
Vagevuur Open Jeugdwerk vzw 

 

Missie: 
 

Vagevuur vergroot de groeikansen van jongeren, met extra aandacht voor jongeren in een 

maatschappelijk kwetsbare situatie. 

Met ontmoeting als sleutel werkt de vzw aan het scheppen van een thuisgevoel binnen 

een duurzame, solidaire en rechtvaardige samenleving door het organiseren van Open 

Jeugdwerk.  

 

Visie 

- Vergroot de groeikansen 

Ons doel is het vergroten van de groeikansen voor jonger en het verminderen van factoren die hen afremmen in 
hun groei. Dit doen we door: 
- jongeren mondiger te maken en hun zelfvertrouwen een boost te geven. 

- kansen te geven om de wereld rondom hen beter te leren kennen en hun leefwereld te vergroten. 

- het vergroten van sociale vaardigheden en zelfstandigheid 

- de verbondenheid te vergroten, zowel onderling als met hun omgeving 

 

 

- jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie 

Onze werking richt zich naar álle jongeren uit de ruime omgeving. Om een zo breed mogelijke groep jongeren te 

bereiken doen we extra inspanningen voor die jongeren die minder makkelijk hun weg vinden naar het jeugdwerk. 

Dit doen we door zelf naar de jongeren toe te stappen en hen te leren kennen. 

De term ‘maatschappelijk kwetsbare situatie’ duidt er op dat niet iedereen met dezelfde kansen geboren wordt. Er 

kunnen een heleboel redenen zijn waarom sommige jongeren het moeilijker hebben om volwaardig deel te nemen 

aan de maatschappij. We ondersteunen jongeren om hun plaats te kunnen opnemen en bestrijden oorzaken van 

maatschappelijk onrecht. 

Naast vrijetijd is er ook aandacht voor de andere levensdomeinen waar jongeren mee bezig zijn. De jongeren 

vinden bij ons een aanspreekpunt en luisterend oor. Waar nodig kijken we met de jongeren hoe ze het best verder 

geholpen kunnen worden en welke eventuele doorverwijzingen daarvoor nodig zijn. We streven ook naar structurele 

oplossingen van maatschappelijk kwetsbare situaties door signalen door te geven, partners samen te brengen en 

te streven naar opvolging van de signalen bij beleidsmakers. 

 

- Ontmoeting als sleutel 

We organiseren en stimuleren ontmoeting, ook voor hen die anders weinig met elkaar in contact komen. Op die 

manier krijgen jongeren een bredere leefwereld en ontdekken ze een breed gamma aan denkwijzen en visies. 

Ontmoeting zorgt er voor dat jongeren meer keuzemogelijkheden hebben in het aantal bouwstenen waaruit ze hun 

identiteit opbouwen.  

 



- Thuisgevoel 

We zorgen ervoor dat jongeren zich kunnen thuis voelen binnen de werking. ‘Respect’ is hiervoor erg belangrijk, 

jongeren willen serieus genomen worden en willen dat er naar hen geluisterd wordt. De jongeren worden niet 

bekeken als clïenten of afnemers van het aanbod. Ze worden als volwaardig beschouwd en er is ruimte voor alle 

dimensies en levensdomeinen van de jongere. In een warme thuis vinden jongeren een eerste aanspreekpunt voor 

wat hen bezig houdt. 

Jongeren worden welkom geheten en benaderd vanuit hun mogelijkheden en kwaliteiten. Er is inspraak van de 

jongeren op alle niveaus van de vzw, ook in de Raad van bestuur. Er wordt samen met de jongeren beslist welke 

activiteiten er op touw gezet worden. Het organiseren én het uitvoeren van de activiteiten gebeurt samen met de 

jongeren. Vanuit de contacten met de jongeren, met partnerorganisaties en via een constante omgevingsanalyse 

gaan we na wat de behoeften van de doelgroep zijn en spelen we hierop in. Er wordt dus steeds van onderuit 

gewerkt, de begeleidersaanpak van de beroepskrachten is afgestemd op dit principe. 

 

- Duurzame, solidaire en rechtvaardige samenleving 

We willen dat jongeren zich ook kunnen thuis voelen in de samenleving en streven daarom naar een duurzame, 

solidaire en rechtvaardige samenleving. We brengen dit in de praktijk in onze eigen werking en dragen dit ook uit 

naar buiten toe. Door jongeren te ondersteunen in hun passies en zelfbewustzijn en hen met respect te benaderen 

leggen we mee de basis voor zo een toekomst.  

Vandaag is er een ongelijke verdeling van economisch, sociaal en cultureel kapitaal: niet elke jongere vertrekt 

vanuit dezelfde startpositie. Vagevuur wil de belangen van de jeugd verdedigen en een spreekbuis vormen voor de 

jongeren. Om dit op een efficiënte manier te doen streeft de vzw naar samenwerkingen met andere 

jeugdorganisaties, welzijnsorganisaties en in het algemeen organisaties die werken op de verschillende 

leefdomeinen van jongeren. 

 

- Open Jeugdwerk 

 

De vzw is ontstaan als een jeugdhuiswerking, maar onze methodes werden verruimd en er ontwikkelden zich 

meer hybride vormen van werken met jonge mensen (met een belangrijke rol voor outreachend werk). Het 

theoretisch kader wordt dan ook verruimd tot ‘Open Jeugdwerk’.1 

De basis van waaruit gewerkt wordt zijn de noden van de jongeren. In een vrijwillige context vergroten we samen 

met hen hun groeikansen. Dit soort jeugdwerk kenmerkt zich door zijn open karakter, het past zich aan op basis 

van wat de jongeren nodig hebben. Op die manier kan het jeugdwerk zich afspelen binnen de muren van een 

jeugdhuis, maar ook op straat of bij jongeren thuis. 

 

 
1 De ECYC definieert Open Jeugdwerk als volgt: 
Het doel van Open Jeugdwerk is om jonge mensen op basis van hun vrijwillig engagement, ontwikkelingskansen 
en leerervaringen te bieden die hen in staat stellen om een actieve rol te spelen in een democratische 
samenleving, en om aan zelfontwikkeling te doen. Dat kan in jeugdhuizen, jeugdclubs, jeugdcentra, 
jeugdprojecten, en op straat of in de publieke ruimte, via vindplaatsgericht jeugdwerk, pleinwerk en andere 
vormen van outreachend werk.. 


