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Gent: kind- en
jeugdvriendelijke stad





Bij het aantreden van de bestuurs- 
ploeg in 2013 koos het stadsbestuur 
ervoor om kind- en jeugdvriendelijk-
heid een centrale plek te geven in de 
missie van de stad. De ambitie was niet 
min: Gent moest de meest kind- en 
jeugdvriendelijke stad van Vlaanderen 
worden. Een stad die goed is voor
kinderen, is namelijk goed voor élke 
Gentenaar. Jong en oud plukt de 
vruchten van meer groen, veiliger
verkeer en ontspannen winkelen.

Nu, meer dan 5 jaar later, kijken we 
terug op een brede waaier maat-
regelen en initiatieven: van BabySpots 
tot steun voor jonge ondernemers, van 
kinderopvang tot spelprikkels, van 
brugfiguren tot intensieve begeleiding 
van jonge vluchtelingen. 

Het engagement om mee te bouwen 
aan een kind- en jeugdvriendelijke stad 

was groot: in tal van stadsdiensten is 
het een automatische reflex geworden 
om rekening te houden met het belang 
van kinderen en jongeren. Scholen zijn 
meer dan ooit ingebed in het stads-
leven. Horeca-uitbaters zorgen voor 
aangepaste zitjes, speelruimtes, luier-
tafels enzovoort. Tal van organisaties 
staan in voor een indrukwekkend aan-
bod aan kinderopvang, zorg en speel-
gelegenheid. Bewoners organiseren 
speelstraten, vragen meer open ruimte 
of trekken op een andere manier mee 
aan de kar.

Een volledige opsomming van alle 
acties van de voorbije jaren zou een 
kleine bibliotheek opleveren, maar met 
dit overzicht zetten we onze gezamen- 
lijke verwezenlijkingen in de verf. 
Een mix van interviews, reflecties en 
enkele in het oog springende projec-
ten bieden een inkijk in het Gentse 
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kind- en jeugdvriendelijke verhaal. 
En dat verhaal gaat veel verder dan 
leuke speeltoestellen en spelactivi-
teiten voor kinderen en jongeren. De 
stad verandert fundamenteel. In Gent 
houden we altijd rekening met alle 
kinderen en jongeren, ook de meest 
kwetsbare. 

Is onze stad nu de hemel op aarde 
voor elk kind? Helaas niet: 1 op 4 
Gentse kinderen wordt geboren in 
armoede. Hier en nu, in onze stad en 
in onze tijd, leven gezinnen in on-
zekerheid over waar ze zullen slapen 
of wat ze zullen eten. 

Dat kunnen we niet aanvaarden. Het 
werk is dus zeker niet af. Er wachten 
nog vele uitdagingen. Het vraagt een 
blijvende inzet en volharding om de 
kaart van álle kinderen en jongeren 
te trekken. 

Een kind- en jeugdvriendelijke stad 
maak je met zijn allen. We bedanken 
graag iedereen die hier de voorbije 
jaren zijn schouders heeft onder gezet: 
alle stads- en OCMW-diensten, de 
scholen, opvanginitiatieven, midden-
veldorganisaties, horecazaken en de 
talloze Gentenaars die zich inzetten 
om Gent “Jong en Wijs” te maken. 

Tegelijk hopen we dat iedereen  met 
hetzelfde enthousiasme en dezelfde 
volharding verder zal gaan op de in-
geslagen weg. Zo maken we van Gent 
nog meer een echt zorgzame, veilige, 
gezonde en aangename stad. 

Kindersecretaris Gent & team
'Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad'
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In het midden van de jaren zeventig vindt men in Vlaanderen de eerste sporen 
van een lokaal jeugdbeleid. Vooral middelgrote gemeenten engageerden een 
jeugdconsulent. Die zou zich, genesteld in een oubollige administratie, ‘bezig-
houden’ met de jonge burger. Concreet betekende dit: het beheren van de jeugd-
raad, die toen vooral uit balorige jongeren bestond, en respect voor allerlei jeugd-
initiatieven (vooral jeugdbewegingen, jeugdhuizen en -ateliers). De wat hitsige 
adem van post-68 was nog voelbaar, maar in Gent (en Antwerpen) bleef het nog 
een decennium rustig. 

De tachtiger jaren ontplooiden zich onder een loodzware last. Het sprookje van 
de welvaartsstaat verwerd plots tot een spookje. De financieel-economische 
vrije val maakte diepe krassen in de zachte maatschappelijke weefsels. Het leek 
wel of de samenleving plots bedolven werd onder een lawine van structurele 
problemen. De (jeugd)werkloosheid brak alle records, armoede bleek structureel 
en ondanks decennia van leerplicht bleef het analfabetisme hardnekkig. De eerste 
spanningen rond ‘gastarbeiders’ en hun gezinnen werden zichtbaar. 

De aandacht voor cultuur en vrije tijd, die zo kenmerkend was geweest voor de 
jaren zestig en zeventig, verdween. De eerste staatshervorming (1970) had van 
Vlaanderen een militante cultuurgemeenschap gemaakt, met een golf van maat-
regelen die ook gericht waren op het lokale beleid. Amper een decennium later 
werd het adagium van spel, creativiteit en plezier overstemd door de strijd voor 
welzijn, jobcreatie en integratie van probleemgroepen. De overtuiging groeide 
dat jeugdverenigingen in deze agenda vooral hun nut moesten bewijzen. Tegelijk 
veroorzaakte de hoge jeugdwerkloosheid een reeks ‘nepstatuten’, waardoor 
ook gemeentebesturen heel wat (jonge) mensen aanwierven. Deze systemen, 
later VFIK en SIF, gaven een stevige boost aan de professionalisering van de 
gemeentelijke jeugddiensten. Gent maakte volop gebruik van deze kansen. In de 
toen overheersende socialistische traditie koos de stad voor de creatie van een 
eigen netwerk van zogenaamde ‘jeugdwelzijnscentra’, plaatsen waar moeilijke 
doelgroepen hun plek moesten vinden. Geleid door stedelijke beroepskrachten 
wilden deze voorzieningen in de zo typisch Gentse 19de-eeuwse gordel de jeugd 
met migratieachtergrond opvangen en hen het juiste pad tonen. Deze fase van 
expansie werd een mijlpaal in het Gentse stedelijk jeugdbeleid. Niet altijd met 
het verhoopte succes.

Vanaf de jaren negentig begon het Vlaamse jeugdwerk aan een remonte, die het 
opnieuw levendig en relevant maakte. De identiteitscrisis binnen het jeugdwerk, 
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bij uitstek bij jeugdbewegingen en -huizen, veroorzaakte een milde vorm van 
catharsis. Tot verrassing van velen bracht die een nieuw elan. De redenen daar-
voor klinken verrassend eenvoudig: bevrijding van oude, verzuilde systemen, een 
grote autonomie en de bepalende invloed van snel wisselende, jonge vrijwilligers. 
In die nieuwe succesformule overheerste het speelse plezier van het samen jong 
zijn en werden overheden geprikkeld om een nieuw beleid uit te stippelen.

Het decreet op het lokale jeugd(werk)beleid (1995) betekende voor Gent erg veel, 
en bracht onder andere een jeugdbeleidsplan met ernstige participatie- en 
communicatieoefeningen mee. Er ontstond een samenwerking met particuliere 
initiatieven, later gecentraliseerd in de vzw Jong. Tegelijkertijd verwierf het 
jeugdwerk accurate, dynamische subsidie- en dienstensystemen. De jeugdraad 
en andere vormen van concrete participatie hielden de vinger aan de pols van 
vele en vooral diverse betrokkenen. De Jeugddienst bleef ook via eigen projecten 
actief in het werkveld.

Sindsdien bouwt Gent gestaag maar doortastend aan een succesvol jeugdbeleid. 
De achtereenvolgende schepenen sloten een sterk bondgenootschap met een 
bevlogen team jeugdambtenaren. De overtuiging heerst dat een stedelijk jeugd-
beleid veelkantig moet zijn én zich in veldpraktijken moet vertalen. Opvallend is 
dat er succesvolle evenwichten zijn ontstaan tussen verschillende beleidskeuzes. 

'Telkens opnieuw weten ambtenaren 
en achtereenvolgende schepenen mijn 
studenten te verbazen met hun bevlogen 
deskundigheid, betrokkenheid en immer 
frisse, inspirerende praktijken'
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Zo werden bijvoorbeeld optimale voorwaarden gecreëerd voor verenigingen en 
nam het beleid tegelijk ook zelf initiatief (vakantieprogramma’s, participatie).  
Er kwam ook een gedoseerde verdeling tussen aandacht voor het jeugdwerk 
(gedragen door vrijwilligers) en de professionele inspanningen in de bestrijding 
van uitsluiting en achterstelling. De balans tussen vrijetijdswerk, van oudsher 
een speerpunt van lokaal jeugdbeleid, en de integrale benadering van kinderen 
en jongeren bleek eveneens een doordachte keuze. Dat bewijst onder andere het 
‘speelweefsel’, waarbij de publieke ruimte systematisch wordt getoetst aan de 
leefwereld van jonge bewoners. Even koppig blijven de inspanningen voor meer en 
betere politieke participatie van kinderen en jongeren, niet alleen via structuren 
(jeugdraad), maar ook via tal van leerprojecten die kinderen en jongeren prikkelen 
om zich in de politieke arena te begeven.

Ruim twee decennia doorgedreven inspanningen boekten een duurzaam resultaat. 
Gent bewijst dat het model van het lokaal jeugdbeleid prima werkt, ook in een 
grote stad. Een immer passievolle driehoeksverhouding verklaart dit succes: 
de subtiele maar schone relatie tussen politiek (1) en ambtenarij (2), en een 
beweeglijk, constructief ingesteld particulier veld (3). Sinds vele jaren bezoek 
ik met mijn VUB-studenten de Gentse Jeugddienst. Telkens opnieuw verbazen 
ambtenaren en achtereenvolgende schepenen ons met hun bevlogen deskun-
digheid, betrokkenheid en immer frisse, inspirerende praktijken.

Op een moment dat de Vlaamse overheid het lokale jeugd(werk)beleid helemaal 
losliet en haar eigen jeugddienst (afdeling jeugdwerk) verdampte, bewijst Gent 
dat deze bovenlokale inspiratie nauwelijks nodig is. De slagkracht van het 
Gentse jeugdbeleid illustreert, ook in een Europese context, hoe een stedelijke 
overheid wel degelijk haar jonge burgers kan betrekken en hoe ze met hen in 
dialoog kan gaan. Daarmee incorporeert Gent de meest cruciale eigenschappen 
van het Vlaamse jeugd(werk)beleid: optimisme, speelsheid en vooral het geloof 
in de kracht, creativiteit en autonomie van jonge mensen. Hoed af, met een 
respectvolle révérence.

Guy Redig is professor Jeugd(werk)beleid aan de faculteit Psychologie 
en Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel.
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3198 GEBOORTES IN GENT IN 2017
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Nieuw
leven!
EEN WARM ONTHAAL VOOR KERSVERSE OUDERS

Diverse organisaties ondernemen, al dan niet met 
ondersteuning van de stad, actie om het kersverse 
ouders makkelijker te maken. Sommige acties 
hebben een directe en zichtbare impact, andere 
zijn misschien minder zichtbaar, maar hebben toch 
een heel concreet effect, zoals extra plaatsen in de 
kinderopvang. Een overzicht staat in het actieplan 
kind- en jeugdvriendelijke stad. Dit document kan 
je terugvinden op www.stad.gent.

15
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Rustpunt voor ouders

In 2017 beslisten het Huis van het Kind 
en de Kraamkaravaan om BabySpots te 
lanceren. Een BabySpot is een rustpunt 
waar ouders even thuis kunnen komen 
met hun kindje. Mama’s of papa’s 
worden met de glimlach ontvangen en 
kunnen in alle rust hun baby voeden en 
verluieren. Het project startte op 6 loca-
ties en ondertussen zijn er al meer dan 
56 plaatsen waar ouders terechtkunnen.

Elke organisatie kan makkelijk een 
eigen BabySpot inrichten. Je hebt 
beperkte basisvoorzieningen nodig, 
zoals een luiertafel, een borstvoedings-
kussen en eventueel de mogelijkheid 

om babyvoeding op te warmen. Een 
BabySpot-sticker laat je weten dat je als 
ouder op die locatie met open armen 
ontvangen wordt. Via www.stad.gent/
babyspot ontdek je alle locaties.

Omdat in Gent heel wat grote en kleine 
evenementen plaatsvinden, bestaan er 
ook mobiele BabySpots. Op die manier 
kunnen ouders met jonge kinderen mee- 
genieten van alle activiteiten. Organi-
saties kunnen de mobiele BabySpots 
gratis lenen bij de Kraamkaravaan.
Meer info is terug te vinden via
www.kraamkaravaan.be/uitleendienst/
babyspot .

ISM
 HUIS VAN HET KIND GENT & DE KRAAMKARAVAAN

HIER BEN JE WELKOM OM JE BABY 
TE VOEDEN & VERLUIEREN

‘Met een pasgeboren baby moet je nog een evenwicht zoeken en 
blijf je vaak thuis cocoonen. Dankzij de BabySpots kan je er toch 
op uit zonder je al te veel zorgen te maken over een rustig plekje 
om je baby te verzorgen’ — TINA, KINDERSECRETARIS EN JONGE MAMA
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Op 25 maart 2016 lanceerde een mama 
uit Gentbrugge het idee om buggy’s 
uit te lenen in het centrum. De kinder-
secretaris ging met dit idee aan de 
slag: het buggypunt was geboren. In 
het buggypunt kan je gratis buggy’s 
lenen. Die zijn compact, wendbaar en 
speciaal gemaakt om in een stad te 
winkelen of bezienswaardigheden te 
bezoeken. Ze zijn voorzien van een 
grote draagmand en kinderen zitten 
op ooghoogte van de volwassenen. 
Zo kunnen ouders van jonge kinderen 

makkelijk met de fiets of het openbaar 
vervoer naar het centrum komen en 
hoeven ze ter plaatse niet met hun 
kinderen op de arm rond te lopen.

Het uitleenpunt onder de stadshal is 
op weekdagen open van 8 tot 18 uur 
en in het weekend van 10 tot 18 uur. 
Je kan de buggy ook op voorhand 
reserveren. Alle praktische informatie 
kan je terugvinden op 
www.fietsambassade.gent.be/huren .

Buggy’s uitlenen

‘Wij wonen met 2 jonge 
kindjes in Gentbrugge. Het 
liefst van al rijden we met de 
fiets naar het centrum, maar 
dan moet je met de kindjes 
op de arm lopen. Niet zo 
handig. De tram nemen met 
2 buggy’s is ook niet altijd 
even makkelijk’ — ANN-SOPHIE, 

INITIATIEFNEEMSTER BUGGYPUNT
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Ook een kleine ingreep kan het kers-
verse ouders gemakkelijker maken. 
Sinds kort kan je in elk Gents zieken-
huis een geboorteaangifte doen. Op 
die manier hoeven ouders zich niet 
speciaal naar de dienst burgerzaken 
te verplaatsen. In 2017 werden 2558 
kinderen aangegeven in de verschil-
lende materniteiten in Gent, wat 
ongeveer overeenkomt met 80% van 
alle baby’s die in Gent zijn geboren.

Na een succesvolle proefperiode in 
het AZ Sint-Lucas (november 2015) 
werd het systeem in elke materniteit 
uitgerold.

Geboorte-
aangifte
in Gent

‘Als kersverse papa heb je 
al zo veel aan je hoofd. 
Bezoekjes van de familie, 
wennen aan een baby, een 
nieuw evenwicht zoeken, 
slaaptekort. Het is dan super-
makkelijk dat je de aangifte 
meteen in de materniteit kan 
afhandelen in plaats van nog 
eens extra naar de dienst 
burgerzaken te moeten’ 
— BART, JONGE PAPA UIT GENT

‘Het kinderopvangpunt ver-
gemakkelijkt de zoektocht 
voor ouders en bespaart 
hen heel wat telefoonstress. 
Tegelijkertijd kunnen we de 
vraag naar kinderopvang 
beter in kaart brengen. 
Met die cijfers in de hand 
stappen we naar Vlaanderen 
om de nodige subsidies voor 
de uitbreiding van het aantal 
plaatsen te bepleiten’ 
— DANNY VERDONCK, COÖRDINATOR 
KINDEROPVANGPUNT GENT

18
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Kinderopvang gebundeld
Tot voor kort stonden ouders er alleen 
voor in hun zoektocht naar een op-
vangplek voor hun baby of peuter tot 3 
jaar. Ze moesten zich voor een crèche 
van Stad Gent (25% van het totale 
aantal opvangplaatsen) aanmelden bij 
Tinkelbel. De opvangplaatsen uit de 
overige 75% van het aanbod moesten 
ze zelf één voor één contacteren.

Dit behoort tot het verleden sinds in 
juni 2017, op initiatief van Stad Gent, 
het Kinderopvangpunt Gent opgericht 
werd. De website bundelt het aanbod 
van 30 stedelijke kinderdagverblijven, 
126 private kinderdagverblijven en  
155 onthaalouders. Met eenvoudige 

filters vinden (toekomstige) ouders de  
geschikte opvangplaatsen voor hun 
kind. Ouders kunnen op 1 plek hun 
opvang aanvragen. Ze kunnen tot 5 
verschillende kinderdagverblijven of 
onthaalouders ingeven. De organisato-
ren zelf contacteren de ouders als ze 
een plaatsje hebben. Ouders die geen 
positief antwoord op hun opvangvraag 
kregen, worden door andere crèches 
met vrije plaatsen gecontacteerd.

Hoewel het aanbod voor kinderopvang 
in Gent behoorlijk uitgebouwd is, zijn 
er nog wijken waar we een tekort aan 
kinderopvang hebben. Ouders hebben 
daar moeite om een opvangplaats te  
vinden. De medewerkers van het Kinder- 
opvangpunt staan paraat om deze 
ouders persoonlijk te helpen. 

Alle informatie kan je terugvinden op de 
website www.kinderopvang.stad.gent .
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De stad is
een dorp
RUIMTE OM TE SPELEN EN OP TE GROEIEN

Voor ouders en grootouders met jonge kinderen 
biedt de stad een enorme waaier van mogelijkheden: 
kinderen kunnen er volop spelen, ontdekken, proeven 
van cultuur... Omdat je bovendien een heel dorp 
nodig hebt om een kind groot te brengen, investeert 
Stad Gent in initiatieven als kindvriendelijke balies 
en duurzame scholen, terwijl diverse organisaties 
zich richten op kwetsbare gezinnen en ouders die 
vragen hebben.

21
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Vroeg of laat moet iedereen weleens 
langs een van de loketten van Stad 
Gent passeren, al is het maar voor het 
vervangen van een identiteitskaart 
of een reispas, of voor het aanvragen 
van een subsidie. In de eerste plaats 
helpen de medewerkers iedereen 
zo snel mogelijk. Toch kan het soms 
gebeuren dat je als ouder even moet 
wachten. Om deze wachttijd ook voor 
kinderen aangenaam te maken, heeft 
Stad Gent sinds 2016 speelhoekjes 
ingericht bij diverse diensten (Jeugd-
dienst, Dienst Wonen, Loket Migratie, 
Infopunt Migratie en het Welzijns-
bureau Sint-Amandsberg) en in de 

lokale dienstencentra van Ledeberg, 
Wondelgem, Sint-Amandsberg, Sint-
Denijs-Westrem en het Administratief 
Centrum Zuid.

In de speelhoekjes kunnen kinderen 
kleuren, met blokken spelen, lezen of 
een prentenboek inkijken terwijl ze op 
hun ouders wachten. De speelhoeken 
in vrolijke kleuren dragen ook bij aan 
een positieve en klantvriendelijke 
uitstraling van elke balie. De onthaal- 
medewerkers kregen bovendien 
vorming over hoe ze het best met 
kinderen aan de balie omgaan.

Kindvriendelijke balies
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Extra aandacht
op evenementen
In Gent zijn er heel wat grote en 
kleine evenementen waarbij er extra 
aandacht is voor kinderen en jongeren. 
Zo vond in 2014 het allereerste stads-
festival WildeMannen WoesteWijven 
plaats. Met dit festival konden kinderen 
de binnenstad volledig inpalmen. 
Langs een parcours door het centrum 
waren er theatrale en muzikale 

performances, beeldende installaties 
en artistieke werkplekken. Het festival 
vond een tweede keer plaats in 2016 en 
wordt herhaald in het najaar van 2018.

Sinds 2015 gaat er ook meer aan- 
dacht naar kind- en jeugdvriendelijke 
activiteiten tijdens de Gentse Feesten. 
Daardoor maken meer organisatoren 
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werk van activiteiten voor deze 
doelgroep en vinden meer en meer 
gezinnen ’s middags en in de late 
vooravond de weg naar de Gentse 
Feesten. Ook de Gentse Winterfeesten 
bieden een kindvriendelijk aanbod.

Op minder grote evenementen is er 
eveneens extra aandacht voor jonge 
bezoekers. Denk maar aan de nieuw-
jaarsdrink , de intrede van Sinterklaas 
en het gratis familiegebeuren tijdens 
het feest van de Vlaamse Gemeen-
schap. Naast een aanbod voor kinderen 
biedt Stad Gent ook de nodige logis-
tieke ondersteuning, zoals aangepaste 
toiletwagens, een borstvoedingsruim-
te en een luiertafel. Stadsdiensten 
kunnen ook gebruik maken van een 
kinderbar om hun evenement toegan-
kelijker te maken.

Sinds jaar en dag verdeelt Stad Gent 
ook herbruikbare vind je kindje-
bandjes. Op deze bandjes kan je als 
ouder de naam van je kind schrijven 
en een gsm-nummer. Op die manier 
kunnen organisatoren snel de ouders 
contacteren als er een kindje verdwaalt.  

Om organisatoren op weg te helpen 
om hun evenement kind- en jeugd-
vriendelijker te maken, heeft Stad 
Gent ook een checklist kindvriendelijke 
evenementen gemaakt. De checklist 
bevat praktische en haalbare tips 
voor elk evenement. Je kan ze down-
loaden op www.stad.gent of opvragen 
via de Jeugddienst, 09 269 81 10 of 
jeugddienst@stad.gent.
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In 2017 heeft de Dienst Economie onder- 
zoek gedaan naar gezinsvriendelijke 
horeca. Gezinnen werden bevraagd 
naar hun wensen, noden en behoeften 
wanneer zij een horecazaak bezoeken, 
aan horeca-uitbaters werd gevraagd 
welke initiatieven zij namen om zich 
kindvriendelijk te organiseren en 
gesprekken werden gevoerd met 
verschillende stakeholders. Hieruit 
bleek dat gezinnen nood hebben aan 
een betrouwbaar hulpmiddel bij het 
uitkiezen van een horecazaak waar 
rekening wordt gehouden met de 
wensen, noden, behoeften en de leef-
tijd van de leden van hun gezin. Om 
dit te garanderen dienen horecazaken 
aan duidelijke, transparante criteria te 
voldoen betreffende toegankelijkheid, 
aangepaste voorzieningen en menu’s. 
Hiervoor ontwikkelde de Dienst 
Economie in 2018 een onlineformulier 
dat een uitbater kan invullen en dit 
resulteert in een bericht dat het label 
ofwel behaald is (en de zaak vermeld 
wordt op een kaart)  ofwel dat er nog 
werk aan de winkel is (met suggesties 
om het label te halen). Gezinnen 
zullen de horecazaken die het label 
behaald hebben kunnen terugvinden 
op een digitale kaart.

stad.gent/puur-gent/eten-drinken/
gezinsvriendelijke-horeca

Label Gezins-
vriendelijke
horeca
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Meer vrijetijdsaanbod
tijdens de vakantie

Uit onderzoek rond opvang en vrije 
tijd weten we dat ouders een vakan-
tieaanbod zoeken dat aangepast is 
aan hun noden en de interesses en 
talenten van hun kinderen. Ze zijn vra-
gende partij voor een gericht aanbod 
voor kleuters en tieners, het liefst op 
verschillende plaatsen, waaronder 
de vertrouwde schoolomgeving. Het 
onderzoek kan u downloaden op de 

website van Stad Gent. Het stadsbe-
stuur gaat, samen met de sector, met 
deze resultaten aan de slag om beter 
in te spelen op de vraag van ouders. 

Ook de voorbije jaren zijn al heel 
wat initiatieven genomen. In 2014 
werd de vakantiewerking Grabbelpas 
omgevormd tot een gloednieuwe 
speelpleinwerking: de Pretfabriek. 
Kinderen kunnen er de hele dag 
terecht en ook kleuters vanaf 3 jaar 
vinden er een plek en een aangepast 
aanbod. Met meer dan 9.000 deel-
names is de Pretfabriek een succes. 
Dit is in vergelijking met de Grabbel-
pas een opmerkelijke stijging.

Stad Gent ondersteunt ook heel wat 
speelpleinwerkingen. Naast de vaste 
speelpleinwerking zijn er de mobiele 
werkingen waarmee Stad Gent de 
wijken in trekt. De Sportmobiel, de 
Pretkamjonet en de Sportkar rijden 
tijdens de paas- en zomervakantie 
elke dag naar een andere locatie om 
gratis sport en spel naar de Gentse 
wijken te brengen.

De Speelse Wijken trekken in de 
zomervakantie naar de Gentse wijken 
waar er minder aanbod is en toveren 
die 2 weken lang om tot echte speelse 
plekken.
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De Brede School is een netwerk van 
organisaties die samenwerken rond 
de brede ontwikkeling van kinderen 
en jongeren op school en in de vrije 
tijd. In 2017 organiseerden zij voor  
het eerst zomerkampen voor lagere- 
schoolkinderen. Er kwamen kampen 
in 7 scholen. In de voormiddag werden 
er taalspelletjes georganiseerd om 
de Nederlandse taal te stimuleren en 
in de namiddag konden de kinderen 

kennismaken met sport, spel en cultuur. 
Dankzij de samenwerking met de 
Brede School kunnen kinderen in hun 
vertrouwde schoolomgeving blijven, 
wat de drempel aanzienlijk verlaagt. 

In samenwerking met Stad Gent 
worden er ook verschillende school-
gebouwen opengesteld om vakantie-
kampen te organiseren.
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- WAAROM KINDEREN IN GENT GOUD WAARD ZIJN, VANDAAG ÉN IN DE TOEKOMST -

INTERVIEW

5 VRAGEN AAN

'Het moet verschrikkelijk lastig zijn om op te
groeien met het idee: ik ben hier een buitenbeentje.

Door via school naschoolse sport te organiseren,
kun je het zelfvertouwen van kinderen opkrikken'
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Waarom doe jij wat je doet?
VÉRONIQUE: Toen ik begon aan deze 
job, wist ik wel dat er brugfiguren 
bestonden, maar nog niet precies wat 
die functie inhield. Het was ook echt 
zoeken in het begin. Op mijn school 
hadden ze lang geen brugfiguur 
gehad, en eigenlijk stonden ze niet 
echt te juichen toen ik kwam (lacht). 
Intussen heb ik mijn plaats gevonden. 
Mijn agenda zit goed vol, en ik merk 
stilaan ook dat er dingen veranderen. 
Doordat ik er fulltime ben, hebben 
we ruimte om in te tekenen op mooie 
projecten: een voorleesproject, of een 
traject van huiswerkbegeleiding door 
orthopedagogen van de HoGent.
Ik wilde vooral een geëngageerde 
job met jongeren, maar wat ik nu zo 
boeiend vind, is dat ik met enorm 
veel mensen samenwerk: het OCMW, 
de Jeugddienst, buurtwerkers, de 
school zelf, de kinderen... In het lager 
onderwijs werk je als brugfiguur nog 
vaak via de ouders. Door hen meer te 
betrekken, hebben zij een beter zicht 
op wat wij doen. Ik sta vaak bij de 
schoolpoort, om over koetjes en kalfjes 
te praten: dan is het ijs wat gebroken 
als mensen later hulp nodig hebben. 
Voor ouders kan het nog een te grote 
stap zijn om contact op te nemen met 
de leerkracht. Soms ga ik daarom mee 
op oudercontact. Geregeld ga ik ook op  

huisbezoek. Wat mij dan vaak treft, is 
hoe ver de wereld thuis en die op school 
uit elkaar liggen, en hoe kinderen open-
bloeien als die kloof verkleint. 
Als ouders me iets in vertrouwen 
vertellen, en vragen om dat niet door 
te geven aan de juf, dan houd ik daar 
rekening mee. Dat lijkt me maar fair, 
zeker als het er voor de lessen niet echt 
toe doet. Als de papa van een kindje 
een enkelband heeft, dan hoeft de juf 
dat bijvoorbeeld niet te weten. Soms 
zal ik een mama of papa wel overtuigen 
dat bepaalde informatie belangrijk is. 
Zo was er een gezin in een zware vecht-
scheiding, waarbij de mama op een 
dag werd buitengesloten: zij kon niet 
meer binnen, haar zoontje geraakte niet 
buiten. Als die jongen daarna te laat op 
school komt, is het toch goed dat hij 
niet nog eens op zijn donder krijgt. 
Ik ben zelf mama, en soms denk ik wel: 
dat kind, kon ik het maar even mee naar 
huis nemen. Maar zo werkt het niet. Je 
moet je oordeel opzij zetten en con-
structief meedenken over oplossingen. 
Sowieso ben ik ervan overtuigd dat elke 
ouder zijn kind graag ziet, en de keuzes 

  IDENTIKIT  

Leeftijd: 30
Functie: brugfiguur in het 
Sint-Gregoriuscollege 
(basisschool)
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maakt die voor hem op dat moment 
mogelijk zijn, zelfs al wijkt de opvoeding 
soms af van wat wij verwachten.

Wat maakt kinderen en jongeren zo 
belangrijk voor een stad?
VÉRONIQUE: Mensen vragen mij soms: 
moet er nu echt zoveel geld naar de 
omkadering van kinderen? Is het dan 
niet de verantwoordelijkheid van de 
ouders dat hun kind gewoon naar 
school gaat? Maar als we de kinderen 
en jongeren die het meest kwetsbaar 
zijn nu laten schieten, dan blijven we in 
die vicieuze cirkel hangen. We moeten 
ze motiveren om minstens hun middel-
baar af te maken. Het recht op onder-
wijs vind ik zo belangrijk. Ook kinderen 
zonder papieren lopen bij ons gewoon 
school, ze zijn daar veilig, en dat vind 
ik mooi. Er zijn ook voor hen mogelijk-
heden om hen mee op sport te krijgen, 
zelfs al zijn ze niet verzekerd. Het 
vraagt gewoon soms een extra zetje. 
We proberen, met de steun van de 
brede school, in te zetten op activi-
teiten in de buurt, en de drempels ook 
daar weg te werken. Het gevoel erbij te 
horen is belangrijk voor kinderen: niet 
bekeken worden, mogen meedoen, 
weten dat iedereen welkom is in de 
sportclub. Er heerst bij de meest 
kwetsbare groep een enorm minder-
waardigheidsgevoel, en ik denk dat 
het verschrikkelijk lastig moet zijn om 
op te groeien met het idee: ik ben een 

buitenbeentje. Door via school heel 
laagdrempelig naschoolse sport te 
organiseren, kun je het zelfvertrouwen
van kinderen opkrikken. Kinderen 
hebben de kracht dat ze dwars door 
verschillen heen kijken en elkaar zien 
zoals ze zijn: dat is niet die de jongen 
die te laat komt of een mottige broek 
heeft, het is hun vriend. Zo leren ze 
ons, de volwassenen, ook om in een 
multiculturele samenleving te leven. 

Hoe zit dat in Gent? 
VÉRONIQUE: Ik heb het gevoel dat nu veel 
meer scholen mee zijn in dat verhaal 
van een brede betrokkenheid: een 
school is geen eiland, maar een partner 
voor de stad. Ik vind het sowieso be-
langrijk dat een school meer is dan een 
plek om te leren. Er wordt ook stevig 
op die brede omkadering ingezet, met 
speelpleinwerking in de buurt, sport-
lesjes, initiatieven van bewoners... De 
projecten waarop ik kan intekenen, 
nemen toe. De noden zijn natuurlijk 
ook groter geworden.
School is ook een belangrijk kanaal als 
mensen willen weten wat er leeft bij 
kinderen. Als het buurtwerk bijvoor-
beeld een buurtpleintje wil opfrissen, 
dan zullen ze in de klas langskomen 
om de kinderen te vragen wat ze willen. 
Omgekeerd wordt er ook naar ons 
geluisterd als er in het parkje overlast 
is door hangjongeren. Het helpt niet als 
je dan alleen maar een politieagent bij 
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dat park zet, je moet ook kijken naar de 
oorzaken. Het jeugdwerk speelt daarop 
in door een betere buurtwerking te 
voorzien. Door die bredere werking 
leerden we ook de andere mensen 
kennen die professioneel aan de slag 
zijn in de buurt: de straathoekwerker, 
de wijkregisseur, de politeagenten. Dat 
helpt om beter samen te werken en 
oplossingen te zoeken.

Heb je tips die misschien ook goud 
waard zijn voor anderen?
VÉRONIQUE: Ik vertrek graag vanuit de 
kracht van mensen. Zo organiseren we 
meertalig voorlezen, waarbij eenzelfde 
boekje door een Turkse en een Neder-
landstalige mama samen wordt voor-
gelezen: de kinderen horen elke pagina 
in het Nederlands en in het Turks en 
zijn onder de indruk van de mama’s 
die dat kunnen. Ouders van hun kant 
voelen zich gewaardeerd. En voor de 
taalontwikkeling is het ook goed, want 
plots merkt een kindje op: ‘Hé, pinguïn 
is hetzelfde in de twee talen.’ 
We geven ook tabletlesjes voor ouders. 
Een sterke mama, een leerkracht, 
vroeg of ze mocht deelnemen, en in 
het begin was ik daar wat bang voor, 
maar ze kende veel leuke tips, haar 
kinderen waren ook goed bevriend 
met de kinderen van de andere 
ouders, en uiteindelijk ontdekten we 
dat we toch allemaal met dezelfde 
vragen worstelen: hoe lang mogen    

de kinderen op hun tablet, wat doe je 
met die gsm aan tafel...? Op die kleine, 
gemeenschappelijke momenten wil ik 
inzetten, omdat de samenleving dat 
volgens mij nodig heeft.

Welke uitdagingen zie je, vandaag én 
in de toekomst?
VÉRONIQUE: Er lopen veel mooie pro-
jecten in Gent, maar lang niet alles is 
gekend. Good practices in andere wijken 
mogen nog meer in de kijker gezet 
worden, want die kunnen ook anderen 
inspireren. Ik hoop ook dat mensen 
anders gaan kijken naar onze school, 
die nu als een concentratieschool 
wordt gezien: we hebben zeventig 
procent indicatorleerlingen, terwijl 
de stedelijke school om de hoek er 
maar dertig procent heeft. We hebben 
klassen waar maar twee, drie kinderen 
Nederlands als thuistaal hebben, en 
je wilt hoge verwachtingen stellen aan 
kinderen, maar je moet je werking daar 
wel op afstemmen. Dat vraagt enorm 
veel inspanningen, maar dat ziet de 
buitenwereld niet: we blijven die school 
waar sterke ouders niet willen zijn. Een 
mama zei dat ze zich tegenover haar 
vrienden zelfs moest verantwoorden 
omdat ze voor ons had gekozen. Dat 
vind ik doodjammer. Het evenwicht 
tussen de scholen beter verdelen: dat 
blijft toch een uitdaging.
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In de zomer van 2016 namen 3 groepen 
ouders het initiatief om tijdens de 
vakantie via een beurtrol opvang te 
voorzien voor een groep kinderen. 
Het idee is eenvoudig. Elke ouder 
maakt zich 1 dag vrij om een groep 
kinderen op te vangen en in ruil krijgen 
ze 4 dagen opvang voor hun kinderen. 
De 3 oudergroepen konden hun idee 
met de steun van Stad Gent verder uit-
werken. In 2017 kwam er nog een vierde 
oudergroep bij.

Concreet helpt de dienst Kinderopvang 
de ouders zoeken naar een geschikte
locatie, bijvoorbeeld door gratis een 
schoolgebouw ter beschikking te 
stellen. De dienst draagt ook de kosten 
voor een noodzakelijke verzekering 
voor de kinderen en de ouders. Het 
stadsbestuur leverde verder een finan-
ciële bijdrage aan de vzw Cokido. Die 
vzw helpt de oudergroepen opstarten 
en ondersteunt hen.

Ouders die interesse hebben om 
ook een groep op te richten, kunnen 
contact opnemen met de dienst 
Kinderopvang via 09 268 20 80 of via 
dienst.kinderopvang@stad.gent . 

Op de website www.cokido.org vinden 
ouders ook heel wat praktische tips.

Ouders
ondersteunen
die zelf in
opvang
voorzien
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Sport voor iedereen
De Sportdienst heeft sinds 2016 een 
aanbod van G-sportkampen. Dit 
aanbod is ondertussen structureel 
opgenomen. Verder heeft de dienst 
ook sterk ingezet op de UiTPAS, 
waardoor kansengroepen kunnen 

deelnemen aan de sportkampen tegen 
een korting van 80%. Ook dankzij de 
samenwerking met de Brede School 
en andere partnerorganisaties vinden 
steeds meer kinderen uit de kansen-
groepen hun weg naar het sportaanbod.

Ook aan de diversiteit van de les-
gevers werd gewerkt met het project 
co-lesgever. Dankzij dit project 
kunnen talentvolle jongeren die 
nog niet over de nodige attesten 
beschikken, ervaring opdoen als 
hulplesgever tijdens sportkampen. 
Zo worden ze aangemoedigd om 
een sport- of trainersdiploma te 
verwerven, waarna ze lesgever bij de 
Sportdienst kunnen worden. Op die 
manier worden de eigen lesgevers 
ook diverser.

In de zomer van 2016 werd een ge-
combineerd aanbod van opvang en 
sport opgestart, Sportkriebels, goed 
voor een extra aanbod van 181 deel-
nemers tijdens de zomervakantie. 
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Stad Gent streeft naar voldoende 
betaalbare kinderopvang in elke buurt. 
Daarom zorgde Stad Gent voor 1.300 
extra plaatsen op 9 jaar tijd. Daarnaast 
nam het stadsbestuur ook maatregelen 
om de leefbaarheid van de zelfstandige 
kinderdagverblijven te versterken en 
kunnen ouders in 85 extra plaatsen in 
de niet-stedelijke kinderdagverblijven 
betalen volgens hun inkomen: daar-

voor werd een extra financiële onder-
steuning voorzien.

Bovenop de uitbreiding van de kinder- 
opvang komen er ook 344 extra plaatsen
in het kleuteronderwijs en 433 extra 
plaatsen in het lager onderwijs. Die 
worden voorzien in de wijken waar 
de nood het hoogst is of in wijken die 
voor ouders goed bereikbaar zijn.

Uitbreiding kinderopvang
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Hoe gaat het er in de jeugdbeweging 
aan toe? Wat gebeurt er op een speel-
plein of op kamp? Welke hobby’s kan 
een kind uitoefenen? Het is niet voor 
iedereen even makkelijk om zich voor 
te stellen welke hobby’s en vrijetijds-
activiteiten je in de vakantie allemaal 
kan doen en hoe het er concreet aan 
toegaat.

Om de drempel te verlagen heeft de 
Jeugddienst een informatiepakket
ontwikkeld met uitleg over de 
vrijetijdsactiviteiten. Er werden ook 
filmpjes opgenomen, zodat mensen 
kunnen zien hoe een dag op het 
speelplein of een activiteit eruitziet.

Drempels 
verlagen

‘De foto’s , video’s en voice-
over in het Bulgaars, Slovaaks 
en Turks maken deze info zeer 
geschikt voor mensen die het 
Nederlands niet als moeder-
taal hebben. Brugfiguren, 
scholen en verschillende 
organisaties kunnen met dit 
pakket aan de slag en zelf 
ouders informeren’ — AYFER 

DÖNMEZ, MEDEWERKER JEUGDDIENST

Kinderen hebben heel wat interesses, 
maar hoe begin je aan de zoektocht 
naar de juiste hobby? En waar kan 
je al die clubs terugvinden? Dankzij 
de hobbyzoeker, een online zoek-
motor voor vrijetijdsactiviteiten voor 
kinderen en jongeren, hebben ouders 
toegang tot de juiste informatie over 
meer dan 845 activiteiten. Ze vinden 
er zowel jeugd-, sport- als cultuur-
verenigingen terug.

Vind
je hobby
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Gentse musea gooien
de deuren open

Ook de Gentse musea besteden heel 
wat aandacht aan de beleving van 
kinderen en jongeren. Zo zijn er speur-
tochten en doe-opdrachten op maat. 
Elke vakantie organiseren diverse 
stedelijke musea creatieve kampen 
en workshops.

Ook de allerjongste Gentenaars worden 
niet vergeten. Zo wordt er tijdens 
krokuskriebels op verschillende 
locaties een buggytoer georganiseerd 
voor gezinnen met jonge baby’s en 

peuters, en zijn er ook activiteiten 
op maat van peuters en kleuters, die 
naar hartenlust kunnen kruipen, ruiken, 
tasten, ontdekken en beleven.

Tijdens de kerstvakantie wordt het 
Gravensteen elk jaar omgetoverd tot 
een sprookjesachtig Winterwonder-
kasteel. Kinderen kunnen er genieten 
van een lichtspektakel, feeërieke 
verlichting die zorgt voor een magische 
sfeer, en gezellige verhalen tijdens het 
Verhalenfestival.
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Revolutie
op de speelplaats
Wie vroeger aan een speelplaats dacht, 
zag een saaie betonnen vlakte voor zich 
waar met een beetje geluk een voetbal-
goal of een zitbankje stonden. Dit beeld 
mag je in Gent opbergen.
In 2014 lanceerde Gent het concept 

van groene en avontuurlijke speel-
plaatsen (GRAS). Hun aantal nam een 
hoge vlucht. Eind 2018 zal meer dan 
de helft van de Gentse speelplaatsen 
omgetoverd zijn tot een groene en 
avontuurlijke speelplaats.
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Er zijn heel wat voordelen, zowel voor 
de kinderen als de school:

• Meer variatie in spel, waardoor 
 een grotere groep kinderen zich 
 aangesproken voelt.

• Dankzij de verschillende beleef-
 hoeken vinden ook meer rustige  
 kinderen een plek om te spelen.

• Spelzones, heuvels om over te 
 klimmen en tunnels om door te  
 kruipen laten kinderen meer 
 bewegen tijdens de speeltijd.

• Natuurelementen zoals de be-
 planting, kruidenbakken en een  
 moestuin dragen bij aan een meer  
 ontspannen sfeer op de  speel- 
 plaats en voorkomen pestgedrag  
 door verveling.

• Kinderen spelen dagelijks buiten,  
 wat niet zo evident is in een stede- 
 lijke omgeving waar niet iedereen  
 een tuin heeft.

• De speelplaats biedt de mogelijk- 
 heid om aan natuureducatie te doen.

• De speelplaats zorgt voor prikkeling  
 en beleving.

‘We merken dat kinderen zich tijdens de speeltijd beter kunnen 
uitleven en dat er minder ruzies zijn op de speelplaats’ 
— BART DEVAERE, DIRECTEUR BASISSCHOOL DE WONDERFLUIT SINT-AMANDSBERG
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Scholen krijgen de nodige inhoude-
lijke en financiële ondersteuning van 
Stad Gent om hun project te lanceren 
en in goede banen te leiden. Heel wat 
scholen betrekken bij het ontwerp ook 
de ouders, die vaak zelf de handen uit 
de mouwen of de spade in de grond 
steken om de speelplaats om te 
toveren tot een GRAS-speelplaats.

‘Met de ouderraad hebben 
we het nieuwe ontwerp mee 
vormgegeven en hebben we 
ook meegeholpen bij het 
aanleggen van de nieuwe
speelplaats’ 
— LAURENT, BETROKKEN OUDER 

SPORTSCHOOL GENTBRUGGE
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SVEN DE VISSCHER

REFLECTIE

LECTOR SOCIAAL WERK,
HOGESCHOOL GENT
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Een kind- en jeugdvriendelijke stad biedt maximale ontplooiingskansen aan alle 
kinderen en jongeren en laat hen actief, als medeburgers, nadenken over de stad 
van morgen. Zo zou je in één slagzin de belangrijkste ambitie kunnen samenvatten 
voor iedere stad die zich kind- en jeugdvriendelijk wenst te noemen. 

De eenvoud van die zin verhult vanzelfsprekend een hele reeks uitdagingen die 
gepaard gaan met het realiseren van die ambitie. De stad en de stedelijke ruimte 
worden vandaag immers stevig (over)bevraagd. Ook Gent ontsnapt niet aan de toe-
nemende druk op de woningmarkt, de steeds scherpere conflicten rond mobiliteit, 
de uiteenlopende claims op de schaarse publieke ruimte door burgers, belangen- 
groepen en economische spelers, de overbevraging van onderwijs en sociale 
voorzieningen, de hardnekkige sociale ongelijkheid en culturele conflicten. 

In zo’n context wordt de verleiding groot om de belangen van kinderen en jongeren 
te plaatsen tegenover die van andere groepen in de stad. Een stedelijk welzijns-
beleid zet dan bijvoorbeeld in op kinderarmoede, en een kindtoets moet dan de 
specifieke belangen van kinderen en jongeren bewaken in de besluitvorming. 
Gent wil echter ook ‘vriendelijk’ zijn tegenover senioren, rolstoelgebruikers, 
ondernemers, holebi’s, vluchtelingen... Zo dreigen we doelgroepen steeds meer 
naast elkaar te plaatsen, terwijl we vandaag meer dan ooit nood aan verbinding 
in de samenleving. De verbindende factor tussen de belangen van die groepen 
ligt in de eerste plaats in de ontwikkeling van een duurzame, leefbare en aan-
trekkelijke stedelijke omgeving. Kindvriendelijkheid maakt dus integraal deel uit 
van duurzaamheid: het besef dat onze rechten en behoeften vandaag afgewogen 
moeten worden tegen de rechten en behoeften van toekomstige generaties. 
Dit vraagt een integrale visie op de toekomst van de stad.

Gent heeft de voorbije jaren heel wat troeven ontwikkeld om zo’n integrale be-
nadering van een kind- en jeugdvriendelijk beleid te realiseren. Het DNA daarvan 
zit diep geworteld in de eerste speelruimtebeleidsplannen van eind jaren negentig 
– gebaseerd op het Nederlandse model van speelweefsel – en de omkaderende
intersectorale Plangroep Speelruimtebeleid. De verantwoordelijkheid voor een 
kindvriendelijke woonomgeving werd toen al bewust niet enkel binnen de 
Jeugddienst gehouden, maar gedeeld met sleutelfiguren binnen de Groendienst, 
Onderwijs, Stedenbouw, Mobiliteit... 

Het is diezelfde integrale planningsbenadering die de grondslag vormde voor 
het lopende actieplan kind- en jeugdvriendelijke stad en de politieke keuze om 
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van kindvriendelijkheid een strategische doelstelling te maken. Een kind- en 
jeugdvriendelijke stad maak je immers niet alleen als jeugddienst, maar vraagt 
een gedeelde verantwoordelijkheid van alle stedelijke diensten en andere kind-
gerichte actoren in de stad, zoals het jeugdwerk. Een kind- en jeugdvriendelijke 
stad maak je ook niet alleen als overheid, maar vraagt een actieve betrokkenheid 
bij de leefwereld van kinderen en jongeren in al hun diversiteit. Dit vertaalt zich 
onder meer in de inspanningen die Gent leverde om onder de noemer J1000 
zoveel mogelijk kinderen en jongeren te horen. 

Een kindvriendelijke stad is nooit af, maar vraagt een voortdurend, gedeeld leer-
proces tussen kinderen, jongeren, overheid, middenveld en andere stadsbewoners. 
Via dit gedeelde leerproces kunnen we tot een steeds rijker antwoord komen 
op de vraag wat een kindvriendelijke stad nu eigenlijk juist betekent. In dat leer-
proces schuilen enkele valkuilen. Als je kinderen en jongeren erkent als mede-
burgers die meedenken over een duurzame en leefbare toekomst van de stad, dan 
mag je niet enkel alle wensen optellen en daaruit een (haalbare) selectie maken. 
Het vraagt een stedelijke planningscultuur, die zowel de probleemdefinities, 
mogelijke oplossingen als concrete acties opstelt, samen met kinderen, jongeren 

'Kindvriendelijkheid maakt integraal
deel uit van duurzaamheid: het besef 
dat onze rechten en behoeften vandaag 
afgewogen moeten worden tegen de 
rechten en behoeften van toekomstige 
generaties'
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en stedelijke burgers van iedere leeftijd. Een planningscultuur die ook zwaar inzet 
op het confronteren en verbinden van perspectieven, vooral ook van diegene die 
het minst zichtbaar zijn. Dat is geen kinderspel, maar een kwetsbare onderneming, 
die op gespannen voet staat met de Vlaamse tendens naar een meer commerciële 
invulling van de kindvriendelijke stad: (koopkrachtige) gezinnen naar de stad 
lokken door zoveel mogelijk in te spelen op de (commerciële) wensen van kinderen 
en ouders. Dan hoop ik dat Gent eigenzinnig blijft inzetten op een duurzame en 
leefbare stad, voor en met kinderen en jongeren.

Sven De Visscher is lector Sociaal Werk aan Hogeschool Gent,
faculteit Mens en Welzijn.
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Meer groen in de stad
In Gent zijn er meer dan 155 parken 
en speelterreinen waar kinderen uit 
de buurt kunnen ravotten. Bij de (her)
aanleg van speelterreinen worden 
kinderen bevraagd, zodat het speel-
terrein aan hun verwachtingen vol-
doet. Daarbij waakt Stad Gent erover 
dat elke leeftijdsgroep aan bod komt 
en zijn eigen plekjes heeft. Zo zijn er 

speelterreinen die meer gericht zijn 
op de allerkleinste bezoekers, maar 
evengoed terreinen waar de oudere 
kinderen kunnen spelen.

Daarnaast zet Gent ook in op de 
creatie van 5 groenpolen. Dat zijn 
grote park- en natuurgebieden waar je 
kan wandelen, fietsen en ontspannen.     
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Een van deze groenpolen is de Gent-
brugse Meersen. In dit gebied van 240 
hectare kunnen kinderen spelen, op 
blotevoetensafari trekken en tussen 
de koeien lopen. 

In het Parkbos, een andere groenpool 
die volop in ontwikkeling is, komt 
er een speelbos met grachten en 
brugjes om over en onder te lopen. 
Dwars door het bos zal een pad lopen 
naar een boomgaard en een grote 
speelweide met picknickbanken. In 
het bos komen er ook verschillende 

houten spelelementen. De Campagne, 
nu vooral bekend als kinderboerderij 
en parkje, wordt in de toekomst ook 
uitgebreid met een speelbos.

Meer info over de verschillende parken 
en speelterreinen kan je terugvinden 
op stad.gent/buitengenieten.

Meer info over de groenpolen kan je 
terugvinden door te surfen naar de 
website stad.gent en de zoektermen 
‘groen in de stad’ in te tikken.



47

GENTSE PARKEN
in cijfers

DE STAD GENT WIL VOOR ELKE GENTENAAR:

EEN GROENPOOL 

(dat is een uitgestrekt groengebied) op hoogstens  

vijf kilometer van zijn woning

EEN WIJKPARK 
op hoogstens 400 meter van zijn woning

1
PARKBOS

2
GENTBRUGSE  

MEERSEN

3
VINDERHOUTSE  

BOSSEN

4
OUD VLIEGVELD

5
BOURGOYEN  

MALEM
BLAARMEERSEN

SNEPPEMEERSEN

5 GROENPOLEN

557  
HECTARE
NU AL INGERICHT

63 WIJKPARKEN
(groter dan 1 hectare) 

428
HECTARE 

65 PARKJES 
(0,5 tot 1 hectare) 

57
HECTARE 

326 PARKJES 
(kleiner dan 0,5 hectare) 

52
HECTARE 

1

2

5

3

4

PARKEN VAN ONGEVEER  

1 HECTARE:  

wijkpark De Porre (Gent-

brugge), Ferdinand Lous-

bergspark (Macharius-Heirnis) 

en het Coyendanspark (aan 

de Sint-Baafsabdij).

PARKEN VAN ONGEVEER  

0,5 HECTARE:  

Acaciapark (Brugse Poort), 

Banierpark (Dampoort) en 

Spellekenspark (Sint-Amands-

berg).

PARKBOS DE GROOTSTE GROENPOOL, IN VOLLE GROEI

Kastelen, dreven, weiden, bossen, ijsvogels … je vindt het allemaal in het Parkbos, 

tussen de Ringvaart en De Pinte. Het portaal Grand Noble, langs de Kortrijksesteenweg, 

is het ideale startpunt voor een wandeling. Via de gloednieuwe Parkbosbruggen, die 

binnenkort opengaan, raak je er makkelijk met de fiets. Ze verbinden Gent met de oude 

spoorweg. 

 www.stad.gent (tik ‘parkbos’ in het zoekvenster)

Wil je weten in welke parken je ook een wedstrijdje petanque kunt organiseren, waar 

er pingpongtafels staan of waar je kinderen in de zandbak kunnen spelen? Je vindt een 

handig overzicht op www.stad.gent/buitengenieten.

Al het groen in Gent:  www.stad.gent/parken  09 323 66 00 (Groendienst)
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Om het klimaatbewustzijn bij kinderen 
en jongeren te verhogen, werkt Gent 
aan Klimaatscholen. Dit is een traject 
waarin begeleiding, educatie en 
subsidiemogelijkheden vervat zitten. 
Ook wordt de deur opengezet voor 
geïnteresseerde leerlingen om door te 
stromen naar de kinder- en jongeren-
klimaatraad.

Gent zet in op duurzame en energie- 
efficiënte schoolgebouwen. In stede- 
lijke scholen worden maatregelen 
genomen die bijdragen tot energie- 
efficiëntie en klimaatadaptatie. 
Gentse scholen van het vrije net en 
het GO! kunnen een beroep doen op 

energiecoaching, begeleiding en 
advies. In elke school waar een ver-
duurzamingstraject wordt opgestart, 
begint parallel ook een educatief en 
sensibiliserend traject voor leerlingen 
en ouders.

Binnen de duurzame voedselstrategie
Gent en Garde heeft de stad ook aan-
dacht voor Gentse scholen. De maal-
tijden in stedelijke scholen werden 
duurzamer en met de campagne Wijze 
Weters leerden de leerlingen over het 
belang van duurzame voeding. Alle 
Gentse scholen kunnen begeleiding 
en advies krijgen bij het aanleggen en 
onderhouden van hun schoolmoestuin.

Duurzame scholen
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Begraafplaatsen blijven in de eerste 
plaats plekken waar mensen afscheid 
nemen van hun dierbaren. Toch zijn ze 
ook rustige en verkeersvrije zones in 
de stad. Door ze anders in te richten 
kan je ervoor zorgen dat kinderen 
ze niet als luguber gaan ervaren. Met 
een aantal kleine ingrepen, zoals het 
planten van kleur- en geurrijke planten, 
het inrichten van zit- en mijmerplekken 
en het verkeersvrij maken, voelen 
kinderen zich meer welkom op de 
Westerbegraafplaats.

Begraafplaatsen met extra 
aandacht voor kinderen
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Van parking
naar park
In de stad is ruimte schaars, dus moet 
je er slim en creatief mee omgaan. Zo 
werd de oude parking in het Citadel-
park omgevormd tot een speelterrein 
met picknicktafels, een basketbalveld, 
een zandbak, een pingpongtafel en 
pannakooi. Ook het Maaseikplein, een 
verloren stuk parking na de uitbreiding 
van het autovrije gebied, werd herin-
gericht met fruitbomen, picknick-
banken en een speelcontainer.

Gent liet ook 10 unieke speelcontainers 
ontwerpen: verplaatsbare constructies 
die spelelementen bevatten. Ze nemen 
evenveel plaats in als een parkeer-
plaats en staan op plaatsen waar 
openbare ruimte is vrijgekomen door 
het nieuw ingevoerde circulatieplan. 
Vanaf de zomer van 2018 duiken er ook 
speelcontainers in andere delen van 
de stad op. Zo worden kinderen op ver-

schillende plaatsen in Gent geprikkeld 
om te spelen. Elke speelcontainer krijgt 
ook een eigen invulling. De ene is meer 
geschikt om te klimmen en te klauteren 
en de andere ideaal om te huppelen en 
te springen.

Ook door ruimte te delen kun je ze 
slimmer benutten. Dat gebeurt bij-
voorbeeld met het Coupurepark en 
het Schoolpark in Sint-Amandsberg. 

50
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Overdag worden beide parken gebruikt 
door de school, en ’s avonds en in het 
weekend worden ze opengesteld voor 
de buurt. 

Ook sommige jeugdverenigingen  
hebben een wisselwerking met de 
buurt. Zo wordt het nieuwe scouts-
lokaal in het Baudelopark gedeeld 
met het Stedelijk Kunstinstituut. 
De school kan het jeugdlokaal op 

maandag en dinsdag gebruiken en de 
scoutsgroep gebruikt de speelplaats 
en enkele lokalen van de  school in 
het weekend.
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Straten op maat van
kinderen en jongeren

De speelstraten zijn al jaren een  
vaste waarde in Gent. Elk jaar worden 
ongeveer 100 straten tijdens de 
zomervakantie tijdelijk omgevormd 
tot een speelstraat. De succesformule 
werd intussen uitgebreid. Zo kan je 
ook in de paasvakantie en de maand 
september een speelstraat aanvragen. 
De speelstraten mogen ook 1 uur 
langer openblijven en kunnen bij de 
Jeugddienst spelmateriaal lenen.

Stad Gent experimenteert daarnaast 
met schoolstraten en jeugdwerk- 
straten. Die worden tijdelijk verkeers-
vrij gemaakt voor en na het beëindigen 
van de activiteiten, zodat kinderen 
en ouders vlot en veilig naar huis 
kunnen gaan. 

In 2013 werd ook voor het eerst geëx-
perimenteerd met leefstraten. Dit zijn 
straten die tijdelijk autoloos of auto-
luw gemaakt worden, zodat er meer 
leefruimte ontstaat. Alle bewoners 
krijgen inspraak bij de tijdelijke invul-
ling van hun straat. Een leefstraat zorgt 
er ook voor dat de bewoners meer met 
elkaar in contact komen en verhoogt 
de sociale cohesie in de buurt. In totaal 
zijn er 51 leefstraten ingericht.
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- WAAROM KINDEREN IN GENT GOUD WAARD ZIJN, VANDAAG ÉN IN DE TOEKOMST -

INTERVIEW

5 VRAGEN AAN

'We zijn geneigd te zeggen: jongeren
zijn de toekomst. Maar ze zijn ook nu

een belangrijke groep in de stad'
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Waarom doe jij wat je doet?
GRIET: Ik heb een opleiding rechten 
gevolgd, en studiegenoten die intussen 
zelf een advocatenkantoor runnen, 
zeggen soms: ‘Wat doe jij toch op die 
stoel?’ Maar ik heb me altijd voor 
kinderen en jongeren willen engage-
ren, en eens je dit soort job omarmt, 
los je dat niet zomaar: het jeugdwerk 
kan echt het verschil maken in een 
mensenleven. Ik ben hierdoor ook op 
een totaal andere manier naar Gent 
gaan kijken. Op een mooie manier, 
want ik denk dat hier nog nooit zoveel 
gebeurd is voor kinderen en jongeren 
als vandaag. De bittere kant is dat  
de armoede helaas nog altijd onver-
biddelijk is, dat er zich om je hoek 
taferelen afspelen die je niet meer 
voor mogelijk houdt. Dat motiveert me 
nog meer om dit werk te doen. Als 
coördinator probeer ik nu een team 
van jonge mensen aan te sturen die 
allemaal dezelfde kaart trekken: we 
willen jongeren - en in het bijzonder 
de meest kwetsbaren - versterken in 
een stedelijke context. We proberen 
bijvoorbeeld om jongeren die onder 
de radar blijven op een laagdrempelige 
manier te helpen bij hun zoektocht 
naar werk. Nieuwkomers kunnen bij 
ons cursussen volgen, zelfs leren 
fietsen...

HAFI: Wij vertrekken bij Jong echt 
vanuit de vrije tijd. Jongeren mogen 
bij ons gerust een hele avond zitten 
babbelen, maar willen ze bijvoor-
beeld sporten, dan zoeken wij mee 
naar de mogelijkheden. Dat kan in 
een club zijn of dichterbij, op wijk-
pleintjes of de hot spots aan de Zuid. 
Als er van daaruit andere vragen 
komen, bijvoorbeeld rond werk of 
welzijn, dan pikken we daar weer op 
in door zelf dingen te organiseren 
of jongeren door te verwijzen naar 
organisaties als Jes. Ook ik geloof 
heel sterk dat je daarmee het verschil 
kunt maken. Ik was al jong geënga-
geerd in het jeugdwerk, ik heb sociaal 
werk gestudeerd, en toen er destijds 
een vacature vrijkwam om werk-
zoekende jongeren te begeleiden, 
heb ik geen seconde getwijfeld. In-
tussen waak ik er als personeels-
verantwoordelijke over dat kwets-
bare jongeren kansen krijgen, maar 
dat ook de medewerkers voldoende 
sterk staan in hun job.

  IDENTIKIT  

Leeftijd: beiden 38
Functie: Griet De Wachter is 
coördinator bij Jes Gent en 
Hafi Benettoumi is personeels-
verantwoordelijke bij vzw Jong
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Wat maakt kinderen en jongeren zo 
belangrijk voor een stad?
HAFI: De vraag waarom je in kinderen 
en jongeren zou investeren, vind ik 
altijd zo gek. Dat doen we toch auto-
matisch? Ze zijn nog niet geboren en 
er schiet al een hele machinerie in 
gang: gynaecologen, Kind en Gezin... 
Kinderen hebben er ook niet om 
gevraagd geboren te worden en dus 
zijn we het hen verplicht om in hen 
te blijven investeren, om hen veilig-
heid te bieden, vrijheid, geborgen-
heid, leerkansen ook. Een kind dat in 
armoede opgroeit: dat heeft wel recht 
op onderwijs, maar wat betekent dat 
als het niet weet waar het zal slapen, 
als het te veel honger heeft om zich te 
concentreren? 
GRIET: We zijn geneigd te zeggen: 
jongeren zijn de toekomst. Maar ze 
zijn ook nu een belangrijke groep in 
de stad, en de ontwikkelingen gaan zo 
snel dat het de kracht is van het jeugd-
werk om daarop in te spelen. Het is nu 
bijvoorbeeld een rage onder jongeren 
om binnen hun jas aan te houden. Als 
je daar dieper op doorvraagt, blijkt 
dan dat velen maar één trui hebben. 
Als ze hun jas dichthouden, dan heeft 
er niemand gezien dat ze elke dag het-
zelfde aan hebben. Op zo’n momenten 
ben ik blij dat mijn team de reflex 
heeft om dat te bespreken. Je kunt 
heel rap potten breken door vanuit je 

middenklasebril te kijken en te zeggen: 
hup, alle jassen uit!
HAFI: Er wordt over het algemeen nog 
te veel over en te weinig met kinderen 
en jongeren gepraat. Als zij niet met 
de fiets naar school durven omdat de 
straat opengebroken ligt, dan vind ik 
dat even belangrijk als volwassenen 
die zeggen dat ze niet met hun kind 
naar een pleintje durven omdat er te 
veel jongeren rondhangen. 

Hoe zit dat in Gent? 
GRIET: Ik vind het echt dapper dat Gent 
die kaart heeft getrokken van kind- en 
jeugdvriendelijke stad, omdat je weet 
dat je er dan op aangesproken kunt 
worden: het houdt je scherp als stad, 
of het nu gaat over mobiliteit, onder-
wijs of kinderopvang. Ze nemen ons 
werk ook ernstig, en er worden grote 
inspanningen gedaan om plaatsen te 
reserveren voor kwetsbare groepen, 
bijvoorbeeld bij de inschrijvingen 
voor kampjes. Tegelijk is er over het 
algemeen soms nog een gebrek aan 
flexibiliteit. Als je een kind- en jeugd-
vriendelijke balie hebt die alleen open 
is tijdens de klassieke kantooruren, 
dan schiet je toch wel je doel voorbij.
HAFI: Ik zie zeer mooie projecten 
ontstaan. Als ik alleen al kijk naar 
het pleintje waar ik vroeger speelde: 
toen bestond dat uit betonnen tegels 
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en één boom, nu is het een oase van 
groen, met bankjes en een fietspad. 
Maar een paar straten verder zijn er 
nog altijd gezinnen waar ze moeten 
kiezen tussen de verwarming aan-
steken of genoeg lichten laten branden 
om de kinderen hun huiswerk te laten 
maken. Dat blijf ik een lastige vast-
stelling vinden in een kind- en jeugd-
vriendelijke stad. Er wordt geïnvesteerd 
vanuit een goeie visie, vanuit het 
idee om zoveel mogelijk kinderen en 
jongeren vooruit te helpen, maar soms 
denken we toch nog te snel dat mensen 
hun weg maar moeten vinden naar de 
voorzieningen. 
GRIET: Wat ik ook belangrijk vind: als je 
de mening van kinderen en jongeren 
vraagt, moet je daar ook iets mee 
doen, anders voelen ze zich belazerd. 
We kregen ondersteuning voor een 
heel leuk project waarbij kinderen de 
wijk in werden gestuurd om foto’s te 

maken van wat hen stoort of wat ze 
leuk vinden. Zo vertelden kinderen 
onder meer dat ze de vuilnisbakken in 
de buurt graag mooier wilden maken. 
Wel... (diepe zucht) De weg die wij al 
hebben afgelegd om één vuilnisbak te 
mogen pimpen: dat lukt dus niét. Het 
lijkt een detail, maar we zien het wel 
vaker, dat alles zeer log verloopt en 
men bang is voor het minste beetje 
anarchie.

Heb je tips die misschien ook goud 
waard zijn voor anderen?
HAFI: Je moet je aanbod op alle moge-
lijke manieren blijven afstemmen op 
de jongeren en hun realiteit. Een dom 
voorbeeld: soms durven jongeren een 
ruimte niet te gebruiken, omdat ze 
eigenlijk te mooi is, ze zijn bij wijze 
van spreken bang om vlekken op de 
witte stoelen te maken...
GRIET: Tegelijk vind ik het niet oké 
als je in het Kringwinkeldenken blijft 
hangen en jongeren alleen maar uit-
geleefde meubels aanbiedt. Het klinkt 
materialistisch, maar het mag in orde 
zijn. Als we iets organiseren, dan geef 
ik de jongeren graag echte cola en een 
echte Leo. Ze krijgen al overal tweede-
rangs- en derderangsdingen, en voor 
die paar euro’s meer geef je hen het 
gevoel: ik ben dat waard. Wat ik ook 
belangrijk vind voor het jeugdwerk, 

‘Er wordt over het algemeen 
nog te veel over en te weinig 
met kinderen en jongeren ge-
praat. Als zij niet met de fiets 
naar school durven omdat de 
straat opengebroken ligt, dan 
vind ik dat even belangrijk als 
volwassenen die zeggen dat 
ze niet met hun kind naar een 
pleintje durven omdat er te 
veel jongeren rondhangen.’
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is die nabijheid, een warm onthaal, 
met een kop koffie, in een huiselijke 
sfeer. Alles in je werking moet uit-
stralen: je bent welkom hier.

Welke uitdagingen zie je, vandaag én 
in de toekomst?
GRIET: Er mag nog meer aandacht 
zijn voor jongeren die met van alles 
bezig zijn, maar geen lid zijn van 
een organisatie, en die ook niet tot 
bij ons komen. Volgens mij zullen ze 
met steeds meer zijn in de toekomst, 
want door de digitalisering hoef je 
minder naar buiten te komen om een 
project uit de grond te stampen. We 
zullen ook moeten blijven zoeken, en 
uitspreken, hoe we als stad omgaan 
met de vluchtelingen, want we merken 
dat in onze werking de stroom niet af-
neemt. Een school hebben die jongeren 
vaak nog vrij snel gevonden – al wil ik 
niets afdoen aan de inspanningen die 
dat vraagt – maar ook in het weekend 
moet er een voldoende groot aanbod 
zijn voor hen. Die toeleiding kan nog 
beter, en we moeten daar ook in blijven 
investeren.
HAFI: We hebben in Gent die traditie 
van het sociale, het zorgen voor elkaar, 
het tegendraadse. Dat zet al mee de 
toon om veel te kunnen bewegen voor 
de kwetsbare groepen.
GRIET: Maar het mag gerust nog wat 

tegendraadser...
HAFI: Ja! Ik ben soms jaloers op de 
tegendraadsheid van Aalst. Kijk naar 
hun carnaval: die durven dingen 
benoemen. Tegelijk voel ik hier die 
sfeer van: wij zijn allemaal Gent. Je 
moet het niet in slogans gieten, of het 
te rooskleurig voorstellen, maar er is 
veel mogelijk als dat de ondertoon is 
bij de mensen.
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Invoering zone 30
en circulatieplan

Eind 2011 kwamen 1.200 kinderen in 
de Brugse Poort op straat om meer ver-
keersveiligheid te vragen in hun buurt. 
Ook tijdens het inspraakproject voor 
kinderen, Thuis in ’t Stadhuis, worden 
er heel wat voorstellen gedaan die met 
verkeersveiligheid te maken hebben. 
Het circulatieplan en de invoering van 
de zone 30 bieden daarop een antwoord.

Op 3 april 2017 ging het circulatieplan 
van start, dat de leefbaarheid en de 
verkeersveiligheid in Gent moest ver-
hogen. Een van de maatregelen was 

de invoering van een zone 30 binnen 
de stadsring en het vergroten van het 
autovrije gebied. Sinds de invoering 
zijn er minder verkeersslachtoffers 
en steeg het aantal fietsers met 25% 
(fietsers in de binnenstad in de spits). 
Meer mensen gebruiken het openbaar 
vervoer (+28 % in de avondspits) en het 
autogebruik daalde met 12% (auto-
verkeer van en naar de binnenstad in 
de spits). Al deze maatregelen dragen 
bij aan de leefbaarheid van de stad 
en zorgen ervoor dat kinderen zich 
veiliger kunnen verplaatsen.

‘Sinds de invoering van het circulatieplan is het opmerkelijk aan-
genamer fietsen in de binnenstad. Er is minder gemotoriseerd 
verkeer waardoor het veiliger is om met de kinderen in de stad 
te fietsen.’ — EDWIN VAN DER BURGHT, PAPA VAN TUUR (4 JAAR)
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WAT VINDEN GENTENAARS VAN 
HET CIRCULATIEPLAN? 

FIETST DE GENTENAAR NU MEER?
RIJDT DE GENTENAAR  
NU MINDER MET DE AUTO?

+35% fietsers van en naar de binnenstad in de spits

+25% fietsers in de binnenstad in de spits

-12% autoverkeer van en naar de binnenstad in de spits

-22% vrachtverkeer van en naar de binnenstad in de spits

geen  
verschil

48 sec 
sneller

in gemiddeld  
32 minuten

in gemiddeld 
33 minuten

36 sec
trager

1 min  
48 sec 
trager

in gemiddeld 
 36 minuten

in gemiddeld 
37 minuten

IS HET MINDER 
DRUK IN HET 

STADSCENTRUM?  

- 58%
minder autoverkeer  

in woonstraten

- 29% 
minder autoverkeer op  

belangrijkste assen 
binnen stadsring

+ 5 tot 7% 
meer passanten

in Veldstraat en Mageleinstraat

Antwerpsesteenweg

B401 naar stadsring

Blaisantvest

Dendermondsesteenweg

Drongensesteenweg (N466)

Koopvaardijlaan

Kortrijksesteenweg

Land Van Waaslaan

Tolhuislaan

Vlaamsekaai richting Sint-Lievenspoort

Weverstraat/Drongensesteenweg

25% van de Gentenaars nam een abonnement 
bij De Lijn, kocht een fiets, ging autodelen ...

GAAT HET TRAGER OF SNELLER?

Ochtendspits

Avondspits

AVONDSPITS VAN EN NAAR DE STADSRING

ROND DE STADSRING (WIJZER- EN TEGENWIJZERZIN) 

55% 
(heel) goede 

zaak

35%
(helemaal) geen 

goede zaak

10% 
geen mening

54% van de Gentenaars 
vindt de stad aangenamer door uitbreiding autovrij gebied
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WAT VINDEN GENTENAARS VAN 
HET CIRCULATIEPLAN? 

FIETST DE GENTENAAR NU MEER?
RIJDT DE GENTENAAR  
NU MINDER MET DE AUTO?
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Leerkrachten en brugfiguren krijgen 
als vertrouwenspersonen op school 
meer en meer vragen rond welzijn. 
Waar moet ik kinderbijslag aanvragen? 
Hoe maak ik een afspraak bij de 
dokter? Kan iemand mij helpen bij 
het vinden van een huurwoning? Het 
beantwoorden van die vragen vergt 
specifieke kennis en ook tijd.

Om daaraan tegemoet te komen  
startte het OCMW het project Kinderen 
Eerst. Daardoor is er op school een 
OCMW-medewerker beschikbaar om 
de welzijnsvragen van ouders te beant-
woorden. Dit ontlast de leerkrachten 

en de brugfiguren, zodat zij zich meer 
op hun kerntaken kunnen concentreren, 
en leidt de ouders sneller naar hulp.

In 2015 startte basisschool De Tover-
berg als proefproject. In 2016 kwamen 
er 4 scholen bij ( VIP-school, De Toren 
van Babel, VISO Gent, basisschool 
Sint-Salvator) en tijdens het schooljaar 
2017-2018 werd een extra medewerker 
aangeworven, waardoor het project 
kan uitbreiden naar 14 basisscholen en 
8 secundaire scholen.

De hulpverleners die meewerken 
aan Kinderen Eerst, zien vooral een 
efficiëntere dienstverlening ontstaan. 
Minder dubbel werk, minder hiaten in 
de hulpverlening en sneller kunnen 
inspelen op veranderende noden: 
het draagt allemaal bij tot een meer 
gerichte hulpverlening. De scholen 
zien dan weer een ‘paddenstoeleffect’ 
ontstaan. Door met een gezin aan de 
slag te gaan, verspreiden de sporen 
zich naar andere gezinnen, en voor 
hen valt de drempel daardoor weg. 
Het meest enthousiast is men over de 
samenwerking zelf. Met verschillende 
partners overleggen en informatie 
uitwisselen leidt tot snellere en meer 
duurzame oplossingen.

Ondersteuning
voor ouders
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EVA VANDEVIVERE
REGISSEUR KINDERARMOEDE

OCMW GENT

REFLECTIE
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Gent kreeg eind 2014 het label kind- en jeugdvriendelijke stad, een label om trots 
op te zijn. Door een stem te geven aan de allerkleinsten en de jonge generatie 
een welkom gevoel te geven, blijf je als stad jong en dynamisch. Het toont ook 
aan dat Stad Gent kinderen en jongeren als volwaardige burgers ziet en ten volle in 
de capaciteiten van deze generatie gelooft. UNICEF definieert een kindvriendelijke 
stad als een stad die zich engageert om de kinderrechten effectief te maken, en 
waar de stem, noden, prioriteiten en rechten van kinderen en jongeren integraal 
deel uitmaken van het beleid, de programma’s en beslissingen. Stad Gent en het 
OCMW werken samen om deze rechten te garanderen voor alle kinderen, waarbij 
het OCMW Gent regisseur van het (kinder)armoedebeleid is. 

Kinderrechten garanderen voor alle kinderen in de stad is echter niet eenvoudig. 
Gent wordt met een grote armoedeproblematiek geconfronteerd. Naar schatting 
leven 9.000 kinderen in financiële armoede. De gevolgen zijn langdurig en op
diverse domeinen voelbaar: in het recht op basiszorg en hulpverlening, de vrije tijd, 
het onderwijs, gezin en participatie. Daarom is een van de speerpunten van het 
actieplan kind- en jeugdvriendelijke stad expliciet gericht op kinderen en jongeren 
in armoede: er wordt ingezet op armoedebestrijding en op ontwikkelingskansen. 

Binnen dit speerpunt willen we op lokaal niveau het verschil maken voor het 
individuele kind en zijn gezin. Daarom werd een integraal en intersectoraal 
groeiactieplan opgezet en werken we intensief samen met vele partners. 
Krachten worden gebundeld om gezamenlijke acties en prioriteiten te bepalen.
We willen de armoede in gezinnen verminderen door onder meer het minimum-
tarief kinderopvang maximaal toe te kennen en door een proactieve rechten-
benadering. Daarnaast willen we ook de negatieve effecten van kinderarmoede 
aanpakken door in ons plan aandacht te besteden aan vrije tijd, psychisch 
welbevinden en welzijn op school. Bovendien pakken we ook de onderliggende 
dynamieken en mechanismen van armoede aan.

Kinderen eerst!  is een voorbeeld van zo’n intensieve samenwerking over de beleids- 
domeinen heen, met als doel vroegtijdig en proactief gezinnen in armoede te de-
tecteren. Een OCMW-medewerker is aanwezig op school en beantwoordt ter plaatse 
de welzijnsvragen van ouders. Deze outreachende werking laat toe gezinnen en  
jongeren te detecteren die voorheen nog niet gekend waren, maar wel ondersteuning 
van diverse diensten nodig hebben. Het project vormt een brug tussen de school, 
waar de ouder zich goed voelt en met zijn noden aanklopt, en de reguliere dienst-
verlening. De basisprincipes zijn: laagdrempeligheid, een intensieve samenwerking 
tussen verschillende diensten en organisaties, en een engagement om rechten 
actief toe te kennen en kennis bij alle samenwerkende partners te versterken. 
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Zowel binnen de kind- en jeugdvriendelijk stad als binnen het kinderarmoede- 
beleid willen we ook maximaal rekening houden met de stem van kinderen en 
jongeren. Thuis in ’t Stadhuis, het inspraakproject van Stad Gent, bracht de 
voorbije jaren 4.297 kinderen naar het stadhuis en leverde maar liefst 1.200 
voorstellen op om van Gent een betere stad te maken. Binnen OCMW Gent be-
vragen we bovendien jaarlijks kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie. 
De noden en wensen binnen de diverse rechten van het kind worden in kaart 
gebracht, meegenomen binnen het armoedebeleid en stadsbreed uitgedragen.

Sinds de toekenning van het label kind- en jeugdvriendelijke stad zien we een 
enorme stijging van kind- en jeugdvriendelijke initiatieven. Diensten vinden elkaar 
binnen dit gemeenschappelijke thema. Het is niet zomaar een label, het biedt een 
doorleefd kader voor vele samenwerkingen, zoals het Huis van het Kind. Onlangs 
ging ook het OverKop-huis open, een veilige plek waar jongeren elkaar gewoon 
kunnen ontmoeten, een luisterend oor vinden en daarnaast een beroep kunnen 
doen op professionele therapeutische hulp. Deze dynamieken kunnen we alleen 
maar toejuichen. Het blijft echter een uitdaging om te garanderen dat initiatieven
voor kwetsbare kinderen en jongeren ook voldoende toegankelijk zijn. Extra 
aandacht voor deze precaire groep is nodig, zodat we als stad de kinderrechten 
kunnen garanderen voor alle Gentse kinderen.

Eva Vandevivere werkt voor de psychologische dienst van het OCMW Gent
en is regisseur kinderarmoede.

'Kind- en jeugvriendelijke stad is niet 
zomaar een label, het biedt een door-
leefd kader voor vele samenwerkingen'
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geleerd,
jong gedaan
DE STAD ALS LABORATORIUM
VOOR TIENERS EN JONGEREN

Jongeren willen plekken om uit te gaan en te feesten,
maar niet alleen dat: ze willen ook ruimte om zich te 
ontplooien, te sporten en hun creativiteit uit te leven. 
Zo kan de stad voor hen ook een echt laboratorium 
worden. Waar kunnen ze terecht? En wie helpt hen 
als ze met vragen worstelen? Diverse projecten 
spelen in op hun wensen en noden.

67

Jong
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Skatepark met ambitie

De Gentse skaters waren al langer 
vragende partij en in 2019 gaat hun 
droom in vervulling. Er komt een groot 
skatepark aan de Blaarmeersen. En 
niet zomaar een skatepark, de ambitie 
is om het best uitgeruste skatepark 
van het land te bouwen op een totale 
oppervlakte van 3.000 vierkante meter. 
Het skatepark krijgt 6 verschillende 
vlakken, waarbij elk deel andere 
obstakels heeft. Er wordt ook een 
zone voorbehouden voor de jongste 
skaters.

Gentse skaters mochten tijdens
verschillende participatiemomenten 
hun ongezouten mening geven, mee
bepalen hoe het skateterrein er 
moest uitzien en welke toestellen en 
mogelijkheden een goed skatepark 
moest hebben. Uiteindelijk mochten 
ze het voorontwerp mee beoordelen. 
Begin 2019 gaat de eerste spade de 
grond in.
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Iedereen in Gent moet de kans 
krijgen om te sporten of te bewegen. 
Zeker voor kinderen en jongeren is 
het belangrijk dat zoiets kan in eigen 
buurt. Buurtsportinfrastructuur kan 
klein zijn, denk maar aan de trap-
veldjes voor voetbal of de 'street 
workout' in de wijk Rabot, waarop 
dagelijks geoefend wordt. 

Daarnaast wordt er momenteel 
gebouwd aan buurtsporthallen in 
de wijken Rabot en Oude Dokken. De 
opening van de buurtsporthal in het 
Rabot is voorzien vanaf het voorjaar 
van 2019, maar ondertussen zijn de 
buurtsportwerkers al volop met jonge 
Rabotiens aan de slag, zodat zij opti-
maal bij de werking in de hal betrokken 
worden.

Sporten in
eigen buurt

70
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Sinds 1997 zet Stad Gent brugfiguren 
in voor de basisscholen. In februari 
2015 startte Gent ook met een proef-
project om brugfiguren te lanceren 
in het secundair onderwijs. Zij spelen 
een essentiële rol in het verhogen 
van de betrokkenheid van de ouders 
en vormen de schakel tussen ouders, 
leerlingen en het schoolteam. Die 
goede samenwerking verhoogt 
de slaagkansen en beïnvloedt de 
schoolloopbaan gunstig. In eerste 
instantie worden de brugfiguren 
ingezet in de eerste 2 jaren van het 
secundair, om de overgang tussen 
lagere school en middelbaar onder-
wijs vlot te laten verlopen.

Ondertussen zijn 44 brugfiguren in 
het basisonderwijs en 4 brugfiguren 
in het secundair aan de slag.

Uitbreiding
brugfiguren
naar secundair
onderwijs
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Te veel jongeren verlaten de school 
zonder diploma. Deze vroegtijdige 
schoolverlaters betreden de samen-
leving en de arbeidsmarkt in een zeer 
kwetsbare startpositie, met alle ge-
volgen van dien. Oplossingen vinden 
voor dit fenomeen is moeilijk, want 
het is zo goed als altijd een complex  
en individueel verhaal. Het Onderwijs-
centrum Gent bleef niet bij de pakken  
zitten en lanceerde een Gents plan 
Vroegtijdig Schoolverlaten en Operatie  
Geslaagd. Het plan omvat 9 ambities 
en 30 concrete acties om de vroeg-
tijdige schooluitval terug te dringen. 

Veertig secundaire scholen uit Gent 
hebben hun handtekening onder het 
charter Operatie Geslaagd gezet, waar-
mee ze zich verbinden tot zes concrete 
engagementen om schooluitval terug 
te dringen.  Zo werkt elke school een 
actieplan op maat uit om schooluitval 
te voorkomen en stelt ze een coördi-
nator aan die zich op de problematiek 
concentreert. Het Onderwijscentrum 
Gent verzamelt en analyseert de 
cijfers, en werkt met verschillende 
pilootscholen instrumenten uit om 
schoolverlaten in kaart te brengen.

Het Gents plan Vroegtijdig School-
verlaten kan je downloaden op de 
website www.onderwijscentrum.gent

Vroegtijdige
schooluitval
voorkomen
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Jongeren helpen jongeren
Schoolspotters zijn jongeren tussen 
18 en 26 jaar die zelf geen middelbaar 
diploma hebben. Ze leggen contact 
met schoolgaande jongeren die bij-
voorbeeld spijbelen of rondhangen. 
Ze bieden hen een luisterend oor en 
gaan samen op zoek naar oplossingen 
voor vragen en problemen die op hen 
afkomen. De schoolspotters kunnen 
overtuigend inpraten op de scholieren 
en hen behoeden voor de fouten die 
ze eventueel zelf gemaakt hebben. 
Ze krijgen een eerste leerrijke werk-
ervaring en volgen 1 dag per week een 
opleiding die leidt naar een diploma. 
In Gent zijn er 7 schoolspotters actief.

‘Dankzij het schoolspotters-
project kon ik gaan studeren. 
Ik doe de job erg graag en 
volg ondertussen de richting 
Sociaal-Cultureel Werk. Dit 
kon ik doen via een ingangs-
examen voor mensen zonder 
middelbaar diploma. Als 
mijn schoolspotterstraject 
afgelopen is, heb ik dus niet 
enkel een middelbaar di-
ploma maar zelfs een hoger 
diploma in handen! Ik zou 
later graag vanuit mijn eigen 
ervaringen mensen helpen 
die in moeilijkheden zitten. 
Zonder mijn job als school-
spotter was dit niet mogelijk 
geweest’ — ANONIEME GETUIGENIS 

VAN EEN GENTSE SCHOOLSPOTTER



74INTERVIEW

5 VRAGEN AAN

- WAAROM KINDEREN IN GENT GOUD WAARD ZIJN, VANDAAG ÉN IN DE TOEKOMST -

'Samenwerken aan een concreet project
in de stad: dat was echt de max'
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Waarom doe jij wat je doet?
CHEMS-EDDINE: We wilden met onze klas 
graag iets doen voor de nieuwkomers 
in Gent. Op het nieuws hadden we ge-
zien dat veel jongeren op de vlucht zijn, 
uit Syrië maar ook uit andere landen. 
We wilden hen het gevoel geven dat ze 
hier welkom zijn, en hen aan de hand 
van een kaart de plekken tonen waar 
ze terecht kunnen: om de taal te leren, 
om een diploma te halen of om zich 
te ontspannen en andere jongeren te 
ontmoeten.
MEHMET: We hebben toen aan de Zuid 
een mobiel infokantoor geïnstalleerd, 
met een interactieve kaart waarop je 
plekken kon zien om te voetballen, 
om aan cultuur te doen, te chillen... 
Om die kaart te maken, kregen we 
praktijklessen en lessen Nederlands 
samen, wat heel tof was. Bovendien 
werkten we ook nog eens samen met 
Sint-Lucas, waar ze een beeld hebben 
gemaakt voor ons, en met leerlingen 
uit andere richtingen van de school. 
Die samenwerking, dat was de max.
CHEMS-EDDINE: Het leuke is dat je niet 
de hele tijd op de schoolbanken hoeft 
te zitten. Je werkt echt met je handen 
aan een concreet project. En je leert 
samenwerken, je lost problemen op. 
Welke? (lacht) Elektrische problemen, 
maar dat is te ingewikkeld om uit te 

leggen. Het was best wel moeilijk om 
alles in elkaar te steken en te verze-
keren dat het werkte, maar het voelde 
goed om iets zinvols te doen. In het 
begin waren we nog gedemotiveerd. 
Dat kwam door het jaar daarvoor. We 
zouden toen ook een project uitwerken, 
en dat was compleet mislukt.
HELEEN: (lachend) Dat was ik al ver-
geten. We hebben de leerlingen in 
het begin echt wat over de streep 
moeten trekken. Maar we kregen veel 
steun van de stad. We wilden een 
kaart maken die echt bruikbaar was 
en de Jeugddienst heeft ons daarbij 
goed geholpen. Ze hebben er ook 
voor gezorgd dat de kaart nadien op 
papier kon worden verspreid. Wat ik 
vooral zag, was hoe jongeren werden 
uitgedaagd om hun talenten te ont-
dekken, dingen te doen die ze anders 

  IDENTIKIT  

Leeftijd: beiden 17
Functie: leerlingen in het vijfde 
jaar koel- en warmtetechnieken 
aan het Hoger Technisch Instituut 
Sint-Antonius. In 2017 wonnen 
ze met hun klas de Jong & Wijs 
Prijs voor hun project ‘Welkom in 
Gent’. Heleen Rijckaert is de leer-
kracht Nederlands die het project 
mee begeleidde.
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niet deden, zoals solderen, al was er 
soms wel wat weerstand.
CHEMS-EDDINE: Die weerstand was er, 
zeker in het begin, maar geleidelijk 
ontdekten we dat we iets zouden 
kunnen waarmaken: dat motiveerde 
enorm. Ik heb bij de voorstelling 
van het project aan de Zuid zelfs het 
publiek toegesproken, iets wat voor 
mij compleet nieuw was.

Wat maakt kinderen en jongeren zo 
belangrijk voor een stad?
MEHMET: Ze zijn de toekomst en ze 
brengen ook leven in de straten, 
omdat ze volgens mij toch nog vaker 
buitenkomen dan volwassenen. Haal 
alle jongeren hier weg, en het zou 
gewoon leeg zijn. 
CHEMS-EDDINE: Daarom is het ook belang-
rijk dat er plekken zijn in een stad waar 
jongeren zich kunnen ontspannen. 
Parken, bijvoorbeeld, die zijn heel 
belangrijk voor ons. Je kunt je daar 

verbinden met de natuur, tot rust 
komen, babbelen, voetballen, iets 
eten. Ook sportclubs moeten er zeker 
altijd zijn... 

Hoe zit dat in Gent? 
MEHMET: Eigenlijk mis ik niet echt iets in 
Gent: er zijn hier al veel mogelijkheden 
voor ons. Er zijn ook veel jongeren die 
van buiten de stad naar hier komen 
om te bowlen of te zwemmen, omdat 
die mogelijkheden er bij hen niet zijn. 
Een van de leerkrachten op school is 
begonnen met een boksclub, en daar 
gaan velen van ons ook graag naartoe. 
Sommige boksers zijn voor ons echte 
rolmodellen, mensen naar wie we 
kunnen opkijken. En die club is ook 
weer een plek waar je anderen kunt 
ontmoeten.
CHEMS-EDDINE: Toen we met ons project 
bezig waren, hebben we wel gevoeld 
hoe Stad Gent daarbij betrokken was. 
Ze hebben ons echt veel geholpen, 
ze waren er ook vaak bij op vergade-
ringen. Je krijgt daardoor het gevoel 
dat Stad Gent wel bereikbaar is voor 
je vragen. Dat de schepen van jeugd 
naar school is gekomen en ook nog 
eens naar de opening: dat was wel 
belangrijk voor ons. 
MEHMET: Nadat het project was afgerond,  
kregen we plots te horen dat we ge-
nomineerd waren voor de Jong & Wijs 

‘Het helpt als de leerkrachten 
je motiveren als iets niet lukt 
en je blijven aanspreken op 
wat wél goed is gegaan.’
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Prijs. En toen wonnen we nog ook. Dat 
was fantastisch, voor de school, maar 
ook voor ons: we vonden het een eer.
HELEEN: De geldprijs die we hebben 
gekregen, 750 euro, investeren we nu 
in een nieuw project met het derde en 
het vierde jaar samen.

Heb je tips die misschien ook goud 
waard zijn voor anderen?
MEHMET: Eerst en vooral moet je voor 
zo’n project echt gemotiveerd zijn, 
want het vraagt wel veel van een klas 
en je moet het kunnen afmaken. Maar 

tegelijk is het fantastisch om zoiets te 
kunnen doen. Het heeft ook de sfeer in 
de klas veranderd: het heeft de band 
tussen ons echt sterker gemaakt.
CHEMS-EDDINE: Het helpt als de leer-
krachten je motiveren als iets niet lukt 
en je blijven aanspreken op wat wél 
goed is gegaan. We hebben allemaal 
veel na de schooluren doorgewerkt, 
ook op woensdagmiddag, omdat we 
het zo tof vonden. Sommige vijfdes 
waren tot tien uur ’s avonds bezig met 
de elektriciteit van de installatie.
HELEEN: Ik denk dat het voor hen 
ook belangrijk was dat ze een stuk 
verantwoordelijkheid kregen, en hun 
rol mochten zoeken in het geheel. We 
spoorden hen aan om hun grenzen 
te verleggen, zonder dat we hen al te 
veel oplegden.
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Welke uitdagingen zie je, vandaag én 
in de toekomst?
HELEEN: We wilden de jongeren met het 
project een vernieuwende vorm van 
onderwijs bieden, en het zou wel goed 
zijn als Gent dit soort projecten verder 
blijft steunen. De jongeren kwamen 
hier ’s ochtends aan en wisten vaak 
nog niet wat er die dag zou gebeuren. 
Het was niet zomaar naar school gaan. 
Ze werkten aan de elektriciteit, 
schreven teksten, overlegden met 
elkaar en andere klassen, ze maakten 
een persdossier. Wat ze deden, leren 
in een echte context, was toch wel 
een heel goeie ervaring. 
MEHMET: Voor mij hoeft er in Gent niet 
zoveel te veranderen. Het mag blijven 
zoals het is. Ik woon hier echt graag, 
en als er nog eens zo’n project komt, 
mogen ze altijd bellen. Misschien wil 
ik nog wel eens een jeugdvereniging 
beginnen, zodat ik jongeren nog meer 
naar buiten kan sleuren. De laatste tijd 
zitten ze zo vaak binnen met hun spel-

letjes en hun gsm’s, terwijl ik denk dat 
het belangrijk is dat je ook actief bent 
in een stad. Maar verder... Ik ben hier 
opgegroeid, ik zou Gent niet makkelijk 
verlaten. Alleen die Lage-Emissiezone 
die eraan komt, vind ik lastig.
CHEMS-EDDINE: Ik ook (lacht). Ik woon 
hier heel graag, maar door de Lage-
Emissiezone zou ik misschien niet in 
het centrum blijven.



79

Wat houdt jongeren bezig? Hoe zouden 
zij de stad inkleden of veranderen als ze 
het voor het zeggen hadden? De Jeugd-
dienst bevroeg met Mayor@yourtown 
bijna 500 scholieren. Ze kregen concrete 
vragen over hoe hun ideale ontmoet-
ingsplek binnen eruitziet en op welke 
manier zij een buitenruimte zouden 
inrichten. We vroegen hen verder wat 
de perfecte vakantiejob is en wat ze 
weten over werk zoeken. Ook over mo-
biliteit, verkeersveiligheid en hun wel-
bevinden op school werden er vragen 
gesteld. Tot slot mochten ze ideeën 
uitwerken over hoe Gent nog kind- en 
jeugdvriendelijker kan worden en een 
warmere stad kan zijn, met meer oog 
voor het welbevinden van iedereen.

Deze bevraging past binnen een ruimer 
onderzoek, Expeditie 2025, waarbij 
de Jeugddienst kinderen, jongeren, 
studenten, gezinnen en het jeugd-
werk bevroeg over thema’s die voor 
hen belangrijk waren. De Jeugddienst 
bundelde de resultaten en inzichten, 
en overhandigt die aan het toekomstige 
stadsbestuur, zodat zij hiermee aan 
de slag konden. Zo krijgt de stem van 
kinderen, jongeren en studenten de 
nodige aandacht.

Het volledige rapport omtrent
Mayor@yourtown en Expeditie 2025 
kan je downloaden op 
www.jongenwijs.gent/expeditie-2025 .

Jongeren over Gent
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Stad Gent zet heel sterk in op 
inspraak en participatie, ook voor 
kinderen en jongeren. Denk maar aan 
Thuis in ’t Stadhuis, de jeugdraad, 
Expeditie 2025 of de jeugdparagraaf. 
Daar komt nu het verzoekschrift aan 
het stadsbestuur bij. Elke jongere 
vanaf 10 jaar kan individueel of in 
groep een verzoekschrift indienen. 
In een verzoekschrift vraag je de 
stad om iets te doen of iets te laten. 
Het is een manier om gehoord te 
worden en een voorstel officieel 
voor te leggen aan het stadsbestuur. 
De Jeugddienst helpt en begeleidt 
alle jongeren die een verzoekschrift 
willen indienen. Kinderen kunnen 
zelfs de kans krijgen om hun voorstel 
toe te lichten aan het college of de 
gemeenteraad.

Verzoek-
schrift
indienen

Een primeur voor Vlaanderen: bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 
kunnen Gentse jongeren vanaf 16 
hun stem uitbrengen. Officieel tellen 
de  resultaten niet mee voor de 
gemeenteraadsverkiezingen, omdat 
dit wettelijk gezien niet toegelaten 
is. Maar het is voor jongeren wel 
een kans om gehoord te worden en 
duidelijk te maken waar ze wakker 
van liggen. Het Gentse stadsbestuur 
heeft zich geëngageerd om rekening 
te houden met de  bezorgdheden en 
de voorkeuren van jongeren.

Via de Gentse scholen en verschillende
jeugdverenigingen krijgen de  jongeren 
informatie over de verkiezingen, over 
waar elke partij voor staat en hoe
ze kunnen stemmen. Elke jongere
ontvangt ook een persoonlijke op-
roepingsbrief waarmee hij op  een 
veilige en anonieme manier zijn stem 
zal kunnen uitbrengen.

Stemrecht 
voor 16+
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Team Krook
Bij het ontwerp van de nieuwe 
bibliotheek stond één ding vast: 
de bib moest voldoende plaats 
bieden aan kinderen en jongeren. 
Voor de jongeren, een publiek dat 
traditioneel een beetje afhaakt, 

kwam er zelfs een eigen afdeling. 
Maar wat moet je dan in de col-
lectie opnemen? En hoe moet zo'n 
jongerenbibliotheek eruitzien? Wat 
verwachten jongeren eigenlijk van 
een bibliotheek? 
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De Krook gaf de leiding uit handen 
en liet jonge ambassadeurs (12 tot 
18 jaar) de jongerenbib mee vorm-
geven. Naast boeken, strips en graphic 
novels vind je er ook mogelijkheden 
om te gamen, samen naar een film 
te kijken, te experimenteren, naar 
muziek te luisteren, af te spreken met 
vrienden en workshops te volgen. 
De nieuwe jongerenbib is alvast een 
schot in de roos. Ook veel studenten 
vinden vlot hun weg naar de nieuwe 
bibliotheek.

‘De ontleningen zijn alge-
meen gestegen met zo’n 10 
procent, maar bij de kinderen 
en de jeugd loopt die stijging 
op tot 40 procent. Dat is 
hoopgevend. Er is veel onder-
zoek aan voorafgegaan: we 
wilden weten wat de jeugd 
van een bibliotheek verwacht 
en met die wensen hebben 
we rekening gehouden. Op 
die manier zorg je ervoor 
dat ze hier graag komen. En 
blijven komen’ — KRIST BIEBAUW, 

DIRECTEUR BIBLIOTHEEK GENT
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Minus One, ooit opgericht als onder-
grondse fuifzaal, kreeg in 2016 een 
make-over en extra subsidie, zodat 
er jeugdwerkers aan de slag konden 
die jongeren met creatieve ideeën 
ondersteunen. Voortaan gaat Minus 
One door het leven als creatief labo- 
ratorium en jongerencultuurcentrum, 
en combineert het diversiteit, crea-
tiviteit, ondernemerschap en af en 
toe een dik feest.

Elke dinsdag houdt Minus One een 
opendeurmoment waar elke jongere 
met een idee kan langskomen. Op 
donderdag vindt PLUSMINUS plaats, 
een snuffelmoment voor creatieve 
geesten, waarbij ontmoeting en uit-
wisseling centraal staan. Het is een 
experiment rond gedeeld ruimte-
gebruik en verschillende manieren 
van samenwerking en ondersteuning, 
waarbij elk idee kan rekenen op een 
persoonlijke aanpak. Op andere dagen 
stelt Minus One zijn deuren open 
voor diverse activiteiten en feesten.

Benieuwd naar meer?
Surf naar www.minus-one.be .

Nieuwe
invulling
Minus One
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Een nieuw elan
voor jeugdhuizen

Wie bij een jeugdhuis denkt aan 
een muf 'kot' met lauwe drankjes en 
een schrale toog, heeft het mis. De 
feestjeugdhuizen zijn er nog steeds 
(gelukkig maar!), maar ondertussen 
zijn er heel wat nieuwe concepten 
bij gekomen. Stad Gent ondersteunt 
die op een actieve manier en helpt 
jongeren die hun jeugdhuis een eigen 
invulling willen geven.

Zo opende eind 2017 jeugdhuis Asgaard 
de deuren. De jongeren van jeugdhuis 
Asgaard zijn verzot op headbangen 
en metal, en vonden hun gading niet 
in het Gentse. Daarom wilden ze in 
hun eigen jeugdhuis de focus op dit 
subgenre leggen.

Plek is een jeugdhuis in het midden van 
de stad en geeft de ruimte uit handen. 

‘Gent wemelt van jonge, creatieve organisaties die een locatie 
zoeken om hun ding te doen. Plek biedt hen die plaats. Vier 
weken lang is het gebouw van hen en gebruiken ze de ruimte 
zoals ze willen. Elke vrijdagavond is er een open toonmoment’ 
— TIMON VAN DE VOORDE, ORGANISATOR JEUGDHUIS PLEK
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Een beginnende band, beloftevolle 
jonge kunstenaars, een filmcollectief 
of andere verenigingen... kunnen er 
terecht. Elke maand krijgt een ander 
jongerencollectief carte blanche om 
zijn ding te doen. Op die manier is 
geen enkele maand hetzelfde en valt 
er altijd wel iets anders te beleven.

Ook nieuw is jeugdhuis Wolters. In de 
Wolterslaan heb je een buurtparkje,
maar bij slecht weer konden de 
jongeren uit de buurt niet meteen 
ergens anders terecht. Ali, Achraf en 
Derek wilden daar zelf iets aan doen 
door een jeugdhuis voor de buurt op 

te richten. Ze stapten met hun idee 
naar de Gentse Jeugddienst en in 2017 
opende hun jeugdhuis de deuren.

In totaal zijn er 13 jeugdhuizen in Gent. 
Je leest er alles over op 
stad.gent/jongeren/jeugdhuizen .

Jongeren met een voorstel kunnen 
contact opnemen met de Jeugd-
dienst via jeugddienst@stad.gent 
of 09 269 81 10.

‘Ik wou samen met mijn 
vrienden een jeugdhuis 
oprichten voor alle jongeren 
uit de buurt. Een plek waar 
ze naar muziek kunnen 
luisteren en activiteiten 
kunnen organiseren. Onze 
grote droom is om ooit een 
muziekstudio te bouwen in 
ons jeugdhuis’ — ALI CERAN,  

EEN VAN DE OPRICHTERS VAN HET 

JEUGDHUIS WOLTERS
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Tijdelijke
invulling
Gent zet sterk in op tijdelijke invulling 
van ruimtes en gebouwen. In afwachting 
van een andere bestemming bieden 
die plekken Gentse organisaties en 
jongeren een tijdelijk onderkomen aan 
waar ze hun ding kunnen doen. Zo kon 
DOK uitgroeien tot een creatieve werk-
plek op de gronden waar de nieuwe 
stadswijk Oude Dokken verschijnt.

NEST kon in juni 2017 zijn intrede doen 
in de oude stadsbibliotheek aan de 
Zuid. Deze gebouwen worden verbouwd 
tot kantoorruimten voor de stads-
diensten, maar in afwachting werd de 
oude bibliotheek een hotspot en een 
verzameling van meer dan 70 initiatief-
nemers. Elke verdieping kreeg haar eigen 
invulling, waarbij heel wat jonge Gente-
naars en organisaties samenwerkten. 
Je kon er rustig iets drinken en naar 
concerten gaan. Jonge ondernemers
konden er hun product voorstellen 
aan het grote publiek en je vond er 

experten die advies en coaching gaven 
over de meest uiteenlopende zaken.  
Stad Gent zorgde ervoor dat er een 
jeugdwerker aan de slag ging met de
jongeren. Maar je vond er evengoed een 
muziekstudio, repetitievloer, een plek 
voor pop-uprestaurants en vergader-
ruimtes. Op de 5de verdieping vond je 
zelfs een stiltekamer, waar de Vlaamse 
Vereniging Autisme iedereen wil laten 
genieten van een moment van rust.
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De Oude Grindbakken werden omge-
toverd tot een originele ontmoetings-
ruimte die door iedereen vrij te 
gebruiken is. Er vinden tal van activi-
teiten en evenementen plaats, zoals 
toneelvoorstellingen, exposities, 
sportwedstrijden, picknicks, rommel-
markten en concerten. Vlakbij kan je 
ook 019 terugvinden. Dat is een door 
jonge artiesten gerunde expositie-, 
concert- en werkruimte.

Dankzij het idee van tijdelijke invulling
kon de Kompass Klub in een oud 
fabrieksgebouw uitgroeien tot de favo-
riete uitgangsplek voor feestvierende 
jongeren.

Op www.stad.gent/trefwoord/
tijdelijke-invulling krijg je een over-
zicht van alle projecten.
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mee aan
boord

Ook Gent wordt geconfronteerd met kwetsbare
jongeren en die laten we niet in de kou staan. Om 
het jeugdwelzijnswerk nog beter af te stemmen op 
de noden van maatschappelijk kwetsbare kinderen
en jongeren heeft de Jeugddienst interviews af-
genomen van meer dan 20 experten en jeugdwerkers. 
Het stadsbestuur en de partners uit het werkveld 
gaan met deze informatie aan de slag om het jeugd-
welzijnswerk in Gent nog slagkrachtiger te maken.

89

Iedereen

EXTRA AANDACHT VOOR KWETSBARE JONGEREN
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5 VRAGEN AAN

- WAAROM KINDEREN IN GENT GOUD WAARD ZIJN, VANDAAG ÉN IN DE TOEKOMST -

'De rolmodellen en sleutelfiguren in een buurt:
die vormen het echte kapitaal van een stad'
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Waarom doe jij wat je doet?
MOHAMED: Ik ben opgegroeid in de 
Brugse Poort, en ik weet hoe moeilijk 
het kan zijn als je een meervoudige 
identiteit hebt, hoe je je vaak on-
begrepen en ongewenst voelt. Bij 
de nieuwe generatie jongeren zag ik 
dezelfde worsteling. Soms hingen ze 
rond op uren dat ze op school moesten 
zijn, soms raakten ze verzeild in de 
criminaliteit, waren ze verslaafd aan 
drugs, of vatbaar voor radicalisering. 
Ik zag veel frustratie en een enorme 
nood aan erkenning, maar die stopten 
ze weg door zich af te keren van de 
samenleving. In een buurt als deze 
zijn er problemen met kansarmoede, 
huisvesting, studiekansen. Kinderen
zijn daar vaak – onbewust – het slacht-
offer van en als je daaraan voorbij 
gaat, dan riskeer je dat ze later zelf 
daders worden. 
Ik wilde met de vzw Averroes mee uit-
zoeken hoe ze met een andere blik in 
het leven konden staan. Eén dag per 
week ben ik hier als vrijwilliger bereik-
baar voor counseling, maar we zetten 
ook in op sport, welzijn en cultuur. We 
doen aan opvoedingsondersteuning, 
we werken rond druggebruik en radi-
calisering, maar altijd vanuit dezelfde 
rode draad: we willen de identiteit van 
jongeren versterken. Anders bestrijd 
je alleen de symptomen. 

Wat ik ook belangrijk vind, is dat we 
vanuit een holistische kijk werken: we 
kunnen niet in jongeren investeren 
zonder te kijken naar wie er rond hen 
staat. Stel dat we hier affiches op-
hangen rond ‘identiteitsontwikkeling
bij jongeren’, dan kun je hen onbe-
doeld het gevoel geven dat zij het 
probleem zijn. Daar moet minstens 
tegenover staan dat we ook met 
ouders, mede-opvoeders, mensen van 
de derde leeftijd aan de slag gaan. 
Ook zij moeten de ruimte krijgen om 
hun onzekerheid te tonen, zodat we 
een context creëren waarin jongeren 
sleutelfiguren vinden.

Wat maakt kinderen en jongeren zo 
belangrijk voor een stad?
MOHAMED: In de tiende eeuw schreef 
de filosoof Al-Farabi in De deugdzame 
stad dat een goede stad de deugd-
zaamheid naar boven haalt bij mensen.  

  IDENTIKIT  

Leeftijd: 39
Functie: voorzitter van
vzw Averroes
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Als er één groep is bij wie je dat makke-
lijk kunt, dan zijn het wel de jongeren: 
zij voelen zich nog niet gevangen tussen 
hun idealen en de realiteit. De vraag is 
niet alleen wat wij kunnen betekenen 
voor jongeren, maar ook: wat hebben
zij ons nu al te bieden? Jongeren zenden 
zoveel signalen uit, zij doen voortdurend 
een appèl op ons gevoel voor rechtvaar-
digheid, maar wij nemen hen daarin te 
weinig ernstig. Wij zijn te veel geneigd 
jongeren antwoorden te bieden. Maar 
dan zet je je vast in de zekerheden van 
volwassenen. Het is mooier als je kunt 
zeggen: ‘Ik weet het niet zeker, maar 
kunnen we samen op zoek gaan?’ 
We moeten daarom het aanbod in een 
stad ook durven af te stemmen op wat 
zij nodig hebben en niet verwachten 
dat zij zich zomaar aanpassen aan wat 
wij te bieden hebben. Een stad moet 
wel de structuren voorzien waarin zij 
boven zichzelf kunnen uitstijgen. Als ze 
ongeveer acht uur slapen en acht uur 
op school doorbrengen, wat doen we 
dan met die andere acht uur? Daarin 
moeten ze hun creativiteit kunnen 
uitleven, het liefst op een informele 
manier, zodat ze niet weer het gevoel 
krijgen dat ze moéten presteren. 

Hoe zit dat in Gent? 
MOHAMED: Stad Gent heeft de laatste jaren
geïnvesteerd in speelgroen. Op zich is 
dat fantastisch, want de natuur heeft 
nooit een oordeel over jou. Tegelijk denk 

ik: je kunt speelparadijzen creëren, maar 
als iemand met zichzelf in de knoop zit,
en het gevoel heeft niet gewenst te zijn, 
dan zal dat geen of zelfs een averechts 
effect hebben. Soms zeggen jongeren 
ons: ‘Wie zegt er dat ik zin heb om te 
spelen?’ De vraag is dus eerst en vooral 
hoe je jongeren het gevoel geeft dat ze 
welkom zijn in de stad en de mentale
ruimte hebben om weer te willen spelen. 
Daarvoor moet je muren slopen tussen 
jeugdwerk, wonen, werk, onderwijs... Het 
is een gedeelde en ook een gemeende 
verantwoordelijkheid: jongeren zijn de 
hefboom voor een andere toekomst.
Wat ik ook merk, is dat we vandaag 
op een professionelere manier met 
jongeren omgaan. We komen vanuit een 
model dat nogal chaotisch was. Toen ik 
nog jeugddwerker was, sliep ik soms in 
het jeugdhuis en dan liet ik een lichtje 
branden in de gang. Jongeren die om 
twee uur ’s nachts passeerden en nood 
hadden aan een babbel, waren welkom. 
Dat was extreem en dat houd je ook niet 
vol. Maar vandaag hoor ik jongeren iets 
te vaak zeggen dat een jeugdhuis of een 
centrum gesloten is. Misschien zijn we 
nu wel beland bij het andere uiterste, 
een te bureaucratisch model, en moeten 
we op zoek naar een middenweg. 
Heel gezond in Gent vind ik dat het 
jeugdwerk op de agenda staat en dat de 
openheid er is om vragen te stellen. Ik 
denk dat Stad Gent nu heel snel inpikt 
op initiatieven die iets betekenen voor 
jongeren. Maar voor jongeren blijft het 
dubbel. Ze zijn heel kritisch en dus 
stellen ze vragen: waarom krijgt die 
organisatie zoveel geld, wie bereiken ze, 
wat doen ze voor ons, waarom zijn ze 
gesloten in het weekend...?
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Heb je tips die misschien ook goud 
waard zijn voor anderen?
MOHAMED: Je moet soms de juiste in-
gang vinden. Als we zien dat jongeren 
in de buurt geboeid zijn door boksen 
en professionele boksers als rolmodel 
hebben, dan willen we daar iets mee 
doen. Door hen te leren boksen, maar 
tegelijk ook na te denken over wat we 
willen: de bedoeling kan niet zijn om 
goeie vechters te trainen, wel om jon-
geren meer zelfvertrouwen te geven, 
hen te leren omgaan met de regels van 
het spel. En voor sommige jongeren 
zal boksen niet ideaal zijn, omdat ze 
daardoor te veel opgeladen worden: 
dat moet je dan ook erkennen. 
De basis is dat je iets zoekt wat hen 
aanspreekt en hun welzijn versterkt, of 
dat nu dansen is, crossfit of zaalvoetbal. 
In de toekomst wil ik dat nog meer uit-
werken. Dan hebben we het over yoga, 
bio-energetica, oosterse methodes die 
werken rond het lichaam, maar die ook 
rechtstreeks inwerken op de geest.

Welke uitdagingen zie je, vandaag én 
in de toekomst?
MOHAMED: De stad is divers, en het blijft 
een uitdaging om daarmee om te gaan. 
Ik vrees dat vandaag vele onderzoekers

vanuit een toren spreken, zonder 
hun theorieën echt te toetsen aan de 
realiteit. Als het bijvoorbeeld gaat over 
radicalisering, dan kun je wel theo-
retische modellen ontwikkelen, maar 
als je ze niet aftoetst in de buurt, dan 
sla je de bal mis. Zodra je probeert de 
dynamiek die hier leeft te beheersen 
van bovenuit, zullen mensen zich weer 
van je afwenden. 
Voor mij zijn de middenveldorgani-
saties, de rolmodellen en sleutelfi-
guren in een buurt dan ook het echte 
kapitaal van een stad. Er zijn heel wat 
mensen die veel voor jongeren doen, 
op een informele manier, tussen de 
lijnen door, en we moeten ervoor 
zorgen dat ze niet afhaken. Dat 
betekent dat het stadsbestuur hun 
betekenis ook moet erkennen. Iets 
kleins: als er een vergadering over 
het beleid voor de buurt wordt geor-
ganiseerd op maandagvoormiddag en 
ze kan niet verplaatst worden naar de 
avond, dan is dat een gemiste kans: 
de vrijwilligers moeten overdag aan 
de slag in hun reguliere job. 
Wij draaien op vrijwilligers, die soms 
tot een stuk in de nacht in de weer zijn 
voor jongeren. Het is mooi dat mensen 
dat engagement opnemen, maar dat 
doen ze wel vanuit een bezorgdheid: 
omdat een grote groep jongeren toch 
nog over het hoofd wordt gezien. Mijn 
uiteindelijke droom voor de toekomst 
is dus eigenlijk dat een organisatie als 
de onze niet hoeft te bestaan.
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Nu al ondersteunt het stadsbestuur 
heel wat organisaties die zich inzetten 
voor kwetsbare jongeren: vzw Jong, 
Habbekrats, Jong Gent in Actie... Deze 
organisaties konden de afgelopen jaren 
op extra ondersteuning rekenen, om 
nog beter in te spelen op de noden van 
jongeren. Zo kreeg JES een structurele 
toelage om anderstalige nieuwkomers 
en vluchtelingen te begeleiden in hun 
zoektocht naar een leuke hobby, een 
vakantiejob of een plek als animator op 
het speelplein.

De Vlaamse Overheid maakte extra 
middelen vrij in het kader van de ac-
tuele vluchtelingenproblematiek. Stad 
Gent investeerde een deel van deze 
middelen (48.000 euro) in het jeugdwel-
zijnswerk, om hiermee een antwoord te 
bieden op de verhoogde instroom van 
erkende vluchtelingen, subsidiair be-
schermden, intra-Europese migranten 
en de toenemende kinderarmoede.

Het stadsbestuur investeerde verder in 
mobiele jeugdwerkers, die niet vanuit 
een vaste plek werken, maar actief op 
zoek gaan naar kinderen en jongeren 
op straten en pleinen in een buurt.  

De vzw Habbekrats, die zich inzet 
voor kwetsbare jongeren in Gent, 
mocht ook rekenen op een verhoging 
van de werkingsmiddelen met 30.000 
euro per jaar.

Extra
onder-
steuning
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Jong Gent in Actie is de eigenwijze 
jongerenwerking van drie Gentse 
armoedeverenigingen voor jongeren 
tussen 14 en 26 jaar. Zij vinden er 
een plek waar ze zich thuis voelen 
en waar ze met hun verhaal en hun 
vragen terechtkunnen. De vereniging  
organiseert ook heel wat leuke 
activiteiten. Ze ondersteunt jongeren  
die zoeken naar gepaste hulp en 
kaart bij het beleid de problemen 
rond armoede en uitsluiting aan. 

Jong Gent in Actie werd erkend als 
jeugdvereniging en krijgt sinds 2015 
structurele ondersteuning van het 
stadsbestuur en OCMW.

Eigenwijze 
jongeren-
werking
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In december 2015 startte in Gent het 
Project IEM-jongeren, voor de inte-
grale begeleiding van jongeren met 
Intra-Europese Migratie-achtergrond. 
Het project zorgt voor een intensieve 
en preventieve samenwerking tussen 
jeugdwerkers en hulpverlening ener-
zijds en politie en justitie anderzijds.

Stad Gent investeerde extra in traject- 
begeleiding. De trajectbegeleiders 
van vzw Jong onderhouden meerdere 
dagen per week intensief contact met 
103 jongeren en met hun gezinnen. 
Heel wat van deze jongeren vluchtten 
weg van de maatschappij. Dankzij 
intensieve begeleiding leerden ze hun 
interesses kennen (zoals voetballen, 
muziek maken, kamperen) en hun 
vaardigheden ontdekken (zoals hout 

bewerken of leren lassen). De traject-
begeleiders brachten de jongeren ook 
in contact met de activiteiten die vzw 
Jong organiseert en met de vzw aPart 
om hen te activeren richting werk.

Dankzij de intensieve opvolging en 
begeleiding is de meerderheid van 
de jongeren die bij de politie gekend 
was voor strafbare feiten en overlast, 
nauwelijks tot niet meer bij dit soort 
feiten betrokken.

Extra investering
in IEM-jongeren
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DIENST WERK, STAD GENT

REFLECTIE
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Jongerenwerkloosheid manifesteert zich vooral in de centrumsteden, waar kans-
armoede zich sterker concentreert. Gent is Brussel niet - daar vindt ongeveer de 
helft van de jongeren geen job - maar toch scoort het met een werkloosheidsgraad 
van 24% (2017) niet zo goed. Jongeren zonder diploma komen moeilijk aan de bak, 
want Gent heeft een toenemend aantal hooggeschoolde jobs. Maar ook een groep 
van bachelors en masters vindt de weg niet naar passend werk, bijvoorbeeld omdat 
ze over een diploma beschikken dat minder goed aansluit bij de arbeidsmarkt. 

Via projecten en samenwerkingen proberen we de groepen die moeilijker aan een 
job geraken een duwtje in de rug te geven. Al jaren wordt ingezet op NEET (Not in 
Employment Education or Training)- jongeren die geen stappen vooruit zetten in 
hun loopbaan. Jongeren die kwetsbaar zijn en vaak al negatieve bagage opdeden 
in het leven, die weinig kansen kregen en krijgen. Jongeren die afhaken en het 
systeem moe zijn, moeilijk bereikbaar zijn, weinig perspectief hebben. 
De ervaring leert dat we, met een passende aanpak, ook deze groep kunnen 
helpen om beter aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt. Je moet deze ‘gasten’ 
opzoeken in hun eigen leefwereld, en ze moeten op hun maat en tempo begeleid 
worden. Werken aan verbinding en vertrouwen is een eerste voorwaarde om ergens 
te geraken. Vrijwillige deelname is een andere cruciale factor voor succes. De 
begeleiding is gericht op het vinden van werk, maar er is ruimte voor de persoon 
in zijn geheel en het bredere welzijn van de jongere. Werk is immers niet los te 
zien van al die zaken, zeker bij een kwetsbare doelgroep. Bij deze begeleidingen 
moeten we tevreden zijn met kleine stapjes vooruit. De trajecten blijven wissel-
vallig en verlopen met vallen en opstaan. Het is dus een werk van volgehouden 
inspanningen, die pas renderen op lange termijn.

Om deze jongeren goed te ondersteunen is samenwerking tussen het jeugdwerk, 
de welzijns- en onderwijsspelers cruciaal, en daar proberen we op in te zetten. 
De werking Take Off, die sinds 2014 operationeel is, werd daarom sinds enkele 
maanden uitgebreid naar een ruimer samenwerkingsverband van organisaties in 
het Gentse die werken met deze doelgroep. Het gaat om vzw Jong en JES (jongeren-
organisaties), De Stap en Compaan. Zij begeleiden vanuit hun aanwezigheid op 
straat en hun netwerken jongeren in een NEET-situatie. Tot eind 2018 kunnen in 
totaal een 200-tal jongeren op die manier begeleid worden. Voor laaggeschoolde 
jongeren die makkelijker hun weg vinden naar de reguliere diensten als VDAB, 
is er het project Werkinleving. Via oriëntatie (wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?), 
sollicitatietraining en stages op de werkvloer worden jongeren ondersteund in 
hun eerste stappen op de arbeidsmarkt.

Voor degenen die nog wat sterker staan, maar toch op één of andere manier 
moeilijk aan een passende job geraken, is er Co-Searching.  Mensen kunnen elkaar 
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vinden om tips uit te wisselen rond werk zoeken. Werkzoekenden hebben in hun 
parcours heel wat know-how opgebouwd die ze kunnen delen. Door de sessies  
kunnen ze reflecteren over wat wel en niet werkt en voelen ze zich minder alleen in  
hun zoektocht. Co-Searching werd twee jaar als proefproject ondersteund vanuit Stad 
Gent. De werking staat nu stevig op poten en wordt verder gesubsidieerd door VDAB.

 
Nieuw is de inzet van vrijwillige mentoren. Duo’s van (oudere) mentoren en (jonge) 
werkzoekenden, bijvoorbeeld jongeren met een migratie-achtergrond, kunnen de 
zoektocht naar werk vlotter doen lopen. Dit soort vrijwilligersinitiatieven biedt een 
nieuwe dynamiek en extra capaciteit. Daarnaast gebeurt er ook heel wat voor jongeren 
die op de schoolbanken zitten en voorbereid worden op de arbeidsmarkt. En dan 
hebben we het nog niet gehad over de reguliere dienstverlening van de VDAB…

We zijn blij met deze rijkdom aan initiatieven, want de noden zijn groot en jonge-
renwerkloosheid kunnen we enkel tegengaan met maatwerk. Een diversiteit aan 
jongeren vraagt een divers ondersteuningsaanbod. Dat neemt niet weg dat er 
nog steeds jongeren door de mazen van het net glippen of dat de zoektocht naar 
werk een lange, moeilijke opdracht kan zijn. Maar deze projecten bieden heel wat 
jongeren hoop op een toekomst. En het zijn niet altijd de harde vaardigheden of 
kennis die een job in de weg staan, maar ook randvoorwaarden die niet vervuld zijn 
(kinderopvang, mobiliteit…) of een ondergesneeuwde motivatie. Hieraan werken 
kan een wereld van verschil maken. 
Inspanningen vanuit het beleid (lokale financiering in combinatie met Vlaamse 
en Europese middelen) zullen ook in de toekomst nodig blijven om verder in een 
divers aanbod te voorzien en ruimte te bieden voor innovatieve projecten, zodat 
elke jongere een plek vindt in deze samenleving.

Dienst Werk, Stad Gent.

'De noden zijn groot en jongeren-
werkloosheid kunnen we enkel
tegengaan met maatwerk'
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In
beweging
NIEUWE VORMEN VAN JEUGDWERK

De manier waarop  jongeren zich verenigen verandert. 
Daarom zet Stad Gent ook in op nieuwe vormen van 
jeugdwerk en blijft ze het bestaande jeugdwerk extra 
ondersteunen. De noden zijn immers hoog in een 
stedelijke omgeving.

101
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Alles Kan is een individuele project-
subsidie voor jongeren tussen de 
14 en 30 jaar met een wild idee. Een 
project dat aan de voorwaarden 
voldoet, kan tot 3000 euro financiële 
ondersteuning krijgen. Het budget 
voor Alles Kan is deze legislatuur 
meer dan verdubbeld.

Nieuw sinds 2018 is de subsidie 
experimenteel jeugdwerk. Met deze 
subsidie wil Stad Gent jongeren onder-
steunen die op een laagdrempelige 
manier meerdere activiteiten orga-
niseren voor jongeren. Jongeren met 
een goed idee om iets te organiseren 
of te doen voor en door jongeren 
kunnen tot 600 euro ontvangen. 
Wanneer hun idee een meer vaste 
vorm aanneemt, kunnen ze een aan-
vraag indienen om erkend te worden  
als jeugdwerk waarmee ze extra onder- 
steuning en subsidie kunnen krijgen. 
Op die manier ondersteunt Stad Gent 
nieuwe vormen van jeugdwerk die van 
onderuit kunnen groeien.

Heb je een goed idee,
kijk dan even op de website
stad.gent/jeugdwerk .

Andere 
werkvormen

Begin 2018 organiseerde de Jeugd-
dienst rondetafelgesprekken met 
experten uit het jeugdwerk om de 
ondersteuning vanuit de Jeugddienst 
te moderniseren en aan te passen 
aan de ruimere noden en nieuwe 
vormen van jeugdwerk.

De Jeugddienst merkt op dat, zeker 
in een stedelijke context, de noden 
van het jeugdwerk veranderen en dat 
een deel van het hedendaagse jeugd-
werk niet meer beantwoordt aan de 
traditionele omschrijving die nu nog 
gehanteerd wordt voor de verdeling 
van de subsidies.

Nieuwe
noden
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Ondersteuning voor
het Gentse jeugdwerk
Uiteraard kan het reeds bestaande 
jeugdwerk ook op voldoende onder-
steuning rekenen. Zo werd het basis-
bedrag dat jeugdverenigingen ont-
vangen tijdens deze bestuursperiode 
verhoogd, kregen jeugdbewegingen 
een hogere subsidie als ze investeren 
in brandveilige en kwalitatieve jeugd-
lokalen en verhoogde het bedrag voor 

jongeren en jeugdwerkers die een 
vorming volgen.

In totaal werden er voor 2,3 miljoen 
euro investeringssubsidies verleend 
aan een 40-tal jeugdverenigingen, 
die daarmee zelf renovatiewerken 
uitvoerden aan hun lokaal of zelfs 
resoluut kozen voor nieuwbouw of 
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de aankoop van een nieuw gebouw. 
Hierdoor zijn er enorme stappen 
vooruit gezet qua brandveilige jeugd-
lokalen. 

Ook de stad zelf investeerde in nieuwe 
jeugdlokalen. Deze legislatuur werd 
maar liefst 6,5 miljoen euro geïnves-
teerd in jeugdlokalen van de Stad 
Gent of Sogent, onder andere voor de 
bouw van de nieuwste polyvalente 
zaal De Zulle in Wondelgem. Deze zaal 
was het sluitstuk van de bouw van vijf 
polyvalente fuifzalen verspreid over 
het hele Gentse grondgebied, en biedt 
meteen ook plaats aan FOS De Tortels 
en Jeugdhuis Klub 32.

De Jeugddienst zette deze legislatuur 
ook sterk in op gedeeld gebruik van 
jeugdlokalen, en het creëren van 
nieuwe jeugdruimte door het in ge-
bruik nemen van tijdelijk leegstaande 
sites. Zo kregen enkele jeugdlokalen
een nieuwe bruisende invulling 
(bijvoorbeeld het Lousbergsgebouw, 
Fluweel, Kiekenstraat …), en boden 
onder andere de tijdelijke invullingen 
aan de Oude Dokken (Nieuwland, 019, 
BIY) en de Brandweerpost in Gent-
brugge plaats voor experiment en het 
ontstaan van nieuwe initiatieven.
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Jeugdbewegingen die in een stedelijke
context werken, worden vaak met
andere uitdagingen geconfronteerd 
dan meer landelijke jeugdbewegingen.
Daarom investeert Stad Gent in stads-
ondersteuners voor de verschillende 
jeugdbewegingen (Scouts en Gidsen 
Vlaanderen, Chiro, FOS Open Scouting 
en KSA). De professionele mede-
werkers ondersteunen de jeugdbe-
wegingen op meerdere domeinen, 
waaronder toegankelijkheid. Ook de 
Gentse speelpleinen en de Gentse 
jeugdhuizen kunnen rekenen op die 
professionele steun.

Met de 
steun van 
professionals

Het Gentse jeugdwerk draait op 
volle toeren. Er zijn 146 erkende 
jeugdwerkinitiatieven, waaronder 
58 jeugdbewegingen. Om die te 
ondersteunen in hun zoektocht naar 
leiding lanceerde Stad Gent een 
opvallende wervingsactie onder de 
noemer #ikgeefleidingingent.

Deze hashtag werd ingezet op diverse 
mediakanalen en wil jongeren warm 
maken om leiding te geven in een 
van de vele Gentse jeugdbewegingen. 
Tegelijk kunnen jongeren die reeds 
actief zijn als leiding hun engagement 
op die manier delen. Jonas Geirnaert, 
Bert Verbeke en Mich Walschaerts, die 
vroeger zelf nog actief waren in een 
Gentse jeugdbeweging, ondersteunden 
deze actie en namen een video op. 
Je kan deze video's vinden op het 
YouTube-kanaal van Jeugddienst Gent.

Op volle 
toeren
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WIJS
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Het kot
is te klein
EEN LEVENDIGE EN LEEFBARE STUDENTENSTAD

Met 74.000 studenten is Gent dé studentenstad bij
uitstek. Een grote studentenpopulatie draagt bij aan 
de dynamiek van de stad. Veel bedrijven vestigen zich
in Gent dankzij de aanwezigheid van voldoende ge-
schoold personeel, en uit de academische wereld ont-
staan dan weer veel spin-offs en onderzoekscentra. 
Ook het culturele leven krijgt een boost. Tegelijk 
brengen die studenten wel wat extra uitdagingen mee.

107
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Heel wat studenten zitten op kot. 
Om de kwaliteit te bewaken is Gent 
gestart met een proactieve screening 
van alle studentenkoten, waarbij de 
woonkwaliteit en veiligheid gecontro-
leerd worden. Koten die in orde zijn, 
krijgen een conformiteitsattest en een 
kwaliteitslabel. Een groen label wijst 
erop dat het kot volledig in orde is. 
Bij een blauw kwaliteitslabel is er nog 
werk aan de winkel.  Wanneer de huis-
baas het kot niet in orde brengt, kan 
Stad Gent stappen ondernemen om 

het pand onbewoonbaar of ongeschikt 
te verklaren.

De kwaliteitslabels zijn sedert 
de zomervakantie van 2018 zichtbaar 
op de website van Kot@Gent, 
www.kot.gent.be .

Kwaliteitslabel
voor koten
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Beter een goede buur
Uit onderzoek blijkt dat studenten en 
buurtbewoners weinig contact met 
elkaar hebben. Onder het motto ‘beter 
een goede buur dan een verre vriend’ 
bedacht Stad Gent daarom de actie 
Game of Ghenteneers. Daarbij worden 

studenten en buurtbewoners uitgeno-
digd om samen 2 uitdagingen tot een 
goed einde te brengen. Op die manier 
leren ze elkaar beter kennen, maken ze 
al eens een praatje of kunnen ze elkaar 
ook helpen met kleine dingen.
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Misschien kunnen ze bij de buren een 
ladder lenen of is de toffe student 
naast de deur de geschikte kandidaat 
om even te babysitten. Alle buurt-
bewoners en studenten krijgen ook 
een raambord in de bus waarop staat: 
‘Hier leeft een Ghenteneer’. Met dit 
raambordje maken zowel buurt- 
bewoners als studenten kenbaar dat 
ze mee willen strijden voor de titel.
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In 2017 lanceerde het stadsbestuur 
een studentenenquête over 9 ver-
schillende thema’s. Meer dan 2.600 
studenten vulden de enquête in, 
voldoende om een representatieve 
steekproef te hebben. De studenten 
werden onder andere bevraagd over 
mobiliteit, waar ze wonen, waar ze 
werken, hoe ze aan sport en cultuur 
doen, of ze zich veilig en goed voelen 
en hoe ze Gent negenduust keer 
wijzer kunnen maken.

Een samenvatting en het volledige 
onderzoeksrapport kan je terugvinden 
via www.stad.gent/studenten .

Maak Gent 
negenduust 
keer wijzer

In Gent zijn er heel wat jonge onder-
nemers. Om hun leven een stuk te 
vereenvoudigen heeft Stad Gent het 
project Gentrepreneur opgericht. Dat 
biedt jongeren en studenten work-
shops en infosessies over onder-
nemen en ondernemingszin, gratis 
advies van experten, een netwerk van 
ondernemende jongeren en coaches 
die hen helpen bij het ondernemen 
en hun carrièrekeuze.

Je vindt alle info terug op de website 
www.gentrepreneur.gent .

Voor jonge
ondernemers
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5 VRAGEN AAN

- WAAROM KINDEREN IN GENT GOUD WAARD ZIJN, VANDAAG ÉN IN DE TOEKOMST -

'Dé jeugdvriendelijke stad bestaat niet.
Zoiets moet blijven groeien, omdat er altijd

ruimte moet zijn voor nieuwe intiatieven'
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Waarom doe jij wat je doet?
SEPPE: Ik heb altijd al graag de leiding 
genomen: ik voer misschien niet altijd 
het hoogste woord, maar als er in een 
groep negen mensen het met elkaar eens
zijn, dan ben ik degene die nog wat 
vragen heeft. Een tweetal jaar geleden ge-
raakte ik betrokken bij het eindtermen- 
debat van de Vlaamse Scholierenkoepel, 
waarvoor ik jongeren in mijn regio warm 
moest maken om hun mening te geven 
over goed onderwijs. Dat was een enorm 
positieve ervaring. Daarna heb ik mee-
gewerkt aan een afscheidsevenement 
voor de oude bib: we bedachten een 
laser game, met een verhaal en raadsels 
eromheen, om jongeren te laten zien 
dat je in een bibliotheek veel meer kunt 
dan boeken ontlenen. 
Als je in één project betrokken geraakt, 
dan rol je al snel in het andere. Je 
leert andere jongeren kennen die zich 
engageren, waardoor je ook sneller de 
stap naar iets nieuws durft te zetten. 
Zo ben ik via de Scholierenkoepel 
in contact gekomen met een goede 
vriendin uit Brussel, die een jaar in 
Bolivia heeft gestudeerd. Zij heeft daar 
op haar beurt iemand leren kennen die 
intussen hier studeert. Met z’n drieën 
hebben we BeBo opgestart, een nieuw 
project rond woord en dans dat we 
samen met jongeren zullen creëren.

Ik dans hiphop en voor mij is dans 
sowieso een bijzondere kunstvorm, 
omdat die zo fysiek is: je stapt over de 
taalbarrières heen, en daardoor kan je 
ook zeer verbindend  werken. Doordat 
we jongeren recruteren uit alle onder-
wijsrichtingen, en zowel in België als 
Bolivia verankerd zitten, zijn we vanzelf 
ook divers, maar we willen niet zomaar 
‘een diversiteitsproject’ zijn: het gaat 
ons vooral om het artistieke proces, 
waarbij jongeren in Bolivia rond een 
gelijkaardige voorstelling werken. We 
zullen dus ook beelden van elkaar in 
onze voorstellingen verwerken.

Wat maakt kinderen en jongeren zo 
belangrijk voor een stad?
SEPPE: Ik denk dat kinderen en jongeren 
vooral een eigen dynamiek te bieden 

  IDENTIKIT  

Leeftijd: 15
Functie: ambassadeur Gent 
Kind- en Jeugdvriendelijke stad 
en mede-oprichter van PROJECT 
BeBo (www.projectbebo.be)
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hebben: ze scheppen een soort 
frisheid. Jongeren durven anders te 
denken, het wordt hen ook minder 
kwalijk genomen als ze buiten de 
lijntjes kleuren en dat werkt heel 
bevrijdend. Als ze hun talenten aan 
bod kunnen laten komen, ontstaan 
er dan ook mooie dingen, op artistiek 
vlak, op sportief vlak... Om die reden 
is er voor mij ook geen eindpunt voor 
een kind- en jeugdvriendelijke stad: 
zoiets moet blijven groeien, omdat er 
altijd ruimte moet zijn voor nieuwe 
intiatieven. Dé jeugdvriendelijke stad 
bestaat eigenlijk niet.
Wat ik wel belangrijk vind, is dat al die 
initiatieven en clubs goed bereikbaar 
zijn voor jongeren. Het is niet evident 
als jouw grote passie zich net aan 
de andere kant van de stad bevindt 

en er geen goed openbaar vervoer 
is, bijvoorbeeld. Mobiliteit is voor 
jongeren ontzettend belangrijk, want 
ouders kunnen hen niet altijd overal 
naartoe brengen en hoe dan ook moet 
je als stad die zelfstandigheid ook wel 
aanmoedigen. 

Hoe zit dat in Gent? 
SEPPE: Intussen ben ik jongeren-
ambassadeur in Gent, wat vooral 
betekent dat ik mijn engagement 
uitdraag om anderen te inspireren. 
Door dat ambassadeurschap kom ik 
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ook in contact met anderen die met 
kinderen en jongeren bezig zijn, en 
dan pas besef je hoe breed het aan-
bod is. Wat ik soms nog mis, is een 
overzicht van wat er allemaal al kan 
en wat er eventueel nog uit de grond 
gestampt moet worden. Ik droom ook 
van een theaterzaal waar jongeren zelf 
aan de slag kunnen. We hebben echt 
nood aan dat soort laagdrempelige 
initiatieven, waar je je niet nood-
zakelijk hoeft te engageren om elke 
week langs te komen, maar wel iets 
kunt uitwerken. 
Wat ik in Gent tof vind, is dat je 
elkaar makkelijk kunt vinden, zonder 
dat je op café hoeft te gaan: als jon-
gere heb je nu eenmaal een beperkt 
budget. ’s Zomers aan de Graslei is 
het zalig zitten en we worden daar 

ook wel getolereerd. Alleen in de 
winter mis ik het wel, zo’n evidente 
ontmoetingsplek. Het alternatief is 
dat je naar de supermarkt gaat en 
samen iets drinkt in een bushokje: 
da’s een beetje triestig, toch.

Heb je tips die misschien ook goud 
waard zijn voor anderen?
SEPPE: Wat ik merk, is dat een gewone, 
klassieke affiche in de straat soms 
nog de beste manier is om jongeren 
te bereiken. Jongeren zitten wel veel 
op sociale media, maar we hebben 
zelf vastgesteld dat een Facebook-
advertentie nauwelijks resultaat had. 
Ze werd wel vijfduizend keer bekeken, 
maar daarvan hebben er maar tien 
naar de website doorgeklikt. Dan 
is het toch zinvoller om gewoon te 
mailen naar de scholen, want dat zijn 
de plekken waar jongeren zitten. Door 
veel scholen aan te spreken, vonden 
we ook een mooie mix: dat liep veel 
gemakkelijker dan we hadden gedacht,  
en uiteindelijk moesten we zelfs het 
meest moeite doen voor de jongeren 
van de ASO-scholen. Het klinkt mis-
schien wat stout, maar ik denk dat in 
BSO- en TSO-scholen soms sneller 
ruimte is voor initiatieven die buiten 
het klassieke parcours liggen. 

‘Samen kunnen we laten 
zien dat jongeren, als ze
tijd krijgen en een kader, 
zeker een bijdrage kunnen 
leveren aan de samenleving. 
Ik wil laten horen dat we 
nu ook al iets te betekenen 
hebben, maar dan wel op 
een kwalitatieve manier: 
het moet meer zijn dan door 
een megafoon roepen.’
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Welke uitdagingen zie je, vandaag én 
in de toekomst?
SEPPE: Ik heb net te horen gekregen 
dat ik, via United World Colleges, twee 
jaar naar Costa Rica mag. Ik ga er naar 
een school die veel belang hecht aan 
engagement van jongeren, zodat ik 
ook daar zeker iets zal kunnen orga-
niseren, zij het in een andere context, 
met andere mensen. Tegelijk willen 
we BeBo verankeren, misschien in 
een vzw, al brengt ook dat weer veel 
rompslomp mee. 
Soms zijn er nog wel veel drempels 
als je als jongere rond zo’n project 
werkt. Wij worden nu gesteund door 
Broederlijk Delen, maar dat dossier 
opstellen heeft ons drie maanden ge-
kost. Toen we voor bijkomende steun 
naar de Cultuurdienst wilden stappen, 
was het voor ons heel moeilijk om ook 
dat dossier met z’n drieën nog eens 
rond te krijgen. De administratie is 
nog niet altijd op jongeren afgestemd, 
ook op andere plekken trouwens. 
‘Zouden jullie niet beter wachten tot 
jullie meerderjarig zijn?’ kregen we te 
horen bij de bank, toen we daar als 
effectieve vereniging een rekening 
wilden openen.
Hoe dan ook gaan we nu door met 
PROJECT BeBo. Zodra we met de jon-
geren aan de slag zijn gegaan, kunnen 
we ook bekijken wanneer de eerste 
voorstellingen zijn. Daar kijk ik naar uit. 

Het is druk nu, omdat ik natuurlijk ook 
nog naar school moet, maar ik weet 
dat de voldoening enorm zal zijn als 
het resultaat er staat. Samen kunnen 
we laten zien dat jongeren, als ze tijd 
krijgen en een kader, zeker een bijdrage 
kunnen leveren aan de samenleving. 
Ik wil laten horen dat we nu ook al iets 
te betekenen hebben, maar dan wel op 
een kwalitatieve manier: het moet meer 
zijn dan door een megafoon roepen.
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V.U.: MIEKE HULLEBROECK – ALGEMEEN DIRECTEUR – STADHUIS – BOTERMARKT 1, 9000 GENT – 2018

In 2013 sprak Gent de ambitie uit om 
de meest kind- en jeugdvriendelijke 
stad van Vlaanderen te worden. Een 
ambitieuze doelstelling waarmee het 
stadsbestuur en de vele partners in 
Gent aan de slag gingen.

De afgelopen jaren is er heel wat 
gerealiseerd. Met een mix van 
interviews, reflecties en in het oog 
springende projecten bieden we u 
een frisse inkijk in dit Gentse verhaal 
en de vele verwezenlijkingen op het 
terrein.


