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Jeugdbewegingen in kaart 
Een onderzoek van de stadsondersteuners van 

verschillende jeugdbewegingkoepels en de Jeugddienst 

van Gent 

 

Inleiding 

Er zijn maar liefst 75 groepen verspreid over heel Gent, van Baarle tot Sint-Kruiswinkel. De 

jeugdbewegingen zijn dus niet meer weg te denken uit het stadsbeeld. Hoe staan de jeugdbewegingen er nu 

precies voor? Waar liggen er uitdagingen? Wat gaat er goed? Waar kunnen onze jeugdbewegingen versterkt 

worden? Waar komen alle kinderen en jongeren die aansluiten bij een jeugdbewegingen eigenlijk vandaan? 

In 2017 werd er in samenwerking met Chirojeugd Vlaanderen, FOS Open Scouting, KSA, Scouts en Gidsen 

Vlaanderen en de Gentse Jeugddienst een onderzoek opgestart om de spreiding van die jeugdbewegingen in 

kaart te brengen. Nu, in 2022, herhalen we dit onderzoek. 

Doel van het onderzoek 

Dit onderzoek is een vergelijkend onderzoek op basis van spreidingsgegevens van leden en leiding in een 

jeugdbeweging op het grondgebied Gent. Het opzet van het onderzoek is de spreiding duidelijk in kaart 

brengen om van daaruit positieve tendensen maar evengoed pijnpunten bloot te leggen. 

• Welke uitdagingen zijn er?  

• Wat hebben we afgelopen periode ondernomen en wat kunnen we daaruit leren?  

• Welke pijnpunten zijn er?  

• Welke mogelijke samenwerking of nieuwe acties zijn er mogelijk?  

 

Uiteindelijk willen we de conclusies vanuit het onderzoek meenemen als acties voor de komende beleidsperiode. 

Het onderzoek zelf werd in 2022 uitgevoerd, op basis van de ledenaantallen van het werkjaar 2021 – 2022, 

verzameld in november 2021.   
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Wie zijn de stadsondersteuners? 
In Gent zijn er vier Stadsondersteuners werkzaam. De stadsondersteuners versterken de 

kwaliteit van de Gentse jeugdbewegingen, zoeken naar oplossingen of verbeteringen voor 

uitdagingen eigen aan de stedelijke context en zetten in op maatschappelijke kansen. 

Daarnaast vormen ze de brug tussen de jeugdbewegingen en Stad Gent. 

De Jeugddienst sluit hiervoor subsidieovereenkomsten met verschillende jeugdbewegingskoepels. 

Scouts en Gidsen Vlaanderen en Chirojeugd Vlaanderen hebben al enkele decennia een 

stadsondersteuner in Gent. KSA en FOS Open Scouting hebben een stadsondersteuner sinds 2017. 

In dat jaar werd beslist om een Ploeg Stadsondersteuning opstarten. Elke van de 4 koepels kan 

hierdoor een halftijdse beroepskracht aanstellen. 

Basisondersteuning 

De opdracht van een Stadsondersteuner bestaat uit drie delen. Als eerste bieden de 

stadsondersteuners basisondersteuning aan de jeugdbewegingen en hun vrijwilligers. Zij zijn 

op de hoogte van het reilen en zeilen van de groepen, en bieden coaching en begeleiding op maat. 

Zo ondersteunen de stadsondersteuners hun groepen met ondersteuningsvragen, in 

infrastructuur dossiers, bij conflicten en helpen ze mee een veilige omgeving te bieden voor 

alle leden en leiding. Hierbij is er aandacht voor enkele prioritaire groepen die nauwere 

ondersteuning krijgen. De Stadsondersteuners werken samen met kadervrijwilligers die de acties mee 

uitdenken en uitvoeren en bieden ook aan hen ondersteuning en coaching op maat. Als laatste 

voorzien de stadsondersteuners vorming op maat van de groepen.  

Toegankelijkheid 

De tweede pijler draait rond toegankelijkheid. De stadsondersteuners zetten experimenten op om 

antwoord te bieden op maatschappelijke uitdagingen. Daarnaast ondersteunen ze hun groepen in 

laagdrempelig werken en zetten hier extra in op samenwerkingen met partners. Verder werken ze 

actief op de zichtbaarheid van de jeugdbewegingen, zowel in het straatbeeld als in toegankelijke 

communicatie om de drempels te verlagen. Finaal worden er acties rond toeleiding opgezet, soms 

grote acties, soms kleine acties op maat van een bepaalde jeugdbeweging, wijk of doelgroep. 

Signalen, uitwisseling en expertisedeling 

De derde pijler gaat over signalen, uitwisseling en expertisedeling. De stadsondersteuners zijn 

actief in verschillende netwerken, van de Taskforce Watersportbaan tot de herinrichting van het 

Citadelpark, kind en jeugdvriendelijke stad, de werkgroepen jeugd,... Ze verlenen advies rond 

stedelijk jeugdbeleid en zijn allen actief in de jeugdraad. Daarnaast werken de stadsondersteuners 

actief op signalen van hun groepen. Dit gaat bijvoorbeeld over de signalen rond mentale gezondheid 

van jongeren en de vraag aan de stad voor extra ondersteuning hierin. Onder deze pijler valt ook 

expertisedeling. De stadsondersteuners geven vorming, spreken op studiedagen, verlenen advies 

aan De Ambrassade, gaan spreken bij de Hogeschool, en natuurlijk ook dit onderzoek. 

De stadsondersteuners en de jeugddienst zitten sinds 2017 maandelijks samen om het 

jeugdbewegingsbeleid te bespreken, acties op te starten en informatie uit te wisselen. Daar 

werd in 2017 ook beslist om een gezamenlijk onderzoek te voeren en op basis daarvan acties uit te 

werken op basis van de resultaten.  
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Jeugdbewegingen in Gent 
Even nog een beetje context over de jeugdbewegingen voor we dieper ingaan op het onderzoek. De 

jeugdbewegingen zijn geografisch verspreid over de wijken en deelgemeentes, al merken we dat er in 

bepaalde wijken heel wat meer jeugdbewegingen zijn dan in andere, maar daarover later meer. We 

hebben enkele specifieke jeugdbewegingen met een bepaalde achtergrond, die daardoor ook vaak 

minder wijkgericht bereik hebben. Er zijn vijf Franstalige jeugdbewegingen in Gent, 2 

kunstjeugdbewegingen, 2 natuurjeugdbewegingen, 2 AKABE-werkingen (voor kinderen en jongeren 

met een handicap), 1 protestantse jeugdbeweging, 3 katholieke jeugdbewegingen. Daarnaast zijn er 

9 meisjesjeugdbewegingen en 5 jongensjeugdbewegingen wat maakt dat het overgrote deel in Gent 

gemengde jeugdbewegingen zijn. Veel Gentse groepen hebben nog een dubbele naam zoals die nog 

een referentie is naar de oorspronkelijke jongens en meisjesgroep zoals bijvoorbeeld Scouts en 

Gidsen Zonnekerels-Sint-Ludgardis.  

Onderzoek in 2017 

In 2017 telden we 70 jeugdbewegingen actief in Gent, waarvan 55 van KSA, FOS Open Scouting, 

Chiro of Scouts en Gidsen. Deze groepen bereikten 5645 leden tussen 6 en 17 jaar en 1456 jongeren 

boven de 18 jaar samen goed voor 7101 leden en leiding woonachtig te Gent die actief waren in een 

Scouts en Gidsen, KSA, Chiro of FOS Open Scouting groep.  

Koepel Aantal 2017 

Chirojeugd Vlaanderen 16 

Scouts & Gidsen Vlaanderen 23 

FOS Open Scouting 10 

KSA 6 

JNM 1 

KLJ 1 

KAJ 1 

IJD 3 

Kunstjeugdbewegingen 2 

Europascouts 2 

onaf. scoutsgroepen 2 

VNJ 1 

Timoclubs 2 

Jeugdbrandweer 1 

Totaal 70 
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Om eventuele verschillen op basis van leeftijd te kunnen benoemen, maakten we 3 categorieën: -12, 

+12, +18. We kozen hiervoor omdat 12 jaar een kantelpunt is in het kiezen van een hobby, en 

traditionele jeugdbewegingen daar een uitstroom zien van leden. Daarnaast is 18 jaar een goede 

indicatie voor personen die in leiding staan, en zelf geen lid meer zijn.  

Leeftijd Chiro FOS  KSA S&G Eindtotaal 

-12 856 756 300 1309 3221 

12 668 633 168 955 2424 

18 269 524 88 575 1456 

Eindtotaal 1793 1913 556 2839 7101 

In 2017 was één van de grootste actiepunten voor de jeugdbewegingen in Gent om de capaciteit te 

verhogen van de jeugdbewegingen, gezien de vele groepen met een ledenstop en wachtlijst. Eén 

van de actiepunten die hieruit voortkwam, was inzetten op tienerwerving. Als we nieuwe 

instroom kunnen faciliteren tussen 12 & 18 jaar, dan zetten we duurzaam in op het versterken 

van leidersploegen, zodat de capaciteit bijgevolg kan vergroten.  
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Spreiding per wijk 

Om de spreiding van leden en leiding verder uit te diepen, hebben we deze in kaart gebracht per wijk. 

Op deze wijze kunnen we duidelijk kijken in welke wijken de jeugdbewegingen weinig tot geen bereik 

hebben, en waar ze al sterk verankerd zitten.  

Aantal leden per wijk (2017) 

 

Het algemene maatschappelijk beeld van de jeugdbeweging is dat die bestaat uit kinderen en 

jongeren uit de middenklasse. Daarom hebben we ook de meest recente beschikbare welvaartsindex 

(WI) naast de cijfers uit de wijk gelegd. In 2017 gebruiken we de WI van 2015.  

Wat is de WI en hoe interpreteer je die?  

De welvaartsindex is de vergelijking van het gemiddelde fiscale inkomen per inwoner van een 

bepaalde regio met het gemiddelde inkomen per inwoner in België. Het gemiddelde fiscale inkomen 

van België wordt gelijkgesteld aan 100. Ligt de welvaartsindex van een regio onder de 100 dan 

betekent dit dat het gemiddelde inkomen per persoon in die regio lager is dan het nationaal 

gemiddelde inkomen. Omgekeerd, heeft de welvaartsindex een waarde boven de 100 dan is het 

gemiddelde inkomen per persoon binnen dat gebied hoger dan het gemiddeld inkomen per Belg. 
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Welvaartsindex per wijk

 

Als we de 8 wijken met de laagste WI met de 8 wijken met het laagste aandeel leden vergelijken, dan 

zijn 6 van de 8 wijken in beide lijsten gelijk. Nieuw-Gent valt net buiten deze top 8, maar scoort ook 

daar algemeen niet hoog qua bereik.  

Rangschikking Laagste WI aandeel bevolking 

1 Rabot - Blaisantvest Sluizeken - Tolhuis - Ham 

2 Sluizeken - Tolhuis - Ham Rabot - Blaisantvest 

3 Muide - Meulestede Binnenstad 

4 Bloemekenswijk Ledeberg 

5 Brugse Poort - Rooigem Brugse Poort - Rooigem 

6 Nieuw Gent Bloemekenswijk 

7 Dampoort Kanaaldorpen 

8 Ledeberg Muide - Meulestede 
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Conclusies en acties uit het 

onderzoek in 2017 
Uit het onderzoek uit 2017 werden volgende conclusies geformuleerd: 

• We ontwikkelen een tool om makkelijk de capaciteit van jeugdbewegingen in de buurt na te gaan 

en zo de weg te vinden naar een jeugdbeweging waar plaats is.  

• We versterken de capaciteit van bestaande groepen met focus op leiding en tienerwerving om zo 

een groep langdurig te versterken 

• We focussen op wijken waar ons bereik laag ligt, experimenteren met nieuwe vormen en zetten in 

op toegankelijkheid.  

• We onderzoeken hoe en waar we nieuwe groepen kunnen opstarten 

• We zetten in op infrastructuur verbeteren en opschalen en op nieuwe infrastructuur waar mogelijk 

of nodig.  

• We bouwen bruggen naar andere jeugd(werk) partners om de toegankelijkheid en kenbaarheid 

van jeugdbewegingen te vergroten.  

• We blijven inzetten op de pedagogische kwaliteit van de jeugdbewegingen.  
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Acties verwezenlijkt tussen 2017 

en 2021 
Zichtbaarheid pers 

We zijn doorheen de afgelopen jaren heel wat in de pers 

gekomen. We probeerden dit altijd vanuit een positieve 

belichting te doen. Het was een trend dat jeugdbeweging 

alleen maar in de pers kwamen als er iets niet goed liep, 

we hebben met de ploeg ingezet om jeugdbewegingen 

in een positiever daglicht te plaatsen en vooral het 

goede werk dat ze leveren, positief in de kijker te laten 

zetten.  

 

 

 

Zichtbaarheid Kennisdeling  

Op vlak van kennisdeling schakelde we een versnelling hoger. De expertise die wij verworven 

hadden wouden we niet binnenshuis houden. We organiseerden een lunchgesprek om ons 

onderzoek van 2017 in de kijker te zetten, we gaven vormingen bij Bataljong en De Ambrassade om 

onze kennis van Project XX te delen, we sloten aan bij maak tijd vrij van de Ambrassade. Waar we 

krachten konden bundelen, namen we altijd de kans om dat te doen. We organiseerde ook ‘t moment, 

een slotmoment voor project xx waarbij jeugdwerkers en opvoeders van jongerenvoorzieningen 

samen kwamen om bruggen te slaan. We hebben hierbij zeker ons netwerk versterkt.  

Zichtbaarheid aanwezig in de stad 

We bleven als ploeg enthousiast dag van de jeugdbeweging trekken. Na corona smeten we het over 

een andere boeg en verplaatsten we ons naar het citadelpark. We wouden ook weer meer uit handen 

geven naar de jeugdbeweging zelf, zo konden ze zelf budget aanvragen om een eigen ‘Dag van de 

Jeugdbeweging’ te laten plaatsvinden. We vinden het belangrijk dat groepen nog zelf mogen kiezen 

wat ze doen voor DVDJB maar ook dat wij nog altijd een kleinschalig event organiseren om hen in de 

bloemetjes te zetten. Wij geven een basis en zij mogen altijd aanvullingen doen op het event.  

Het concept blijft nog om verbetering vragen. We vertrekken daarbij vanuit de evaluatie en leggen 

deze naast de doelstellingen van Dag van de Jeugdbeweging Nationaal om zo DVDJB in Gent te 

verbeteren. 
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Capaciteit nieuwe groepen  

We starten nieuwe groepen op en versterken bestaande groepen waar nog marge was voor te 

groeien: 

Nieuwe groepen 

JNM Gent Oost 2019 Gentbrugge, focus natuur 230 leden en leiding 

Bazart 2017 Binnenstad, focus kunst 43 leden en leiding 

FOS De Kariboes 2019 Watersportbaan, inclusieve jbw 115 leden en leiding 

KSA Student 2020 Studenten  

Scouts Zondernaam 2020 Dampoort, gegroeid uit een moskeewerking 30 leden en leiding 

 

Versterking 

Scouts Meulestede   2015 Meulestede 90 leden en leiding 

FOS De Grizzly  2015 Bloemekeswijk 155 leden en leiding 

S&G Akabeast 2016 Lousberg  66 leden en leiding 

Open Kamp   81 deelnemers 



Jeugdbewegingen in groei – Rapport 2022 

Een samenwerking van:  

 

10 

Capaciteit wachtlijsten  

Juiste communicatie en informatie was een uitdagingen. We ontwikkelden een publiek toegankelijke 

website met up to date informatie over jeugdbewegingen in de buurt en de capaciteit op elke leeftijd. 

Zo kunnen ouders makkelijk hun weg vinden naar een jeugdbeweging met ruimte voor hun kind. 

www.gentsejeugdbewegingen.be 

We maakten niet alleen een website, maar maakten deze ook bekend bij ouders, scholen en 

partners om zo de bekendheid te vergroten en de drempel te verlagen om contact te leggen 

met een groep dankzij één plaats waar informatie overzichtelijk wordt aangeboden.  

Capaciteit tiener en leidingwerving  

Verderzetten we in op nieuwe initiatieven en werving van leiding en tieners. Zo vonden er 

verschillende acties plaats om onze zichtbaarheid en kenbaarheid te vergroten, deelden we ‘good- 

practices’ met elkaar, partners en de buitenwereld, en gingen we kennis delen en uitwisselen via 

verschillende netwerkmomenten. Er werden bruggen gebouwd naar verschillende andere 

organisaties en zetten in op de bekendheid van jeugdbewegingen binnen hun eigen wijk.  

Capaciteit jeugdlokalen  

Infrastructuur blijft een belangrijk punt om in te zetten voor jeugdbewegingen. Een lokaal, een plaats 

als uitvalsbasis voor de werking is essentieel voor jonge vrijwilligers om een kwaliteitsvolle 

vrijetijdsbesteding te bieden.  

Nieuwe infrastructuur: 

• Nieuw lokaal & Jeugdverblijfcentrum FOS De Wilde Eend - 2019  

• Nieuw lokaal FOS Tom Wilson - Afsnee - 2020  

• Nieuw lokaal Scouts Jova & JNM Oost - Gentbrugge- 2021  

• Nieuw lokaal & Jeugdverblijfcentrum Scouts Coleta - Drongen - 2022  

• Nieuw lokaal & Jeugdverblijfcentrum Scouts SIK - Nieuw Gent - 2022  

• Renovatie lokaal S&G HDB - Gentbrugge - 2022  

• Verhuis Bazart - Bloemekeswijk - 2022  

• Investering jeugdbewegingskoepels in Gent 

• Nieuwe hoofdkwartier FOS Open Scouting Station  

• Nieuw hoofdkwartier Scouts & Gidsen Vlaanderen - Dampoort 

Verbouwen bestaande infrastructuur: 

•  2015 - FOS De Tortels (Wondelgem) 

•  2016 - Chiro Mariakerke (Mariakerke) 

•  2018  - S&G De Zonnekerels (SDW) 

•  2018  - FOS De Zebra’s (Binnenstad) 

•  2019 - FOS De Wilde Eend (Drongen) 

•  2020 - S&G St-Coleta (Drongen) 

•  2020 - FOS Tom Wilson (Afsnee) 

•   2021 - Jova/JNM ( Gentbrugge) 

•   2022 - HDB (Gentbrugge) 

•  2022 - S&G SIK (Nieuw-Gent) 

  

http://www.gentsejeugdbewegingen.be/
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Mogelijks kunnen we een impact zien als we deze infrastructuursdossiers naast de ledenaantallen 

van de wijken leggen. Zo zien we tussen 2017 en 2021 een aanzienlijke stijging in Wondelgem, 

Mariakerke, Sint-Denijs-Westrem en Drongen. Voor de infrastructuur die in de voorbije 2 jaar zijn 

afgewerkt merken we nog geen opmerkelijke stijging. Dit kan deels aan corona liggen, deels aan de 

tijd die nodig is om ook effectief meer leden te zien instromen eenmaal een lokaal afgewerkt is.  

Anderzijds kon er voor 2017 vaak een link gelegd worden tussen jeugdbewegingen die stopten en de 

kwaliteit van de infrastructuur waarin ze werking hielden, zoals bij Chiro Tijl en Nele die in 2016 stopte 

en in containers werking hadden. 

Ook niet onbelangrijk zijn de nieuwe jeugdverblijfcentra die gebouwd werden door de Gentse 

jeugdbewegingen. Er is een grote nood aan betaalbare weekend plekken voor jeugdwerk in Gent. 

Daarnaast staat een jeugdbeweging met een jeugdverblijfcentra in zijn lokalen financieel een pak 

sterker en onafhankelijker.  Met de dossiers van afgelopen jaren werd hier extra op ingezet. 

Ondersteuning van jeugdinfrastructuur blijft een sterkte van Stad Gent, met duurzame, 

langetermijns investeringssubsidies die het mogelijke maken voor jonge vrijwilligers om zich 

bezig te houden met wat echt belangrijk is, en een aantrekkelijk en brandveilig lokaal zorgt 

voor vertrouwen en een veilig gevoel bij ouders en leden. 
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Capaciteit vrijwilligers: initiatieven  

We investeren als ploeg om nieuwe initiatieven te versterken en te laten groeien  

Groei studentenwerkingen. 

• Opstart KSA Student 

• Groei Chiro Chigant met 40 deelnemers, 

Verder blijft we inzetten om gedreven kadervrijwilligers te vinden, echter is er daar, ondanks corona, 

ook een groei geweest. 

Toeleiding outreachend werken 

Bij toeleiding is het doel om nieuwe doelgroepen in contact te brengen met huidige groepen 

en/of leiding door op een andere manier de jeugdbeweging tot bij jongeren te brengen. Dit kan 

onder verschillende vormen:  

Outreachend werken, waarbij de jeugdbeweging naar de jongeren wordt gebracht  in plaats van de 

jongeren naar de jeugdbeweging 

• Uitwijker (Gouw, Jin, Bernadette) 

• Scouts Shout Out (FOS) 

• Pleintjeswerking (KSA) 

Leren in leiding staan voor diverse doelgroepen door kampen toegankelijk open te stellen en kenbaar 

te maken, om zo de jeugdbeweging als lid te ervaren en te leren kennen. 

• Iedereen mee op kamp  

• Open Kamp  

• Mee Op Kamp 

We bouwen ook bruggen met andere organisaties en instellingen die met jongeren werken, om elkaar 

daarin te versterken. 

• Project xx (KSA): Bijzondere jeugdzorg 

• Komeet (Tumult): anderstalige nieuwkomers 

• Lejo vzw: Bijzondere jeugdzorg 

Toegankelijkheid: anderstalige jongeren  

Naast bovenstaande initiatieven, zetten we zelf ook in om de jeugdbeweging kenbaar te maken bij 

anderstalige nieuwkomers. Zo maakten we een filmpje in meerdere talen waarbij jongeren uit de 

jeugdbeweging in hun eigen taal uitleggen wat de jeugdbeweging is en waarom ze er naar toe gaan.  

Daarnaast organiseerden we jaarlijks vorming voor leiding over omgaan met anderstalige jongeren in 

je groep en gingen we zelf, samen met vrijwilligers, langs in OKAN-klassen en geven we workshops 

op Dagje Planeet Gent. 

Toegankelijkheid: jongeren die psychisch kwetsbaar zijn 

Mentaal Welzijn is een thema die doorheen de periode 2017 - 2022 sterk naar boven is gekomen, ook 

in het jeugdwerk. Als stadsondersteuners vangen we deze signalen op en zetten we initiatieven op 

om leiding hierin te versterken. Zo werden er Let’s talks georganiseerd, waarbij leiding met elkaar 

uitwisselde, begeleid door een expert in het bepaalde thema. Daarnaast werd ook een samenwerking 

opgezet met Overkop, Pont-on genaamd, waarbij vorming en ondersteuning op maat wordt 

aangeboden voor leiding.  
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Resultaten 2021 
In 2021 tellen we 75 jeugdbewegingen op het grondgebied Gent. In totaal bereiken FOS, KSA, Chiro 

en S&G Vlaanderen 7883 leden en leiding woonachtig te Gent. Dat is een stijging van 772 leden 

ten aanzien van 2017.  

Koepel Aantal 2017 Aantal 2021 

Chiro 16 16 

S&G 23 25 

FOS 10 11 

KSA 6 7 

JNM 1 2 

KLJ 1 1 

IJD 3 3 

Kunstjeugdbewegingen 2 2 

Europascouts 2 2 

onaf. scoutsgroepen 2 2 

KAJ 1 1 

VNJ 1 1 

Jeugdbrandweer 1 1 

Timoclubs 2 1 

Totaal 70 75 

Als we terug gaan kijken naar de verdeling in leeftijdscategorieën, dan zien we een sterke stijging bij 

tieners, één van de acties waar vanuit ploeg stadsondersteuners sterk op is ingezet.  

 



Jeugdbewegingen in groei – Rapport 2022 

Een samenwerking van:  

 

14 

Inzetten op het versterken van jeugdbewegingen heeft het beoogde resultaat behaald, namelijk een 

grotere instroom en behoud van leden tussen de 12 & 18 jaar oud. Door hiervoor blijvend oog voor 

te hebben, zorgen we ervoor dat jongeren de jeugdbeweging leren kennen als jongere, daar 

zelf de meerwaarde van ervaren en zo ook de goesting krijgen om die ervaring door te geven 

aan een volgende generatie kinderen en jongeren als leiding.  

Als we de evolutie op wijkniveau in kaart brengen, zien we in het algemeen een stijging in alle wijken, 

met uitzondering van de Kanaaldorpen, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Elisabethbegijnhof-Papegaai en 

Macharius-Heirnis. 

 

Als we de lijst van laagst scorende wijken op de welvaartsindex naast de wijken met het laagst 

aandeel leden en leiding op de totale bevolking leggen, dan zien we dezelfde wijken als in 2017.  

Rangschikking Laagste WI Aandeel bevolking 

1 Rabot - Blaisantvest Rabot - Blaisantvest 

2 Muide - Meulestede Sluizeken - Tolhuis - Ham 

3 Bloemekenswijk Bloemekenswijk 

4 Nieuw Gent Brugse Poort - Rooigem 

5 Brugse Poort - Rooigem Ledeberg 

6 Sluizeken - Tolhuis - Ham Watersportbaan - Ekkergem 

7 Dampoort Binnenstad 

8 Ledeberg Muide - Meulestede 

We kunnen hier duidelijk stellen dat we de focus op deze wijken niet mogen verliezen. Sommigen 

toonden al een aanzienlijke stijging over de voorbije 4 jaar, maar hier blijft nog veel ruimte voor 

verbetering.  
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Kaartjes uit de wijk 
We zoomen hieronder in op enkele wijken waarbij relevante informatie meegegeven kan worden. 

Kaarten van andere wijken zijn ter beschikking voor partners die samen willen werken met de 

stadsondersteuners. 

Watersportbaan/Ekkergem 

In 2017 kwamen 112 leden uit de wijk Watersportbaan-Ekkergem, begin 2021 zijn dit er 150. In de 

wijk werd in 2019 een nieuwe groep opgericht, FOS De Kariboes.  

 

Als we inzoomen op de spreiding in de wijk, dan zien we dat het grootste aandeel van de leden en 

leiding uit Ekkergem komen en verspreid naar jeugdbewegingen in de buurt gaan (voornamelijk in 

groepen rond Gent-Sint-Pieters). Dit geeft duidelijk aan dat er rond de watersportbaan nog 

uitdagingen zijn om jongeren te bereiken.   

De nieuwe groep, FOS Kariboes, is pas recent gestart (2019) en bereikt ondertussen al 60 leden en 

leiding op het grondgebied Gent. Dit betekent ook dat ze nog geen volledig ‘normaal’ werkjaar 

hebben gehad wegens corona. De groep is actief en werk buurtgericht. Zo doen ze regelmatig acties 

op de wijk vanuit een out-reachende methode. Het bereik van deze acties zijn niet in de cijfers 

opgenomen. Daarnaast zijn zij nog zeer zoekende naar degelijke infrastructuur, aangezien ze nu in 

een loods zitten waar vaak wordt ingebroken en die niet ideaal is als jeugdbewegingslokaal, wat 

weegt op het moraal van de groep.  
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Sint-Amandsberg 

In Sint-Amandsberg groeide jeugdbewegingen van 622 (2017) naar 869 leden en leiding in 2021.  

 

In vergelijking met 2017 zien we een sterke groei rond de grens met de Dampoortwijk en Oude 

Bareel. Vermoedelijk is dit het resultaat van specifieke acties en tendensen: 

• Verjonging van de wijk (en stijging van de welvaart als we de welvaartsindex vergelijken) 

• Sint-Bernadette en Ten Berg die voorrang geven aan kinderen en jongeren uit Sint-Amandsberg 

bij inschrijvingen 

• Versterking capaciteit Chiro Oude Bareel 

• Groei Chiro Lourdes meisjes en jongens (op grens sint-amandsberg/Oostakker) 

• Versterking capaciteit KSA Sint-Lieven Jongens en KSA Sint-Lieven meisjes. Voornamelijk de 

meisjes hebben een enorme groei op korte tijd meegemaakt. 

In de voorbije jaren steeg de doorstroom van tieners tot leiding en werden de wachtlijsten bij Chiro 

lourdes meisjes weggewerkt. De jongste groepen konden hierdoor verdubbelen qua capaciteit. 
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Rabot 

In deze wijk zien we een lichte stijging van 75 leden naar 92. Als we dit omzetten in het aandeel van 

de bevolking (aantal leden en leiding / totale bevolking van de wijk), dan zien we een daling in bereik 

tegenover de gegroeide wijk. 

 

In de wijk Rabot-Blaisantvest is maar één groep, namelijk Scouts & Gidsen Klauwaards. Hun lokalen 

bevinden zich naast de Minus One, onder de grond op het einde van het park en aan het begin van 

Blaisantvest. Hierdoor is de groep weinig zichtbaar in de Rabot. Door hun locatie dichtbij de 

binnenstad, tolhuis en een goede fietsverbinding met de bloemekenswijk bereiken ze eerder hun 

leden en leiding uit die wijken. De groep zit op dit moment op hun maximumcapaciteit.  

Doordat er geen groep aanwezig is in de kern van Rabot merken we dat het bereik in 

jeugdbewegingen opvallend laag ligt tegenover andere wijken. 

De wijk is actief aan het groeien, onder andere met de komst van de Tonderliersite. In de toekomst 

wordt er extra jeugdinfrastructuur voorzien op de Tondeliersite wat mogelijkheden zou kunnen geven 

voor een extra capaciteit in het nieuwe stadsdeel. 

Als we dit vergelijken met wijken waar we veel groepen hebben (Sint-Amandsberg) die zich in 

verschillende buurten bevinden, dan zijn er nog veel kansen in de Rabotwijk om als jeugdbewegingen 

te groeien.  
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Nieuw Gent - UZ 

Tussen 2017 en 2021 steeg het aantal leiding en leden in de wijk Nieuw Gent - UZ van 172 naar 197. 

In de wijk bevindt zich één groep, Scouting in Kriko (SIK).  

 

Een opvallende tendens in vergelijking met de spreiding in 2017 is de nieuwe concentratie rond de 

buurt rond de Ottergemse steenweg. Mogelijks duidt dit op een betere verankering in de buurt van de 

SIK. De brandstichting in de lokalen van de SIK in 2018 heeft de versterking van de capaciteit van de 

groep geremd. Ondertussen zijn de lokalen bijna afgewerkt, een vernieuwing die broodnodig was, die 

vanaf het werkjaar 2022-2023 meer groeimogelijkheden zal bieden.  

Een tweede opvallende tendens is een nieuw bereik rond de Zwijnaardsesteenweg van groepen uit 

de stationsbuurt. Daarnaast ontbreekt enig bereik uit de woontorens.  

Hier zijn zeker en vast nog uitdagingen voor de jeugdbewegingen.  
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Muide-Meulestede-Afrikalaan 

Op Muide-Meulestede merken we een status-quo tussen 2017 en 2021, respectievelijk 111 en 113 

leden en leiding, met Scouts Meulestede op het einde van het eiland en een uitvalsbasis voor de 

zeescouts FOS De Wilde Eend. 

 

Scouts Meulestede is een vrij jonge scouts die in 2015 is opgestart met een werking in groei. Zo is er 

nog ruimte bij de oudere jaren om in te stromen om zo de capaciteit op middellange termijn sterk te 

kunnen uitbouwen. De werking van de groep is sterk inclusief en vrij gekend in de wijk. Dit neemt niet 

weg dat er ruimte is voor acties in de wijk gericht op tieners en de versterking van de kenbaarheid.  

Muide-Meulestede is een wijk in beweging, in verandering, die ook eigen uitdagingen met zich 

meebrengen om de verankering in de buurt te bestendigen.   

Met de heropbouw van de wijk rond de Afrikalaan, en de vernieuwingen aan Dok Noord en Zuid zijn 

er nog veel opportuniteiten in de nabije toekomst in deze buurt.  

  



Jeugdbewegingen in groei – Rapport 2022 

Een samenwerking van:  

 

20 

Gentbrugge 

Gentbrugge, en Oud-Gentbrugge zijn twee wijken 

waar de jeugdbewegingen zeer sterk staan, en er 

ook zeer veel jeugdbewegingen actief zijn. Geen 

opvallende veranderingen tussen 2017 en 2021, 

van 346 naar 367 leden en leiding in 4 groepen. 

(1 FOS, 1 JNM, 2 Scouts en Gidsen) 

 

We zien weinig verandering in het bereik van de 

jeugdbewegingen in deze wijk. Dit zijn ook 

groepen die al vrij groot zijn en sterk verankerd 

zitten in hun buurt. Als we de cijfers van het 

naburige Oud-Gentbrugge erbij nemen, zien we 

daar een stijging van 285 naar 367 met één Chiro 

en Krejo in deze wijk. Opvallend daar zijn de 

sterke aanwezigheid van FOS & Scouts en 

Gidsen leden in deze wijken, waardoor we 

kunnen stellen dat groepen uit Gentbrugge ook 

een groot bereik hebben in Oud-Gentbrugge.  

In de voorbije 4 jaren werd de infrastructuur van o.a. HDB en JOVA/JNM onder handen genomen, 

dewelke bijdragen tot een verhoogde capaciteit. Daarnaast startte JNM Gent Oost op in 2019. 

Bloemekeswijk 

Het aantal leden en 

leiding in de 

Bloemekeswijk steeg van 

128 en 187. Dit is deels 

toe te wijzen zijn aan de 

groei van FOS De Grizzly, 

die sinds 2015 bestaan. 

Er zijn geen opvallende 

verschuivingen in de 

spreiding in vergelijking 

met 2017.   
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Conclusie resultaten 2021 
Capaciteit 

Jeugdbewegingen zijn een populaire hobby bij Gentse kinderen en jongeren. We zien een groeiend 

aantal kinderen en jongeren in Gent die hun weg vinden naar de jeugdbeweging.  Dit neemt niet weg 

dat we blijvend moeten inzetten op capaciteit versterken of verbreden. Gent is een stad die blijft 

groeien, ook in aantal kinderen en jongeren. We merken duidelijk dat tienerwerving diens vruchten 

afwerpt in onze cijfers, nu moeten we zorgen dat we deze groei kunnen consolideren zodat we in de 

nabije toekomst ook een sterk stijgend leiding aantal zien, zonder dat we tieners als doelgroep uit het 

oog verliezen.  

Drempels 

We moeten blijven werken aan de toegankelijkheid van jeugdbewegingen. We merken dat out-

reachend werken werkt, maar moeten dit nog meer stimuleren om de kenbaarheid en zichtbaarheid 

van groepen verder te versterken.  

Er zijn zeker nog meer uitdagingen te formuleren als het op drempels en toegankelijkheid aankomt. 

Daarvoor gaan we input halen bij ons netwerk en groepen.  

Infrastructuur 

Infrastructuursdossiers lijken op het eerste zicht hun vruchten af te werpen op lange termijn. We zien 

stijgende ledenaantallen bij groepen en wijken waar infrastructuursdossier zijn afgerond en dus de 

capaciteit versterkt kan worden. Investeringen in jeugdinfrastructuur blijven nodig in deze stad, willen 

we de capaciteit van het vrijetijdsaanbod voor deze groeiende stad verzekeren. We blijven inzetten op 

verbetering van de infrastructuur en bekijken in een volgend spreidingsonderzoek of deze trend zich 

voort zet.  

Extra aandacht voor doelgroepen 

- Jonge, anderstalige, nieuwkomers 

- Tieners 

- Kinderen en jongeren met een handicap 

- Jongeren in de bijzondere jeugdzorg 

- Mentaal welzijn 

Geografisch 

In 2017 merkten we een kleiner bereik op in de 19e -eeuwse gordel en een groter bereik in de 

deelgemeentes en wijken met een hoge welvaartsindex. Deze trend is nog steeds duidelijk zichtbaar. 

In de deelgemeentes is er ook vaak een groter en diverser aanbod van jeugdbewegingen, in de 

wijken in de 19e -eeuwse gordel is er vaak maar 1 jeugdbeweging en soms zelfs geen enkele. 

We gaan op zoek naar nieuwe acties om hiermee aan de slag te gaan, met realiseerbare doelen. We 

moeten daarvoor de bredere context en het verhaal van de wijk zeker mee nemen om verwachtingen 

en doelstellingen voldoende af te stemmen met elkaar.  

Zo moeten we rekening houden met de mogelijkheden binnen een aankomstwijk waar veel meer 

verloop is, of de gentrificatie van bepaalde stadsdelen.  
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Slot conclusie 
De jeugdbewegingen in Gent blijven relevant in een steeds veranderende context, en passen 

zich mee aan de hedendaagse context. De doelen die in 2017 werden vooruitgeschoven blijven 

relevant, en zullen ook in de komende periode verder gezet worden. Waar we te weinig resultaat zien, 

zullen we sterker inzetten de komende jaren, om zo, als jeugdbewegingen in Gent, een fijne vrije tijd 

te bieden aan alle kinderen en jongeren die dat willen. Een vrije tijd waarin je al doende leert, en 

gaandeweg groeit. Zo versterken we kinderen en jongeren in het leren samenwerken en samen zijn, 

de waarde van spel en buitenleven te kennen, verantwoordelijkheid opnemen, zorgdragen voor 

eenieder en grenzen aangeven en samen verleggen. Kortom, een veilige plaats waar je jong mag 

zijn, jezelf mag en kan zijn.  

In ons achterhoofd mogen we als maatschappij daarbij nooit vergeten dat al deze groepen, al 

onze leiding, dit allemaal vrijwillig doet. Daarom blijft het meer dan ooit belangrijk om te 

investeren in onze jeugdbewegingen, aandacht te hebben om extra regelgeving of 

beperkingen tot een noodzakelijk minimum te houden; vertrouwen, begrip en 

verantwoordelijkheid te geven en verwachtingen af te stemmen op maat van het vrijwillig 

jeugdwerk.  

 


