
 

 

 

 

Themadossier 

 
Diversiteit 
 

Onze samenleving is een multiculturele samenleving. En iedere dag worden we hiermee 

geconfronteerd. Op straat, op school, in de winkels, … 

Dit brengt uitdagingen met zich mee. Hierin kan de jeugddienst, de gemeente, het jeugdwerk 

een belangrijke rol in spelen. 

Het jeugdwerk werkt met, voor en door kinderen en jongeren zelf. En kan mee zoeken om 

ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren hun weg vinden in de samenleving. Maar jeugdwerk 

staat zelf ook met beide voeten in die samenleving. Het is een maatschappelijke actor en kan die 

rol nog veel meer waarmaken. Jeugdwerk kan zo mee(r) een stem laten horen of bestaande (te 

weinig hoorbare) stemmen versterken in het streven naar een rechtvaardige samenleving. Het 

kan een signaalfunctie opnemen om structurele oorzaken (zoals armoede) mee aan de kaak te 

stellen en zo mee het maatschappelijk draagvlak vergroten 

 

De droom van het jeugdwerk 
 

Jeugdwerk is een plek waar kinderen en jongeren zich thuis voelen. Door te vertrekken vanuit hun 

leefwereld zet jeugdwerk kinderen en jongeren centraal. Ze mogen onbezorgd jong zijn, plezier 

maken, samen spelen, experimenteren, falen en leren. Die sterktes willen we inzetten voor àlle 

kinderen en jongeren. 

Maar jeugdwerk versterkt nog niet àlle kinderen en jongeren. We merken dat vooral kinderen en 

jongeren in armoede, met een migratieachtergrond, met een handicap of een lager opleidingsniveau 

minder profiteren van het jeugdwerk. Kinderen en jongeren ontmoeten ook vooral leeftijdsgenoten 

die opgroeien in dezelfde omstandigheden als zij. Dat wil het jeugdwerk doorbreken. Jeugdwerk 

wil een plaats van ontmoeting zijn, over sociale en culturele verschillen heen en tussen mensen met 

en zonder handicap. 

Daarom heeft het jeugdwerk 2 grote dromen:  

• zoveel mogelijk kinderen en jongeren gelijke kansen geven om deel te nemen aan jeugdwerk  

• ontmoeting organiseren tussen kinderen en jongeren die weinig contact hebben met elkaar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

De samenleving verandert 
Diversiteit neemt toe, wordt zichtbaarder en meer voelbaar. We spreken niet over dé jongere, want 

die bestaat niet. Hun identiteit is een verzameling van heel verschillende kenmerken (leeftijd, 

geslacht, seksuele oriëntatie, etniciteit, bezit, religie, …).  Zo groeit één op de vijf jongeren in 

Vlaanderen op in armoede. Eén derde van de min-vijfjarigen heeft een migratieachtergrond. Mensen 

met een beperking worden meer betrokken in de samenleving en dus groeit hun vraag naar 

keuzemogelijkheden in de vrije tijd. 

In de steden is deze verandering het meest uitgesproken en spreken we over superdiversiteit. Geen 

enkele bevolkingsgroep vormt een duidelijke meerderheid. Het is niet duidelijk wie waarin moet 

integreren. Iedereen is nieuwkomer in de superdiverse samenleving.  

 

Waar we samen aan werken 
De gemeente moet ervoor zorgen dat hun omgeving een plaats is die alle kinderen en jongeren 

kansen geeft, een plekje geeft om te ontwikkelen en te groeien. Dat kan enkel door samen te werken. 

Het jeugdwerk, de scholen, de buurten…  

Het jeugdwerk gaf alvast een aanzet hoe zij dat zien en formuleerde het als volgt: 

We gaan als jeugdwerk samen, in al onze verschillende werkvormen en in al onze diversiteit, de uitdaging 

aan om àlle kinderen en jongeren te versterken. Zo blijven we de plek waar activiteiten voor en door 

jongeren worden opgezet en waar participatie in ons DNA zit. Waar kinderen en jongeren de ruimte krijgen 

om jong te zijn, om al doende zichzelf en elkaar te leren kennen, met vallen en opstaan. 

 

 

De grootste uitdaging: exit kinderarmoede 
Armoede is een groot probleem in Vlaanderen en Brussel. Natuurlijk kan je dat niet vergelijken met 

dagelijkse taferelen in het nieuws. Maar de armoedecijfers in België zijn bij he hoogste van Europe. 

In Brussel groeit 1 kind op de 4 op in armoede. In Vlaanderen zitten we ook nog aan een stevige 1 op 

de 10. Dat is er altijd 1 teveel. De strijd tegen armoede moet er een zijn van goed gecoördineerd 

beleid over de beleidsniveaus heen. Maar het lokale bestuur dat het dichtste bij de mensen staat kan 

daar een grote impact op hebben. Ga op zoek naar kansen, structurele kansen. UNICEF België schuift 

3 prioritaire zaken naar voor waar het lokale bestuur een rol in kan spelen. 

- voldoende middelen voor een gezin zodat ze aan hun basisbehoeften kunnen voldoen. 

- Toegang tot kwalitatieve dienstverlening in functie van het welzijn van de kinderen (Onderwijs) 

- Participatie aan besluitvorming die hen aanbelangt en aan vrijetijdsactiviteiten 

Vooral die laatste is iets waar je als jeugd en jeugdwerk van een gemeente zelf voldoende aandacht 

aan kan geven. Maar die inspanningen zullen enkel lonen als je de gemeente oproept om duidelijk 

op alle drie de facetten in te zetten. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Stellingen: 
• Er moet jeugdwerk voor alle kinderen en jongeren zijn 

• Ieder vorm van jeugdwerk is waardevol en er is geen vorm dat beter dan de andere is 

• De jeugdbewegingen zijn een gevestigde waarde en iedereen moet naar de jeugdbewegingen 

• homogene groepen in het jeugdwerk gaan de inclusie tegen 

• jeugdwerk is er voor iedereen ook jongeren met een vluchtverhaal en tijdelijk verblijfstatus 

• Een jeugdwerkorganisaties die ook kinderen begeleidt met het huistaakbegeleiding is geen 

zuiver jeugdwerk 

• gemeentelijke ondersteunt jeugdaanbod zou gratis moeten zijn om drempels te verlagen 

• Onze gemeente zet voldoende in op armoede 

• Armoede moet op federaal niveau worden aangepakt, daar kan de gemeente niets aan doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Inspiratielijst: 
• Meetingpoint mbt moslimidentiteit van BAZZZ vzw 

• Den egelantier Formaat Berchem 

• Scouts en gidsen Antwerpen Noord 

• VDS inclusieve speelpleinwerkingen 

•VDS co-animatoren in het jeugdwerk 

 

 


