
Open Jeugdraad over ondersteuning van jeugdwerk 
dinsdag 29 november 2016 
 
Aanwezig:  
Jeugdwerk: Ewoud, Lisa en Yannick (Free-time), Laurent (Gidsen St. Coleta), Elien en 
Mathias (Circusplaneet), Stefaan, Peter en Yannick (scouts gouw Gent), Emil (scouts district 
Gent-Zuid), Olivier en Robin (KSA St.Lieven), Nele (VDS), Basiel en Emma (JNM) 
Jeugddienst: Pepijn, Simon, Jana 
Jeugdraad: Hans, Bilal, Jolien W, Gertjan, Maaike, Maïté, Laurens, Thibalt 
 

Intro:  
1. Uitleg Jeugdraad.  

 
2. Verslag bevraging: 

76 groepen vulden de vragenlijst in (zie www.jeugdraad.gent)  
 
Als Jeugdraad moeten we de belangen van jeugd verdedigen bij het stadsbestuur. Dat zijn 
onder andere ook de belangen van jeugdverenigingen. We willen niet pas nadenken over 
jeugdwerk wanneer er een reglement ter advies voorligt, maar willen op het juiste moment 
mee richting geven aan het jeugdbeleid.  
 
Volgend schooljaar beginnen we met ons groot verkiezingsproject. Daarin willen we niet 
enkel jongeren informeren, maar ook invloed hebben op de thema’s en de punten. Dat 
houdt in dat we moeten leren om zowel praktisch als op lange termijn te denken: wat zijn de 
uitdagingen voor de komende jaren, en met welke kleine en grote acties kan daar iets aan 
gedaan worden?  
 
Uit de vragenlijst haalden we een top 7 van uitdagingen voor het jeugdwerk. 

1. Vrijwilligers vinden of behouden 
2. Lokaal vinden of renoveren 
3. ‘Groeien’, eigen werking verder uitbouwen 
4. Leden vinden 
5. Zichzelf ontwikkelen (vorming, visie, …) 
6. Diverse doelgroep bereiken 
7. Geld 

Daarnaast formuleerde de stad (in het plan Gent, kind-en jeugdvriendelijke stad) ook nog 
volgende maatschappelijke uitdagingen:  
Meer (jonge) kinderen 

- Meer volk, minder plaats 
- Meer armoede, meer ongelijkheid 
- Meer verschillende achtergronden 
- Minder middenklasse in de stad 
- Het klimaat  

http://www.jeugdraad.gent/


- Meer jongeren zonder werk 

 
In 2 aparte groepjes: elk kiest 5 uitdagingen die voor hen belangrijk zijn en die ze willen 
uitwerken. Bij die uitdagingen worden in 3 categorieën acties/aandachtspunten geformuleerd. 
Wat is een taak voor ons (de eigen organisatie), wat verwachten we van de stad en wat 
verwachten we van anderen (bvb andere verenigingen, scholen, de buurt, …) 
 
  
1. Vrijwilligers vinden of behouden (beide groepen) 
  
• Wij / eigen organisatie: 

o Bestaande vrijwilligers belonen 
o Bij de JNM wordt de helft leiding, rest haakt af. We vragen grote 

verantwoordelijkheid : willen jongeren dit engagement nog opnemen?  
  

• Stad: 
o Dag van de vrijwilliger organiseren 
o Imago van jeugdwerk vergroten in de stad (Dag van de jeugdbeweging - moet er 

geen Dag van het JEUGDWERK komen?) + "vrijwilligers" = leiding? Overstap naar 
middelbaar==> veel gasten haken af. Andere interesses bij jongeren.  

o Stad Gent moet kansen bieden om leertraject beter te ondersteunen ("het is oké 
om fouten te maken") 

o Leidingsduur is minder lang (nu 2-3jaar) : Meer tijd en ruimte om vorming te 
volgen? 

 
• Andere: 

o Contact houden met elkaar, samen dingen organiseren met verschillende 
organisaties, zo kan je ook nieuwe mensen aantrekken. 

o Zich bewust zijn van de eigen organisatiecultuur: zo kan je ook weten waarom 
mensen zich betrokken voelen bij je organisatie. 

o Eigenaarschap is belangrijk: iedereen is mee eigenaar van de organisatie, kan 
gebruik maken van infrastructuur, neemt mee beslissingen zodat er gedragenheid 
is. 

 
 

 
Diverse doelgroepen bereiken (beide groepen) 

 
• Wij / eigen organisatie 

o Onszelf in vraag stellen: Voelen jongeren zich thuis in het bestaande 
jeugdwerk? 

o Gepaste zorg en activiteiten voor kansarme groepen: informatie geven etc.  
o Carpoolsysteem, ook goed voor mensen die het minder gemakkelijk hebben. 
o Open houding, Fonds Op Maat: tussenkomst voor diverse doelgroepen, 

jongeren in armoede. 
 

• Stad 
o Het is soms heel moeilijk voor groepen met veel kansarme kinderen en jongeren. 



o Plaatsen voorzien voor jeugdverenigingen in nieuwe buurten 
o Ondersteuning bvb vertalen van folders, promotie. 
o Werken aan stigmatisering, bvb hoe ECM naar scoutsgroepen kijken. 

 
• Andere 

o Free-Time werkt sinds kort met hulpanimatoren: die kunnen om één of andere 
reden geen volwaardig animator zijn maar kunnen wel een rol opnemen. Dit 
vraagt wel wat tijd vanuit coördinatoren om een rol te vinden voor iedereen. 

o KSA St. Lieven heeft binnenkort een leider met een mentale beperking: bestaat 
hier een ondersteuning voor? Zie ook werkgroep 'jeugdwerk voor allen' van de 
provincie Oost-Vlaanderen. 

o Free-Time werkt samen met Steunpunt Vakantieparticipatie: een deel van de 70% 
korting wordt betaald door Freetime, een deel door Steunpunt 
Vakantieparticipatie. 

o Hoe zit het met mensen met het bereiken van leden met een migratie-
achtergrond? Ergenekon bereikt uitsluitend jongeren met een migratie-
achtergrond. Als je bijvoorbeeld een voetbaltoernooi organiseert is dat 
laagdrempelig. 

 
  
  

 thema: Meer volk, minder plaats (beide groepen) 
  

+ meer volk, minder plaats (3) --> Buurtbetrokkenheid.  
+ lokalen 
+ toestroom van jongeren + meer jongere kinderen (4) 

 
 
• Wij / organisatie 

o Interesses van +12 jarigen? Zichzelf in vraag durven stellen. Organiseren wij 
nog het juiste aanbod voor onze doelgroep+ hoe bereiken we andere 
doelgroepen?? 

o Polyvalent gebruik lokalen, lokalen delen 
o Delen van speelruimte voor kinderen en jongeren 
• Delen gebeurt ook: Circusplaneet doet dat, leden en school kunnen gebruik 

maken van de ruimte. Maar dit heeft sowieso ook zijn beperkingen: elke 
ruimte heeft zijn karakter. Het heeft ook wel een grote kost: bvb 
verwarmen kost veel geld. 

• Stad 
o Subsidies geven voor gedeeld gebruik 
o Platform gedeelde ruimtes lanceren. 
o Stadslokalen ter beschikking stellen 
o Betere toegankelijkheid van recreatiegebieden buiten de stad (bvb De Gavers) 

(fietspaden, publiciteit maken voor recreatiegebieden buiten de stad,…) 
o Ruimte voorzien bij nieuwe stedelijke projecten. 
o Stad zou meer lokalen moeten kopen en zelf eigenaar worden ipv parochies… 

polyvalente zalen? Polyvalent gebruik? 
 



o Waarop zal de Stad inzetten? Op diversiteit binnen het jeugdwerk en een andere 
doelgroep bereiken of op eigen werking behouden en vergroten? 

o Netwerken met scholen in de buurt? 
 

  
• Andere 

o Mensen die plaats hebben voor een jeugdgroep aanzetten tot verhuren van de 
plaats 

o Verdraagzaamheid, afspraken worden niet altijd nageleefd. 
o Buurtbetrokkenheid; netwerk versterken: met diverse organisaties. In contact 

brengen met buurtwerkers? Straathoekwerkers? Activiteiten in samenwerking 
met jeugdwelzijnswerk? 
 
  

 
 
thema: Klimaat (enkel groep 2) 
 
• Wij / organisaties 

o Afval sorteren 
o Bewust omgaan met eten en drinken 
o Dicht bij elkaar op kamp gaan om kampvervoer uit te sparen 
o Carpoolen naar vergaderingen en activiteiten 
o Op regelmatige tijdstippen zwerfvuil opkuisen 
o Zuiniger zijn met energie 

 
• Stad  

o kan goedkoop sorteerafval ophalen 
o Tools en sensibilisatiecampagnes rond duurzaam bouwen, duurzamer op kamp 

gaan, duurzamer eten aanbieden. Kraantjeswater aanbieden ipv coca-cola 
o Wijkgeef/huur/koopplatform voor jeugdwerk oprichten 
o Bewustmaking rond duurzaamheid binnen de organisaties: campagne, folder, 

checklist (vegetarisch eten, keuze van lokale producten,…) 
o Aanmoedigen om zuiniger te zijn met kampvervoer 
o Extra subsidies geven voor milieuvriendelijke verlichting, verwarming en 

vuilcontainers 
  

• Andere:  
o zorgen dat er geen zwerfvuil is 
o Verdraagzaamheid rond ecologisch gedrag (zowel in positieve als in negatieve) van 

elkaar respecteren 
o Onderwijs: kinderen sensibiliseren naar duurzaamheid toe 

 
 
 
 

 
Concrete voorstellen: 
• Subsidies behouden en blijvend indexeren 



• In nieuwe wijken locaties voor vrijetijdsbesteding voorzien 
• Uitpas in het jeugdwerk 
• Jeugddienst zou moeten ondersteunen in evenementen ("wij willen eetfestijn 

organiseren, hoe pakken we dit aan") 
• Extra subsidies voor jeugdwerk die zichzelf in vraag stelt en experimenteert, 

subsidies voor diversiteit 
• "Bedankingsdag" Dag van het jeugdwerk 
• Jeugdwerk engagementen erkennen en attesteren  
• Jeugddienst tijd (en geld) geven om het jeugdwerk te leren kennen en ze de tijd 

geven om zelf ondersteuning te bieden = meer jeugddienstconsulenten  
• Wijkregisseur de taak geven om het jeugdwerk mee te ondersteunen 
• Meer verbindende buurtwerkers op maat 
• Meer experimenteerruimte voor jeugdwerk 

  
 
 
Conclusie:  

• nood aan meer professionelen die jeugdwerk kunnen ondersteunen en ter plekke 
ondersteuning op maat kunnen bieden. (Mits de eigenheid van jeugdwerk bestaan blijft). 
Nood aan stadsondersteuning is zeer groot. Er moet ruimte zijn om vragen op maat 
te beantwoorden en ondersteuning op maat te bieden.  

• Stad moet zorgen voor geld, lokalen,… zodanig zij hun kunnen bezig houden met de 
core-bussiness 

• Nood aan goede ondersteuning vanuit de Jeugddienst. Jeugddienst moet ruimte krijgen 
om hun werk te doen ipv erin te verzuipen. 

• Wie is wie binnen de Stad Gent? 
• Samenwerkingen tussen jeugdwerksoorten? 
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