
Jeugdbeleid Stad Kortrijk



Categoriaal Jeugdbeleid -
organisatorisch

DE WARANDE

Aanbod
• Regie
• Ondersteuning
• Blinde vlekken
Jeugdspecifieke
ruimte

Aanbod MKKJ

Aanbod
• Inclusieve 

speelpleinwerk
ing

Ruimte
• speeldomein
• jeugdverblijven

PROGRAMMA
KVS

Jeugdreflex bij 
stadsbrede beleid

Vrije tijd



Kleuters

3 – 5 jaar

Kinderen

6 – 11 jaar

Tieners

12 – 15 jaar

Jongeren

16+

Kenmerken ifv

georganiseerd 

vrijetijdsaanbod

Inhoudelijk

Keuzes worden gestuurd door 

ouders gebaseerd op 

opvangfunctie enerzijds & 

diversiteit en creativiteit in het 

aanbod anderzijds.

Organisatorisch

Deelname wordt gepland op 

voorhand & haalbaarheid ikv

ouders is bepalend.

Beleving

Deelname is in groep maar 

wordt individueel beleefd. Band 

met gezagsfiguur (ikv normen & 

waarden) is belangrijker dan de 

overige deelnemers.

Inhoudelijk

Keuzes worden gestuurd door 

ouders gebaseerd op 

opvangfunctie enerzijds & 

diversiteit en creativiteit in het 

aanbod anderzijds.

Organisatorisch

Deelname wordt gepland op 

voorhand & haalbaarheid voor 

ouders is bepalend.

Beleving

Individuele beleving maar met 

groepsbesef.

Inhoudelijk

Keuzes worden zelf gemaakt (minder 

speels), maar gecontroleerd door 

ouders. Op basis van ontmoeting & 

minder inhoudelijk belang.

Organisatorisch

Verloopt minder gepland, en vooral 

afhankelijk van aanwezigheid van 

vrienden. Locatie is bepalend ikv

vertrouwen door ouders. Zijn zelf 

mobiel waardoor planlast van ouders 

wegvalt.

Beleving

Kadert in groepscontext, en minder 

vanuit individuele leer-/groeikansen

Inhoudelijk

Keuzes worden zelf gemaakt (minder 

speels) voor een aanbod naar eigen 

interesse.

Organisatorisch

Wordt gepland, en minder afhankelijk 

van overige deelnemers.

Beleving

Kadert in persoonlijke ontwikkeling

Kenmerken deelgroeperingen Jeugd

Vrijetijdsinvulling wordt vormgegeven volgens:
• Ontwikkelingsfase met parameter leeftijd (zie schema hierboven)
• Engagement (occasioneel versus langdurig)
• Inhoudelijke thema’s (volgens interesses)
• Vorm (georganiseerd vs niet-georganiseerd)
• Prijs



Formats deelgroeperingen Jeugd

Inhoudelijke thema’s (volgens traject) Ontmoeting & spel

occasioneel langdurig occasioneel Langdurig

Kleuters

Georganiseerd
Exploreren jeugd –

sport – cultuur
???

Jeugdwerk

(bv. 

Speelpleinwerkingen)

Jeugdbewegingen 

(vanaf 5j?)

Niet-georganiseerd
Ruimte

(binnen – buiten)

Speelruimte 

(binnen – buiten)

Kinderen

Georganiseerd
Exploreren 

jeugd – sport - cultuur

Leren 

jeugd – sport – cultuur

Jeugdwerk 

(bv. 

speelpleinwerkingen)

Jeugdwerk

(bv. Jeugdbewegingen)

Niet-georganiseerd
Ruimte

(binnen – buiten)

Speelruimte & Urban 

Spots

(binnen – buiten)

Tieners

Georganiseerd
Exploreren 

jeugd – sport - cultuur

Leren 

jeugd – sport - cultuur
Jeugdwerk Jeugdwerk

Niet-georganiseerd
Ruimte

(binnen – buiten)

Ruimte 

(binnen – buiten)

(bv. Basketkooi)

Speelruimte & Urban 

Spots

(binnen – buiten)

Speelruimte & Urban 

Spots

(binnen – buiten)

(bv. Skatebowl)

jongeren

Georganiseerd Exploreren
Leren & Creëren

Jeugd – sport – cultuur
Jeugdwerk Jeugdwerk

Niet-georganiseerd
Ruimte

(binnen – buiten)

Ruimte

(binnen – buiten)

Speelruimte & Urban 

Spots

(binnen – buiten)

Speelruimte & Urban 

Spots

(binnen – buiten)



Strategie

- Aanbod

- Ondersteuning

- (Laagdrempelig) Experiment

- Openbare (speel)ruimte

- Inspraak & participatie



Strategie (1)

Doelstelling 1: Tranzit laat kleuters, kinderen, tieners en jongeren 
kennismaken en experimenteren met een breed en 
divers vrijetijdsaanbod op maat van hun noden

• Kinderen en jongeren begeleiden naar gepaste vrijetijdsbesteding via 
toeleiding naar en toegankelijk maken van het bestaande aanbod



Strategie (1)

Doelstelling 1: Tranzit laat kleuters, kinderen, tieners en jongeren 
kennismaken en experimenteren met een breed en 
divers vrijetijdsaanbod op maat van hun noden

• Via regie en facilitatie worden particuliere organisaties door de Stad gestimuleerd 
om een gepaste invulling van een blinde vlek te voorzien

• Tranzit formats ikv exploreren & verdiepen (éénmalige proevertjes, 
workshopreeksen, vrijetijdshaven)



Strategie (1)

Doelstelling 1: Tranzit laat kleuters, kinderen, tieners en jongeren 
kennismaken en experimenteren met een breed en 
divers vrijetijdsaanbod op maat van hun noden

• Uitbouwen van jeugdcultuurprogrammatie in Tranzit vanuit een 
duidelijke positionering binnen de Stad Kortrijk

Link met exploitatie  local heroes



Strategie (2)

Doelstelling 2: Tranzit bouwt een mix van ondersteuningsvormen uit 
met betrekking tot vrijetijdsbesteding van alle kleuters, 
kinderen, tieners en jongeren; zowel individueel als in 
verenigingsvorm.

• Tranzit voorziet gepaste financiële ondersteuning voor elke jeugdinitiatief

• Tranzit voorziet gepaste materiële ondersteuning voor elk jeugdinitiatief

• Tranzit bewaakt de kwaliteit van de Kortrijkse jeugdinitiatieven door het 
uitbouwen van een educatieluik

• Tranzit informeert de jeugd(initiatieven) op en duidelijke en 
gestructureerde manier

• Tranzit voorziet in ruimte op maat voor werkingen van (erkende) 
jeugdinitiatieven



Strategie (3)

Doelstelling 3: Tranzit maakt gebruik van een laagdrempelige 
jeugdcentrummethodiek én creëert hiervoor een eigen 
‘merk’ om doordacht en volgens de leefwereld van de 
doelgroep te communiceren.

• JC Tranzit faciliteert experiment via diverse ruimtes voor diverse 
functies én voert daarbij een laagdrempelig exploitatiebeleid

• Tranzit is een merk met een eigen huisstijl ontwikkeld op de leefwereld 
van de doelgroep



Strategie (4)

Doelstelling 4: Tranzit behartigt de belangen van de doelgroep ‘jeugd’ 
in de openbare ruimte, en voorziet ingrepen met 
specifiek jeugdprofiel

• Speelruimteplan: ruimer dan ‘speeltoestellen’
– Avontuurlijk spelen

– Urban sports

– Street art

– hangspots



Strategie (5)

Doelstelling 5: Inspraak en participatie zijn de tools bij uitstek voor het 
realiseren van de overige doelstellingen

• Aanbod:
– Aanbodgericht versus vraaggericht programmeren
– Georganiseerd versus niet-georganiseerd programmeren

• Ondersteuning:
– Beleid op basis van betrokken (intervisietafels per jeugdwerkvorm)

• Jeugdcentrum:
– Experimenteerplek (beperkt engagement/risico)
– Eigen imago

• Ruimte:
– Elk project gaat gepaard met een inspraaktraject ( methodiek afhankelijk van project & 

doelgroep)

Jeugdraad als ‘klankbord’ voor stadsbrede jeugdbeleid (cfr. Programma 
Kindvriendelijke Stad)


