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THEMA KIND- EN JEUGDVRIENDELIJK BELEID 

KRACHTLIJNEN 

1. We bouwen Gent verder uit tot een kind- en gezinsvriendelijke stad. De opmaak van het 1ste 

stadsbrede actieplan Kind- en Jeugdvriendelijke stad was grotendeels een stadsintern proces. 

We willen de betrokkenheid van verschillende doelgroepen nog meer versterken. We hebben 

hierbij voldoende aandacht voor kinderrechten, zodat het actieplan Kindvriendelijke Stad 

eveneens een instrument wordt voor het waarborgen van Kinderrechten voor zover dit binnen 

de mogelijkheden en bevoegdheden van een lokaal bestuur past. Een groep van ambassadeurs 

draagt de ambitie om Gent kindvriendelijker te maken verder uit. 

 

 De kindersecretaris profileert zich nog sterker naar kinderen en jongeren als hét 

aanspreekpunt voor vragen, voorstellen, verzoekschriften in het kader van een kind- en 

jeugdvriendelijke stad. 

 We richten de Kinderamb(r)assadeurs op. Dit zijn een groep kinderen (10 tot 14 jaar) die 

het stadsbestuur adviseren over thema’s die Gent kindvriendelijker maken. Ze maken 

tweejaarlijks een Kindercharter op met voorstellen. We hebben in de samenstelling van de 

groep aandacht voor voldoende diversiteit. Dit is geen vervanging van permanente en ad 

hoc inspraakinitiatieven. 

 In een speelotheek kunnen ouders en kinderen speelgoed ontlenen, samen spelen en 

ervaring opdoen en er uitwisselen over opvoeding. We bouwen de bestaande speelotheken 

uit tot volwaardige ontmoetingsplekken voor jonge gezinnen en onderzoeken de 

mogelijkheid om een bijkomende speelotheek in de Bloemekenswijk op te starten. 

 We stellen een kinderstadsdichter aan. Deze jeugdige stadsdichter brengt bij speciale 

gelegenheden een gedicht, en krijgt hiervoor begeleiding. De selectie gebeurt door een 

kindervakjury. 

 

2. We bouwen Gent verder uit tot een jeugdvriendelijke stad. Een stad waar jongeren zich thuis 

voelen, goed en zorgeloos kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontdekken en 

ontwikkelen. 

 

 We stellen ons kandidaat om één jaar lang de ‘Europese Jongerenhoofdstad’ te worden. 

We geloven dat dit ambitieus project een sterke katalysator kan zijn om nog meer in te 

zetten op een beleid en activiteiten op maat van jongeren en jeugd(welzijns)werk. 

 We realiseren het “Huis van de Jeugd” in het Baudelopark, als kloppend hart van een 

jeugdvriendelijk beleid. In dit heel laagdrempelig huis moeten jongeren terechtkunnen en 

zich thuis voelen elk met hun eigen talenten, vragen en uitdagingen. Ook de Jeugddienst, 

de Kindersecretaris, jeugdorganisaties en het Overkophuis krijgen er een plek. We richten 

er samen met Chirojeugd Vlaanderen een jeugdverblijfscentrum in (voor 

jeugdbewegingen, scholen en andere socioculturele organisaties). 

 Er komt een jongerenlabel en -platform waarop elke jongere met een vraag, idee of 

projectvoorstel gecoacht wordt. Door acties en activiteiten van en voor jongeren op 

dezelfde manier te labellen, maken we dit aanbod overzichtelijker voor de jongeren. Een 

jongerenteam maakt het platform bekend bij leeftijdsgenoten en werkt eigen acties uit om 

Gent jeugdvriendelijker te maken (bijvoorbeeld jaarlijks een centrale plek inkleden als 

hotspot voor jongeren) of bevraagt leeftijdsgenoten daarover. 

 We stimuleren de kwaliteit en diversiteit van uiteenlopende vormen van jeugdcultuur in 

onze stad. We bouwen Minus One verder uit tot een creatief laboratorium voor 

jongerencultuur en ondernemerschap en faciliteren ook op andere plekken ondersteuning, 

samenwerking, graffitizones, toonmomenten en optredens.  
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 Jongeren en jeugdverenigingen moeten ongedwongen kunnen fuiven. Het fuifbeleid 

focust op het wegwerken van administratieve drempels, het organiseren van vorming voor 

sfeerbeheerders en het bieden van ondersteuning. 

 

3. Gent nog kind- en jeugdvriendelijker maken is ervoor zorgen dat iedereen mee is en dat er een 

netwerk is van jongereninitiatieven die samen een weerspiegeling zijn van onze superdiverse 

stad. Elk kind of elke jongere die wil, moet kunnen aansluiten bij een vereniging of zelf een 

initiatief kunnen opstarten. Dit vraagt een verbreding van het bestaande aanbod. In onze 

besluitvorming hebben we aandacht voor het effect op en de noden van alle doelgroepen. 

Ondersteuning van organisaties voor of door jongeren met een migratieachtergrond en streven 

naar diversiteit binnen het reguliere jeugdwerk zijn niet tegengesteld aan elkaar. 

 

 Gent is een broeihaard van nieuwe (zelf)organisaties, projecten of mengvormen van 

jeugdwerk voor en door jongeren (vaak met migratieachtergrond) die geen aansluiting 

vinden bij het bestaande aanbod. We maken het opstarten en ondersteunen van dergelijke 

initiatieven eenvoudiger, gaan er actief naar op zoek en betrekken hen nog meer in het 

(jeugd)beleid. Het kartel kiest daarom bewust voor een herwerking van het 

ondersteuningskader, samen met jongeren, zodat het voldoende flexibel wordt om in te 

spelen op snel wisselende evoluties in de leefwereld van kinderen en jongeren. Dit vergt 

het opheffen van schotten tussen jeugd, welzijn, cultuur, sport…. 

 Via bestaande sleutelfiguren en organisaties ondersteunen, informeren en helpen we 

Gentenaars in het zoeken naar een gepast vrijetijdsaanbod. We focussen in de eerste plaats 

op kinderen, jongeren, en mensen met een migratieachtergrond. 

 We maken het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren met een beperking beter bekend 

en zorgen voor aangepaste begeleiding/toeleiding, o.a. via het Buitengewoon Onderwijs. 

We bekijken samen met de sector hoe we het aanbod kunnen uitbreiden. 

 We monitoren drempels in het stedelijk aanbod voor kinderen en jongeren, gaan hiermee 

aan de slag en werken die weg. We nemen actie voor gerichte begeleiding en 

bekendmaking als blijkt dat een bepaalde doelgroep ondervertegenwoordigd is of niet 

bereikt wordt. 

 
4. Jongeren hebben recht op een stem in het beleid. Er is nog een groeimarge om een kind- en 

jongerenparticipatiebeleid in verschillende beleidsdomeinen sterker uit te bouwen, met extra 

aandacht voor kwetsbare doelgroepen en tieners. Bij stedelijke inspraaktrajecten betrekken we 

steeds kinderen en jongeren. We betrekken de jeugdraad als prioritaire partner in het voeren 

van een goed jeugdbeleid en stemmen de opstart van nieuwe jongerenparticipatiefora steeds 

met hem(deze raad) af. 

 

 We stellen een jongerenparticipatiecoach aan die het mandaat krijgt om diverse 

stadsdiensten te stimuleren en te ondersteunen om werk te maken van participatie van 

kinderen en jongeren. Daarnaast werkt deze coach (hij/zij) aan een overkoepelend 

platform waaronder alle participatieprojecten verzameld en zichtbaar gemaakt worden. 

 De jeugdparagraaf
1
 is een leidraad om kind- en jeugdvriendelijkheid in een bepaald 

beleidsdomein in Gent te verhogen. We werken bijkomende jeugdparagrafen uit, minstens 

voor beleid omtrent de inrichting van woonomgeving, mobiliteit en openbaar domein. 

 We vinden het belangrijk dat jongeren zo vroeg mogelijk geïnformeerd en betrokken 

worden bij de politiek. We blijven daarom bij de hogere overheden pleiten voor stemrecht 

vanaf 16 jaar bij lokale, Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. 

                                                      

 

1
 De jeugdparagraaf is een toets op jeugd- en kindvriendelijkheid binnen een bepaald beleidsdomein. De ‘Jeugdparagraaf 

wordt stapsgewijs en op maat van een beleidsdomein uitgewerkt.‘ 
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 Over een belangrijk deel van het budget dat we voorzien voor investeringen op 

wijkniveau, laten we de bewoners hun zeg doen. We voorzien hierbij extra trajecten en 

ondersteuning zodat ook de stem van kinderen en jongeren voldoende doorweegt. 

 Ondanks het wegvallen van de verplichting door Vlaanderen blijven we over beslissingen 

die een impact hebben op kinderen en jongeren advies vragen aan de Jeugdraad. We 

streven ernaar om maximaal rekening te houden met dit advies en beargumenteren 

wanneer dit niet gevolgd wordt. 

 Voor kinderen en jongeren profileert de ombudsdienst van de Stad zich sterker door 

aangepaste bekendmaking, communicatie en aanpak van klachten van kinderen en 

jongeren. We onderzoeken de mogelijkheid om een kinderombudspersoon voor de Stad 

Gent aan te stellen. 

 

5. Kind- en jeugdvriendelijkheid, inspraak en participatie zijn vaste pijlers binnen het speel- en 

jeugdruimtebeleid. Samen met en voor kinderen en jongeren zoeken we naar bijkomende 

(speel)ruimte. We hebben bij stadsontwikkelings- en andere projecten zoals heraanleg van 

woonstraten, groene en open ruimte oog voor kindvriendelijkheid en een kwalitatief 

speelweefsel, zodat er voldoende speel-, “chill-“ en ontmoetingsplekken zijn voor kinderen en 

jongeren. We hebben daarbij niet enkel klassieke speelpleinen voor ogen, maar bv. ook 

bouwspeelplaatsen, spelprikkels, ontmoetingsplekken,... We doen dit met respect voor de 

omgeving en gaan waar nodig in dialoog met de buurt. 

 

 We vernieuwen speelzones waar nodig en voorzien nieuwe waar mogelijk, zowel in het 

centrum als de 19
de

- en 20
ste

-eeuwse gordel. 

 We maken een inhaalbeweging wat betreft speelvoorzieningen voor peuters. We 

investeren tevens in enkele ontmoetingsplekken voor jongeren (met o.a. gratis wifi). We 

gaan verder dan klassieke speeltoestellen, maar investeren waar mogelijk ook in 

spelprikkels, water als spelelement, een bouwspeelplaats en avontuurlijk straatmeubilair. 

 We maken stadsbreed voor elke wijk een recreatieve structuur op: dit is een overzicht van 

noden aan speel-, sport-, ontmoetingsplekken, jeugdinfrastructuur en andere 

voorzieningen voor kinderen en jongeren op wijkniveau. 

 We realiseren één bouwspeelplaats voor kinderen, waar ze aan de slag kunnen met 

bouwmaterialen om zelf kampen en installaties te bouwen. In de zomervakantie voorzien 

we een spelaanbod in het centrum. 

 We ondersteunen en stimuleren de mogelijkheid om (atypische) plekken, zowel indoor als 

outdoor, tijdelijk om te vormen tot speel- en verblijfsplekken. We blijven inzetten op 

tijdelijke invullingen, ook door en voor kinderen en jongeren. Waar nodig voorzien we 

ook de mogelijkheid om een jeugdwerker in te zetten zodat tijdelijke invullingen ook voor 

(kwetsbare) jongeren een plek worden om er elkaar te ontmoeten of activiteiten op te 

zetten. 

 

6. Elk kind of jongere die wil moet kunnen kiezen uit een ruim aanbod aan vrijetijdsinitiatieven. 

Het jeugdwerk is daarom onze partner bij uitstek om Gent nog kindvriendelijker te maken. We 

ondersteunen hen met het oog op het bieden van voldoende omkadering en voldoende 

kwaliteit, toegankelijkheid en diversiteit van het Gents jeugdwerk. Jeugdwerk moet beroep 

kunnen doen op (brand)veilige lokalen op maat van jongeren. 

 

 We zetten in op het verhogen van de capaciteit (zowel op vlak van infrastructuur als 

mensen) binnen het jeugdwerk. We ondersteunen jeugdverenigingen in het zoeken naar 

voldoende leiding en het opzetten van bekendmakings- en ledenwervingsacties. De 

komende legislatuur hebben we extra aandacht voor infrastructuurdossiers en –subsidies 

in het kader van het wegwerken van wachtlijsten en de opstart van nieuwe groepen (o.a. 

Scouts in de Oude Dokken). Samen met het jeugdwerk brengen we tweemaal per jaar een 

overzicht van het aantal beschikbare plaatsen. We stimuleren het jeugdwerk om kinderen 

door te verwijzen naar andere jeugdbewegingen indien er geen plaats meer is. Op vraag 
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van het jeugdwerk zullen we mee zoeken naar geschikte speelruimte en infrastructuur die 

kan gedeeld worden in de buurten. We faciliteren of bemiddelen bij vragen naar gedeeld 

gebruik van (school)speelplaatsen of om het samenleven met de buurt te verbeteren. De 

jeugddienst fungeert in die zin als een ondersteuner en toegangspoort naar andere 

stadsdiensten voor het jeugdwerk. 

 We streven naar een zo divers mogelijk jeugdwerk: divers in bereik en in soorten 

jeugdwerkvormen. We ondersteunen projecten die jeugdbewegingen zelf opstarten om 

diverser en toegankelijker te worden. 

 Een inclusiecoach krijgt de opdracht om jeugdwerkinitiatieven en het stedelijk 

vrijetijdsaanbod te begeleiden in een stappenplan om hun werking inclusiever te maken 

voor kinderen en jongeren met en zonder beperking en doelgroepspecifiek jeugdwerk te 

ondersteunen. 
 We maken van Gent een jeugdwerkvriendelijke stad. Stad Gent en het Gents jeugdwerk 

sluiten een charter met wederzijdse afspraken en werkpunten om elkaar te versterken en 

zo de kracht en kwaliteit van het Gents jeugdwerk ook in de toekomst te blijven 

waarborgen. 

 Naar analogie met de verkeersveilige schoolomgevingen maken we werk van 

verkeersveiligheid aan jeugdwerklokalen door het inrichten van jeugdwerkstraten. Dit 

betekent dat een straat een half uur vóór het begin en na het einde van de activiteiten 

wordt afgezet om voorrang te verlenen aan ouders en kinderen die te voet of met de fiets 

naar de jeugdbeweging komen. 

 
7. We zetten meer in op communicatie voor en door jongeren en via nieuwe/sociale media, in 

plaats van enkel vanuit de officiële stadskanalen. Minstens laten we communicatieproducten- 

en campagnes met als doelgroep kinderen en jongeren adviseren door kinderen en jongeren 

zelf, waarbij we oog hebben voor een diversiteit aan doelgroepen. In overleg met actoren uit 

de jeugdinformatiesector pakken we hiaten in ons informatiebeleid voor kinderen en jongeren 

aan. We focussen op het uitbouwen van een infofunctie op online en offline plekken waar 

jongeren en hun ouder(s) vertoeven. 

 

 We bouwen een sterke jongerenhuisstijl en jongerencommunicatiestijl uit. 

 We zorgen ervoor dat elk reglement met kinderen, jongeren en jeugdwerk als doelgroep 

verstaanbaar is en op maat en via de juiste communicatiekanalen bekend gemaakt wordt. 

 We maken kinderen en jongeren mediawijs, maar hebben zeker oog voor mogelijke 

negatieve gevolgen zoals sexting, cyberpesten…. 

 
8. We zetten actief in op burgerschap bij jongeren. We stimuleren o.a. het organiseren van 

meetingpoints en een jaarlijkse Jongerendialoog. De meetingpoints 

zijn discussiefora(platformen) waar jongeren met elkaar in gesprek gaan over thema’s uit hun 

leefwereld. Op een Jongerendialoog gaan jongeren met elkaar en met experten en politici in 

debat over thema's die ze zelf kiezen. De Jongerendialoog wordt bij voorkeur door jongeren 

zelf georganiseerd. 

 

9. We zetten in op jeugdwelzijnswerk in de verschillende wijken en breiden dit uit waar nodig. 

We werken daarvoor samen met organisaties zoals vzw Jong, Jong Gent in Actie, Habbekrats 

en JES. Het model waarbinnen het jeugdwelzijnswerk in Gent tot op vandaag wordt 

georganiseerd is 10 jaar oud. Ondertussen is de stad veranderd. Er zijn nieuwe noden, niet alle 

(kwetsbare) jongeren vinden hun gading bij het jeugd(welzijns)werk. Het is onze ambitie om 

samen met het jeugdwelzijnswerk en andere organisaties die uitdagingen aan te pakken. We 

investeren meer in ‘outreachende’
2
 jeugdwelzijnswerkers die werken op straten en pleinen. 

                                                      

 

2
 ‘Een vindplaatsgerichte of outreachende jeugdwerker opereert niet vanuit een vaste plek, maar gaat actief op zoek naar 

kinderen en jongeren op straten en pleinen in een buurt.’ 
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We bewaken samen met de sector dat jeugdwelzijnswerkers steeds kunnen werken vanuit een 

vertrouwen en het mandaat van jongeren. 

 

 We onderzoeken of we het project waarbij het OCMW zitdagen houdt in Gentse scholen 

kunnen uitbreiden naar andere sectoren zoals het jeugdwelzijnswerk. 

 We investeren in pleinbuddy’s: jongeren uit de buurt die na een opleiding tegen een 

vrijwilligersvergoeding in vakantieperiodes aanwezig zijn op pleinen om er te fungeren 

als aanspreekpunt of om een activiteitenaanbod te voorzien. 

 We organiseren extra jeugdwelzijnswerk in Nieuw Gent, omgeving Watersportbaan en 

Gentbrugge-Moscou en monitoren, samen met de sector, bijkomende noden. 

 We investeren in rolmodellen voor kwetsbare jongeren, in navolging van het Netwerk 

Amsterdamse Helden
3
. 

 
10. We ondersteunen initiatieven die een alternatief bieden voor wie op de wachtlijst verzeild 

geraakt. We stimuleren laagdrempelige vormen van jeugdhulpverlening op maat van de 

leefwereld van kinderen en jongeren. 

 

 We stimuleren samenwerking tussen het jeugdwelzijnswerk en de jeugdhulpverlening en 

stimuleren laatstgenoemde om hiaten in het aanbod weg te werken. 

 We breiden het project Welzijn op School verder uit. 

 We investeren in een flankerend welzijnsbeleid door meer gebruik te maken van de 

bestaande expertise in de instellingen (zoals OCMW, Centrum voor Geestelijke 

Gezondheid…) en door het stimuleren van rechtstreekse, toegankelijke jeugdhulp. 

 Gent verjongt. Bovendien neemt het aantal kinderen dat geboren wordt in armoede toe en 

groeit het aantal kinderen en jongeren dat opgroeit in een kwetsbare situatie. Daarom kiest 

het kartel er expliciet voor om nog meer te investeren in kwalitatief jeugdwelzijnswerk 

door personeels- en werkingsmiddelen voor vzw Jong en andere organisaties met focus op 

dezelfde doelgroepen significant te verhogen. Op die manier blijven we kiezen voor een 

sterk, onafhankelijk en kwalitatief jeugdwelzijnswerk dat samen met stadsdiensten en 

andere partners werkt aan de sociale mobiliteit van een toenemende groep van kwetsbare 

kinderen, jongeren (en gezinnen) in de stad 

 We ondersteunen het Overkophuis. Dit huis krijgt een plaats bij het Huis van de Jeugd in 

Baudelo. Met het Overkophuis creëren we een laagdrempelig huis voor jongeren, waar ze 

activiteiten kunnen doen samen met vrienden en waar professionele hulpverleners vlakbij 

zijn. 

                                                      

 

3
 Het Netwerk Amsterdamse Helden is een platform van jonge ondernemers die op eigen initiatief en met groot enthousiasme 

activiteiten opzetten voor en met jongens en meisjes van diverse etnische herkomst in hun eigen buurt. 


