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2. Abstract 
Enerzijds botsen kinderen en jongeren in armoede op heel wat drempels om de stap naar een 
jeugdbeweging te zetten. Anderzijds hebben jeugdbewegingen meer nodig dan enkel 
financiële ondersteuning. Naast vorming en steun op maat van koepels, hebben ze behoefte 
aan extra lokale ondersteuning zoals een brugfiguur en procesbegeleiding. Om aan al die 
noden tegemoet te komen lanceerde Minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten in 2012 
een pilootproject om de participatie van kansarme kinderen en jongeren aan 
jeugdbewegingswerk te stimuleren. Concreet kregen vier lokale besturen elk 25.000 euro ter 
beschikking om gedurende één jaar samen met de jeugdbewegingen manieren uit te dokteren 
hoe kinderen en jongeren in armoede aan te trekken. 
Dit onderzoek probeert op basis van literatuur- en praktijkonderzoek, en op basis van de vier 
pilootprojecten te bestuderen of een integrale aanpak van jeugdwerk en armoede mogelijk is. 
Op welke manier kunnen de afgelopen projecten rond jeugdwerk en armoede in de toekomst 
een duurzaam karakter krijgen? Hoe kunnen ze een brede kijk op jeugdwerk en armoede vorm 
geven? Concreet beschrijft dit rapport de ervaringen van de vier pilootprojecten en kadert ze 
binnen een integrale aanpak. Om dit te kunnen doen, neemt het eerst de drie belangrijke 
partners onder de loep: gezinnen in armoede, jeugdwerkers en partnerorganisaties. 
Vervolgens plaatst het de ervaringen en leerprocessen uit de verschillende projecten binnen 
een breder kader van netwerkvorming. De onderzoekers gaan op zoek naar hoe partners 
bruggen bouwen en proberen grenzen te doorbreken. En ze onderzoeken ook hoe een lokaal 
beleid dit proces op een goede manier kan omkaderen. 
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