
Maasmechelen en jeugd 
met aandacht voor maatschappelijke kwetsbaarheid 
 

Maasmechelen is onder andere bekend om het rijke mijnverleden, het prachtige nationale park 
waarvan connecterra een mooi onderdeel is en shopping paradijs “The Village”. Zo kijken we graag 
naar deze gemeente, ook pakken we er graag mee uit, en terecht! 

Er wordt vaak gezegd dat Maasmechelen een ruim aanbod heeft, als we kijken naar het aanbod voor 
kinderen en jongeren kunnen we dit ook enkel bevestigen. Er zijn tal van sportclubs, 
jeugdverenigingen, culturele verenigingen die zich richten op jongeren en een extra aanbod tijdens de 
schoolvakanties. 

Er zijn verschillende lagere en middelbare scholen in Maasmechelen met een ruim aanbod aan 
studiekeuzes. De meeste jongeren kunnen dan ook in hun thuisgemeente blijven studeren alvorens de 
stap te zetten naar tewerkstelling of verder studeren. 

Als we naar dit plaatje kijken lijkt opgroeien in Maasmechelen een droom voor de kinderen en jongeren 
en een fluitje van een cent voor de ouders.  

Helaas is niet alles rozengeur en maneschijn. Maasmechelen is de armste gemeente van Limburg, 27,3 
% van de kinderen wordt geboren in een maatschappelijk kwetsbaar gezin, het aantal leerlingen met 
een risicoschoolloopbaankenmerk bedraagt in het lager onderwijs 23,1% en 36,8% in het middelbare 
onderwijs, er is een daling in de jeugdwerkloosheid (<25 jaar) van 20,8% (2015) naar 16,8%, dit is een 
positieve evolutie maar nog steeds een hoog cijfer, slechts 40% van de inwoners is tevreden met de 
voorzieningen voor de jeugd. Deze cijfers zijn terug te vinden bij statistiek Vlaanderen en Limburg in 
cijfers. 

Deze cijfers leren ons dat heel wat kinderen en jongeren het niet zo makkelijk hebben als wij willen 
geloven. Als meer dan 1 kind op 4 geboren wordt in een maatschappelijk kwetsbaar gezin wat wil dat 
dan zeggen? Kinderen en jongeren die opgroeien in maatschappelijke kwetsbaarheid krijgen minder 
kansen dan andere kinderen en jongeren, dit op verschillende levensdomeinen. De theoretische uitleg 
besparen we u hier, u kan deze terugvinden in de bijlagen. De gemiddelde leerachterstand ligt hoger 
dan het gemiddelde in Limburg, er is duidelijk sprake van het watervalsysteem binnen het onderwijs. 
Dit alles zorgt voor een hogere uitstroom van leerlingen zonder diploma of getuigschrift, een logisch 
gevolg is minder kansen op de arbeidsmarkt. Minder dan de helft van de inwoners is tevreden met de 
voorzieningen voor de jeugd en dit terwijl Maasmechelen een heel ruim aanbod heeft, hoe kan dat? 
Het huidige aanbod bereikt nochtans veel kinderen en jongeren, we merken echter op dat ook heel 
wat kinderen en jongeren niet bereikt worden. Vooral de kinderen en jongeren die opgroeien in een 
maatschappelijk kwetsbare situatie. Zij komen heel wat drempels tegen en haken dan ook eerder af of 
beginnen zelfs niet aan een lidmaatschap van een sportclub of jeugdvereniging. We horen vaak dat er 
financiële tegemoetkomingen zijn voor deze kinderen en jongeren. Dit kunnen wij als 
jeugdwelzijnswerking enkel toejuichen. Helaas merken we op dat de manier waarop deze 
geïmplementeerd worden het mattheuseffect in de hand gewerkt wordt. Naast de financiële drempel 
zijn er nog heel wat andere drempels te overwinnen zoals socio-culturele drempels, gebrek aan 
interesse, racisme, … 

Wanneer we met dit alles aan de slag willen en willen streven naar een aanbod voor ALLE 
Maasmechelse jongeren, moeten we kiezen voor een gedifferentieerd aanbod zodat alle jongeren 



kunnen genieten van een aanbod waar zij zich goed bij voelen en optimale ontwikkelingskansen 
aangeboden krijgen. De gedachte dat het reguliere jeugdwerk en sportaanbod aansluit bij de 
leefwereld van alle kinderen en jongeren is dan ook een utopische gedachte. Een groot aantal jongeren 
wordt reeds bereikt binnen het bestaande vrijetijdsaanbod, dit sluit echter niet aan bij de noden en 
behoeften van alle jongeren in onze samenleving. Voor die jongeren die hier uit de boot dreigen te 
vallen is er het jeugdwelzijnswerk! Voor Maasmechelen is dit Thebe vzw! 

 

Jeugdwelzijnswerk in Maasmechelen 
 

Maasmechelen heeft 1 erkende jeugdwelzijnswerking, Thebe vzw. Thebe is ontstaan door het 
samenwerkingsverband tussen jeugdhuis OKE en jeugdhuis ’ t Lont in 2000. De jeugdhuiswerkingen 
hadden als doel een ontmoetingsruimte te creëren en te voorzien in een vrijetijdsaanbod voor de 
Maasmechelse jongeren. Beide jeugdhuiswerkingen waren een succes maar hoe langer hoe meer 
voldeden zij niet meer aan de behoeften van de jongeren die zij bereikten. De jeugdhuizen 
ondergingen een metamorfose en evolueerden naar de jeugdwelzijnswerking die Thebe vzw gedoopt 
werd.  

Het aanbieden van een ontmoetingsruimte en een vrijetijdsaanbod voor de Maasmechelse jongeren 
is nog steeds van enorm belang binnen Thebe. De aandacht is echter meer verschoven van louter een 
aanbod in de vrije tijd naar een aanbod in de vrije tijd op maat van de jongeren met een uitgesproken 
aandacht voor welzijn. Het jeugdwelzijnswerk in Maasmechelen heeft dus een hele geschiedenis en 
op deze manier ook heel wat expertise opgebouwd in het werkveld. 

Welzijn is een gevoel van welbevinden, door sommigen ook wel beschreven als geluk. Met welzijn 
wordt bedoeld dat het zowel lichamelijk, als geestelijk als sociaal goed met een persoon gaat. Kinderen 
en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie zijn in het algemeen minder tevreden over hun 
welbevinden dan hun leeftijdsgenoten. 

Bij Thebe vzw zijn alle kinderen en jongeren welkom, ongeacht hun achtergrond, overtuiging, 
schoolcarrière, … Binnen de werkingen is er extra aandacht voor de kinderen en jongeren in een 
maatschappelijk kwetsbare positie. 

 

Thebe vzw 
jeugdwelzijnswerk op maat van Maasmechelen 
 

Als we naar voorgaande gegevens kijken kunnen we concluderen dat heel wat jongeren in 
Maasmechelen het moeilijker hebben in onze samenleving en het huidige aanbod niet toereikend is 
om dit verschil weg te werken.  

Thebe draagt laagdrempeligheid en bruikbaarheid hoog in het vaandel. Iedereen is welkom in onze 
organisatie! Binnen alle werkingen staat een welzijnsgerichte aanpak centraal. Wij proberen binnen al 
onze werkingen zoveel mogelijk drempels weg te werken of alleszins te verlagen. Wij vertrekken vanuit 



de directe leefwereld, interesses, noden en behoeften van de kinderen en jongeren waar wij mee 
werken. Thebe werkt zowel in groep als op individueel niveau bij de doelgroep. 

Inspraak is zeer belangrijk in het activiteitenaanbod, jongeren kunnen zelf voorstellen doen en zelfs 
mee activiteiten organiseren. Op deze manier zijn we dan ook zeker dat de activiteiten écht aansluiten 
bij hun leefwereld. De activiteiten zijn zo samengesteld dat ze jongeren uit dagen en 
ontwikkelingskansen op verschillende gebieden (zoals sociale vaardigheden, kennis, inzicht, …) geven. 

Thebe is actief in het jeugdhuiswerk en outreachend werk. Elk met zijn eigen methodiek op maat van 
de Maasmechelse kinderen en jongeren. 

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van onze kinderwerking, die zelfs tot het einde bleef 
groeien. Ook de babbeldoos, een taalstimuleringsproject, hebben we vaarwel moeten zeggen. Dit alles 
door besparingen van de overheid. 

 

Kansen voor Maasmechelen 
met betrekking tot het jeugdwelzijnswerk 
 

Als we naar de cijfergegevens kijken, rekening houden met de verschillende drempels en 
moeilijkheden waar heel wat kinderen en jongeren in Maasmechelen mee geconfronteerd worden, 
mogen we met zekerheid besluiten dat jeugdwelzijnswerk noodzakelijk is in onze gemeente. 

Voor Thebe is onafhankelijkheid noodzakelijk. Een jeugdwelzijnswerking moet kritisch kunnen kijken 
naar het beleid en de stem van de kinderen en jongeren, die anders niet gehoord worden, laten horen. 
Dit lijkt logisch en vanzelfsprekend, doch wanneer het jeugdwelzijnswerk door de lokale overheid 
georganiseerd wordt is de kans groot dat dit een ernstig spanningsveld, vooral voor de 
jeugdwelzijnswerker, met zich mee brengt. Op deze manier is de objectiviteit en kritische kijk niet altijd 
gegarandeerd waardoor de doelstellingen en essentie van het jeugdwelzijnswerk zullen moeten 
inboeten. 

Als jeugdwelzijnswerking pleiten wij voor een bottom-up jeugdbeleid, een beleid dat groeit vanuit en 
rekening houdt met alle kinderen en jongeren van Maasmechelen, ook met die kinderen en jongeren 
wiens stem minder luid klinkt. Acties die vanuit de kinderen en jongeren ontstaan, vertrekkend vanuit 
hun interesses en leefwereld. Geen verwachtingen die opgelegd worden en niet aansluiten bij de 
leefwereld en interesse van de kinderen en jongeren waar mee gewerkt wordt. Zo een beleid wil Thebe 
graag ondersteunen, in een evenwaardig partnerschap met de gemeentelijke diensten, met de kennis 
en ervaring die Thebe door de jaren heen heeft opgebouwd. 

Thebe versterkt de kinderen en jongeren waar ze mee werkt. Dit vertrekkend vanuit een visie van 
empowerment en geloof in de kracht en sterkten van kinderen en jongeren. Door een 
activiteitenaanbod met een emancipatorisch en actief karakter leggen we samen met deze kinderen 
en jongeren een proces af. Op deze manier zullen de sociale vaardigheden, het zelfbeeld, inzichten, … 
versterkt worden. 

In het grote Maasmechelse jeugdwerklandschap heeft Thebe een speciale plaats. Een aanbod dat 
kinderen en jongeren in een kwetsbare positie bereikt. Iedere werkvorm heef zijn sterktes en zijn 
eigenheid. Niet iedere werkvorm is voor iedereen aantrekkelijk of toegankelijk. Het is belangrijk dat 



het aanbod voor kinderen en jongeren zo divers mogelijk is en blijft. Enkel op deze manier is er een 
grote kans een aanbod te creëren voor alle kinderen en jongeren van Maasmechelen. Thebe slaagt er 
in heel wat jongeren te bereiken, elk met hun achtergrond, hun verhaal, hun noden en behoeften. Er 
is in Maasmechelen geen soortgelijke organisatie, deze organisatie is iets wat bovenal moet blijven 
bestaan! 

 

De sterktes van Thebe vzw 
 

Een organisatie als Thebe kent een rijke geschiedenis en evolutie. De ervaringen die de organisatie 
heeft meegemaakt zorgen voor heel wat expertise, dit zowel door studie als good practices van het 
jeugdwelzijnswerk als de doelgroep. Thebe werkt doelgericht en met onderbouwde methodieken met 
de doelgroep zowel in groep als op individueel niveau. Binnen iedere jeugdwelzijnswerking is een 
goede omkadering noodzakelijk, de omkadering van Thebe vzw wordt bewaakt door de coördinator 
en berust op wetenschappelijk onderzoek en ervaringen binnen de dagelijkse werking. Thebe is een 
onafhankelijke vzw, hiermee wordt bedoeld dat Thebe niet rechtstreeks onder de gemeentelijke 
diensten valt maar dat Thebe hier wel een evenwaardig partnerschap nastreeft. 

De onafhankelijkheid zorgt ervoor dat Thebe de essentie van het jeugdwelzijnswerk in Maasmechelen 
kan bewaken en niet louter ingezet wordt als brandjesblusser. Op deze manier kan Thebe onmiddellijk 
inspelen op wat er speelt in de directe leefwereld van de jongeren en deze jongeren op een positieve 
manier benaderen. Ook garandeert onafhankelijkheid een kritische kijk naar het werkveld en het 
lokale bestuur waar mogelijke problemen dan ook objectief aangekaart kunnen worden. 

Thebe is een onafhankelijke vzw waarvoor de middelen binnen de gemeentelijke convenant 
levensnoodzakelijk zijn maar gaat zelf ook op zoek naar extra middelen door fondsenwerving wat extra 
projecten mogelijk maakt. Dit wil zeggen dat de gemeentelijke middelen een investering zijn die 
onmiddellijk meer opbrengen door de extra projecten die Thebe uitvoert. 

 

 

 

Thebe is noodzakelijk voor Maasmechelen, Maasmechelen is noodzakelijk voor Thebe. 


