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Voorwoord
Gent trekt met dit Actieplan resoluut de kaart van kinderen en jongeren en heeft de ambitie de meest kind- en jeugdvriendelijke stad van Vlaanderen te
worden. Kind- en jeugdvriendelijkheid is niet alleen een doel op zich, maar ook een toetssteen voor een verantwoord maatschappelijk en mensvriendelijk
beleid. Stad Gent gaat uit van een offensieve, positieve kijk op jeugd, met een sterk geloof in de kracht (en niet de klacht over) en de potenties van jonge
mensen.
In de aanloop naar de nieuwe strategische meerjarenplanning voor de Stad Gent startte de Jeugddienst, in samenwerking met een aantal andere diensten,
een traject rond “Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad”. Een kerngroep bestaande uit vertegenwoordigers van de diverse departementen aangevuld met
een aantal organisaties, engageerden zich om mee te denken.
Eind 2014 kregen we het label “kindvriendelijke steden en gemeenten” toegekend uit handen van minister Sven Gatz. Dit label is een erkenning voor het
reeds geleverde werk van het volledige schepencollege en alle stadsdiensten. Het is echter geen eindpunt, maar net een aanmoediging om nog meer te
investeren in een kind- en jeugdvriendelijke stad. Het voltallige schepencollege wil immers een versnelling hoger schakelen. Binnen de Jeugddienst werden
hiervoor extra functies gecreëerd met de aanstelling van een programmaregisseur en de kindersecretaris.
Werken aan een kind- en jeugdvriendelijke stad is meer dan voldoende speelruimte, meer dan extra glijbanen en schommels…. Kindvriendelijkheid is ook
opkomen voor de belangen van de meest kwetsbare kinderen en jongeren.
Dit Actieplan is gedragen door de voltallige bestuursploeg. Maar een kindvriendelijke stad eindigt niet enkel bij het beleid maar rekent op inspanningen van
alle Gentenaren. Daarom willen we zoveel mogelijk Gentenaren verbinden en uitdagen om mee te stappen in dit verhaal.
Het plan bevat, naast een bundeling van de visie en uitgangspunten in kader van kind- en jeugdvriendelijke stad, een overzicht van welke acties er de
komende jaren vanuit diverse diensten en departementen zullen worden gerealiseerd.
Mijn dank gaat uit naar de burgemeester, mijn collega-schepenen en alle stads- en OCMW-diensten die de afgelopen maanden intens hebben
samengewerkt om dit Actieplan tot stand te brengen.
Elke Decruynaere,
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
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1. VISIE
1.1.

Wat is een kind- en jeugdvriendelijke stad?

UNICEF, het Kinderfonds van de Verenigde Naties, strijdt al meer dan 60 jaar wereldwijd voor het welzijn van kinderen en het respect van hun rechten. In
maart 2004 definieerde UNICEF ‘Kindvriendelijke Stad’ als volgt: "A city, committed to fulfilling children’s rights. It is a city where the voices, needs, priorities
and rights of children are an integral part of public policies, programmes and decisions". Vrij vertaald: een stad die zich engageert om de kinderrechten
effectief te maken, is een stad waar de stem, noden, prioriteiten en rechten van kinderen en jongeren integraal deel uitmaken van het beleid, programma’s
en beslissingen.
Het Verdrag inzake de rechten van het kind is gebaseerd op de Universele verklaring van de rechten van de mens. Het Kinderrechtenverdrag, werd in 1989
aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en werd op 15 januari 1992 van kracht in België. De rechten zijn opgedeeld in 3
groepen, de zogenaamde P’s: Protection (bescherming), Provision (Voorzieningen) en Participation (Participatie).
We opteren voor de term ‘kind- en jeugdvriendelijkheid’ omdat we willen vermijden dat er enkel op jonge kinderen wordt ingezoomd. Ook tieners en
jongeren maken deel uit van onze scope, dit analoog aan het kinderrechtenverdrag (tot 18 jaar). Dit is echter geen rigide afbakening. Sommige speerpunten
zoals armoede, mobiliteit, vrijetijd, werk, wonen reiken verder dan de leeftijdsgroep omwille van de specifieke en prominente link met tieners, jongeren en
jongvolwassenen. We beperken ons in dit geval niet tot de zuivere afbakening van min 18 jaar. Als we de term kindvriendelijkheid gebruiken, dient die
vanuit dit gegeven te worden geïnterpreteerd. Voor de doelgroep studenten wordt trouwens een apart actieplan opgemaakt dat in najaar 2015 ook aan de
gemeenteraad wordt voorgelegd.
Nog verder uit de tekst van Unicef lezen we: "Building a Child Friendly City is the process of implementing the Convention on the Rights of the Child led by
local government. The aim is to improve the lives of children now by recognising and realising their rights - and hence transform for the better communities
today and for the future. Building Child Friendly Cities is a practical process which must engage actively with children and their real lives. But building Child
Friendly Cities cannot be achieved by government alone. There must be partnerships with children themselves, with families and with all those who affect
children’s lives.”
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Kinderen en jongeren merken de kind- en jeugdvriendelijkheid aan de volgende aspecten:
Kinderen en jongeren mogen er zijn.
Kinderen en jongeren kunnen zelfstandig en veilig van de openbare ruimte gebruik
maken. Ze horen tot het natuurlijke straatbeeld.
Kinderen en jongeren kunnen er komen.
Via veilige wandel- en fietsroutes of openbaar vervoer moeten scholen, buurthuizen,
sportverenigingen en andere voorzieningen gemakkelijk voor kinderen en jongeren te
bereiken zijn.
Kinderen en jongeren zijn welkom.
Voelen kinderen zich welkom bij de voorzieningen? Kinderen en jongeren moeten
worden aangemoedigd om op diverse manieren deel te nemen aan de samenleving en
moeten zo nodig daarbij worden ondersteund.
Kinderen en jongeren kunnen meedoen.
Sluiten de voorzieningen aan bij de verwachtingen en leefwereld van alle kinderen en
jongeren? Wordt er geluisterd naar de stem van kinderen en jongeren? Worden ze
gestimuleerd om zelf ook bij te dragen?

In oktober 2014 kreeg Gent het label ‘kindvriendelijke stad’

We wensen ook de krachtlijnen van de in 2001 opgerichte vzw "the European Child Friendly Cities Network" (bron: www.childfriendlycities.org) te
weerhouden:
Kindvriendelijkheid is een kwaliteit die zich niet laat reduceren tot het uitbouwen van specifieke voorzieningen; het is geen kenmerk van voorzieningen, het
is geen kenmerk dat zich toont in het aantal voorzieningen, het is een kenmerk van de hele stad in al zijn aspecten. [holistische aanpak]
Alle levensdomeinen van de stad moeten dan ook kindvriendelijk zijn: onderwijs, mobiliteit, ruimtelijke planning, hulpverlening, gezondheid, milieu,
ontspanning, sport, enzovoort. [integrale aanpak] . Hierbij dient bewaakt dat dit niet alleen een verhaal wordt van de middenklasse maar dat er ook telkens
aandacht is voor de kinderen en jongeren die opgroeien in precaire of maatschappelijk kwetsbare situaties.
Naast deze integrale aanpak vergt het ook een inclusieve en intergenerationele aanpak: kindvriendelijkheid houdt niet in dat er een aparte kinderstad
wordt gemaakt, wel dat kinderen en jongeren deel uitmaken van de hele stad. Kinderen en jongeren mogen maatschappelijk niet geïsoleerd worden of
enkel toegewezen aan plaatsen die voorbehouden zijn aan hen. We willen ook niet vervallen in de tegenstelling “de jeugd versus de rest” maar zien het
beleid als een gemeenschappelijk project van velen waar ook de jongste burgers deel van uitmaken.
Bij dit alles is de participatie van kinderen van wezenlijk belang. Kinderen zijn burgers; weliswaar kleine en jonge burgers, maar burgers die op hun eigen
wijze kunnen en moeten bijdragen aan de kwaliteit van het samenleven. Hun actorschap en mede-eigenaarschap moet gezien en gewaardeerd worden. We
geloven in hun scheppende kracht en zelfinitiatief en willen hen ook hiervoor de ruimte geven. Geen verstikkend of betuttelend beleid waar alles op
voorhand is afgebakend maar zowel fysiek als mentaal de ruimte om te exploreren, te leren, fouten te maken en zelfs af en toe te rebelleren.
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Kindvriendelijkheid is bovendien een zeer dynamisch kenmerk, het is voortdurend in evolutie, het is steeds weer een opdracht met nieuwe kenmerken en
uitdagingen. Het is veeleer een ambitie of een objectief dan een te bereiken eindpunt.
We voegen nog één extra krachtlijn aan toe: kind- en jeugdvriendelijkheid is geen zaak van het beleid alleen. De stad is een collectieve
verantwoordelijkheid van iedereen die er actief is. In een kindvriendelijke stad wordt een continue dialoog gevoerd tussen alle belanghebbenden, zoals
beleidsmakers, kinderen en jongeren, ouders, projectontwikkelaars, scholen, bedrijven, kinder- en jongerenwerkers en woningcorporaties. Door het
bundelen van deze krachten, het inzetten op netwerken en het stimuleren, ondersteunen en versterken van burgerschap. Dit vraagt om nieuwe methodes,
nieuwe visie en een herprofilering van de rol van de stad en intelligente verbindingen tussen overheidsinitiatief, middenveld en markt.
Een integraal kind- en jeugdvriendelijk beleid hoeft niet altijd méér te kosten. Het vereist vooral een andere benadering, een andere aanpak, een
gedragswijziging. Een beleid is pas kind- en jeugdvriendelijk als het niet enkel wordt gemaakt voor, maar ook door kinderen en jongeren. Participatie van
kinderen en jongeren is aldus een conditio sine qua non voor een kind- en jeugdvriendelijk beleid.
Tot slot rest de vaststelling dat dit een werk van lange adem is: een lokaal beleid spreidt zich immers over verschillende sectoren en heel wat uitdagingen
vergen inzet op middellange en lange termijn. De ultieme betrachting is de betrokkenheid en de logische afstemming van al deze sectoren op kinderen en
jongeren.

1.2.

Kindvriendelijkheid in het meerjarenplan

Het realiseren van een kindvriendelijke stad staat centraal in de missie van de stad, die luidt als volgt:
“Gent is een open, solidaire, wijze en kindvriendelijke stad.
Zij verbindt alle krachten om de stad uit te bouwen tot een blijvend leefbaar geheel en zo de toekomst verder vorm te geven.
Gent wil op een creatieve wijze voorloper zijn in de transitie naar een klimaatneutrale stad.
We bouwen verder aan een milieuvriendelijke en gediversifieerde economie die welvaart brengt voor iedereen.
Zo ontwikkelen we ons tot een gemeenschap van verantwoordelijke burgers die zich vrij kunnen ontplooien en op de nodige ondersteuning kunnen rekenen.”
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Het Strategisch meerjarenplan bevat o.a. volgende doelstellingen:
o
o
o
o
o

We voeren een kind- en jeugdvriendelijk beleid, zichtbaar in alle
levensdomeinen en met aandacht voor kwetsbare jeugd (SD)
Het verhogen van de participatie en de toegang tot informatie voor
kinderen en jongeren (OD)
Het versterken van het aanbod en de toegankelijkheid van het jeugdwerken vakantieaanbod (OD)
Het verbeteren van het aanbod, kwaliteit en beheer van binnen- en
buiteninfrastructuur ikv jeugd(werk) (OD)
Het werken aan ‘Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad’ (POD)

Om dit te realiseren zetten we de komende jaren in op heel wat aspecten. We zien hierbij 5 sporen:
1. Beleidsmatig werken: Dit is een interne aangelegenheid. Kind- en jeugdvriendelijkheid moet zich niet alleen vertalen in de strategische
planning maar moet tevens een reflex worden waarbij alle diensten de noden en behoeften van kinderen en jongeren mee in rekening
brengen bij het nemen van beslissingen.
We ontwikkelen hiervoor instrumenten (bijv. de jeugdparagraaf), passen bestaande instrumenten aan en zetten prioritair en geïntegreerd in
op een aantal inhoudelijke uitdagingen. Dit actieplan vormt hiervoor de leidraad.
2. Verhogen van maatschappelijke betrokkenheid/draagvlak creëren door o.a. het versterken van het sociaal kapitaal van en genereren van
acties rond kind- en jeugdvriendelijkheid door het middenveld, scholen, bedrijven, burgers, kinderen en jongeren, enz. te betrekken.
3. Verhogen van expertise en uitwisseling rond het thema kind- en jeugdvriendelijkheid. Dit kan gaan van studiebezoeken, uitwisselingfora tot
het opzetten van onderzoek, enz.
4. Profilering naar buiten toe via externe communicatie, citymarketing, enz.
5. Positieve beeldvorming van kinderen en jongeren via o.a. media, het actorschap van kinderen en jongeren verhogen, enz.

Om dit traject te realiseren is een engagement van alle beleidsverantwoordelijken en diensten nodig. Daarom wordt geopteerd voor een
programmastructuur, waarbij volgende punten belangrijk zijn:
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Hoewel heel het college verantwoordelijk is, is één schepen eigenaar van een programma en rapporteert aan zijn collega’s in het college. Dit is voor
dit thema schepen Decruynaere.
Een programmaregisseur voert de regie over het programma en legt de nodige linken met de reguliere werking. De regisseur rapporteert
rechtstreeks aan de programma-eigenaar.
Een Thematisch Comité met als taak de opvolging van de voortgang, kwaliteitsbewaking en strategische aansturing van de strategisch relevante
thematische Project Operationele Doelstellingen en projecten in scope. Het Thematisch Comité bestaat uit een aantal vaste leden van de Stad Gent,
aangevuld met extra genodigden volgens agenda.
Een kerngroep bestaande uit diensten en enkele jeugdactoren die uitgenodigd worden om de implementatie van de doelstelling samen uit te
werken. Deze kerngroep bestaat uit: Strategie en coördinatie, het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, de Dienst Stedenbouw en
Ruimtelijke Planning, het Mobiliteitsbedrijf, de Dienst Werk, het Departement Samenleven & Welzijn, de Groendienst, het kabinet van de schepen
van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, de Dienst Beleidsparticipatie, de Dienst Communicatie, het Departement Cultuur, de Dienst Wonen, het
OCMW, de Jeugddienst, de Jeugdraad, Jes vzw, vzw Jong en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking vzw (VDS).
Indien nodig zullen extra fora of overlegmomenten gecreëerd worden, vooral rond die thema’s die bij uitstek integraal en geïntegreerd moeten
aangepakt worden.
De kindersecretaris werkt complementair aan de programmaregisseur en vormt een team in kader van de realisatie van het traject ‘kind- en
jeugdvriendelijke stad’. De programmaregisseur staat in voor het beleidsmatig luik (spoor 1 en 3) en de kindersecretaris heeft als opdracht het
draagvlak te verhogen en in te staan voor de communicatie (spoor 2, 4 en 5).

Jaarlijks gebeurt er een rapportage van gerealiseerde acties van de diverse diensten en departementen aan het managementteam, het college en de
raadsleden. Aan de Jeugdraad wordt gevraagd hierover advies uit te brengen. Binnen deze rapportage zal aandacht besteed worden aan de link tussen de
uitdagingen en de geformuleerde acties. Algemeen geformuleerde acties en timings zullen verder verfijnd worden, dit in overleg met de betrokken
schepenen en diensten.

1.3.

Enkele cijfergegevens

Bron: Cijfergegevens uit Gentenaars en Gentgebruikers, Gent in Cijfers 2013, Omgevingsanalyse 2013 (dit zijn geen exacte cijfers, maar eerder in grootorde
van)
0-2 jaar: Gent telt momenteel ongeveer 10.000 kinderen tot en met 2 jaar. Het aantal geboortes is de voorbije jaren sterk toegenomen wat resulteert in een
groter aantal peuters.
3-5 jaar: Gent telt momenteel ruim 8.000 kleuters. De geboortecijfers laten voorspellen dat deze groep de komende jaren nog groter zal worden
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6-11 jaar: Gent telt momenteel ongeveer 15.000 kinderen in de categorie van het lager onderwijs. Volgens de prognoses zal deze leeftijdsgroep de volgende
jaren verder toenemen.
12-17 jaar: De leeftijdsgroep van het secundair onderwijs is de voorbije jaren vrijwel hetzelfde gebleven en schommelt rond de 14.500 jongeren. Er zit een
aangroei aan te komen. De toename van het aantal kleuters laat zich momenteel voelen in de lagere scholen en zal voor de groep vanaf 12 jaar gevolgen
hebben vanaf 2016.
18-24 jaar, jongvolwassenen: volgens het bevolkingsregister wonen er ongeveer 21.500 jongvolwassenen in Gent.
Gent telt ongeveer 70.000 studenten.
Binnen de groep 0-24 jarigen is de verhouding ECM (*) 20,9% t.o.v. 79,1% niet-ECM1.
Bron: Studiedienst Vlaamse Regering (SVR), berekening Stad Gent (31/12/2014)
Groei bevolking: huidig cijfer 2014 (= 31/12/2014) tegenover prognoses 2018 (binnen) legislatuur en volgende legislatuur.
Groeicijfers (tov 2014)
leeftijd
2015 2018 2024
0 jaar
3,5
7,2
12,8
0-2
-1,4 1,5
8,8
3-5 jarigen
1,4
-3,2 4,5
6-11 jarigen
3,8
12,2 10,8
12-17 jarigen
-0,2 3,0
16,9
Binnen de legislatuur verwachten we een afname van de groep 3-5 jarigen. Dit komt door een lichte daling in de geboortes (of eerder 0 jarigen) voor
2011,2012,2013 (toestand 31/12/van het jaar). Voor 2014 is er opnieuw een lichte stijging van het aantal geboortes. Alle andere leeftijdsgroepen nemen de
volgende jaren toe.
Bron: Stad Gent, Data & Informatie; prognoses: SVR (31/12/2014)
Aantal personen naar leeftijd: effectieve aantallen en
prognosecijfers
leeftijd
1990 2000 2014 2018 2024
1

(*) Definitie ECM:
– Alle personen van niet-Belgische nationaliteit ingeschreven in het Bevolkings- en vreemdelingenregister met uitzondering van de volgende nationaliteiten: Alle lidstaten van
de EU(15), Monaco, Andorra, Japan, Noorwegen, Hong Kong, Zwitserland, Canada, San Marino, VSA, IJsland, Australië, Liechtenstein, Nieuw-Zeeland, Malta.
– Alle personen van vreemde origine uit het bevolkingsregister, die de Belgische nationaliteit verkregen hebben na 01/01/1985, uitgezonderd diegenen met een vorige
nationaliteit uit bovenstaande uitzonderingslijst.
– Alle personen ingeschreven in het wachtregister
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0 jaar
2776
0 jaar prognose
0-2 jarigen
7899
0-2 jarigen prognose
3-5 jarigen
7084
3-5 jarigen prognose
6-11 jarigen
14561
6-11 jarigen prognose
12-17 jarigen
14613
12-17 jarigen prognose
18-24 jarigen
23386
18-24 jarigen prognose

2562

3131

7485

9458

7208

9026

3358

3533

9600

10289

8738

9434

14308 15262
17119 16909
13409 14536
14971 16993
19525 22024
21518 21531
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Bron: Cijfergegevens o.b.v. de Vlaamse Stadsmonitor 2014, Gezinsfocus
In de periode 2009-2014 zijn er 2.940 kinderen tussen 0-18j bijgekomen. Gent heeft in verhouding tot Vlaanderen een jonge bevolking.
Verdeling gezinssamenstelling: Gent telt 8.900 éénoudergezinnen (7,7% op het totaal aantal gezinnen), 27.500 2-ouder-gezinnen met kinderen, 31.000
samenwonenden zonder kinderen, 48.500 alleenstaanden.
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1.4.

Grote maatschappelijke uitdagingen

Gent is een stad die op heel wat vlakken sterk scoort. Deze sterktes behouden en nog verder uitbouwen blijft belangrijk.
Toch zijn er een aantal verwachte demografische en sociale evoluties die een grote impact zullen hebben op de uitbouw van een kind- en jeugdvriendelijke
stad en onze stad de komende jaren voor immense uitdagingen zullen stellen. Ze zullen van iedereen en op diverse vlakken volgehouden inspanningen
vragen die kaderen binnen een integraal en geïntegreerd beleid.

Vergroening: een sterke toename van jonge kinderen
Sinds 2004 is er een sterke toename van geboortes, met een scherpe sprong in 2008 (3335) en een piek in 2010 (3503). Deze stijging bleef tot 2010. Sinds
2011 was er voor het eerst sinds lange tijd een lichte daling, die beëindigd wordt in 2014. Globaal blijft het geboortecijfer voor Gent echter hoog. De stijging
van het aantal geboortes is op zich geen vreemde evolutie aangezien ook het totale aantal inwoners in Gent toeneemt. De stijging zorgde ervoor voor dat
het aantal 0-2-jarigen en 5-10-jarigen toenam en blijft toenemen. Dit zorgt voor een druk op het aanbod van onder andere onderwijs, opvang en vrijetijd,
waar de komende legislatuur nood is aan meer voorzieningen. Voor onderwijs houdt dit concreet ongeveer 3000 plaatsen in.
Zie link met speerpunt nr. 2.6, 2.8, 2.11

Grote bevolkingstoename en verdichting.
Tussen 2008 en 2018 wordt een bevolkingstoename van meer dan 19.000 inwoners verwacht. Dit is een aangroei met het inwonersaantal vaneen kleine
gemeente. Tegen 2028 verwacht men in vergelijking met 2008 een aangroei van meer dan 9.800 huishoudens. Dit is een stijging met meer dan 8,6%. Meer
inwoners betekent meer woningen, scholen, werkplaatsen, voorzieningen, enz. Ook op vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid heeft dit zijn gevolgen.
Een verdere verdichting van woongebieden maar ook een grotere druk op de publieke ruimte zal het gevolg zijn. We zullen dus slimmer moeten gebruik
maken van die ruimte. Er is niet alleen nood aan extra wooneenheden, maar ook aan multi-inzetbare infrastructuur en meervoudig gebruik van ruimte.
Zie link met speerpunt nr. 2.2, 2.4, 2.8, 2.11.

Verarming en grotere dualisering
15% van de kinderen groeit nu al op in armoede. In Gent is bijna één op de vijf geboortes een geboorte in een kansarm gezin. Dit stelt ons vandaag en in de
toekomst voor grote uitdagingen. Voor een groeiende groep kinderen en jongeren zijn de basisrechten niet meer gegarandeerd. Zij hebben onvoldoende
toegang tot de gezondheidszorg, groeien op in armoede, door het leven in ongezonde woningen (bouwfysische slechte staat van de woning,
vochtproblemen) zijn er meer problemen inzake gezondheid met grotere kans op ziekte en mogelijks schoolachterstand.
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Eén op zeven van de Gentse jongeren verlaat de schoolbanken zonder een diploma op zak. Eén op de 5 jongeren is werkloos in Gent en 60% van de
werkzoekende jongeren is laaggeschoold. Dit betekent dat we in het belang van iedereen sterk moeten inzetten op armoedebestrijding en kansen moeten
waarmaken voor iedereen.
Zie link met speerpunt nr. 2.6, 2.7, 2.10, 2.12.
Verkleuring: de superdiversiteit
Het is een feit dat we leven in een zeer diverse samenleving. 13,4% van de Gentenaars heeft een niet-Belgische nationaliteit. De laatste 10 jaar zien we een
stijging van het aandeel personen van vreemde origine. Dit stijgt van 12,0% in 2001 naar 18,8% in 2011 en 23,3% in 2014. In absolute waarden zijn er in
2014 58.843 Gentenaars van vreemde origine (op basis van nationaliteit van het individu). Deze diversiteit is het sterkst zichtbaar bij kinderen en jongeren:
48,5 % van de 0-17 jarigen heeft buitenlandse roots als je rekening houdt met het feit dat naast de nationaliteit of de geboortenationaliteit van het individu
ook de geboortenationaliteit van vader, moeder niet-Belg is. Dit hoeft geen handicap te zijn voor onze stad als we op een respectvolle wijze samenleven en
werk maken van gelijke kansenbeleid. Dit betekent hard inzetten op de kennis van het Nederlands en verbindend werken zodat iedereen zich Gentenaar kan
noemen.
Zie link met speerpunt nr. 2.3, 2.12.
De stadsvlucht van jonge middenklasse gezinnen is nog steeds niet gekeerd
Sinds 1999 kent Gent een gestage bevolkingstoename. Dit positieve saldo wordt verklaard door de instroom van niet-Belgen. In 2014 kwamen 9.844 Belgen
in Gent wonen, terwijl 10.753 de stad verlieten. Dit betekent een verschil van 909 Belgen. Uit de stadsmonitor blijkt dat vooral jonge gezinnen (gedefinieerd
als dertigers en jonge kinderen 0-9 jaar) Gent verlaten. Tegelijk zien we in de stadsmonitor ook een grote aantrekkingskracht op jongvolwassenen
(twintigers). Een deel van de aangekomen twintigers blijft ook in Gent wonen eens ze dertig zijn. Dat bewijst de steeds groter wordende groep ‘jonge
gezinnen’ in de bevolking (28% in 2014 tegenover 26% in 2005). Het negatief migratiesaldo van de jonge gezinnen is onlosmakelijk verbonden met de hoge
instroom van jongvolwassenen. Dit neemt niet weg dat jaarlijks – in absolute aantallen - nog steeds een grote groep ‘gezinnen’ vertrekt waar we blijvende
aandacht voor moeten hebben. Diverse factoren spelen hierbij een rol. Er zijn extra inspanningen nodig om de jonge gezinnen in Gent te houden.
Zie link met speerpunt nr. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.11.
Alarmerende gezondheidscijfers
Overgewicht en astma komen meer en meer voor en er is een spectaculaire toename van de medicalisering van kinderen en jongeren bij de bestrijding van
een steeds groter wordend scala van leer- en gedragsstoornissen. Gezinnen in armoede die slecht gehuisvest zijn extra kwetsbaar.
Kinderen bewegen minder en spelen minder buiten. 18% van de jeugd tussen 2 en 17 jaar lijdt nu al aan overgewicht. Tussen 5 en 9 jaar zelfs 22%.
Ook qua voedingsgewoontes zien we zorgwekkende tendensen: amper de helft van de jongvolwassenen in België eet dagelijks fruit, bijna 10 % van de
tieners ontbijt niet op een schooldag en de helft van de jongeren drinkt dagelijks frisdranken. 18% van de kleuters kampt met tandbederf.
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De Europese Unie meldt dat tegen 2020 depressie de meest voorkomende ziekte wordt. Zelfdoding is (na het verkeer) nog steeds de tweede doodsoorzaak
bij jongeren van 10 tot 24 jaar. Ook hier moet preventief sterker op ingezet worden.
Zie link met speerpunt nr. 2.2, 2.10.

Grote druk op het leefmilieu
De klimaatopwarming is een feit en de impact van onze leef- en consumptiegewoonten op het milieu is groot. Ook de stad Gent moet verder investeren in
efficiëntere manieren om met energie om te gaan, haar ecologische voetafdruk te verminderen en streven naar een betere luchtkwaliteit. Dit is een
belangrijk aspect om te investeren in komende generaties en de kinderen van de toekomst. Steden zijn inherent kwetsbaar door de hoge dichtheid aan
functies en gebruikers.
Zie link met speerpunt nr. 2.2, 2.4, 2.12.
Grote jeugdwerkloosheid
In Gent verlaat 22 % van de jongeren de secundaire school zonder diploma. Net die groep is vooral terug te vinden in de werkloosheid, die voor Gent 13,13%
of 15.628 koppen bedraagt (Werkloosheidsgraad Arvastat november 2014), waarvan 19,7% jongeren; 3.078 jongeren onder de 25 jaar. Van de Gentse
jongeren die zich op de arbeidsmarkt begaven (beroepsbevolking), was in 2013 gemiddeld 25% werkloos. De werkloosheid bij de jongeren is dan nog eens
extra conjunctuurgevoelig. In crisistijden lopen werkende jongeren immers het grootste risico terug werkloos te worden omdat ze minder anciënniteit en
werkervaring hebben, de werkgever minder in hun opleidingskapitaal heeft geïnvesteerd, en ze vaker een tijdelijk contract hebben.
Zie link met speerpunt nr. 2.6, 2.7.
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2. ACTIEPLAN
Inleiding
Dit actieplan is geen inventaris van alle doelstellingen en acties die relevant zijn voor de Gentse kinderen en jongeren. Quasi alle beleidsdomeinen hebben
immers een directe of indirecte impact of link met jeugd. Het is dan ook onmogelijk een oplijsting te maken van alles wat er gebeurt. Om het plan
overzichtelijk te houden, focussen we enkel op de nieuwe of sterk bijgestuurde acties die het traject kind- en jeugdvriendelijke stad moeten waar maken in
deze legislatuur.
Het document is tevens een plan van de Groep Gent, en capteert geenszins alle acties die in deze stad in kader van kind- en jeugdvriendelijkheid gebeuren.
We beseffen dat ook heel veel burgers, leerkrachten, jeugdwerkers, organisaties nu al dagdagelijks bijdragen om deze ambitieuze doelstelling te realiseren.
We willen niet afdoen aan deze inzet en dynamiek maar opteren er voor om binnen dit Actieplan enkel acties van derden te vermelden, wanneer er sprake
is van een samenwerking met of opdracht vanuit de Stad Gent.
Dit plan biedt een overzicht van waar de diverse schepenen en diensten de komende jaren extra zullen op inzetten. Vanzelfsprekend is dit plan geen strak
keurslijf, waar nooit kan rond bijgestuurd worden. Werken aan kind- en jeugdvriendelijkheid blijft een dynamisch verhaal waarbij inspelen op
opportuniteiten en nieuwe uitdagingen, indien voldoende belangrijk, ook alle ruimte moeten krijgen. Jaarlijks zal dan ook een rapportageverslag opgemaakt
worden. Dit verslag zal worden voorgelegd aan zowel het managementteam, het college als de raadsleden.
We beseffen dat de aspiraties rond kind- en jeugdvriendelijke stad hoog liggen, dit ondanks de huidige financiële context. Toch geloven we dat door het
bundelen van krachten, door slim en creatief te werken en efficiënt om te gaan met middelen er voldoende ruimte is om dingen te realiseren die voor de
Gentse jeugd het verschil maken.
Dit Actieplan is geen geïsoleerd document maar is gelinkt aan de prioriteiten binnen de strategische meerjarenplanning en de diverse beleidsnota’s van de
schepenen. Bij heel wat acties zien we een engagement van diverse diensten over departementen en bevoegdheden heen waarbij samenwerking centraal
staat. Ook dit is een gevolg van de dynamiek die door de focus op kind- en jeugdvriendelijkheid gecreëerd wordt en het pad effent naar een veel sterker
integraal en geïntegreerd jeugdbeleid.
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Hoe dit plan lezen?
Er zijn in totaal 14 inhoudelijke speerpunten afgebakend. Het 15de speerpunt focust op het traject kind- en jeugdvriendelijke stad zelf. Per speerpunt wordt
telkens een korte visie uitgeschreven en is er een opsomming van de belangrijkste uitdagingen waar Gent voor staat. Daarnaast is er een opsomming van
wat in het verleden hierrond al gerealiseerd werd en behouden blijft. Tot slot worden de nieuwe acties die binnen deze legislatuur gerealiseerd zullen
worden, opgesomd. Telkens worden de verantwoordelijke dienst(en) en de bevoegde schepen(en)/burgemeester vermeld.
Wat de timing betreft gelden volgende afspraken:
Legislatuur = continue acties of timing nog niet duidelijk, vanaf 201X = actie wordt in 201X opgestart maar loopt door tot het einde van de legislatuur, 201X
= actie vindt enkel plaats in dat jaar, 201X – 201Y = actie start in 201X en eindigt in 201Y.
Sommige acties zijn al opgestart in de loop van 2013 of 2014. Dit heeft er mee te maken dat de timing voor opmaak van beleidsnota’s pas volledig
gerealiseerd werd tegen eind 2014 - begin 2015, waardoor dit actieplan pas dan kon gefinaliseerd worden.
Ook in het kader van de nieuwe structuur van de departementen en de benaming van de diensten zit de Stad Gent nog steeds in een overgang. Er werd in
de mate van het mogelijke rekening gehouden met de nieuwe benamingen. Mogelijks worden in 2015 nog een aantal wijzigingen doorgevoerd qua
naamgeving, waarmee we op dit moment geen rekening kunnen houden.
Voor grote acties waarvoor substantiële en geoormerkte budgetten voorzien zijn in de meerjarenbegroting, werd waar mogelijk, het uitbetaalde (voor 2014)
of het voorziene budget (vanaf 2015) vermeld.
Gebruikte afkortingen:
BP
Dienst Beleidsparticipatie (vroeger:
Gebiedsgerichte werking)
DB
Dienst Burgerzaken
DCo
Dienst Coördinatie
DCom Dienst Communicatie
CD
Cultuurdienst
DE
Dienst Economie
DGK
Dienst Gelijke Kansen
DEF
Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren
D&I
Data en Informatie
DIKO
Dienst Kinderopvang
DLPV
Dienst Lokale Preventie en Veiligheid
DSRP
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Dep OOJ

Departement Onderwijs, opvoeding, Jeugd

Dep SL&W
FM
GD
GZD
HR
ID
JD
Meldpunt IGC
MD
MobB
PBD

Departement Samenleven en Welzijn
Gezamenlijk departement Facility Management
Groendienst
Gezondheidsdienst
Gezamenlijk departement Human Resources
Integratiedienst
Jeugddienst
Meldpunt Interfederaal Gelijkekansencentrum
Dienst milieu en klimaat
Mobiliteitsbedrijf
Pedagogische Begeleidingsdienst
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DSV
DT
DWBW
DWe
DWo

Dienst Sociale Voorzieningen
Dienst Toerisme
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Werk
Dienst Wonen

SD
S&C
SeD

Sportdienst
Strategie en Coördinatie
Seniorendienst

DE 15 SPEERPUNTEN:
2.1.

Bij alle keuzes en beslissingen die de stad neemt wordt rekening gehouden met de stem van kinderen en
jongeren. Kinderen en jongeren kunnen hun mening kwijt, voelen zich gehoord en betrokken bij beslissingen die
hun aanbelangen en zijn mede-actor.

Visie
Het is belangrijk dat de overheid kinderen en jongeren de kans geeft om hun standpunt kenbaar te maken
en actief deel te nemen aan de samenleving. Participatie is niet alleen een middel, maar ook een doel.
Kinderen en jongeren zijn een volwaardige medespeler bij het maken van beleidskeuzes. We kiezen er
voor om op een interactieve en participatieve wijze met hen in dialoog te gaan. We hebben extra
aandacht voor de minder mondige kinderen en jongeren.
Dit brengt de kwaliteit van het beleid niet alleen ten goede, maar het stelt kinderen en jongeren ook in
staat om het eigen leven vorm te geven en bij te dragen aan de samenleving. We zetten in om kinderen en
jongeren als actieve medeburgers en volwaardige actoren een plek te geven in onze stad.
Uitdagingen
Heel wat beleidsinitiatieven kunnen nog sterker rekening houden met de visie en uitgangspunten van kinderen en jongeren en met hun noden en
behoeften. Een allesomvattend structureel instrument hiervoor bestaat niet. Bovendien hebben niet alle diensten hierin evenveel expertise. Het blijft een
uitdaging om ook minder mondige kinderen en jongeren bij het beleid te betrekken en jeugd uit bijzondere doelgroepen kansen te geven om hun zeg te
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doen. Naast meepraten willen we ook het actorschap van kinderen en jongeren versterken en hen effectief laten meedoen en mede-eigenaar maken van de
samenleving waarin ze leven.
Wat is er nu al?
De Stad draagt inspraak en participatie hoog in het vaandel. Inspraak en participatie zijn transversale thema’s, toetsstenen bij veel activiteiten en projecten
voor alle medewerkers. Kinderen en jongeren worden waar nodig en indien mogelijk betrokken bij acties gerelateerd aan de diverse thema’s uit het lokale
jeugd(werk)beleid. Dit gebeurt door diverse diensten rond allerhande thema’s.
Een aantal jaar geleden werd het initiatief “Thuis in ’t Stadhuis” gelanceerd, een manier om kinderen uit het 5de en 6de leerjaar op een meer structurele
manier te betrekken bij het beleid van de Stad Gent.
De Jeugdraad, het officiële adviesorgaan voor het jeugdbeleid en de Werkgroepen Jeugd (een overleg op wijkniveau rond jeugd in de wijk) zijn hierbij
belangrijk.
Er is veel aandacht voor inspraak bij stadsvernieuwingsprojecten, aanleg van sport- of speelterreinen, Wijk van de Maand2, enz.
In het kader van Gent 2020 zijn in het verleden heel wat stappen gezet om de Gentse burgers te betrekken bij het stedelijke beleid (Gent overmorgen,
wijkdebatten, opmaak van wijkprogramma’s, enz.). Ook hier is telkens aandacht voor de jongste burgers.
Jongeren worden betrokken bij tijdelijke invullingen, denk bijv. aan de Tondelier3, Dok, O194, enz.

Acties
Versterken van de wijkgerichte participatie door ikv bijv. Wijk van de maand ook kinderen, jongeren
en gezinnen met kinderen sterker te betrekken.
Opzetten van (ad hoc-)inspraakprojecten met kinderen en jongeren ikv nieuwe uitdagingen binnen
het jeugdbeleid met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen. (bijv. door samenwerking met
straathoekwerkers, jeugdwelzijnswerk, enz;
Jongeren betrekken in kader van nieuwe tijdelijke invullingen en waar mogelijk ondersteunen via de
projectsubsidie.

2

Verantw.
diensten
BP, JD

Timing

JD

legislatuur

JD, BP, FM, CD

Vanaf 2014

legislatuur

Politiek
Verantw.
Termont
Decruynaere
Decruynaere

Decruynaere
Termont

‘Wijk van de Maand’ is de nieuwe naam van de ontmoetingen tussen het college van burgemeester en schepenen en de bewoners van de 25 Gentse
wijken. Niet langer één enkele debatavond, maar een maand vol interactieve ontmoetingen rond diverse thema’s, op maat van de wijk.
3
Tondelier is de naam van het tijdelijk skatepark in de voormalige boksclub Golden Gloves. In 2011 richtten skaters er, met ondersteuning van de
Jeugddienst en de Sportdienst, zelf een skatepark in dat door hen werd uitgebaat.
4
Met de steun van Sogent en de Jeugddienst kreeg een groep jongeren gedurende vijf jaar de uitbating in handen van het oude fabrieksgebouw aan Dok
Noord om een artistieke ontmoetingsplek uit te bouwen.
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Budget Fonds Tijdelijke Invullingen: 180.000 euro/jaar (budget voor het betrekken van jongeren is
niet geoormerkt).
Inzetten op co-creatie met kinderen en jongeren en hen als actor betrekken bij de realisatie van het
traject kind- en jeugdvriendelijke stad.
Kinderen en jongeren betrekken bij de opmaak van het Ruimtelijk Structuurplan Gent (‘Ruimte voor
Gent’).
Versterken van participatie van kinderen en jongeren in kader van milieu en duurzaamheid
(Kinderklimaatraad, enz.).
Realiseren van een jeugdparagraaf als toetssteen van kind- en jeugdvriendelijkheid bij belangrijke
beslissingen.
Jongeren actiever betrekken bij het te ontwikkelen aanbod in kader van tewerkstelling.
De Ombudsdienst van de stad sterker profileren als aanspreekpunt voor Gentse kinderen en
jongeren en daar ook het kinderrechtencommissariaat op de maandelijkse zitdagen huisvesten.
Organiseren van J1000: Een groot inspraaktraject met kinderen, jongeren, burgers, middenveld, enz.
om noden en behoeften ikv kind- en jeugdvriendelijke stad in kaart te brengen (met aandacht voor
het betrekken van kwetsbare kinderen en jongeren en diverse doelgroepen). Met o.a. een
jeugdcongres tijdens het Child in the Citycongres en een slotmoment in de loop van 2017

JD

Vanaf 2015

De Regge,
Storms
Decruynaere

DSRP

Vanaf 2014

Balthazar

MD

legislatuur

Heyse

JD

Vanaf 2015

Decruynaere

DWe
Ombudsvrouw
JD

Legislatuur
Vanaf 2014

Coddens
Termont

2016-2017

Decruynaere

J 1000: een grootschalig inspraaktraject
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2.2.

Er komt meer groen en meer ruimte voor sporten, spelen en ontmoeting

Visie
Iedereen, maar vooral kinderen en jongeren, hebben een grote behoefte aan ruimte om te spelen, te sporten, elkaar te ontmoeten. Spelen en fysiek
bewegen is een natuurlijke behoefte die steeds vaker onder druk komt te staan. Kinderen hebben recht op spel. Onderzoek wijst uit dat aanwezigheid van
groen veel positieve effecten heeft op de motorische, psychische, emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Het ontwikkelen en kwalitatief
invulling geven aan voldoende formele en informele, groene en verharde speel- en ontmoetingsplekken in de stad is dan ook een must. Als onderbouw
wordt daarbij vertrokken van het ‘speelweefsel’: het geheel aan formele en informele (speel- en ontmoetings)plekken in een stad voor kinderen en jongen
én de verbinding tussen deze plekken.
Een kind- en jeugdgericht kwaliteitsvol openbaar domein is op maat van de omgeving te bekijken: autovrij, zone 30/woonerf/voetgangersgebied, een
wandeldoorsteek, fietsbrug, shared-space, nieuw park, groene verbinding, … maar ook een aangename en herkenbare omgeving (kinderen houden van
spelen, ontmoeten, avontuur, kleur, bloemen, …).
Uitdagingen
Er is nood aan meer groen en speelruimte in onze stad. In samenwerking met de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning zet de Groendienst in op de
verdere uitbouw van groenassen. We zoeken locaties voor nieuwe wijkparken (binnen zoekzones zoals aangeduid in het Groenstructuurplan) en voor
voorbijkomend groen. Er is nood aan een beter en meer polyvalent gebruik van binneninfrastructuur. Jongeren moeten ook op andere plaatsen in de stad
veilig, respectvol (p 46) en gezond (p. 24) kunnen fuiven
Wat is er nu al?
Het concept speelweefsel werd de voorbije beleidsperiode sterk gepromoot en is ondertussen een erkend begrip.
De voorbije jaren werden al enkele grote stadsvernieuwingsprojecten in gang gezet: ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’, ‘Bruggen naar Rabot’ en ‘Ledeberg
Leeft’. Binnen deze projecten streeft de Stad naar een meer jeugdvriendelijke invulling van de publieke ruimte.
De Stad stelt zelf diverse lokalen ter beschikking van jongeren en jeugdwerkinitiatieven, zowel voor permanent als voor occasioneel gebruik. Een groot
aantal jeugdwerkinitiatieven huurt een lokaal van de Stad en betaalt enkel EGW kosten dankzij het voorzien van huursubsidies.
Intussen zijn er vier polyvalente zalen ter beschikking van het jeugdwerk en de jongeren voor fuiven en verenigingsactiviteiten. Het beheer wordt
opgenomen door lokale beheers-vzw’s waarmee een beheersovereenkomst wordt afgesloten. Er zijn ook beheersovereenkomsten afgesloten met een
aantal werkingen (Krejo, vzw Jong, Lejo) rond het beheer van polyvalente infrastructuur. Op de Meierij is materiaalopslagruimte ter beschikking voor het
jeugdwerk.
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Ondertussen zijn er ongeveer 130 formele speelterreinen in beheer van de Stad Gent. Via een jaarlijks actieplan bouwen de verschillende betrokken
stedelijke diensten hieraan verder, met zowel aandacht voor kwaliteit, diversiteit van de inrichting en spreiding van de terreinen als aandacht voor diverse
doelgroepen en participatie.
Op vlak van groen zet de Stad Gent in op groenpolen, nieuwe wijkparken, heraanleg van wijkparken, idem voor woongroen.
Speelstraten blijven een succesverhaal. De voorbije jaren was er nog steeds een lichte groei en ook de leefstraten zitten in de lift.
Scholen worden ondersteund om hun speelkoer groen en avontuurlijk aan te leggen en waar mogelijk open te stellen voor de buurt.
Brede school creëert een brede leer- en leefomgeving voor kinderen in de vrije tijd en op school.

Acties

Verantw.
diensten

Timing

Politiek
Verantw.

Realiseren en in stand houden van kwaliteitsvolle (speel)plekken voor kinderen en jongeren in
samenspraak met kinderen en jongeren met aandacht voor prioritaire wijken Muide, Nieuw-Gent,
Drongen en Oostakker.
Budget: 195.000 euro/jaar
Een meer kindvriendelijk en uitdagender karakter geven aan het openbaar domein, bijv. Oude
Beestenmarkt, Sint-Pietersplein, pleinen in Oostakker en Drongen.

GD, JD

legislatuur

Balthazar,
Decruynaere

DSRP,
DWBW, JD

legislatuur

Speelweefsel als principe sterker implementeren bij de grote stadsvernieuwingsprojecten (SintAmandsberg, Dampoort, enz.) en andere stadsprojecten en realiseren van een pilootproject in de Brugse
Poort (aanleg van spelprikkels in de Haspelstraat, Aambeeldstraat enKastanjestraat).
Budget: 50.000 euro (pilootproject)
Inzetten op tijdelijke invullingen en meervoudige gebruik van ruimte (zoals het openstellen van
speelplaatsen, bedrijventerreinen, enz.).(o.a. terrein Lage Lakendreef, Coupurepark KTA MoBi, enz.)

DWBW,
DSRP, BP, JD

2015

JD, IVA
onderwijs,
DBP, GD,
FM, SoGent

Vanaf 2014

Balthazar,
Watteeuw,
Decruynaere
Watteeuw,
Balthazar,
Termont,
Decruynaere
Decruynaere,
Termont,
Balthazar
De Regge

JD, DSRP,
GD, DC,
DWBW

legislatuur

SPEL EN SPORT

Opstart van een optimalisatie-oefening rond efficiënter en effectiever gebruik van binneninfrastructuur
ook voor jeugd.
Voorzien van kind- en jeugdvriendelijke buiteninfrastructuur en omgevingsaanleg bij elk
stadsvernieuwingsproject en andere grote stadsprojecten (o.a. Buffalowijk, Oude Dokken, SintAmandsberg, enz.).
Budget: niet apart bepaald, vervat in totaalbudget van de projecten

2015

Decruynaere,
Balthazar,
Watteeuw
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Uitbreiden van het project speelstraten naar uren en periodes toe.

JD

Vanaf 2014

Decruynaere

Realiseren van een groot skatepark op de Blaarmeersen.
Budget: 565.000 euro

SD, JD en GD

2015-2017

Tapmaz

Realiseren van groene en avontuurlijke speelplaatsen (GRAS) door het toekennen van een subsidie en
aanbieden van inhoudelijke ondersteuning aan scholen.
Budget: 14.400 euro ( 2014), 30.000 euro/jaar (vanaf 2015)

JD, PBD, GD

Vanaf 2014

Decruynaere,
Balthazar

Uitbreiden van het aantal buursportterreintjes met extra inplanting van fitnesstoestellen,
pingpongtafels, enz. (o.a. pingpongtafels Baudelohof, Keizerspark, Flamingostraat; voetbalgoaltjes in
Azaleapark, Vennestraat, Driebeekstraat; basketpaal Roodborstjesstraat, Londonstraat; pannakooi in
Kikvorsstraat, enz.)
Budget: 200.000 euro

SD

Legislatuur

Tapmaz

Realiseren van de buursporthal de Tondelier.
Budget: 5.970.000 euro

SD

2015-2017

Tapmaz

Realiseren van GRAS (BS De Oogappel)

Skatepark op de Blaarmeersen

Subsidies voor tijdelijke invullingen
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GROEN EN OPENBARE RUIMTE
Uitbouwen van de parkfunctie van begraafplaatsen met aandacht voor kinderen (o.a. opmaken van een
beheers- en inrichtingsplan voor de Westerbegraafsplaats en Campo Santo waarbij speelprikkels
voorzien worden).

GD

legislatuur

Bracke

Realiseren van een speelbos in de groenpolen Vinderhoutse Bossen en Parkbos.
Budget: niet apart bepaald, vervat in de groenpoolprojecten

GD

2017-2018

Balthazar

Het realiseren van spelprikkels in de binnenstad.
Budget: 20.000 euro (2015) voor mobiele spelprikkels

DWBW, JD

Legislatuur

Watteeuw
Decruynaere

Realiseren van bespeelbare kunst als kunstintegratie bij de aanleg van parken.(bijv. bespeelbare
maritieme elementen in de Oude Dokken)

GD, CD

2017

Balthazar,
Storms

Investeren in nieuwe wijkparken (Visserij, Buffalopark, Wijkpark Houtdok, Wijkpark Handelsdok-Oost,
Trambrugsite/Gasmetersite (deel gashouders), Tondelierpark, La Sapinière/Hogeweg, De Porre, Victoria
regiapark, Bloemekenspark, Rijsenbergpark) en enkele bestaande worden opgewaardeerd (Duifhuispark,
Wolterslaanpark/Denderlaan, Wijkpark Hekers, Park De Vijvers – Adolf Papeleupark, Nieuw Gent,
Citadelpark, Bijlokesite, Baudelohof).

GD

legislatuur

Baltahazar

Investeren in bijkomend woongroen (Warmoezeniersweg + groenas met nieuwe volkstuinen en
sportterreinen, Fiets- en wandelpad tussen de Scheldedijk en de Vincent Evrardlaan, Melkerijstraat,
Papiermolenstraat, Groenas Hogeweg, Blaisantvest – omgeving Maria Goretti, Binnengebied
Kwakkelstraat, Loodsenstraat, Oeverzone Eiland Zwijnaarde) en vernieuwen woongroen (Willem De
Beersteeg, Begijnhofdries, SH-Charles l’Epeeplein, SH- Jan Yoens, SH- Neerscheldestraat, SHRabottorens, SH- Steenakker).
Budget: 300.000 euro/jaar

GD

Legislatuur

Balthazar
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Meer parken en bijkomend woongroen

2.3.

Spelprikkels in de stad

Bespeelbare kunst

Het jeugdwerk- en vrijetijdsaanbod wordt versterkt en toegankelijker gemaakt voor alle kinderen en jongeren

Visie
Naast gezin, school/werk speelt het vrijetijdsmilieu of Derde Milieu een belangrijke rol in het leven van jonge mensen. We zien hier een uitzonderlijke
ruimte waar kinderen op een ongedwongen en informele manier kennis, inzichten en ervaringen opdoen, maar vooral ook een speelse context om samen
jong te zijn en plezier te maken. Het belang hiervan voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren staat buiten kijf. We blijven inzetten op een divers en
breed aanbod en blijven de kwaliteit ervan optimaliseren. Jeugdwerk neemt hierbij een specifieke positie in omdat hier de regie door jonge mensen zelf
centraal staat. We willen dan ook bewaken dat het jeugdwerk en bij uitbreiding het ruimer vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren niet herleid wordt tot
een vehikel voor allerlei beleidsdoelstellingen, maar op zich erkend wordt in zijn maatschappelijke relevantie. Fuiven nemen een bijzondere plaats in in de
leefwereld van jongeren. We willen dit recht op fuiven erkennen en inzetten op een positief en veilig fuifbeleid, met respect voor de buurt.
Uitdagingen
Het jeugdwerk en jeugdsport- en cultuuraanbod, hoe sterk en levendig ook, heeft behoefte aan systematische en actieve beleidsaandacht en verdient
daarom voortdurende steun en (h)erkenning. Ook de toegankelijkheid van het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren uit kansarme groepen en
sommige etnisch-culturele minderheden blijft een bekommernis. Vaak zijn de drempels hoog.
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Meer experimentele vormen van jeugdwerk, die afwijken van de klassieke invulling van jeugdwerk, komen nu soms te weinig aan hun trekken. Er moet
gezocht worden naar een evenwicht tussen een erkenning en betoelaging van nieuwe vormen van jeugdinitiatief zonder het label van jeugdwerk hierbij
compleet te ondergraven.
Het fuifbeleid in Gent is onderhevig aan heel wat regels en controle waardoor de drempel om te fuiven (en andere evenementen) te organiseren steeds
groter wordt. Jongeren moeten ook in de stad op een veilige en respectvolle manier kunnen fuiven en uitgaan. Jongeren geven nog vaak aan
gediscrimineerd te worden in het uitgaansleven.
Wat is er nu al?
Gent kent een goed uitgebouwd vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren. Het jeugdwerk is stevig verankerd, er is een rijk en divers cultuuraanbod en
meer dan 500 sportclubs die een breed sportaanbod dekken.
Op vlak van jongerencultuur zijn diverse spelers actief. Ook Circa heeft een eigen programmatie, waarbij kinderen en jongeren een belangrijke doelgroep
zijn. Jeugdculturele werkingen worden ondersteund en er worden specifieke activiteiten voor kinderen opgezet of ondersteund (stadsplan voor kinderen,
workshops in musea, enz.). Er zijn immers heel wat culturele instellingen en organisaties die zich actief richten naar de doelgroep jeugd (bibliotheek, musea,
theaterhuizen, sociaal-artistieke projecten, enz.). Wock zet via projecten in op het binnenbrengen van cultuur in scholen. Via de projectsubsidie ‘Alles Kan’
worden sinds 2005 jeugdculturele projecten ondersteund. Jongeren die een artistiek of ander project op poten willen zetten, kunnen rekenen op
inhoudelijke, logistieke en financiële ondersteuning.
Elk Historisch Huis heeft een aanbod voor kinderen mbt programmatie. Ook voor de stedelijke musea zijn kinderen en jongeren een belangrijke doelgroep.
Binnen hun activiteiten en aanbod hebben ze oog voor schoolgroepen, kinderen in familieverband alsook individuele kinderen en jongeren.
Naast de klassieke sporthallen, kent Gent ook enkele meer wijkgerichte sporthallen (Dracuna, Kaarderij en De Sportschuur), die belangrijk zijn voor het
laagdrempelig sporten in de buurt.
Er is een uitgebreid aanbod van Sportkampen en er zijn diverse acties om jeugdsport te ondersteunen (subsidies voor erkende sportclubs met jeugdwerking,
gratis zwemmen voor kinderen tot 6 jaar, gratis gebruik sportinfrastructuur voor jeugdsport van erkende sportverenigingen, enz.)
Het proeftuinproject 'Buurtsportwerkers in Opleiding', (BOP-project) van vzw Jong stimuleert via opleiding, vorming en tewerkstelling van
buurtsportbegeleiders de sportieve recreatie in de eigen woon- en leefomgeving in Gent.
Via het convenant met het Onthaalbureau Kom-Pas Gent vzw worden minderjarige nieuwkomers toegeleid naar vrijetijdsactiviteiten en wordt ingezet op
laagdrempelige activiteiten. Ook Planeet Gent blijft een klassieker.
Jaarlijks worden er een 160-tal jeugdwerkinitiatieven erkend die kunnen rekenen op financiële, logistieke en inhoudelijke ondersteuning.
vzw Jong realiseert in opdracht van de Stad Gent een jeugdaanbod met een bereik van ongeveer 4000 kinderen en jongeren verspreid over de stad met
focus op 19de eeuwse gordel. Habbekrats en Leebeekje bieden in de Fabriek en het speelplein een veilige haven aan maatschappelijk kwetsbare kinderen
en jongeren.
De stadsondersteuners van Chiro, Scouts, Formaat en VDS staan in voor de ondersteuning van respectievelijk het jeugdwerk, jeugdhuizen en
speelpleinwerkingen.
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Qua brandveiligheid is de laatste jaren sterk ingezet op het verbeteren van jeugdwerkinfrastructuur en zijn heel wat
nieuwbouw- of renovatiewerken gerealiseerd.
Op het gebied van fuiven is er de voorbije jaren sterk ingezet op de bouw van polyvalente zalen en informerende en
sensibiliserende acties (fuif-site, zalenzoeker, vorming fuifbuddies, enz.). In het Gents actieplan Geluid -Voor een leefbare
én levendige stad- en in de bijhorende brochure ‘Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent’
vindt men alle rechten en plichten i.v.m. het organiseren van een evenement.
Wat betreft veilig en gezond uitgaan: 1) De Stad Gent heeft samen met de Vooruit en organisator Nasty Mondays het
Quality Nights charter afgesloten waarbij maatregelen worden genomen die de risico’s in het uitgaansleven verminderen.
2) Er is een opleiding rond verstandig omgaan met alcohol en drugs bij fuiven en uitgaan in het algemeen en een
opleiding m.b.t. coaching van vrijwilligers. (op initiatief van de drugcoördinator en bijstand van studentenpreventiecoach
en horecacoach). Voorbeelden uit 2014: Kinky Star, nieuwe FAK-bar St.-Pietersnieuwsstraat en Studentencafé Yucca. 3)
Elke starter wordt door de Horecacel bij het afhalen van het horeca-attest geïnformeerd over rookreglementering en
verkoop van alcohol.
M.b.t. alcoholmisbruik coördineert DLPV (ism FOD Volksgezondheid en politie) een 3-sporenaanpak (preventief,
repressief en curatief) en speelt klachten door omtrent alcoholverkoop aan minderjarigen..

Acties
CULTUUR
Realiseren en ondersteunen van een kindvriendelijk en toegankelijk cultuuraanbod met bijzondere aandacht
voor tieners en stadsbrede evenementen (Wilde Mannen, Woeste Wijven, Urban Festival, enz. ).
Ontwikkelen van een Uitpas met aandacht voor een divers aanbod voor en werving van kinderen en
jongeren.
Uitbouwen van Minus One tot een jeugdontmoetingsplek voor en door jongeren voor beleving, creatie en
presentatie (met ruimte voor optredens, tentoonstellingen, creatieplekken, enz.)
Budget: 80.847 euro/jaar (vanaf 2015)
Extra zuurstof geven aan kinderkunsten in de structurele en projectmatige ondersteuning van de culturele
sector (kindertheatergezelschappen, cultuureducatieve organisaties, …)
Budget: 160.000 euro/jaar + niet geoormerkte subsidies ikv kinderkunsten
Kinderen en jongeren een belangrijke rol geven in de werking van de nieuwe BIB aan de Krook en de
wijkfilialen.

Verantw.
diensten

Timing

Politiek
Verantw.

CD

legislatuur

Storms

CD

2014

Storms

JD

Vanaf 2014

Decruynaere

CD

Legislatuur

Storms

Bib

Vanaf 2016

Storms
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In het subsidiereglement ‘Culturele projecten’ is kindvriendelijkheid opgenomen als krachtlijn die een
meerwaarde verleent aan de ingediende projecten. De Jeugddienst zetelt in de adviescommissie.
Faciliteren van een Urban Sport & Art Festival (USAF); gedragen door cultuur, sport en jeugd. USAF, te
ontwikkelen als een referentie in Gent en Vlaanderen voor hybride expressievormen (sportief en artistiek)
voor en door jongeren waar professionals en amateurs elkaar kunnen ontmoeten; waar een podium kan
geboden worden voor nieuw talent.
Verbreden van het aanbod van sommige Historische Huizen naar alle leeftijdsgroepen (bijv. Het Gravensteen)
en/of aanbieden van vakantiewerkingen (bijv. de Sint-Pietersabdij).
Aandacht geven aan kindvriendelijkheid en educatie in de publiekswerking van de stadseigen culturele
instellingen (bibliotheek, musea, historische huizen).
SPORT
Opstarten van het project Buur(t) Zoekt Beweging (gratis lesgevers voor organisaties/verenigingen die
gezonde beweegactiviteit willen organiseren).
Realiseren van Elk Talent Telt, een project van Voetbal in de Stad om zo veel mogelijk Gentse kinderen en
jongeren de kans te geven voetbal te spelen.
Uitbreiding aantal jeugdsportcoördinatoren, met aandacht voor nieuwe thema’s (diversiteit,
maatschappelijke rol jeugdvoetbal, enz.).
Budget: 60.000 euro/jaar
Versterken van het laagdrempelig sportaanbod door buurtsportwerkers voor kinderen en jongeren
(sportmobiel, Electrabel Street Heroes,…).
Verder uitbreiden van het aantal wijkgerichte sporthallen (Tondelier, Oude Dokken en Ledeberg)
Budget: 14.990.000 euro

CD

Vanaf 2015

Storms

CD,
SD,
JD

Vanaf 2014

Storms
Tapmaz
Decruynaere

CD

Vanaf 2015

Storms

Bib, mus.
histor.
huizen

Legislatuur

Storms

SD

Vanaf 2015

Tapmaz

SD

Vanaf 2014

Tapmaz

SD

Vanaf 2015

Tapmaz

SD

Vanaf 2015

Tapmaz

SD

Vanaf 2015

Tapmaz
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Uitbreiding gratis jeugdsport en gratis zwemmen
tot 6 jaar

Nieuwe bib aan de Krook

JEUGDWERK
Realiseren van nieuwe jeugdwerkinfrastructuur voor het jeugdwerk- en jeugdwelzijnswerk (El Paso, Bonte
Was, Chiro Tijl en Nele, FOS de Zebra’s, enz.)
Budget: 9.715.998 euro
Uitwerken van een reglement ‘Jeugdinitiatieven’ voor structurele en laagdrempelige ondersteuning van
jongereninitiatieven die niet in aanmerking komen voor erkenning als jeugdwerkinitiatief.
Budget: 6000 euro/jaar
Promoten van buitenspelen en opzetten van een campagne hierrond
Organiseren van de Pretfabriek, een volledagspeelpleinwerking in zomer- en paasvakantie, met
ophaalpunten in diverse gemeenten en andere activiteiten, inspelend op blinde vlekken in het
vakantieaanbod.
Budget: 45.000 euro/jaar
Ondersteunen van het project Jong Gent in Actie (jongeren in generatiearmoede).
Budget: 25.000 euro/jaar (vanaf 2015)
Extra inspanningen leveren om het vakantieaanbod en de animatorenwerking van de jeugddienst en het
jeugdwerk toegankelijker en diverser te maken, op maat van de draagkracht van elke werking.
FUIVEN EN UITGAAN
Realiseren van de Zulle (nieuwe polyvalente fuifzaal in Wondelgem).

Buursporthal aan de Tondelier

FM, JD

legislatuur

De Regge
Decruynaere

JD

Vanaf 2015

Decruynaere

JD
JD

legislatuur
Vanaf 2014

Decruynaere
Decruynaere

OCMW
JD
JD

Vanaf 2015
legislatuur

Coddens
Decruynaere
Decruynaere

FM, JD

2015

De Regge
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Budget: 19.717 euro/jaar (vanaf 2015) ifv beheer, 2.415.603 euro (investeringen)
Werken aan een positiever fuifbeleid door wegwerken van administratieve overlast en beperkende
maatregelen door het organisatie van een studiedag en opmaak van een actieplan.
Uitbreiden van het Quality Nights Label naar andere fuifconcepten in Gent. Gaat om 12 services die de
organisator moeten garanderen: oordoppen, condooms, gratis water, link naar openbaar vervoer,
gezondheidsinfo, getraind personeel, gezonde voeding, chill-outruimte, toegang met een rolwagen, EHBOruimte.
Geven van een advies rond sfeerbeheer bij afleveren van een milieuvergunning
Verder uitwerken van preventiecampagne rond 100 dagen: centrale boodschap: Draag zorg voor elkaar.
Onderzoeken van mogelijkheid om 100dagen voor alle Gentse scholen op 1 dag te organiseren en voorzien
in enkele omkaderende maatregelen (ifv vervoer, veiligheid op straat (Overpoort), sfeerbeheer,…).
Detecteren en aanpakken van discriminatie in het uitgaansleven door afstemmen van het Portiersreglement
op het Anti-discriminatieplan, communicatie richting middenveld (o.a. jeugdwelzijnswerk)
Ondersteuning en stimulering van het organiseren van evenementen in Gent door het vereenvoudigen van
bestaande procedures. De komst van een evenementenloket (eind 2017) wordt voorbereid

Uitbreiding van vakantieaanbod: de pretfabriek

JD, DLPV

2015

DLPV

Legislatuur

Decruynaere
Decruynaere,
Termont
Termont

DLPV
DLPV

Legislatuur
2015

Termont
Termont

DLPV ,
MeldpuntIGC
DEF

2015

Termont,
Tapmaz
Peeters,
Storms

2017

Nieuwe fuifzaal in Wondelgem
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2.4.

Kinderen en jongeren kunnen zich gemakkelijk en veilig verplaatsen in de stad.

Visie
We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren zelfstandig buiten kunnen spelen en zich veilig kunnen verplaatsen. Voor jonge mensen is de straat niet
alleen een weg om ergens naar toe te gaan maar ook een plek om te ontmoeten en vertoeven. Het STOP-principe (stappen, trappen, openbaar vervoer,
privéautovervoer) is een houvast om te komen tot meer duurzame mobiliteit. Mobiliteit verduurzamen, betekent ook de bewegingsvrijheid, de gezondheid,
de veiligheid en de levenskwaliteit van de huidige en toekomstige generaties bevorderen.
Uitdagingen
Dat kinderen en jongeren, samen met ouderen, tot de grote risicogroepen in het verkeer behoren, is bekend. Gewoonlijk kijkt men dan naar het aandeel
van deze groepen in het totaal aantal slachtoffers. Een nieuwe studie van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid brengt dit relatieve risico op
dodelijke en ernstige verwondingen in functie van leeftijd en verplaatsingswijze in kaart.
De autonome actieradius van kinderen is, mede door het drukke verkeer, de voorbije jaren sterk afgenomen. Groen- en speelplekken zijn voor kinderen en
jongeren is niet altijd autonoom of veilig bereikbaar. Een duurzaam mobiliteitsbeleid heeft hier een belangrijke rol in te spelen. De combinatie van
afhankelijkheid van vervoer met de slechte bereikbaarheid van bepaalde locaties maakt diverse groepen mensen, bijv. mensen in armoede, mobiliteitsarm.
Wat is er nu al?
Gent kiest resoluut voor de zwakke weggebruiker en het openbaar vervoer. Concreet betekent dit de uitbouw van zone 30, de autovrije binnenstad, de leefen schoolstraten, het verkeersveilig maken van schoolomgevingen, de vele fietsassen, de onderdoorgangen van bruggen of autovrije verbindingen, enz. Er is
tevens aandacht voor verkeerseducatie.
Het Gentse aanmeldingssysteem voor inschrijvingen van de school houdt nu al rekening met de afstand tot thuis. Zo ook het uitbreidingsbeleid voor
kinderopvang. Door basisonderwijs en kinderopvang op buurtniveau te bekijken beperken we het verkeer.
Acties
Invoeren van de zone 30 in de binnenstad en in de woonkernen van de deelgemeenten.

Verantw.
diensten
MobB

Voorzien van gratis openbaar vervoer voor alle kinderen van 6 -14 jaar bij De Lijn.

MobB

Timing
2015 (vr
binnenstad) legislatuur
(vr deelg.)
legislatuur

Politiek
Verantw.
Watteeuw

Watteeuw
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Budget: 1.000.000 euro/jaar
Vergroten van de verkeersveiligheid door verder in te zetten op veilige schoolomgevingen, inrichting van
fietsinfrastructuur (aanleg fietspaden, fietsdoorsteken, fietsbruggen, fietsstraten, fietssuggestiestroken,
fietsstallingen, enz.) en in overleg met scholen verbeteringen op de schoolroutes of omgeving schoolpoort
aan te brengen (voetpaduitstulpingen, verbetering voetpaden, enz), organiseren van fietslessen
(lesmateriaal, verkeersparken, enz.)
Budget: 2.250.000 euro voor aanpak van onveilige (kruis)punten, 1.000.000 euro voor de heraanleg en
herinrichting van schoolomgevingen in kader van veiligheid, 13.000.000 euro voor fietsinfrastructuur (zowel
aanleg als vernieuwing en onderhoud).
Verdubbelen van het voetgangersgebied in de binnenstad en doorknippen van doorgaande
verkeersstromen in het centrumgebied.
Uitbreiden van het aantal schoolstraten.
Realiseren van speel- en verbindingsweefsel door bij publieke en private stadsvernieuwings-projecten
hiermee rekening te houden.
Realiseren van een kindroute (met spelimpulsen) in de Brugse Poort.
Budget: 50.000 euro (zie hoger)
Uitbreiden en verbetering van het nachtnet ikv openbaar vervoer.
Verhoging van het budget en inzetten op een uitbreiding van het TrottoirActiePlan om de voetpaden in de
stad versneld te herstellen en vervangen.
Budget: 1.200.000 euro/jaar
Uitbouwen netwerk Trage Wegen

MobB

legislatuur

Watteeuw

MobB

Vanaf 2016

Watteeuw

MobB
DSRP, GD,
JD
DSRP, GD,
JD
MobB
MobB, DSRP

Vanaf 2016
legislatuur

2014
Legislatuur

Watteeuw
Balthazar,
Decruynaere
Balthazar,
Decruynaere
Watteeuw
Watteeuw

DCo

Legislatuur

Watteeuw

2015-2016
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Uitbreiding zone 30 en verdubbeling
voetgangersgebied

2.5.

Inzetten op verkeersveiligheid van
schoolomgevingen

Realiseren speelweefsel bij
stadsvernieuwingsprojecten en kindroute in de
Brugse Poort

Evenementen en de stedelijke dienstverlening zijn kind- en gezinsvriendelijk

Visie
Meer en meer voorzieningen (ziekenhuizen, dokterspraktijken, winkels, enz.) besteden aandacht en zorg aan de noden van gezinnen met kinderen. Dit
vertaalt zich niet alleen in materiële aspecten zoals een speelhoekje, buggyparking, verzorgingstafels, enz. maar ook de attitude van baliemedewerkers
speelt hierbij een belangrijke rol. De Stad wil in zijn eigen balies een voorbeeldfunctie opnemen. Hetzelfde geldt voor evenementen die gericht zijn naar
volwassenen maar toch heel wat gezinnen met (jonge)kinderen aantrekken.
Uitdagingen
Tot nu was er bij inrichting en uitbouw van het onthaal- en loketbeleid nauwelijks aandacht voor kindvriendelijkheid. Er is dan ook een grote inhaalbeweging
te maken. Sommige loketten worden geconfronteerd met het feit dat jonge kinderen tolken voor hun ouders en hiervoor zelfs school verzuimen. Ook deze
problematiek moet aangepakt worden.
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De stad richt zich met een aantal evenementen specifiek naar kinderen en jongeren maar ikv een aantal evenementen voor een breed publiek kan de stad
nog meer doen om het ook voor zijn jongste burgers leuk en aantrekkelijk te maken.
Wat is er nu al?
LEO staat voor Loket- en Onthaalbeleid en is een stadsbreed project dat de volledige dienstverlening vanuit het stadsbestuur naar de burger grondig wil
hervormen. Hierbij wil men werk maken van een meer geïntegreerde en burgergerichte dienstverlening waarbij de inrichting en dienstverlening sterker
gestroomlijnd wordt.
Daarnaast organiseert de stad een aantal evenementen die specifiek gericht zijn op jeugd (gezinsdag op 11 juli, kinderdorp tijdens de Gentse Feesten,
intrede van Sinterklaas, enz.). Een aantal evenementen (bijv. Nieuwjaarsreceptie, enz.) zijn niet expliciet gericht op die doelgroep maar krijgen er toch mee
te maken.
Acties
Realiseren van kindvriendelijke balies met aandacht voor speelhoeken, toegankelijkheid,
luiertafels, vorming voor baliemedewerkers, borstvoedingshoekjes, enz. met opstart van
pilootprojecten (loket migratie, Dienstencentrum Wondelgem, Jeugddienst, Dienst Wonen, enz.)
Budget: 35.000 euro (2015), 5000 euro (2016)
Kind- en jeugdvriendelijk maken van de Gentse Feesten (verlengen van kindernamiddag in het
Zuidpark, openingsmoment voor kinderen, aanzetten van organisatoren om hun
namiddagprogrammatie te versterken naar het doelpubliek gezinnen met kinderen en
presentatiekansen voor jongeren te voorzien (cfr. subsidiereglement)) en de Winterfeesten (meer
aanbod voor kinderen).
Budget: 24.000 euro/jaar voor de kindernamiddagen in het Zuidpark (vanaf 2015)
Inzetten van kindvriendelijke aspecten bij het organiseren van eigen evenementen
Stimuleren van kindvriendelijke aspecten ihkv feesten van derden (kermissen, dekenijfeesten, enz.)
door bijv. installeren van een kinderbar, luiertafels, kindertoiletjes, voorzien van animatie, enz.
Aanpakken van de problematiek van inzet van kinderen als tolk tijdens de schooluren en opzetten
van een vormingsaanbod voor loketmedewerkers i.s.m. het EVA IN-Gent, het Huis van het
Nederlands en de Dienst Communicatie.
Begeleiden van ‘jonge horeca-ondernemers’, bij de opstart van hun zaak en communicatie naar de
buurt. We doen dit door 1 op 1 infoverstrekking en anderzijds door het organiseren van
buurtoverlegmomenten. Bij de FAK-bar heeft dit tot uitstekende resultaten geleid.

Verantw.
diensten
LEO, JD en DB

Timing

Politiek Verantw.

Vanaf 2014

Bracke,
Decruynaere

DEF

Vanaf 2014

Peeters

DEF
DEF

Vanaf 2014
Vanaf 2014

Storms
Peeters

ID, DB

2015

Tapmaz,
Bracke

DLPV, DEF

Legislatuur

Termont, Peeters
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Ontwerp van kinderhoekje balie Wondelgem

2.6.

Kindvriendelijke evenementen

Kindvriendelijke Gentse Feesten

De jeugdwerkloosheid wordt aangepakt met bijzondere aandacht voor de ongekwalificeerde uitstroom.

Visie
De Jongerenwerkloosheid op een doeltreffende manier aanpakken vraagt een inzet op vele fronten en een beleidsoverschrijdende aanpak waarbij de
onderwijswereld, opleidingsactoren, welzijns- en jeugdorganisaties, werkgerichte dienstverlening en bedrijfswereld de krachten bundelen.
Preventie van jeugdwerkloosheid begint in het onderwijs: er voor zorgen dat alle jongeren met succes de eindmeet behalen en dat het onderwijsaanbod
voldoende aansluit bij wat men nodig heeft op de arbeidsmarkt. Een omvattende aanpak heeft oog voor een onderbouwde studiekeuze, een goede
toeleiding naar de arbeidsmarkt, sleutelmomenten in het schools traject, een divers en kwalitatief opleidingsaanbod dat aansluiting geeft bij wat men nodig
heeft op de arbeidsmarkt en voor coaching en (her)oriëntering wanneer jongeren dreigen uit te vallen.
We willen de ongekwalificeerde uitstroom uit het secundair onderwijs maximaal inperken. Maar ook voor jongeren die de schoolse eindmeet niet halen,
willen we maximaal mogelijkheden bieden om alsnog een diploma of kwalificatie te behalen. Dat vraagt nieuwe leer-werkmodellen op maat van deze
jongeren, waarbij het onderwijs- en opleidingsaanbod flexibel wordt ingezet en verbonden aan noden en concrete mogelijkheden op bedrijfsvloeren.
Een preventieve en proactieve, kwalificatiegerichte aanpak moeten hand in hand gaan met een goed uitgebouwd remediërend aanbod voor jonge
werkzoekenden. Het is de ambitie om aan alle jongeren een passende opleiding, begeleiding, werkervaring of job te bieden. De Stad versterkt de VDAB in
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haar kernopdracht op dit vlak, en neemt een co-regisseursrol rol op ten aanzien van het beleid en de acties die door de VDAB en door hogere overheden
worden uitgezet. De jongerenwerkloosheid is een stedelijk probleem, de oplossingen moeten dan ook afgestemd worden op die stedelijke realiteit.
In het bijzonder ten aanzien van kwetsbare jongeren willen we een aanvullend aanbod uitbouwen. Bij heel wat van deze jongeren gaan werk- en
welzijnsproblemen hand in hand. Dikwijls worden ze niet of zeer moeilijk bereikt door de reguliere dienstverlening richting werk. Om deze jongeren te
vinden en een passend begeleidingsaanbod te bieden, is samenwerking met welzijns- en jeugdorganisaties noodzakelijk.
Zowel jongeren als werkgevers willen we actief betrekken bij het uittekenen van toekomstige acties. Versterkende acties ten aanzien van jongeren moeten
samen gaan met een aanpak die werkgevers stimuleert om jongeren meer leer- en werkkansen te bieden.
Uitdagingen
Bijna 1 op de 4 Gentse jongeren vindt geen werk. Vooral laaggeschoolde jongeren vinden moeilijk aansluiting met de arbeidsmarkt. Ruim 1 op 5 Gentse
jongeren verlaat de schoolbanken zonder diploma secundair onderwijs. Jaarlijks gaat dit over 22% die de school verlaten zonder enige vorm van diploma of
kwalificatie en praktisch kansloos op de arbeidsmarkt terecht komen. Naast scholingsgraad blijft ook etnisch-culturele afkomst een bepalende factor voor
tewerkstellingskansen. Ook de zin voor ondernemen moet aangescherpt worden.

De Stad wil vanuit een brede dialoog met betrokken beleidsverantwoordelijken en samenwerking met actoren uit de domeinen werk, onderwijs, jeugd en
welzijn volgende uitdagingen aangaan:








De ongekwalificeerde uitstroom uit het secundair onderwijs terugdringen
Een betere afstemming tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt realiseren
Laaggeschoolde schoolverlaters kansen bieden om alsnog een diploma of kwalificatie te behalen
Werkgevers stimuleren om jongeren meer leer- en werkkansen te bieden
Aan zoveel mogelijk jonge werkzoekenden een passende opleiding, begeleiding of werkervaring bieden
Kwetsbare jongeren actief opzoeken en hen een aanbod op maat bieden
Jongeren meer betrekken bij het uittekenen van acties en beleid

Wat is er nu al?
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De Dienst Werk heeft een ruim aanbod voor werkzoekenden en werkgevers. Er is ook een aanbod dat specifiek gericht is op jongeren en hun kansen op
concrete bedrijfsvloeren. Zo bouwde ze heel wat werkervaringsmogelijkheden uit, onder meer (brugprojecten) voor jongeren in het deeltijds onderwijs. De
Dienst Werk zet ook in op werkinleving (co-regie) en preventieve ondersteuning (voorkomen ongekwalificeerde uitstroom, arbeidsmarkteducatie, enz.).
Deelaspecten van jeugdwerkloosheid worden via het partnerschap Gent, Stad in werking aangepakt. Zo werden innovatieve methodieken als het
vormingspakket ‘Wijs aan ’t Werk’ en de coachingsmethode ‘Word Wijs!’ ontwikkeld die intussen structureel verankerd zijn.
Met Het Beroepenhuis zet de Stad in op het informeren van jongeren over beroepen en linkt deze met eigen talenten.
Na het Jobkot investeert de stad met ‘Take Off’ verder in het bereiken van kwetsbare jongeren, in samenwerking met vzw Compaan en verschillende
welzijns- en jeugdorganisaties.
Het OCMW zet in op de begeleiding en activering van jongeren, onder meer met het project ‘Extra Time’.
Ook particuliere jeugdwerkinitiatieven zoals vzw Jong, vzw JES en Groep Intro zijn actief binnen het beleidsdomein werk. Heel wat organisaties hebben
expertise opgebouwd in het begeleiden en toeleiden van jongeren naar een job. JES kreeg bv. Europese middelen om trajecten voor laaggeschoolden op te
starten. In het kader van ondernemerschap zijn al heel wat acties opgezet door de Dienst Economie: Ondernemerschaps-Forum, acties in het kader
vanstudent-ondernemer, Boetiek Techniek, enz.
On@break organiseert ondersteuningstrajecten voor scholen in het secundair onderwijs. Word Wijs!’ coacht jongeren die op de schoolbanken dreigen af te
haken en helpt hen om toch de eindmeet te halen.
De Stad Gent, VDAB Oost-Vlaanderen en OCMW Gent sloten een samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het lokale werkgelegenheidsbeleid.
Daarin engageren ze zich om de jongerenwerkloosheid in dialoog aan te pakken, door samen te werken meer en beter te doen.

Acties
Aanpakken van jongerenwerkloosheid (zie Beleidsnota Werk en Activering 2014-2019, WERF 1).
Aanpakken van de ongekwalificeerde uitstroom (zie ook Beleidsnota Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
2014-2019)
Samenwerkingsverbanden aangaan tussen onderwijs en het bedrijfsleven ikv het verhogen van de
gekwalificeerde uitstroom. (bijv. actie Expeditie Werk: trajecten met bedrijven en groepen jongeren ikv
wederzijdse verwachtingen en traject Werkingleving Jongeren, waarbij jongeren bevraagd worden over
aanbod en begeleiding)
Acties uitwerken om de ondernemingszin en ondernemerschap in de hogere jaren van het secundair
onderwijs te bevorderen (o.a. ondernemerschapswedstrijden bij scholieren, educatief Gents
ondernemerspel, enz.)
Beleidsafstemming realiseren tussen Stad Gent, VDAB, OCMW en onderwijspartners in functie van een

Verantw.
diensten
DWE en
OCMW
Dep OOJ

Timing
Legislatuur

Politiek
Verantw.
Coddens

Legislatuur

Decruynaere

Dep OOJ

2015-2017

Decruynaere

DE, Dep
OOJ

Vanaf 2015

De Clercq,
Decruynaere

DWe

Legislatuur

Coddens
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meer coherent en doeltreffend pakket aan preventieve en curatieve maatregelen m.b.t.
jeugdwerkloosheid (met o.a. opvolging projecten Take Off, Wijs aan ’t werk en Word wijs en bekijken
welke nieuwe noden zich stellen en hieraan kan tegemoetgekomen worden)
Opzetten van het arbeidsmarkteducatief pakket “Wijs aan ’t werk” voor jongeren in de laatste graad
secundair onderwijs
Uitbouwen van een outreachende werking naar NEET-jongeren (not in employment, education or
training) die niet of moeilijk bereikt worden door de reguliere dienstverlening richting werk.
Budget: 249.000 euro
Opzetten van acties om de dialoog tussen jongeren en werkgevers te stimuleren via Gent, Stad in werking
met als doel werk- en leerkansen te verhogen
Uitbouwen van de mogelijkheden voor ongekwalificeerde jongeren om een kwalificatie te behalen via
leer-werktrajecten (ESF-innovatieproject Qualification@work)
Budget: 100.000 euro
Structureel inbedden van innovatieve methodieken ontwikkeld door Gent, Stad in werking. (Eminenta
(VDAB), Word wijs (Stap), acties ikv ankerfiguren met IEM-achtergrond, enz.)
Co-regie opnemen ten aanzien van begeleidingsacties voor jongeren opgezet door VDAB voor
begeleidingsprogramm’s bijv. ikv werkinleving jongeren (begeleiding van meer dan 550 jongeren)
Werken aan een toeleiding en kruisbestuiving van Alles Kan projectindieners naar projecten over werk en
ondernemerschap door jongeren toe te leiden naar trajecten en projecten van Dienst Economie.

Acties ikv ondernemerschap en ondernemingszin
in secundair onderwijs

Outreachend werken naar NEET-jongeren (not in
employment, education or training)

DWe

Legislatuur

Coddens

DWe

2014-2015

Coddens

DWe

Legislatuur

Coddens

DWe

Legislatuur

Coddens

DWe

Legislatuur

Coddens

DWe

legislatuur

Coddens

JD

Vanaf 2015

Decruynaere

Aanpak jongerenwerkloosheid
37

Visietekst en actieplan “Gent: kind- en jeugdvriendelijke stad”

2.7.

Er wordt ingezet op armoedebestrijding bij kinderen en jongeren en het creëren van meer leer- en
ontwikkelingskansen voor jeugd in armoede

Visie
Kinderarmoede is meer dan enkel een ‘neveneffect’ van armoede bij volwassenen. De strijd tegen kinderarmoede heeft bijgevolg een dubbele focus:
enerzijds het kind in armoede, anderzijds het versterken van de ouders en het gezin in armoede.
Kinderarmoede tast kinderen aan op veel domeinen: gezondheid, intellectuele en sociaal-emotionele ontwikkeling, schoolse resultaten, zelfbeeld, relaties
met anderen, perspectieven op later werk, enz. Al deze domeinen waarop we bij kinderen en hun ouders moeten inspelen, zijn versnipperd in verschillende
sectoren (welzijn, onderwijs, enz.). Alle betrokken organisaties in de stad hebben echter een invloed en een jarenlange expertise op elk van deze domeinen.
Sectoren moeten verbindend werken in de strijd tegen kinderarmoede. Het OCMW heeft de regie in de strijd tegen kinderarmoede.

Uitdagingen
Eén op de vijf kinderen wordt geboren in armoede en de dualisering tussen arme en rijk zal in de toekomst alleen maar vergroten. Wie opgroeit in armoede
maakt veel kans om later ook in armoede verzeild geraken. In 2012 behoorde 15,1% tot de groep met een armoederisico op basis van het inkomen. Er zijn
grote verschillen naar herkomst: bij personen geboren buiten België ligt het armoederisico drie keer zo hoog als bij personen die in België geboren zijn.
Binnen de EU-burgers vormen vooral de ‘nieuwe’ EU-burgers een groep die zich vaak in een zeer precaire situatie bevindt. Het armoedebeleid wordt verder
op elkaar afgestemd. Sectoren en diensten moeten nog meer verbindend en geïntegreerd werken.
Wat is er nu al?
Diverse diensten hebben aandacht voor gezinnen en kinderen in armoede en werken actief om drempels ikv toegankelijkheid te verlagen.
Het OCMW boekt reeds een aantal jaar positieve resultaten op vlak van ondersteuning van scholen en integrale gezinsbegeleiding.
Een aantal initiatieven (Voetbal in de stad, huiswerkklassen, taalkampen, vzw Uilenspiegel, vzw Katrol, enz.) bieden schoolse ondersteuning en
leerbegeleiding aan kinderen en jongeren aan die nood hebben aan extra ondersteuning. Ook veel scholen en kinderopvanginitiatieven doen extra
inspanningen naar deze doelgroep.
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Voor wat betreft de kinderopvang is er een beleidskeuze om minstens 30% kinderen van kwetsbare gezinnen op te nemen en neemt de sociale functie van
opvang een centrale rol in.
De Gentse CLB’s werken al geruime tijd samen rond kansenbevordering. Ook het brugfigurenproject en de Brede School’-projecten in de wijken SluizekenTolhuis-Ham, Brugse Poort, Nieuw Gent, Sint-Amandsberg, Ledeberg, Bloemekenswijk dragen hiertoe bij. In de gordelwijken is het jeugdwelzijnswerk sterk
actief (vzw Jong, Habbekrats en ’t Leebeekje) met als prioritaire opdracht vrijetijdsactiviteiten voor kinderen uit kansengroepen op te zetten alsook
emancipatorisch en structuurveranderend te werken naar deze doelgroepen. Ook straathoekwerkers zijn actief en richten zich naar de meest precaire
groepen. Het Netwerk Vrijetijdsparticipatie heeft als doel werk te maken van de toegankelijkheid van het vrijetijdsaanbod voor gezinnen in armoede. Naast
cultuur en jeugdwerk is de toeleiding naar actieve en passieve sportparticipatie een belangrijk thema. De Uitpas is er ook voor kinderen vanaf 6 jaar.
Kinderen die leven in een gezin waarvan de ouders recht hebben op verhoogde tegemoetkoming of schuldhulpverlening kunnen via de Uitpas participeren
aan cultuur-, sport- en jeugdactiviteiten aan het kortingstarief van 80% op de aankoopprijs.
Via het convenant met IN-Gent vzw worden minderjarige nieuwkomers naar onderwijs begeleid en is er aandacht voor maatschappelijke oriëntatie. Er is
tevens een vervolgtraject voor (bijna) 18-jarige nieuwkomers ikv van toekomstkeuzes i.s.m. OKAN.
Ambassadeurs Latent Talent probeert via rolmodellen van vreemde origine jongeren stimuleren om een diploma te halen en verder te studeren. Ook de
traditie van het organiseren van infosessies rond onderwijs en opvoedingsondersteuning voor maatschappelijk kwetsbare ouders met een
migratieachtergrond wordt gecontinueerd door IN-Gent vzw. De focus ligt op het versterken van hun rol als opvoeder.

Acties
ARMOEDEBESTRIJDING
Opmaken en realiseren van een beleidsplan kinderarmoede met aandacht voor verhoging van kennis bij
diverse diensten en sectoren, integrale samenwerking, toegankelijke dienstverlening, enz. (zie
groeiactieplan)
Inzetten op armoedebeleid op school binnen de vernieuwde werking van de Beleidsgroep Onderwijs Gent
(BOG) en met de ondersteuning van het IVA.
Realiseren van een team Outreachende wijkwerkers (straathoekwerkers, schoolspotters, enz.).
Organiseren van netoverschrijdende intervisiemomenten voor scholen met als thema armoedebeleid op
school en het inzetten van ervaringsdeskundigen tijdens de schoolwerking.
Herwerken van het reglement van het Sociaal Steunfonds met daarbij aandacht voor het inhoudelijke luik
rond het realiseren van een armoedebeleid op school.
Budget: 54.100 euro/jaar

Verantw.
diensten

Timing

Politiek
Verantw.

OCMW

2014

Coddens

Dep OOJ

legislatuur

Decruynaere

Dep SL&W
Dep OOJ en
OCMW
Dep OOJ

2015
Vanaf 2015

Tapmaz
Decruynaere
Coddens
Decruynaere
Coddens

2015
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Verder uitwerken en monitoren van inkomensgebonden kinderopvang en betaalbare maaltijden.
Realiseren van een kansentarief voor kinderen van mensen met verhoogde tegemoetkoming via UiTPAS:
kinderen en jongeren betalen 20% van de gewone prijs voor cultuur, sport en jeugdactiviteiten.

Dep OOJ
CD, JD, SD,
OCMW

legislatuur
legislatuur

Decruynaere
Storms
Decruynaere
Tapmaz
Coddens

Binnen de lokale bevoegdheden en in samenspraak met het middenveld en de overige welzijnsorganisaties
(OCMW en CAW) mogelijkheden bekijken om de situatie van de gezinnen met kinderen, die in precaire
leefomstandigheden verblijven en dakloos dreigen te worden, te ondersteunen en te verbeteren.
(gerealiseerde (kleinschalige) deelacties: instapwonen, organisatie winteropvang, crisisopvang, opening
weekend inloopcentrum (momenteel op zondag tijdens winter).

OCMW
Dep. SL&W

legislatuur

Coddens

Dep OOJ,
ID

legislatuur

DecruynaereT
apmaz

Dep OOJ,
ID
ID

Tot juni 2016
2015-2017

Decruynaere,T
apmaz
Tapmaz

ID
IVA
Dep OOJ

2014
legislatuur
Vanaf 2015

Tapmaz
Decruynaere
Decruynaere

JD

legislatuur

Decruynaere

Bib

Legislatuur

Storms

ID, PBD

Vanaf 2015

Tapmaz

LEER- EN ONTWIKKELINGSKANSEN
Opzetten van een actieonderzoek naar de oververtegenwoordiging van Slovaakse leerlingen in het
buitengewoon onderwijs i.s.m. vzw TOPpunt met aandacht voor pedagogische ondersteuning ikv het
zorgcontinuüm en het M-decreet.
Het stimuleren van kleuterparticipatie met specifieke aandacht voor kansengroepen en intra-Europese
migranten.
Inzetten op taalstimulering via het convenant met Roeland vzw voor het organiseren van taalkampen
Nederlands voor minderjarige nieuwkomers in de schoolvakanties en het ontwikkelen van taal
ondersteunend materiaal i.s.m. TVGent en Kind en Gezin.
Budget: 10.3013 euro/jaar (2015-2017)
Realiseren van een onderwijsinfo- en ondersteuningspunt i.s.m. INGent voor ouders uit ECM.
Extra-muros aanbod en huiswerkbeleid op stedelijke scholen sterker afstemmen op kinderen in armoede.
Uitbreiding van het project Brugfiguren binnen het secundair onderwijs.
Budget: 21.880 euro (2014), 126.740 euro/jaar (vanaf 2015)
Jeugdwelzijnswerk verder versterken (mobiel jeugdwerk) met aandacht voor kinderen en jongeren in
armoede, Oost-Europese doelgroepen, meisjes,…
Budget: 77.784 euro (vanaf 2015)
Creëren van een stimulerende leesomgeving in samenwerking met de bibliotheek (crèches,
voorleesprojecten met ouders en grootouders, Komen Lezen, …)
OUDERS EN OPVOEDINGSONDERSTEUNING
Het versterken van de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kinderen aan de- hand van
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conversatie-groepen Nederlands op de schoolbanken van hun kinderen.
De opvoedingswinkel trekt de wijken in en herschikt openingsuren
Realiseren van preventieve, laagdrempelige gezinsondersteuning door het opstarten van Huis van het Kind
Gent.
Versterken van het team wooncoaches en de begeleiding van kwetsbare gezinnen
Budget: 50.000 euro/jaar

Opstarten van Huizen van het Kind

2.8.

Regie kinderarmoede en armoedebeleid op school

Dep SL

Vanaf 2014
legislatuur

Decruynaere
Decruynaere
Tapmaz

OCMW

Vanaf 2015

Coddens

Kansentarief voor vrije tijd voor kinderen en jongeren in
armoede

Er komen meer scholen en opvangmogelijkheden

Visie
Niet alleen volgens de Belgische grondwet, maar ook volgens het Verdrag van de rechten van het Kind, is onderwijs een basisrecht. Onderwijs is om die
reden een wezenlijk onderdeel van het stedelijk beleid.
‘Capaciteit’ is een dynamisch gegeven. Zowel aan de aanbodzijde als aan de vraagzijde is het Gents onderwijslandschap in beweging. Onderwijsverstrekkers
bieden een antwoord op wisselende contextgegevens zoals de geboortecijfers, migratie en het groter aantal jongeren dat in de stad blijft wonen. Investeren
in scholen is in dit opzicht een noodzaak. Het stedelijk onderwijs neemt een actieve rol op in het wegwerken van het capaciteitstekort5 in het
basisonderwijs.

5

Voor een overzicht van de noden met betrekking tot capaciteit: zie beleidsnota ‘Flankerend onderwijsbeleid’
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De kinderopvang heeft een belangrijke pedagogische en sociale functie. Kwaliteitsvolle opvang stimuleert immers de ontwikkeling van de allerkleinsten. Het
is goed voor hun sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling en zorgt ervoor dat kinderen met een andere thuistaal al zeer vroeg in aanraking komen met
het Nederlands. Kinderen die genoten hebben van kinderopvang, hebben in de latere schoolcarrière grotere slaagkansen. Daarom streven we naar een
plaatsje in de kinderopvang voor elk kind en hebben we oog voor de toegankelijkheid.
Uitdagingen
Sinds 2004 is er een sterke toename van geboortes, met een scherpe sprong in 2008 (3335) en een piek in 2010 (3503). Deze stijging bleef tot 2010. Sinds
2011 was er voor het eerst sinds lange tijd een lichte daling, die beëindigd in 2014. Globaal blijft het geboortecijfer voor Gent echter hoog. De stijging van
het aantal geboortes is op zich geen vreemde evolutie aangezien ook het totale aantal inwoners in Gent toeneemt. De stijging zorgde ervoor voor dat het
aantal 0-2-jarigen en 5-10-jarigen toenam en blijft toenemen. Dit zorgt voor een druk op het aanbod van onder andere onderwijs, opvang en vrijetijd, waar
de komende legislatuur nood is aan meer voorzieningen.
Wat is er nu al
Gent is een centrumstad met een uitgebreid onderwijsaanbod. Meer dan 10.000 kleuters en 15.000 lagere schoolkinderen gaan er naar school. Daarnaast is
het secundair onderwijs met 37 vestigingsplaatsen goed voor 25.000 leerlingen. Meer dan 2000 kinderen lopen school in het buitengewoon onderwijs.
Ook qua opvang is er een uitgebreid netwerk van voor en naschoolse voorzieningen.
Ook het jeugdwerk biedt in de vakantieperiodes met de organisatie van kampen en speelpleinwerkingen vaak een antwoord op de nood aan een kwalitatief
vakantieaanbod.
Acties
Realiseren van extra plaatsen op verschillende scholen (Hippo’s Hof, De Tovertuin, De Piramide, De
Regenboog, De Klavertjes, …) en het tot stand brengen van extra scholen (o.a. Oude Dokken, SintBernadette)
Budget: 1.735.702 euro (2014), 5.117.321 euro (2015), 10.383.193 euro (2016), 6.111.398 (2017),
415.836 (2018), 1.289.145 (2019)
Uitbouwen van een dekkend vakantieaanbod ikv opvang (zie actieplan ‘dekkend vakantieaanbod’).
Realiseren van een stijging van het aantal plaatsen in de kinderdagverblijven.
Budget: 2.414.766 euro (2015), 2.201.255 euro (2016), 470.452 euro (2017), 310.000 euro (2018), 310.000
euro (2019)
Realiseren van een school op het doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners
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Naar analogie van de Taskforce Capaciteit Basisonderwijs, een Lokale Taskforce Secundair onderwijs
oprichten die het aanbod en de vragen van ouders van naderbij opvolgen.
Budget: 10.000 euro (2014)
Expliciet voorzien van crèches, scholen, enz. in RUP’s. (bijv. RUP Voorhaven, RUP Oude Dokken, RUP
Rijsenbergwijk, RUP Bijgaardepark, RUP Duifhuisstraat)

Opening STIBO ’t Groen Drieske

2.9.

Vakantiewerking Pretfabriek

Dept OOJ

Vanaf 2015

Decruynaere

DSRP

legislatuur

Balthazar

kinderdagverblijf de Droomboom

Kinderen en jongeren worden goed geïnformeerd

Visie
Het Verdrag inzake de rechten van het kind pleit ervoor dat het kind toegang heeft tot informatie en materiaal uit een verscheidenheid van bronnen. Het
legt het accent op materiaal dat bijdraagt tot het bevorderen van welzijn en lichamelijke en/of geestelijke gezondheid. We willen ervoor zorgen dat
kinderen en jongeren toegang hebben tot informatie maar dat ook de informatie op maat en toegankelijk is.
Uitdagingen
Heel wat spelers zijn actief op het vlak van jeugdinformatie, maar de afstemming en samenwerking kan beter. Vaak zien kinderen en jongeren door de
bomen het bos niet meer. Ook de kwaliteit van de informatie vanuit de Stad Gent over dienstverlening en beleid kunnen nog sterker uitgebouwd. Hierbij is
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streven naar een goede mix en een goed evenwicht tussen offline kanalen en online stimuli belangrijk . Ondanks de vele media en info-kanalen blijven
mensen in armoede vaak verstoken van informatie die hen aanbelangt.
Wat is er nu al?
Er is in Gent een uitgebreid aanbod van particuliere diensten waar kinderen en jongeren terecht kunnen voor informatie (de Kinderrechtswinkel, het JAC
(Jongeren Advies Centrum), CAW, enz.) een aantal mediaspelers (Stampmedia, REG/Urgent, Mediaraven, enz.)
Ook de Stad zelf beschikt over een aantal informatiediensten en communicatiekanalen, bijvoorbeeld de Sportlijn, Gentinfo, blog klimaatkids, enz.
De infobalie van de Jeugddienst bereikt heel wat kinderen en jongeren, hun ouders en andere personen. Daarnaast zijn er vanuit verschillende diensten
verscheidene informatieve brochures rond het eigen aanbod en het vrijetijdsaanbod in Gent. Er is ook een aparte kinder- en jongerensite.
Het jeugdwelzijnswerk (i.c. Vzw Habbekrats) slaagt er met de regelmaat van de klok in om hun tieners en jongeren positief in de lokale (AVS) en nationale
media (Iedereen Beroemd, MNM, Q,…) voor te stellen. “De Jeugd is goe bezig”.
De stedelijke accounts van de Stad Gent kunnen worden ingezet i.f.v. communicatie over kind- en jeugdvriendelijke stad naar Gentenaars en nietGentenaars.
Vanuit de Stad Gent is de visienota ‘Sociale Media: visie en aanpak’ opgemaakt.

Acties
Realiseren van een nieuwe jongeren- en kindersite.
Budget: 19.000 euro (2014)
Uitbouwen van een meer geïntegreerd jeugdinformatiebeleid en stroomlijnen van de communicatie naar
kinderen en jongeren toe (overleg met mediapartners, verbreding van informatie naar plekken waar jongeren
vertoeven, samenwerking met jeugdwelzijnswerk, sociale media, meegeven van schoolroutes en het
fietsrouteplan, enz.).
Realiseren van een jeugdpagina in het stadsmagazine.
Faciliteren van een Rap Op Stap punt in de Jeugddienst door Kompas vzw (reisinfo voor gezinnen in armoede).
Uitbrengen van brochures met gebundelde informatie rond het vrijetijdsaanbod (kinderfeestenpocket,
winterpocket, enz.) i.s.m. Uitbureau.
Realiseren van een huis van de Jeugd met een geïntegreerde infobalie.

Sterker informeren van ouders uit kansengroepen rond het Gentse vrijetijdsaanbod aan de hand van de
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methodiek “Onbekend is Onbemind” We promoten de methodiek bij intermediairs zoals Kras-diensten,
leerkrachten, brugfiguren, OCMW-personeel….in samenwerking met Verenigingen waar Armen het Woord
nemen.
Monitoring van het gebruik van nieuwe/sociale media door kinderen en jongeren en op basis hiervan bekijken
welke andere sociale netwerken en nieuwe media ingezet kunnen worden richting kinderen en jongeren
Creëren van een website-onderdeel ‘jongenwijs.gent’ binnen de gent.be met als voornaamste doel een
interactief platform te zijn rond ‘jong en wijs / kind- en jeugdvriendelijkheid’ in de stad Gent
Aandacht schenken aan het herbruikbaar maken van de data en informatie o.a. in de vorm van open data (om
de diversiteit in de vragen mee op te vangen) zodat ontwikkelaars (professioneel en in de vrije tijd) deze data
kunnen verwerken in hun eigen apps/webtoepassingen en met extra aandacht voor informatie mbt kinderen
en jongeren (bijv. data rond speelterreinen, erkende jeugdverenigingen, fuifzalen, enz.) ..
Lancering facebookpagina ‘Gent: jong & wijs’ voor jongeren tussen 12-18 jaar met informatie over wat er te
doen is in Gent voor jongeren en wat er leeft.

DCom
JD
JD

Legislatuur

D&I
JD
DCom

2016
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JD

2015

Decruynaere

2015

Termont
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Nieuwe kindersite
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2.10. Er wordt ingezet op gezondheid en welzijn van kinderen en jongeren
Visie
Recht op gezondheidszorg is een universeel basisrecht voor iedereen. Het is belangrijk dat alle kinderen en jongeren, ook de meest kwetsbaren, alle kansen
krijgen om zich te ontwikkelen in een goede gezondheid, zowel fysiek als psychisch.
Bouwen aan een kind- en jeugdvriendelijke stad betekent ook aandacht hebben voor een gezonde leefstijl van jonge mensen en een gezond voedings- en
beweegaanbod. Om jongeren toe te leiden naar ziektepreventie en een goede gezondheid is het essentieel dat ze kennis hebben van ons
gezondheidssysteem.
Uitdagingen
Obesitas, een ernstige vorm van overgewicht, bereikt momenteel epidemiologische proporties. Ook qua voedingspatronen en bewegen zien we
zorgwekkende tendensen. Op 25 jaar tijd is het aantal buitenspelende kinderen gehalveerd. Steeds meer jongeren kampen met stress of faalangst, worden
gepest of hebben relatieproblemen met leeftijdsgenoten en hun ouders. De snelheid van onze huidige samenleving legt een enorme druk op hun schouders
en het aanbod op vlak van hulpverlening en geestelijke gezondheidszorg is vaak ontoereikend.
Toegankelijkheid van het aanbod voor kinderen en jongeren met een beperking blijft een aandachtspunt.
Wat is er nu al?
De Gezondheidsdienst werkt zeer actief aan het realiseren van een laagdrempelige toegang tot gezondheidszorg en preventie o.m. door ondersteuning van
De Sloep. Het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd subsidieert Logo Gezond+ in kader van gezondheidspromotie voor scholen. Daarnaast worden
specifieke campagnes opgezet die gericht zijn naar kinderen en jongeren (bijv. Poets jij ook?, Maand van de tand, enz.).
Vzw Jong onderneemt vanuit haar deelwerkingen doorlopend acties rond diverse welzijnsdomeinen relevant voor de bereikte jongeren (bv. tandproject,
boefkick@vzwjong, onderwijskick@vzwjong, box taalstimulering & meertaligheid,…).
Ook vanuit de Sportdienst is de laatste jaren sterk ingezet op acties die mensen aanzetten tot meer bewegen.
In het kader van ‘Gent drinkt wijs’ is er aandacht voor alcoholpreventie in de vrije tijd. Wat betreft veilig en gezond uitgaan heeft de Stad Gent samen met
de Vooruit en organisator Nasty Mondays het Quality Nights charter afgesloten waarbij maatregelen worden genomen die de risico’s in het uitgaansleven
verminderen.
De ondersteuning van mensen met een beperking gebeurt vanuit de Dienst Sociale Voorzieningen waarbij aandacht is voor toegankelijkheid en specifieke
dienstverlening naar deze doelgroep.
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Acties
KINDEREN EN JONGEREN MET EEN BEPERKING
Realiseren van extra acties voor kinderen met een beperking (financiële ondersteuning voor ouders met
een kind met een beperking, behoeftenonderzoek in kader van vrijetijd in de vakantie)
Budget: 31.000 euro/jaar
Ontwikkelen van een app/website met informatie rond toegankelijkheid (aangepaste parkeerplaatsen,
sanitair, toegankelijke horeca, enz.)
Aandacht verhogen voor inclusie binnen onderwijs en kinderopvang en het intensifiëren van de bestaande
samenwerkingsverbanden en o.a. door het verder uitrollen van het m-decreet.
GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
Realiseren van het project “Blijf er niet mee” zitten waarbij Gentse organisaties en verenigingen psychoeducatieve sessies kunnen aanvragen (met bijzondere aandacht voor een aanbod van methodieken op
maat van jongeren)
Ondersteunen van het recent gestarte Tejo Gent als aanbieder van laagdrempelige therapeutische
hulpverlening voor jongeren van 10 tot 20 jaar
Budget: 20.000 euro (2014), 15.000 euro (2015)
FYSIEKE GEZONDHEID
Uitwerking van een intersectoraal beleid rond gezonde voeding in samenwerking met het Netwerk
Gezondheidspromotie Gent (ikv overgewicht jongeren, risico op diabetes, promoten van water drinken)
Uitwerken van een nieuw project voor toegankelijke tandzorg in Gent met sensibilisering van huisartsen
Ontwikkelen van educatief materiaal om jongeren een beter zicht te geven op de werking van ons
gezondheidssysteem, bijv. wat is een ziekteverzekering, belang van een vaste huisarts, wat kost een
doktersbezoek, soorten mutualiteiten, enz.
Via CLB’s materiaal ter beschikking stellen i.k.v. gezondheid. Leerlingen verstandig leren omgaan met
snoep, intensifiëren van het water- en plasbeleid op de scholen en inzetten op bewegen op scholen.
Leerlingen verstandig leren omgaan met en voeren van een preventiebeleid t.a.v. genotsmiddelen (roken,
alcohol, partydrugs...).
Voorzien van gezonde versnaperingen en tussendoortjes als alternatief voor snoep en frisdrankautomaten
bij scholen en kinderopvang.
Opstarten van het project Proeftuinen waarbij moestuinen en moestuinbakken op scholen worden
gepromoot in het kader van gezonde voeding i.s.m. Logo Gezond+
Budget: 50.000 euro (2015)
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Inzetten op het integreren van een alcoholbeleidsplan op 4 grote Gentse scholen ( op vraag van de
schooldirecties). Coördinatie gebeurt door DLPV, inhoudelijke invulling door Centrum voor Geestelijke
Gezondheidszorg Eclips

Proeftuinen op scholen

DLPV

2015

Termont

studentenvieruurtje Sint-Pieters abdij

2.11. Er wordt gestreefd naar voldoende, passende betaalbare, kwaliteitsvolle kind- en gezinsvriendelijke woningen en
een kind- en jeugdvriendelijke omgeving
Visie
Een kind- en gezinsvriendelijk woonbeleid streeft naar een stad met buurten waar kinderen en jongeren in een gezonde woning kunnen opgroeien, waar ze
niet moeten meemaken dat ze uit huis gezet worden of dakloos zijn, waar ze voldoende plaats hebben om rustig te slapen en te studeren, waar ze hun
vriendjes kunnen uitnodigen, een stad waar de woonomgeving uitnodigt om zorgeloos te spelen, veilig naar school te kunnen fietsen, hun fiets veilig te
kunnen stallen nabij hun huis. Onderzoek wijst uit dat die eerste woonervaringen als kind het mens- en maatschappijbeeld van opgroeiende jongeren
bepalen, en dat het een grote invloed heeft op hun eigen woonstkeuze later.6

6

Stad Gent, Jeugddienst (bron: Onderzoek Ladda vzw, Living in Mechelen, 2011).
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Gezinnen met kinderen moeten zich thuis voelen in Gent en hier voldoende betaalbare en passende woonmogelijkheden met een aanvaardbare kwaliteit
hebben. De buurten hebben bij voorkeur een mix van woningen (sociale en middenklasse, verschillende types). Het is er aangenaam wonen dankzij een
levendige, gezonde, veilige en toegankelijke woonomgeving en een goed evenwicht tussen sociaal contact versus sociale controle en privacy.
Een kindvriendelijk woonbeleid vraagt een goede wisselwerking tussen woningen (inplanting, typologie, architectuur etc.) en de (semi-) publieke ruimte
(inplanting, inrichting en ontwerp). Woonbeleid en ruimtelijk beleid moeten dus op elkaar afgestemd worden, vanuit zowel een ruimtelijk als sociaal
perspectief. Het publieke ruimtenetwerk structureert immers mee de vorm en ligging van de woonkavels en omgekeerd. We kunnen op eenvoudige manier
nagaan of een woning en/of woonomgeving voldoet aan een aantal relevante uitgangspunten. Een kindvriendelijke woonomgeving vraagt onder andere een
kwaliteitsvolle publieke ruimte. Deze publieke ruimte biedt de noodzakelijke zuurstof voor opgroeiende kinderen, zeker in woonprojecten met een hoge
dichtheid en bevolkingsdiversiteit. Het speelweefselconcept zorgt voor een aangepaste en aantrekkelijke woonomgeving voor kinderen en jongeren. Waar
mogelijk worden woonstraten autoluw ontworpen met gegroepeerde parkeerplaatsen.7 De publieke ruimte wordt terug de gemeenschappelijke tuin van de
gezinnen, kinderen, jongeren. Driewieler, fietskar, kinderwagen en rolstoel ervaren geen obstakels meer. De woonomgeving zal integraal toegankelijk zijn.
Niet enkel het publiek domein, ook elke woning zal toegankelijk en bereikbaar zijn.
Uitdagingen
Een kindvriendelijke woonomgeving houdt gezinnen in de stad en trekt nieuwe gezinnen aan. Gent is aantrekkelijk voor jonge gezinnen, maar door de
demografische groei, het beschikbare (betaalbare, passende en kwaliteitsvolle) woningaanbod dat niet even snel toeneemt en de mobiliteitsproblematiek,
‘verliezen’ we jonge gezinnen, hoofdzakelijk aan de omringende gemeenten.
Er is nood aan een betaalbaar woningaanbod. De druk op de private én sociale woonmarkt wordt steeds groter. Gezinnen in armoede, startende gezinnen
en jongvolwassenen krijgen het almaar moeilijker om aan een betaalbare woning te geraken. Er zijn 8% éénoudergezinnen, huishoudens die het moeten
stellen met 1 inkomen, wat zeer bepalend is voor de woonkost die zij kunnen dragen. In Gent besteedt een hoog percentage van de bevolking veel meer
dan de aanbevolen 1/3 van hun inkomen aan hun woning, soms zelfs voor een woning van slechte kwaliteit.
Vele bestaande huur- en koopwoningen in Gent zijn aan renovatie toe, zowel inzake woningkwaliteit als inzake duurzaamheid. In tijden waarin de huurprijs
de maandelijkse afbetalingskost benadert, worden woningen gekocht door eigenaars die net (niet) hun lening kunnen afbetalen en niet over financiële
middelen beschikken om te renoveren.
Compact wonen met voldoende kamers is de uitdaging van de toekomst. Voor een aantal gezinnen (met hele kleine kinderen of met jongeren en
jongvolwassenen) kan een betaalbaar appartement met terras een passend aanbod zijn. Maar startende gezinnen in Gent houden en nieuwe gezinnen
aantrekken, vraagt om méér gezinswoningen en een private buitenruimte. Gezinnen met drie en meer kinderen en samengestelde gezinnen hebben
behoefte aan een ruime woning met veel slaapkamers. De meeste bestaande grote woningen zijn voor veel gezinnen te duur in aankoop én renovatie om
nog betaalbaar te zijn.

7

We sluiten volledig aan bij het mobiliteitsbeleid van de Stad Gent.
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Er moet ook sterker ingezet worden op een kindvriendelijke woning/woonomgeving. Ook bestaande woningen en wijken moeten aan de criteria van
kindvriendelijkheid getoetst worden.
Wat is er nu al?
Er wordt sterk ingezet op het realiseren van energiezuinige en gezonde woningen: Werking REGent, energiepremies, bouwadvies, premie woonkwaliteit,
ondersteunen van de Sociale Verhuurkantoren (SVK’s) inzake woonkwaliteit.
Er is sterk ingezet op sociale huisvesting (zeer veel acties die hier allemaal betrekking op hebben).
De woningtypetoets vormt een kader waarbinnen we duidelijk definiëren op welke plaats welk type van woningen aangewezen is (waar kunnen
meergezinswoningen, waar eengezinswoningen, of waar kunnen andere stedelijke woontypologieën)”
Acties
Stedenbouwkundige instrumenten ontwikkelen & toepassen om het realiseren van betaalbare
gezinsvriendelijke woningen te stimuleren; vb. woningtypetoets, ‘mix bij meergezinswoningen’,
budgetwoningen, RUP’s, opmaak van een thematisch RUP ‘Stedelijk Wonen’ (Zie plan p25 IV actie 2)…
Bij de beoordeling van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen kind- en jeugdvriendelijkheid mee
opnemen in de beoordeling.
Bij het ontwikkelen van ruimtelijke beleidsvisies en –instrumenten kind- en jeugdvriendelijkheid mee
opnemen.
Opmaken van beleidskaders m.b.t. diverse ruimtelijke thema’s, bijv. uitwerken van een stedenbouwkundige
visie op gezinsvriendelijke hoogbouw, verkavelingen, …
Kwaliteit van gezinswoningen verhogen door het toekennen van woonpremies.
Stimuleren tot realiseren van gezinsvriendelijke woningen:
In elk groot woonproject streven naar een derde gezinswoningen in de rand en 25% gezinswoningen in de
kernstad.
Bij nieuwbouwappartementen streven naar 25% met drie of meer slaapkamers.
Bij nieuwbouwwoningen streven naar bijkomend aanbod van woningen met vier of vijf slaapkamers.
Opmaken en implementeren van een woontoets ikv kindvriendelijkheid van plannen, projecten en bestaande
woningen en ontwikkelen van een toets voor kindvriendelijke woonomgeving. We vragen aan kinderen zelf
welke verbetervoorstellen zij in hun wijk zien en houden daar rekening mee.
Voorzien van hulp aan kwetsbare gezinnen bij energierenovatie van woningen via vzw REGent. Dit vertaalt
zich op vlak van advisering (, bouwadvies, renovatieadvies aan huis, financieel advies), ontzorging (zoeken en
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contacteren van aannemers en het vergelijken van offertes, opvolging van de werken, …), het verlenen van
energiepremies en energieleningen.

Stimuleren gezinsvriendelijke woningen

2.12. Er wordt ingezet op respectvol samenleven en burgerschap
Visie
De Gentse samenleving is divers en intercultureel. We kiezen voor een stad waarin diversiteit en verschillen erkend worden en als een meerwaarde worden
gezien. Om die samenleving leefbaar te houden is het belangrijk dat iedereen leert omgaan met die diversiteit en de gevolgen ervan. Daarom zetten we
actief in op samen-leven en willen we interculturele en internationale ontmoeting sterker stimuleren.
Ook het luik veiligheid en preventie is een aspect van samenleven. Kinderen en jongeren kunnen slachtoffer maar ook dader zijn van vergrijpen. Daarom
blijft de stad inzetten op preventie, curatie en indien nodig ook sanctionering.
Ook maatschappelijke betrokkenheid is van belang: kinderen en jongeren maken deel uit en dragen bij aan de samenleving. Daarom zetten we in op
engagement en actorschap en het leggen van positieve linken met de ruimere samenleving. Inspraak en participatie (zie speerpunt 1) zijn een belangrijke
voorwaarde tot democratie.
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Respectvol omgaan met het milieu is een ander luik. In het kader van duurzaamheid en zorg voor het leefmilieu zijn kinderen en jongeren een belangrijke
doelgroep. Als de Gentenaars van morgen nemen zij een bevoorrechte plaats en willen we hen mee engageren om actief bij te dragen tot Klimaatstad Gent
en een proper Gent. Jong geleerd is immers oud gedaan.
Uitdagingen
In een snel veranderende, superdiverse samenleving, is het investeren in respectvol samenleven, verdraagzaamheid en actief burgerschap en het tegengaan
van antisociaal gedrag zoals homofobie, racisme, pesten... een absolute must. Op vlak van duurzaamheid staan we voor een gigantische uitdagingen om de
ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden en de ervoor te zorgen dat de stad klimaatneutraal wordt. Ondanks alle inspanningen om onze CO2uitstoot terug te dringen, moeten we onze stad ook voorbereiden op de gevolgen van een veranderend klimaat.
Wat betreft veiligheid moeten we flexibel en wendbaar een geheel van ondersteunende en sanctionerende maatregelen (rechten en plichten) uitwerken,
ook naar onze jongste burgers toe.
Wat is er nu al?
Heel wat projecten zetten in op het verbinden en samenbrengen van mensen (bijv. Samen inburgeren waarbij een nieuwkomer aan een coach wordt
gekoppeld) of zetten in op kinderen en jongeren als actor in het gedeeld Gents Burgerschap. Vanuit de Integratiedienst en het programma diversiteit
worden acties ontwikkeld om het samenleven in diversiteit te stimuleren. Ook Dienst Buurtwerk zet sterk in op het verhogen van sociale cohesie in de
wijken en vanuit het OCMW is intergenerationeel werken een thema waar werk van gemaakt wordt.
Ook de Dienst Gelijke Kansen zet al jaren in op acties om de toegankelijkheid naar diverse doelgroepen te verhogen en discriminatie te bestrijden. De
gender- en holebithematiek krijgen hierbij bijzondere aandacht.
Het Vredeshuis trekt de kaart van kinderrechten en democratie. Vele duizenden kinderen volgen jaarlijks de kinderrechtenwandeling en ook leerkrachten in
opleiding worden bereikt.
De Milieudienst is verantwoordelijk voor natuur- en milieueducatie (NME): kinderen en jongeren ‘denken over’ en ‘werken aan’ een leefbare wereld, nu en
in de toekomst, hier en elders op de planeet. In het NME-aanbod staan relaties tussen natuur, milieu en maatschappij centraal. De educatieve trajecten
Klimaatkids voor het lager onderwijs en de Gent 2050 game voor het secundair worden door de jeugd gesmaakt. Scholen worden gestimuleerd om actief
mee te werken aan Klimaatstad Gent met een projectsubsidie Klimaatschool. Stad Gent promoot het Vlaamse project Milieuzorg op School.Omtrent het
thema veiligheid en preventie wordt sterk geïnvesteerd in jongeren. Er is een jongerenpreventiecoach en ook de jeugdinspecteurs zijn in diverse wijken aan
het werk.
Wat het GASbeleid betreft, behoudt Gent de bestaande minimumleeftijd van 16 jaar en blijft voor minderjarigen een aanbod voor bemiddeling verplicht.
Burenbemiddeling is een gratis dienst met als doel conflicten tussen buren bespreekbaar te maken. De Jeugddienst voorziet in bemiddeling bij mogelijke
conflicten tussen jeugdwerk en buurtbewoners.
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Acties
BURGERSCHAP EN SAMENLEVEN
Acties realiseren rond intergenerationeel werken ( ontwikkeling van website jongenoudingent.be,
ondersteuning aanbieden, uitreiken jaarlijkse prijzen, enz.)
Budget: 70.000 euro (2014-2015)
Promoten van de kinderrechten (actualiseren en toegankelijke maken van de kinderrechtenwandeling
met extra aandacht voor het mondiaal aspect, viering 25 jaar kinderrechten, enz.)
Uitbouw van het vrijwilligerssteunpunt waarbij vraag en aanbod ikv vrijwilligerswerk beter op elkaar
wordt afgestemd en met bijzondere aandacht voor jongeren.
Verder uitbouwen van een antipestbeleid voor de stedelijke scholen met o.a. de focus op cyberpesten
Inzetten op kinderen en jongeren als actor in het gedeeld Gents Burgerschap (acties ikv samenleven in
diversiteit, exploreren van de piste vreedzame scholen/wijken, organiseren van een forum rond
democratie en burgerschap)
Aanbieden van de Democratiefabriek (reizende doe-tentoonstelling rond identiteit, diversiteit en actief
burgerschap voor jongeren vanaf 14 jaar
Budget: 4.365 euro (2015)
Realiseren van een sensibiliseringscampagne ter bevordering van het respectvol samenleven in de stad
(met ook aandacht voor kinderen en jongeren) en voorzien in bemiddeling bij conflicten.
DIVERSITEIT
Opstarten van diverse projecten om omgaan met diversiteit te versterken (multimediaal product ism
Mediaraven ikv seksuele diversiteit, project rond mediawijsheid, methodieken voor jeugdwerkers)
Gecoördineerd opvolgen van de in 2014 gelanceerde regenboogverklaring met acties voor de
geïntegreerde aanpak van discriminatie van holebi’s en transgenders in de stad via de denktank
Homofobie (o.a. via sensibilisering binnen onderwijs, sportsector, verder verspreiden van het
multimediaal product “Niet Normaal” ter stimulering van de dialoog over genderstereotypen en holebi’s
bij jongeren, bekendmaken van het sms-meldpunt discriminatie,….)..
Sterker inzetten op het promoten en faciliteren van internationale samenwerking voor jongeren en
jeugdwerkers i.s.m. Jint (jaarlijks infomoment, samenwerking ikv Go Strange, enz.)
DUURZAAMHEID
Inzetten op de opvoeding van kinderen en jongeren als wereldburger (verantwoordelijkheid rond
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leefomgeving, MOS (Milieu op school), eerlijke handel, milieueducatie, duurzame mobiliteit (duurzaam op
weg / duurzaam naar school ), enz.
Opzetten van een participatief educatief traject over Gent Klimaatstad: hoe zien kinderen en jongeren een
leefbare en klimaatneutrale stad in 2050 en het verder versterken van het project ‘Klimaatkids’
PREVENTIE EN VEILIGHEID
Inzetten op een kind- en jeugdvriendelijke benadering ikv overlast en GAS (geen GAS-boetes voor
strafrechtelijke feiten voor minderjarigen, kindvriendelijke en redelijke aanpak voor GAS, inzetten op
communicatie naar jongeren toe)
Toepassen van een aangepaste procedure bij politie-interventies in het kader van partnergeweld met
minderjarigen als getuige. Voor elk kind of jongere wordt een apart proces-verbaal opgemaakt, zodanig
dat het parket dit kan opvolgen in het kader van een POS dossier (problematische opvoedingssituatie).
Opzetten van cursussen ‘ fietsen voor volwassenen en kinderen’ (uit kwetsbare doelgroepen), als
onderdeel van een leefbare schoolomgeving en meer beweging.

Promoten van de kinderrechten
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2.13. De Stad Gent zorgt ervoor dat haar werknemers in een gezinsvriendelijke werkomgeving kunnen functioneren
Visie
Stad Gent wil het voortouw nemen en zich profileren als een zorgzame werkgever met aandacht voor een gezinsvriendelijke werkomgeving. Het is belangrijk
een omgeving te creëren waarin medewerkers de mogelijkheid hebben en gestimuleerd worden om hun talenten te ontwikkelen en zich in te zetten voor
de organisatiedoelstellingen in een gezinsvriendelijke werkomgeving. Een goede combinatie tussen werk en gezin speelt hierbij een belangrijke rol.. We
hebben oog voor een veranderende sociale context met nieuwe samengestelde gezinnen, één-oudergezinnen, niet-heterokoppels, enz.
De Stad Gent, als één van de grote werkgevers, wil als voorbeeld fungeren naar andere bedrijven in de regio.
Uitdagingen
De druk op werkende ouders blijft, ondanks de diverse maatregelen, vrij hoog en het blijft voor heel wat werkende ouders een uitdaging om werk en gezin
goed te combineren. Ook binnen Stad Gent worden sommige medewerkers geconfronteerd met stress en burn-out. We blijven daarom investeren in
maatregelen voor een gezinsvriendelijke werkomgeving.
Wat is er nu al?
De Stad Gent was in 2013 de eerste overheidsorganisatie die werd opgenomen in de lijst van de ‘Best Workplaces 2013’. Dit is onder meer te danken aan
het belang dat Stad hecht aan een goed evenwicht tussen werk en privé. Het behaalde resultaat was niet alleen een bekroning van de geleverde
inspanningen, maar geeft ook een stimulans om hieraan verder te werken.
Er is een ruim aanbod van afwezigheidsmogelijkheden (loopbaanonderbreking, -vermindering, verlof voor deeltijdse prestaties, enz.)
Personeel kan nu al een beroep doen op heel wat gezinsvriendelijke maatregelen als telewerk, keuze voor deeltijdse arbeid, makkelijk opnemen van
tijdskrediet, mogelijkheden tot onbetaald verlof, flexibele uurroosters, enz. Deze zijn vooral voor jonge ouders een welkom pluspunt om werk en gezin zo
optimaal mogelijk te combineren.
Stad Gent waarborgt dezelfde carrièremogelijkheden aan vrouwen en aan mannen. Ook mannen kunnen kiezen voor meer gezins- of familietijd enz. en er
wordt bewaakt dat homokoppels van dezelfde rechten kunnen genieten.
Acties

Verantw.
diensten

Timing

Verantw.
schepen

Verder uitbouwen van de mogelijkheden tot tele- en flexwerken.
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en minuten
Voorzien van nieuwe uurroosters zoals de ‘schoolbelbaan’
Realiseren van borstvoedingsvriendelijke ruimten.

HR
FM

Vanaf 2015
Legislatuur

De Regge
De Regge

Verder uitbouwen tele- en flexwerken

2.14. Er wordt ingezet op een gezins- en jeugdvriendelijk toerisme
Visie
De kinderen van vandaag behoren tot de klanten van vandaag en morgen. Een aantal aspecten zijn essentieel voor kindvriendelijkheid in kader van
toerisme: Kind‐ en gezinsvriendelijkheid is in de eerste plaats een grondhouding van de medewerkers, die een sfeer creëren waardoor gezinnen met
kinderen zich welkom voelen. Ook veiligheid en hygiëne van de vakantieomgeving speelt een belangrijke rol. Ten slotte is het aanbod of de belevingsfactor
een belangrijk gegeven.
Voor kindvriendelijke restaurants is naast de aanwezigheid van een kindermenu ook het logistiek luik (kinderstoel, bestek, microgolf, luiertafels,
speelhoekje, enz.) belangrijk. Veiligheid, properheid, een kindvriendelijke atmosfeer en een rustige omgeving vormen een rode draad doorheen de
verwachtingen die ouders hebben ten opzichte van het logies.
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Uitdagingen
De interesse in ‘nabij’- vakanties stijgt en steden groeien in populariteit. Gent profileerde zich tot nu toe minder sterk als een stad waar gezinnen met
kinderen terecht kunnen. Toch is Gent bij uitstek een kindvriendelijke stad om te bezoeken. Het toeristisch aanbod en de communicatie hierrond in Gent
kan nog veel meer rekening houden met deze groep.
De laatste jaren zijn er al meer horecazaken die aandacht hebben voor kindvriendelijkheid. Toch klagen jonge ouders nog dat de Gentse horeca en
middenstand niet altijd zo kindvriendelijk is. Uit eten gaan met kinderen is geen evidente zaak want gezinnen met kinderen hebben andere noden dan de
doorsnee restaurantbezoeker. Voor veel gezinnen is het ook van groot belang om te kunnen beschikken over voldoende kindvriendelijke
overnachtingsmogelijkheden. Ook dit biedt uitdagingen voor Gent.
Alhoewel er de laatste jaren heel wat overnachtingsmogelijkheden voor jongeren zijn bijgekomen blijft er nog altijd een nood voor groepen.
Wat is er nu al?
Bij Visit Gent merken ze dat er steeds meer mensen met kinderen op vakantie komen in Gent. De klassieke DINK (double income no kids) en WHOP (wealthy
healthy older people) worden in onze marketing matrix sinds kort ook aangevuld met ‘gezinnen’. We mogen er van uitgaan dat gezinnen 30% uitmaken van
de travel market wereldwijd.
De samenwerking met Use-It wordt verder gezet.
Zich duurzaam verplaatsen wordt gepromoot door o.a. fietsverhuur in de stad.
Een aantal hotels en restaurants heeft nu al aandacht voor kindvriendelijkheid en profileert zich op dat vlak.
De betaalbare overnachtingsmogelijkheden zijn de voorbije jaren sterk uitgebreid door de komst van een aantal nieuwe hostels. Dit biedt ook meer
mogelijkheden voor jongeren en gezinnen met kinderen.
Acties
Gent promoten als pilootstad voor Cultuurnet ikv De Vlieg, een ‘digitale vlieg’ (app of site).
Uitvoeren van een city-scan op kind- en gezinsvriendelijkheid van het toeristisch centrum.
Zoeken naar kinderbloggers die vanuit hun eigen ervaring inspirerend schrijven over activiteiten of
plaatsen voor mensen die op citytrip zouden willen komen naar Gent.
Ondersteunen van meer jeugdverblijfsmogelijkheden in het Centrum (FOS de Zebra’s) en Drongen (Chiro
Tijl en Nele).
Budget: 400.000 euro
Realiseren van een traject in kader van kindvriendelijke winkels.
Stimuleren van een kindvriendelijke horeca door het promoten van diverse aspecten van
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kindvriendelijkheid (sanitair, luiertafels, mogelijkheid om flesjes op ter warmen, gezonde kindermenus,
enz.) en onderzoek naar de wenselijkheid en opportuniteiten van een label.
Vrijstelling van de citytax tot 18 jaar ipv de huidige 12 jaar als financiële maatregel ter promotie van
toerisme voor gezinnen met kinderen en jongerentoerisme in Gent
Aandacht voor kinderen en jongeren in uitbouw van grote projecten zoals bezoekerscentrum Lam Gods
Bestaand aanbod voor kinderen en jongeren bundelen ism Jeugddienst, musea, Horeca Vlaanderen, … en
communiceren via verschillende kanalen tav toeristen
De toeristische en vrijetijdssector stimuleren om producten voor kinderen te maken/verbeteren

Kindvriendelijk toerisme
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2.15. Realiseren van het traject Gent: kind- en jeugdvriendelijke stad
Visie
Het realiseren van een kind- en jeugdvriendelijke stad is een stadsbreed verhaal dat enkel gerealiseerd kan worden als alle actoren betrokken zijn en hun
bijdrage leveren.
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Uitdagingen
Er gebeurt al heel veel rond kind- en jeugdvriendelijkheid, maar er zijn ook levensgrote uitdagingen die moeten aangepakt worden en die nog veel meer dan
vroeger een integrale en geïntegreerde aanpak vergen. Ook de aandacht voor zwakkere doelgroepen is belangrijk. Kindvriendelijke stad is niet alleen een
verhaal van speelpleintjes en activiteiten maar moet ook rekening houden met de grote maatschappelijke uitdagingen zoals armoede, jeugdwerkloosheid,
enz.
Wat is er nu al?
Niet alleen de Jeugddienst maar ook heel veel andere diensten en organisaties hebben oog en oor voor de noden en behoeften van kinderen en jongeren.
Heel wat acties zijn categoriaal en richten zich expliciet naar deze doelgroep, andere acties hebben een indirect effect op kinderen en jongeren.
Acties
Opmaak van een actieplan ‘Gent: kind- en jeugdvriendelijke stad’ met jaarlijkse rapportage van de realisaties.
Ontwikkelen van instrumenten om kind- en jeugdvriendelijkheid structureel te implementeren in het beleid
(jeugdparagraaf, toetsstenen ikv ruimtelijke planning, enz.).
Aanstelling van een programmaregisseur en een kindersecretaris.
Budget: 79.646 euro/jaar (vanaf 2015)
Uitwerken van een communicatie- en promotieplan ikv kind- en jeugdvriendelijke stad.
Uitbouwen van expertise door het organiseren van uitwisselingen, fora, studiemomenten (studiebezoek aan
Rotterdam, forum rond kindvriendelijke ruimte, enz.).
Realiseren van maatschappelijk engagement bij burgers, middenveld, bedrijven enz. rond het thema kind- en
jeugdvriendelijkheid (digitaal platform opzetten om ervaringen en goodpractices te delen, oproepen en
uitdagingen rond diverse thema’s, opstarten van netwerk van ambassadeurs (betrokken burgers), enz.)
Jaarlijkse uitreiking van de Jong en Wijs Prijs voor individuen, middenveld, bedrijven,…die een rol spelen in
het kind- en jeugdvriendelijker maken van de Stad Gent.
Budget: 2.000 euro/jaar (vanaf 2016)
Werken aan positieve beeldvorming van kinderen en jongeren door in te zetten op actorschap en
mediaberichtgeving. (bijv. Jong en Wijs fakkel die maandelijks wordt doorgegeven van de ene jongere naar de
andere)
Opstarten van een kerngroep en programmateam ikv de implementatie en opvolging van het traject ‘Gent,
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kind- en jeugdvriendelijke stad‘.
Mee organiseren van het internationaal congres “Child in the City 2016” in Gent.
Budget: 40.000 euro
Parallel aan het “Child in the City” congres een kinder- en jongerencongres opzetten met workshops,
discussiemomenten, enz. voor kinderen en jongeren
Budget: 7.000 euro (2016)

Child in the City Congres in Gent in 2016
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Meer info:
www.jongenwijs.gent
#jongenwijs
Programmaregisseur ‘Gent, kind- en
jeugdvriendelijke stad’
Marianne Labre
Marianne.labre@stad.gent
Jeugddienst: 09/269 81 10
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