
Kinderen en jongeren (uit gezinnen) die 
financiële drempels ervaren help je enorm
door:
+  jouw lokale groep of kamp een veilige plek 
    te laten zijn waar alle kinderen en jongeren
    zich gelijk kunnen voelen
+  oog te hebben voor verborgen kosten en 
    hier tijdig over te communiceren
+  actief mee te denken als het gaat om
    vervoer of (kamp)spullen
Zo dragen we samen zorg dat ieder kind – 
ongeacht de financiële thuissituatie – zich
gezien weet binnen het EJV en mee kan doen. 

Niet iedereen heeft het financieel 

even breed. Sommige gezinnen leven

onder of net boven de armoedegrens

en het aantal gezinnen dat het

financieel moeilijk heeft neemt toe.

Financiële zorgen gaan over meer 

dan geld: niet of moeilijk rond kunnen

komen kan voor stress zorgen en

invloed hebben op andere gebieden

zoals gevoel van eigenwaarde,

gezonde voeding, mee kunnen doen

aan activiteiten en hobby’s, mee op

kamp kunnen gaan of niet. 

Welke hulp kan
het EJV bieden?

EJV.BE/DIVERSITEITExtra informatie & andere infofiches vind je terug op

De infofiches zijn er om jou als jeugdwerker te ondersteunen met
informatie en tips rond diversiteit. Het EJV hecht er waarde aan dat
ieder kind en elke jongere tot zijn of haar recht kan komen. 

INFOFICHE
DIVERSITEIT

Financiële

drempels
in je lokale
werking

https://ejv.be/
https://ejv.be/diversiteit


Goed om te weten

Wees je bewust van verborgen kosten &
denk actief mee 

Laat je lokale werking een veilige plek zijn Maak EJV kleding mogelijk voor iedereen

Communiceer duidelijk en naar iedereen 

Kijk wat je in jouw buurt kunt betekenen

Kijk kritisch naar de kosten die je maakt en houd ze zo
laag mogelijk voor iedereen. 
Lijst aan de start van een jeugdwerkingsjaar te
verwachten kosten op en communiceer die tijdig naar
ouders zodat ze weten wat te verwachten en de
mogelijkheid hebben om iets te regelen of te sparen.
Als je een activiteit gaat doen: kijk of je iemand vervoer
kan helpen zoeken als vervoer een grote hap uit het
budget is of zorg voor een carpoolsysteem.
Voorzie sociaal kortingstarief op het jaarlijks lidgeld. 

Bij een activiteit komen vaak extra kosten kijken zoals
vervoer naar de locatie of speelkledij die (heel) vies mag
worden. Wees je hiervan bewust en:

Heb je recht op sociaal tarief? Via IEDEREEN
VERDIENT VAKANTIE ontvang je korting op een breed
vrijetijdsaanbod (attractieparken, gezinsuitstappen,
etc.). 

Zorg dat iedereen zich gelijk kan voelen en zich kan
ontspannen. Financiële problemen kunnen leiden tot
schaamte, stress en gevoelens van onveiligheid of
onzekerheid met zich meebrengen. Het is fijn als
zorgen even aan de kant kunnen.
Financiële problemen zijn vaak niet zichtbaar. Heb oog
voor verborgen signalen. Gaat iemand bijvoorbeeld
nooit mee met een activiteit of brengt iemand geen
materiële zaken zoals een zwembroek mee? Maak hier
contact over en zoek samen naar oplossingen. 
Bouw naast het contact met kinderen en jongeren ook
aan contacten met ouders of verzorgers. Persoonlijke
contacten zijn belangrijk: zo kan vertrouwen groeien
en is het makkelijker om te spreken over financiële
zorgen. Ga hier altijd respectvol en discreet mee om. 
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+ 

+ 

+

Informeer steeds alle ouders en deelnemers. Zo is
iedereen op de hoogte, viseer je niemand en neem je
de drempel weg om zelf om hulp te moeten vragen.

Op WELZIJNSZORG.BE en UITDEMARGE.BE vind je veel
informatie, advies, begeleiding en vorming rond
armoede. 

Het EJV hemd introduceren in je kinderwerk of
jeugdgroep: supertof! Denk er wel over na over hoe je
dit voor iedereen mogelijk maakt en ervoor zorgt dat
iemand zich zonder EJV hemd of EJV kledij zich nog altijd
even welkom voelt. Misschien kunnen jullie als groep
een spaarpotje aanleggen, waarvan je een of meer
hemden met korting of kado kunt geven? 
Heb jij EJV kleding liggen die een tweede ronde mee
kan? Kijk rond in je eigen netwerk: aan wie kan je een
EJV hemd of zoodie doorgeven waar jouw kind is
uitgegroeid? Kijk breed, dus ook buiten je eigen
kennissenkring. 
Ook als EJV werken we aan een tweedehands kledinglijn. 

Ook buiten het EJV zijn er kinderen die in financieel (zeer)
moeilijke situaties opgroeien. 

Ga eens na of er in jouw buurt een (christelijke) werking
is waarbij je mogelijk een helpende hand kunt zijn en
waar je kinderen of jongeren misschien kunt uitnodigen
voor een jeugdactiviteit bij jou in de kerk, om aan te
sluiten bij je EJV scoutinggroep of mee te gaan op kamp. 

Wat kun jij doen rond financiële drempels

in je lokale werking?
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Zoek creatieve oplossingen
+ Wil je toch eens iets extra's doen? Organiseer een toffe

actie om activiteitengeld in te zamelen. Daar kan
iedereen aan mee doen en zo is een eigen bijdrage van
deelnemers niet of beperkt nodig. 

EJV reserveert ieder jaar kampplaatsen voor kinderen
in kansarmoede. Meer weten? DIVERSITEIT@EJV.BE

https://welzijnszorg.be/
https://www.uitdemarge.be/
https://iedereenverdientvakantie.be/nl
mailto:diversiteit@ejv.be

