Jeugdbeleid, dat gaat over iedere Gentenaar tussen 0 en 26 jaar. Het Gents jeugdbeleid
mikte de voorbije jaren vooral op jeugdwerk en (gezinnen met) jonge kinderen.
Hoog tijd om de FOCUS OOK OP JONGEREN te leggen.
 Geef jongeren ruimte in de stad. Zowel binnen als buiten moeten ze elkaar kunnen ontmoeten
en samen dingen doen (‘ongeorganiseerd’ sporten bijvoorbeeld).
 Laat jongeren experimenteren en ondersteun ze in hun projecten,
ook al geeft dit niet onmiddellijk een (voor u) gewenst resultaat
 Jong zijn is verwarrend: heb oog voor mentaal welzijn. Maak het aanbod bekender,
toegankelijker en maak komaf met taboes.
Wij geloven in INSPRAAK EN PARTICIPATIE. Het zorgt voor betere en meer gedragen
beleidsbeslissingen. We zien te veel hoogopgeleide 30-60-jarigen participeren en te weinig anderen.
Want échte participatie is veel belangrijker dan een hip imago.
 Durf kiezen voor groepen die nu moeilijk worden bereikt (zoals jongeren).
Werk op maat en laagdrempelig, de middenklasse is niét de norm.
 Doe het over concrete zaken.
 Koppel terug, wees eerlijk en concreet. Laat jongeren weten wat er precies gebeurt
met hun inbreng.
Dit is de eeuw van de digitale COMMUNICATIE. We verwachten dan ook Stad Gent ons snel,
juist en eenvoudig informeert. Maar hou het simpel alstublief!
 Digitaliseer aanvragen en procedures. We wachten al jaren op een evenementenloket.
 Vernieuw de website en hou hem overzichtelijk, eenvoudig en duidelijk.
 Gebruik overal eenvoudige taal. Niet enkel op de website, maar ook in brieven en reglementen.
Het leven is al complex genoeg.
 Werk visueel, niet alles heeft zoveel woorden nodig (gebruik bvb flowcharts)
Tegenwoordig zijn we bang van alles. REGELS zijn nodig, te veel regels verlammen. Stad Gent schrijft
graag reglementen, wij krijgen graag ruimte om te ondernemen en te experimenteren.
 Wees alert voor symptomen van regulitis.
 Hou het simpel en duidelijk (waarom is er een reglement?).
Maak een samenvatting en communiceer die.
 Durf schrappen.
 Wees niet vies van advies. Laat je adviseren door niet-ambtenaren, de Jeugdraad bijvoorbeeld ;-).
De 21e eeuw is de eeuw van de SUPERDIVERSITEIT. Voor jongeren van vandaag is dit nooit
anders geweest, voor de maatschappij is er nog een lange weg te gaan. Tel daarbij dat één op 5
kinderen opgroeit in armoede, en concludeer dat de uitdaging gigantisch is.
 We geloven in de kracht van jeugdwerk. Er is meer dan één recept. Zorg voor veel variëteit in
(jeugd)verenigingen in Gent, in élke wijk.
 Ondersteun scholen om nog meer samen te werken met verschillende soorten jeugdwerk.
We moeten niet allemaal dezelfde zijn, we moeten elkaar blijven ontmoeten. Stimuleer en
beloon jeugdwerkingen om samen projecten uit te werken.
EN NU?
Doe er iets mee en laat u informeren. Beslis het niet alleen. Wees ambitieus, jongeren zijn dat ook.
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