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Betonne Jeugd over woonnood bij Jongeren
Betonne Jeugd strijdt tegen dak- en thuisloosheid bij jongeren



Betonne Jeugd vzw sinds 2003



Betonne Jeugd 
in cijfers

• 3 X per week instuif

• 8 X per jaar op weekend

• 1 X per jaar op kamp

• Gemiddeld 25 jongeren per instuif

• 60 verschillende jongeren per 
week

• 150 verschillende jongeren per 
jaar

• Meer dan 1000 verschillende 
jongeren sinds het begin



5 belangrijke methodieken van Betonne 
Jeugd

PRESENTIE EMPOWERMENT THUISBASIS JONGEREN HELPEN 
JONGEREN

STRUCTUREEL 
WERKEN



Wat vooraf ging

2016

• Drie jongeren van Betonne Jeugd 
waren dak- of thuisloos

• Deze vonden opvang binnen hun 
eigen netwerk (sofa surfen)

2017
• Januari: we gaan op weekend met 17 

jongeren, 11 jongeren zijn dak- of 
thuisloos geweest!

• 17 dakloze jongeren vinden de weg 
naar Betonne Jeugd

• Jongeren van Betonne Jeugd 
verblijven in dakloze shelters (bv. 
Viktor 4, Biekorf)



Het begin:
Betonne Jeugd geeft dak 

en thuisloze jongeren 
een stem

2018



Van 
probleem…

Jongeren bleven hangen na de werking met hun rugzak, dan pas 
vroegen ze of ze wisten waar ze konden gaan om te slapen

Jongeren bleven logeren bij andere jongeren die het ook 
moeilijk hadden

Jongeren verbleven in het noodopvang voor daklozen

Jongeren hadden veel dringende hulp vragen

Dakloze jongeren voelden zich geen jongeren meer

De jongeren gaven hun eigen het schuld van hun situatie



…naar 
verandering

Luisteren naar de verschillende verhalen en vragen van dak 
en thuisloze jongeren

De jongeren voelen zich even terug jongere op Betonne 
Jeugd

Samen met de dak en thuisloze jongeren van Betonne 
Jeugd. Wat moet er veranderen?

De jongeren willen iets aan hun situatie doen

Werkers en jongeren van Betonne Jeugd blijven projecten 
bedenken om dak- en thuisloze jongeren te bereiken



Hoe?

● Partners zoeken 

● Outreachend werken en vindplaatsen zoeken

● Overlegorganen bijwonen

● Betonne Jeugd bekend maken bij doelgroep

● Presentie

● Beleidsaanbevelingen formuleren



Op zoek naar dak- en thuisloze jongeren

• Regelmatig inloop centra voor dak en thuislozen 
regelmatig bezoeken

• Twee wekelijks pleintjes en hangplaatsen dak- en 
thuislozen bezoeken

• Aanbod bekend maken bij toeleiding partners: 
Outreach, Jac+, T’alternatief, daklozen opvang 
centra, inloop centra…

• Dak- en thuisloze jongeren van Betonne Jeugd 
brengen nieuwe dak en thuisloze jongeren mee



Outreachend werken

•De outreachwerker gaat langs de verschillende organisaties  
die met dak- en thuislozen werken

•De werker is een aantal keer mee in de opvang gaan slapen

•De verschillende hangplaatsen zijn gekend. De project 
werker bezocht deze regelmatig

•Dak- en thuisloze jongeren worden aangesproken en leren 
de werker kennen

•Langsgaan bij relevante vindplaatsen van dak- en thuisloze 
jongeren 



Zoeken naar oplossingen

• Individuele gesprekken
• Groepsmomenten (mee op weekends en kamp)
• Samen met de jongeren opsommen waar het misloopt
• Samen nadenken over mogelijke oplossingen
• Jongeren ondersteunen jongeren (hulpverlening, sofa-

surfen…)
• Beleidsaanbevelingen formuleren (bv. met NTA en UDM)
• Studiedagen organiseren voor beleid en sociale partners
• Netwerk vormen (Dakuzie)



Vragen? Langskomen op de werking?

Ward De Blick - ward@betonnejeugd.org

Sarah Lampen - lampensarah@gmail.com
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