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LID WORDEN?

Is jouw jeugdwerking of jeugddienst al lid van Uit De Marge vzw?  
Leden krijgen voordelen in het hele aanbod. Meer info over  

je lidmaatschap vind je op www.uitdemarge.be.
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10 GOEDE REDENEN!

Bij basiscursussen voor 
jeugdwerkers en coördinatoren

Bij vormingen 
en studiedagen 

Bij
congresdeelname

Bij publicaties vanaf 
20 euro

25% korting

5.
Exclusief logo als 

jeugdwelzijnswerking en 
lid van  

Uit De Marge vzw

... deelname aan alle 
Lerende Netwerken

... deelname aan 
intervisies 

... raadpleging van onze 
vakbibliotheek 

... helpdesk via 
telefonisch contact 
of e-mail

Gratis...

... ondersteuning bij 
belangenbehartiging 
voor jouw jeugdwerking
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Uit De Marge vzw is het Vlaams netwerk voor jeugdwerk en 
jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk 
kwetsbare situatie. Ons vormingsaanbod is gericht op jeugdwerkers, 
vrijwilligers en coördinatoren van jeugdwerkorganisaties die werken 
met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties, 
maar staat ook open voor jeugddiensten of andere sectoren en 
organisaties die met hen werken. Naast de basis- en themavormingen 
vind je in deze brochure ook info over de intervisies en lerende 
netwerken die wij organiseren over de provinciegrenzen heen.  
Meer info over ons volledige vormings- en ondersteuningsaanbod vind 
je op www.uitdemarge.be.

Inschrijven doe je met het inschrijvingsformulier op uitdemarge.be. Je 
inschrijving is definitief na overschrijving van de deelnameprijs op rekening  
BE24 0011 7616 7638 van Uit De Marge vzw. Na ontvangst van je inschrijving, 
sturen we je een bevestiging. Kosteloos annuleren, om welke reden dan ook, kan 
tot 7 dagen voor de vorming. Later annuleren kan niet, maar een collega kan je 
vervangen.

De deelnameprijs mag geen belemmering vormen om deel te nemen aan onze 
vormingen. Is dat wel zo? Neem dan contact op met: 
fleur.van.oyen@uitdemarge.be.

INLEIDING

DEELNEMEN?

  Themavormingen 
   Straffe gesprekken: hoe omgaan met straffe uitspraken  
         van jongeren?

   Deontologie voor jeugdwerkers: help, wat nu? 

   Professionele nabijheid en grenzen stellen

   Verontrusting: wat kan en mag ik doen?

Studiedag & Congres 
   Studiedag: Aandacht voor psychisch welzijn in het  
        jeugdwelzijnswerk: “Help, ze willen me (niet) helpen!”

   Congres: Kruispuntdenken vanuit de praktijk

Vormingen op de werkvloer 

Basisvormingen 
   Basiscursus buurtsport

   Coördinatorencursus

Kadervormingstrajecten 
   Animatorcursus

   Hoofdanimatorcursus

Intervisiegroepen & Lerende Netwerken
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THEMAVORMINGEN
In dit deel vind je alle themavormingen van  
Uit De Marge vzw voor het najaar van 2019. 
De prijs bedraagt € 45 voor leden en € 60 

voor niet-leden. Een broodjeslunch is 
inbegrepen in de prijs.









Dinsdag 24 september 2019 van 09u30 tot 16u00
Brussel
Hannes Vanhee (Uit De Marge vzw) i.s.m. Motief vzw
Inschrijven voor 17 september 2019 op uitdemarge.be

PRAKTISCH

Soms vang je in je werking extreme uitspraken van jongeren op over racisme,  
seksualiteit, wereldnieuws, … en weet je niet goed hoe je daar als jeugdwerker op 
moet reageren. Tijdens deze vorming proberen we handvaten te bieden aan jeugd-
werkers om op een constructieve manier om te gaan met extreme uitspraken. We 
gaan samen aan de slag met handelingskaders om negatieve, polariserende signalen 
te kunnen plaatsen in de context waarin deze uitspraken verteld worden. 

Je leert verder heel wat concrete gespreksvormen en -technieken die je kunnen  
helpen om met dergelijke uitspraken om te gaan en ze verder te brengen dan de 
frustrerende welles-nietes-discussies.

STRAFFE

GESPREKKEN

Hoe omgaan met straffe 
uitspraken van jongeren?









Dinsdag 22 oktober 2019 van 09u30 tot 16u00
Gent
Fleur Van Oyen (Uit De Marge vzw)
Inschrijven voor 15 oktober 2019 op uitdemarge.be

PRAKTISCH

Er zijn zo van die situaties waarvan je als jeugdwerker niet goed weet wat je ermee 
moet aanvangen. Wat moet ik doen om ’goed’ te doen? Wat is correct handelen? 
Wat doe ik als een jongere me toevertrouwt dat het thuis niet goed loopt? Wat als 
ik verontrust ben? Wat kan en mag ik doen? Mogen andere organisaties mij om 
informatie vragen en wat met privacy en gegevensverzameling? … 

In deze vorming gaan we aan de slag met deze vragen en maken we kennis met het 
recent ontwikkelde deontologisch dossier van Uit De Marge. We staan onder meer 
stil bij de deontologische code, discretieplicht, gegevensverzameling en verontrus-
ting. Er worden theoretische kaders aangereikt en we gaan interactief aan de slag 
met verschillende casussen. 

DEONTOLOGIE 
VOOR JEUGDWERKERS,

HELP, WAT NU?
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Donderdag 14 november 2019 van 09u30 tot 16u00
Brussel
Hanne Daniëls en Fleur Van Oyen (Uit De Marge vzw)
Inschrijven voor 7 november 2019 op uitdemarge.be

PRAKTISCH









Donderdag 5 december 2019 van 09u30 tot 16u00
Antwerpen
Nina Henkens (Uit De Marge vzw) i.s.m. expert
Inschrijven voor 28 november 2019 op uitdemarge.be 

PRAKTISCH

WAT KAN EN MAG IK DOEN?
Als jeugdwelzijnswerker vangen we, jammer genoeg, soms signalen op die ons  
verontrusten. Signalen die misschien aangeven dat het welzijn van kinderen en 
jongeren in gevaar is: bijvoorbeeld situaties van verwaarlozing en misbruik, jonge-
ren die afhaken of zich aansluiten bij sectaire groepen, misbruik van verdovende 
middelen of betrokkenheid bij criminele milieus. 

Hoe weten we of ons buikgevoel goed zit? Wanneer moeten we ingrijpen en hoe? Bij 
wie kunnen we terecht voor ondersteuning? Waar begint en eindigt de rol van de 
jeugdwerker in dergelijke situaties? Hoe voeren we best deze moeilijke gesprekken? 

In deze vorming gaan we dieper in op de rol van jeugdwerkers en bespreken we 
hoe dergelijke situaties aangepakt kunnen worden. In een tweede deel brengen 
we de verschillende organisaties en instellingen in kaart die jeugdwerkers kunnen  
ondersteunen.

VERONTRUSTING

Vaak wordt gepleit om een ‘professionele afstand’ te bewaren met de kinderen  
en jongeren met wie je werkt. Er wordt gewaarschuwd voor hechte relaties  
met de kinderen. Het lijkt alsof knuffelen, samen plezier beleven, praten over  
gevoelens … gevaarlijk is. 

Als jeugdwerker met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare  
positie, is het belangrijk om dicht bij de kinderen te staan met wie je werkt. We 
pleiten er dan ook voor om die warmte en het begrip wél te geven. Welke grenzen 
wij al dan niet stellen, verschilt van werker tot werker en van werking tot werking. 
Ons daarvan bewust zijn en erover uitwisselen is belangrijk in onze job.

Om nabij én professioneel te kunnen zijn onderzoeken we samen wat er allemaal 
meespeelt in de zoektocht naar een evenwicht daarin. We benoemen valkuilen en 
nemen onze eigen grenzen en die van de werking onder de loep.  

PROFESSIONELE NABIJHEID 
EN GRENZEN STELLEN
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Dinsdag 8 oktober 2019 

Inschrijven voor 1 oktober op uitdemarge.be 
€ 30 voor leden, € 40 voor niet-leden sociaal werk en € 80 voor niet-leden 
buiten het sociaal werk.

PRAKTISCH

Psychisch welzijn is een hot topic, en terecht. De kinderen en jongeren met wie het 
jeugdwelzijnswerk aan de slag gaat, groeien vaak op in een context die hen kwets-
baar maakt en kwetsbaar achterlaat. Dat omwille van een moeilijke thuissituatie, 
een vluchtverleden, armoede of racisme. Onze doelgroep voelt zich vaak niet goed 
in zijn vel of vertoont gedrag dat als ‘storend’ of ‘niet gezond’ wordt gezien. Dat zien 
we ook in onze werkingen. 

We proberen de situatie van al die kinderen en jongeren te verbeteren door de 
maatschappij te veranderen. Dat doen we via politiserende trajecten en belangen-
behartiging. Tegelijkertijd moeten we oog blijven hebben voor de kwetsuren die al 
die kinderen en jongeren hebben opgelopen en hen parten spelen in het dagelijkse 
leven. Hoe moeten we daar als jeugdwerker mee aan de slag? Is het omdat wij een 
vertrouwensrelatie hebben dat we de taak van therapeut of mindfulnesscoach op 
ons moeten nemen? Als we de wachtlijsten en het voor de gasten onbruikbaar aan-
bod bekijken, dan zegt ons gevoel soms “ja”. Of heeft het jeugdwelzijnswerk een an-
dere rol te spelen als het aankomt op psychisch welzijn? En wie van onze natuurlijke 
partners in het werkveld geestelijke gezondheid zouden dat kunnen zijn?

STUDIEDAG AANDACHT VOOR PSYCHISCH 
WELZIJN IN HET 

JEUGDWELZIJNSWERK:
“Help, ze willen mij (niet) helpen!”

Tijdens deze studiedag willen we met de sector uitzoeken hoe we met dat span-
ningsveld kunnen omgaan. Hoe kunnen we er op een politiserende manier toch 
zijn, in het hier en nu, voor onze kinderen en jongeren? Welke vormen van geeste-
lijke gezondheidszorg zijn toegankelijk, maar ook bruikbaar voor onze gasten? En 
welke rol hebben wij daarin? We bekijken good practices, bevragen de experten 
(kinderen en jongeren) en nemen het huidige klimaat binnen de psychologische 
hulpverlening vanuit academisch en beleidsmatig oogpunt onder de loep. 

Zet jouw jeugdwelzijnsinitiatief bewust in op psychisch welzijn (al dan 
niet therapeutisch)  door zélf een aanbod te voorzien? Hebben jullie een 
structurele samenwerking met een lokale partner binnen de geestelijke 
gezondheidszorg? Experimenteerde jullie met alternatieve werkvormen 

(met of zonder succes)? Dan horen we het graag. Mail of bel  
Hanne Daniels op hanne.daniels@uitdemarge.be of op 0473 51 19 86.
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In onze superdiverse samenleving leven superdiverse mensen, met ontzettend veel 
identiteitsaspecten. Allemaal zijn we wel kwetsbaar in het ene, maar misschien  
geprivilegieerd in het andere. Het is niet ‘of’ maar en en en … Kruispuntdenken 
gaat op zoek naar de unieke beleving, de unieke situatie die ontstaat wanneer  
kwetsbaarheden elkaar kruisen, en waar privileges relatief lijken in vergelijking met 
hetzelfde privilege bij iemand anders. “Wat ben ik met mijn ‘wit privilege’, als ik 
arm ben?” “Als meisje met een hoofddoek is mijn kwetsbaarheid meer dan de som 
van mijn kwetsbaarheid als vrouw en als moslima.”

Kruispuntdenken is een onmisbaar kader voor iedereen die strijdt tegen verschil-
lende vormen van uitsluiting en onderdrukking die gelijktijdig op elkaar inwerken. 

(lees verder op pagina 17)

CONGRES?

wW

Najaar 2019
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Kruispuntdenken? 
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CONGRES!







Donderdag 21 november 2019

Antwerpen

Inschrijven voor 14 november op uitdemarge.be 

PRAKTISCH

vanuit de praktijk

Wat betekent dat nu concreet voor kinderen en jongeren die opgroeien in een 
maatschappelijk kwetsbare positie? We bekijken wat kruispuntdenken bete-
kent voor onze jeugdwerkpraktijk, via verschillende workshops die de praktijk  
belichamen of zich net meer toespitsen op de theorie. We gaan ook op bezoek bij 
werkingen die het kruispuntdenken in de praktijk brengen. 

Hoe kunnen we bovendien vanuit dat kruispuntdenken onze handelingskaders 
aanscherpen? En welke antwoorden kunnen we vanuit het jeugdwelzijnswerk  
bieden op de uitdagingen waar we als samenleving én als sector voor staan. 

Maak je alvast klaar voor heel wat interessante sprekers, inspirerende praktijken en 
ontspannende momenten, van en voor het jeugdwelzijnswerk!

Kruispuntdenken 
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Vormingen

werkvloer
Uit De Marge vzw komt ook naar jouw jeugdwerking om vorming te organiseren 
en te begeleiden! 

Dat kunnen korte of langdurige sessies zijn. Of we kunnen in samenspraak een tra-
ject opzetten. We horen graag met welke vormingsvragen je zit, wie de doelgroep is 
en in welke context de vragen ontstaan zijn. Op basis daarvan doen we een voorstel 
voor een vormingsprogramma. 

Voor meer info en specifieke thema’s kan je terecht op uitdemarge.be.

op de
  Algemene vormingsvragen: Fleur Van Oyen 
 fleur.van.oyen@uitdemarge.be - 0471 19 06 10

  Oost- en West-Vlaanderen: Bart Neirynck
 bart.neirynck@uitdemarge.be - 0479 29 30 50

  Antwerpen: Nina Henkens 
 nina.henkens@uitdemarge.be - 0475 53 17 72

  Vlaams-Brabant en Brussel: Miet Koppers 
 miet.koppers@uitdemarge.be - 02 411 70 02

  Limburg: Murat Badurlu 
 murat.badurlu@uitdemarge.be - 0488 17 57 89

Interesse?
Contacteer ons voor meer informatie of overleg bij de opmaak van een vormings-
programma:

             De prijs voor een vorming op maat bedraagt  
€ 50/uur + kilometervergoeding € 0,33/km voor leden en  

niet-leden sociaal werk. Voor niet-leden in andere sectoren  
bedraagt het € 100/uur + kilometervergoeding € 0,33/km.
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BASISVORMINGEN

Deze basiscursus richt zich op lokale buurtsportmedewerkers, die onder meer 
activiteiten organiseren voor kinderen en jongeren in een maatschappelijke 
kwetsbare situatie. Tijdens deze opleiding geven we de buurtsportmedewerkers 
inzicht in de leefwereld van deze kinderen en jongeren. We gaan aan de slag 
rond het organiseren van activiteiten en de gepaste basishouding van een goede 
buurtsportmedewerker. Daarnaast lichten we ook enkele deontologische principes 
toe en geven we inzichten in groepsdynamica.

Deze opleiding is een zeer praktijkgerichte opleiding die de buurtsportmedewerker 
een stevige basis geeft om met kinderen en jongeren in een maatschappelijk 
kwetsbare positie aan de slag te gaan.

Uit De Marge werkt voor deze opleiding samen met ISB vzw, het Vlaams Instituut 
voor Sportbeheer en Recreatiebeleid. 

Meer info op uitdemarge.be of bij stijn.belmans@uitdemarge.be. Interesse?

BASISCURSUS  
BUURTSPORT

WAT?

In deze cursus verdiepen we ons in de maatschappelijke positie van onze doelgroepen 
en de consequenties voor de werkvloer.

Welke doelstellingen streef je na? Hoe organiseer je de werking doelmatig? We 
zoeken samen naar manieren om onze signaalfunctie op te nemen en op te komen 
voor de belangen van onze doelgroepen. Hoe kunnen we het beleid beïnvloeden? 
Hoe herkennen we mogelijke partners? Netwerken is zeer belangrijk, maar hoe 
begin je daaraan? Hoe creëer je een maatschappelijk draagvlak voor je werking? 
We focussen op situationeel en coachend leidinggeven. We leren hoe we ons team 
maximaal kunnen laten renderen in functie van de doelgroep. Tot slot wordt er 
stilgestaan bij de deontologische code die we hanteren. Hoe behandelen we 
deontologische kwesties in teamverband?

WIE?

Deze cursus is bestemd voor coördinatoren van werkingen of diensten die werken 
met kinderen en/of jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

Meer info op uitdemarge.be of bij bart.neirynck@uitdemarge.be 
of liesbeth.keunen@uitdemarge.be.

14/10, 4/11, 12/11 en 5/12Data:  

Interesse?

COÖRDINATORENCURSUS
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KADERVORMINGSTRAJECTEN
Om het attest animator of hoofdanimator te 

behalen, geldt dat er een cursus van 50 uur, een 
stage van 50 uur en een terugkommoment van 

4 uur volbracht moet worden. De cursussen 
kosten € 125. Een deel kan je nadien door je 

gemeente terugbetaald krijgen. 

De animatorcursus stoomt je klaar tot animator, een leuke maar niet altijd eenvou-
dige taak. Je verwerft een goede basishouding, een creatieve aanpak en een gepaste 
begeleidersstijl. In deze praktijkgerichte cursus leer en oefen je hoe je spelen in 
elkaar moet steken, hoe je participatief te werk gaat, expressievormen, enz. Op een 
speelse manier krijg je zicht op de kinderen en jongeren met wie je zult werken 
door middel van groepsdynamiek, communicatie, conflictbeheersing, omgaan met 
grensoverschrijdend gedrag en EHBO.

WAT?

Animatorcursus (met overnachting) in samenwerking met vzw LEJO
Van maandag 28 oktober t.e.m. zaterdag 2 november 2019
De Lork, Kattekerkhofstraat 2, 8956 Kemmel (nabij Ieper)
Meer info bij jo.vissers@uitdemarge.be of bjorn@lejo.be  
Inschrijven voor maandag 21 oktober 2019

PRAKTISCH











Voor jongeren die willen werken met 
kinderen of jongeren in een maatschap-
pelijk kwetsbare situatie. Deze cursus 
vormt de basis voor het attest ‘animator 
in het jeugdwerk’. Opgelet, deelnemers 
moeten 15 jaar zijn bij de start van de 
cursus. 

ANIMATORCURSUS
WIE?



24 25

Hoofdanimatorcursus

Voor jongeren vanaf 16 jaar 
die als hoofdanimator aan de 
slag willen met kinderen of 
jongeren in een maatschappe-
lijk kwetsbare situatie. Deze 
cursus levert de basis voor 
het attest ‘hoofdanimator in 
het jeugdwerk’. Deelnemers  
beschikken over een attest 
‘animator in het jeugdwerk’ of 
minstens 100 uur ervaring in 
het jeugdwerk.

WIE?

Hoofdanimatorcursus (met overnachting) in samenwerking met vzw LEJO
Van maandag 28 oktober t.e.m. zaterdag 2 november 2019
De Lork, Kattekerkhofstraat 2, 8956 Kemmel (nabij Ieper)
Meer info bij liselotte.vanheyst@lejo.be  
Inschrijven voor maandag 21 oktober 2019

PRAKTISCH











Deze cursus stoomt jongeren vanaf 16 jaar klaar tot hoofdanimator. In een praktijk-
gericht traject leren en oefenen deelnemers met groepen aan de slag te gaan, grote 
spelen te plannen en in elkaar te steken en eveneens animatoren te begeleiden en 
te coachen.
In de cursus staan we stil bij de achtergrond van de kinderen en jongeren met wie 
we zullen werken. We reflecteren over onze eigen begeleidersstijl met de focus op 
werken met groepen en coachen van animatoren. Hoe sta je voor een groep? Hoe 
krijg je de groep mee? Hoe zorg je voor een optimale afstemming en samenwerking 
in het animatorenteam? We gaan ook dieper in op de thema’s conflictbeheersing en 
omgaan met grensoverschrijdend gedrag.

WAT?
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IG coördinatoren Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg: Stijn Belmans
IG coördinatoren Oost- en West-Vlaanderen: Bart Neirynck

 







 

Intervisiegroepen jeugdwerkers (IG) 2019

IG jeugdwerkers Vlaams-Brabant: Murat Badurlu
IG jeugdwerkers Oost- & West-Vlaanderen: Bart Neirynck
IG jeugdwerkers Antwerpen: Nina Henkens
IG jeugdwerkers Limburg: Liesbeth Keunen en Murat Badurlu
IG jeugdwerk met jongeren in armoede: Hanne Daniëls

Intervisiegroepen coördinatoren (IG) 2019

Uit De Marge vzw zet in op versterking via intervisie-
groepen en lerende netwerken. In een intervisiegroep 
zoeken we collegiaal en doelgericht naar mogelijke 
alternatieven voor concrete knelpunten. 

Intervisiegroepen  lerende netwerken







 





LN Meisjeswerk: Ikrame Kastit
LN Jeugdopbouwwerk: Fleur Van Oyen
LN Jeugdwelzijnsoverleg: Bart Neirynck
LN Kinderen en jongeren met een vluchtverhaal in het 
jeugd(welzijns)werk: Hanne Daniëls
LN Werken met kinderen: Hannes Vanhee
LN Buurtsport: Luk Groffy

Lerende netwerken (LN) 2019

Een lerend netwerk is een ontmoetingsplek met 
collega’s uit andere werkingen en biedt de kans om 
ervaringen te delen en te leren van elkaar. Voor 
meer informatie kijk op onze site en neem met ons 
contact op!

&



Uit De Marge
vzw

Verantwoordelijke uitgever
Stijn Belmans
Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel 

Lay-out
Sofie Apers 


