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Samenwerkingsproject ‘Buiten Beeld’:
jongeren uit jeugdhulp steken handen uit de mouwen
voor natuur
Op initiatief van Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege en Vlaams minister van
Welzijn Jo Vandeurzen werd vandaag het ‘project Buiten Beeld’ voorgesteld. Het project is
een primeur voor Vlaanderen en een unieke samenwerking tussen het Agentschap voor
Natuur en Bos en het Agentschap Jongerenwelzijn. Jongeren uit de jeugdhulp werken
samen met een boswachter en arbeiders van het Agentschap Natuur en Bos om de natuur
te herstellen en herin te richten.
Hulpverlening moet aansluiting vinden met de samenleving en de leefwereld van de
jongeren. Het is daarom van belang aspecten van de maatschappij, zoals cultuur en natuur,
te integreren in het proces van hulpverlening. Zo krijgt de jongere weer het gevoel dat hij
daadwerkelijk deel uitmaakt van de samenleving en daar een zinvolle en tastbare bijdrage
aan levert.
Het ‘project Buiten Beeld’ is daar een mooi voorbeeld van. Jongeren uit de jeugdhulp zijn er
aan de slag met arbeidersploegen van het Agentschap voor Natuur en Bos. Samen
vernieuwen ze de kijkwand om vogels te spotten en zorgen ze voor de aankleding ervan met
silhouetten van dieren, ze maken zitbanken en leggen een ‘boomschijvenpad’ aan in de
Vinderhoutse Bossen. Het project in Vinderhoute maakt deel uit van ‘Buiten Beeld’, een
initiatief van vzw Stappen met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen. Het project biedt
jongeren van 14 tot 17 jaar een alternatieve dagbesteding en leert ze ervaring op te doen.
Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen: “De jongeren die hier overdag aanwezig zijn,
hebben het moeilijk op school of op het werk en dreigen helemaal af te haken. Buiten Beeld

biedt daarom dagactiviteiten aan om hen aansluiting te helpen vinden bij wat zij zelf willen.
Men reikt de jongeren ervaringen aan om ‘de zin om te doen’ bij zichzelf te ontdekken. Op
die manier helpt het project de jongere weer aan te haken bij zijn directe omgeving en bij de
samenleving in het algemeen.”
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege: “Deze samenwerking is
een win-win, op alle vlakken. We brengen jongeren in contact met de natuur en bieden hen
de kans om zinvol en concreet bezig te zijn. Dat agentschappen uit verschillende domeinen
op dergelijke manier samenwerken, is zeer positief. Op termijn willen we met het
Agentschap voor Natuur en Bos en Jongerenwelzijn nog tal van andere projecten opstarten.
Zo wordt er vooral gedacht aan kleinschalige initiatieven met een ecologische toets.”
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