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Verslag onlinevorming kinder- en jongerenparticipatie 

donderdag 8 december 2022 – deskundige Pieter-Jan Teirlinck 

 

 

Welkom en inleiding  

door Maarten Lippens, beleidsmedewerker Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen 

 

Uiteenzetting  

door Pieter-Jan Teirlinck, coördinator regionale jeugddienst Meetjesland 

Pieter-Jan stelt zich kort aan ons voor. Hij verduidelijkt hoe een regionale jeugddienst werkt en 

gefinancierd wordt. Er zijn naast de regionale jeugddienst Meetjesland nog een aantal regionale 

jeugddiensten, maar in Limburg zijn die er nog niet. 

 

Pieter-Jan schetst de evolutie van de voorbije 100 jaar hoe ver kinderen van het oude rlijk huis 

mochten rondhangen en spelen. 

Er wordt een kort overzicht gegeven hoe je ruimte voor kinderen creëert. Dit is identiek voor hoe je 

ruimte voor ouderen creëert. De visie is na te lezen op www.880cities.org. Wat voor 8-jarigen van 

toepassing is, is dat ook voor 80-jarigen. Dus denk intergenerationeel. 

 

Het Kinderrechtenverdrag (sinds 20 november 1998) is het uitgangspunt, vanuit de 3 P’s:  

protectie (beschermen tegen), provisie (voorzien van) en participatie (volwaardig deelnemen). 

 

Kindvriendelijkheid is contextgebonden in ruimte, tijd en interactie.  

Elke schepen van elke Vlaamse gemeente zou minstens één kinderrecht moeten kunnen noemen 

waarvoor hij bevoegd is. Binnen een lokaal bestuur zijn alle diensten en alle bevoegdheden van de 

mandatarissen nodig om aan kindvriendelijkheid te werken. Het werk is nooit af. Je kunt nooit 

zeggen ‘We zijn kindvriendelijk, klaar is Kees.’ Je blijft eraan werken en het nastreven!  

 

Kindvriendelijke gemeente 

In 2014 ontvingen 6 gemeenten dit label. Momenteel zijn er dat al 34. Om het label van 

kindvriendelijke gemeente te behalen, betrek je alle beleidsdomeinen.  

Meer info: www.kindvriendelijkegemeente.be.  

 

Waarom en hoe kinderen en jongeren betrekken bij het beleid? 

Kinderen en jongeren zijn ook expert. Erken ze als volwaardige burgers. Geef ze mede-eigenaarschap 

over een buurt of in het dorp. 

 

Hoe begin je daaraan? 

Breng in kaart hoeveel mensen er in jouw dorp of gemeente professioneel of als vrijwilliger werken 

met of voor kinderen. Zo krijg je een heel goed overzicht van het netwerk waarmee je aan de slag 

kan. 
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Hoe bereik je kinderen en jongeren? 

Werk vindplaatsgericht. Met andere woorden zoek hen op waar ze actief zijn: kinderopvang, school, 

bib, jeugdhuis, jeugdverenigingen, speel- en hangplekken... Jongeren zijn vlot te bereiken vlak na 

einde examenperiode. Zoek woordvoerders.  

 

Stel realistische verwachtingen en geef hen inzicht over de duur van het project. Koppel ook 

informatie terug. Betrek ook andere groepen erbij (kinderen, tieners, volwassenen en ouderen). 

Houd rekening met iedereen. Ga met hen in gesprek. Neem de gesprekken op, dat tikt nadien 

makkelijker uit. Kinderen en jongeren denken oplossingsgericht.  

Stel concrete vragen 

Wat zou jij aan deze plek veranderen? 

Hoe vaak kom je hier? 

Hoe spreek jij af met anderen? 

Hoe zou jij anderen informeren? 

Communiceer op verschillende manieren. 

 

Organiseer een inspraakdag 

Bij kleinere kinderen kan je een budgetgame spelen, waarbij ze na overleg in kleine groepjes kunnen 

aangeven waar ze budget in willen inzetten. 

 

Laat verschillende groepen actief meewerken bij de uitvoering van de plannen: bvb. bomen planten, 

wilgenhutten vlechten... Welke diensten betrek je? 

Geef duidelijke uitleg over soorten speelterreinen: avontuurlijk, natuurlijk, sportief...  

 

Hoe communiceren jongeren met elkaar? 

Dat is zeer verscheiden en is niet in leeftijdsgroepen onder te brengen: 

Facebook om evenementen aan te kondigen, Whatsapp voor groepscommunicatie, maar ook 

Snapchat, Instagram, Messenger. Meer info zie www.apestaartjaren.be. 

Vergeet het persoonlijk contact niet en hen ook eens een brief bezorgen is voor hen heel leuk.  

Jongeren: postkaart, bierkaartjes aan de toog... 

Ouders communiceren ook via Whatsappgroepen: klas, jeugdvereniging...  

 

Blijf je eigen netwerk monitoren.  

Zoek ook in jouw buurt wie allemaal met jongeren en kinderen bezig is. Al die mensen zijn potentieel 

benaderbaar om jongeren te betrekken! Maak hier gebruik van! 

Hoe laat je jongeren meedenken en meewerken? 

Welke jongeren doen al veel in jouw dorp of buurt? Wie wil zich kort engageren.  

Een minderheid van de jongeren engageert zich langdurig, daarom is projectmatig engagement een 

aanrader. Jongeren rond tafel krijgen om op een formelere manier hen te gaan betrekken, lukt pas 

na 2 of 3 informele gesprekken. Start met een blanco blad van een concrete plek. 
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Uitleiding  

door Agnes Voet, beleidsmedewerker Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen  

Een voorwaarde om mee te werken is dat jongeren weten wat gemeentelijk beleidswerk is.  

 

Jongeren hiermee kennis laten maken gebeurt o.a. in Herentals. Drie leerkrachten informeren 

jongeren hierover op school. Dit sluit aan bij de competentie-voorwaarde die zich stelt bij participatie 

(info uit lezing Prof. Verschuere). Om graag te participeren moeten de deelnemers zichzelf bekwaam 

genoeg vinden. Dit zorgt ervoor dat veel mensen uit bepaalde doelgroepen niet deelnemen. Deze 

competentie kan bereikt worden door de jongeren voldoende startinformatie te geven. Zorg dus 

voor meer bekendheid omtrent de verschillende sectoren waarin jongeren zich kunnen inzetten. 

Bouw omkadering uit en benadruk het belang van het topic! Zorg ook dat je een klimaat van 

participatie schept zodat jongeren goesting krijgen om hun mening te geven én er zelf de handen 

voor uit de mouwen gaan steken. 

Een aantal goede voorbeelden 

Jongerenbegroting Sint-Niklaas met 55 gelote ‘Begroters’. Tijdens de lunchpauze sturen veel scholen 

de jongeren naar buiten omdat er op school te weinig plaats is. Door in het hart van de stad een 

overdekte chillplek te openen, bedachten de Begroters zelf een oplossing voor een grote nood. 

Bovendien vinden jongeren het fijn te verbinden met leeftijdsgenoten van ande re scholen. 

Sint-Niklaas is een toonbeeld van kindvriendelijke gemeente. 

Laat jongeren het ook op hun manier doen!   

JONGR, de jongerenraad van Maastricht (NL), maakte een muurschilderij rond toekomstig beleid. 

 

De jeugdraad van Zelzate ondernam actie om meer aandacht te vragen voor het jeugdopbouwwerk. 

Met een honderdvijftigtal jongeren zakten ze af naar het gemeentehuis om de nakende besparingen 

aan te kaarten. Verschillende jongeren namen tijdens de vergadering het woord. Sommigen van hen 

brachten zelfs een rapnummer met aangepaste tekst om hun eisen nog meer kracht bij te zetten. 

Door die opvallende actie kwam het gemeentebestuur gedeeltelijk terug op de beslissing en draaiden 

ze een deel van de besparingen terug. (Uit de brochure Chiro Vlaanderen).  

 

Uitwisseling met de deelnemers 

In Viane deed Sinterklaas tijdens zijn bezoek een oproep aan alle ouders in de zaal om volgend jaar 

ook mee te helpen aan het feest. 

 

In Schuiferskapelle en Varsenare betrekt het Bewonersplatform er de KSA bij, omdat de trekkers van 

die burgergroepen zelf een KSA-verleden hebben. 

 

In Gent is er burgerbudget voor kinder- en jongerenprojecten ‘Alles kan’. 

Betrek de jongeren om een laagdrempelige manier, creëer een veilige omgeving voor hen.  

Een kindergemeenteraad is een goede manier om kinderen al van jongs af aan te  betrekken bij het 

bestuur. De kindergemeenteraad mag niet enkel zijn voor een foto in de krant. Er moet ook 

meegedacht en gewerkt worden aan beleid op kindermaat. 
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Ninove zet op verschillende vormen in op jongerenparticipatie o.a. via projecten KRAS en PISTE, 

i.s.m. scholen, op weg naar politiek participatie. KRAS, het vroegere scholierenparlement, richt zich 

enkel naar ASO-scholieren. PISTE, een participatieproject i.s.m. UAntwerpen en Jeugddienst 

Globelink, voor jongeren met of zonder migratieachtergrond om hen ervaring te laten opdoen met 

beleidszaken.  

 

Eeklo zet in op wijkwerking met opbouwwerkers. 

 

Ook interessant 

www.jongewegweters.be  

https://aanstekers.org  

 

 

 


