Uitdagingen voor het
Gentse Jeugdbeleid

Beste lezer,
Samen met tieners, studenten en jonge ouders vertrok de Jeugddienst
op expeditie. Het doel: een antwoord vinden op de vraag hoe we van Gent

Een nieuwe beleidsperiode

in de volgende bestuursperiode een nog kind- en jeugdvriendelijker stad

komt in zicht.

kunnen maken.

Dit is het moment bij uitstek om

Vijfhonderd tieners gaven hun mening via Mayor@your town, 2690 studenten

terug te blikken op het jeugdbeleid

vulden de enquête in, tal van jonge ouders gaven hun mening.

van de voorbije jaren en stil te

Ook jongerenarmoedeorganisatie Jong Gent in Actie en de wijkwerkgroepen

staan bij de uitdagingen voor

Jeugd deden hun zegje.

de toekomst.

Het resultaat van Expeditie 2025 is een waaier aan voorstellen en ideeën voor
het toekomstige jeugdbeleid. Samen met de Jeugddienst wil ik die graag met
jullie delen. Op het einde van deze bestuursperiode mogen we onszelf niet
alleen op de borst kloppen om wat we realiseerden. We kijken ook kritisch
waar we de lat nog hoger moeten leggen.

TERUGBLIK

Iedereen die mee nadenkt over kindvriendelijk beleid is een gewaardeerde
medestander. Daarom delen we de resultaten van Expeditie 2025 zo breed
mogelijk, om te inspireren en uit te dagen en samen Gent nóg beter te maken

resultaten meenemen in
‘stadsbreed traject’

voor kinderen en jongeren.

januari-april 2017
infoverzameling Jeugddienst

Wie graag een volledig overzicht krijgt van elke etappe, kan hiervoor terecht bij
de Jeugddienst. Bijna alle onderzoeksresultaten zijn ook apart verkrijgbaar.

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs,
Opvoeding en Jeugd

maart/april 2017
onderzoek studenten
januari/februari 2017
traject Mayor @your town
471 jongeren (15-19 jaar)

INFORMEREN

ARMOEDE

• Er is weinig informatie te vinden over

Armoede bestrijden vergt 		

activiteiten voor de allerkleinsten.
• Het is moeilijk om een volledig
overzicht te vinden van activiteiten

structurele ingrepen zoals:
• goedkopere schoolmaaltijden
• hogere leeflonen

• (vb gratis aanbod, organisaties).

• goedkopere gezondheidszorg

• Hou rekening met de verschillende

• betaalbare (tand)zorg zodat tandzorg

culturen in Gent.

niet meer uitgesteld wordt

• Bied info ook online aan, digitale info
bereikt niet iedereen.
• Er is nood aan een persoon/plek waar
ouders informatie kunnen uitwisselen

OUDERS

en kunnen praten over praktische

Betaalbaar!!!

zaken rond hun kind.

VERPLAATSEN
ZORGELOOS SPELEN

WONEN

Zorg voor:

• Er is nood aan kwalitatieve

• meer speelterreinen 		
voor de kleinsten
• terrassen bij de speelterreinen
• voldoende openbaar sanitair

huurwoningen (+meer controle).
• Het aanbod aan (ruime)
gezinswoningenmoet groter worden.
• Hou rekening met de complexiteit

Creëer:

VRIJETIJDSAANBOD

• Vergeet de peuters en
kleuters niet.
• Kinderen willen sporten zonder
competitie-element.
• Bouw binnenspeelruimte.
• Investeer in buurtbibliotheken en
spel-o-theken.

• veilige schoolomgevingen
• buggyvriendelijk
openbaar vervoer
• veilige straten
en woonomgevingen

aan problematieken in sociale
woonbouwprojecten. Zo woont een
gezin bijvoorbeeld naast iemand met
een mentaal probleem of met een
drugsproblematiek. Dit is zeer nefast
voor opgroeiende kinderen.

Meer kindvriendelijke
restaurants in Gent.

Er is vraag naar duidelijke
plaatsen waar ouders hun baby
kunnen verzorgen.

VRIJETIJDSAANBOD

WELZIJN

• Vergeet de peuters en kleuters niet.

• Kinderen vragen meer aandacht voor

• Open de speelpleinwerkingen ook

het welzijn van kinderen op school.

in de namiddag en in het weekend.

Zorg ervoor dat pesten bespreekbaar

Kinderen willen meer buitenspelen.

is en dat leerkrachten beter op
de hoogte zijn van de gevolgen
van pesten.

IEDEREEN MEE
• Maak vrijetijds- en sportaanbod gratis
voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.
• Verbeter de Uitpas zodat ook

KINDEREN

kansengroepen makkelijker

ruimte om tot rust te komen, huiswerk

kunnen deelnemen.

te maken of rustig te slapen. Kinderen

• Informeer (toekomstige) leerkrachten
over de leefwereld van kinderen 		
SPORTEN
• Zorg voor meer plaatsen waar
kinderen zonder competitiedruk
kunnen sporten
• Een sportclub moet betaalbaar/

in armoede.
• Elke maatregel die school neemt
toetsen aan ‘armoede’:

Kinderen willen:
• een veilige school- en woonomgeving
• goede fietsverbindingen

geven zelf aan dat hun huis in slechte
staat is.
• Hou rekening met de complexiteit
aan problematieken in sociale
woonbouwprojecten.

‘wat zal effect op onze leerlingen 		
in armoede zijn?’
SAMEN LEVEN

toegankelijk zijn voor iedereen.

VERPLAATSEN

WONEN
• Veel kinderen hebben thuis te weinig

Zorg voor een aangenaam buurtgevoel
INFORMEREN

waardoor kinderen terug in de wijk

• Er is te weinig informatie 		

willen en durven spelen.

voor de allerkleinsten.
De info is moeilijk te vinden.
• We moeten sterker inzetten op
mediawijsheid bij kinderen.

VRIJETIJDSACTIVITEITEN

WELZIJN

Vrijetijdsactiviteiten zijn:

• Heb aandacht voor pestgedrag

• te duur voor tieners
• te vaak aan competitie gelinkt
• te weinig bekend bij kwetsbare tieners

en het welzijn.
• Maak de dokter en 		
tandarts goedkoper.
• Besteed aandacht aan het

Ze dromen van:

problematisch gokgedrag van

• gratis of goedkopere evenementen

sommige tieners en jongeren.

voor tieners
• meer mogelijkheden om deel te
nemen aan vrijetijdsactiviteiten

WONEN
• Veel tieners hebben thuis 		

TIENERS

te weinig (eigen) ruimte om 		

BUITEN ZIJN
• Ook tieners willen spelen; maak

VERPLAATSEN

te studeren, te slapen

• Inzetten op veilige (fiets)verbindingen.

of vrienden te ontvangen.

• Betaalbaar openbaar vervoer, ook
‘s avonds (waarom geen goedkope
taxi’s).

openbare ontmoetingsplekken
waar we welkom zijn waar er geen

leefwereld van maatschappelijk

claimgedrag is en waar ze het gevoel

INFORMEREN

hebben ‘welkom’ te zijn.

• Informeer jongeren op maat

• Voorzie ook speeltuigen voor
oudere leeftijden.

SAMEN LEVEN
• Informeer de politie over de
kwetsbare jongeren.

met bijvoorbeeld tips en tricks
van andere jongeren.
• Leer hen met nieuwe media omgaan.
• Maak de lessen realistischer door
informatie over de “echte wereld” op
te nemen.

Voor tieners moeten we
extra INSPRAAK organiseren
op een creatieve manier.

Het watervalsysteem
richting BUSO drukt
een stempel op de toekomst
van jongeren in armoede.

EXPERIMENTEERRUIMTE

INFORMEREN

WONEN

• Zorg voor voldoende publieke ruimte

• Informeer jongeren op maat en 		

• Voor jongeren in armoede zijn

waar jongeren kunnen experimenteren
en dingen creëren.
• Voorzie voldoende aanbod voor

in eenvoudig taalgebruik.
• Jongeren in armoede en anderstaligen

er is een gebrek aan ondersteuning/

kwetsbare jongeren en toon hen

uitgesloten, er is nood aan informatie

begeleiding bij zoektocht van jongeren

de weg naar dit aanbod.

op maat.

naar een woning.

competitie-element.

• Neem in het lessenpakket ook

• Informeer jongeren op maat
over het beleid.
• Neem hun inbreng ernstig en
doe er iets concreet mee.
• Laat hen zelf acties bedenken.
• Vergeet de kwetsbare jongeren niet.
BUITEN ZIJN
• Jongeren willen rustig kunnen sporten
en buiten zitten zonder te storen of
gestoord te worden.

• Voor dakloze jongeren is er niet altijd

informatie op over de “echte wereld”

onmiddellijk plaats in de nachtopvang.

op maat van vragen van jongeren.

Er wordt verwacht dat ze op zoek gaan

• Informeer jongeren vaker via

INSPRAAK

Er zijn te weinig sociale woningen en

voelen zich niet geïnformeerd of

• Geef ze ruimte om te sporten zonder

JONGEREN

starters- of huurwoningen te duur.

VERPLAATSEN

bestaande dienstverlening of

• Openbaar vervoer moet 		

jeugdwerk.

naar alternatieven, die ze niet hebben.
• Er is discriminatie op de huurmarkt
van jongeren in armoede.

betaalbaar zijn en ‘s avonds
en ‘s nachts ook rijden.
• Maak een taxi goedkoper voor jongeren.

WELZIJN

SAMEN LEVEN

Wie helpt jongeren:

• De politie heeft niet overal een

• als ze problemen hebben op school?

goed imago. Agenten zouden meer

AAN HET WERK?

• als ze hulp moeten zoeken?

informatie moeten krijgen over

• Vergemakkelijk het zoeken, vinden

• met de voorbereiding op de “grote”

maatschappelijke kwetsbaarheid

en houden van een job voor jongeren

stap richting meerderjarigheid?

geven. Agenten zijn zich soms te

in armoede door de complexiteit weg

• als ze zich niet goed in hun vel voelen?

weinig bewust van het belang van

te werken.

• Jongeren willen:

hun voorbeeldfunctie.

• Voor jongeren in armoede is
de aansluiting van onderwijs
naar werk moeilijk.
• Geef jongeren een overzicht of

• toegankelijke en betaalbare hulp 		
op maat

• Er is nood aan meer
ontspanningsmogelijkheden in
combinatie met verdraagzaamheid.
Jongeren willen zichzelf kunnen

een aanspreekpunt zodat ze vlot

zijn ‘zonder dat er gas-boetes aan

een vakantiejob in en rond Gent

vasthangen’.

kunnen vinden.
• Heb meer aandacht voor
minderjarigen die (tijdelijk) van school
zijn ifv reïntegratie in het onderwijs 		
of richting werk.

BUITEN ZIJN

VERPLAATSEN

WONEN

Studenten dromen van:

• Betere fietspaden, minder

• Studenten hechten veel belang aan

• meer groen en parken in Gent en in
de studentenbuurt en campussen
• propere buurten met voldoende
vuilnisbakken

fietsdiefstal, meer fietsstallingen,
meer logistieke en materiële
ondersteuning om veilig te fietsen.
• Openbaar vervoer: stipter en

• meer openbare ruimte om te sporten

goedkoper, meer ‘s avonds en ‘s

• een goed onderhouden en verlichte

nachts en betere verbinding van

looppiste in de studentenbuurt
• voldoende en propere openbare
toiletten, ook voor vrouwen

buiten Gent naar centrum.
• Goedkopere parkings voor auto’s (P&R

betaalbare en veilige koten waar er
voldoende privacy is.
• Hun kot ligt het liefst in de buurt van
de campus en van winkels en is vlot
bereikbaar met het openbaar vervoer.
• Samenwonen met vrienden moet
mogelijk zijn zonder dat het financiële
gevolgen heeft.

nog niet goed gekend of geliefd, willen
een goede aansluiting van daaruit

STUDENTEN

naar de stad).
VRIJETIJDSACTIVITEITEN
Studenten willen:
• Sporten maar dan wel op 		
een toegankelijke manier, zonder

INSPRAAK
• Studenten willen gehoord worden.
• 1/4 e van de studenten wil zijn stem
uitbrengen voor Gentse verkiezingen.

• Gevaarlijke oversteekplaatsen
aanpakken.
• Aanpakken tramsporen ifv veiliger
fietsen.

het donker niet veilig in verschillende
Gentse buurten en parken
(Citadelpark, Overpoort, Brugse

abonnement en een vast engagement

• Aan het werk

Poort, Rabot, Nieuw Gent, buurten

in een sportclub

• Studenten willen graag werken op

als ‘hoerenbuurt’, Dampoort, Groene

• Kortingen om te sporten en aan

culturele evenementen.

vallei worden ook gemeden door
studenten.) + als er weinig verlichting

cultuur te doen

is, bv. in parken en fietstunnels.

• Flexibele openingsuren voor het
zwembad en de bibliotheek

INFORMEREN

• Promoot culturele evenementen,
lezingen, debatten, enz. georganiseerd

• Meer gratis evenementen op straat

• Studenten vragen expliciet meer

• Meer mogelijkheden en ruimte om

reclame, en dit voor zowat alle

door studenten ifv beeldvorming

mogelijke culturele activiteiten, van

studenten.

zelf iets te organiseren
• betere ondersteuning ifv zelf
organiseren van evenementen
• blijven inzetten op laagdrempelige,
toegankelijke gratis evenementen
op straat

theater tot grote evenementen. een
duidelijk centraal overzicht van het
cultuuraanbod alsook sportaanbod.
• Ze willen 1 centraal infopunt, to
the point communicatie, juiste
communicatiekanalen gebruiken om

Studenten willen gehoord worden

SAMENLEVEN
• Studenten voelen zich vooral in

studenten effectief te bereiken.

WELZIJN
Aandacht voor de mentale 		
gezondheid van studenten.

VERPLAATSEN

INFORMEREN

• Jeugdlokalen liggen in een

Jeugdwerkers hebben een

verkeersveilige omgeving en

vertrouwensband met hun leden en

dichtbij speelplekken.

willen een informatieve rol opnemen.

• Jeugdverenigingen vragen ook

JEUGDWERKERS

betaalbaar openbaar vervoer.

DIENSTVERLENING STAD GENT
• Fuiven en evenementen,
jeugdverenigingen organiseren het
INSPRAAK

AANBOD VRIJE TIJD

• Jeugdwerkers denken na over hun

Jeugdverenigingen zorgen voor

stad en willen actie ondernemen.

heel wat vrijetijdsactiviteiten

Ze zijn ook vragende partij om zelf

en vragen daarbij:

voorstellen om te zetten in acties.

• minder administratie
• meer ondersteuning
• korting voor hun groep

BUITENRUIMTE
• Ook het jeugdwerk wil zich welkom

• ondersteuning om hun aanbod
toegankelijker te maken

voelen in de publieke ruimte.

• ruimte voor experiment

• Ze willen zich ook veilig naar

• gedeelde infrastructuur

verschillende speelplekken

• een stimulans om samen te werken

verplaatsen.

• meer fuifondersteuning
• het behoud van de huidige subsidies

graag maar willen administratieve
vereenvoudiging en een betere
ondersteuning bij het organiseren.

SAMEN LEVEN
• Jeugdverenigingen willen duurzamer
werken en gestimuleerd worden
om duurzamer te zijn (vb zuinig
kampvervoer, goedkoop ophalen
van sorteerafval, drinken van
kraantjeswater).
• De jeugd is superdivers. Jeugdverenigingen willen gestimuleerd
worden om cultuuroverschrijdend
werken.

Betere omkadering van leiding,
meer ruimte voor zotte dingen,
minder regeltjes waarop mensen
zich kunnen beroepen om eigen
verantwoordelijkheid af te
wimpelen, nog meer inspraak

Meer info? jeugddienst@stad.gent - tel. 09 269 81 10
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