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GEMEENTERAAD 
Zitting van 
Schriftelijke vraag 

Schriftelijke vraag van raadslid Chris Wauman: jeugdopbouwwerk 

lndiener(s) 
Chris Wauman (PVDA); 

Gericht aan . 
Bart De Bruyne; 

Bondige toelichting 
Beste schepen De Bruyne, 
Tijdens een commissie met mijn voorganger ging u akkoord om de nieuwe jeuqdopbouwwerker 
van Uit De Marge zijn ervaringen en projectplannen te laten delen mét·de gemeenteraad via uw 
commissie. Wanneer zal deze presentatie worden ingepland? 
Tijdens de algemene vergadering van Jos vzw werd reeds een presentatie gegeven door de· 
jeuqdopbouwwerkers van Uit De Marge en Groei lap. Kan u mij die bezorgen aub? 
Alvast bedankt. 
Mvg 
Chris Wauman 
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bericht van uw kenmerk

Chris Wau.man

Dr. Van Raemdonckstraat 13

9100 Sint-NikLaas

Uw vragen rohd jeugdopbouwwerk

Geachte

Op 9 augustus bereikte ons uw vragen rond jeugdopbouwwerk. De toeLichting over de
bevindingen na 1 jaar jeugdopbouwwerk werd voor de Leden van de algemene vergadering van
JOS vzw én voor a[[e raadsteden samen gegeven op maandag 27 juni 2022 om 20u. ALte
raadsleden ontvingen hiervoor per maiI een uitnodiging. Er is voorl.opig geen extra toel.ichting
in de gemeenteraadscommissie voorzien. ln bijLage bij deze brief gaat de presentatie die de
jeugdopbouwwerkers voor hu n toel.ichti ng gebru i kten.

Hoogachtend

ons kenmerk
c-2209.243.004.465

bijLagen

20220627 Algemene vergadering -
j e u g d o p bourr'rwerk. pdf

Lieven Dehandschutter
burgemeester

Bart De Bruyne

schepen
Johan Verhulst
Atgemeen directeur

Grote Markr 1 - 9100 Sint-Niktaas
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Voorstelling project 
Generatie veerkracht



Projectoverzicht 

Dossier innoverende projecten 
Departement Jeugd. 

Vindplaatsgericht aanbod voor 
maatschappelijk kwetsbare jongeren

Kernpartnernetwerk

Outreachend werker aangesteld 
door Groeilap vzw 



Visie en methode

Jongeren in een maatschappelijk 
kwetsbare positie

- Kwetsuren t.a.v maatschappelijke 
instellingen

- Sanctionerende maatschappij

- Slechte binding maatschappij

Publieke ruimte & outreachend werk

- Belangrijkste plek i.v.m. vrijetijdsbesteding voor  
(maatschappelijk kwetsbare) jongeren. 

- “Probleemjongeren, hangjongeren”

- Conflict → vrijetijdsplek vs transitiezone

- Leefwereld van jongeren opzoeken

-op vraag en tempo van jongeren.  

Recht op vrije tijd en participatie

- Art 23 Belgische grondwet: §5 recht op 
culturele en maatschappelijke ontplooiing. 

- Recht op vrije tijd geen evidentie 

- Disciplinerende participatie 



Voorstelling en tussentijdse 

terugkoppeling 

proefproject jeugdopbouwwerk (Uit De 

Marge vzw) 



Voorgeschiedenis



Proefproject jeugdopbouwwerk

 Focus op 2 stadswijken

- Priesteragie (witte molen)

- Reynaertwijk

samenwerking met Uit De Marge voor 2 jaar (september 2021-augustus 2024)



Uit De Marge



Expertisecentrum en steunpunt voor het werken met 

kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare 
positie binnen het jeugdwerk.



Uit De Marge vzw: de praktijk

5

• eerstelijnswerk → jeugdopbouwwerk:

• 24 medewerkers in 18 steden en gemeenten

• van Ieper tot Landen

• outreachend jeugdwerk

• tweedelijnswerk:

• vorming en opleiding

• belangenbehartiging

• jeugdwelzijnswerk

• intervisie en lerende netwerken 

• thematische verdieping:

• racisme

• deontologie

• politie & jeugdwerk

• politiserend werken



Uit De Marge vzw
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We ijveren voor de rechten van kinderen en jongeren in een maatschappelijk 
kwetsbare situatie door maatschappelijke verandering. Dat realiseren we door 
het jeugdwerk te ondersteunen in zijn diversiteit en via beïnvloeding van het 
jeugdbeleid. Daarbij ligt de nadruk steeds op de emancipatie van kinderen en 
jongeren.

Uit De Marge vzw onderschrijft daarbij de waarden vervat in de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens en in de Verklaring van de Rechten van
het Kind, respecteert de democratische grondbeginselen en de sociale 
grondrechten en wijst elke vorm van discriminatie, racisme en xenofobie af.



Groepsgericht 
vrijetijdsaanbod Brugfunctie

Welzijnsgericht
e functie Veranderingsg

erichte functie

Het opzetten van een
vrijetijdsaanbod. Hierbij spelen
het pedagogische en
participatieve een belangrijke
rol.

Het jeugdwelzijnswerk slaat de brug
naar andere levensdomeinen.
Dat betekent onder andere
samenwerking en doorverwijzing
naar andere sectoren of
organisaties/diensten.

JWW’ers gaan aan de slag met
individuele hulpvragen van K&J.
Hier zijn een bewustzijn van je
eigen referentiekader, een
kritische houding, het belang van
het kind en deontologisch
handelen cruciaal.

Wanneer structurele problemen zich
voordien gaan jeugdwelzijnswerkers
hiermee aan de slag.
Inzicht in structuren en structurele
problemen, signaleren,
belangenbehartiging en
politisering kunnen hieronder
geplaatst worden.

Functies jeugdwelzijnswerk



Werkingsprincipes 

Jeugdopbouwwerk 

met kinderen en jongeren 

in een maatschappelijk kwetsbare positie

➔50 % vindplaatsgericht werk, in de omgeving van de doelgroep

➔ in de (vrije) tijd die ze daar doorbrengen (geen 9 to 5 job)

➔ vertrouwensband opbouwen

➔ zelfredzaamheid, volgens draagkracht

➔ vraaggestuurde initiatieven (geen vast aanbod)

➔ Bruggen naar regulier aanbod in VT, + onderwijs, huisvesting, welzijn, werk

➔ belangenbehartiging

➔deontologie : discretieplicht

➔ signaalfunctie



Convenant Uit de Marge – JOS VZW 

1 VTE september 2021-september 2023

Doel 1 : Versterking positie maatschappelijk kwetsbare kinderen & jongeren

1.1. Vindplaatsgericht werken, vertrouwensband, 

grondgebied Sint Niklaas, prioritaire aandacht Priesteragie & Reynaertpark

1.2. Vinger aan de pols : noden, behoeften, problemen & competenties

positief zelfbeeld, stem geven, 

signaleren

1.3. Netwerken & samenwerking met team jeugd en JOS vzw e.a.

ifv participatie doelgroep



Doel 2 : doelgroep ondersteunen : 
2.1 : Laagdrempelig aanbod

inspelen op noden en behoeften
ontmoetingskansen, netwerk
bruggen naar bestaand regulier aanbod

2.2. Participatief 
op vraag (niet aanbodsgericht)
op maat
zelfredzaamheid en draagkracht

Doel 3 : Toegankelijkheid van regulier Jeugdwerk voor doelgroep
3.1. Draagvlak versterken  voor toegankelijkheid bij kinderen en jongeren in kwetsbare 
positie. 

hiaten, drempels signaleren
advies
stem doelgroep 



Doel 4 : Visie op maatschappelijke kwetsbaarheid 

4.1  : Visieontwikkeling 

in dialoog met partners JWZO, ism VZW JOS

4.2 : Jeugdwelzijnsoverleg

actiegericht o verleg, met diensten, betrokken op kinderen en jongeren in 
maatschappelijk kwetsbare positie

in domein VT + andere

ifv toegankelijke en bruikbare maatschappelijke instellingen voor iedereern



Opstart en globale kijk (Waarom?)

 Geen harde grenzen

 Jongeren verplaatsen zich

 Context Sint-Niklaas kennen



Opstart en globale kijk (analyse)

- Groot deel met hoog percentage kwetsbare 

jongeren

- Evenwicht tussen iets bredere kijk en meer op 

een aantal specifieke plaatsen te zijn om 

vertrouwen op te bouwen en iets van impact 

te kunnen hebben

- Lange harde winter zowel voor de doelgroep 

als privé (corona…..)

- Wel wat veldwerkers maar nood aan elkaar 

kennen, afstemmen, samen werken

- …



Cijfers

 Zie presentatie odiel



Cijfers (bron: provincies in cijfers)
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Verhoogde tegemoetkoming 
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Leeftijdsgroepen
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Actuele trends
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Stationswijk
Stijging= 12% 
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Kroonmolenwijk
Stijging=1,5%
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Gazometerwijk
Stijging=7,8% 
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Clementwijk
Stijging=6,6% 
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Priesteragiewijk
Stijging=4,4% 
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Aandachtsbuurten 
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Gebiedsverdeling

• Stationswijk als wijk met 
grootste uitdaging → weinig 
publieke ruimte. 

• Elisabethplein

• Witte Molen 

• Jan Breydelplein 

Focus:

• Witte Molen

• Reynaert



Acties 

• Vaste woensdagnamiddagwerking 
witte molen 

→ Samen met Uit De Marge 

• Toegankelijkheidsacties: vorming 
kernpartners

→ besturen en professionals 

→Maatschappelijke 
kwetsbaarheid

• Jeugdhuizen in publieke ruimte 

• Ontwikkeling aanbod samen met 
jongeren

• Dialoogtraject (einde projecttermein) 



Acties 

 Samenwerking generatie veerkracht

 Jeugdwelzijnsoverleg

 Buiten instuif woensdag middag op de witte molen

 Buurthuis Reynaertpark vrijdag namiddag/avond

 Labo Kroonmolen

 Ruimte voor verdere verkenning, nieuwe zaken,…



Samenwerking generatie veerkracht

 Na wijkanalyse samen te maken proberen we samen zo veel mogelijk impact te hebben

 Samen: witte molen (Elisabeth plein)

 Rikkert: Reynaert, Kroonmolen,…



Jeugdwelzijnsoverleg



Witte molen (priesteragie)



Analyse witte 
molen. 

• Grote diversiteit aan gebruikers 

• Bovenlokale aantrek 

• Divers aanbod inrichting publieke 
ruimte. 

• Conflicten zijn er, maar niet vaak.

• Communicerende vaten 
Elisabethplein. 

• Dynamiek zal veranderen na 
herinrichting 

• Conflicten zijn logisch omwille van 
verschillende groepen en belangen. 



Signalen

• Onduidelijkheid bij jongeren
over jeugdwerk/jeugdhuizen

• Weinig of geen toegang tot vrije-
tijd: sport en jeugdwerk

• Publieke ruimte: 

• Waterpartijen witte molen

• Geen netten Elisabethplein

• Geen verlichting Witte 
Molen

• Grote diversiteit Witte 
Molen



Signalen

• Kansenpas/vrijetijdspas vaak
niet toegankelijk voor jongeren

• Laag segment van privé
woningmarkt is klein en niet
kwalitatief

• Vragen rond thuis- en
dakloosheid komen niet goed
terecht

• Zeer hoge armoedecijfers in Sint-
Niklaas 



Reynaertwijk



Hoe zijn we te werk 
gegaan? Waar 
staan we?

Signalen

• vraag gasten waterkraantje

• Kapotte speeltuigen & perceptie v 
vandalisme

• Weinig te doen voor jongeren

• …

Plannen

• traject herinrichting, 
participatie, uitwerken werking 
op vrijdag,…

Reynaertwijk

• Omgeving :
• Ingesloten
• Sociale woningen
• Speeltuigen enkel voor kleintjes

• Doelgroep : 
• Kleintjes 
• 12 -17

• Stakeholders
• Conciërge SW
• Buurtwerk
• Jeugdinfrastructuur

• Vindpaats gericht werk : 
• Buitenspeeldag
• Buurthuis als uitvalsbasis





Labo kroonmolen



Ruimte voor vernieuwing

 Belangrijk om niet te  veel vast te roesten in bepaalde patronen en ruimte te houden voor 

vernieuwing


