


De Ambrassade 

De Ambrassade zet de jeugd,  
het jeugdwerk, jeugdinformatie 
en het jeugdbeleid op de kaart. 

We versterken de positie van 
kinderen en jongeren in de 
samenleving en hebben een 

positieve impact op hun 
levenskwaliteit. 

 



Inhoudelijk kompas 



4 kerndoelen 



Kerndoel 
‘Exit kinderarmoede’ 

 

Armoede	  is	  een	  structureel	  probleem	  dat	  een	  structurele	  aanpak	  vereist	  vanuit	  het	  beleid	  naar	  
zowel	  kinderen,	  jongeren	  en	  hun	  gezinnen	  in	  armoede,	  als	  naar	  de	  volledige	  samenleving.	  (…)	  
Elk	  kind	  en	  elke	  jongere	  hee?	  het	  recht	  menswaardig	  te	  leven,	  en	  op	  een	  gelijkwaardige	  en	  
voor	  hen	  een	  betekenisvolle	  wijze	  te	  par@ciperen	  in	  de	  samenleving	  en	  het	  beleid.	  (…) 

Strijddoel	  

Beleidsfocus	  op	  armoede	  doen	  toenemen	  	  

He5oomfunc6es	  van	  de	  vrije	  6jd	  

Posi6eve	  impact	  op	  kinderen,	  jongeren	  en	  hun	  gezinnen	  in	  armoede	  





armoedeperspectief 

Bewustmaking	  en	  inzicht	  	   Impact	  op	  de	  leefomgeving	  

Toegankelijkheid	   Maatschappelijke	  
rol	  jeugdwerk?	  

<	  

te versterken,  
verhoogt jeugdwerk 

de hefboomfuncties van de vrijetijd 
voor kinderen, jongeren en hun 

gezinnen in armoede.” 

“Door het	  

Uitgangspunten 



Lokale	  
jeugdwerkers	  

DialOOG 

Begeleiders	  van	  
kinderen,	  jongeren	  
en	  hun	  gezinnen	  in	  

armoede	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  Dialoogcoaches	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

è  Met	  ‘duurzame’	  effecten:	  
“Hoe	  kunnen	  we	  een	  posi@eve	  impact	  realiseren	  voor	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  kinderen	  en	  jongeren	  in	  armoede?”	  
“Hoe	  kunnen	  we	  elkaar	  hierin	  versterken?”	  



Dialoogcoach 

LOKAAL	  
è  Faciliteren	  en	  ondersteunen	  van	  de	  lokale	  dialogen	  
	  
	  

	  
BOVENLOKAAL	  
è	  	  Inzichten	  verduurzamen	  op	  organisaMeniveau	  
	  

klaarstomen	  	   dialogeren	   appelleren	  



Ondersteuningstraject 

•  Vorming	  –	  Intervisie	  –	  ReflecMe	  
•  Ondersteuning	  op	  maat	  
•  Draaiboek	  met	  theoreMsche	  kaders,	  methodes,	  

inspiraMebronnen,	  …	  
	  



Samenleving 

Op	  basis	  van	  de	  in	  ‘beeld’	  gebrachte	  dialogen…	  
	  

è  Informeren	  en	  sensibiliseren	  breed	  jeugdwerk	  &	  
samenleving	  

è	  Beleidsimpact	  op	  basis	  van	  de	  noden	  en	  behoeTen	  



Fasering 

DialOOGronde	  1:	  februari	  2015	  -‐	  …	  

DialOOGronde	  2:	  oktober	  2015	  -‐	  …	  

Resultaten	  bundelen	  en	  ontsluiten:	  september	  2016	  

•  Studiedag voor jeugdwerk en beleidsmakers (resultaten in beeld, 
getuigenissen, debat) 

•  Ontsluiting methodiek ‘dialOOGcoaches’ à tool - draaiboek 
•  Knelpuntennota voor signalen naar het beleid 
 



DialOOGronde 1 

Ondersteuningstraject dialOOGcoaches 
= coach de dialOOGcoach 
 
 
 

DialOOGcoaches zetten dialogen op 
in lokale contexten 

Projectpartners	   Deelnemende	  organisa6es	  



Kwesties 

Spanningsvelden	  

•  Laagdrempeligheid   <>      Vrijblijvendheid  è Duurzame 
           effecten? 

     
•  Eigen organisatie      <>      Visie van het project 
 

Wat	  kan	  jeugdwerk	  voor	  armoedeorganisa6es	  betekenen?	  


