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Met het werkboekje aan de slag
Met dit werkboekje willen we de jeugd- en jeugdwelzijnswerkers van lokale 
werkingen en WMKJ’s in gans Vlaanderen inspireren om naar aanleiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 aan de slag te gaan.  
Het proces rond de gemeenteraadsverkiezingen geven we alvast de naam “We 
do give a shit” en  is opgedeeld in 4 fasen waarin je als jeugdwelzijnswerker op 
verschillende manieren met de kinderen en jongeren politiserend kunt werken:

1. Fase 1: sep. ‘17 – feb. ‘18 => bucketlist, opmaak prioriteiten en verlanglijst
2. Fase 2: feb. ‘18 – mei ‘18 => In dialoog, in gesprek met politici
3. Fase 3: mei ‘18 – 13 okt. ‘18 => Actie in beeld, samen actie voeren 
4. Fase 4: Na 14 oktober 2018 => Blijf (be)wegen, wegen op het nieuwe beleid

Op www.uitdemarge.be/wedogiveashit en op debattle.be vind je nog meer tips, 
tools en inspiratie. Veel succes!
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VOORWOORD

Grijp dat moment als jeugd(welzijns)
werker met beide handen om de kin-
deren en jongeren te ondersteunen 
zodat zij verandering in hun gemeen-
te kunnen realiseren.  Versterkend 
werken is immers ook de kinderen 
en jongeren bewustmaken dat ook zij 
iets te zeggen hebben en impact heb-
ben op hun eigen leefomgeving.   Dat 
is ook wat wij benoemen als politise-
rend werken! 

Het leerproces met de kinderen en jongeren is even 
belangrijk als het resultaat van de verkiezingen 
van 14 oktober 2018!

Op dit moment zijn de politieke par-
tijen al in de weer om hun krijtlijnen 
voor de komende 6 jaar te bepalen.  
De aanloop naar de gemeenteraads-
verkiezingen is ook voor de lokale 
werkingen en WMKJ’s het uitgelezen 
moment om noden, behoeften en sig-
nalen kenbaar te maken en te wegen 
op het toekomstig beleid.  We maken 
van deze periode  best gebruik om 
lokale eisenbundels, verlanglijstjes, 
signaalnota’s, droomscenario’s en 
jeugdwelzijnsprioriteiten uit te wer-
ken en aan de politieke fracties in de 
gemeenteraad over te maken. Wat 
zijn de vragen/eisen/verwachtingen 
naar het nieuwe bestuur?  Waar lig-
gen de prioriteiten van de maat-
schappelijk kwetsbare kinderen en 
jongeren?

Breng kinderen en jongeren samen om de toekomst, 
de noden en behoeften in kaart te brengen, om te 

wegen op de verkiezingsprogramma’s van de lokale 
partijen, om de opmaak van het bestuursakkoord 
en het meerjarenplan te inspireren en om na de 
verkiezingen de politici te wijzen op de gemaakte 
beloftes. 

Het lokaal bestuur kan niet op alle 
noden en vragen van kinderen en jon-
geren een antwoord bieden, maar bij 
vele vraagstukken heeft ze de sleutels 
in handen. Denk aan het lokaal jeugd-
werk, de inrichting van de publieke 
ruimte, de dienstverlening van het 
OCMW, het optreden van de politie of 
het beleid van het zwembad. Het zijn 
niet alleen kwesties in hun onmiddel-
lijke leefwereld, maar ook de actoren 
die problemen kunnen oplossen zijn 
dichtbij. Bovendien zijn eventuele op-
lossingen in geval van succes meteen 
tastbaar of zichtbaar.

Als jeugdwerker denk je wellicht soms 
dat je de wereld niet kunt veranderen, 
maar door de kinderen en jongeren te 
ondersteunen en te versterken zet je 
vaak grotere stappen dan je zou den-
ken. Jullie ondersteuning maakt voor 
hen dan vaak wel het verschil.

Maar ook na 14 oktober stopt het niet. 
In 2019 staan immers de Vlaamse, fe-
derale en Europese verkiezingen op 
het programma en ook daar willen we 
samen met de kinderen en jongeren 
wegen op het verkiezingsproces en 
de nodige veranderingen realiseren. 

Dat is politiserend werken!

Op 14 oktober 2018 moeten we opnieuw het stemhokje in om 
nieuwe lokale besturen te kiezen. 
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Tijdlijn we do Give a shit

Bucketlist
sep 17 - feb 18

Actie in beeld
mei 18 - 13 okt 18

In dialoog
feb 18 - mei 18

Jongerencongres
9 dec 17

• Informeer de jongeren over het politiek proces 
en belang van hun stem.

• Hoe krijg je zicht op signalen en knelpunten die 
kinderen en jongeren willen veranderd zien? 

• Een overzicht van 10 mogelijke thema’s.
• Hoe maak je werk van een verlanglijstje, 

signalennota, memorandum, eisenpakket of 
zoals wij het noemen, de bucketlist.

• Een aantal methodieken om je op 
weg te helpen: participatiespel en 
bevragingsmethodieken.

• Een modeltraject ter inspiratie.
• Kom op 9 december naar het jongerencongres.

• Waar gaan we nu aan de slag 
met onze bucketlist?

• Hoe de lokale 
partijprogramma’s inspireren? 

• Hoe ga je in gesprek met 
de kandidaten? (Brief naar 
politieke partijen)

• Waar vind je alle nodige info 
omtrent jouw gemeente? 

• Stap je al eens naar de pers en 
hoe doe je dat?

We do give a shit
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Tijdlijn we do Give a shit

Actie in beeld
mei 18 - 13 okt 18

blijf (be)wegen
na 14 okt 18

GRV
14okt18

• Wegen op bestuursakkoord en MJP van je 
gemeente.

• Waar kan je met je signalen nog terecht?
• Vlaamse verkiezingen .
• Bovenlokaal actievoeren: hoe begin je eraan?
• Politiserend werken als permanente opdracht.

• Waarom actie voeren?  
Waarom je eisen in de kijker 
zetten? 

• Toon met je actie wat je wil 
veranderen.

• Voorbeelden van acties met 
o.a. Debattle-weekend.

• Tips en tricks voor diverse 
acties.

• Communicatie naar de pers.

GVR Toolkit
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De rol van een jeugdwelzijnswerker is 
om de kinderen en jongeren een stem te 
geven. Door bijkomende vragen te stellen 
of keuzes voor te leggen kunnen we hun 
stem versterken en helpen hun meningen 
en verhalen te verduidelijken en scherp te 
stellen.

Als we het hebben over de signaalfunctie en de 
belangenverdediging als 1 van de kernopdrachten van de 
jeugd(welzijns)werker, dan moeten we blijven inzetten 
op het ondersteunen en versterken van jongeren zodat 
zij hun eigen leefomgeving mee kunnen vormgeven. 
daarmee maak je voor hen vaak een wereld van verschil.

Kinderen hebben in bepaalde buurten te 
weinig publieke ruimte om veilig te spelen. 
Jongeren worden weggejaagd omdat ze na 
20 uur niet meer mogen voetballen op het 
plein. Sommige tieners hebben het gevoel 
dat er op school amper wordt geluisterd 
naar hun verwachtingen. Een belangrijke 
groep werkzoekende jongeren ervaart de 
arbeidsbemiddelingsdiensten als weinig 

bruikbaar… Politiserend werken impliceert 
dus het  beleid in beweging krijgen om 
verandering te realiseren.  Kinderen en 
jongeren hebben een mening over hun 
leefomgeving en de verandering die ze 
daarin zouden willen zoals de inrichting 
van de  publieke ruimte.

Het gaat hier dus niet om pure partij-
politiek.  Het komt erop aan om stil te 
staan bij wat de kinderen en jongeren 
verlangen van hun (lokale) beleidsmakers 
en hoe we samen naar de toekomst kijken. 
Daarvoor gaan we wel in dialoog/debat 
met de kandidaten die het vanaf februari 
2019 in handen willen nemen: op gesprek 
gaan, een interview afnemen, uitnodigen 
op onze activiteiten, een enquête over de 
toekomst in de gemeente laten afnemen, 
beloftes laten doen en opnemen (om hen 
na 2018 daaraan te herinneren), uitnodigen 
voor een debat, uitnodigen in de werking/
instuif, een memorandum of verlanglijstje 
aan hen voorleggen, etc.

POLITISEREND WERKEN 
ALS PERMANENTE OPDRACHT: 

WHAT THE HELL?

Politiek gaat in feite over wie krijgt wat, wanneer en hoe. Kinderen 
worden er elke dag mee geconfronteerd: afspraken thuis, op school, in 
de jeugdwerking  of door  kinderen te betrekken bij het aanleggen van 
het speelterrein of het wijzigen van een verkeerssituatie of door  naar 
jongeren te luisteren als we de huisvestingsmarkt organiseren. 

We do give a shit
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We gaan jongeren politiseren om met hen verandering te 
realiseren en we werken aan hun politieke competenties, 
die verwijzen naar de mogelijkheden voor jongeren om 
hun leefomgeving en de maatschappelijke instellingen 
mee vorm te geven. daarbij is het cruciaal dat we 
vertrekken van hun leefwereld, en dat we werken aan 
thema’s die kinderen en jongeren zelf aanbrengen, in 
plaats van thema’s die wij belangrijk vinden. 

Het is dus onze rol om kinderen en 
jongeren te bevragen en hen bewust te 
maken van hun belangen, om hun sterktes  
te benoemen en hen aan te moedigen, 
om hen te prikkelen om alternatieven 
te formuleren, hun medestanders te 
mobiliseren en hun standpunten onder de 
aandacht te brengen. 

Wat dat laatste betreft, denk aan ludieke 
acties, campagnes via sociale media, 
debatten, een flashmob op de markt of in 
het shoppingcenter, naar de pers stappen 
enz.

Leg de verwachtingen naar de kinderen en 
jongeren ook niet te hoog; blijf realistisch 
in de zaken die je kan veranderen of 
beïnvloeden.  Heb waardering voor kleine 
veranderingen en maak die duidelijk 
naar de kinderen en jongeren door 
succeservaringen te communiceren... 
Elke realisatie of verandering is een stap 
voorwaarts.  Het feit dat kinderen en 
jongeren een invloed hebben uitgeoefend 
is op zich een succeservaring en net dat 
werkt empowerend.

Ik ga vooral aan de slag met de frustraties die jongeren aanbrengen. Wat hen 
boos maakt, nemen we samen mee om alternatieven te formuleren voor het beleid.

- Jeugdopbouwwerker Jens uit Bredene

Het hoeft ook niet altijd 
om de grote spectaculaire 
acties te gaan. Denk maar 
aan de symbolische actie 
met de gebreide godsogen 
in Waterschei Genk om 
de kap van de platanen 
te voorkomen.  Of de 
symbolische rouwstoet 
in Oostende omdat het 
beloofde jeugdcentrum 
werd vervangen door de 
bouw van serviceflats.

Bron : Het Laatste Nieuws, regio oostende

GVR Toolkit
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SAMEN MET DEBATTLE 
NAAR HET STEMHOKJE : 

WWW.DEBATTLE.BE

Maar met dit werkboekje willen we 
vooral extra ondersteuning, informatie 
en kant-en-klare tools meegeven aan 
de professionele jeugdwerkers van 
WMKJ’s, naar jeugdwelzijnswerkers en 
jeugdopbouwwerkers die samen met hun 
kinderen en jongeren ook gaan wegen op 
het beleid.

Ga dus zeker af en toe surfen naar debattle.be omdat 
deze vanaf oktober 2017 veelvuldig nieuwe info en up-
to-date nieuws zal bevatten.  Via linken zal je toegang 

krijgen tot de nodige info zoals partijprogramma’s, 
gemeentes waar debattle actief is, info over lokale 
politiek en verkiezingen etc.

Ga na via de jeugdraad, jeugddienst of 
er in jouw gemeente een Debattle-groep 
actief is?  Zo ja, werk dan zeker samen met 
deze groep om extra sterk te staan in je 
gemeente. Ook al gaan zij met het debat-
concept werken, dat mag jou en je werking 
niet tegenhouden om jouw bucketlist en 
geplande actie aan elkaar te koppelen! 

Debattle is een project van de Ambrassade en VVJ waar ook Uit De 
Marge/CMGJ vzw aan deelneemt. Debattle wil jongeren de weg tonen 
doorheen de jungle van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en 
is gericht naar alle jongeren, jeugdraden, jeugdverenigingen, klassen, 
jeugdhuizen, e.a. ‘We do give a sh!t’ en Debattle volgen hetzelfde traject! 

We do give a shit
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De brochure “Jong gespuis in het gemeentehuis” wil jongeren op een 
laagdrempelige manier informeren over de dagdagelijkse werking van 
de gemeente en de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook over andere 
bestuursniveaus en organen zoals intercommunales, de politie en het 
OCMW. Daarnaast bevat de brochure een heleboel tips en tricks om 
het beleid van de gemeente te beïnvloeden.
> Deze brochure kan besteld worden via 
 Uit De Marge of op debattle.be

Informeer je jongeren over de lokale 
politiek en het belang van hun stem.
Jongeren weten vaak niet goed hoe de lokale politiek werkt. Wie beslist wat en 
wanneer in een gemeente?  Wat is een meerjarenplan?  Een groot aantal jongeren 
gaat voor de eerste keer stemmen.  Mag je gaan stemmen als je niet de Belgische 
nationaliteit hebt? Waar moet je je registeren om te mogen stemmen als je een 
andere nationaliteit hebt? Wat houden de programma’s van de politieke partijen 
in? Waarom blanco stemmen te vermijden zijn. Wat is een gemeenteraad en wat is 
een college? 

Het is belangrijk dat jij als jeugdwelzijnswerker de jongeren informeert over hoe 
zaken worden beslist in de gemeente.  Maak tijd vrij om informatie en antwoorden 
te geven en ga samen met hen op zoek naar antwoorden.

Alle nodige informatie omtrent lokale politiek, verkiezingen en stemplicht vind je 
op www.debattle.be.

9
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FASE 1 : DE BUCKETLIST: 
WAT WIL JE VERANDERD ZIEN?

In dit deel zoomen we in op : 
• Welke signalen neem je op in je bucketlist?  
• Waarom is vindplaatsgericht werken zo belangrijk en hoe doe je dat ? 
• Welke info moeten de jongeren vernemen?
• Hoe kan je met kinderen en jongeren een droomoefening organiseren?  
• Hoe organiseer je een scholenbevraging? 
• Rond welke thema’s kan je werken?
• Hoe maak je een signalennota?
• Hoe werk je aan een draagvlak voor hun eisen en dromen in de 

gemeente of stad? 

sep 17 - feb 18
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Hoe krijg je goed zicht op de 
signalen van je kinderen en 
jongeren met wie je werkt?  

In deze fase gaan we werk maken 
van een verlanglijstje, signalennota, 
omgevingsanalyse, memorandum of 
eisenpakket ... What’s in a name.  Wij 
hebben het alvast de bucketlist genoemd: 
een oplijsting van wat de kinderen en 
jongeren verlangen van en in hun stad 
of gemeente.  Het gaat hier dus om een 
oplijsting van de speerpunten, prioriteiten 
of eisen die je als jeugdwerker samen met de 
kinderen en jongeren in de gemeente/stad 
wil voorleggen aan de politieke kandidaten 
die opkomen bij de verkiezingen in oktober 
2018. Maar eigenlijk gaat het verder: het 
gaat ook over de dromen van de kinderen 
en jongeren, over thema’s waar een lokaal 
bestuur misschien geen (directe) impact op 
heeft, over toekomstbeelden, e.a. Want het 
is niet aan ons om te bepalen wat wel en 
wat geen dromen zijn.  In deze fase mag je 
als jeugdwerker gerust mee dromen. Het 
is pas in dialoog met de politici zelf dat 
bepaalde eisen uit de bucketlist strategisch 
gerangschikt kunnen worden.

Door je dagelijks vindplaatsgericht werk, je 
contacten en gesprekken met kinderen en 
jongeren, door de info die je via je netwerk 
en het jeugdwelzijnsoverleg verneemt 
kom je meer te weten over de knelpunten 
waar zij mee te maken hebben. Dat geeft 
voeding aan je politiserend werken en 
meer in concreto aan je bucketlist dat je 
n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen op 
tafel wil leggen. 

Voorzie in je werk voldoende tijd om 
vindplaatsgericht te gaan werken. Kom 
van achter je bureau, trek de straat en de 
pleintjes op om jongeren aan te spreken , om 
naar hen te luisteren, om voeling te krijgen 
waar ze op vastlopen in hun dagelijks leven.  
Organiseer eens een droomoefening in de 
werking/instuif of met je kerngroep. Maak 
gebruik van een ideeënbus, een wensboom 
en verzoekflappen aan de muur of trek 
naar de scholen om daar een bevraging te 
organiseren.

Voorbeeld:
Niet alle kinderen raken even vlot tot aan de schoolpoort en terug thuis. Niet 
alle jongeren kunnen op een vlotte verbinding rekenen. Denk aan kinderen en 
jongeren van eenoudergezinnen, kinderen en jongeren in armoede of jongeren 
in gemeenten waar er weinig busverbindingen zijn.  Steden en gemeenten 
hebben een belangrijke sleutel in handen om vorm te geven aan mobiliteit en aan 
lokaal sociaal beleid. 
Breng de mobiliteitsnoden van kinderen en jongeren in kaart voor hun 
verplaatsing naar school, werk en vrije tijd. Wat zijn de mogelijkheden? Wat is 
hun persoonlijke situatie? Wat is hun gezinssituatie? 
• Maak een overzicht van alle mogelijke mobiliteitsknelpunten. 
• Ga in gesprek met lokale spelers omtrent deze knelpunten en mogelijke opties. 
• Ga na via Mobiel21 en de campagne ikgeraakerniet.be hoe je via een bredere 

campagne kan aansluiten.  
• Bundel al je bevindingen in je bucketlist of eisenpakket! 11
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Welke signalen 
neem je op in je 
bucketlist? 

Wat zijn nu de signalen die we opvangen 
bij de jongeren? Wat maken kinderen en 
jongeren mee in de openbare ruimte? 
Is die voor hen bruikbaar? Hoe reageert 
de omgeving? En de politie? Wat maken 
jongeren mee op school? Wat zijn 
hun ervaringen op de arbeidsmarkt? 
Wat maken ze mee in de jeugdzorg? 
Waar ervaren ze knelpunten in hun 
maatschappelijke participatie?  Waar 
lopen ze op vast? 

Om zaken te signaleren en jongeren te 
mobiliseren om hun noden en behoeften 
aan te kaarten bij het beleid, moet je 
vooreerst goed zicht hebben op wat 
leeft en beweegt bij je jongeren in de 
gemeente/stad.  Eens de kinderen en 
jongeren je beter leren kennen en er een 
vertrouwensband is gegroeid, gaan zij jou 
meer vertellen dan je denkt. Voorzie in je 
planning diverse momenten om zicht te 
krijgen op de effectieve noden, behoeften 
en signalen die leven bij de kinderen en 
jongeren. Je zal signalen die zij uitsturen 
opvangen en nagaan wat achter hun 
vraag of verhaal schuilt. Vraag soms door 
om meer te weten. Vragen zonder te 
oordelen en vooral heel actief luisteren. 
Aansluitend zal je samen met de jongere 
moeten zoeken naar wat voor hem de 
beste aanpak is. Dringt een individuele 
aanpak of een groepsproces zich op?  Gaat 
het m.a.w. om een individuele vraag of een 
collectieve nood? 

Maak onderscheid tussen individuele hulpvragen 
en collectieve noden of signalen: bij individuele 
hulpvragen ga je  - omwille van de persoonlijke 
en vertrouwelijke vraag - enkel met die 
jongere aan de slag en zoek je samen naar 
antwoorden. Bij complexe hulpvragen  die je 
expertise te boven gaan  ga je samen op zoek 
naar gespecialiseerde partners die jullie verder 
kunnen helpen.

Bij collectieve noden (die meerdere kinderen en 

jongeren aanhalen) ga je met de groep op zoek 

naar antwoorden en betrek je best de buurt of 

andere relevante partners bij het verhaal en 

de aanpak.  Je gaat m.a.w. van start met een 

participatief proces om verandering voor de groep 

te realiseren.

We do give a shit
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Vindplaatsgericht werken (VPGW) 
als bron voor heel wat signalen, 
behoeften en dromen

Er is een verschil in aanpak tussen een kind dat je toevertrouwt dat hij thuis geslagen 
wordt of wanneer verschillende jongeren slachtoffer zijn van verzuring en conflicten 
in de wijk.

Maar als jeugdwerker zal je vaak moeten afwisselen tussen het individuele en 
collectieve niveau. Indien je een case niet in groep kan opnemen omwille van de 
vertrouwelijkheid dan blijft de individuele ondersteuning wel nodig. Doorverwijzen 
wordt daarbij opportuun als men er op eigen kracht niet uit kan geraken en het eigen 
netwerk ontoereikend is om problemen aan te pakken.

Voorzie in je werk voldoende tijd om vindplaatsgericht 
te gaan werken. Kom van achter je bureau, trek de 
straat en de pleintjes op om jongeren aan te spreken, 
om naar hen te luisteren, om voeling te krijgen waar ze 
op vastlopen in hun dagelijks leven. 

• Geef het VPGW een vaste plek in je wekelijkse planning.
• Ga op woensdagmiddag en vrijdagavond aan de schoolpoort staan.
• Eet je boterhammen op in het parkje waar de andere leerlingen ook te vinden zijn.
• Ook VPGW in vakantiewerking:  desnoods wat minder intensieve activiteiten opzetten.
• Bekijk je mobiel speelplein, de buurtsport en je uitstappen ook als een vorm van 

VPGW: observeer en luister actief naar wat de kinderen en jongeren je aangeven. 
• Noteer zaken in een soort dagboekje: dingen die je op het eerste gezicht niet 

opvallen, komen misschien terug.  Of soms zit er meer achter een op het eerste 
gezicht banale opmerking. 

• Hou een dagboek met signalen bij; lees het na enige tijd na en misschien heb je al 
een bucketlist met signalen en verlangens?!

• Vraag tijdens het vindplaatsgericht werk of de kinderen of jongeren je gids willen 
spelen in hun gemeente/buurt/wijk.  Zij kennen die als hun broekzak en ondertussen 
laat je hen vertellen over hun buurt, hun hangplek, hun sportveld, hun vrije tijd, 
hun school, hun leven…

• Nood aan inspiratie bij gesprekken?  Maak gebruik van de broekzakvragen: knip ze uit 
en steek ze in je rugzak, … of gewoon in je broekzak.

Check de tips die vzw Jeugdclubs 
Lokeren heeft opgelijst op: 
http://www.outreachtips.be/ 

Fase 1
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Take away:
• Wat doe je in je vrije tijd? Wat heb je bijvoorbeeld vorig weekend gedaan? En wat ben je van plan te 

doen, nu in de herfstvakantie?

• Wat doe je graag in je vrije tijd en kan je dat ook ongestoord doen in je gemeente, je wijk, je buurt?

• Hoe ken je de jeugddienst? Weet je wat zij allemaal organiseren en voor wat je bij hen terechtkan?

• Welke problemen ervaar je in je dagelijks leven?  Wat zou je willen veranderen?

• Wie spreek je eerst aan als je met iets zit of als je problemen hebt?  Waar kan je terecht?

• Wie doet er het meest voor jou?  Voor jullie?

• In welke buurt woon je?  Woon je daar graag?

• Wat stoort je nu werkelijk het meest in je gemeente? In je wijk?

• Zijn er plekken waar je graag rondhangt?

• Wat heb je momenteel het meest nodig?

• Moest je burgemeester zijn, wat zou je willen veranderen in de gemeente?

• Welke problemen ervaren de jongeren uit de gemeente het meest?  En jij zelf?

• Voel je je goed in je vel?

• Wat is een grote hindernis om je leven te organiseren zoals jij zou willen?

We do give a shit
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Informeer de jongeren over 
gemeenteraadsverkiezingen, 
lokale politiek en het 
belang van hun stem 

• Via de website van Debattle komt er heel wat info beschikbaar op maat 
van de jongeren: www.debattle.be.

• Debattle zal ook de info verspreiden naar jeugdraden, scholen, 
jeugdbewegingen en diverse jongerenorganisaties.  Maar het is 
belangrijk dat jullie als jeugdwerker weten waar de info te vinden is.  
Raadpleeg de Debattle-site als kinderen en jongeren met vragen zitten 
over politiek en verkiezingen! 

• Op www.debattle.be komt uitgebreide  info omtrent:
 => Politieke structuur België: Hoe zit het nu met al die regeringen en parlementen?
 => lokale politiek: wie doet wat / bevoegdheden / waar worden zaken beslist? 
 => kiessysteem: wie mag stemmen en waarom? Belang van elke stem
 => Wat gebeurt er met jouw stem?
 => Voorbeelden van geslaagde politieke acties
 => Waar staan partijen voor?
 =>  Uitleg over beheers- en beleidscyclus (BBC) (enkel wat van belang is)

•  Ga met jongeren in gesprek als ze vragen 
hebben over de verkiezingen of ruimer over 
politiek.
•  Lanceer het gesprek door krantenartikelen 
of zaken van Debattle uit te printen en uit te 
hangen in je (instuif)werking.  
•  Vraag jongeren zelf als ze gaan stemmen of 
ze weten waarvoor de politieke partijen staan.  
Wees concreet in je vragen: betrek het op de 
gemeente en de situatie van de kinderen 
en jongeren zelf. Bvb. “ Ik wil een vlottere 

busverbinding naar mijn stageplek.” 
=> Check of andere jongeren hetzelfde ervaren
=> Is de bereikbaarheid en mobiliteit slecht/beperkt in en rond de gemeente?
=> Ga met de jongeren samen op zoek naar de standpunten van de partijen
=> Ga na op debattle welk politiek niveau verantwoordelijk is voor mobiliteit
=> Welke impact heeft de gemeente op de mobiliteit van en naar de gemeente?
=> Welke campagnes bestaan er reeds rond mobiliteit?  
=> Check bij Mobiel21, www.ikgeraakerniet.be 

Fase 1
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Gebruik je instuifwerking 
als broeinest van dromen en 
verlangens

Zet een ideeënbus in je werking en/
of hang papieren flappen aan de 
muur.

Organiseer een brainstorm met de 
jongeren en kinderen: met post-its, 
met flappen, tijdens een pingpong-
wedstrijd, etc. en visualiseer  de 
dromen en wensen aan de muur.

Maak een wensboom: kinderen 
kunnen hun wensen aan de takken 
van de boom hangen.

De superheld: de superheld redt 
niet enkel mensen in nood, hij helpt 
je ook met brainstormen. De deel-
nemers beelden zich in hoe een 
superheld zou reageren op een si-
tuatie. Je kan vanuit verschillende 
superhelden nadenken over een 
bepaalde situatie. Iedere superheld 
heeft z’n specifieke eigenschappen 
waarmee hij een situatie of pro-
bleem zou aanpakken of oplossen. 
Mogelijke superhelden: Zorro, Mega 
Mindy, Superman, Batman, Cat-
woman, Kabouter Wesley, Iceman, 
Robin Hood, Kapitein Murdock 
(A-Team), ...

=> Hoe zou de held of heldin het probleem 
aanpakken? Fantaseer!

=> Vertaal de suggesties naar concrete oplos-
singen voor het probleem

Meer brainstormmethodieken zijn terug te vinden 
op de werkvormendatabank van de Ambrassade : 
https://ambrassade.be/werkvormen

We do give a shit
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Graffitiworkshop waarin jongeren 
hun toekomstbeeld uitbeelden.

Hang krantenartikels in instuif uit 
om discussie uit te lokken.

Filmpjes van andere jongeren die 
politiserend werken tonen aan jon-
geren.

Foto’s van publieke plaatsen waar-
op jongeren commentaar kunnen 
geven.

Wees alert voor mogelijke gesprek-
ken en discussies na een filmavond 
of bij bepaalde muziek.

Waarom niet eens samen nieuws 
bekijken.

Praatcafé.

Vaste praatrondes met je kerngroep.

Open MIC waar politici aanwezig 
zijn.

Verkleed je als burgemeester van 
Samson en Gert en interview de 
kinderen (haal bvb. inspiratie uit de 
bucketlist).

Organiseer een droomscenario met 
kinderen of jongeren:

“Stel jullie vallen in een diepe slaap en worden 
pas binnen 10 jaar wakker.  Hoe zou je willen 
wakker worden?  Hoe zou je leven eruitzien 
binnen 10 jaar?“

Of: “Wat zou er gebeuren als de kinderen alle-
maal veranderen in een dier?“

Of: “Wat zou er gebeuren als de wereld één 
groot springkasteel is?”

Brainstormtechnieken : 
De bloem: In het hart van de bloem schrijf je het 
thema op waarrond je wil werken. Op de bloemblaadjes 
schrijf je woorden op die jij met dat thema 
associeert.  Wanneer de bloem vol is geschreven, 
kan je dezelfde oefening nog eens herhalen voor elk 
subblaadje.
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Breng je buurt in kaart 

Wil je in de buurt met smartphones aan de slag gaan?  Met Lomap kan 
je interactief je buurt in kaart brengen. Lomap is een smartphone-app 
en fotografietool waarmee vooral kinderen en jongeren op een leuke en 
intuïtieve manier, door het toevoegen van kleurcodes en icoontjes, hun 
mening kunnen geven over een buurt of stad.  http://www.lomap.be

De LCD-toolkit, een stappenplan voor een participatieve manier van 
werken, biedt een kader dat je zal helpen om een project op een 
participatieve manier vorm te geven. Je kan de toolkit opvatten als een 
stappenplan met verschillende werkvormen

De LCD-toolkit, een stappenplan voor een participatieve manier van 
werken, biedt een kader dat je zal helpen om een project op een 
participatieve manier vorm te geven. Je kan de toolkit opvatten als een 
stappenplan met verschillende werkvormen.

1. Teken op een papieren flap de belangrijkste straten en pleintjes van je buurt. De schaal maak 
je zo groot of zo klein als je zelf wilt: wat zien jullie als jullie buurt?

2. Duid aan op je kaart: 

• Alle plaatsen waar jullie spelen en activiteiten organiseren én alle plaatsen waar jullie 
nooit komen. 

• Alle belangrijke gebouwen en plaatsen: Religieuze gebouwen, scholen, gemeentehuis, 
voetbalveld, muziekschool, parochiezaal, cafés, lokalen van andere jeugdbewegingen, frituren, 
jeugdhuizen, parken, speelpleintjes, handelszaken, andere verenigingen en clubs, enz. 

3. Kleur nu je buurt in. Kleur alle plaatsen waar je met je groep graag komt groen, alle plaatsen 
waar je niet graag komt rood, de plaatsen waar je het niet over eens geraakt oranje.

4. De volledige buurt is in kaart gebracht. Tijd om te kiezen waar we verder over gaan nadenken.

5. Elke deelnemer stelt zich de vraag: op welk punt kunnen we onze groep of de buurt sterker 
maken?

6. Iedereen krijgt twee stickers om op de flap te kleven. 

7. Misschien helpen deze bijvragen. Als de kabouters een nachtje gewerkt hadden, waaraan zouden 
ze dan iets veranderd hebben? Waar kan je dingen die goed lopen nog verbeteren of dingen die 
slecht lopen goed maken?

We do give a shit

De toolkit is ingedeeld in drie fases: luisteren, creëren en doen (LCD). Uit ervaring leerden we 
dat heel wat organisaties te snel zijn in het bedenken, ontwikkelen en realiseren van projecten. 
Op een participatieve manier werken houdt in dat je de tijd neemt om na te denken over je 
eigen aanpak en dat bewust gaat plannen. Het stappenplan en de methodieken zijn te bekijken en 
downloaden op http://demos.be/LCD
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Experimenteer met het participatiespel: jongeren 
laten nadenken over hun gemeente en de thema’s 
waarop zij of politici kunnen inzetten die inspelen 
op de leefwereld en voor hen belangrijk zijn.
Hieronder zie je de beleidsaanbevelingen of 
prioriteiten die tijdens het spel werden opgelijst.

Het participatiespel staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen en wil 
jongeren laten kennismaken met de werking van verkiezingen, een gemeente en de politiek, maar wil anderzijds 
jongeren laten nadenken over thema’s binnen of buiten hun expertise en wil jongeren aanmoedigen om deze 
kenbaar te maken in de gemeente. Dit spel is gemaakt voor leiding, oudste groepen in een jeugdbeweging, 
klassen in het middelbaar, jeugdraad, jeugdhuisvrijwilligers, jongeren die voor het eerst gaan stemmen, 
jongeren die interesse hebben in politiek,… Duur: 1 ½ - 2 uur

Wil je aan de slag gaan met het participatiespel: Bestel dit via www.debattle.be of 
neem contact op met Uit De Marge/CMGJ vzw.  



AH Yiss!
participatie!

Fase 1
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Contacteer de directie van de 
school met de vraag of je als 
jeugdwelzijnswerker mag langskomen 
om de leerlingenbegeleiders en een 
aantal geïnteresseerde leerlingen te 
bevragen:
• De leerlingenbegeleiders kan je 

bevragen in een interview.
• De leerlingen neem je best per 2 

of 3 om hen gedurende een 15-tal 
minuten een aantal vragen voor 
te leggen.  Belangrijk is dat je de 
bevraging goed kadert, voor een 
vertrouwelijke sfeer zorgt en dat je 
duidelijk maakt dat het  anoniem 
is.  De broekzakvragen kan je hier 
ook gebruiken.

Je kan de leerlingen ook collectief 
bevragen rond het aanbod van de stad 
en de publieke ruimte  - daar is de 
vertrouwelijke sfeer minder nodig :
• Je kan foto’s van publieke plaatsen 

en hangplekken ophangen en 
vragen er commentaar bij te 
schrijven.

• Je kan een kringgesprek met een 
groep houden (bvb. met enkele 
zitzakken op de speelplaats) om 
een aantal thema’s voor te leggen. 
Het gesprek zal zeker zijn gang 
gaan.

Interviewleidraad : De school en 
kwetsbare kinderen en jongeren
• Zijn er kwetsbare kinderen en jongeren op school? Welke kenmerken lijken daarop te wijzen? (Hoe vaak 

komt het volgende voor: boterhammen niet bij ’s middags, onwettige afwezigheden, openstaande facturen, 
zicht op thuissituatie?, GOK-indicatoren (gelijke kansenonderwijs), onaangepast gedrag, tienerouders, 
anderstaligheid, schooltoelage, andere…)

• Werkt de school rond bepaalde van bovenstaande thema’s? Zo ja, welke acties zijn daarrond?
• Met welke partners werkt de school samen? (Waar krijgt de school zelf ondersteuning in? Naar waar 

verwijst de school door? Aan welke overlegplatformen neemt de school deel?)
• Hoe loopt het contact met de ouders? Hoe vaak / op welke momenten is er contact? 
• Waar maken leerkrachten / leerlingenondersteuners zich zorgen over? Welke noden of behoeften zien zij 

bij de leerlingen?
• Op welke manier probeert de school laagdrempelig te werken / Waar probeert de school op te letten om te 

vermijden dat leerlingen worden uitgesloten?
• Wat ontbreekt de school om goed te kunnen inspelen op vragen en noden van kwetsbare gezinnen? Zijn er 

bepaalde hiaten in de dienstverlening tegenover kwetsbare gezinnen?
• Welke diensten zijn zeker interessant om te contacteren?
• Suggesties /aanvullingen /vragen … ?
• Wat is een grote hindernis om je leven te organiseren zoals jij zou willen?

Maak werk van een scholenbevraging

We do give a shit
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Heb je geen inspiratie meer voor je bucketlist of wil je de jongeren en kinderen 
inspireren met mogelijke thema’s die hen aanbelangen? Dit  lijstje kan je alvast 
helpen. Je kan niet te vaak ‘waarom’ vragen! Dat is net wat we willen weten! 

Aan de slag rond 10 thema’s

1. Armoede
• Wat betekent dat, arm zijn?
• Ken je mensen die arm zijn? Of 

ben je dat misschien zelf (enkel 
vragen als het gesprek plaatsvindt 
in een veilige omgeving!)?

• Wat missen die mensen dan? Hoe 
zie je dat?

• Praten ze over arm zijn? Of niet?
• Wat zou er anders kunnen of 

moeten?
• Kan je een voorbeeld geven?

2. Vrije tijd 
deelnemen, organiseren, pleintjes

• Vind je dat er voldoende 
activiteiten zijn waar je aan kan 
deelnemen? Wat mis je?

• Wat vind je er leuk aan en wat 
minder?

• Zijn er dingen die je zelf wel eens 
zou willen organiseren?

• Weet je wie je daarbij kan helpen?
• Wat zou je dan nodig hebben?
• Zijn er pleintjes om af te spreken, 

te spelen met vrienden? Ben 
je daar vaak – hoe vaak? Wat 
verwacht je van zo’n pleintje?

• Wat zou er anders kunnen of 
moeten?

• Kan je een voorbeeld geven?
3. Informatie
• Welke informatie zou je van de 

stad kunnen nodig hebben? 
(overloop eventueel even een dag, 
een week of een jaar). 

• Weet je waar je dan naartoe moet 
met een vraag of waar je moet 
zoeken?

• Vind je dat gemakkelijk om daar 
naartoe te gaan of om dat te 
vinden? Waarom wel, waarom 
niet?

• Begrijp je de informatie die de stad 
geeft? Wat vind je er goed aan en 
wat minder?

• Wat zou er anders kunnen of 
moeten?

• Kan je een voorbeeld geven?

4. Onderwijs
• Wat houdt je bezig i.v.m. onderwijs?
• Hoe is het bij jou op school?
• Ga je graag naar school? Wanneer 

wel en wanneer niet?
• Hoe is de relatie met je leerkrachten 

bij jou op school? Helpen ze je 
verder wanneer dat nodig is?

• En tussen de leerlingen?
• Heb je het gevoel dat je op je plaats 

zit op school? Waar zou je misschien 
liever/beter zitten?

• Wat zou er anders kunnen of 
moeten?

• Kan je een voorbeeld geven?

21

check meer thema’s op de volgende pagina! >>>
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6. Thuis in de stad
‘sense of belonging’

• Voel je je goed in jouw buurt? Heb 
je het gevoel dat je er welkom bent 
en dat het er veilig is? 

• Hoe vind je dat mensen in jouw 
buurt samenleven? Merk je 
spanningen? Of loopt het goed?

• Vind je dat jij ook verantwoordelijk 
bent voor de stad? Draag je er mee 
zorg voor? Waarom wel/niet? Hoe 
doe je dat dan?

• Wat zou er anders kunnen of 
moeten?

• Kan je een voorbeeld geven?

10. Veiligheid 
• Wat betekent dat voor jou, veiligheid?
• En is dat ook zo voor jou? Voel je je 

veilig in jouw buurt? 
• En in de rest van de stad? Waar wel, 

waar niet? Waarom?
• Ken je je rechten?
• Hoe denk je over de politie? Is die 

vriendelijk voor jou, helpt die je 
verder?

• Doe je soms dingen niet omdat je je 
niet veilig voelt? Bvb. liever binnen 
blijven dan de straat op gaan? Of 
andere zaken?

• Wat zou er anders kunnen of moeten?
• Kan je een voorbeeld geven?

8. Participatie
• Vind je het belangrijk dat je mee 

kan denken aan hoe de stad 
eruitziet en wat er gebeurt? 

• Op welke manier zou je dat het 
liefst willen doen?

• Vind je dat dat nu gebeurt? 
Luistert de stad naar jou?

• Hoe komt dat denk je?
• Wat zou er anders kunnen of 

moeten?
• Kan je een voorbeeld geven?

9. Pesten
• Wordt er gepest in jouw 

omgeving?
• Hoe merk je dat?
• Waarom wordt er dan gepest?
• Heb je het gevoel dat iedereen 

op dezelfde manier behandeld 
wordt? Evenveel kansen krijgt? 
Waarom wel/waarom niet?

• Wat zou er anders kunnen of 
moeten?

• Kan je een voorbeeld geven?

5. Wonen 
• Hoe woon je nu? Hoe ziet jouw huis 

eruit? Ben je daar blij mee? Wat vind 
je goed en minder goed aan je huis?

• Heb je plaats om rustig te zitten of te 
spelen, huiswerk te maken?

• Voel je je veilig thuis (enkel vragen 
als het gesprek plaatsvindt in een 
veilige omgeving!)?

• Hoe zou je later zelf willen wonen? 
Denk je dat dat gaat lukken? 
Waarom wel/niet?

• Wat zou er anders kunnen of 
moeten?

• Kan je een voorbeeld geven?

7. Openbare ruimte
fysieke en mentale ruimte

• Vind je dat er leuke pleintjes en 
parken zijn die je kan gebruiken?

• Wat vind je er goed aan? En wat mis 
je daar? 

• Als er meer openbare ruimte zou 
komen in de stad, hoe moet die er 
dan voor jou uitzien? Wat zou je er 
(willen) doen?

• Denk je dat dat zou kunnen?
• Wat zou er anders kunnen of moeten?
• Kan je een voorbeeld geven?
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12. Mobiliteit
• Vind je dat je veilig kan wandelen 

in de stad?
• En fietsen?
• Wat is er gevaarlijk aan?
• En wat maakt het veiliger?
• Kan je het openbaar vervoer 

gebruiken? Wanneer wel en 
wanneer niet?

• Hoe verplaats je je het liefst in de 
stad? Waarom?

• Wat zou er anders kunnen of 
moeten?

• Kan je een voorbeeld geven?

13. Werk
• Wat houdt je bezig als je denkt aan 

werken, een job vinden of hebben?
• Denk je dat je voldoende kansen 

krijgt op de arbeidsmarkt? 
Waarom wel, waarom niet?

• Hoe/waar zoek je werk/zou je werk 
zoeken?

• Kan je daar hulp bij vinden? 
Iemand die je ondersteunt 
om je weg te vinden op de 
arbeidsmarkt?

• Zijn er voldoende kansen om bij te 
leren en gemakkelijker een job te 
vinden?

• Wat zou er anders kunnen of 
moeten?

• Kan je een voorbeeld geven?

11. Welbevinden 
• Wat betekent dat voor jou, 

welbevinden/je goed in je vel 
voelen?

• Wat maakt dat je je beter in je vel 
voelt?

• Wat maakt dat je je soms minder 
goed in je vel voelt?

• Kan je jezelf zijn?
• Bij wie zou je terecht willen als je 

problemen hebt?
• Heb je iemand om mee te praten als 

dat nodig is? 
• Vind je dat moeilijk? Wat maakt het 

moeilijk?
• Heb je vertrouwen in de toekomst?
• Wat zou er anders kunnen of 

moeten?
• Kan je een voorbeeld geven?

23



We do give a shit

24

Wellicht moet je vanuit je werking nu reeds op geregelde tijdstippen 
een stand van zaken of rapportage bezorgen aan je lokale overheid 
(schepencollege). 

Maak gebruik van je bestaande werkwijze of format om de 
denkoefening breder te maken en ook de signalen en dromen van je 
kinderen en jongeren met wie je werkt daarin op te nemen.

Een degelijke stand van zaken legt vooral nadruk op de voorbije 
activiteiten, prestaties en realisaties.  Een signalennota gaat verder 
en brengt ook signalen die leven bij de kinderen en jongeren in beeld.  

=> Een bucketlist kan je zien als een beknopte stand van zaken tot op heden maar vooral 
als een oplijsting van signalen en antwoorden zoals de kinderen en jongeren het zien.

Vb. Een aantal jongeren geraken met een bepaalde hulpvraag niet tot aan het CAW wegens 
te grote afstand: signaal => Jongeren dromen ervan om een nabije plek te hebben waar 
ze hun hulpvraag kunnen bespreken met anderen die ze vertrouwen.  

Geen slecht idee om je signalennota en/of bucketlist te onderbouwen 
met cijfermateriaal, fotomateriaal en letterlijke getuigenissen van 
kinderen en jongeren (anoniem maken).  Signalen komen immers 
voort uit jouw contacten met kinderen en jongeren die je bereikt 
tijdens VPGW, activiteiten, instuif, op straat , …

Maak (structureel) werk van een 
stand van zaken en signalennota 
voor je werking :

Interessant cijfermateriaal is te verkrijgen bij: 

=> Steunpunt sociale planning van je provincie (vaak tot op wijkniveau)
=> Integratie- en inburgeringsmonitor
=> Rapporten van Kind en Gezin:
 http://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kansarmoede/gemeentelijk-niveau/
=> Werkloosheidscijfers van de VDAB, Arvastat: https://arvastat.vdab.be/ 
=> Lokale integratie- en inburgeringsmonitor:
 http://regionalestatistieken.vlaanderen.be/monitor-lokale-inburgering-en-integratie 
=> Datawarehouse - Vlaamse Onderwijsstatistieken / Agodi: http://onderwijs.vlaanderen.be/
=> Oost-Vlaanderen in Cijfers – Online Databank van de provincie: https://oostvlaanderen.incijfers.be/

We do give a shit

24



Fase 1

25

To Do list
• Bespreek je signalennota of bucketlist altijd met de jongeren (van je kerngroep).  Waar kunnen ze zich 

in vinden?  Wat is er te kort? Is het iets van hen?

• Neem wat jongeren eens mee naar een politiek overleg of nodig de schepen uit op je activiteiten.

• Breng je lijstje ook op je netwerkfora zoals jeugdwelzijnsoverleg of jeugdraad.  Zo kan je het 
draagvlak voor de eisen van je kinderen en jongeren vergroten. 

• Is samenlevingsopbouw of de jeugdraad ook bezig met een bucketlist of memorandum?  Zo ja, breng jullie 
toekomstwensen en eisen samen in 1 verlanglijstje ! 

voorbeeld van een signaalnota

25



We do give a shit

26

Heb je als beroepskracht zin, tijd en ruimte om meer 
onderzoeksmatig aan de slag te gaan om zo een vrij volledig beeld 
van het huidige jeugdwelzijnswerk te schetsen en op te lijsten 
welke knelpunten er prioritair aangepakt moeten worden? Een 
degelijk belevingsonderzoek mag je echter niet verwarren met een 
wetenschappelijk onderzoek; dat door gespecialiseerde instanties 
zoals hogescholen, universiteiten en onderzoekscentra wordt 
opgezet.  Belangrijk is dat wij vooral de stem van de kinderen en 
jongeren willen versterken d.m.v. een belevingsonderzoek.

Hanteer dit raster om een overzicht te hebben van alle mogelijk te 
bevragen domeinen en spelers. Hanteer het raster als leidraad => 

Wil je het onderzoeksmatig 
aanpakken ?

In 2016 hebben een aantal lokale Brugse jeugdwelzijnsspelers - De stuur- en 
actiegroep van ‘Brugge(n) voor jongeren’ - een signaalnota opgemaakt.

Via onderstaande link vind je een voorbeeld: http://images.bruggenvoorjongeren.
be/20161024211258691-signaalnotabvj2016--def.pdf

We do give a shit
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FASE 2  IN DIALOOG :
INSPIREER HET (TOEKOMSTIGE) 

BELEID MET JE BUCKETLIST 

In dit deel zoomen we in op : 
• Hoe vergroten we het draagvlak voor je bucketlist? 

Hoe werk je aan ‘machtsopbouw’? 
• Hoe informeren we het huidige beleid over onze 

verlangens en toekomstplannen?
• Waar gaan we nu aan de slag met onze bucketlist om 

te wegen op het toekomstig beleid?
• Waar vind je alle nodige info omtrent jouw gemeente 

en de verkiezingen in jouw gemeente? 
• Hoe kunnen we de lokale partijprogramma’s inspireren? 
• Hoe ga je in gesprek met de kandidaten? 
• Stap je al eens naar de pers en hoe doe je dat?

Feb 2018- mei 2018
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Waar gaan 
we nu aan de 
slag met onze 
bucketlist?   

Hoe vergroot je 
het draagvlak 
voor je 
bucketlist? 

Ons verlanglijstje of de bucketlist  hebben 
we op zak! Tijd om onze verlangens, 
dromen, signalen te delen met mogelijke 
partners, de spelers in de gemeente, de 
inwoners, het huidige beleid en met de 
politieke kandidaten die op de kieslijsten 
komen te staan.
Kortom, we gaan het draagvlak voor onze 
wensen/eisen (bucketlist) vergroten en 
versterken door bondgenoten te zoeken en 
samen te werken met andere partners in de 
gemeente zoals Samenlevingsopbouw, de 
jeugdraad, verenigingen waar armen het 
woord nemen e.a. 
Aansluitend gaan we het huidige beleid 
informeren over onze bucketlist. We 
kunnen dat doen in een gesprek met de 
schepen en burgemeester of op het college. 
Een stand van zaken en signaalnota naar 
het bestuur en de gemeenteraad sturen 
is een effectieve manier om het huidige 
beleid te informeren over realisaties en 
toekomstplannen. 
Maar deze fase is er vooral om te wegen 
op de lokale partijprogramma’s en om de 
politieke kandidaten te overtuigen van 
het belang van onze ideeën.  Indien er 
beloftes worden gemaakt, zullen we die 
zoveel mogelijk registreren zodat we na 
de verkiezingen de verkozenen kunnen 
wijzen op gemaakte beloftes. Hoe je in 
gesprek gaat met de politieke partijen en 
kandidaten lees je in dit hoofdstukje.
Tot slot is het nu reeds een goed moment 
om de pers in te lichten zodat zij naar de 
ruimere bevolking kunnen communiceren 
over de dromen en  plannen met de 
werking. 

=> Sla de brug naar de jeugdraad en Debattle

Heb je contact met de jeugdraad in je stad 
of gemeente? Neem in elk geval contact 
op met de jeugdraad via de voorzitter en/
of jeugddienst/jeugdconsulent.  De kans is 
groot dat zij ook plannen hebben om op het 
toekomstig beleid te wegen; o.a. door deel 
te nemen aan Debattle.
Ga met een aantal jongeren naar een 
jeugdraad om na te gaan hoe je kan 
samenwerken rond de bucketlist. 
Ofwel bundel je de ideeën vanuit de 
jeugdbewegingen en jeugdraad met jouw 
bucketlist tot 1 lijstje, ofwel wordt de 
bucketlist opgenomen als speerpunt in 
het lokale Debattle-traject.  Ook al kiest 
de jeugdraad voor een debatconcept, dan 
nog kan je met je werking een eigen actie 
in de kijker zetten rond jouw specifieke 
verlangens (zie hoofdstuk 4).  Maar het 
is een meerwaarde als de jeugdraad met 
Debattle jullie speerpunten meeneemt 
naar het debat.
Op www.debattle.be kan je volgen welke 
jeugdraden of lokale jeugdbewegingen 
actief bezig zijn rond de komende 
gemeenteraadsverkiezingen.
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=> Is er een jeugdwelzijnsoverleg in je gemeente? 

Leg de bucketlist voor op het overleg  
en overloop welke spelers zelf een 
memorandum of eisenpakket zullen 
opmaken (of dat al gedaan hebben).
Probeer (in de mate van het mogelijke) tot 1 
bucketlist of memorandum te komen door 
de ideeën te integreren of te koppelen. 
Het jeugdwelzijnsoverleg kan hier zijn 
adviserende rol spelen naar het beleid 
toe.  Door als collectief overlegorgaan een 
eisenpakket naar voor te schuiven zal de 
slagkracht des te sterker zijn.

=> Ieders stem telt  - campagne Samenlevingsopbouw 

Is er geen jeugdwelzijnsoverleg in je ge-
meente, dan kan je nog steeds andere 
lokale organisaties en spelers aanspreken 
die voor een sociaal en jeugdvriendelijk 
beleid willen gaan:
 Samenlevingsopbouw zal in diverse ge-
meenten werk maken van een campagne 
onder de noemer “Ieders stem telt-ge-
meenteraadsverkiezingen 2018.”  Deze  
campagne zet sociale thema’s op de agen-
da tijdens en na de verkiezingsstrijd, maar 
is er evenzeer op gericht om kwetsbare 
groepen voorbereid naar het stemhokje te 
bewegen. 
Alle info rond de campagne “Ieders stem 
telt” vind je terug op www.samenleving-
sopbouw.be/overons/ieders-stem-telt 

Bij de vorige verkiezingen had een breed samenwerkingsverband van 16 sociale 
verenigingen en organisaties in Antwerpen een gezamenlijk memorandum of een 
prioriteitennota opgemaakt: “ 2012, De stad maken we samen, 12 broodnodige 
prioriteiten voor  Antwerpse kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare 
situaties.” 
1. EEN KRACHTIG ARMOEDEBESTRIJDINGSBELEID
2. EEN LEEFBARE WOONOMGEVING: SPEELRUIMTE VOOR KINDEREN
3. RUIMTE VOOR JONGEREN en EEN JEUGDBELEID IN DIALOOG
4. EEN AMBITIEUS EN SOCIAAL GEÏNSPIREERD WOONBELEID
5. GEEN AFSLUITING MEER VAN GAS, WATER EN ELEKTRICITEIT
6. MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING IN DUIDELIJKE TAAL EN OP HET RITME EN DE MOGELIJKHEDEN VAN DE klanT
7. EEN ZORGZAAM EN RESPECTVOL ACTIVERINGSBELEID
8. GELIJKE KANSEN OP SCHOOL 
9. EEN BETAALBARE EN LAAGDREMPELIGE GEZONDHEIDSZORG VOOR IEDEREEN
10. CULTUUR, SPORT EN VRIJE TIJD TOEGANKELIJK EN BETAALBAAR VOOR IEDEREEN
11. OPTREDEN TEGEN RACISME EN DISCRMINATIE, DRAAGVLAK VOOR DIVERSITEIT
12. EEN VOLWAARDIGE PARTICIPATIE 
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=> Verspreid je bucketlist ruim in de gemeente:

Werken aan machtsopbouw is tevens een netwerk rond je bucketlist opbouwen.  Verspreid 
je actieplan en bucketlist zo ruim mogelijk naar bondgenoten, medespelers, lokale 
werkingen, sleutelfiguren, etc. Hoe meer je bucketlist wordt gedragen door andere spelers 
en partners, des te sterker je zal staan. Daarvoor moet je soms coalities aangaan en in 
gesprek gaan met mensen die je anders niet contacteert, zoals de gemeentesecretaris, de 
opzichters, bestuur van de voetbalploeg, huisarts, etc. Ook de pers mag je daarbij niet 
vergeten; je kan niet genoeg uitbreken met je eisen en verlangens ! 

Hoe informeren we het huidige 
beleid over onze verlangens en 
toekomstplannen?

Hierbij kan je enkele stappen 
ondernemen om je bucketlijst over te 
maken aan het huidige beleid en de 
beleidsmakers: 
• Maak werk van een stand van 

zaken van het voorbije jaar of zelfs 
de voorbije legislatuur. Dat bevat 
een overzicht van de activiteiten, 
de participatieve projecten, 
de uitbouw van de werking , 
opkomst en deelname in cijfers 
aan je activiteiten en projecten, 
het leerproces dat je met de 
groep jongeren hebt afgelegd, 
buurtdynamiek, je netwerkopbouw 
en de signalen die door je VPGW en 
je werking zijn bovengekomen.

• Koppel daar je bucketlist aan 
zodat je een mooi geheel hebt over 
verleden, heden en toekomst.

• Maak dat over aan je schepen, 
het college en de gemeenteraad.  
Vraag daarbij om dat mondeling 

met een aantal jongeren te mogen 
toelichten tijdens een gesprek of 
tijdens een zitting van college of 
gemeenteraad.

• Organiseer eventueel een toon-
moment waarbij je de schepen en 
het bestuur uitnodigt en je hen 
de stand van zaken en bucketlist 
overhandigt.

• Een andere optie is om de schepen 
en eventueel burgemeester uit 
te nodigen op een activiteit in je 
werking of in de openbare ruimte en 
van dat moment gebruik te maken 
om de verlangens van je jongeren 
en kinderen/werking over te maken. 

• Loop zeker regelmatig eens binnen 
bij je schepen om hem/haar op te 
hoogte te houden van je plannen. 

• Vergeet de gemeentesecretaris niet 
op de hoogte te brengen; hij/zij is 
een sleutelfiguur in het beleid.

31
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Waar gaan we nu aan de slag met 
onze bucketlist om te wegen op 
het toekomstig beleid?

• We kunnen de lokale 
partijprogramma’s inspireren door 
onze bucketlist voor te leggen.  
Hoe vroeger je dat doet, hoe groter 
de kans dat je de auteurs van de 
verkiezingsprogramma’s effectief 
inspireert.

• Maak een inventaris van alle lokale 
partijen die bij de verkiezingen 
opkomen in je gemeente.  

• Vanaf februari 2018 kan je deze info 
terugvinden op www.debattle.be.  

• Ook de verkiezingsprogramma’s 
van de politieke partijen worden in 
februari 2018 bekendgemaakt. (of 
op debattle.be)

• Vraag een gesprek aan met de 
partijen om je eisen voor te stellen 
en te beargumenteren.

• Bereid het gesprek met de politici 
goed voor met de jongeren die 
meegaan: 

=>  Wat ga je er brengen 
(welke eisen wil je zeker 
communiceren)?

=>  Wie heb je voor je?  Info over 
de politieke partij en welk 
mandaat men actueel heeft. 
Wat hebben die politici reeds 
gerealiseerd? Waarvoor 
staan ze bekend? Wat zijn de 
partijprogramma’s? 

=>  Welk verhaal ga je brengen 
en hoe ga je dat brengen met 
de jongeren?

=>  Wat ga je gebruiken 
als ondersteuning? 
Fotomateriaal? Filmpjes? 

=>  Werk je met 1 of meerdere 
woordvoerders?

=>  Wie neemt verslag?
=>  Hoe spreek je verder af? 
=>  Etc. 

• Neem daarbij een aantal jongeren 
mee die graag in gesprek willen 
gaan.  Laat hen getuigen hoe zij het 
huidige beleid ervaren en hoe zij 
naar de toekomst kijken.

• Dat kan individueel tijdens een 
gesprek met elke partijvoorzitter 
apart, of tijdens een gezamenlijke 
ontmoeting met alle voorzitters 
samen. Je kan dat achter gesloten 
deuren houden of eerder openbaar 
om zo dit moment aan te grijpen 
voor een ‘beleidsdialoog.’

• Soms kiest men voor de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie van de stad of 
gemeente om met het beleid in 
dialoog te gaan.

• Onderhandel met de politieke 
kandidaat om tot concrete 
engagementen te komen.  Ook 
dat is politiserend werken: vanuit 
concrete vragen en wensen samen 
sleutelen aan concrete oplossingen. 
Zo ontstaan engagementen en doen 
politici beloftes!

• Een voorbeeldbrief vind je hier op 
www.debattle.be. 
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Geachte Heer/Mevrouw,    Bevergem, 15 maart 2018

Op 14 oktober 2018 moeten we naar de stembus.  Met de jongerenwerking xxx 
zijn we reeds enige tijd bezig met het oplijsten van onze toekomstplannen, 
dromen en verlangens.  Daarnaast worden door de vele gesprekken onze jongeren 
zich er meer en meer van bewust dat hun stem een verschil kan maken en dat 
we meer willen meewerken aan de vormgeving van het beleid.

We zijn ervan overtuigd dat enkele van onze dromen en toekomstplannen 
overeenkomen met uw plannen en die van uw partij.  Het zou jammer zijn om niet 
samen te werken als we gelijkaardige streefdoelen hebben.  

Daar u als partijvoorzitter/lijsttrekker/politiek kandidaat op de lijst van xxx 
staat, zouden wij graag in een gesprek van gedachten 
wisselen omtrent deze plannen en dromen. dat kan 
in een apart interview of in een gezamenlijk 
gesprek met de lokale kandidaten van de 
partij in XXX (gemeente/stad).  

We organiseren samen met de kinderen en 
jongeren ook een vast instuifmoment 
en regelmatig activiteiten. u bent 
steeds van harte welkom op 
deze momenten waarbij we 
dan ook in gesprek kunnen 
gaan. 

Alvast dank bij 
voorbaat om met 
ons in gesprek 
te gaan,

Vriendelijke 
groeten

Namens 
xxx

Fase 2
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FASE 3: ACTIE IN BEELD:
ZET JE DROMEN &
EISEN IN DE KIJKER

Mei 2018 – 13 okt 2018



Fase 3

35

Hoe kunnen we onze 
bucketlist gezien en 
gekend maken in de 
gemeente of stad?  
Ons verlanglijstje is er en de beleidsmakers en politieke 
kandidaten zijn op de hoogte. Tijd om iedereen in de 
stad en gemeente wakker te schudden voor onze plannen, 
wensen en dromen. Kom op straat, bezet het gemeentehuis, 
wees aanwezig met je plannen op drukke momenten en 
evenementen, hou het plezant tijdens een flashmob, 
Tijd voor voelbare actie!

=> Toon met je actie wat je wil veranderen

• Door op straat te komen, door geluid te geven 
aan je bucketlist, door zo breed mogelijk te 
communiceren, … bouw je aan een draagvlak voor 
je eisen en je bucketlist.  

• Hoe groter en breder je draagvlak, des te meer 
zullen politici daarmee rekening houden. 

• Je kan focussen op alle ideeën uit je bucketlist of 
focussen op 1 centrale eis zoals meer ondersteuning 
en middelen voor jeugdwerkprojecten en 
-initiatieven.

• Je kan het ook symbolisch opvatten en tijdens je 
actie verwijzen naar je volledige bucketlist of via flyers je bucketlist of toekomstdromen 
uitdelen.

• Een knap voorbeeld van een symbolische actie was de rouwstoet van Oostende 
waarbij ze het jeugdbeleid ten grave droegen. (zie foto)  

• Een ander voorbeeld uit de Noord-Zuidsector was de begrafenis van Robin Hood (Steal 
from the rich and give to the poor) voor het federaal parlement omdat de Tobintaks 
door Europa niet werd doorgevoerd. (Tobintaks : taks op financiële speculatie waarbij 
de opbrengst van de taks in armoedebestrijding zou worden geïnvesteerd). 
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=> Actieweekend van 28, 29 en 30 september

• Natuurlijk plan je zelf je actie in wanneer de werking het beste acht.  Maar weet 
dat Debattle mikt op een actieweekend van 28-30 september. Men heeft dat 
weekend gekozen omdat het 14 dagen voor de verkiezingen valt. 

• Idealiter koppel je je actie aan andere geplande acties in die periode.
• Maar vanuit Uit De Marge/CMGJ vzw en Debattle schuiven we wel een 

actieweekend naar voor: 28, 29 en 30 september.  Wanneer soortgelijke acties in 
andere gemeenten in eenzelfde tijdspanne opduiken, zal de kracht ervan des te 
sterker zijn. Daarnaast is de kans ook groter dat de pers het oppikt.

Met Kinemaster maak je zelf supercoole fimpjes met je smartphone. Monteren, 
voice-overs maken, snelheid aanpassen en gedetailleerde audiobewerkingen 
uitvoeren, het kan allemaal. Ideaal om on the spot een prachtige aftermovie 
te maken van je event en meteen op Facebook te posten.
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=> Voorbeelden van acties: Enkele ideeën:
Maak zelf een verkiezingsaffiche met 
een centrale eis en de initiatiefnemer 
van je kerngroep – slogan zet jeugd-
welzijn op de politieke kaart. Verspreid 
deze affiche in zoveel mogelijk publie-
ke plaatsen, hang het uit aan ramen 
van huizen en winkels, op infoborden.  
(Reiken we een sjabloon aan?)
• Druk je bucketlist met je centrale 

eisen af op een groot spandoek 
en hang het op een centrale pu-
blieke plaats. 

• Extra: je geeft aan de politieke 
partijen even de tijd om deze ei-
sen te bespreken. Voor een be-
paalde deadline verwacht je van 
hen antwoord.  Eens de deadline 
verstreken, laat je een tweede 
doek drukken met de score erop: 
partij X gaat voor 10 eisen, partij 
Y gaat voor 7 eisen, party Z voor 3 
eisen, enz.

• Visualiseer je dromen en eisen op 
een graffiti-wall – houten panelen 
die je naast de verkiezingsborden 
in de gemeente plaatst.

• Verwoord je verontwaardiging en 
dromen in een rapnummer.

• Maak je eigen filmpje met inter-
views van jongeren over hun toe-
komstdromen.

• Organiseer een mars voor een 
hoopvol jeugdwelzijnsbeleid met 
je eisen op spandoeken.

• Organiseer een forumtheater in 
het gemeentehuis. 

• Organiseer een flashmob op een 
drukke plaats met de dansgroep  
(tijdens de markt, na de gemeen-
teraad, tijdens wijkfeesten).

Een flashmob (Nederlands: “flitsmeute”) is een 
(grote) groep mensen die plotseling op een 
openbare plek samenkomt, iets ongebruikelijks 
doet en daarna weer snel uit elkaar gaat. 
Het aantal deelnemers staat niet op voorhand 
vast; hoe meer deelnemers, hoe succesvoller 
de flashmob.  Op YouTube vind je heel wat 
leuke voorbeelden.  Let op: Het hoeft niet 
noodzakelijk om dansen te gaan. Je kan zeker 
ook met je kinderwerking het gemeenteplein 
vol tekenen met je dromen!

• Verzamel zo veel mogelijk hand-
tekeningen voor je eisen tijdens 
een actie op de markt.

• Kieswinkel (Samenlevingsopbouw).
• Vraag om met de jongeren tijdens 

het vragenuurtje op een gemeen-
teraad jullie programma/bucket-
list voor te stellen.

• In Zelzate hebben een 100-tal 
jongeren in 2016 het woord ge-
nomen tijdens een gemeenteraad 
om de ondersteuning voor het 
jeugdopbouwwerk te behouden. 
Daarbij hebben enkele jongeren 
tevens hun frustraties en wensen 
verwoord in een rapnummer dat 
werd gesmaakt! 

Op het jongerencongres van 9 december krijg je zelf te horen hoe je 
een forumtheater of theater der onderdrukten organiseert  en kan je 
een workshop volgen rond het opzetten van acties door Labo vzw (‘van 
verontwaardiging tot actie’)

Fase 3
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=> actietips

• Kies daarbij voor werkzame tactieken 
en strategieën. Wees creatief en 
laat soms routine varen (afwisselen  
betoging, flashmob, manifest, debat, 
signalennota op college, gesprek 
met de schepen, persbericht of pers 
uitnodigen op je toonmoment …). 

• Voer elk debat met maximaal publiek. 
Doorgaans heeft het geen enkele zin 
om bepaalde analyses, strategieën 
of tactieken onder bestuurders, 
beleidsmedewerkers, stafpersoneel 
of sympathisanten te houden. Er zijn 
al genoeg achterkamers.

• Durf ingaan tegen politici, functiona-
rissen en werkgevers op een stabiele 
en onderbouwde manier.



Fase 3

39

Fase 3

39

=> Communicatie naar de pers:

• Vraag aan je jeugddienst of 
communicatieverantwoordelijke 
van je organisatie of van de 
gemeente waar je actief bent, om 
een adressenlijst van de lokale en 
regionale pers.

• Verspreid een persbericht naar dat 
adresbestand.

• Tips om een goed persbericht te 
schrijven vind je via deze link: https://
www.schrijf.be/nl/hulp/schrijftips/
detail/copywriting_tips_persbericht.

• Registreer je actie op: www.
uitdemarge.be/wedogiveashit.

• Maak werk van 1 gebundeld 
persbericht indien er ook andere 
acties (Debattle, Ieders stemt telt, 
e.a.) plaatsvinden.

• Laat je persbericht door het 
jeugdwelzijnsoverleg onderschrijven.
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FASE 4 BLIJF (BE)WEGEN: 
WAT NA 14 OKTOBER 2018? 

na 14 okt 2018

In dit deel zoomen we in op : 
• Wegen op Bestuursakkoord en Meerjarenplan van je 

gemeente
• Vlaamse verkiezingen
• Politiserend werken is een permanente opdracht van 

elke jeugd(welzijns)werker
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=> Wegen op Bestuursakkoord en Meerjarenplan van je 
gemeente

• Eenmaal het nieuwe bestuur gestart 
is, plan je een structureel overleg met 
het bestuur en de bevoegde schepen.  
Vanaf 15 oktober tot eind 2018 wordt 
het bestuursakkoord opgemaakt.  
Communiceer jullie prioriteiten naar 
het nieuwe bestuur! Doe dat bij voor-
keur samen met de jeugdraad.  Een 
open en constructieve dialoog is im-
mers van groot belang. De schepen zal 
tenslotte het jeugd- en jeugdwelzijns-
beleid binnen het college en op de ge-
meenteraad moeten verdedigen. 

• Het meerjarenplan van het nieuwe be-
stuur mag uiteraard geen dode letter 
blijven, maar moet omgezet worden 
in realistische doelstellingen en con-
crete acties.  2019 is een plannings-
jaar: dan wordt het meerjarenplan 
(met prioritair beleid en overig beleid 
+ financieel plaatje) opgemaakt (of 
beter: verder afgewerkt). Ga ook over 
het meerjarenplan regelmatig in dia-
loog met het nieuwe beleid.  

• Op www.debattle.be vind je meer info 
over de beheers- en beleidscyclus 
(BBC) en de meerjarenplanning.

=> Vlaamse verkiezingen  

• Wat na 2018? Do we still give a shit? 
Natuurlijk stopt ons werk niet als de 
verkiezingen voorbij zijn. Na de ge-
meenteraadsverkiezingen in 2018 
zijn er immers de verkiezingen op fe-
deraal, Vlaams en Europees niveau in 
2019.

• Als de strijd om onze stem te laten ho-
ren op lokaal vlak gestreden is, gaan 
we met Uit De Marge/CMGJ vzw de 
strijdpunten meenemen naar een ho-
ger niveau. De signalen die tijdens de 
“We do give a shit!”-campagne wer-
den verzameld, zullen de basis vor-
men van de acties die opgezet worden 
om de bovenlokale politieke agenda 
te beïnvloeden. Natuurlijk zal Uit De 
Marge/CMGJ vzw dat niet alleen doen. 
Het is immers jullie stem die het luidst 
moet klinken en die de meeste impact 
zal hebben. Verwacht je dus maar aan 
de nodige “call for actions” zodat we 
er samen voor zorgen dat ze ons niet 
over het hoofd kunnen zien.

• Naast de strijd die we aangaan rond 
2019 volgen we ook de realisaties van 
de lokale besturen op. We zullen deze 
ten gepasten tijde naast de door jullie 
gegeven signalen leggen en de poli-
tiek herinneren aan wat er tijdens de 
campagne allemaal gezegd is.

Hoe kunnen we ook na 14 oktober 
2018 blijven wegen op het beleid ? 

Na de verkiezingen moet het nieuwe schepencollege overtuigd worden van de GROS-
eisenbundel.  Ga samen met de jeugdraad, het jeugdwelzijnsoverleg en andere partners in 
dialoog met het  bestuur en bekijk samen de beleidsprioriteiten van het nieuwe bestuur. 
(Waar wil het bestuur werk van maken? Staat het achter de voorstellen van de bucketlist?  
Gaat het voor een kind- en jeugdvriendelijk beleid?  Zal het voor een jeugdwelzijnsbeleid 
kiezen? Etc.) Overtuig de nieuwe coalitiepartners van de prioriteiten op vlak van 
jeugdwelzijn. Daarom is het belangrijk om met het nieuwe bestuur regelmatig overleg in 
te plannen: zowel over de inhoudelijke beleidslijnen maar ook over de samenwerking en 
de wederzijdse verwachtingen.



We do give a shit

42

=> Last but not least : Politiserend werken is een permanente opdracht van elke 
jeugd(welzijns)werker

Nadat je de oefening hebt gedaan voor de gemeenter-
aadsverkiezingen en de Vlaamse verkiezingen, heb je de 
knepen van het politiserend werken onder de knie . Enerzijds 
je signaalfunctie en anderzijds verandering nastreven in het 
belang van je kinderen en jongeren behoren tot de kernop-
drachten van elke jeugdwelzijnswerker.  
Maar het werk is niet gedaan: 
• Blijf wegen op het beleid door aandacht te hebben voor 

de signalen die kinderen en jongeren je geven. Inventa-
riseer deze signalen en ga met hen in gesprek hoe jullie 
concreet jullie eisen willen overmaken en realiseren. 

• Plan voldoende tijd in voor vindplaatsgericht werken en 
hou een signalendagboekje bij.

• Maak geregeld tijd in je instuifwerking om jongeren en 
kinderen te bevragen.

• Hanteer het jeugdwelzijnsoverleg als een forum waar je 
samen adviserend naar het beleid stapt.

• Nodig het bestuur (schepen, burgemeester) uit op je ac-
tiviteiten en toonmomenten; of gewoon eens in je instu-
ifwerking.

• Maak structureel werk van een signalennota die je laat 
onderschrijven door je lokaal netwerk en die jongeren 
zelf eens toelichten aan de schepen en/of het college.

• Schrik er niet voor terug om ook buiten verkiezingscam-
pagnes een ludieke en symbolische actie op te zetten. Zo 
hou je je eigen thema’s actueel zolang het bestuur zijn 
engagementen of voorstellen niet waarmaakt.  Bvb. een 
voetbalflashmob op de markt of in het gemeentehuis als 
de verlichting op het voetbalplein nog steeds niet in orde 
is gebracht.

• Probeer een aantal van je jongeren warm te maken om 
ook eens deel te nemen aan een nationale actie zoals 
een manifestatie van Hart Boven Hard. De ervaring leert 
dat jongeren door het groepsgevoel sterk gemobiliseerd 
worden om ook deel uit te maken van deze beweging en 
op straat te komen voor een socialer beleid. 
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Doe als jeugd(welzijns)werker aan politiek op 
constante basis. Om zaken te veranderen moet 
je blijven inzetten op signaleren, aankaarten, 
sensibiliseren, in gesprek gaan met de schepen 
en het college, jongeren een forum bieden en 
in dialoog laten gaan met beleidsmakers, hen 
mobiliseren tot actie,  …

Als we onze krachten met zijn allen 
bundelen zijn wij ervan overtuigd dat we 
de nodige impact hebben om het verschil te 
maken. Hopelijk spring ook jij mee op de kar.

43



Stijn Belmans
coördinator

stijn.belmans@uitdemarge.be

Mohamed Missaoui 
educatief medewerker

mohamed.missaoui@uitdemarge.be

Assia Akrifou
educatief medewerker

assia.akrifou@uitdemarge.be

is een publicatie van

meer informatie?


