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Nog vragen?  
Contacteer de Jeugddienst 
kindersecretaris@stad.gent

Oog voor veiligheid
 � Zorg voor voldoende begeleiding op 

elk moment.  

 � Scherm het terrein goed af van auto’s 
indien mogelijk.  

 � Scan de omgeving op mogelijke 
gevaren (trappen, keldergaten, 
openstaande ramen) en neem 
maatregelen indien nodig. Hou 
stopcontacten, elektriciteitsdraden, 
toestellen en gevaarlijke spullen 
zoals messen en koorden buiten het 
bereik van kinderen. Vergeet niet dat 
toestellen voor hitte kunnen zorgen. 
Vermijd losliggende kabels door 
gebruik te maken van kabelgoten of in 
de hoogte te werken.

 } Toiletverkleiners en opstapjes  
vind je voor een prikje (vanaf 5 
euro) in diverse zaken 

 } Hou rekening met de richtlijnen 
rond inrichting openbaar 
domein, ook als je bijvoorbeeld 
speeltoestellen gebruikt  

 } Hier vind je een voorbeeld van 
een meldingsbord dat je bij een 
springkasteel kan plaatsen

Voed- en verzorgplekjes
 � Toiletverkleiners zijn erg handig, net als een 

opstapje zodat kinderen zelf hun handen 
kunnen wassen. 

 � Voorzie ruimte en meubilair om baby’s te 
verschonen. Mama’s zullen dankbaar zijn  
als ze ergens ongestoord borstvoeding  
kunnen geven. 

 � Pak uit met een rustige plek  
(met microgolfoven) waar men jonge kinderen 
kan voeden. 

 � Zorg bij evenementen buiten voor voldoende 
kindvriendelijke toiletten en 
 een borstvoedingsruimte.

 } bij Kraamkaravaan kan je terecht 
voor materiaal en/of advies  om zelf 
een voedings- en verluierhoekje  in 
te richten 

 } De nieuwe toiletcontainers 
die je kan uitlenen bij Dienst  
evenementen, feesten, markten 
& foren zijn uitgerust met een 
luiertafel en je kan er borstvoeding 
geven. Let wel, er is veel vraag naar 
toiletcontainers dus het is niet 
zeker of de Dienst aan jouw vraag 
tegemoet kan komen.

Als je speelplekken voorziet 

 � continu toezicht is onontbeerlijk, soms is het 
nodig om de verschillende leeftijdsgroepen uit 
elkaar te houden

 � springkastelen, opblaasbare structuren 
en voetbalgoaltjes goed verankeren en 
trampolines afschermen met een net

 � vanaf een bepaalde hoogte een valmat 
voorzien (vb. voor een glijbaantje hoger dan 
60 cm)

 � je mag geen bordje met ‘wij zijn niet 
verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen’ 
ophangen, want je bent altijd verantwoordelijk

Als kind- en jeugdvriendelijke stad  
wil Gent zoveel mogelijk evenementen 

aantrekkelijk maken voor groot én klein. 

Jij kan hieraan meewerken door op jouw 
evenement het aanbod en de setting aan te 

passen aan ouders met jonge kinderen. 

Hoe doe je dat dan?  
Hier volgen een paar tips & tricks.

KINDVRIENDELIJKE 
EVENEMENTEN



Toegankelijkheid
 � Maak locaties met trappen en drem-

pels bereikbaar voor buggy’s of kinde-
ren met een rolstoel door gebruik te 
maken van een hellend vlak.  

 � Denk aan een buggyparking en een 
stalplaats voor (bak)fietsen.

 } een hellend vlak 
kan je ontlenen bij 
Dienst  evenementen, 
feesten, markten & 
foren

Leuk aanbod 
 � Zorg voor een divers aanbod voor 

verschillende leeftijden en betrek 
kinderen eventueel vooraf. Vraag hen 
ook  wat ze ervan vonden.  

 � Het is fijn als kinderen iets actief 
kunnen doen. Let er wel op dat 
de activiteiten niet te moeilijk of 
te makkelijk zijn voor de beoogde 
leeftijdsgroep(en). 
 

 � Denk goed na over welke en hoeveel 
begeleiding nodig is.  

 � Informeer ouders over wat er te doen 
is voor kinderen en waar plaats is 
voor hen indien de activiteit enkel 
voor kinderen is.  

 � Plan je een route in, check dan of de 
afstand doenbaar is voor de beoogde 
leeftijdsgroep. 
 

 � Aangepaste muziek wordt 
geapprecieerd, zowel het genre als 
het volume.  

 � Met (gezond) eten en drinken en 
eventueel gratis water scoor je ook. 

 } De baliemedewerkers van de 
Jeugddienst vertellen je graag waar je 
terechtkan voor toffe animatie. 

 } Je kan een uitleenpost voor oordopjes 
en gehoorbeschermers voorzien.

Communicatie 
 

 � Als jouw event volledig op kinderen is 
gericht, kan je info, affiches, brochu-
res, enzovoort afstemmen op (ouders 
met) jonge kinderen. 

 � Als jouw event ook openstaat voor 
kinderen, neem dat dan mee in jouw 
communicatie. 

 } al gedacht aan 
kinderjournalisten of 
-fotografen  die een verslag 
maken van jouw event?

 } Veel kans dat jouw 
sponsor in ruil voor 
logovermelding zulke 
bandjes wil voorzien

Op kinderhoogte
 � Een kleuter bekijkt de wereld vanop 95 

cm hoogte. Bekijk je event eens vanuit 
dat perspectief. Zo kan je het zicht 
op je podium op maat inrichten, een 
opstapje voorzien bij kraampjes, een 
stoelverhoger voorzien of een bar op 
kinderhoogte maken.  

De weg vinden
 � Met foto’s of tekeningen in plaats van 

tekst vinden ook kinderen makkelijk 
de weg.   

 � Zijn de diverse locaties en toiletten 
duidelijk aangegeven?  

 � Zijn er duidelijke ankerpunten?  

 � Je kan eventueel gebruik maken  
van verdwaalpalen en  
‘vind je kindje’-bandjes. 

Maak hier een tekening van jouw kindvriendelijk evenement


