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Over doelen en zo

• Waarom doen we het alweer?

– Wat is het doel van onze organisatie?

– Wat willen we bereiken?

– Wat willen anderen bereiken?



Waarom?

• Geloof in een andere maatschappij

• Geloof in de mogelijkheid tot verandering

– Houding van de jeugdwerker

– Verwondering, wijzen op andere mogelijkheden
 berusting, defaitisme

• Structureel werken de jeugd bezighouden

– Het vormen van wakkere burgers (wie wil er dat?) 



Jeugdwelzijnswerk, 4 pijlers

• Zinvolle vrijetijdsbesteding

• Welzijnsfunctie

• Brugfunctie

• Signaalfunctie en belangenbehartiging



Zinvolle vrijetijdsbesteding



Zinvolle vrijetijdsbesteding

• Wat is zinvol?

• SPELEN

• Recht op de openbare ruimte

• Rondhangen

• Ontmoeten

• Experimenteerruimte

• Veilige context

• Binnen of buiten?



Welzijnsfunctie



Welzijnsfunctie
• Leefwereld van kinderen en jongeren (leren) 

kennen

• Aansluiten, aansluiten en aansluiten

• Empatisch vermogen

• Luisteren en geduld hebben

• Wij zijn geen hulpverleners, toch zijn we zeer
goed in het verlenen van hulp …

• Netwerk van mensen uitbouwen, kennis van de 
sociale kaart

• Vertrouwensrelatie, werken binnen een
deontologisch kader



Brugfunctie



Brugfunctie

• Goede kennis van de jongeren

– Wat houdt hen bezig, waar botsen ze op, waar
worden hun rechten geschonden?

• Goede kennis en vertrouwen van het lokale
netwerk

– Welke organisaties liggen in de buurt?

– Welke scholen, jeugd- en sportverenigingen, …?

• Ruimte voor toeleiding of doorverwijzing

• Voorwaarde: drempelverlaging aan beide kanten



Signaalfunctie, 

belangenbehartiging



Signaalfunctie, 

belangenbehartiging
• Hoe kunnen we het welzijn van de jongeren

verhogen?

• Signalen bijhouden, bundelen (wat zijn signalen?)

• Aanwezigheid op overlegmomenten

• Spreken vanuit de jongeren of met de jongeren

• Deel van een ruimere beweging

• Micro, meso, macro



Pijlers jeugdwelzijnswerk

Zinvolle vrijetijds-
besteding

Welzijnsfunctie Brugfunctie Signaalfunctie
& belangen-
behartiging

• Organiseren
• Sport en spel
• Structuur bieden
• Werken met 

groepen
• Contacten leggen
• Instuif
• Leiden 

• Luisteren
• Veiligheid 
• Empathie
• Deontologie
• Sociale kaart
• Doorverwijs-

functie

• Micro-meso
• Sociale tendensen
• Netwerk
• Participatie
• Kennis doelgroep

• Meso-macro
• Emancipatie
• Rechten van 

de mens
• Werken met 

krachten
• Begeleiden, 

ondersteunen
• Kerngroepen


