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Jeugdwerk, jeugdverenigingen en jeugdhuizen in Brussel 

 

Samenwerking tussen scholen en jeugdwerk biedt aan Brusselse kinderen en jongeren een 

Nederlandstalig netwerk. Dit biedt veel kansen voor een brede persoonlijkheidsontwikkeling, 

taalverwerving en informeel leren. Het Brusselse jeugdwerk is divers: informatie- en 

adviesdiensten, professioneel jeugdwerk, jeugdverenigingen en jeugdhuizen. 

1 Info, advies en begeleiding 

Het Jongeren Advies Centrum (JAC) van Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Brussel biedt 

laagdrempelige hulp- en dienstverlening rond administratieve en sociale problemen aan jongeren 

(12 tot 25 jaar), ouders, opvoeders en leraren. Voor info, advies en begeleiding kunnen scholen en 

jongeren ook terecht bij de gemeentelijke jeugddiensten: 

Gemeente Jeugddienst 

Brussel BRAVVO – Brussel Vooruit – Jeugdcentrum Loco-Motive 

Anderlecht  Nederlandstalige Jeugddienst 

Ganshoren Nederlanstalige Jeugddienst  

Jette  Dienst Nederlandstalige Cultuur 

Sint-Agatha-Berchem  Sociale Cohesie Hunderenveld 

Vorst Jeugddienst  

 

2 Jeugdwerkinitiatieven 

In tegenstelling tot een jeugdvereniging die wordt georganiseerd door vrijwilligers, wordt een 

jeugdwerkinitiatief professioneel omkaderd met steun van de overheid.  

2.1 D’Broej 

De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren (D’Broej) is een jeugdwerkinitiatief 

ondersteund door de VGC. Door vrije tijdsactiviteiten en wijkgerichte jeugdwerkingen ontwikkelt 

D’Broej de talenten van kinderen en jongeren uit een kwetsbare of kansarme omgeving. D’Broej telt 

8 deelwerkingen: 

Gemeente Jeugdwerking Info 

Sint-Jans-Molenbeek 
(Osseghem) 

Centrum West Facebook Centrum West  

Sint-Jans-Molenbeek 
(Zwarte Vijvers) 

Vereniging van Marokkaanse 
Jongeren 

Facebook VMJ-AJM 

Brussel-Stad 
(Bloemenhof) 

Brussels Boxing Academie 
(BBA) 

Website BBA 

Brussel-Stad 
(KVS) 

Jeugdhuis Chicago 
 

Facebook Chicago 

Laken Miks Website Miks 

https://guimard-my.sharepoint.com/personal/stijn_vaneynde_katholiekonderwijs_vlaanderen/Documents/Adviesraad%20Brussel%20(ARB)/PRO.-website%20Brussel%20(gedeeld)/§5%20Zorgbreed%20en%20kansenrijk%20onderwijs%20in%20Brussel/Educatief%20netwerk%20rond%20de%20school/Werktekst/www.katholiekonderwijs.vlaanderen
http://www.cawbrussel.be/
http://www.bravvo.be/
http://www.anderlecht.be/
http://www.ganshorensport.be/home-nl
http://www.jette.irisnet.be/
http://www.1082berchem.brussels/
http://newforest.irisnet.be/nl/gemeentediensten/jeugd
http://www.dbroej.be/
https://www.facebook.com/communicatiecentrumwest/?fref=ts
https://www.facebook.com/Ajm-Vmj-DBroej-515655105204029/
https://bba-olympic.be/
https://www.facebook.com/Jeugdhuis-Chicago-Maison-de-Jeunes-186606398028064/?fref=ts
http://miks1020.wix.com/miks
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(Bockstael) 

Anderlecht Peterbos Facebook Peterbos 

Etterbeek Chambéry Facebook Chambéry 

Schaarbeek 
(Brabant) 

Ratatouille Facebook Ratatouille 

 

Jaarlijks bereikt D’Broej 2.000 ketjes (400 tussen 6 en 12 jaar, 800 tussen 12 en 18 jaar en 800 

ouder dan 18 jaar). Elke week worden 250 activiteiten aangeboden (waarvan 10% 

huiswerkbegeleiding) en in de vakantieperiodes worden kampen en speelweken georganiseerd. De 

grootste deelwerkingen zijn de Brussels Boxing Academy en de Vereniging van Marokkaanse 

Jongeren.  

Naast jeugdwerk heeft D’Broej ook een beperkt aanbod jeugdwelzijnswerk met preventieve acties 

en individuele hulpverlening en doorverwijzing. D’Broej is betrokken bij brede scholen en werkt 

nauw samen met andere jeugdwerkingen: 

Gemeente Jeugdwerking Contact 

Sint-Jans-Molenbeek WMKJ Foyer Website Foyer 

Sint-Jans-Molenbeek La “J”  

 

2.2 JES Brussel 

Het stadslabo voor kinderen en jongeren JES Brussel heeft een aanbod binnen jeugdwerk, welzijn en 

opleiding. JES vertaalt hedendaagse stedelijke dynamieken naar vernieuwende initiatieven. 

Uitgangspunten zijn: 

o Geïntegreerde aanpak (jeugdwerk, jeugdwelzijn, opleiding en werk) 

o Vindplaats gericht en participatief 

o Gericht op het versterken van competenties 

2.2.1 Aanbod JES voor scholen 

JES heeft een aanbod van activiteiten voor leerlingen, lerarenteams, studenten lerarenopleiding en 

ouders. Voor het basisonderwijs biedt JES volgende activiteiten aan: 

o Stadspel Zapstad 1000 (erfgoed van de vijfhoek) 

o Thematische buurtontdekkingen 

o Squeeze: een mediawijze serious game (online identiteit) 

o Stadsklassen (meerdaags programma stadsverkenning) 

Voor het secundair onderwijs zij er volgende activiteiten: 

o Bxl Hero’s (stadsspel met smartphone) 

o Squeeze: een mediawijze serious game (online identiteit) 

o Groepsdynamische buurtontdekking 

o Brussel eXtra Levensbeschouwelijk BXL (levensbeschouwelijk stadsspel) 

Voor lerarenteams en studenten lerarenopleiding biedt JES volgende activiteiten aan: 

o Stadskracht (stad als krachtige leeromgeving) 

o Aan de slag met de buurt (lerarenteams) 

o Contrastrijk Brussel (kennismaking met de leefwereld van de Brusselaars) 

https://www.facebook.com/peterbos.anderlecht.7
https://www.facebook.com/buurtwerk.chamberyvzw/?fref=ts
https://www.facebook.com/Ratatouille1030/?fref=ts
https://www.foyer.be/
https://jesbrussels.be/
https://www.jes.be/pagina.php?id=426
https://www.jes.be/pagina.php?id=427
https://www.jes.be/pagina.php?id=428
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2.2.2 Aanbod JES binnen jeugdwerk en vrije tijd 

Naast activiteiten voor scholen heeft JES Brussel een breed aanbod van activiteiten binnen 

jeugdwerk en vrije tijd:  

o Stadsavontuur met groepsdynamica 

o Hoogteparcours met klimmen en speleo (indoor en outdoor) 

o Avontuurlijk fietsen in de stad 

o Multimediaworkshops in studio BEAM 

o Muziekworkshops in de Muziekstudio 

JES biedt ook vormingen aan begeleiders binnen jeugdwerk. Ten slotte baat JES  een internationaal 

jeugdverblijfcentrum uit (JES Sleep Inn met 89 bedden). 

2.3 Jeugdcentra Aximax en Roodebeekcentrum 

Het jeugdcentrum Aximax, op de grens tussen Brussel en Sint-Joost-Ten-Node, biedt creatieve en 

sportieve ateliers voor jongeren op woensdagnamiddag, donderdagavond, in het weekend en tijdens 

de schoolvakantie. De infrastructuur van Aximax is ook te huur. 

Het Roodebeekcentrum in Sint-Lambrechts-Woluwe heeft een werking voor kinderen, tieners en 

jongeren met o.a. een grafiekatelier in Villa Montald in het Roodebeekpark. 

2.4 Andere jeugdwerkinitiatieven 

Naast D’Broej, JES en de jeugdcentra zijn in Brussel ook onderstaande jeugdwerkinitiatieven 

aanwezig: 

Jeugdwerk Omschrijving Gemeente 

Cultureghem Ontmoetingsplaats voor jong en oud waar 
ideeën een plaats vinden 

- Ketmet 
- Collectmet 
- Kookmet 

Anderlecht 
(Abattoir) 

Foyer Projectwerking gericht op empowerment 
door actief burgerschap, studie en sport (12-
20 jaar) 

Sint-Jans-Molenbeek 

Toestand Creatief hergebruik niet benutte ruimtes 
- Allée du Kaai (Brussel) 
- BiestebroekBis (Anderlecht) 

 

Zonder Handen Circusaanbod  

Pilar Huis voor Kunst & Wetenschap (VUB) Elsene 

 

3 Jeugdverenigingen en jeugdhuizen 

In bijna elke Brusselse gemeente is er een jeugdvereniging of jeugdhuis actief waar jongeren 

terecht kunnen voor Nederlandstalige vrijetijdsactiviteiten. Jeugdverenigingen en jeugdhuizen 

verschillen van jeugdwerkinitiatieven door een omkadering van vrijwilligers. 

https://www.jes.be/aanbod_tussenstap.php?filter=activiteiten
https://www.jes.be/aanbod_tussenstap.php?filter=activiteiten
https://www.jes.be/pagina.php?id=111
https://www.jes.be/pagina.php?id=002
https://www.jes.be/aanbod_tussenstap.php?filter=vorming
https://jes-sleepinn.be/
http://www.jcaximax.be/
https://roodebeekcentrum.wordpress.com/
https://www.cultureghem.be/
http://www.foyer.be/jongerenwerking
http://www.toestand.be/
https://www.circuszonderhanden.be/
https://pilar.brussels/nl
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Chiro Gewest Ket en Scouts en Gidsen Brussel ontvangen als regionale jeugdvereniging 

ondersteuning van VGC, net als hun lokale afdelingen. Samen tellen ze 23 lokale jeugdverenigingen 

met 200 leiders en 2000 aangesloten leden. 

Een Jeugdhuis is een autonome en laagdrempelige open ruimte voor ontmoeting, creatie, 

organisatie en experiment. De Brussel jeugdhuizen worden ondersteund door Jeugdhuizen 

Ondersteuning Brussel (JHOB) met als opdracht:  

o Ondersteuning jeugdhuizen (stimulerend en faciliterend) 

o Ondersteuning jeugdhuis overstijgende initiatieven 

o Netwerkfunctie 

o Experimenten om sector te versterken 

4 Financiële ondersteuning 

4.1 Subsidie jeugd (VGC) 

VGC heeft een breed aanbod aan financiële ondersteuning van individuele jongeren, 

jeugdverenigingen, jeugdwerkinitiatieven en jeugdinfrastructuur: 

o Jeugdwerkprojecten (activiteiten voor kinderen en jongeren in vrije tijd) 

o Subsidie voor individuele jongeren – A fonds (12 tot 26 jaar, zelf gerealiseerd project) 

o Werkingssubsidie jeugdverenigingen (lokaal en regionaal) 

o Werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven (lokaal en regionaal) 

o Infrastructuursubsidie Jeugd 

 

Gemeente Chiro Scouts en Gidsen Jeugdhuis

Brussel Akabe MJ Dar

Laken Chiro Ruusbroec t Mutske

Schaarbeek Chiro

Elsene Marafiki

Sint-Gillis

Anderlecht Wacko Kureghem Satomi

Sint-Jans-Molenbeek Jijippeke Molenbeek

Koekelberg Sint-Anneke

Sint-Agatha-Berchem

Koraal

Radium De Kuub

Ganshoren Chiro Sint-Martinus t Ongeluk

Jette De Klauwaert De Branding

Evere Ridders OLV Onbevlekt MJ 't Schab

Sint-Pierers-Woluwe Stokkel

Mooibos-Lievens

Reynaert-Beatrijs

Oudergem Chiro Alleman

Watermaal-Bosvoorde

Ukkel Jan Breydel / Ekwator t Uilekot

Vorst H20

Sint-Lambrechts-Woluwe Hadewych De Schakel

Sint-Joost-Ten-Node

https://chiro.be/stadswerking-brussel
https://scoutsengidsenbrussel.be/
http://www.brusselsejeugdhuizen.jhob.be/
http://www.brusselsejeugdhuizen.jhob.be/
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/jeugd/subsidie-voor-jeugdwerkprojecten
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/jeugd/fonds-subsidies-voor-individuele-jongeren
https://www.vgc.be/zoek-subsidies-en-dienstverlening?f%5B0%5D=themes_grants%3A23&f%5B1%5D=themes_grants%3A23
https://www.vgc.be/zoek-subsidies-en-dienstverlening?f%5B0%5D=themes_grants%3A23&f%5B1%5D=themes_grants%3A23
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/jeugd/infrastructuursubsidies

