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Traject kind –en 
jeugdvriendelijk 

Aarschot 



Kind- en jeugdvriendelijke stad? 

• Wat is een kind- en jeugdvriendelijke stad? 
• Leefbare steden

• Kinderen als goede graadmeter leefbaarheid

• Beleidsparticipatie van kinderen en jongeren

• Alle levensdomeinen door de ogen van kinderen

• Waarom
• Taak als jeugddienst

• Burgerparticipatie: kinderen hebben ook een stem

• Horizontaal werken: BBC 



Artuur als boegbeeld



ARTUUR ALS BOEGBEELD



Artuur als boegbeeld

• Mascotte

• Herkenbaar figuur & herinnering aan beleidsparticipatie

• Inzetten op communicatie: gadgets, kostuum, folders, 
stadsmagazine,…



Korte schets

• Opstart eind 2016, coaching VVJ

• Opstart Platform

• Kind- en jeugdvriendelijke stad

• Traject met verschillende fasen:
• Fase 1: Kind- en jeugdvriendelijkheid in kaart brengen

• Fase 2: Belevingsonderzoek a.d.h.v. 4 thema’s

• Fase 3: Strategische fase 

• Label: juni 2018

• Oneindig     



Fase 1: Kind- en jeugdvriendelijkheid 
in kaart

• Data-analyse

• Enquêtes bewoners, kinderen en jongeren

• Focusgroepen

4 thema’s 



Fase 1: Kind- en jeugdvriendelijkheid 
in kaart

• 4 thema’s:

Goed in je vel Veiligheid Participatie Publieke ruimte



Fase 2: Belevingsonderzoek

• 1074 kinderen en jongeren bevraagd

• Leeftijd: 5 tot 24 jaar

• Aangepaste methodieken



Fase 2: Belevingsonderzoek

• Ideeën spuien op de camionette



Fase 2: Belevingsonderzoek

• LO-map



Fase 2: Belevingsonderzoek

• Gemeenteraadspel voor lagere school en middelbaar



Fase 2: Belevingsonderzoek

• Fictieve busrit



• Visie 

• 8 doelstellingen
1. Aarschot is een stad waar kinderen zich goed in hun vel voelen. 
2. Aarschot is een stad waar aanbod, organisaties en hulpverlening op elkaar zijn afgestemd, op 

maat van kinderen en jongeren.
3. Aarschot investeert in een speelse, kleurrijke  en natuurlijke omgeving voor iedereen. 
4. De stad zorgt voor de nodige ruimte zodat kinderen en jongeren zich autonoom en veilig 

kunnen verplaatsen.
5. Het openbaar vervoer is afgestemd op de werkelijke noden van kinderen en jongeren
6. De stad is een warme en veilige haven voor iedereen.
7. De stad geeft de kinderen en jongeren een stem.
8. Kind- en jeugdvriendelijkheid organiseren. 

• Actieplan

Fase 3: Strategie



THEMA 
Publieke ruimte

en mobiliteit



INSPRAAK
PUBLIEKE
RUIMTE



FIETSKNELPUNTEN
IN KAART



INTEKENEN OP 
GANGMAKERS EN 
KOPLOPERS



THEMA 
Goed in je vel



OVERLEG 
JEUGDWELZIJN



THEMA
Veiligheid



DRUGSBELEIDS-
PLAN



VEILIG FUIVEN:
Overleg jeugdbewegingen
met politie +
Security firma



PARTICIPATIE

THEMA
Participatie



KINDERDEBAT 
EN DEBATTLE



ONDERZOEK NAAR
STRUCTURELE
PARTICIPATIE-
METHODIEK



Wat 
Nu? 



Blik vooruit



Blik vooruit

• Label behaald en uitdragen

• Resultaten in meerjarenplan

• Participatiereflex inbouwen 

• Vinger aan de pols & inspelen op tendensen
• Youth for climate
• Ad hoc gesprekken (voorbeeld gevechten)
• …

• Structurele vormen van participatie
• Uitwerking overkoepelend participatieproject over de scholen heen
• Jeugdraad
• … maar zeker ook ad hoc initiatieven



Aandachtpunten

• Communicatie

• Terugkoppeling

• Iedereen mee! (kinderen, jongeren, stadsdiensten, bestuur)

• Medeverantwoordelijkheid

• Vuurtje warm houden



Meer info

• www.jcdeklinker.be

• https://kindvriendelijkaarschot.wordpress.com/

http://www.jcdeklinker.be/
https://kindvriendelijkaarschot.wordpress.com/

