
 23 september 2019, 10:00 (CEST)

Nieuwe website gidst ouder en kind naar
jeugdbeweging naar keuze

Een nieuwe website met handige zoekfunctie gidst Gentse ouders en jongeren

naar jeugdbewegingen in de buurt en geeft meteen aan waar er nog plaatsen vrij

zijn. De website maakt het makkelijk om wegwijs te geraken in het aanbod. 

Broodnodig, want Gent telt 70 jeugdbewegingen met samen zo’n 10.000 leden.

De Gentse Jeugddienst en de stadsondersteuners van Chirojeugd Vlaanderen, FOS Open

Scouting, KSA en Scouts en Gidsen Vlaanderen bundelden de krachten voor het project. Enkele

websitebouwers kregen de opdracht om een tool te ontwikkelen die je een duidelijk overzicht

geeft van de Gentse jeugdbewegingen en onmiddellijk aangeeft in welke jeugdbewegingen in de

buurt nog plaatsen vrij zijn: https://gentsejeugdbewegingen.be.

Gedetailleerd overzicht
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Gebruikers kunnen zelf bepalen in welke straal ze zoeken. Aan de hand van het geboortejaar

van het kind of de jongere selecteert de tool jeugdbewegingen met vrije plaatsen. Je krijgt een

overzicht te zien van jeugdbewegingen in jouw buurt. Per vereniging zie je de afstand tot de

opgegeven locatie, de openingsuren, contactgegevens, voor welke leeftijden er nog plaatsen

beschikbaar zijn, of ze al dan niet gemengd zijn en of kinderen met en zonder beperking er

welkom zijn.

Verkeerde perceptie

Hans Van Kerckhove (Scouts en Gidsen Vlaanderen): “Na een gezamenlijk onderzoek in 2018

merkten we dat niet iedereen de weg vindt naar een Gentse jeugdbeweging. Een van de redenen

was de perceptie dat alle jeugdbewegingen wachtlijsten hebben. Dat klopt niet. We hopen met

deze tool de toegankelijkheid van de Gentse jeugdbewegingen te vergroten.”

'Naast de permanente inspanningen op vlak van aanbod en infrastructuur,
werd duidelijk dat er aan gebruikerskant nood was aan een overzichtsportaal
dat enerzijds een overzicht biedt en anderzijds snel inzicht geeft in de
beschikbare plaatsen per vereniging. Want elk kind of elke jongere moet de
kans krijgen om aan te sluiten bij een jeugdvereniging.'
— Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Jeugdbewegingen die wel met een wachtlijst of ledenstop werken, kunnen de website gebruiken

om ouders door te verwijzen naar andere jeugdbewegingen waar nog vrije plaatsen zijn. Voor

tieners en twintigers die een plaats zoeken in de leidingsploeg van een jeugdbeweging, is er het

centrale e-mailadres gentsejeugdbewegingen@gmail.com.

Contact

Sofie Rédelé, kabinetschef schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-

mail sofie.redele@stad.gent

Ine Van Nuffel, consulent ondersteuning jeugdbewegingen, tel. 09 269 81 10, e-mail

ine.vannuffel@stad.gent

Bevoegd

Vind de perfecte jeugdbeweging in jouw buurt.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info
via www.stad.gent.

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent
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