
Alle kinderen en jongeren hebben recht op vrije tijd. Voor kinderen en jongeren die in een 
jeugdhulpvoorziening verblijven is het vaak een hele zoektocht naar de gepaste vrijetijdsbesteding. 
De jeugdbeweging is ook voor hen een terrein om te spelen, vrienden te maken en zinvolle vrije 
tijd te beleven. Maar hoe kunnen we onze jeugdbeweging aan hen voorstellen?

Niet alle kinderen en jongeren wonen thuis. Wanneer 
ze in een verontrustende opvoedingssituatie (VOS) 
opgroeien, worden ze soms door de jeugdrechter, de 
ondersteuningscentra jeugdzorg of de brede instap 
(bv. CLB) toevertrouwd aan een organisatie binnen de 
jeugdhulp. De ondersteuning die ze krijgen van deze 
organisatie, wordt in verschillende vormen aangeboden: 

 q Zo verblijft de 13-jarige Sarah in een leefgroep 
binnen een organisatie (residentiële hulp), 

In tegenstelling tot wat veel mensen denken zijn deze voorzieningen niet gesloten. Je 
kan er dus langsgaan om jezelf en je jeugdbeweging voor te stellen aan de kinderen, 
jongeren en begeleiding. Meer nog, je bent er welkom!

Wat moet je weten over jeugdhulpvoorzieningen? 

Ga op zoek naar een jeugdhulpvoorziening in de buurt!

 q komt er voor de 8-jarige Karim een begeleid(st)er 
aan huis (ambulante contextbegeleiding), 

 q is de 19-jarige Jennifer net alleen gaan wonen op 
haar studio (contextbegeleiding autonoom wonen),

 q woont de 9-jarige Aisha bij haar tante en nonkel 
(pleegzorg) 

 q en is de 15-jarige Kenneth net overgegaan van de 
leefgroep naar een studio op het domein van de 
voorziening (kamertraining). 

Breng zeker kalenders, flyers, boekjes,... mee van jullie werking. Zo kunnen kinderen, jongeren en begeleiding die op dat moment niet in de voorziening aanwezig zijn, het later ook nog eens bekijken. 

Ga ten rade op de sociale kaart 

(www.desocialekaart.be) om te weten 

welke jeugdhulporganisaties er actief 

zijn in de buurt van jouw werking.  
1 Neem contact op met deze voorziening(en). Vraag naar de coördinator en maak een afspraak. Op die manier kunnen jullie samen bekijken hoe je je werking kan voorstellen aan dejongeren en hoe je de jongeren kan betrekken.
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 q Neem verschillende keren per jaar contact op, 
kinderen en jongeren veranderen soms snel van 
voorziening of traject waardoor er regelmatig 
nieuwe jongeren zijn om aan te spreken. 

 q Zorg ervoor dat je heel concreet voorstelt wat 
je werking inhoudt, welke activiteiten er op de 
planning staan, wanneer de activiteiten doorgaan 
(dag, begin en einduur), welke kledij kunnen 
jongeren het best aan hebben, wat moeten ze 
meebrengen, hoe kunnen ze er geraken, wie 
zal er allemaal aanwezig zijn… Voorspelbaarheid 
en structuur zijn ingrediënten van succes. 

 q Kinderen en jongeren hebben in een 
jeugdhulporganisatie steeds een individuele 
of trajectbegeleid(st)er, waarbij je terechtkan 
om verdere afspraken op maat te maken. 

 q Vrije tijd is een basisrecht voor alle kinderen 
en jongeren in de jeugdhulp. Kosten (lidgeld, 
kampen, bewegingskledij,…) zijn bespreekbaar. 

 q Denk niet te snel dat iets niet kan, de voorziening 
werkt zoveel mogelijk op maat van de kinderen 
en jongeren, bevraag dus zoveel mogelijk. 

 q Hou er wel rekening mee dat de kinderen 
en jongeren in de Jeugdhulp soms wat extra 
administratie hebben (toelating Jeugdrechter 
voor overnachting/kamp, bewijs van betaling voor 
boekhouding,…). Bespreek alles dus tijdig met de 
organisatie.

Concrete tips in de omgang met jeugdhulporganisaties:

Meer weten? over jeugdhulp

Dit project wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid - 
Departement Cultuur, Jeugd en Media - in het kader van het 
Masterplan diversiteit in/en jeugdwerk.

 q www.ambrassade.be/nl/maak-tijd-vrij  
De Ambrassade - Maak Tijd Vrij 
hier vind je inspirerende verhalen van jongeren in 
de jeugdhulp en handige informatie en tips voor 
leiding.

 q www.tzitemzo.be  
Tzitemzo  
over de rechten in de jeugdhulp.

 Vind je het moeilijk om naar een voorziening toe te 
stappen? Heb je nog vragen? Contacteer gerust je 

koepelorganisatie. Zij helpen je graag verder!

 q www.cachetvzw.be  
Cachet vzw 
een organisatie door en voor jongeren met een 
ervaring binnen de jeugdhulpverlening.


