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Voorwoord 
 

Het jaar 2018 was een jaar waarin Thebe weer ontdekt werd door heel wat nieuwe jongeren. Jongeren 
die onze organisatie voorheen niet kenden. De werkingen blijven groeien, we bereiken steeds meer en 
meer jongeren, we horen steeds meer en meer levensverhalen. We beleven leuke momenten maken 
samen mooie herinneringen, leren van elkaar, luisteren naar elkaar, versterken, steunen en 
ondersteunen, motiveren en gaan samen op pad. 

2018 is ook het jaar waarin Thebe afscheid heeft moeten nemen van de kinderwerking, de 
tienerwerking en 2 bovenlokale projecten. ‘De kinderen zullen wel naar een jeugdbeweging gaan’ 
kregen we te horen, ‘een kinderwerking door Thebe is niet nodig’, er is al een ruim aanbod in 
Maasmechelen’… We hebben in 2018 ook twee bovenlokale projecten misgelopen nadat de Vlaamse 
afdeling jeugd  een negatief advies had gekregen bij haar navraag over de organisatie bij de gemeente 
Maasmechelen. Een verlies van €90.000 voor vzw Thebe, een ontslag van twee medewerkers....  

Nochtans hebben de kinderen en de jongeren wel degelijk behoefte aan ‘hun jeugdhuis’.  Dit alles is 
wel nodig! Kijk maar eens naar de realiteit! Kijk maar eens naar studies omtrent maatschappelijke 
kwetsbaarheid en jeugdwerk! Kijk maar eens naar de cijfers in verband met jongeren, onderwijs, 
maatschappelijke kwetsbaarheid en armoede! Kijk eens naar het drempelonderzoek door CMGJ uit 
2013 dat jammer genoeg nog zeer actueel is! 28,6 % van de kinderen, geboren in Maasmechelen, 
worden geboren in een maatschappelijk kwetsbaar gezin. 47,7 % van de Maasmechelse leerlingen met 
een hoge maat van schoolse vertraging, … Kijk maar eens naar onze Maasmechelse jongeren … 

Bij Thebe doen we dat, we kijken niet alleen maar luisteren vooral. Samen met de jongeren, vooral 
jongeren die moeilijker bereikt worden, gaan we op pad. We doen nieuwe ervaringen op, reflecteren 
samen met de jongeren, versterken en motiveren hen om hen  klaar te stomen voor het actieve 
burgerschap. We hebben geen onrealistische verwachtingen naar onze jongeren toe, we leggen hen 
niets op. We vertrekken vanuit de vragen, noden en behoeften van de jongeren zelf. Dit is hoe het 
jeugdwelzijnswerk vanuit de traditie werkt. Dit is hoe Thebe werkt. En dit is wat we blijven doen, jaar 
na jaar, na jaar … Om deze opdracht te kunnen blijven volbrengen hebben wij het vertrouwen en de 
financiële steun van de gemeente nodig. Deze steun is een investering in de toekomst van de jongeren 
van Maasmechelen. 
 

 

Februari 2019 

Mieke Dus 
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1 Visie 
 

Vzw Thebe heeft als jeugdwelzijnswerking extra aandacht voor kinderen en jongeren die zich in 
een situatie met een verhoogde kans op maatschappelijke kwetsbaarheid bevinden en hierdoor 
minder kansen krijgen en minder aansluiting vinden in onze huidige maatschappij. Iedereen is 
welkom bij Thebe maar het grote merendeel van onze doelgroep heeft een verhoogde kans op 
maatschappelijke kwetsbaarheid. We gaan ervan uit dat dit een cumulatief proces is. Kwetsingen 
op het ene levensdomein versterken de kwetsingen op andere levensdomeinen. 

De vaststelling dat heel wat kinderen en jongeren zich in een maatschappelijk 
kwetsbaarheidsproces bevinden, betekent echter niet dat we ze behandelen als slachtoffers, 
probleemjongeren, enz. Integendeel, we zien en behandelen ze als actieve, dynamische 
creatoren, uitgaande van de visie op empowerment, als mensen met sterkten en mogelijkheden, 
als bronnen van verscheidenheid die de samenleving heel wat kunnen bijbrengen.  

Het overgrote deel van deze doelgroep vindt geen of moeilijk aansluiting bij het reguliere aanbod. 
Wij doen binnen onze werkingen en projecten extra inspanningen om zo laagdrempelig mogelijk 
te werken, te vertrekken vanuit de leefwereld van de jongeren om zo in te spelen op hun noden 
en behoeften. De werkingen en projecten vertrekken steeds vanuit het geloof in empowerment 
en emancipatie. Wij zullen de doelgroep zoveel mogelijk motiveren en ondersteunen om actief te 
participeren in het aanbod. Dit vanuit open en welzijnsgerichte houding. 

Werkend en vertrekkend vanuit de visie op empowerment en emancipatie leggen  we samen met 
de jongeren een proces af. Samen met hen gaan we op pad, vertrekkend vanuit de vrije tijd met 
aandacht voor welzijn. Op regelmatige basis worden er activiteiten aangeboden, vertrekkend 
vanuit de leefwereld, noden en behoeften van de jongeren. Zo kunnen de jongeren kennis maken 
met het reeds bestaande vrijetijds- en hulpverleningsaanbod. Wanneer dit aanbod niet blijkt aan 
te sluiten bij de verwachtingen van de jongeren gaan we samen op zoek naar een gepaste 
oplossing. Op deze manier wordt er gewerkt aan een optimale vrijetijdsparticipatie met oog voor 
de noden en behoeften van de doelgroep. Tijdens heel dit proces is er aandacht voor 
groepsdynamica, individuele behoeften en de behoeften van de groep.  

Ondanks al deze inspanningen zijn wij ons ervan bewust dat zelfs de laagdrempelige werking van 
onze organisatie voor een bepaalde groep nog te hoog is. Specifiek gericht voor deze groep doen 
wij een extra inspanning. Dit doen wij binnen het outreachend werk. Door in de directe leefwereld 
van deze jongeren vindplaatsgericht te werken, willen we met deze werkvorm zoveel mogelijk 
drempels overbruggen. 

De methodische en integrale aanpak van Thebe laat toe om zowel op maat van de individuele 
jongere als ook de groep jongeren te werken. Dit geeft de jeugdwerkers de kans om de jongeren 
op een gepaste manier te motiveren om hun sociale vaardigheden verder te ontwikkelen,  hen te 
begeleiden en ondersteunen in het proces  op te groeien tot sociaal geëngageerde, positieve, 
kritische personen, die in staat  zijn actief te participeren in onze maatschappij. 
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2 Werkingen 

2.1 Jongerenwerking 
 

De jongerenwerking van Thebe vzw gaat door in jeugdhuis ’t Lont en bestaat uit verschillende 
aspecten die we best ieder afzonderlijk onder de loep nemen om zo een beeld te geven van de 
jongerenwerking in zijn geheel. Op het eerste zicht lijkt dit een reguliere jeugdhuiswerking, 
Thebe is echter een jeugdwelzijnswerking en dit komt ook binnen deze werking sterk naar voor. 
De benadering van de doelgroep, de open houding, de kansen, het werken op maat, aandacht 
voor zowel de groepsdynamische processen als individuele hulpvragen, dit alles vertrekkend 
vanuit de leefwereld en zo veel mogelijk op vraag van de jongeren en hier passend mee aan de 
slag gaan, onderscheiden onze werking van het reguliere aanbod. De jongerenwerkers luisteren 
zonder te (ver)oordelen, er wordt tijd gemaakt voor alle onderwerpen en jongeren kunnen 
vrijuit hun opvattingen uiten en raad vragen. Jongerenwerkers zijn als het ware onmisbaar en 
noodzakelijk aangezien zij vaak als enigen de ongecensureerde meningen horen. 

 

2.1.1 Instuif 
 

Als vertrekpunt voor de jongerenwerking was er de jeugdhuiswerking met als basis de instuif. 
De instuif was de meest laagdrempelige werking van de jongerenwerking, iedereen was 
welkom. We hebben ons  gericht op tieners en jongeren van 12 tot 25 jaar van Maasmechelen. 
Opvallend was dat onze werking ook bekend is buiten Maasmechelen. Zo mochten we 
regelmatig ook bezoekers verwelkomen van Dilsen-Stokkem, Genk en Lanaken. Ook voor hen 
staat het jeugdhuis open. Ze komen hier om vrienden te ontmoeten, rond te hangen, een 
luisterend oor te vinden, een antwoord of hulp te vinden op verschillende vragen vanuit 
verschillende levensdomeinen, deel te nemen aan verschillende activiteiten en bovenal een 
leuke vrije tijd te beleven. De instuifmomenten worden verzorgd door de jongerenwerkers van 
Thebe, bijgestaan door de kernleden, waar we  verder nog op terugkomen. 

Openingsuren: 

 woensdag van  13.00 tot 22.00 u. 
 donderdag van 18.00 en 22.00 u. 
 vrijdag bij van 18.00 tot 23.00 u. 
 zaterdag van 14.00 tot 23.00 u. 

Tijdens de schoolvakanties waren er extra openingsmomenten.  

Om onze werking zo laagdrempelig mogelijk te houden vertrokken we vanuit de leefwereld, 
interesses, noden en behoeften van de jongeren. De jongeren hadden zelf inspraak in de 
werking van de instuif en het activiteitenaanbod. Ze konden zelf voorstellen doen en samen 
met hun bekeken we wat mogelijk is. Het blijft belangrijk dat alle jongeren gehoord kunnen 
worden, zo konden ze altijd terecht bij de jeugdwerkers of kernleden met hun ideeën en of 
bedenkingen, om dit extra te stimuleren werd er ook 2 keer per jaar een algemene vergadering 
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georganiseerd. Hier werd de volledige werking van de organisatie kort uitgelegd en werden de 
jongeren geïnformeerd waarvoor ze bij onze werking terecht kunnen. Iedere algemene 
vergadering werd afgesloten met een vragenronde voor ideeën en of opmerkingen voor onze 
werking. 

Enkele jongeren die voorheen bezoekers waren van een ander Maasmechels jeugdhuis, 
hebben reeds enkele keren vermeld in diverse gesprekken dat zij zich hier meer thuis voelen, 
het contact met de begeleiding persoonlijker is en ze het gevoel hebben echt inspraak te 
hebben in de werking en activiteiten. Dit alles is het resultaat van de werkvormen gehanteerd 
binnen Thebe vzw. 

 

2.1.2 Kernwerking 
 

Jongeren die binnen de instuif meer verantwoordelijkheid wilden nemen konden terecht bij 
de kernwerking. Deze groep van 8 gemotiveerde jongeren stond samen met de 
jongerenwerkers in voor het welslagen van de instuifmomenten en plannen, voorbereiden en 
begeleiden van het activiteitenaanbod. Binnen iedere werking stond inspraak van jongeren 
centraal, bij de kernwerking was dit het meest zichtbaar. Inspraak is onmisbaar om vanuit de 
leefwereld van jongeren te kunnen werken. Ook binnen de kernwerking hebben wij een 
andere aanpak, vertrekkend vanuit het jeugdwelzijnswerk, dan een reguliere 
jeugdhuiswerking. 

 

2.1.3 Indicatoren volgens convenant 
 

Bereikte jongeren, inclusief leeftijd, geslacht en etnische achtergrond:  

Thebe bereikte het afgelopen jaar met haar jeugdhuiswerking gemiddeld 50 jongeren per 
avond. Tijdens de weekenduren liep dit getal op naar gemiddeld 70 jongeren. Bezoekers zijn 
welkom vanaf 12 jaar. De meeste jongeren zijn tussen 14 en 20 jaar oud. Voorheen werden 
hoofdzakelijk jongens bereikt met de jeugdhuiswerking, maar het afgelopen jaar vonden ook 
steeds meer meisjes de weg naar Thebe. Van het gemiddeld aantal bezoekers, was één derde 
van het vrouwelijk geslacht. Wanneer er gekeken werd naar de afkomst van de 
jeugdhuisbezoekers, bleek dat jongeren van een Turkse en jongeren van Italiaanse afkomst de 
grote meerderheid vormden. Daarnaast ook jongeren van Marokkaanse, Kosovaarse, Duitse 
en Belgische afkomst 

Overzicht inspraak jongeren (volgens de jeugdhuismethodiek) 

De kern, 8 jongeren van het jeugdhuis, staat mee in voor het ondersteunen van de 
jongerenwerkers. Zij nemen mee verantwoordelijkheid en organiseren, in samenspraak met 
zowel de jongeren als de verantwoordelijke, activiteiten, een meerdaagse,… Ook hebben zij 
samen met deze laatste wekelijks een overlegmoment. Belangrijk is om te weten dat er steeds 
rekening gehouden wordt met de interesses en de leefwereld van alle jongeren. Centraal staan 



 7 

hier  openheid, betrokkenheid, engagement en zelforganisatie, welke eveneens de 
fundamenten van de jeugdhuismethodiek zijn. 

Tweemaal per jaar vindt er een algemene vergadering plaats. Hierop worden alle jongeren en 
begeleiders uitgenodigd. Elke medewerker geeft uitleg over zijn/haar functie en de 
verschillende opdrachten binnen de organisatie. Vervolgens worden nog de projecten 
toegelicht. Ook worden de regels en afspraken overlopen. Jongeren krijgen zo een duidelijker 
zicht op de hele organisatie en de eventuele relevante verschuivingen binnen de organisatie 
worden voor hen zichtbaar. Jongeren krijgen ook de gelegenheid om vragen te stellen, maar 
ze kunnen ook voorstellen doen rond activiteiten, inkleding, spelmateriaal. 

Overzicht georganiseerde activiteiten 

Zie bijlage 

 

2.1.4 Plaats in BBC volgens convenant 
 

Actie 05.03.01.04: Het gemeentebestuur ondersteunt jeugdwerkingen die kinderen en jongeren 
in kwetsbare situaties bereiken. 
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2.2    Outreachend werk 
 

Thebe vzw heeft één maatschappelijk werker ingeschakeld voor het outreachend werk. Dit in 
de gebieden Vrijhei, Beerensheuvel en Proosterbos. Binnen het outreachend werk richten we 
ons hoofdzakelijk op tieners en jongeren die omwille van verschillende en vaak cumulatieve 
factoren geen of moeilijk aansluiting vinden binnen het reeds bestaande vrijetijdsaanbod.  

Wij gaan zelf actief op zoek naar de doelgroep, we werken vindplaatsgericht. Op deze manier 
vertrekken we ook letterlijk vanuit de directe leefwereld van de jongeren. We willen zoveel 
mogelijk drempels opheffen of alleszins verlagen. 

Werkend en vertrekkend vanuit de visie op empowerment en emancipatie leggen  we samen 
met de jongeren een proces af. Samen met hen gingen we op pad, vertrekkend vanuit de vrije 
tijd met aandacht voor welzijn. Op regelmatige basis werden er activiteiten aangeboden en zo 
hebben de jongeren kennis kunnen maken met reeds bestaande vrijetijdswerkingen. Tijdens 
heel dit proces was er aandacht voor groepsdynamica, individuele behoeften en de behoeften 
van de groep.  

Deze manier van werken laat toe om zowel op maat van de individuele jongere als ook de groep 
jongeren te werken. Dit geeft de outreachend jeugdwerker de kans om de jongeren op een 
gepaste manier te motiveren om hun sociale vaardigheden verder te ontwikkelen en hen te 
begeleiden in het proces om op te groeien tot sociaal geëngageerde, positieve, kritische 
personen, die in staat zijn actief te participeren in onze maatschappij. 

De outreachend werker participeerde actief aan het georganiseerde jeugdwelzijnsoverleg en 
afstemmingsoverleg wijken. 

In de wijk Beerensheuvel waren er zeer weinig, tot vaak geen rondhangende jongeren. 

In de wijk Vrijhei waren verschillende groepen jongeren aanwezig, het hele jaar door. Dit 
varieerde van kinderen over tieners tot jongeren. De grootste groep hier zijn tieners tussen 11 
en 15 jaar. De meeste groepen maakten gebruik van het voetbalpleintje in de wijk, enkele 
anderen waren terug te vinden op de verschillende pleintjes in de wijk. In de wijk proosterbos 
varieerde de leeftijd hoofdzakelijk tussen 13 en 22 jaar. Het meerendeel van deze groep bevind 
zich tussen de leeftijd van 15 en 18 jaar. 

Door de kinderen en tieners werd vooral gevraagd naar activiteiten in de vrije tijd. Enkelen van 
hun waren actief in een lokale sportclub, niemand in een jeugdvereniging. Het overgrote deel 
van de bereikte tieners (12 – 16 jaar) gaf aan geen aansluiting te vinden binnen het bestaande 
vrijetijdsaanbod. Door de verschillende gesprekken kwamen verschillende drempels aan het 
licht. De belangrijkste waren; een financiële drempel en geen interesse in een gestructureerd 
aanbod omdat dit ook “verplichtingen” met zich mee brengt. 

Van de jongeren (+16 jaar) die rondhingen in Vrijhei en Proosterbos was haast niemand 
aangesloten bij een lokale sport- of jeugdvereniging. Enkelen bezochten wel regelmatig basic fit. 
Een overgroot deel van deze groep heeft (regelmatig) weekend werk. Een deel van deze groep 
bezoekt regelmatig jeugdhuis ’t Lont en jeugdhuis Underground (Proosterbos), het bezoek van 
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loungebars zit duidelijk in de lift bij deze leeftijdsgroep. Zij tonen geen interesse in een 
structureel vrijetijdsaanbod maar hangen vooral rond om elkaar te ontmoeten en te praten. 
Verschillende vragen uit de groep gingen over tewerkstelling, middelengebruik en justitie.  

 

2.2.1 Indicatoren volgens convenant 
 

Bereikte jongeren, inclusief leeftijd, geslacht en etnische achtergrond. 
De outreachend werker bereikt in de wijken waar hij actief is een 100-tal jongeren. De leeftijd 
varieert hoofdzakelijk van 12 tot 25 jaar. De nadruk ligt op het werken met groepen. Het 
overgrote deel van bereikte jongeren is tussen 12 en 22 jaar oud. Er worden hoofdzakelijk 
jongens bereikt. De jongeren hebben verschillende etnische achtergronden. 
Doorverwijzingen: 
1. Hulpverlening: De doorverwijzingen naar hulpverlening gebeurden vooral naar het CAD, 

JAC en CLB 
2. Tewerkstelling: Zeer regelmatig jongeren geholpen met het opstellen van CV en 

motivatiebrief. 
Enkele jongeren doorverwezen naar verscheidene interimkantoren. 
Enkele jongeren doorverwezen naar de VDAB. 

3. Vrije tijd: Enkele jongeren doorverwezen naar de plaatselijke thai-boks club, Opboksen, 
Maasmechelen, jeugdhuis Underground 

Gevolgde vormingen 

Zie 6.Vorming 

Overzicht participatie aan jeugdwelzijnsoverleg/afstemmingsoverleg wijken 

 22/02/2018: afstemmingsoverleg jongeren en wijken 
 22/05/2018: afstemmingsoverleg jongeren en wijken 
 28/08/2018: afstemmingsoverleg jongeren en wijken 
 04/10/2018: jeugdwelzijnsoverleg 
 13/06/2018: jeugdwelzijnsoverleg 

 

2.2.2  Plaats in BBC volgens convenant 
 

Actie 03.03.01.03: Het gemeentebestuur zal preventieve acties opzetten om kennis bij jongeren 
te vergroten en in te spelen op maatschappelijke noden. 
Actie 04.03.01.01: Het gemeentebestuur zet extra in op de prioritaire wijken vanuit haar 
regierol als gemeente en dit met een integrale aanpak. 
Actie 05.03.01.04: Het gemeentebestuur ondersteunt jeugdwerkingen die kinderen en 
jongeren in kwetsbare situaties bereiken. 
Actie 05.03.01.05: Het gemeentebestuur voert een positief beleid rond rondhangende 
jongeren. 
Actie 05.11.02.02: Het gemeentebestuur heeft in alle overeenkomsten en convenanten die ze 
afsluit, aandacht voor de maatschappelijk kwetsbare groepen.   
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2.2 Taalstimulering 

2.2.1 Taalweken 
 

Binnen iedere werking van Thebe vzw merken we dat veel jongeren het moeilijk hebben bij de 
Nederlandse taal. Op maat van de groep en de individuele jongere wordt hier rekening mee 
gehouden en gaan we samen met hen aan de slag rond taal. Dit komt naar voren binnen het 
activiteitenaanbod, de contactmomenten en individuele contacten met de jongeren. 

 

2.2.2 Indicatoren volgens convenant 
 

Overzicht activiteiten  

 Jongerenwerking 
 Outreachend werk 
 Ju jutsu 
 Individuele trajecten 

Thebe zet op iedere werking en traject in op taalstimulering 

Overzicht bereikte jongeren, inclusief leeftijd, geslacht en etnische achtergrond 

Jongeren vanaf 12 jaar binnen iedere werking 

Overzicht overleg dienst onderwijs en educatie 

Dit overleg heeft niet plaatsgevonden. 

 

2.2.3 Plaats in BBC volgens convenant 
 

Actie 03.04.04.01: Het gemeentebestuur zal vanuit de dienst onderwijs & educatie het 
gemeentelijk taalbeleid coördineren  en regisseren. 
Actie 03.04.04.04: Het gemeentebestuur zal haar vrijwilligers en professionelen  ondersteunen 
door in te spelen op het vergroten van hun bagage inzake ‘taal’ en ‘taalstimulering’ door 
vormings- en infomomenten. 
Actie 05.11.03.03: Het gemeentebestuur voert een secundair inburgeringsbeleid. 
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2.3 Tewerkstelling 
 

Vzw Thebe heeft in 2018 twee leerlingen uit het Deeltijds Onderwijs aangeworven in het kader 
van Sociaal Fonds Sociale Maribel en het Generatiepact, die voorzien in de loonsubsidie. Er is 
een nauwe samenwerking met de DBSO Maasmechelen, de school waar de jongeren vandaan 
komen. 

Deze jongeren leggen een traject af bij vzw Thebe waarbij een veilige omgeving  wordt gecreëerd 
om te experimenteren, vaak met vallen en opstaan. De jongeren krijgen kansen om bijvoorbeeld 
de werktijden correct  leren na te leven. Binnen hun schoolopleiding wordt hen zinvolle kennis 
aangeleerd. Vaak wordt deze kennis als betekenisloos ervaren, niet onbelangrijk om te 
vermelden dat deze jongeren vaak in een watervalsysteem zijn terechtgekomen tijdens hun 
schoolcarrière. Om die reden gedragen ze zich vaak weinig constructief, zowel op school als op 
de werkvloer. De taak van de begeleider op de werkvloer bestaat eruit om de opgelegde 
opdrachten als betekenisvol te gaan ervaren, waardoor ze beetje bij beetje een betrokkenheid 
gaan ondervinden. De jongeren verwerven en ontwikkelen competenties  die van belang zijn 
voor hun toekomst. De begeleiding zorgt ervoor dat de jongeren inzicht vergaren, hun zelfbeeld 
op een positieve manier zien veranderen… waardoor hun positie in de samenleving en later op 
de arbeidsmarkt waardevoller wordt. Er is dus wel degelijk sprake van een duidelijk benoemde 
educatieve doelstelling, die op regelmatige basis met de school wordt geëvalueerd.  

Dit jaar was het tewerkstellingsproject weer gericht op het bieden van kansen aan jongeren uit 
het deeltijds onderwijs. We richtten ons hierbij op jongeren die door de school (DBSO) als 
moeilijk plaatsbaar ervaren worden. De tewerkstelling verliep ook dit jaar in nauw overleg met 
het DBSO van Maasmechelen. Om het traject goed te doorlopen moeten de jongeren zowel 
functioneren binnen onze werking als op school. Afhaken op school betekent ook het stopzetten 
van het contract. 

Er waren twee deeltijdse functies in het kader van Sociaal Fonds Sociale Maribel en het 
Generatiepact. 

De tewerkstelling is gelinkt aan de opleiding. Dit betekent dat de jongeren worden ingezet voor 
het onderhouden van de lokalen. Daarnaast bieden zij logistieke ondersteuning bij de 
kinderwerking op woensdagnamiddag.  

Door het project ‘tewerkstelling’ is vzw Thebe er in 2017  in geslaagd om 2 mensen een halftijdse 
baan aan te bieden als ‘oefenparcours’ voor hun latere loopbaan. 

De begeleider van deze deeltijdse jongeren heeft een “mentor plus” getuigschrift behaald 
waardoor Thebe vzw kan genieten van een RSZ-korting voor dit personeelslid. 

Door de jarenlange ervaring van Thebe vzw in het werken met jongeren uit het deeltijds 
onderwijs. Deze talloze succeservaringen hebben er toe geleid dat onze organisatie steeds vaker 
aanvragen van deeltijds lerenden moet weigeren. 
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2.4 Sportactiviteiten 

2.4.1 Ju jutsu 
 

Iedere dinsdag en donderdag nemen jongeren deel aan onze trainingen ju jutsu. Deze werking 
is gegroeid uit het outreachend werk doordat heel wat jongeren interesse toonden in deze 
gevechtsport, maar de stap naar een club te groot is en ze hier op te veel drempels stuiten. De 
financiële drempel komt in gesprekken met de jongeren en/of hun ouders regelmatig naar 
voor. Naast de financiële drempel zijn er ook nog verplichtingen, verwachtingen en vooral de 
aanpak en begeleidershouding die bij een reguliere vechtsportclub naar voren komen en waar 
binnen onze werking anders mee omgegaan wordt. Net zoals binnen iedere werking werken 
wij op maat van de groep en het individu. Een aanpak die noodzakelijk is voor het welslagen 
van alle activiteiten bij onze doelgroep. 

Zoals verschillende studies (bv. The potential of sports for socially vulnerable youth, Reinhard 
Haudenhuyse/Marc Theeboom, vechtsporten met een plus, Marc Theeboom, Ellen 
Verheyden) aantonen is vechtsport een geweldig instrument om mee aan de slag te gaan, in 
het bijzonder om de ontwikkeling bij jongeren te stimuleren. Iedere vechtsport baseert zich op 
waarden, normen en principes, in het ju jutsu is dit niet anders. Deze zijn zelfs prominent 
aanwezig. De verwachtingen omtrent houding binnen deze vechtport vinden hun oorsprong in 
het bushido, de erecode van de samoerai. Dit maakt van ju jutsu een ideale sport om de 
ontwikkeling van jongeren, hun houding, sociale vaardigheden en zelfbeeld verder positief te 
ontwikkelen. 

De ju jutsu stijl die wordt aangeboden is het Shin Tai Ryu ju jutsu wat zijn oorsprong vindt in 
Hakku Ryu en Sin Ryu ju jutsu. 

De nadruk ligt niet expliciet op het aanleren van de technieken maar eerder op het verder 
ontwikkelen van sociale vaardigheden en werken aan een positief zelfbeeld en weerbaarheid. 
Deze werkvorm is onder de loep genomen in een eindwerk van laatstejaarsstudent Social 
Work, Luuk Geelen.  Hierin worden zowel de positieve effecten op korte, middellange en lange 
termijn van deze werkvorm ten opzichte van de deelnemers bevestigd. Ook de aanpak op maat 
en het verschil ten opzichte van een vechtsportclub wordt duidelijk omschreven. Binnen het 
jeugdwelzijnswerk wordt vaker vechtsport als middel ingezet, dit is hier niet anders. De 
meerwaarde voor de deelnemers is onweerlegbaar bewezen. 

 

2.4.2 Indicatoren volgens convenant 
 

Overzicht activiteiten 
 
Op dinsdag en donderdag wordt er ju jutsu aangeboden aan jongeren vanaf 12 jaar. 
 
Overzicht bereikte jongeren, inclusief leeftijd, geslacht en etnische achtergrond 
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Bij het aanbod van ju jutsu nemen gemiddeld 10 jongeren deel per training. 
 
Evaluatie 
 
Niet van toepassing 
 
Overzicht participatie aan planningsoverleg 
 
Niet van toepassing 

 

2.4.3 Plaats in BBC volgens convenant 
 

Actie 02.04.04.02: Organisatie van sportactiviteiten voor kansengroepen in de sociale wijken 
van Maasmechelen ( o.a. opboksen, buurtsport …) en voor etnische minderheden (o.a. 
taalsportkamp …)  met aandacht voor transversale samenwerking (sport, jeugd, integratie, 
onderwijs). 

Actie 05.11.03.03: Het gemeentebestuur voert een secundair inburgeringsbeleid. 
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2.5 Internationale uitwisseling 
 

Er heeft geen internationale uitwisseling plaats gevonden in 2018. 

 

2.6 Toeleiding naar vrije tijd 
 

Toeleiding is een onderdeel van het jeugdwelzijnswerk, dit onderdeel was dan ook 
onafgebroken in iedere werking terug te vinden. Enerzijds wordt het gemeentelijke 
vrijetijdsaanbod binnen de werkingen van Thebe vzw bekend gemaakt bij de doelgroep. 
Anderzijds vind Thebe vzw het zeer belangrijk te vertrekken vanuit de noden, behoeften en 
wensen van de jongeren. Op vraag van hen gaan we op zoek naar een zinvolle 
vrijetijdsbesteding, laten we hen kennis maken met het ruime aanbod en stimuleren wij hen om 
hier aan deel te nemen. Dit met matig succes. Toeleiden op zich is dan ook niet het uiteindelijke 
doel, wel het verbreden van de leefwereld van de jongeren en hen zo meer keuzemogelijkheden 
geven. 

Jaar na jaar blijven wij op drempels stuiten die toeleiding en actieve participatie bemoeilijken of 
onmogelijk maken. Dit werd in het verleden reeds meermaals gemeld aan de gemeentelijke 
diensten. 

Jammer genoeg moeten wij vaststellen dat de drempels, beschreven in het drempelonderzoek 
Maasmechelen 2013 door het CMGJ, nog steeds actueel zijn. Ook is onze signaalnota van 
december 2017 omtrent toeleiding nog altijd aan de orde, deze kan u terugvinden als bijlage. 

 

2.6.1 Indicatoren volgens convenant 
 

Overzicht en beschrijving van ondernomen acties 

Bekendmaking binnen alle werkingen van de tegemoetkomingen van het OCMW en de 
mutualiteiten binnen de vrije tijd. 

Bekendmaking binnen alle werkingen van het aanbod van het cultureel centrum 
Maasmechelen. Bekendmaking Uit-Pas 

 Bekendmaking activiteiten Doe-pas 
 Bekendmaking en toeleiding jeugdhuis Underground 
 Bekendmaking project BLM 
 Bekendmaking, toeleiding en deelname aan kleurrijk Maasmechelen. 

2.6.2 Plaats in BBC volgens convenant 
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Actie 05.03.01.03: Het gemeentebestuur stimuleert de participatie van kansengroepen aan het 
particuliere en gemeentelijk vrijetijdsaanbod. 
Actie 05.11.03.03: Het gemeentebestuur voert een secundair inburgeringsbeleid. 
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3 Signaalnota 
 

Thebe heeft signalen aangehaald op de jeugdwelzijnsoverleggen. 

13/06/2018; 

 Alcohol vrij verkrijgbaar in drankautomaten 
 Waterpijp wordt door veel jongeren als niet schadelijk gezien 
 Herhaling: structureel verkoop lachgas in lounge bars 

04/10/2018; 

 Herhaling: Alcohol vrij verkrijgbaar in drankautomaten 
 De gevaren van “lootbox” games 
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4 Overlegmomenten 
 

Omschrijving: vzw Thebe neemt op een actieve wijze deel aan overleggen die 
relevant zijn voor de werking 

Vzw Thebe participeert actief in een aantal overlegstructuren vanuit haar bekommernis om en 
expertise m.b.t. het welzijn van kinderen en jongeren: 

 Jeugdwelzijnsoverleg 
o Kristof 

 Stand van zaken outreachend werken 
 Netwerking jeugddienst, Jac, Straathoekwerk 
 Bijkomende relevante informatie vanuit verscheidene diensten 
 Convenant gerelateerd overleg 
 Toelichting signaalnota 

 Afstemmingsoverleg jongeren en wijken 
o Kristof 

 Stand van zaken outreachend werken 
 Convenant gerelateerd overleg 

 Algemene Vergadering Jeugdraad en Dagelijks Bestuur Jeugdraad 
o  Laurien 

 Netwerking met de reguliere werkingen 
 Relevante informatie uitwisselen 
 Convenant gerelateerd overleg 

 Coördinatorenoverleg Uit de Marge/CMGJ 
o Mieke  

 Netwerking met andere Limburgse jeugdwelzijnswerkingen 
 Relevante informatie uitwisselen 

 Diverse intervisiegroepen Uit de Marge/CMGJ 
o Laurien 

 Intervisie 
 Kwaliteitswaarborging van de medewerker(s) 

 Forum Participatie 
o Mieke 

 Relevante informatie uitwissellen  
 Raad van Bestuur  en Dagelijks bestuur Uit de Marge/CMGJ 

o Mieke 
 Netwerking 
 Relevante informatie uitwisselen 

 Overleg PTS-deeltijds onderwijs 
o Mieke 
o Christ 

 Tijdens dit overleg wordt het gedrag van de brugjongeren op het werk 
besproken aan de hand van competenties. Ook wordt besproken hoe de 
jongeren op school functioneren. 

 Occasionele vergader- en overlegmomenten 
o Diverse vertegenwoordiging al naargelang het item 

 Werkgroep vzw Tuinwijk 2020 
o Mieke  

 Betrokkenheid jongeren Eisden Cité, ligging jeugdhuis 
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5 Personeel 
 

NAAM FUNCTIE FT STATUUT KWAL. 

Mieke Dus Coördinator 1 Bediende B1a 

Laurien Boumans Jongerenwerker 1  Bediende      B1c                    

Alev Duymaz Stafmedewerker 1 Bediende B1b 

Kristof Hayen Stafmedewerker 1 Bediende B1b 

Christ Thernikow Onderst. Pers. 1  Arbeider L4 

Nikola Migacz Deelt. Lerende 0.5 Arbeider L4 

Iwan Iwankiw Deelt. Lerende  0.5 Arbeider       L4 

  TOTAAL 6   
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6 Vorming 
 

 Intervisie CMGJ 
o Laurien 

 Suïcidepreventie in het jeugdwerk 
o Laurien 
o Kristof 
o Deborah 

 Basiscursus jeugdwelzijnswerk 
o Deborah 

 Het beroepsgeheim en de praktijk 
o Kristof 

 Radar 
o Laurien 

 Gamen CAD 
o Laurien 
o Deborah 
o Kristof 
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7 Bijlagen 
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VERSLAG AV JONGERENWERKING 
Datum: donderdag 1 februari 2018 
Aanwezige begeleiding: Christ, Kristof, Sarah, Mieke en Laurien 
Aantal aanwezige jongeren: 28 
 
Om 19u00 ging de algemene vergadering van start. Bij aanvang waren 19 jongeren aanwezig. De 
rest van de jongeren waren maximum 10 minuten te laat. 
 
Besproken onderwerpen 
 Bovenlokale projecten: Het wegvallen van de bovenlokale projecten (ondernemerschap en 

artistieke expressie) zorgt voor onbegrip en frustratie bij de jongeren.  
 Verduidelijken afspraak: Geen jeugdhuisgasten komen achter de toog. Enkel kernleden en 

medewerkers. Kernleden besteden meer aandacht aan de kassa (na verschillende tekorten 
hebben gehad). 

 Nieuwe afspraak: In het jeugdhuis wordt enkel nog gekookt tijdens kookactiviteiten. De 
medewerkers blijven zitten met de rommel die gemaakt wordt.  

 Alcoholgebruik: Het jeugdhuis verkoopt tijdelijk bier. Dit mag enkel verkocht worden na 18 
uur. 

 Gebruik van materiaal: De jongeren zijn gevraagd om met respect gebruik te maken van het 
materiaal van het jeugdhuis. Ze vragen om maatregelen uit te stellen. De medewerkers 
bekijken dit nog. 

 Jongeren hebben informatie (CAD) meegekregen omtrent gokken. Dit is een actueel thema bij 
de jongeren.  
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VERSLAG AV JONGERENWERKING 
Datum: donderdag 13 september 2018 
Aanwezige begeleiding: Christ, Kristof, Deborah, Mieke en Laurien 
Aantal aanwezige jongeren: 39 
 
Alle jongeren waren een half uur voor de start van de AV aanwezig. Er werd chips en een drankje 
voorzien.  
 
Besproken onderwerpen 
 Zomervakantie: Met de jongeren werd de afgelopen zomervakantie overlopen.  Jongeren 

geven aan dat het een zeer geslaagde vakantie was. 
 Opstart activiteit: De jongeren werden op de hoogte gebracht van de volgende grote uitstap. 

De opstartactiviteit van de jongerenwerking, uitstap naar Aqualand, zal plaatsvinden op 
zaterdag 6 oktober. 

 Debattle MM: De jongeren werden op de hoogte gebracht van het belang aan de deelname 
van Debattle. De jongeren hebben onbegrip over de onduidelijke toekomst van Thebe. 

 Opfrissen van afspraak: Geen jeugdhuisgasten achter de toog, enkel kernleden en begeleiders. 
 De jongeren werden op de hoogte gesteld van de aanwerving van een nieuw kernlid. Deze zal 

worden gekozen op donderdag 27 september. 
 Verduidelijking afspraak: Geen shisha in en rond het jeugdhuis. Jongeren blijven onbegrip 

tonen voor deze afspraak. 
 Voorstellen voor nieuwe activiteiten en uitstappen werden verzameld. 
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Activiteiten jongerenwerking 2018 

Januari 2018 

 Woensdag 3 januari: Fifa toernooi 
 Donderdag 4 januari: Kicker toernooi 
 Vrijdag 5 januari: Kookactiviteit en eetavond 
 Zaterdag 6 januari: Space Jump Kerkrade 
 Vrijdag 12 januari: Pingpong toernooi 
 Zaterdag 13 januari: Kookactiviteit en eetavond 
 Zaterdag 20 januari: Kookactiviteit en eetavond 
 Zaterdag 27 januari: Uitstap Cinema Maasmechelen 
 Woensdag 31 januari: Gezelschapsspelen  

 

Februari 2018 

 Donderdag 1 februari: AV jongerenwerking 
 Vrijdag 2 februari: Warme wafels met ijs in het jeugdhuis 
 Zaterdag 3 februari: Kookactiviteit en eetavond 
 Zaterdag 10 februari: Kookactiviteit en eetavond 
 Maandag 12 februari: Uitstap Hengelhoef 
 Dinsdag 13 februari: Quizavond 
 Woensdag 14 februari: Valentijn 
 Donderdag 15 februari: Avond van de weerwolven (Kaartspel) 
 Vrijdag 16 februari: Glow in the dark spellen in het jeugdhuis 
 Zaterdag 24 februari: Kookactiviteit en eetavond 

 

Maart 2018 

 Zaterdag 3 maart: Kookactiviteit en eetavond 
 Vrijdag 9 maart: Barbarenavond 
 Zaterdag 10 maart: Kookactiviteit en eetavond 
 Vrijdag 16 maart: Filmavond 
 Zaterdag 17 maart: Kookactiviteit en eetavond 
 Donderdag 23 maart: Kicker toernooi 
 Vrijdag 30 maart: Infosessie politiserend werken door Uit De Marge 

 

April 2018 

 Dinsdag 3 april: De Mol 
 Woensdag 4 april: Avond van de Weerwolven (kaartspel) 
 Donderdag 5 april: Spelavond, kaartspelen 
 Vrijdag 6 april: TLONT fuif 
 Maandag 9 april: Spel 12 uren van Thebe 
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 Dinsdag 10 april: Glow in the dark 2.0 
 Woensdag 11 april: Kicker toernooi 
 Donderdag 12 april: Stadsspel 
 Vrijdag 13 april: Kookactiviteit en eetavond 
 Vrijdag 20 april: Workshop mocktails maken 
 Zaterdag 21 april: Barbecue eetavond 
 Vrijdag 27 april: Volleybal toernooi 
 Zaterdag 28 april: Kookactiviteit en eetavond 

 

Mei 2018 

 Vrijdag 4 mei: Filmavond 
 Zaterdag 5 mei: Kookactiviteit en eetavond 
 Woensdag 9 mei: Politiserend werk, samenkomst werkgroep 
 Vrijdag 11 mei: Weerwolven in het jeugdhuis (kaartspel) 
 Zaterdag 12 mei: Kookactiviteit en eetavond 
 Vrijdag 18 mei: Iftar 
 Zaterdag 19 mei: Iftar 
 Vrijdag 25 mei: Iftar 
 Zaterdag 26 mei: Iftar 
 Woensdag 30 mei: Politiserend werk, samenkomst werkgroep 

 

Juni 2018 

 Vrijdag 8 juni: Weerwolven in het jeugdhuis (kaartspel) 
 Zaterdag 9 juni: Iftar 
 Vrijdag 15 juni: Kickertoernooi 
 Zaterdag 16 juni: Kookactiviteit en eetavond 
 Dinsdag 19 juni: Deelname overleg Kleurrijk Maasmechelen 
 Zaterdag 23 juni: Ondersteuning kienavond 
 Dinsdag 26 juni: Uitstap airsoft 
 Zaterdag 30 juni: Deelname Kleurrijk Maasmechelen 

 

Juli 2018 

 Maandag 2 juli: Waterhonkbal 
 Dinsdag 3 juli: Volleybal 
 Woensdag 4 juli: Weerwolven in het jeugdhuis 
 Donderdag 5 juli: Uitstap Hengelhoef 
 Vrijdag 6 juli: Barbecue eetavond 
 Maandag 9 juli: Levensgroot tafelvoetbal toernooi 
 Donderdag 12 juli: Dropping 
 Vrijdag 13 juli: Kookactiviteit en eetavond 
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 Maandag 16 juli: Uitstap Vissen 
 Woensdag 18 juli: Quiz zonder antwoorden 
 Donderdag 19 juli: Uitstap Blankenberge en Brugge 
 Vrijdag 20 juli: Kookactiviteit en eetavond 
 Maandag 23 juli: Kamp Zutendaal 
 Dinsdag 24 juli: Kamp Zutendaal 
 Woensdag 25 juli: Kamp Zutendaal 
 Donderdag 26 juli: Kamp Zutendaal 
 Vrijdag 27 juli: Kamp Zutendaal 
 Maandag 30 juli: Volleybal toernooi 

 

Augustus 2018 

 Woensdag 1 augustus: gezelschapsspelen 
 Donderdag 2 augustus: Spel Ontdek MM 
 Vrijdag 3 augustus: Eetavond  
 Collectieve sluit: Maandag 6 augustus tot maandag 27 augustus 
 Maandag 27 augustus: Waterspel   
 Dinsdag 28 augustus: Chocolade rivier 
 Woensdag 29 augustus: Filmavond 
 Donderdag 30 augustus: Kicker toernooi 
 Vrijdag 31 augustus: Kookactiviteit en eetavond 

 

September 2018 

 Woensdag 5 september: Politiserend werken  
 Vrijdag 7 september: Grote samenwerkingsspelen 
 Zaterdag 8 september: Kookactiviteit en eetavond 
 Woensdag 12 september: Voetbal toernooi 
 Donderdag 13 september: AV jongerenwerking 
 Zaterdag 15 september: Kookactiviteit en eetavond 
 Vrijdag 21 september: Feestweekend OKE 
 Zaterdag 22 september: Feestweekend OKE 
 Zondag 23 september: Feestweekend OKE 
 Zaterdag 29 september: Debattle 

 

Oktober 2018 

 Zaterdag 6 oktober: Uitstap Aqualand Keulen 
 Zaterdag 13 oktober: Filmavond jeugdhuis OKE 
 Vrijdag 19 oktober: Weerwolven in het Lont 
 Zaterdag 20 oktober: Kookactiviteit en eetavond 
 Vrijdag 26 oktober: Halloween Kickertoernooi 
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 Zaterdag 27 oktober: Halloween diner 
 Maandag 29 oktober: Horror filmmarathon 
 Dinsdag 30 oktober: Halloween escape room 
 Woensdag 31 oktober: Halloween escape room 

 

November 2018 

 Vrijdag 2 november: Uitstap Halloweentocht 
 Woensdag 7 november: Politiserend werken 
 Zaterdag 10 november: Kookactiviteit en eetavond 
 Woensdag 14 november: Politiserend werken 
 Vrijdag 16 november: Karaoke  
 Zaterdag 17 november: Kookactiviteit en eetavond 
 Woensdag 21 november: Opnames in het Lont 
 Vrijdag 23 november: Kicker toernooi 
 Zaterdag 24 november: Dag van de Jeugdhuizen 

 

December 2018 

 Zaterdag 1 december: Kookactiviteit en eetavond 
 Woensdag 5 december: Bezoek Sint en Piet 
 Vrijdag 7 december: Filmavond 
 Zaterdag 15 december: Kerstcafé KSA de Blauwvoet 
 Vrijdag 21 december: Kicker toernooi 
 Zaterdag 22 december: Kookactiviteit en eetavond 
 Donderdag 27 december: Kerstfeest jongerenwerking 
 Vrijdag 28 december: Karaoke  
 Zaterdag  29 december: Uitstap Efteling 

 


