noden. Dat kan gaan van het opzetten 
van een vrijetijdsaanbod tot het opnemen van een 
signaalfunctie.

UIt De Marge vzw werkt samen met de lokale 
besturen van o.a. Bredene, Wervik, Ieper, Menen, 

Dendermonde, Denderleeuw, Geraardsbergen, 
Oudenaarde, Zelzate, Duffel, Mortsel, Halle, 

Hoeilaart en Landen.

 
Jeugdwelzijnsoverleg
Jeugdwelzijnsoverleg is een actiegericht forum dat 
concrete antwoorden zoekt op hiaten en knelpunten in 
het aanbod voor kinderen en jongeren in een 
maatschappelijk kwetsbare situatie. De agenda wordt 
bepaald door de noden en behoeften van de doelgroep. 
Met jeugdwelzijnsoverleg brengen we verschillende 
actoren die lokaal bezig zijn met een 
jeugdwelzijnsoverleg bij elkaar. Al heel wat gemeenten 
hebben een overleg jeugd en welzijn, huis van het kind, 
e.d. We merken de nood om daarrond uit te wisselen en 
bij te leren. 
 


