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Aan: Gemeente Denderleeuw 

Datum: 10.08.2012 

 

1. Opzet van het onderzoek en onderzoeksvragen 

Denderleeuw kent de jongste vijf jaar een belangrijke toename van de bevolking. Vóór 2005 

schommelde het aantal inwoners rond de 17.000, in 2010 zijn dat er bijna 18.500 (zie bijla-

ge). 

Een deel van de bevolkingstoename is het gevolg van een instroom van allochtone gezinnen 

(zie bijlage). Mede hierdoor stijgt ook het aantal jongeren van allochtone origine uit de zo-

genaamde “least developed countries” (LDC). In combinatie met het aantal jongeren onder 

begeleiding van de bijzondere jeugdbijstand en het aantal uitkeringsgerechtigde jonge 

werkzoekenden, leidt dit ertoe dat Denderleeuw een beroep kan doen op bijkomende trek-

kingsrechten voor haar jeugdbeleid ten behoeve van maatschappelijk kwetsbare kinderen 

en jongeren. (Bron: het jongerencahier van het Steunpunt Sociale Planning van de Provincie 

Oost-Vlaanderen, 2011.) 

Maar wie zijn die “maatschappelijk kwetsbare jongeren” eigenlijk? Dat lijkt heel wat minder 

duidelijk. De jeugddienst stelt vast dat allochtone jongeren minder vertegenwoordigd zijn in 

het verenigingsleven en zeer selectief deelnemen aan activiteiten van de jeugddienst. Ook 

jongeren allochtone jongeren die secundair onderwijs volgen zijn moeilijk te bereiken. Wat 

willen die jongeren? Hoe kan de jeugddienst tegemoet komen aan hun noden en behoeften? 

Maatschappelijke kwetsbaarheid gaat over meer dan “deelnemen aan het aanbod”. Ook an-

dere vragen dringen zich op: bereiken andere (gemeente)diensten die jongeren met hun 

dienstverlening? Zorgt de zichtbare aanwezigheid van allochtone jongeren in het straatbeeld 

er misschien voor dat een andere, minder zichtbare groep kwetsbare jongeren vergeten 

wordt? Wat met de zogenaamde “ongeorganiseerde jeugd”? Is rondhangen voor hen een 

manier om andere jongeren te ontmoeten of is er gewoon geen alternatief? 

Op die vragen wil dit onderzoek een antwoord bieden. We onderzochten wie die maatschap-

pelijk kwetsbare jongeren zijn in Denderleeuw. Welke noden en behoeften zij hebben. Wel-

ke troeven de gemeente kan uitspelen en welke knelpunten er opduiken. Op basis van de 

bevindingen van dit onderzoek formuleren we enkele beleidsaanbevelingen.  
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2. Onderzoeksmethode 

2.1. Een cijfermatige schets 

In een eerste fase verkennen we Denderleeuw via het onderzoek van bestaande beleidsdo-

cumenten en statistische gegevens. Wat vertellen de cijfers over de jongeren in Dender-

leeuw? Hoe vertaalt zich dat naar het beleid? Krijgen maatschappelijk kwetsbare jongeren 

en diversiteit daar een bijzondere plaats in? 

We raadplegen hiervoor een aantal beleidsdocumenten en statistische databanken: 

 Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013. 

 Jeugdbeleidsplan 2011-2013. 

 Inburgerings- en integratiemonitor. 

 Jongerencahier Provincie Oost- Vlaanderen. 

 Gemeentelijke profielschets 2010. 

 Arvastat (VDAB). 

 Kansarmoede- index van Kind en Gezin. 

 Onderzoek naar vrijetijdsbesteding allochtone jongeren 2009. 

2.2. Een blik vanuit de dienstverlening 

Aanvullend op de cijfergegevens gaan we ook na welke ervaringen de diensten hebben met 

deze kwetsbare groepen.  

Via interviews met een aantal, dat rechtstreeks of onrechtstreeks met maatschappelijk 

kwetsbare kinderen en jongeren te maken hebben, maken we een inventaris op van alle 

diensten en maatregelen ten behoeve van maatschappelijk kwetsbare jongeren. Die sleutel-

figuren hebben vaak ook voeling met de moeilijkheden en drempels waarmee deze gezinnen 

kampen, zij kunnen inschatten wat werkt en wat niet en wat de belangrijkste noden zijn. 

Volgende sleutelfiguren werden geïnterviewd: 

1. Pieter Demyttenaere, jeugdconsulent. 

2. Elke De Schutter, Departementshoofd Dienst Vrije Tijd. 

3. Nele De Kock, schoolopbouwwerkster bij Samenlevingsopbouw. 

4. Ellen Goossens, drugbegeleidster PISAD. 

5. Lesley Vanhoorebeek, Integratieambtenaar. 

6. Hilde Brys, Cultuurfunctionaris. 

7. Marijke Rouckhout, Sociale Dienst. 

8. Guy De Ryck, coördinator Gemeenschapswachten.  

9. Roby De Decker, Gemeenschapswacht. 

10. Indra Decleer, Gemeenschapswacht. 

11. Greet Slagmulder, OCMW-secretaris.  

12. Saskia De Vriese, hoofd maatschappelijk werker OCMW. 

13. Ruth De Deyn, maatschappelijk werkster en trajectbegeleidster, OCMW 

14. Saar De Schrijver, maatschappelijk werkster en contactpersoon LOI, OCMW. 

15. Silvie Van Herzele, maatschappelijk werker De Puzzel, OCMW. 

16. Didier Demelin hoofdinspecteur bij de Lokale Politie.  

17. An Soin Sportdienst, sportfunctionaris.  

18. Jean- Paul Vandroogenbroeck zaalwachter bij de Sportdienst.  

Tijdens het onderzoek zijn we aanwezig bij het scholenoverleg en bij de jeugdraad.  
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Op het scholenoverleg willen we de schooldirecties, CLB’s en leerlingenbegeleiders polsen 

naar hun ervaringen met maatschappelijk kwetsbare jongeren.  

Aanwezig bij het scholenoverleg zijn: Pieter Demyttenaere, jeugddienst Denderleeuw, Ellen 

Goossens, drugbegeleider PISAD, Els Van Cauter, maatschappelijk werker Vrij CLB Ninove, 

Martine Arijs, coördinator veiligheid en gezondheid KA, Ilse Cannau, CLB GO! Dender, David 

Heyman, middenschool KA, Nico Van den Borre, Algemeen directeur IKSO, Erwin De Bra-

banter, preventieadviseur IKSO, Rolanda Roggeman, directie middenschool IKSO en Inge 

Van Bemten, leerlingenbegeleidster KA. 

Op de jeugdraad vragen we de jeugdverenigingen of zij maatschappelijk kwetsbare jonge-

ren bereiken en we polsen naar hun interesse om in de toekomst meer met maatschappelijk 

kwetsbare jongeren te werken. 

Op de jeugdraad zijn aanwezig: Jeugdhuis Pingie, Chiro Welle, KSA (jongens), Chiro, 

Scouts. Jeughuis Stam X is verontschuldigd.  

2.3. Ervaringsdeskundigen aan het woord 

Uiteraard laten we ook de jongeren zelf aan het woord. Zij weten als geen ander waar het 

chill is om af te spreken, welke fuiven er de moeite zijn, waarom sommige activiteiten niet 

boeien en welk ergernissen er leven bij de jeugd in Denderleeuw.  

Het omnisportterrein blijkt een bijzonder populaire afspreekplaats te zijn. Daar nemen we 

de meeste interviews af.  

Interviews afnemen op straat maakt vaak heel wat los bij de jongeren. Velen zijn blij dat 

hun verhaal gehoord wordt, anderen vragen zich luidop af of er wel iets mee zal gedaan 

worden. We voelen dat de jongeren vaak aarzelen om te praten over wat hen echt bezig 

houdt. Dat verrast niet: als onderzoekers hebben we geen vertrouwensrelatie met de jonge-

ren. Ze bewaren dan ook vaak een bepaalde afstand, zeker wanneer hun vrienden meeluis-

teren. Onderwerpen zoals drugs, problemen thuis of vandalisme liggen gevoelig en komen 

in dit onderzoek minder aan bod. Dit betekent niet dat er hier geen problemen mee zijn, wel 

dat we geen contactpersoon vinden die voldoende vertrouwen geniet bij de jongeren om 

hierover open te praten.   
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3. Wie is maatschappelijk kwetsbaar? 

In Denderleeuw leeft een substantiële groep kinderen en jongeren in een maatschappelijk 

kwetsbare situatie. We leiden dit af zowel uit de cijfers als uit de verhalen van de diensten.  

 

3.1. Inkomensonzekerheid 

Een bijzonder kwetsbare groep zijn de gezinnen die leven in inkomensonzekerheid. Het 

OCMW heeft het specifiek over “iedereen die van een vervangingsinkomen leeft”. Onze ge-

sprekspartners bij het OCMW stellen vast dat meer mensen dan vroeger een tussenkomst 

vragen bij financiële problemen.  

Werkloosheid is een belangrijke factor van inkomensonzekerheid. De werkloosheidsgraad in 

Denderleeuw was 7 procent in 2010 en is in 2011 gedaald tot 6 procent. (Bron: Arvastat)  

De jeugdwerkloosheid bedraagt 12,7 procent voor 2011, net onder het Vlaams gemiddelde 

van 14,2 procent. (Bron: Arvastat VDAB) 213 Jongeren jonger dan 25 jaar leven van een 

leefloon. (Bron: Agentschap voor Sociaal en Cultureel Werk) 

Verder zien we dat het aandeel allochtone werklozen tegenover het totaal aantal werklozen 

in Denderleeuw een stijgende lijn toont sinds 2007, van ongeveer 10 procent naar bijna 25 

procent. (Bron: Arvastat VDAB)  

Het gemiddeld aantal geboorten in kansarme gezinnen bedraagt ongeveer 2,7 procent van 

het totaal aantal geboorten. (Bron: Kansarmoede- index Kind en Gezin, cijfers 2010) 

Kijken we naar de verdeling van kansarmoede volgens “herkomst moeder”, dan zien we dat 

40 procent van het totaal aantal kansarme geboorten in Denderleeuw voorkomt bij gezin-

nen waar de moeder niet van Belgische afkomst is. (Bron: integratie- en inburgeringsmoni-

tor – zie ook onderstaande tabel) 

 

 

Herkomst moeder 

Denderleeuw VRIND. Regionaal 

stedelijke rand 

Vlaams gewest 

% t.o.v. totaal 

aantal kansarme 

geboorten 

% t.o.v. totaal 

aantal kansarme 

geboorten 

% t.o.v. totaal 

aantal kansarme 

geboorten 

België 58,8 68,2 35,9 

Geïndustrialiseerde 

landen 

0,0 2,3 2,8 

Oost- Europa 0,0 7,1 13,8 

Maghreblanden en 

Turkije  

0,0 4,4 23,3 

Andere landen 17,6 11,0 19,1 

Onbekend 23,5 7,1 5,2 
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3.2. Wooncomfort 

Bij het scholenoverleg en het interview met de OCMW- medewerkers kwam ook de woonsi-

tuatie aan bod. Ze merken dat grote, veelal Afrikaanse gezinnen een klein huis kopen met 

een lening bij het Vlaams Woonfonds. Na de aankoop is er vaak geen geld meer voor inves-

teringen en onderhoud waardoor de woning dreigt te verkrotten. Zo komen grote gezinnen 

in te kleine en weinig comfortabele huizen terecht.  

De kansarmoede in Denderleeuw lijkt geconcentreerd in de omgeving van het station. Die 

buurt telt veel woningen met beperkt comfort. Die worden door (Brusselse) immobiliënkan-

toren opgekocht en vervolgens doorverkocht of verhuurd aan nieuwkomers en Belgen van 

allochtone herkomst. (Bron: Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013, p. 58-59) 

Verder telt Denderleeuw een aantal aandachtwijken zoals Hemelrijk, Steenveld en Leebrug 

(foto’s van links naar rechts). 

    

3.3. Etnisch-culturele minderheden 

Denderleeuw kent de jongste jaren een instroom van allochtone gezinnen. In 2011 zijn 12,7 

procent van alle inwoners van Denderleeuw niet uit België afkomstig. Slechts 4,5 procent 

heeft niet de Belgische nationaliteit.  

Cijfers uit de inburgerings- en integratiemonitor geven een top 5 van de meest voorkomen-

de herkomstlanden in Denderleeuw: 

 

 

Herkomstland 

Denderleeuw 

Aantal % t.o.v. totaal aantal inwoners 

1. Congo (Dem. Rep.) 648 3,4% 

2. Marokko 280 1,5% 

3. Nederland 210 1,1% 

4. Rwanda 159 0,8% 

5. Turkije 100 0,5% 

 

Kijken we naar “origine”, dan zien we dat 42 kinderen en jongeren, jonger dan 25 jaar, af-

komstig zijn uit een land dat niet behoort tot de groep van de rijkste landen, zoals bepaald 

in de "Statistical profiles of LDCs (Least Developed Countries), 2001" van de Unctad. 
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Etnisch-culturele minderheden worden op diverse manieren gedefinieerd: herkomst moeder, 

nationaliteit, origine… De sociale situatie van deze groepen is wel consistent negatief. Zowel 

in de statistieken als in de ervaring van de diensten, zien we dat etnisch-culturele minder-

heden op verschillende vlakken slechter scoren. Ze hebben vaker een zwakke positie in de 

huisvesting en de arbeidsmarkt, lopen vaker schoolse achterstand op en ze nemen minder 

deel aan het vrije tijdsaanbod. Activiteiten en diensten die deze minderheden bereiken, be-

reiken dan ook zeer waarschijnlijk meer maatschappelijk kwetsbare gezinnen en jongeren. 

Toch moeten we waarschuwen voor veralgemeningen. Bij gesprekken met de jongeren valt 

op hoe gevarieerd de groep allochtone jongeren is. Er zijn grote verschillen in hoe lang de 

jongeren al in Denderleeuw of België wonen, van welke origine ze zijn, welke taal ze spre-

ken, welke culturele achtergrond ze hebben. Bijgevolg lopen hun noden en behoeften enigs-

zins uiteen.  

Dat is ook wat de integratiedienst en de politie ervaren: “het” Afrikaans gezin en “de” Afri-

kaanse gemeenschap bestaan niet. Ook niet in Denderleeuw. Er is veel diversiteit. Wat de 

ene groep als drempel ervaart, is dat voor een andere groep niet.  

We denken dan ook dat het weinig nuttig is om de term “allochtone jongeren” als werkdefi-

nitie aan te houden, gezien dit suggereert dat het hier om een homogene groep gaat. Het is 

wellicht nuttiger om aan de slag te gaan met groepen kinderen en jongeren die specifieke 

noden of moeilijkheden ervaren, zoals anderstalige nieuwkomers, jonge werkzoekenden, 

jonge leefloontrekkers, jongeren die niet aangesproken worden door het verenigingsleven, 

kinderen uit eenoudergezinnen …  

3.4. Bijzondere gezinssituatie 

In Denderleeuw bestaat een vijfde van de huishoudens uit eenoudergezinnen. Dat is hoger 

dan het Vlaamse gemiddelde. Alleenstaande moeders met kinderlast zijn bijzonder kwets-

baar. Deze gezinnen worden zowel geconfronteerd met financiële drempels als met een te-

kort aan opvang. 

Bij het scholenoverleg uiten schooldirecties en CLB’s hun bezorgdheid over kinderen die op 

jonge leeftijd alleen thuis zijn of bij een tante of neef wonen. In bepaalde Afrikaanse cultu-

ren is dit gebruikelijk, maar in de communicatie met de school zorgt dit soms voor proble-

men. Over hoeveel gezinnen het juist gaat, is niet bekend. 

Tot slot zijn er ook cijfers over het aantal jongeren onder begeleiding van de bijzondere 

jeugdbijstand: negen jongeren op duizend vallen onder maatregelen binnen de bijzondere 

jeugdbijstand. (Bron: Agentschap Sociaal-Cultureel Werk). 

3.5. Middelengebruik 

De politie merkt dat het comazuipen in Denderleeuw in opmars is. Vaak ligt vooral groeps-

druk aan de basis van dit gedrag. Laagdrempelige preventie, die vertrekt vanuit een ver-

trouwensrelatie met de jongeren, is hier aangewezen.  

PISAD begeleidt vooral cannabis-, heroïne- en cocaïnegebruikers. In 2011 heeft men 30 

lopende dossiers en worden er 16 nieuwe dossiers opgestart. De gemeenschapswachten 

vinden soms lepels met roetresten of lege plasticzakjes in de openbare ruimte, wat ook aan 

druggebruik wordt gelinkt. 

Sommige jongeren beginnen al op zeer jonge leeftijd te gebruiken. Vaak hebben ze moei-

lijkheden op school en thuis. Sommigen kampen ook met een depressie of een andere psy-
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chologische problemen. Hierdoor komen ze met verschillende hulpverleningsdiensten in con-

tact. 

Begeleiding bij PISAD kan tot 30 jaar. Daarna verwijst men de cliënten naar dienstverlening 

in Aalst of Ninove. Vroeger was 21 jaar de leeftijdsgrens maar die werd opgetrokken omdat 

men vaststelde dat de verplaatsing voor de meeste jongeren te moeilijk was. 

Verder stelt PISAD vast dat ze weinig allochtone jongeren bereikt. Binnen het raam van dit 

onderzoek is het onmogelijk om te achterhalen of die jongeren minder gebruiken of minder 

snel de stap naar de hulpverlening zetten. Een onderzoek naar de zorgtrajecten van drug-

gebruikers uit etnisch-culturele minderheden geeft hierover geen eenduidig uitsluitsel (Der-

luyn, I. 2008, pg. 1): 

Buitenlands onderzoek suggereert dat allochtone jongeren moeilijker de weg vinden 

naar zorgvoorzieningen, en dat zij in de drughulpverlening ondervertegenwoordigd 

worden. Nochtans heeft epidemiologisch onderzoek aangetoond dat etnisch-culturele 

minderheidsgroepen juist kwetsbaarder zijn voor ernstig middelengebruik in vergelij-

king met de algemene populatie omwille van, onder meer, de hogere werkloosheids-

graad, beperktere taal- en communicatievaardigheden, geringere onderwijskansen, 

intergenerationele conflicten, acculturatiemoeilijkheden en grotere druk van leef-

tijdsgenoten.  

Belgisch onderzoek suggereert dat etnisch-culturele minderheden hun weg naar de hulpver-

lening wel vinden, maar dat ze verhoudingsgewijs meer een beroep doen op laagdrempelige 

en ambulante hulpverlening (Derluyn, I. 2008, pg. 6).  

Jongeren praten zelf niet gemakkelijk over (hard) drugs, zeker niet als ze geen vertrou-

wensband hebben met hun gesprekspartner.  

PISAD merkt dat leerlingen uit het BLO en BUSO en leerlingen met lagere sociaaleconomi-

sche status sneller in contact komen met de hulpverlening. Vooral leerlingen uit het BLO en 

BuSo, die vaak van nabij worden opgevolgd door leerkrachten, worden vaker doorverwezen. 

3.6. Schoolse achterstand 

Schoolse achterstand is traditioneel ook een indicator van maatschappelijke kwetsbaarheid.  

Voor Denderleeuw zien we dat de schoolse vertraging in het lager onderwijs stijgt. In het 

secundair onderwijs zien we een daling, maar daarmee scoort Denderleeuw nog steeds ho-

ger dan het Vlaamse Gewest. (Bron: Gemeentelijke Profielschetsen 2010) 

Cijfers Departement Onderwijs (in aandeel schoolse vertraging): 

Lager Onderwijs 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Totaal Denderleeuw 11,8 12,5 13,3 13,3 13,9 14,4 15,5 16,1 

Vlaams gewest 14,6 14,7 14,9 15,1 15,1 14,9 15,1 15,3 

12 – 17- jarigen         

Totaal Denderleeuw 128,8 129,8 128,1 121,2 117,6 109,9 108,2 *** 

Totaal Vlaams Gewest 93,7 97,3 97,3 97,6 97,4 97,6 97,6 *** 
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Sleutelfiguren schuiven verschillende mogelijke oorzaken naar voren die de schoolse achter-

stand gedeeltelijk kunnen verklaren. 

Zo wijst men op het verschil tussen de thuistaal en de taal op school. Of op de lage scho-

lingsgraad van de ouders. In de kinderopvang van het OCMW vragen kinderen af en toe 

hulp met hun huiswerk omdat hun ouders hen daar thuis mee niet kunnen helpen. Dit ver-

wijst naar de bekende problematische kant van de huiswerkpraktijk en bij uitbreiding naar 

het structureel tekort schieten van het onderwijs in de ondersteuning van belangrijke groe-

pen kinderen en jongeren.  

De signalen die we in het scholenoverleg sprokkelen zijn, vragen hoe dan ook om aandacht: 

- Meestal spreken de kinderen en jongeren zelf wel Nederlands, en hun ouders niet. 

Soms komt het voor dat jongeren (ook in het secundair onderwijs) geen Nederlands 

spreken wanneer ze op school worden ingeschreven. Deze kinderen en jongeren lo-

pen sneller schoolachterstand op. Dit is eerder uitzondering dan regel.  

- Bepaalde Afrikaanse gezinnen nemen het, net zoals heel wat Vlaamse gezinnen, niet 

zo nauw met de vakantieregeling van de school. Kinderen die het al moeilijker heb-

ben, raken daardoor nog verder achterop.  

 

 

4. Het vrijetijdsaanbod in Denderleeuw 

4.1. De jeugddienst 

Een activiteit van de jeugddienst die zeer goed scoort qua bereik is de buitenspeeldag. 

Ook de jongeren die we op straat aanspreken, zijn hier zeer lovend over en vinden het leuk 

voor hun kleine broer of zus. De activiteit bereikt kinderen van verschillende nationaliteiten 

en verschillende bevolkingslagen. De buitenspeeldag is gratis en het is niet nodig om vooraf 

in te schrijven. Ook de andere gemeentediensten promoten het initiatief en er is ook natio-

nale ondersteuning. Waarschijnlijk verklaart dit mee het succes van deze dag. 

In de schoolvakanties is er de grabbelpas. Via het OCMW kunnen gezinnen een gratis 

grabbelpas bekomen. Toch wordt deze weinig aangevraagd. Waarschijnlijk is die dienstver-

lening niet bekend bij het brede publiek. De communicatie over de gratis grabbelpas wordt 

niet systematisch vermeld bij de informatie over de grabbelpas (bijvoorbeeld op de website) 

en het OCMW bereikt vooral het al bestaande OCMW-cliënteel. De voor- en naopvang die 

voorzien wordt bij de activiteiten is nochtans een grote troef, zeker voor gezinnen die pro-

blemen hebben om opvang te vinden. 

Voor 4 euro kan men via het OCMW een beurtenkaart kopen waarmee kinderen een week 

naar de speelpleinwerking kunnen komen. De speelpleinwerking bestaat nog niet zo lang 

en daardoor is het moeilijk om de toegankelijkheid te evalueren.  

Hilde Brys van de cultuurdienst, herinnert zich dat er vroeger nog een tienerwerking is 

geweest. De jongeren verzamelden aan het jeugdhuis en konden daar zelf een programma 

samenstellen. Dit had echter weinig succes en is uitgedoofd. De jongeren die daar op af-

kwamen waren meestal ook jongeren die al actief waren in een jeugdbeweging.  

Bij gesprekken met de jongeren merken we dat de jeugddienst bij de jongeren weinig be-

kend is. Twee jongeren die we in het kasteelpark ontmoeten, zijn al eens naar “de gemeen-

te” getrokken omdat ze een evenement wilden organiseren voor en met andere jongeren. 

Niemand heeft hen toen doorverwezen naar de jeugddienst of de jeugdraad. 
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4.2. Uitgaan? Denderleeuw is dood na tien uur! 

Uitgaan is een belangrijk onderdeel van de vrije tijd van jongeren. Veel jongeren klagen 

echter dat Denderleeuw daar weinig mogelijkheid toe biedt.  

Zo zijn de jeugdhuizen verbonden met de Scouts en de Chiro. Ze bereiken dan ook vooral 

het eigen publiek. Jongeren die niet tot die groepen behoren voelen zich al snel een buiten-

staander: 

“Je gaat daar niet binnen want dat is de Scouts of de Chiro en dat is één kliekje. Heb je 

boel met één iemand van de chiro, dan heb je direct de hele chiro tegen jou.”  

“Er zitten er daar geen zoals wij. Een zwarte heeft daar toch niks te zoeken (…) en al 

zeker niet als je Franstalig bent.” 

Vroeger was er een populaire bruine kroeg in Denderleeuw, café de Steamer, maar die is 

intussen gesloten. Als er voor de jeugd al iets te beleven valt in Denderleeuw, zijn het de 

schoolfuiven of fuiven van de Scouts of de Chiro. Denderleeuw kleurt? Dat is vooral voor 

oude mensen. Een aantal zwart-Afrikaanse jongeren vindt het jammer dat hier geen jonge 

mensen op afkomen want ze willen andere jongeren ontmoeten, “tonen dat we geen kra-

puul zijn”. 

Meestal gaan de jongeren dus op café in nabijgelegen steden want “Denderleeuw is na tien 

uur dood, mevrouw”. Ze noemen een danscafé uit Aalst, café De Bloempot, en De Kuip in 

Ninove. Ook het Brusselse uitgaansleven is populair. Cafés met goedkope drank en dansba-

re muziek genieten de voorkeur. Dat de jongeren het openbaar vervoer moeten nemen om 

uit te gaan, nemen ze erbij.  

Een vraag die steevast terugkeert, is die naar een jeugdcafé of een jeugdhuis voor ieder-

een. Hoe ziet dat jeugdhuis eruit? Voor de meesten is dat een uitgemaakte zaak: een ont-

moetingsruimte met zetels, een biljart of snookertafel, een TV, een play station III, goedko-

pe drank en een aparte rokersruimte. Een aantal jongeren zouden het leuk vinden om er 

sportwedstrijden op groot scherm te zien of als er play stationwedstrijden zouden doorgaan. 

Eén jongere ziet in het leegstaand fabriekspand van de Chemion in Liedekerke de perfecte 

locatie. 

Een aantal keer komt ook terug dat die ruimte “vrij toegankelijk” moet zijn. Dat contras-

teert met de verwachting dat wie binnenloopt in de cafetaria van de sportzaal, iets moet 

drinken of dat men er moet betalen om naar het toilet te gaan.  

Er is momenteel geen overdekte ontmoetingsplaats waar jongeren kunnen afspreken. 

Verder is er ook vraag naar meer fuiven. In de zomer zouden parkconcerten met fuifmuziek 

zoals hip hop, dubstep en reggae wel scoren.  

4.3. Cultuur 

Kinderen en jongeren die het thuis financieel moeilijk hebben, kunnen bij het OCMW een 

scholenpas aanvragen. De scholenpas is geldig voor schoolgerelateerde activiteiten van 

maximum één dag. Ook een aantal scholen buiten Denderleeuw aanvaarden deze pas. Mo-

menteel zijn er een honderdtal scholenpassen in omloop.  

Het OCMW verkoopt aan haar cliënten ook cinematickets aan 1,50 euro. Probleem is wel 

dat er in Denderleeuw geen cinema is en dat er een verplaatsing bijkomt naar een omlig-
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gende gemeente. De tickets zijn ook niet erg bekend bij mensen die geen cliënt zijn bij het 

OCMW. 

Wie bij de cultuurdienst een aanvraag indient, kan ondersteuning krijgen bij het organiseren 

van een straat- of wijkfeest. Het initiatief daarvoor ligt wel bij de bewoners, waardoor er 

in de praktijk vooral blanke middenklasse wijken van deze mogelijkheid gebruik maken. 

De cultuurdienst had ook plannen om voor jongeren een repetitieruimte in te richten. Het 

probleem was echter dat de vereiste infrastructuur en het nodige budget niet beschikbaar 

was. Waarschijnlijk is hier wel interesse voor. Een aantal Afrikaanse jongeren houdt zich 

bezig met rapmuziek. Voor een jongerenwerker kan dit een goed aanknopingspunt zijn om 

met deze jongeren aan de slag te gaan. 

4.4. Sport 

Sport leeft sterk bij de jongeren. Niet toevallig ontmoeten we de meeste jongeren op het 

sportterreintje met een skateboard of een voetbal onder de arm. Kijken we echter naar de 

meeste sportclubs, dan vinden we de diversiteit van het publiek op het sportterreintje daar 

niet terug. 

Volgens de sportdienst speelt de houding van de club en de trainer een grote rol. Clubs zo-

als karateclub Dai Nipon en voetbalclub Standaard Denderleeuw bereiken wel een sociale 

mix. We zien dat deze clubs op verschillende manieren bewust aan hun toegankelijkheid 

werken.  

Wie bijvoorbeeld net begonnen is bij de karate, kan een tijdje een karatepak gebruiken van 

de club. Daarna kan men een tweedehandspak kopen bij de club. Als een clublid het pak 

niet kan betalen “dan wordt dat in alle discretie opgelost door de trainer, niemand gaat daar 

iets van weten”.  

Standaard Denderleeuw bereikt ook een gemengd publiek. De club stelt minder strenge 

toelatingseisen en vraagt ook minder inschrijvingsgeld dan de andere clubs die sterker op 

competitie zijn gericht. De jongeren noemen Standaard lachend “de club voor zwervers (…) 

maar wij zijn ook zwervers hé mevrouw. Al moeten ze mij niet in een club steken. Wij moe-

ten… zwerven!” 

Het sportaanbod lijkt goed bekend te zijn, maar er manifesteren zich wel meerdere drem-

pels. 

Een financiële drempel. Het feit dat sommige jongeren wel deelnemen aan de gratis oe-

fendagen maar daarna afhaken, lijkt dit vermoeden te bevestigen. Bij het OCMW kunnen 

gezinnen een tegemoetkoming van maximum 100 euro per kind per jaar krijgen. Zien de 

OCMW-medewerkers een interessante kans, dan kunnen ze daarvan afwijken. Helaas infor-

meren niet alle clubs hun leden over deze mogelijkheid. Sommige gesprekspartners geven 

aan dat sommigen dat bewust niet doen omdat niet alle clubs die groepen willen aanmoedi-

gen om lid te worden. 

Door een beperkte capaciteit werven clubs minder actief naar nieuwe leden. De sportin-

frastructuur wordt nu al maximaal benut. Sommige clubs gebruiken de turnzaal van een 

school voor hun trainingen. De sportkampen die de sportdienst aanbiedt zijn erg populair en 

snel volgeboekt. Het aanbod wordt vooral ingenomen door autochtone middenklasse gezin-

nen die de aankondiging sneller oppikken en er sneller op reageren.  

Soms speelt ook de competitiviteit van de clubs een rol. Jongeren van 14 tot 18 jaar zijn 

moeilijk te bereiken door sportverenigingen. Het trainen in het weekend valt niet steeds te 

rijmen met het uitgaansleven van de jongeren. De sportdienst vindt het jammer dat er wei-
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nig recreatieve sport is voor hen. De jongeren compenseren dit zelf door de “vrije sport” op 

het sportterrein, al bereikt dit terrein stilaan zijn maximumcapaciteit.  

Tot slot sluit het aanbod zelf misschien minder aan bij de interesses van de jongeren. Het 

avonturenweekend voor de veertienplussers naar de Ardennen was niet volzet. Uit de ge-

sprekken met de jongeren over hun interesses blijkt dat ze vooral belang hechten aan ont-

moeting en graag ad hoc beslissen wat ze gaan doen. Zwerven. Uitgaan. Chillen. Gamen. 

Heel wat jongeren zijn niet geneigd om deel te nemen aan georganiseerde activiteiten en 

missen daardoor kansen om van het aanbod te profiteren. Een vertrouwensfiguur kan hen 

misschien van deze “koudwatervrees” afhelpen? 

Volgens de cultuurdienst heeft een stagiair tien jaar geleden ooit een vorm van buurtsport 

en graffiti uitgeprobeerd. Ook al waren er toen heel wat minder “hangjongeren” dan nu, het 

project leek tamelijk goed aan te slaan. Helaas verdween dit project samen met de stagiair.  

4.5. Verenigingsleven 

Bij een bijeenkomst van de jeugdraad kregen we de mogelijkheid om te polsen bij de 

jeugdbewegingen en jeugdhuizen naar hoe zij zich verhouden tegenover kinderen en jonge-

ren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. 

Alle jeugdverenigingen geven aan dat ze zich in principe open stellen voor iedereen en ma-

ken promotie voor hun aanbod via de scholen. Toch bereiken de meeste jeugdbewegingen 

geen of weinig maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. 

De leiding van de jeugdbeweging ziet zelf een aantal mogelijke redenen: de kinderen ken-

nen soms niemand die naar de jeugdbeweging gaat, sommigen komen enkel naar de “pro-

beerdagen” en haken af wanneer het betalend wordt en soms willen de ouders niet dat hun 

kind naar de jeugdbeweging gaat. Waarom de ouders hun kinderen niet naar een jeugdbe-

weging willen sturen, daar heeft de leiding weinig zicht op. Kinderen van lagere schoolleef-

tijd worden vaak gemakkelijker bereikt, voor oudere kinderen lijkt de jeugdbeweging niet 

meer hip.  

De jeugdhuizen maken vooral promotie voor hun activiteiten via sociale netwerksites wat 

volgens hen ook de drempel verhoogt voor wie geen “vriend” van hen is op facebook. 

De Scouts bereiken naar eigen zeggen wat maatschappelijk kwetsbare kinderen, vooral 

omdat de directeur van de Katholieke Centrumschool Denderleeuw (lagere school, KCD) 

kinderen doorstuurt en hen aanmoedigt om te blijven deelnemen. De scouts bereiken zowel 

allochtone als autochtone jongeren. De leiding probeert gezinnen met financiële problemen 

te helpen, maar voelt wat schroom om naar ouders te stappen die moeilijkheden hebben 

om te betalen. De scouts zetten ook in hun reclamefolders dat de gemeente tussenkomt bij 

de inschrijvingsprijs. 

De KSA ging zich op vraag van het OCMW eens voorstellen aan een aantal gezinnen bij het 

OCMW, maar dat heeft zich niet vertaald in inschrijvingen. 

4.6. Allochtone zelforganisatie 

Denderleeuw kent geen allochtone jeugdbewegingen. Er zijn wel een aantal initiatieven 

vanuit de allochtone gemeenschappen. Recent is er een organisatie opgericht die zich inzet 

voor Kameroen, een dame sensibiliseert rond diabetesproblemen in Congo en twee dames 

die Afrikaanse muziek en dans willen geven en ondersteund worden door de cultuurdienst 

De dame die Afrikaanse dans wil geven, neemt vaak deel aan activiteiten van de Integratie-
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dienst en via haar contacten daar vond ze de weg naar de cultuurdienst. Daarnaast is er 

ook een Rwandese vereniging die al wat langer bestaat, Gerwabel vzw. 

Gerwabel vzw is een vereniging voor Rwandese Onderdanen in België. De organisatie heeft 

een afdeling in Denderleeuw en is lid van de cultuur adviesraad. Voor praktische organisatie 

en administratie, o.a. de subsidiedossiers, krijgt deze organisatie steun van de integratie-

dienst en de dienst vrije tijd.  

Gerwabel organiseert verschillende activiteiten. Voor de kinderen organiseert men lessen 

Rwandees en jaarlijks geeft Gerwabel een feest in het kasteelpark. De bedoeling van dit 

feest is om mensen uit verschillende culturen samen te brengen. Maar tot op heden kende 

dit weinig succes. 

De vzw richt zich niet speciaal naar jongeren, maar toch houdt deze groep hen bezig. Hun 

kinderen krijgen een negatief imago, wat hen zorgen baart. Sommige Rwandese ouders 

hebben het gevoel dat ze nog maar weinig vat hebben op de jongeren. Vaak ontstaat er 

thuis een conflict tussen de ouders die veel belang hechten aan gehoorzaamheid en respect 

voor de ouders, en hun kinderen die in overleg willen gaan. Soms trekken de jongeren met 

klachten naar de sociale dienst. 

Er is ook Babbelonië, een initiatief van de Integratiedienst om anderstaligen samen te 

brengen, maar dit groepje bestaat uit een vast aantal geïnteresseerden en slaagt er moeilijk 

in om nieuwkomers aan te trekken. 

 

 

5.De jongeren  

 

5.1. Wie zijn die jongeren? 

Op basis van de gesprekken met de gemeentediensten en eigen observaties, selecteren we 

een aantal plaatsen waar regelmatig jongeren verzamelen. Daar interviewen we een veer-

tigtal jongeren en daarnaast voeren we ook wat lossere gesprekjes op de bank.  

Tijdens het onderzoek ontmoeten we meer jongens dan meisjes, wat overeen lijkt te ko-

men met de verdeling die we op straat zien. Er zijn ook verschillende leeftijden vertegen-

woordigd in het onderzoek. De jongste kinderen zijn acht jaar, de oudste is bijna twintig. De 

meerderheid van de jongeren is tussen de 13 en de 17 jaar oud. 

Opvallend veel voetballende jeugd in dit onderzoek. Veel jongeren spelen voetbal in de 

“leeuwenkooi” op het sportveldje, maar een groot deel van hen is ook lid van een voetbal-

club. Verder zien we ook heel wat skaters en BMX’ers, zowel op het skateterrein als daar-

buiten. 

De jongeren zijn ingeschreven in verschillende scholen. De meeste jongeren die we ont-

moeten wonen in Denderleeuw, maar zeker op vakantiedagen en bij mooi weer komen er 

ook jongeren uit o.a. Liedekerke en Brussel naar Denderleeuw om er hun vrienden te ont-

moeten. 

Bijna al onze gesprekken met de jongeren verlopen in het Nederlands. Heel wat jongeren 

zijn tweetalig en schakelen zeer vlot over van Nederlands op Frans en terug. 

We ontmoeten veel jongeren van allochtone origine. We hebben er niet expliciet naar 

gevraagd, maar vaak signaleren jongeren zelf situaties waarin er sprake is van discrimina-

tie.  
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5.2. Afspreekplaatsen 

De jongeren waarmee we spreken, ontmoeten we vooral op het omnisportterrein, een ter-

rein naast de sporthal met een voetbalkooi, de zogenaamde “leeuwenkooi”, en een aantal 

skatetoestellen. Ook in het kasteelpark, aan het station, aan de schippersbrug, op het gras-

veldje voor gemeentehuis, op de parking van de Delhaize en van de Taco, vinden we jonge-

ren bereid om te vertellen wat hen bezighoudt.  

Het publiek dat afspreekt bij de Taco’s en de Delhaize is vaak schoolgaande jeugd die 

voor en na school wat blijft hangen. Beide winkels liggen op wandelafstand van het Ikso. 

Het station lijkt een kwalijke reputatie te hebben, maar zowel uit de verhalen van de jon-

geren als uit observaties blijkt dat de stationsomgeving tegenwoordig een minder populaire 

afspreekplaats is. Zeker in de schoolvakantie, wanneer de schoolgaande jeugd niet pendelt, 

ligt het station er verlaten bij. Vroeger waren er soms gevechten rond het station en werd 

er gedeald, maar daar is nu niet veel van te merken. Waarschijnlijk speelt het onveilig-

heidsgevoel een rol in de reputatie die het station heeft. De stationstunnel oogt donker en 

het geluid wordt er weergalmd, wat tegen de avond voor een bepaalde sfeer zorgt. Ook het 

feit dat de spoorwegpolitie vanuit Denderleeuw opereert, waardoor soms combi’s het station 

oprijden, in combinatie met de camera’s her en der, geven de indruk dat er verhoogd toe-

zicht wordt gehouden.  

 

Ontmoetingsplaatsen met jongeren: 

   

Boven: omnisportterrein  Boven: ingang Taco’s  Boven: Schippersbrug 

Onder: grasplein gemeentehuis Onder: garages Delhaize Onder: stationstunnel 

   

 

5.3. “De leeuwenkooi is het beste dat ze hier konden doen” 

Het omnisportterrein is een populaire ontmoetingsplaats. Vooraan is er een voetbalkooi 

met ernaast wat bankjes, achteraan staan er skatetoestellen.  

Bij mooi weer zitten er in het weekend wel vijftig jongeren en is het een komen en gaan van 

skaters, fietsende kinderen, basketspelers en jongeren met een BMX.  
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Wanneer we er bij mooi weer langskomen zit een ploegje aan de kant te wachten tot het 

hun beurt is. De leeuwenkooi in het bijzonder is razend populair. “Het beste dat ze hier 

konden zetten”, volgens één van de jongeren. Soms ontstaan er rond de kooi nieuwe voet-

balmatchen tussen de wachtende jongeren. 

De jongeren hebben zelf een reglement bedacht voor de kooi, om ervoor te zorgen dat ie-

dereen aan de beurt komt: als er weinig jongeren staan te wachten om mee te spelen, wor-

den de spelers individueel vervangen. Is er een iets grotere groep die niet kan mee voetbal-

len, dan maakt die een ploegje dat straks tegen de winnaars mag spelen. De jongeren ma-

ken geen onderscheid in kleur of leeftijd, wat voor een erg bonte mix zorgt binnen de ploe-

gen. 

Hoewel de meeste jongeren op het pleintje elkaar kennen, is er een grote openheid naar 

anderen toe. Als we interviews afnemen, worden we door de jongeren zelf uitgenodigd: 

“Doe je een matchke mee, mevrouw? Een frietje?” Ook de sportdienst heeft goede ervarin-

gen met de jongeren. “We hebben er niet veel last mee en als het nodig is gaan we met hen 

babbelen. Ze luisteren en zijn echt redelijk.”  

De zelforganisatie die deze jongeren demonstreren en hun openheid naar anderen opent 

zeker deuren voor het mogelijk inschakelen van een jeugdopbouwwerker. 

5.4. Verbetermogelijkheden voor het sportterreintje 

Op het sportterreintje vinden we veel interesse voor het onderzoek. De jongeren willen het 

pleintje vooral behouden, maar zien wel een aantal verbetermogelijkheden. 

Er zouden meer toestellen kunnen komen aan de skateramp. Het skatepark is cool, maar 

een aantal skaters heeft voorkeur voor asfalt als ondergrond. Het zou leuk zijn als er wat 

meer variatie zou zitten in de toestellen. “Zoals in Aalst!” 

Sommige jongeren merken op dat er gebroken glas ligt tussen de skaterampen en dat dat 

wel gevaarlijk is voor de skaters en kleine kinderen. “Kunnen ze hier niet passeren met zo’n 

veegmachine van de stad?” 

De sportdienst vindt na het weekend soms zwerfvuil op het pleintje, afval van de nachtwin-

kel, en denkt dat het van jongeren is. Ze spreken jongeren er op aan als ze hen afval op de 

grond zien gooien. De jongeren reageren begripvol. De sportdienst vermoedt dat de jonge-

ren niet goed beseffen dat dit terrein er voor hen is. Als ze zich meer betrokken voelen, 

dragen ze misschien wat meer zorg voor het terrein? We merken wel op dat er maar één 

vuilnisbak op het terrein staat, wat misschien wat weinig is gezien de populariteit van deze 

plaats. 

De basketters vragen dan weer om basketringen aan de buitenkant van de leeuwenkooi. De 

populariteit van voetbal heeft immers als nadeel dat de basketters de basketringen die bo-

ven het doel hangen zelden kunnen gebruiken. Een achtjarige jongen met geschaafde knie-

en vindt het geen slecht idee om kunstgras in de kooi te leggen. 

Een aantal jongeren wil ook graag een schuilplaats hebben bij regenweer. De cafetaria van 

de sporthal – die ze “bij Wouter” noemen – is geen optie Als je daar wil gaan zitten moet je 

immers iets te drinken kopen.  

Het is duidelijk dat er meer geïnteresseerden zijn dan er in de voetbalkooi kunnen. Een aan-

tal jongeren stellen voor om het “verwaarloosde” voetbalterreintje aan het sportpark (zie 

foto hieronder) wat op te lappen en toegankelijk te stellen voor het publiek.  
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Volgens de sportdienst is dat 

pleintje momenteel eigendom 

van een voetbalclub. 

De sportdienst stelde ook zelf 

voor om een buitenkraantje te 

installeren aan het sportterrein. 

Tijdens de zomer nemen de jon-

geren nu water aan het kraantje 

bij de toiletten, waardoor het er 

soms wat vuil bij ligt. 

  

 

 

 

 

 

5.5. Relatie tussen jongeren op het omnisportterrein en de buurt 

Jongeren op het sportterreintje ergeren zich het meest aan de politiepatrouilles, waardoor 

ze zich geviseerd voelen. De agenten rijden traag langs met de combi, maar ze stappen 

niet uit. Recent waren er een aantal patrouilles te paard, wat de meeste jongeren overdre-

ven vinden. Een aantal jongeren noemen Denderleeuw een “Big Brothergemeente vol came-

ra’s, patrouilles en controles”.  

Het personeel van de sportzaal heeft zelden problemen met de jongeren en vindt dat er 

met hen wel te praten valt. In het feit dat er zoveel jongeren bij de sporthal verzamelen, 

zien ze kansen om met de jongeren aan de slag te gaan. In de sportzaal heeft men zelf 

geen personeel dat vaak met de jongeren kan bezig zijn. Nochtans zou het een extra be-

trokkenheid creëren, met misschien wat minder zwerfvuil van de nachtwinkel als gevolg. 

Misschien is dit een mooie opportuniteit voor een buurtsportwerker?  

Het terrein ligt eerder afgelegen. Toch klagen sommige buren over lawaaioverlast. Waar-

schijnlijk is dit lawaai afkomstig van allerlei activiteiten op de sportterreinen en valt dit 

moeilijk uit te sluiten. 

5.6. Inrichting van de stad 

De inrichting van de stad houdt ook heel wat jongeren bezig. Ze missen in Denderleeuw een 

aantal zaken die ze in een stad wel vinden zoals een McDonalds, winkels voor jongeren (een 

footlocker, een H&M, een Cool Cat, de Colab, de Zara, skatewinkels en voetbalwinkels), een 

uitgebouwd skatepark, een zwembad en een bioscoop.  

Jongeren moeten daarvoor nu met de bus of trein naar Aalst, Ninove of Brussel. Eén jongen 

vraagt of er een fietsuitleendienst kan komen. “Het mogen oude fietsen zijn, maar zo kun je 

tenminste rap van het één naar het ander”.  

Sommigen vinden dat de inrichting van de gemeente weinig rekening houdt met de wensen 

van de jongeren. Voetballende jongeren zien de ruimte om te voetballen slinken: 

“Zeg eens dat ze in de Zandplaatstraat die paarden wegdoen. We gingen daar vroe-

ger voetballen, maar nu zitten daar dus paarden. En dat stom kinderpleintje tegen-
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over Moreelstraat (nummer 49 mevrouw!) daar staan er toestellen voor kleuters en 

nu kunnen we daar ook niet meer voetballen! Ze zagen daar altijd over tegen ons.” 

5.7. Moeilijkheden, frustraties en signalen 

Na het officiële interview stoppen we ons notaboekje weg, waarna we met de jongeren over 

koetjes en kalfjes praten. Die momenten zijn altijd interessant: dan komen de bezorgdhe-

den van de jongeren echt boven.  

Een aantal jongeren klagen erover dat ze geen studentenjob vinden in Denderleeuw. En in 

Aalst zou men voorrang geven aan jongeren uit Aalst. 

Anderen amuseren zich niet op school. Een aantal jongeren vinden het Ikso een strenge 

school, véél te katholiek: “Het is bijvoorbeeld verboden om hand in hand te lopen met je lief 

en ze geven rap straf. Er zijn nog van die oude leerkrachten die nog zouden slaan, omdat ze 

dat nog gewoon zijn van vroeger. “ 

Een jongen van negentien schaamt zich ervoor dat hij Buso doet. “Ik ben Buso. Ik kan niet 

zo goed leren, dus ik weet niet of ik zal kunnen helpen met het onderzoek.”  

Bij de zwart-Afrikaanse jongeren zit er vaak diepe frustratie over vooroordelen. “Ze kijken 

naar ons alsof we krapuul zijn (…) doordat anderen vóór ons het verpestten, hebben wij nu 

een slechte naam.” Een jong meisje stoort zich aan het racisme, maar vindt dat het in Den-

derleeuw goed meevalt. 

Ook blanke jongeren voelen zich soms geviseerd. De jongeren aan de Taco’s betwijfelen of 

ze daar welkom zijn. Jongeren aan het sporterrein ergeren zich aan de frequente controles 

door de politie. Kinderen en jongeren die vaak “op straat” aanwezig zijn, noemen zichzelf 

lachend “de zwervers”. 

Gesprekken in groep gaan vaak over wiet, drank, liefjes en uitgaan. Hoewel de jongeren in 

groep wat stoerder doen en elkaar uitdagen, zijn ze tegenover ons en andere voorbijgan-

gers altijd beleefd.  

Uit de gesprekken met de gemeenschapswachten begrijpen we dat het contact met de jon-

geren moeizaam verloopt. De jongeren gedragen zich in groep soms stoer, waardoor de 

gemeenschapswachten hen niet altijd durven aan te spreken. De gemeenschapswachten 

hebben het tijdens het interview vooral over problemen en overlast. Tezelfdertijd blijken ze 

niet zo’n goed zicht te hebben op wie deze jongeren zijn en wat hen bezighoudt. Ze maken 

er zich zorgen over dat jongeren op straat zitten en daar niks te doen hebben waardoor ze 

kattenkwaad uithalen. Het geeft ons de indruk dat de gemeenschapswachten een wat een-

zijdig negatief beeld hebben van de jongeren, wat hun verstandhouding met die jongeren 

niet ten goede komt. De jongeren zelf geven aan dat ze de gemeenschapswachten niet 

goed kennen, maar dat ze met hen geen moeilijkheden ervaren. 

5.8. Welzijn 

Gezinnen met kinderen 

Kinderen tot de leeftijd van 12 jaar zijn in dit onderzoek minder gevat omdat ze minder op 

straat te vinden zijn, waar onze gesprekken plaatsvonden.  

De jeugdbewegingen melden dat ze die jongere groepen gemakkelijker bereiken dan de 

oudere jongeren. Ook de jeugddienst lijkt die groep beter te bereiken met initiatieven als de 

buitenspeeldag en de grabbelpas. 
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Bij lagere schoolkinderen zijn de noden en behoeften dan ook van een andere aard dan die 

van de jongeren. De directie van het Ikso merkt dat sommige kinderen in de lagere school 

minder regelmatig naar school komen en daardoor schoolachterstand oplopen. 

Het OCMW biedt een sociaal tarief voor de kosten van de kinderopvang. Toch kunnen 

kwetsbare gezinnen daar moeilijk een beroep op doen, gezien er wachtlijsten zijn voor kin-

deropvang. Alternatieven in de deelgemeentes zijn niet haalbaar voor gezinnen zonder wa-

gen.  

Jonge kinderen “verleren” tijdens de zomermaanden soms hun opgedane kennis van het 

Nederlands. Het OCMW wil daarom tijdens de zomer de kinderen Nederlands geven tijdens 

de opvang, met animatoren die daarvoor zijn opgeleid.  

Bij de kinderopvang van het OCMW ziet men dat sommige ouders opvoedingsonzeker zijn 

en met vragen blijven zitten die ze “aan de schoolpoort” niet durven stellen, maar waarmee 

ze ook niet naar een hulpverlener zullen stappen. Ouders hebben nood aan informele ont-

moetingsmomenten waar ze over opvoeden kunnen praten. De medewerkster denkt zelf 

aan een “Huis van het Kind”, een laagdrempelig initiatief dat zowel in dienstverlening als 

ontmoetingsmogelijkheden zou voorzien.  

Jongerenwelzijn  

Het OCMW stelt vast dat er weinig dienstverlening en ondersteuning is voor meerderjarige 

jongeren. Na het secundair onderwijs verliezen ze de ondersteuning vanuit de school en 

worden ze verondersteld om met vragen en problemen naar diensten te gaan in één van de 

omliggende steden. Zowel PISAD als medewerkers van het OCMW stellen vast dat dit voor 

velen betekent dat hun begeleiding daar stopt en dat zij pas terug in de hulpverlening op-

duiken als hun problemen al geëscaleerd zijn. 

Verder ziet het OCMW dat sommige van hun jongeren verschillende begeleidingstrajecten 

doorlopen, maar dat de uitwisseling tussen de diensten niet optimaal verloopt. Soms denkt 

een dienst onterecht “dat een andere dienst dit verder opvolgt”, waardoor er in de praktijk 

niemand verantwoordelijkheid neemt voor deze cliënt. Een suggestie kan zijn dat de be-

trokken diensten hieraan verhelpen door een gericht casusoverleg te organiseren, met deel-

name van de cliënt. 

Het OCMW merkt dat de schriftelijke communicatie met jongeren en gezinnen in een maat-

schappelijk kwetsbare situatie niet op punt staat. Ze pleiten voor een eenduidige eenvoudi-

ge communicatie met afbeeldingen zodat zowel anderstaligen als mensen die moeite heb-

ben om Nederlands te lezen de informatie kunnen begrijpen. 

Schriftelijke communicatie tussen diensten en cliënten wordt in vele diensten als problema-

tisch ervaren - en niet alleen in sociale diensten, en niet alleen in Denderleeuw. Dit bemoei-

lijkt niet alleen de communicatie, maar veroorzaakt ook onderbescherming. Om de afstand 

tussen dienstverlening en cliënten te overbruggen, kiest men in toenemende mate voor out-

reachend werken. Outreachende werkers bouwen aan vertrouwensrelaties met de cliënten 

in hun leefwereld van de mensen. Zij kennen de sociale kaart en kunnen cliënten onder-

steunend doorverwijzen als dat nodig is. Op die manier kan het OCMW cliënten bereiken die 

momenteel niet de ondersteuning genieten waarop ze recht hebben. In Denderleeuw heeft 

het OCMW (nog geen) ervaring met outreachend werken. Ook een jeugdopbouwwerker kan 

mee een brugfunctie vervullen tussen de (jongere) cliënt en het OCMW. 
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6. Beleidsadvies 

Jeugdbeleid overstijgt de jeugddienst en moet het resultaat zijn van een gezamenlijke in-

spanning, zowel op het vlak van welzijn, onderwijs als vrije tijd.  

6.1. Een aanbod op maat 

De jeugddienst stelt vast dat sommige activiteiten weinig succes hebben. Vooral de groep 

12 tot 16-jarigen is moeilijk te bereiken. We zien dat er verschillende drempels een rol spe-

len: de promotie rond de activiteiten en de bijhorende kortingen bereikt niet altijd de doel-

groep; georganiseerde activiteiten schrikken sommige jongeren af; het aanbod sluit niet 

altijd aan bij de interesses van de jongeren. Er waren ook jongeren die graag een activiteit 

wilden organiseren, maar niet naar de jeugdraad of de jeugddienst werden doorverwezen.  

 Advies 

Communicatie rond het aanbod en de bijhorende kortingsmogelijkheden kan explicieter, en 

vanuit verschillende diensten gebeuren. Jongeren informeren zich vaker via vrienden dan 

dat ze informatiekrantjes of websites raadplegen. Hen aanspreken op evenementen en een 

flyer geven werkt soms. Facebook werkt pas nadat je al een relatie hebt met jongeren, 

want je moet “vrienden maken”, je moet “binnen geraken”.  

We zien daarom een sterke meerwaarde in het inzetten van een jeugdopbouwwerker. De 

jongeren tonen interesse in sport, muziek (parkconcerten) en fuiven. Een laagdrempelige 

organisatie van activiteiten, zoals een voetbalmatch op groot scherm, kan een nieuw pu-

bliek aanspreken. Daarnaast zijn er ook creatievelingen die bijvoorbeeld zelf rappen. Dit zijn 

mogelijkheden voor de jeugdopbouwwerker om met hen aan de slag te gaan en andere ge-

interesseerden mee te nemen in een gezamenlijk participatief project?  

Ook buurtsport is voor een jeugdopbouwwerker een “toegangspoort”. Hier ligt een kans op 

samenwerking tussen  de sportdienst en de jeugddienst. Een buurtsportwerker kan vinger 

aan de pols houden bij de jongeren, hen de weg desnoods de wijzen naar hulp- en dienst-

verlening, maar ook de signalen die hij of zij opvangt bij de jongeren doorgeven aan het 

beleid. Belangrijk is wel dat deze jeugdopbouwwerker en de buurtsportwerker voldoende 

tijd investeren in contacten met de jongeren, zodat zij een vertrouwensband met hen kun-

nen opbouwen.  

De buitenspeeldag die de jeugddienst organiseert is een troef: bij dit evenement is ontmoe-

ting mogelijk zowel voor de kinderen als voor hun ouders. Het is een uitgelezen moment om 

ook andere activiteiten onder de aandacht te brengen en ouders aan te spreken.  

6.2. Uitgaan en ontspanning 

Jongeren kaarten vaak aan dat er voor hen geen “toegankelijke” ontmoetingsruimte is. De 

jeugdhuizen die er zijn hebben een hoge drempel, en uit de gesprekken op de jeugdraad, 

zien we dat er vanuit de jeugdhuizen weinig interesse is om zich meer op jongeren in een 

maatschappelijk kwetsbare positie te richten.  

Daarnaast zien we dat er allochtone zelforganisaties ontstaan, en dat er vanuit de jongeren 

ook initiatieven komen om andere jongeren te ontmoeten, zoals de zwart- Afrikaanse rap-

pers die willen tonen dat ze geen krapuul zijn.  

In Denderleeuw zijn heel wat jeugdbewegingen, maar zij bereiken vaak weinig of geen jon-

geren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Toch lijkt er interesse voor deze doelgroep 
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bij de KSA. Zij zijn zich eens bij het OCMW gaan voorstellen aan een aantal gezinnen die 

misschien geïnteresseerd waren.  

Tot slot spreken bij verschillende diensten hun wens uit om de bestaande scholenpas uit te 

breiden naar een “kansenpas”, die voor verschillende activiteiten kan gebruikt worden.  

 Advies 

Jongeren hebben nood aan een ontmoetingsruimte waar ze welkom zijn en zich ook welkom 

voelen. Een jeugdopbouwwerker kan van daaruit aan de slag en kan brugfiguur zijn tussen 

de initiatieven die de jongeren willen nemen en de ondersteuning die voor handen is, zoals 

de subsidie voor wijk- en straatfeesten.  

Het lijkt aangewezen om na te gaan of er bij de leiding van de jeugdbewegingen voldoende 

gedragenheid is om in te zetten op maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Als 

dat zo is, vraagt dit ondersteuning en begeleiding. De Scouts en KSA bereiken de doelgroep 

enigszins. Is er hierbij meer ondersteuning mogelijk? De leiding van de Scouts vindt het 

bijvoorbeeld moeilijk om ouders met financiële problemen aan te spreken over afbetalings-

regelingen. Bij wie kunnen zij met dergelijke vragen terecht? 

Aangezien we vaststellen dat veel gezinnen financiële drempels ervaren bij deelname aan 

het bestaande aanbod gaan we ervan uit dat een kansenpas nuttig kan zijn. Toch is het be-

langrijk om ook aan andere drempels te werken en om deze voordeelpas actief en gericht te 

promoten bij de groepen die er baat bij hebben. Een jeugdopbouwwerker, die dicht bij de 

jongeren staat, kan hierbij zeker een rol spelen.  

6.3. Sport 

Voetballen, skaten en BMX’en is populair bij heel wat jongeren. Een blik op het omnisport-

terrein zegt genoeg. We zien echter dat dit pleintje zijn maximumcapaciteit overstijgt. We 

stellen ook vast dat maatschappelijk kwetsbare jongeren weinig vertegenwoordigd zijn in 

sportclubs, of dat ze er niet snel genoeg bij zijn om in te schrijven voor sportkampen. Ande-

ren klagen dat er te weinig voetbalruimte is. 

 Advies 

Er is vraag naar recreatieve sport. Buurtsport, die op verschillende locaties vrijblijvend 

sportactiviteiten aanbiedt, kan hier voor een deel aan tegemoet komen. Verscheidene plein-

tjes kunnen tijdelijk als voetbalpleintje worden ingericht, bijvoorbeeld met een panavoet-

balkooi. Het succesvolle project dat een stagiair ongeveer tien jaar geleden had opgestart, 

was ook met buurtsport begonnen. Dit is een ideale gelegenheid om veel jongeren te leren 

kennen. 

Naast het omnisportterrein ligt een verlaten voetbalveld. Zijn er mogelijkheden om dit wat 

op te lappen en open te stellen voor de jongeren?  

Bij de inrichting van het publiek domein kunnen ook jongeren betrokken worden om plein-

tjes en parkjes vorm te geven. Op die manier vermijden we dat de jongeren hun voetbalter-

reintjes kwijtspelen en creëren we meer betrokkenheid bij de plaatsen die voor hen zijn 

ingericht. 

Voor de sportkampen is het misschien een oplossing om een aantal “gesubsidieerde” plaat-

sen beschikbaar te houden voor kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare gezin-

nen. Vaak is er wel interesse om deel te nemen aan een sportkamp, maar is alles te snel 

volzet. 
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6.4. Relatie met de anderen 

Bij onze contacten op het terrein signaleerden de jongeren een aantal moeilijkheden in de 

relatie met hun omgeving.  

Met de politie hebben de meeste jongeren weinig direct contact, maar ze hebben wel het 

gevoel dat ze geviseerd worden.  

De gemeenschapswacht vindt het moeilijk om jongeren in groep aan te spreken omdat ze 

stoer doen en dat sommigen hen dan belachelijk maken. De jongeren zelf praatten bij onze 

contacten nooit over de gemeenschapswachten.  

De jongeren op het sportterrein kunnen het wel goed vinden met de mensen op de sport-

dienst en tijdens observaties stellen we vast dat de meeste jongeren erg open en joviaal 

zijn, ook naar passanten en andere sportclubs toe.  

We zien ook dat jongeren, met of zonder problemen, niet snel hun weg vinden naar de 

dienstverlening. 

 Advies 

Jongeren, zeker rond de leeftijd van 14 tot 17 jaar, zijn in volle experimenteerperiode met 

liefjes, drank, sigaretten en misschien ook wiet? Dit is voor deze leeftijd erg normaal ge-

drag, dat na die periode meestal ook weer verdwijnt. Door ontmoeting met andere jonge-

ren, tasten ze grenzen af en leren ze ook.  

Het experimenteergedrag leidt soms ook eens tot excessen zoals comazuipen of nachtlawaai 

of eens een grote mond opzetten. Dat gebeurt vaak onder een zekere groepsdruk. Daardoor 

komen de jongeren soms in aanvaring met ordediensten of buurtbewoners.  

Een jeugdopbouwwerker kan een nuttige brugfiguur zijn tussen de jongeren en de diensten. 

Enerzijds kan de jeugdopbouwwerker een klankbord zijn voor jongeren met vragen of pro-

blemen, en in samenspraak met de jongere, hen doorverwijzen naar de dienstverlening als 

dat nodig is. Anderzijds kan een jeugdopbouwwerker ook een bemiddelende rol opnemen in 

de relatie tussen de jongeren en de diensten, buurtbewoners en politie.  

We zien er zeker ook kansen in om een kennismaking te organiseren tussen de gemeen-

schapswachten en de jongeren. Eens beide partijen elkaar beter kennen, zal de communica-

tie waarschijnlijk vlotter verlopen. Een jeugdopbouwwerker kan hiervoor de nodige contac-

ten leggen. Daarnaast kan het ook nuttig zijn om de gemeenschapswachten te coachen in 

een meer bemiddelende rol en hen vorming te geven over hoe ze constructief kunnen om-

gaan met grensoverschrijdend gedrag. 

6.5.Communicatie en bereikbaarheid 

Veel diensten hebben een interessant aanbod voor kinderen en jongeren, maar stellen vast 

dat zij geen maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren bereiken, ondanks de reduc-

tie- en kortingssystemen.  

Tijdens een gesprek met deze diensten, maar ook met de jongeren, zien we echter dat het 

aanbod soms weinig gekend is. Soms zijn de ouders anderstalig en begrijpen ze hun Neder-

landstalige folder niet en soms komt de informatie niet tot bij hen omdat ze geen informa-

tiekrantjes en websites raadplegen. Worden ze toch geïnformeerd, bijvoorbeeld via het 

OCMW, dan kan het zijn dat er bijvoorbeeld voor de sportkampen al geen plaats meer is om 

in te schrijven. 
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 Advies 

Door de communicatie over activiteiten en de bijhorende kortingen specifiek naar deze 

doelgroep te richten, kunnen veel meer mensen bereikt worden.  

Zo dacht het OCMW aan een folder met pictogrammen voor iedereen die moeilijk Neder-

lands kan lezen, om de begrijpbaarheid van hun informatie te verbeteren. Een organisatie 

als ODiCe biedt hierbij ondersteuning. 

Daarnaast is er ook nood aan een ankerfiguur of outreachend werker die belangrijke infor-

matie en interessante aanbiedingen tijdig tot bij de mensen brengt, ook voor mensen die 

niet behoren tot het OCMW-cliënteel. 

Dit kan gebeuren via diensten die dagelijks contact hebben met kwetsbare gezinnen, zoals 

Kind en Gezin of de school. Voorwaarde is wel dat de onderlinge communicatie tussen de 

diensten vlot en systematisch verloopt, zodat elke dienst tijdig zijn cliënten op de hoogte 

kan brengen van het aanbod. Ook hier kan een jeugdopbouwwerker als brugfiguur een be-

langrijke rol spelen. 

Tot slot is ook de fysieke bereikbaarheid van een dienst belangrijk. Verschillende drempels 

weerhouden mensen ervan om ergens binnen te gaan: een pijltjessysteem om het juiste 

loket te vinden, een afspraak maken vooraf, ergens moeten aanbellen of zelfs naar een an-

dere stad gaan. Met een aantal kleine ingrepen (zoals de deur openzetten, open spreekuren 

houden, het onthaal duidelijk bij de inkom installeren… ) is het vaak al mogelijk om “twijfe-

laars” over de streep te trekken. 

6.6. School 

Denderleeuw heeft een toename gekend van leerlingen met schoolse achterstand. Schooldi-

recties zien verschillende elementen die daartoe bijdragen. Onwettige afwezigheid (soms 

voor langere periodes) komt op de lagere school vaker voor, met schoolse achterstand tot 

gevolg. Anderstalige kinderen hebben een grotere kans op schoolse achterstand, zeker 

wanneer ze pas in het secundair in een Nederlandstalige klas terecht komen.  

Het OCMW merkt dat laaggeschoolde en anderstalige ouders hun kinderen niet altijd kunnen 

helpen met hun huistaak. Onderzoek van Samenlevingsopbouw bevestigt dat ook de ouders 

hierover ontevreden zijn. Kritische onderwijskundigen geven aan dat het huistakensysteem 

de sociale ongelijkheid op school versterkt: sommige kinderen kunnen thuis rekenen op een 

betere ondersteuning dan andere. 

Een aantal problemen op school lijkt veroorzaakt door verschillen in referentiekader. Bij 

nieuwkomers leven er soms erg hoge verwachtingen van de school, die de school zelf als 

verantwoordelijkheid van de ouders ziet. 

 Advies 

Deze gezinnen stellen veel vertrouwen in de school en de leerkrachten. Dit is een kans voor 

initiatieven die erop gericht zijn ouders te informeren. Wellicht is hierbij samenwerking mo-

gelijk met partners als Samenlevingsopbouw, opvoedingsondersteuning en het OCMW. Be-

langrijk is wel dat de communicatie hierover ook de ouders (ook de anderstalige) bereikt. 

Uit het onderzoek van Samenlevingsopbouw, blijkt dat anderstalige ouders de communicatie 

als een pijnpunt ervaren. Ze missen nog te vaak belangrijke informatie vanuit de school. 

Schriftelijke communicatie is problematisch. Outreachende brugfiguren die het vertrouwen 

van de ouders genieten kunnen hier een belangrijke rol in spelen. 
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6.7. Opvoedingsondersteuning 

Verschillende diensten vangen signalen op dat sommige ouders kampen met opvoedingson-

zekerheid. Hun eigen opvattingen over opvoeding stroken niet met de realiteit waarmee hun 

puberende jongeren worden geconfronteerd, wat soms leidt tot conflictsituaties en een ge-

voel van machteloosheid. De ondersteuning die ze uit de gemeenschap, en zeer concreet 

van de school verwachten, komt er niet. Er bestaat schroom bij de ouders om met hun vra-

gen naar de dienstverlening te stappen. Volgens het onderzoek van Samenlevingsopbouw is 

er een grote nood aan opvoedingsondersteuning en uitwisseling met andere ouders. 

 Advies  

Er is in Denderleeuw geen traditie om outreachend te werken, om vanuit een dienst zelf de 

stap naar het publiek te zetten. Nochtans is er nood aan een laagdrempelig aanspreekpunt 

waar ouders terecht kunnen met hun grote en kleine vragen. Een buurthuis biedt hier mo-

gelijkheden. Van daaruit kunnen ontmoetingsmomenten worden georganiseerd. Ook “Hui-

zen van het Kind” werken op die manier en combineren dienstverlening met ontmoeting, 

wat de toegankelijkheid verbetert.  

Een andere mogelijkheid, is om te werken vanuit de school, waar ouders elke morgen naar 

toe gaan. Door bijvoorbeeld koffie aan te bieden aan ouders die hun kinderen naar school 

brengen, creëer je spontane ontmoetingsmomenten.  

Ook hier kunnen brugfiguren een belangrijke rol opnemen. Didier Demelin, hoofdinspecteur 

bij de politie, had het bij ons gesprek over een kapster die contacten heeft bij verschillende 

allochtone gemeenschappen. In de allochtone zelforganisaties zijn er een aantal geënga-

geerde leden die via de integratiedienst hun weg vinden naar de cultuurdienst om hun ini-

tiatieven te ondersteunen. Brugfiguren kunnen zorgen voor toeleiding en signalen vanuit de 

gemeenschap tot bij de diensten krijgen. 
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7. Algemeen besluit 

7.1. Werken aan een  bruikbaar en toegankelijk aanbod 

Heel wat lokale diensten in Denderleeuw willen graag aan de slag met jongeren of willen 

graag een jong publiek bereiken. De gemeente kent een bloeiend verenigingsleven en er is 

een uitgebreid aanbod aan sportkampen en andere activiteiten. Helaas slagen vele initiatie-

ven er niet in om aan te sluiten bij de noden en behoeften van een belangrijke groep jonge-

ren. Maatschappelijke kwetsbare jongeren maken nauwelijks gebruik van het aanbod of 

nemen niet deel aan activiteiten. We zien hiervoor verscheidene oorzaken.  

Door de bevolkingstoename in Denderleeuw, voor een deel veroorzaakt door een in-

stroom van allochtone gezinnen, groeit de vraag naar maatschappelijke dienstverlening. 

Maar de welzijnsdiensten kunnen nu maar een beperkt aantal gezinnen of “dossiers” opvol-

gen. Ook in de sfeer van de vrije tijd is er als gevolg van de bevolkingstoename een groei-

ende vraag naar activiteiten. Verenigingen kunnen daardoor gemakkelijk leden werven en 

voeren soms een ledenstop in. 

Van de mensen verwacht men dan dat zij alles zelf uitzoeken: vooraf en snel inschrijven 

voor activiteiten, zelf op zoek gaan naar de gepaste dienstverlening en die diensten ook zelf 

contacteren. Voor mensen die leven in een maatschappelijk kwetsbare situatie is dit niet 

evident. Deze groepen slagen er dan ook veel minder in om een beroep te doen op de be-

staande maatschappelijke dienstverlening, zoals kinderopvang, en zijn ook veel minder ver-

tegenwoordigd in sport- en andere verenigingen.  

Het is aangewezen om enerzijds te zoeken naar mogelijkheden om de dienstverlening uit te 

breiden en anderzijds na te denken over het voorzien van een aantal “gesubsidieerde” 

plaatsen, die bijvoorbeeld via het OCMW worden verdeeld.  

Een ander knelpunt zien we in de toegankelijkheid van diensten en organisaties. Dit gaat 

zowel over openingsuren, als fysieke nabijheid (voor sommige diensten moet men zich ver-

plaatsen naar een buurgemeente), maar ook over je welkom voelen, zonder afspraak kun-

nen binnenstappen, begrijpen hoe alles in zijn werk gaat, in “gewone- mensentaal” kunnen 

spreken met de mensen aan het loket… met andere woorden: een gebruikersgericht ont-

haal. Tekenend hiervoor is de ervaring van een groepje jongeren die graag iets willen orga-

niseren niet tot bij de jeugddienst geraken, hoewel ze al in het gebouw waren waarin de 

jeugddienst gevestigd is. Ook ouders met opvoedingsvragen – volgens Samenlevingsop-

bouw zijn dat er heel wat – vinden blijkbaar hun weg niet naar ondersteunende diensten.  

Hoewel er verscheidene mogelijkheden zijn voor korting, zien we dat de totaalprijs voor de 

deelname aan sommige activiteiten toch nog hoog oploopt, zoals bij de voetbalclubs, of dat 

de kortingen niet gekend zijn. Maakt men er gezinnen die geen opvang vinden er op attent 

dat er ook speelpleinwerking en grabbelpas is? En dat het OCMW voor beide activiteiten 

belangrijke korting geeft? We pleiten daarom niet alleen voor een uitgebreide kansenpas, 

maar ook voor een degelijke promotie die zich specifiek richt op gezinnen in een maat-

schappelijk kwetsbare situatie. Hoe de communicatie gebeurt is van groot belang. 

De communicatie met kwetsbare gezinnen vraagt bijzondere aandacht. We zien dat de 

meeste informatie over de dienstverlening ter beschikking wordt gesteld via de website, via 

facebook of met folders. Deze eenzijdig schriftelijke en eerder passieve communicatie is 

wellicht voldoende voor een grote groep mensen, maar tezelfdertijd bereikt de informatie op 

die manier belangrijke groepen mensen amper. Anderstalige en laaggeschoolde mensen 

worden op deze manier helemaal niet bereikt.  
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Uit onderzoek (van o.m. VIP Jeugd in 2011) blijkt dat dit soort informatie kan worden over-

gebracht door mensen die aanwezig zijn in de leefomgeving van kwetsbare groepen. Een 

dergelijke “ankerfiguur” biedt de mensen de kans om vragen te stellen en feedback te ge-

ven op het aanbod. Zo kan er ook meer op maat worden gewerkt. Er zijn verscheidene ma-

nieren om deze mondelinge communicatie te organiseren. Dat kan via Babbelonië, Kind en 

Gezin, door contacten te leggen op populaire evenementen zoals de buitenspeeldag. Ook 

door ouders die hun kind naar school brengen koffie aan te bieden voor schooltijd, kunnen 

we heel wat ouders bereiken. Jongeren bereiken we het beste door hen aan te spreken waar 

ze zich bevinden: op school, op straat, op het omnisportterrein. Outreachend werken, zoals 

een jeugdopbouwwerker doet, maakt dit mogelijk. Momenteel zien we in Denderleeuw wei-

nig of geen diensten op deze manier werken. 

7.2. Visie op jeugdbeleid 

Jeugdbeleid is meer dan het organiseren of ondersteunen van een uitgebreid aanbod aan 

activiteiten voor de jongeren. Het gaat ook over ruimte voor maatschappelijke participatie 

van kinderen en jongeren, ook voor zij die niet aangesloten zijn bij een vereniging of minder 

assertief zijn om welke reden dan ook. Hier zijn de keuzes die een lokaal bestuur maakt van 

groot belang. Welke plaats krijgen kinderen en jongeren in de gemeente?  

Heel wat jongeren zijn niet georganiseerd en stappen niet snel naar een dienst voor onder-

steuning. Toch hebben ook zij noden en behoeften. Zo maken in Denderleeuw heel wat jon-

geren gebruik van het omnisportterrein. De capaciteit ervan lijkt stilaan bereikt. Jongeren 

kaarten ook aan dat ze een toegankelijke ontmoetingsruimte missen. Een aantal jongeren 

wil activiteiten organiseren, maar weet niet wie hen kan ondersteunen. En wat met de jon-

geren die hun gading niet vinden in het bestaande aanbod? Deze informatie is belangrijk om 

een beleid op maat uit te tekenen, maar er is momenteel niemand aanwezig “op het terrein” 

om deze signalen op te vangen en terug te koppelen naar de jeugddienst of de jeugdraad. 

Een buurtsportwerker kan met de jongeren op het sporterrein aan de slag gaan en recrea-

tieve sport op maat organiseren. Een jeugdopbouwwerker kan de vinger aan de pols houden 

bij jongeren die niet aangesloten zijn bij een bepaalde organisatie. We zien hier ook veel 

kansen in een samenwerking tussen de jeugd- en sportdienst. 

Jongeren signaleren ook dat ze zich soms ongewenst voelen in de publieke ruimte. Dat uit 

zich onder meer in regelmatige politiepatrouilles en de installatie van camera’s. Zij worden 

ook niet geraadpleegd bij de inrichting van dit openbaar domein. Dat zijn gemiste kansen. 

Door het gesprek aan te gaan met de jongeren, de buurtbewoners en de politie, en hen te 

laten meedenken over “hun buurt”, geraken jongeren betrokken bij het belang van de infra-

structuur en kunnen we meebouwen aan meer wederzijds begrip. Een jeugdopbouwwerker 

kan in dergelijke processen een faciliterende en bemiddelende rol opnemen. 

Jongeren die problemen ervaren in hun relaties met de maatschappelijke instituties vragen 

bijzondere aandacht. Jongeren die leven in een maatschappelijk kwetsbare situatie zetten 

moeilijk de stap naar de jeugdhulpverlening. Zoals op heel wat andere plaatsen zien we ook 

in Denderleeuw dat de jeugdhulpverlening zich vooral richt op de schoolgaande jeugd. Jon-

geren die de school verlaten krijgen vaak aandacht of worden doorverwezen naar diensten 

buiten de gemeente. Zo verdwijnen sommige jongeren “van de radar”, tot hun problemen 

geëscaleerd zijn en ze opnieuw door (meer gespecialiseerde) hulpverleners worden opge-

pikt. Dikwijls is er intussen zowel bij de jongere zelf als bij zijn omgeving nodeloos veel bij-

komende schade aangericht. Met een jeugdopbouwwerker op het terrein zou er voor deze 

jongeren een aanspreekpunt in hun leefomgeving aanwezig zijn.  


