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DEEL 1: Inleiding  

1. Probleemstelling  

Het grootste deel van de Vlaamse jongeren voelt zich fit in het hoofd, maar helaas is er ook een deel 

waarvoor dit niet het geval is. Uit het onderzoek van de Vlaamse Jeugdraad (2017) blijkt dat 31,4% 

van de Vlaamse jongeren mentale klachten vertoont. Deze klachten nemen toe naarmate de leeftijd 

van de jongere stijgt (Kirtley et al., 2019). In vergelijking met andere landen is België bovendien 

één van de koplopers betreffende het aantal zelfmoorden bij adolescenten (Vlaamse Jeugdraad, 

2017) en blijkt uit meerdere onderzoeken dat in Vlaanderen slechts 40% van de jongeren met 

psychische problemen daadwerkelijk in behandeling is voor deze problematiek (Deforche & Hublet, 

2014; VVGG, 2015). 

 

Deze cijfers tonen aan dat aandacht voor de geestelijke gezondheid van adolescenten belangrijker 

is dan ooit tevoren. De nood aan een sterke geestelijke gezondheidszorg voor jongeren is hoog 

(Vanobbergen & Meylemans, 2020). De reikwijdte van deze mentale gezondheidszorg dient 

uitgebreid te worden, wilt men de prevalentie van mentale klachten doen dalen (Serie, 2019). Hierin 

spelen niet enkel zorgorganisaties een rol, maar dient ook op beleidsmatig niveau de nodige 

verantwoordelijkheid genomen te worden (Achterhof, 2020; Van Droogenbroeck et al., 2018).  

 

De geestelijke gezondheidszorg in België is een gemeenschapsaangelegenheid. Dit houdt in dat de 

Vlaamse, Franse en Duitstalige gemeenschap ieder apart bevoegd zijn voor deze materie (Belgisch 

Staatsblad, 2019). Bijgevolg voeren alle Vlaamse steden en gemeenten, samen met het 

Nederlandstalige deel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hetzelfde beleid betreffende de 

organisatie en ondersteuning van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, jongeren en 

volwassenen (De Cuyper & Van Audenhove, 2019). Deze aanpak op grote schaal blijkt, door het 

bestuderen van de prevalentie cijfers van mentale klachten bij jongeren, niet zeer efficiënt te zijn. 

Het is deze tendens die ervoor zorgt dat de laatste jaren veel lokale besturen aan de alarmbel trekken 

(persoonlijke communicatie, Bataljong, 2020). Lokale besturen staan van alle overheden immers het 

dichtst bij de doelgroep en zien als eerste welk effect de genomen beleidsmaatregelen hebben op 

het mentaal welbevinden van jongeren (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten, 2017).  

 

Mandatarissen en ambtenaren pleiten voor een grotere lokale inspanning voor de bevordering van 

het mentaal welbevinden van jongeren, aangezien de centrale aanpak vanuit de Vlaamse 

Gemeenschap niet de gewenste uitkomsten blijkt te hebben (persoonlijke communicatie, Bataljong, 

2020). Ook de Vlaamse overheid ziet deze tendens. Zo stelt het ‘Decreet betreffende de organisatie 

en ondersteuning van het geestelijke gezondheidsaanbod (2019)’ (Belgisch staatsblad, 2019) dat 

geestelijke gezondheidszorg zoveel mogelijk in de eigen lokale omgeving van de cliënt dient 

aangeboden te worden. Volgens De Cuyper en Van Audenhove (2019) spreekt men over een 

‘vermaatschappelijking van de zorg’. Deze vermaatschappelijking gaat hand in hand met het 

subsidiariteitsbeginsel dat volgens het decreet dient gevolgd te worden. Het algemene doel van dit 

subsidiariteitsbeginsel is dat “zorgactoren eerst de meest persoonsgerichte, effectieve, efficiënte, 

minst ingrijpende en meest kortdurende zorgvorm die mogelijk en nodig is, dienen aangeboden te 
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krijgen” (Van den Heuvel, 2014, in De Cuyper & Van Audenhove, 2019, p.5). Het volgen van dit 

subsidiariteitsbeginsel zorgt ervoor dat een mate van onafhankelijkheid gecreëerd wordt ten aanzien 

van de centrale overheid (Pavy, 2020). De combinatie van de vermaatschappelijking en het 

subsidiariteitsbeginsel impliceert dat geestelijke gezondheidszorg bij voorkeur gedeeltelijk via een 

lokaal beleid aangestuurd wordt (Van Ingelgom et al., 2018).  

 

Er bestaan vandaag reeds veel vernieuwende praktijken waarmee lokale besturen hun steentje 

bijdragen aan het mentaal welbevinden van adolescenten. Desalniettemin zijn deze initiatieven nog 

te weinig aanwezig in Vlaanderen (Vanobbergen & Meylemans, 2020). Door de uitzonderlijke 

staatsstructuur van België bestaat de mogelijkheid om een centraal gemeenschapsbeleid voor heel 

Vlaanderen vorm te geven, waarbij aan de lokale overheden bovendien ook een rol wordt toebedeeld 

(De Cuyper & Van Audenhove, 2019). Noden rond welzijn van jongeren kunnen lokaal erg verschillen 

en een centrale overkoepelende aanpak is niet altijd in staat om deze verschillen in kaart te brengen 

(Vereniging Vlaamse Jeugddiensten, 2017). Die mogelijkheid bezitten de lokale besturen wel. Het is 

daarom gewenst dat ook lokale besturen ingeschakeld worden om het mentaal welbevinden van 

jongeren te bevorderen (Achterhof, 2020). 

 

Op de vraag welke vorm dit beleid dient aan te nemen en wat hierin aandachtspunten zijn, kan de 

literatuur geen volledig antwoord bieden. Internationaal onderzoek spitst zich voornamelijk toe op 

een centrale en grootschalige aanpak van het mentaal welbevinden van jongeren. Literatuur 

betreffende een specifieke lokale aanpak blijft uit. Deze masterthesis zal proberen dit hiaat in het 

wetenschappelijk onderzoek te dichten. Er wordt op zoek gegaan naar succes- en faalfactoren voor 

een lokaal bestuur om planmatig het mentaal welbevinden van twaalf- tot achttienjarige jongeren te 

bevorderen. Door deze sterktes en zwaktes in beeld te brengen, wordt beoogd een eerste stap te 

zetten naar een efficiëntere en effectievere geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen. Het 

onderzoek komt tot stand in samenwerking met de Vlaamse organisatie Bataljong, die reeds 

meerdere signalen ontving van lokale besturen met vragen omtrent dit thema.  
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2. Literatuurstudie  

In de literatuurstudie komen verschillende onderwerpen aan bod om de lezer een achtergrondkennis 

te laten vergaren omtrent het onderzoeksthema. Als eerste wordt een duidelijke omkadering van het 

begrip ‘mentaal welbevinden’ voorzien. De prevalentie van mentale problematieken en de 

beïnvloedende determinanten worden vervolgens besproken. Ook wordt een blik geworpen op de 

actoren die een belangrijke rol spelen in de preventie van deze problematieken. Tot slot wordt een 

internationaal kader gecreëerd met algemene succes- en faalfactoren van een beleid op macro- en 

mesoniveau.  

2.1. Mentaal welbevinden van jongeren  

2.1.1. Definitie: mentaal welbevinden  

Brock Chisholm, eerste directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie, is bekend voor zijn uitspraak 

“without mental health there can be no true physical health” (B. Chisholm, 1953, in Kolappa et al., 

2013). Hij stelde dat mentale en fysieke gezondheid nauw met elkaar verbonden zijn. Een definitie 

van lichamelijke gezondheid is vrij objectief en voor iedereen gelijk. Geestelijke gezondheid is eerder 

een subjectief gegeven en is verschillend voor elk individu (Dodge et al., 2012). Onderzoek naar dit 

mentaal welbevinden is de laatste jaren sterk toegenomen, maar toch blijft een algemene definitie 

uit. Wel kunnen verschillende benaderingen onderscheiden worden waarin sommigen vertrekken 

vanuit de tekortkomingen in de geestelijke gezondheid of anderen vertrekken vanuit een positieve 

invalshoek.  

 

Eén van de belangrijkste positieve benaderingen is deze van de Wereldgezondheidsorganisatie. Zij 

beschrijven ‘mentaal welbevinden’ als volgt: “mental health is a state of well-being in which an 

individual realizes his own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively 

and is able to make a contribution to his community” (WHO, 2018, p.1).  

 

Deze benadering is vrij recent, aangezien tot enkele decennia geleden onderzoek naar mentaal 

welbevinden zich uitsluitend richtte op de afwezigheid van psychologische problematieken. Een 

belangrijk nadeel dat gepaard ging met deze oude benadering was dat ondanks de hoge prevalentie 

van mentale klachten bij jongeren, er weinig klachten als ‘probleem’ werden gediagnosticeerd 

aangezien ze niet voldeden aan de opgestelde criteria betreffende mentale gezondheidsproblemen 

(Mathieson et al., 2008). Vertrekkende vanuit de benadering van de Wereldgezondheidsorganisatie 

is mentaal welbevinden veel meer dan enkel de afwezigheid van een psychische stoornis of afwijking. 

Het is een “fundamenteel kenmerk voor het collectief en individueel vermogen van de mens om te 

denken, te emanciperen, met elkaar om te gaan en te genieten van het leven” (WHO, 2018, p.1). 

 

Het mentaal welbevinden wordt gevormd door een dynamische wisselwerking tussen individuele 

kenmerken, socio-economische omstandigheden en socioculturele omgevingsfactoren, stelt de 

Wereldgezondheidsorganisatie (2000). Deze complexe wisselwerking kan bij sommige individuen 

leiden tot een negatief welbevinden en bijgevolg zorgen voor mentale klachten. Bij anderen zorgt 

deze wisselwerking net voor een groot positief welbevinden, dat kan dienen als buffer tegen stress, 

angst en problemen (Park, 2004, in Serie, 2020).  
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Wanneer men spreekt over mentale klachten duidt men op een onvoldoende mentaal welzijn. De 

term wijst op psychologische problematieken die niet in voldoende mate aanwezig zijn dat ze 

beantwoorden aan de criteria van een psychische stoornis (Schoenmaker & Kleinjan, 2019). Met de 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), een belangrijk handboek in de 

psychiatrische diagnostiek, kan worden bepaald of er sprake is van een mentale problematiek of een 

psychische stoornis (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, 2014; Schoenmaker & Kleinjan, 

2019).  

2.1.2. Prevalentie mentale problemen 

Jongeren maken tijdens de leeftijdsperiode van twaalf tot achttien jaar grote veranderingen door op 

fysiek, sociaal en mentaal vlak. Het is een cruciale ontwikkelingsperiode betreffende lichamelijke 

rijping, identiteitsvorming en seksualiteit. Wanneer jongeren in deze levensfase afstand nemen van 

de emotionele veiligheid die ze reeds hun hele leven gekend hebben, kan dit aanleiding geven tot 

chaotische periodes waar hun mentaal welbevinden onder lijdt (Vlaamse Jeugdraad, 2017). 

Destructieve gedachten, automutilatie, regressieve verschijnselen en in extreme gevallen 

zelfmoordpogingen zijn slechts enkele gebeurtenissen die het gevolg kunnen zijn van mentale 

problematieken (Kabinet Jo Vandeurzen, 2010).  

 

Mentale klachten zijn veel voorkomend bij de Vlaamse jongeren, doch over het antwoord op de vraag 

hoe prominent deze klachten aanwezig zijn bestaat geen eenduidigheid. Uit een onderzoek van Serie 

(2019) blijkt gemiddeld 8,1% van de Vlaamse jongeren (12-21 jaar) niet tevreden te zijn met hun 

leven, wat hun mentaal welbevinden sterk beïnvloedt. Kirtley et al. (2019) daarentegen verhogen 

dit procent: 20% van de Vlaamse jongeren zou matige tot ernstige mentale klachten rapporteren. 

Bovendien blijkt uit een onderzoek van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (2015) 

dat 5 tot 6% van de Vlaamse jongeren in die mate klachten vertonen dat zij nood hebben aan 

gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. In absolute cijfers betreft het gemiddeld 80 000 

Vlaamse jongeren (0-18 jaar).  

 

‘Mentale klachten’ is een parapluterm aangezien het een uitgebreid scala aan problematieken omvat. 

De meest voorkomende mentale klachten bij adolescenten zijn gedrag- en angstproblemen, 

depressie, ADHD, ASS, sociale isolatie en eetstoornissen (Hawton et al., 2012; Paus et al., 2008; 

VVGG, 2015). Geen enkele andere groep van aandoeningen heeft volgens Waddell et al. (2002) zo 

een grote invloed op de ontwikkelingen en het welzijn van een individu, alsook op hun gezin en hun 

sociale gemeenschap. De prevalentie van deze mentale klachten is echter prominent verschillend 

naargelang geslacht, leeftijd en scholingsgraad (Kirtley et al., 2019). Hieronder volgt een algemene 

beschrijving van de verschillen in mentale klachten naargelang deze persoonskenmerken.  

  2.1.2.1. Verschillen naargelang geslacht  

Het eerste persoonskenmerk dat een invloed heeft op de prevalentie van mentale klachten, is het 

geslacht. Ten eerste blijken jongens een hoger mentaal welbevinden te vertonen dan meisjes 

(Portzky et al., 2019). Zo vertonen meisjes meer psychologisch leed, depressie en angst (Van 

Droogenbroeck et al., 2018). Deze bevindingen liggen in lijn met het onderzoek van Kirtley et al. 

(2019), waaruit blijkt dat meisjes gemiddeld meer mentale klachten vertonen dan jongens.  
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Ten tweede blijken ook de soorten klachten verschillend te zijn voor de twee geslachten. Jongens 

hebben meer externaliserende klachten, zoals antisociale persoonlijkheden en overdreven 

afhankelijkheid. Meisjes daarentegen blijken vaker last te hebben van internaliserende klachten zoals 

depressie, angsts- of eetstoornissen (Patel et al., 2007). Schoenmaker en Kleinjan (2019) beamen 

dit in hun onderzoek waaruit blijkt dat gedragsproblemen vaker voorkomen bij jongens, terwijl 

meisjes meer emotionele problemen rapporteren.  

 

Een verklaring voor deze verschillen kan gevonden worden in het onderzoek van Patel et al. (2007). 

Hieruit blijkt dat jongens het moeilijker hebben met het aanvaarden van hun mentale problemen 

waardoor ze hun klachten minder snel zullen delen met een vertrouwenspersoon en deze bijgevolg 

minder gerapporteerd worden. Jongens zullen hun problemen proberen te maskeren waardoor zij 

meer externaliserende gedragingen vertonen. Van Droogenbroeck et al. (2018) geven een andere 

verklaring. Zij stellen dat de pubertijd een verschillend effect heeft op meisjes en jongens. Meisjes 

zouden meer psychologische veranderingen vertonen en als gevolg hiervan meer mentale klachten 

ondervinden.  

 2.1.2.2. Verschillen naargelang leeftijd  

Vanaf twaalfjarige leeftijd profileren jongeren zich alsmaar meer als autonoom functionerende 

individuen waarin zij “cruciale lichamelijke, sociale en psychologische veranderingen ondergaan” 

(Beelen & Van Hecke, 2012, p.4). Het is ook gemiddeld vanaf deze leeftijd dat mentale problemen 

voor het eerst vastgesteld worden (Achterhof, 2020). Naarmate de leeftijd stijgt, nemen deze 

klachten bovendien toe. Dat blijkt uit een grootschalig Vlaams onderzoek (Kirtley et al., 2019) waarin 

bijna 2000 jongeren bevraagd werden. De leeftijdscategorie van twaalf à dertien jaar vertoonde in 

11% van de gevallen mentale klachten. Voor de vijftien tot zestienjarige jongeren betrof dit 22%. 

Hier is een verdubbeling van de prevalentie te bemerken. Het aantal klachten neemt zelfs nog meer 

toe op zeventien à achttienjarige leeftijd, waar 27% jongeren problemen rapporteerden.  

 

Een mogelijke verklaring voor deze toename in prevalentie is dat het bewustzijn van de geestelijke 

gezondheid van adolescenten stijgt met leeftijd, waardoor zij veel bewuster worden van hun mentale 

gezondheidstoestand (Bowyer et al., 2018). Beelen en Van Hecke (2012) voegen hieraan toe dat de 

prevalentie stijgt omdat adolescenten alsmaar meer loskomen van hun vertrouwde gezinssituatie 

naarmate ze ouder worden en meer beïnvloed worden door vrienden. Hier kan groepsdruk ontstaan 

wat jongeren ertoe kan aanzetten om sociaal wenselijk gedrag te vertonen dat niet overeenkomt 

met hun eigen identiteit, hetgeen zwaar weegt op hun welzijn (Buysschaert et al., 2010). 

 

Psychische klachten in de jonge levensjaren zijn een sterke indicator voor ernstige problematieken 

in de volwassenheid. De helft van de mentale problemen die voorkomen bij volwassenen kent zijn 

oorsprong in de adolescentieperiode (Kessler et al., 2007; Kirtley et al., 2019; Paus et al., 2008; Van 

Audenhove & Coppens, 2015). Om ervoor te zorgen dat mentale klachten tijdens de kinderjaren niet 

escaleren tot psychische problemen in het volwassen leven, is nood aan een sterk uitgewerkt 

ondersteuningskader dat deze jongeren voorziet van de juiste en nodige professionele hulp 

(Achterhof, 2020). Vroegtijdig ingrijpen bij mentale problemen is cruciaal om latere geestelijke 

problemen te vermijden (VVGG, 2015).  
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  2.1.2.3. Verschillen naargelang opleidingsniveau  

Het opleidingsniveau van adolescenten heeft een invloed op hun mentaal welbevinden (Portzky et 

al., 2019). Leerlingen die een ASO- of KSO-opleiding volgen, rapporteren gemiddeld een hoger 

mentaal welzijn dan studenten uit een TSO- of BSO-opleiding (Deforche & Hublet, 2014; Vettenburg 

et al., 2010). Leerlingen uit een ASO- en KSO-richting hebben een hoger zelfwaardegevoel, een 

duidelijke toekomstvisie en zijn gelukkiger met de algemene aspecten van hun leven (Vettenburg et 

al., 2010). Adolescenten in een beroepsopleiding daarentegen blijken meer persoonlijke stress te 

ervaren, minder motivatie te hebben, het gevoel te ervaren onbelangrijk te zijn en minder concrete 

toekomstdoelen te hebben (Van Houtte & Stevens, 2010).  

 

Maar niet enkel de scholing van de adolescenten speelt een rol in hun welbevinden, ook het 

onderwijsniveau van de ouders is van belang. Serie (2019) stelt dat jongeren waarvan de ouders 

een universitair of hogeschool diploma hebben, een hogere levenstevredenheid rapporteren dan 

adolescenten waarvan de ouders geen of enkel een secundair diploma hebben. Deze laatste groep 

ervaart vaker gevoelens van ongelijkheid, wat een negatief effect heeft op hun mentaal welbevinden 

(Pelleriaux, 2001).  

2.1.3. Preventie 

Elk individu heeft weleens last van een dipje. Dat veel adolescenten in Vlaanderen echter langdurige 

mentale klachten vertonen, is wel alarmerend. Om te voorkomen dat deze langdurige problematieken 

de kans krijgen om te evolueren tot psychologische stoornissen, is het van groot belang dat 

preventief en vroegtijdig wordt ingegrepen (Kirtley et al., 2019). Hierin spelen enkele elementen een 

belangrijke rol, die in de literatuur vaak ‘beschermende factoren’ worden genoemd. Deze factoren 

zorgen ervoor dat ernstige mentale klachten niet ontstaan, ondanks de aanwezigheid van 

risicofactoren in de adolescent zijn omgeving (Vanobbergen & Meylemans, 2020). Er zijn twee 

terugkerende beschermende factoren aanwezig in de literatuur: de aanwezigheid van een sociaal 

netwerk en toegang hebben tot niet-professionele laagdrempelige hulpverlening.  

 

De eerste beschermende factor is het hebben van een sterk sociaal netwerk, dat dienstdoet als 

steunfiguur (Van Droogenbroeck et al., 2018). Sociale steun verkleint het risico op psychische 

klachten zoals angst of depressie (Achterhof, 2020; Cheng et al., 2014). Ouders nemen hierin een 

prominente rol op aangezien zij de mogelijkheid hebben om een veilige omgeving te creëren waarin 

het kind zichzelf durft te zijn en open kan communiceren over zijn/haar gevoelens (Cava, Buelga & 

Musitu, 2014, in Serie, 2020). Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat het voornamelijk 

de moederfiguur is die een preventieve functie opneemt (Beelen & Van Hecke, 2012; Vettenburg et 

al., 2010). Zij vormt de spil van het gezin en wordt door jongeren het vaakst aangeduid als 

belangrijkste steunfiguur (Vettenburg et al., 2010).  

 

Naarmate de adolescentieperiode vordert, neemt het belang van het gezin als steunfiguur af. Terwijl 

jonge respondenten nog vaak terugvallen op hun gezinsomgeving voor emotionele steun, zoekt de 

oudere adolescent deze steun voornamelijk in zijn vriendengroep (WHO, 2005). Met leeftijdsgenoten 

kunnen jongeren eerder een gelijkwaardige relatie opbouwen en hen aanschouwen als 
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voorbeeldfiguren als deze personen gelijkaardige mentale klachten vertonen (De Bruyckere & Smits, 

2011). Het hebben van deze voorbeeldfiguren kan taboedoorbrekend en grensverleggend werken 

(Vlaamse Jeugdraad, 2017). Het belang van preventie door leeftijdsgenoten wordt door Goussey 

(2009) verwoord als: “Uw beste vriend is de beste hulpverlener die je kan helpen. Want die zal eerlijk 

zijn tegen je, die weet wat je probleem is, die weet hoe dat komt. Aan de hulpverlener moet je eerst 

alles gaan uitleggen.” (Goussey, 2009, p.51). 

 

Ook de school blijft gedurende de hele adolescentieperiode een belangrijke steunfiguur voor de 

meeste adolescenten (Bowyer et al., 2018). Leerkrachten hebben een constante rol in het leven van 

jongeren en kunnen vanuit die positie het welzijn van de studenten bevorderen, vroegtijdig 

problemen signaleren en de nodige steun bieden. Daarnaast kan ook de CLB-medewerker op de 

school van grote waarde zijn (Paternite & Johnston, 2005, in Coppens et al., 2015). Al blijkt uit 

onderzoek van Beelen & Van Hecke (2012) dat de afstand tussen de studenten en het CLB nog vaak 

te groot is.  

 

Een tweede beschermfactor is de toegang tot laagdrempelige niet-professionele hulpverlening. “Niet 

alle mentale gezondheidsproblemen hebben nood aan gespecialiseerde zorg, maar kunnen ook 

behandeld worden in gemeenschapsgerichte zorg” (Coppens et al., 2015, p.6). Door bij lichte 

mentale klachten deze jongeren reeds in contact te brengen met laagdrempelige initiatieven, wordt 

voorkomen dat deze problemen escaleren in de toekomst (VVGG, 2015). Het aanbieden van een 

aangename plaats die toegankelijk is voor iedereen, zonder daaraan enige verplichtingen te 

koppelen, kan dienen als buffer voor het mentaal welbevinden en bijgevolg preventief ingezet worden 

(Vlaamse Jeugdraad, 2017). Als blijkt dat de preventie die ontstaat door het niet-professionele 

vangnet onvoldoende effect heeft, kan men overgaan naar professionele begeleiding van de 

adolescent.  

2.2. Succes- en faalfactoren op macro- en mesoniveau  

Het mentaal welbevinden van jongeren bevorderen is een proces waar veel actoren bij betrokken 

zijn. Aan de hand van een beleidsmatig kader dient dit in goede banen geleid te worden (Junek, 

2012b). Met een beleid ter bevordering van dit mentaal welzijn gaan enkele succes- en faalfactoren 

gepaard. Er zijn drie prominente succesfactoren in internationaal onderzoek te vinden: jongeren 

actief betrekken in het beleid, samenwerken met alle betrokken actoren en een duidelijke 

zorgstructuur hanteren. Ook drie faalfactoren zijn sterk aanwezig: te weinig zorg op maat, geen 

concreet budget voor de zorg van adolescenten en te weinig monitoring uitvoeren. Deze succes- en 

faalfactoren komen zowel op macroniveau (internationaal) als mesoniveau (landelijk) voor. De 

factoren worden hieronder nader toegelicht.  

2.2.1. Succesfactoren  

Een eerste belangrijke succesfactor in een beleid ter bevordering van het jongerenwelzijn is het actief 

betrekken van adolescenten in de beleidscyclus (Siongers, 2020). Uit onderzoek van Ros et al. (2018) 

blijkt dat participeren in de vorming, ontwikkeling en uitvoering van een beleid bijdraagt aan zowel 

de persoonlijke ontwikkeling van jongeren als de kwaliteit van de beleidsvorming. Beslissingen die 

mee gestuurd worden door jongeren blijken vaak relevanter, concreter, effectiever en duurzamer te 
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zijn, stellen Ros et al. (2018). Een voeling met de doelgroep is een vereiste om een sterk 

welzijnsbeleid uit te voeren (Coppens et al., 2015; Vereniging Vlaamse Jeugddiensten, 2017). 

Jongeren zijn ervaringsexperten van hun leefwereld en kunnen uit eigen ervaring aanbevelingen en 

adviezen vormen (Vlaamse Jeugdraad, 2017). Deze participatie dient geen eenmalige gebeurtenis te 

zijn, maar een continu proces van dialoog (Van Ceulebroeck et al., 2018). De voortdurende 

betrokkenheid van adolescenten stelt hen in staat mede-eigenaar van het beleid te worden 

(Vanobbergen & Meylemans, 2020). Het is enkel op deze wijze dat onderbouwde en geïnformeerde 

beslissingen genomen kunnen worden (Ros et al., 2018).  

 

Een tweede succesfactor is het hanteren van een geïntegreerde aanpak (ESCWA, 2014; Waxman, 

2006). De sleutel tot vooruitgang in de geestelijke gezondheidszorg is de koppeling van verschillende 

betrokken systemen tot één gemeenschappelijk geheel dat zich baseert op het behandelen van de 

geestelijke gezondheid van jongeren (Junek, 2012b). Samenwerking tussen alle betrokken actoren 

is cruciaal om een goede coördinatie en integratie van de verschillende diensten te verwezenlijken 

(Remschmidt & Belfer, 2005; Thornicroft & Tansella, 2013). Het succesgehalte van een geïntegreerde 

aanpak blijkt uit de Joint Action for Mental Health and Well-being, een expertnetwerk bestaande uit 

28 EU-lidstaten en 11 Europese organisaties (Coppens et al., 2015). Dit netwerk is opgericht om het 

Europees gezondheidsbeleid uit te tekenen en mee vorm te geven. “Onderwerpen als de bevordering 

van het mentaal welzijn, de preventie van mentale problematieken en een verbetering van de 

zorgsector staan hier op de agenda” (Coppens et al., 2015, p.10). In de literatuur komen 

verschillende voordelen van zo een samenwerking naar voren (Beelen & Van Hecke, 2012; De Cuyper 

& Van Audenhove, 2019; Stas et al., 2008; Vanobbergen & Meylemans, 2020): 

 Men kan doelmatiger inspelen op gesignaleerde noden. 

 De lacunes van het bestaande aanbod worden sneller ontdekt.  

 Een optimale doorverwijzing van de jongeren wordt gerealiseerd. 

 Een gedeelde verantwoordelijkheid ontstaat.  

 Makkelijk expertise uitwisselen tussen verschillende partners. 

 Signalen die vanuit een groot netwerk komen worden serieuzer genomen.  

 

Ten slotte wordt in de literatuur nog een derde succesfactor onderscheiden, namelijk het hanteren 

van een duidelijke zorgstructuur waarbij de vermaatschappelijking van de zorg gegarandeerd wordt 

(Thornicroft et al., 2016; Thornicroft & Tansella, 2013). Deze vermaatschappelijking impliceert dat 

individuen die gezondheidszorg ontvangen een eigen plek in de samenleving moeten innemen en dat 

de zorg zo veel mogelijk geïntegreerd moet worden in de natuurlijke leefomgeving van de cliënt (SAR 

WWG, 2012). Er is immers een internationale consensus dat dit bijdraagt aan de toegankelijkheid 

van de zorg (Thornicroft et al., 2016).  

 

De Vlaamse overheid heeft op 5 april 2019 het ‘Decreet betreffende de organisatie en ondersteuning 

van het geestelijk gezondheidsaanbod’ (Belgisch staatsblad, 2019) uitgevaardigd, waarin de 

geestelijke gezondheidszorg een nieuwe structuur aanneemt. In deze zorgstructuur wordt vertrokken 

vanuit de natuurlijke omgeving van de cliënt (De Cuyper & Van Audenhove, 2019). Het gevolg 

hiervan is dat in Vlaanderen de derde succesfactor sterk geïmplementeerd is, namelijk die 

vermaatschappelijking. Hieronder volgt een visuele voorstelling van de vernieuwde zorgstructuur.  
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Figuur 1: Vernieuwde Vlaamse zorgstructuur (De Cuyper & Van Audenhove, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze vernieuwde structuur zijn verschillende zorgniveaus te onderscheiden, die in opwaartse 

volgorde dienen gevolgd te worden. Wanneer het laagste niveau niet volstaat en onvoldoende effect 

heeft op de geestelijke gezondheid van de cliënt, kan overgegaan worden naar het volgende niveau 

(Van Ingelgom et al., 2018). Er kunnen vijf niveaus onderscheiden worden: 0a, 0b, 1, 2a, en 2b. 

“Niveau 0 omvat alle zorg die door niet-professionals wordt aangeboden. Hierin kan een onderscheid 

gemaakt worden tussen 0a en 0b. Niveau 0a staat voor de zelfzorg van elke individu en de 

ondersteuning die deze persoon ontvangt in zijn persoonlijke omgeving” (De Cuyper & Van 

Audenhove, 2019, p.5). Onder niveau 0b valt de informele en vrijwillige zorg. Vervolgens wordt 

niveau 1 onderscheiden dat alle professionele verzorging in de lokale omgeving omvat. Ten slotte 

bestaat er niveau 2 waaronder de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg valt. Hierin bestaat 

opnieuw een onderscheid: gespecialiseerde zorg op regionaal niveau (2a) of supra-regionaal niveau 

(2b). Niveau 2b behandelt ernstige geestelijke zorgbehoeften waarvan de prevalentie te laag ligt om 

zorginstellingen op regionaal niveau in te richten (De Cuyper & Van Audenhove, 2019; Van Ingelgom 

et al., 2018).  

 

De Vlaamse overheid kan door deze opdeling in zorgniveaus meer lokale initiatieven erkennen en 

financieren, aangezien de nood aan (supra)regionale voorzieningen zal dalen (De Cuyper & Van 

Audenhove, 2019). In deze vernieuwde zorgstructuur staat subsidiariteit en vermaatschappelijking 

centraal, vertrekkend vanuit de natuurlijke leefomgeving van de cliënt (Van Ingelgom et al., 2018).  

2.2.2. Faalfactoren 

Een eerste faalfactor voor een jongerenwelzijnsbeleid is dat in de geestelijk gezondheidszorg te 

weinig onderscheid per leeftijdscategorie gemaakt wordt. Adolescenten bevinden zich in een andere 

levensfase dan kinderen en volwassenen en hebben bijgevolg nood aan aangepaste hulpverlening. 

Jongeren ondergaan gemiddeld vanaf twaalfjarige leeftijd een curiaal ontwikkelingsproces, wat 

vraagt om begeleiding op maat (WHO, 2002). Ze hebben verschillende behoeften die afhankelijk zijn 

van de context, leeftijd en mate van volwassenheid (Coppens et al., 2015; Remschmidt & Belfer, 
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2005). Dezelfde hulpverlening voorzien voor elke individu waarbij geen rekening gehouden wordt 

met de levensfase waarin de cliënt zich bevindt, is bijgevolg niet de correcte aanpak (Remschmidt & 

Belfer, 2005). Dat Vlaanderen op dit vlak nog heel wat uitdagingen kent, kan afgeleid worden uit de 

hierboven besproken vernieuwde zorgstructuur. De zorgniveaus dienen identiek gevolgd te worden 

voor alle cliënten, waarin geen onderscheid gemaakt wordt in leeftijd of problematiek (Van Ingelgom 

et al., 2018). Vlaanderen heeft wel, net zoals de meeste Europese landen, hulpverleningsdiensten 

die speciaal ingericht zijn voor adolescenten. Desalniettemin blijkt uit onderzoek van Coppens et al. 

(2015) dat in de meeste landen deze diensten als ‘ondermaats’ worden beschouwd. Meer zorg op 

maat realiseren, waarbij men meer rekening houdt met de sociale, mentale en fysieke 

ontwikkelingsfasen van jongeren, blijkt noodzakelijk.  

 

Ten tweede kan vastgesteld worden dat de meeste Europese landen geen duidelijk zicht hebben op 

het budget dat zij toewijzen aan de mentale gezondheidszorg voor adolescenten (Coppens et al., 

2015). Het Verenigd Koninkrijk vormt één van de uitzonderingen aangezien zij hier wel concrete 

cijfers over beschikken: “11% van het totale budget voor gezondheidszorg wordt besteed aan 

mentale gezondheidszorg. Slechts 1% hiervan wordt specifiek toegewezen aan geestelijke 

gezondheidszorg voor kinderen en jongeren” (Coppens et al. 2015, p.10). Deze cijfers liggen niet in 

lijn met de richtlijnen die opgesteld zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie. Zij stellen namelijk 

dat het budget voor geestelijke gezondheidszorg aan jongeren evenveel dient te zijn als het budget 

voor volwassenen (WHO, 2005). Door het tekort aan financiële middelen voor de geestelijke 

gezondheidszorg lopen de kosten voor de cliënt zelf vaak hoog op. Uit een onderzoek van de Vlaamse 

Jeugdraad (2017) geeft 70% van de bevraagde jongeren aan dat zij vinden dat hulpverlening 

goedkoper moet zijn. Meer budgettaire middelen zouden de financiële last van de cliënt kunnen 

verlichten. Volgens De Cuyper en Van Audenhove (2019) moet men voornamelijk meer geld 

investeren in de ambulante zorg. Ook de professionele niet-rechtstreeks toegankelijke hulp blijft 

belangrijk, maar financiële middelen investeren in de eerstelijnszorg blijkt crucialer. Meer financiële 

middelen voorzien voor preventie, bevordering van het mentaal welbevinden en laagdrempelige 

initiatieven kunnen kostenbesparend zijn op lange termijn (Coppens et al., 2015; Thornicroft & 

Tansella, 2013; Van Ingelgom et al., 2018). Door mentale problematieken al vroegtijdig op te merken 

en te behandelen, kunnen complexe mentale gezondheidsproblemen voorkomen worden. Door de 

budgettaire middelen voor de eerstelijnszorg te verhogen, kan men de nood aan professionele niet-

rechtstreeks toegankelijke hulp verlagen (WHO, 2005).  

 

Als laatste faalfactor komt naar voren dat overheden onvoldoende de mentale, emotionele, 

gedragsmatige en cognitieve gezondheidstoestand van jongeren monitoren (Junek, 2012a). Het is 

van grote waarde dat op nationaal niveau data worden verzameld over het welbevinden van de 

jongeren (Van Droogenbroeck et al., 2018; Waxman, 2006), waarvan minstens om de twee jaar 

publicaties verspreid worden. Deze publicaties moeten internationaal beschikbaar zijn, zodat andere 

landen hiervan kunnen leren (Junek, 2012b; WHO, 2009). Het ontbreken van onderzoek omtrent dit 

thema heeft als gevolg dat overheden beslissingen nemen en financiële toewijzingen doen die een 

invloed hebben op de geestelijke gezondheidszorg, zonder hierover accurate en recente informatie 

te bezitten (Junek, 2012b). Uit verschillende onderzoeken is gebleken welke elementen deze 

monitoring belemmeren: te weinig budgettaire en humanitaire middelen, het ontbreken van 
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specifieke instanties om deze monitoring uit te voeren en geen transparant dialoog tussen de 

organisaties die werken met hulpbehoevende jongeren en de overheid (Coppens et al., 2015; Junek, 

2012b). Meer monitoring van het mentaal welbevinden van adolescenten en het effect dat de 

genomen beleidsmaatregelen hierop hebben, is noodzakelijk. Organisaties zoals de 

Wereldgezondheidsorganisatie pleiten hier al jaren voor, besluit Junek (2012a).  

 

2.3. Conclusie  

“Het mentaal welbevinden is een fundamenteel kenmerk voor het collectief en individueel vermogen 

van de mens om te denken, te emanciperen, met elkaar om te gaan en te genieten van het leven” 

(WHO, 2018, p.1), zo beschrijft de Wereldgezondheidsorganisatie het mentaal welbevinden. Deze 

staat van welbevinden is echter niet iets dat iedereen ervaart. Zo toont onderzoek aan dat in 

Vlaanderen 20% van de jongeren tijdens hun adolescentieperiode matig tot ernstige mentale 

klachten ervaart (Kirtley et al., 2019).  

 

Opmerkelijk is dat mentale klachten bij individuen met bepaalde persoonskenmerken prominenter 

aanwezig zijn dan bij andere. Onderzoek toont namelijk aan dat de prevalentie van mentale 

problematieken hoger is bij meisjes dan bij jongens (Portzky et al., 2019) en dat meisjes vaker 

internaliserende klachten vertonen, in tegenstelling tot de externaliserende klachten die bij jongens 

het meest gerapporteerd worden (Schoenmaker en Kleinjan, 2019). Vervolgens stijgt de prevalentie 

in klachten naarmate de leeftijd stijgt (Kirtley et al., 2019). Aangezien blijkt dat psychische klachten 

in de jonge levensjaren van de adolescent een sterke indicator zijn voor ernstige problematieken in 

de volwassenheid (Van Audenhove & Coppens, 2015), dient reeds op jonge leeftijd het mentaal 

welzijn bevorderd te worden (Achterhof, 2020). Ten slotte heeft het opleidingsniveau van de jongere 

een invloed op zijn welbevinden. Jongeren uit een ASO- of KSO-richting rapporteren gemiddeld een 

hoger welbevinden dan jongeren uit een TSO- of BSO-opleiding (Deforche & Hublet, 2014). 

 

Om te voorkomen dat jongeren mentale problemen ontwikkelen, dient preventief dit welbevinden 

bevorderd te worden (Kirtley et al., 2019). Dit realiseert men door beschermende factoren in de 

omgeving van de adolescent te introduceren en te versterken, zodat risicofactoren die zouden leiden 

tot klachten, afgezwakt kunnen worden (Vanobbergen & Meylemans, 2020). Er zijn twee cruciale 

beschermende factoren: de aanwezigheid van een sociaal netwerk en de toegang tot niet-

professionele laagdrempelige hulpverlening (Van Droogenbroeck et al., 2018; Coppens et al., 2015). 

 

Het mentaal welbevinden van jongeren dient bevorderd te worden door verschillende actoren. De 

persoonlijke omgeving van de adolescent en professionele zorgverleners worden vaak als eerste 

aangeduid om deze bevordering te realiseren. Maar ook op beleidsmatig niveau dient hieromtrent 

actie genomen te worden (Junek, 2012b). Enkele succes- en faalfactoren op macro- en mesoniveau 

beïnvloeden het succesgehalte van deze beleidsmatige aanpak. Succesfactoren zijn het actief 

betrekken van jongeren, een samenwerking met alle betrokken actoren realiseren en een duidelijke 

zorgstructuur hanteren (Siongers, 2020; Junek, 2012b; Thornicroft et al., 2016). Faalfactoren zijn 

het te weinig zorg op maat realiseren, een te beperkt budget voor mentale gezondheidszorg voor 

adolescenten en te weinig monitoring (Coppens et al., 2015; Junek, 2012a). 
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3. Onderzoeksvragen 

Uit voorgaande literatuurstudie blijkt dat er enkele cruciale succes- en faalfactoren voor een 

beleidsmatig kader op macro- en mesoniveau kunnen gedefinieerd worden. Op microniveau zijn deze 

factoren echter nog niet volledig gekend. Dit onderzoek dient meer licht te werpen op deze succes- 

en faalfactoren op het microniveau in Vlaanderen: het lokaal niveau.  

 

Om het hiaat in het wetenschappelijk onderzoek omtrent dit thema te dichten, worden volgende 

onderzoeksvragen opgesteld:  

1. Wat zijn succesfactoren voor Vlaamse lokale besturen om planmatig het mentaal 

welbevinden van jongeren te bevorderen? 

2. Wat zijn faalfactoren voor Vlaamse lokale besturen om planmatig het mentaal 

welbevinden van jongeren te bevorderen?  

 

Om een zo onderbouwd mogelijk antwoord te formuleren op deze onderzoeksvragen, zullen drie 

perspectieven gehanteerd worden. De onderzoeksvragen zullen namelijk voorgelegd worden aan drie 

doelgroepen:  

 Vlaamse lokale besturen: mandatarissen en ambtenaren  

 Professionele zorgverleners en experten 

 Jongeren  

 

De combinatie van de visies van deze drie doelgroepen, zal uiteindelijk een gestructureerd en zo 

volledig mogelijk antwoord proberen te vormen op de onderzoeksvragen. Het onderzoek spitst zich 

toe op twaalf- tot achttienjarige jongeren.   

 

Bovenstaande onderzoeksvragen worden hieronder visueel weergegeven.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figuur 2: Visuele voorstelling van de onderzoeksvragen   
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DEEL 2: Data en methode  
Om bovenstaande onderzoeksvragen te beantwoorden, werd een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. 

Aan de hand van focusgroepen en duo-interviews werden lokale besturen, hulpverleners en jongeren 

bevraagd. Hieronder volgt een toelichting van de concrete deelnemers aan het onderzoek en het 

verloop van de dataverzameling. Bovendien worden de topics die aan bod kwamen in de bevraging 

van de respondenten besproken, net zoals de analyse van de uiteindelijk verkregen data.  

1. Deelnemers  

De deelnemers aan dit kwalitatief onderzoek bestaan uit lokale besturen, professionele zorgverleners 

en jongeren.  

 

Onder de doelgroep ‘lokale besturen’ werden zowel mandatarissen als ambtenaren van Vlaamse 

gemeenten verstaan. Mandatarissen nemen beleidsbeslissingen en ambtenaren staan in voor de 

beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie (Vlaanderen.be, z.d.). De deelnemende respondenten 

in deze doelgroep dienden te voldoen aan enkele specifieke criteria. De eerste vereiste was dat de 

mandatarissen het mandaat jeugd of welzijn moesten bezitten en de ambtenaren actief moesten zijn 

op een lokale jeugddienst. Ten tweede werd getracht een geografische spreiding in de betrokken 

lokale besturen te bekomen, om meerdere provincies en gemeenten te betrekken. Ten slotte werd 

beoogd zowel centrumsteden als kleine gemeenten te rekruteren, om hun aanpak en ideeën te 

kunnen vergelijken. Deze diversiteit binnen de groep creëren was noodzakelijk om zo 

gedifferentieerd mogelijke antwoorden te verkrijgen. Op basis van deze criteria werden, in 

samenspraak met Bataljong, vijftien gemeenten geselecteerd waarvan de mandatarissen en 

ambtenaren gecontacteerd werden. Concreet hebben vier mandatarissen en vijf ambtenaren 

deelgenomen, afkomstig uit zes verschillende gemeenten en drie Vlaamse provincies.  

 

De tweede doelgroep betrof professionele zorgverleners en experten van het mentaal welbevinden 

van jongeren. Deze doelgroep bezat kennis, ideeën en aanbevelingen die cruciaal waren in het 

vormgeven van een sterk beleid betreffende dit thema. Hier gold het criterium dat een 

verscheidenheid aan zorginstanties betrokken werd, om hun visies te vergelijken. Ook hier werd een 

geografische spreiding van de respondenten beoogd, aangezien de problematieken van jongeren en 

de aanpak, middelen en mogelijkheden van zorginstanties kunnen verschillen in de grootte en ligging 

van gemeenten. Zeven zorgverleners hebben deelgenomen, afkomstig uit zes verschillende 

zorginstanties en vijf provincies.  

 

Ten slotte werd ook aan jongeren zelf een stem gegeven in dit onderzoek. Uit de literatuurstudie is 

reeds gebleken hoe belangrijk de participatie van jongeren is in het opstellen van een krachtig 

jeugdbeleid (Siongers, 2020). De jongeren die participeerden dienden een basiskennis te bezitten 

over lokaal beleid, aangezien dit noodzakelijk was om gerichte succes- en faalfactoren te kunnen 

opstellen. Daarom werden adolescenten uit jongerenpartijen, jongerenorganisaties en lokale 

jeugdraden benaderd. Bij de jongeren die actief waren in een jongerenpartij, werd beoogd om een 

spreiding in politieke partijen te realiseren. Een geografische spreiding was ook hier van belang. 

Concreet zijn zes jongeren uit vier provincies betrokken.  
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In onderstaande tabellen worden enkele kenmerken van de betrokken respondenten weergegeven.  

 

Tabel 1. Overzichtstabel van de jeugdambtenaren die gerekruteerd werden.  

* M = man, V = vrouw  

 

Tabel 2. Overzichtstabel van de zorgverleners en experten die gerekruteerd werden.   

Respondent + geslacht* Organisatie  Provincie   

6 V  JAC Limburg  

7 M  TEJO West-Vlaanderen 

8 V  CAW  Vlaams Brabant  

9 M  UZ Gent  Oost-Vlaanderen  

10 V  Overkop  Vlaams Brabant  

11 M  Vrij CLB  West-Vlaanderen  

12 V  TEJO  Antwerpen  
* M = man, V = vrouw 

 

Tabel 3. Overzichtstabel van de jongeren die gerekruteerd werden.  

Respondent + geslacht* Functie Provincie  

13 V  Masterstudent psychologie en 
stagiaire VVS  

Vlaams Brabant 

14 M  Lid jong Vooruit   Limburg 

15 M  Lid jong Open Vld  Limburg 

16 V Lid jong CD&V West-Vlaanderen 

17 M Bestuurslid VVS  Vlaams Brabant  

18 V Lid Comac  Brussel  
* M = man, V = vrouw,  

 

Tabel 4. Overzichtstabel van de schepenen die gerekruteerd werden.  

Respondent + geslacht* Functie  Provincie  

19 M  Schepen Jeugd – sp.a West-Vlaanderen 

20 M  Schepen Welzijn – sp.a West-Vlaanderen 

21 V   Schepen Welzijn – CD&V Limburg 

22 M  Schepen Jeugd – CD&V Limburg 
* M = man, V = vrouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondent + geslacht*  Provincie  Aantal inwoners gemeente  

1 M  Limburg  > 10 000  

2 V  Antwerpen  > 20 000  

3 V  Antwerpen  > 20 000  

4 V  Antwerpen  > 30 000 

5 M West-Vlaanderen > 60 000 
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2. Dataverzamelingsmethode  

De data werden verzameld via kwalitatieve onderzoeksmethoden: focusgroepen en duo-interviews. 

Een focusgroep is een onderzoeksmethode waarbij een kleine groep respondenten een 

gestructureerde discussie voert, geleid door een facilitator, om kwalitatieve data te verkrijgen over 

een specifiek onderwerp (Masadeh, 2012). Volgens Morgan (1998b) kan er gebruik gemaakt worden 

van focusgroepen wanneer een vrij onbekend onderwerp wordt onderzocht. Ook wanneer men de 

context waarin de doelgroep opereert wilt begrijpen en aspecten bloot wilt leggen die hierin van 

belang zijn, zijn focusgroepen een geschikte dataverzamelingsmethode. Aangezien deze elementen 

aanwezig waren in dit onderzoek, werd gekozen voor focusgroepen.  

 

Initieel was gepland om één focusgroep per doelgroep te organiseren: met mandatarissen, 

ambtenaren, hulpverleners en jongeren. Het vinden van een moment waarop voldoende 

mandatarissen gelijktijdig beschikbaar waren bleek een moeilijke opgave. Daarom werd besloten om 

duo-interviews te organiseren met schepenen jeugd en welzijn van enkele Vlaamse gemeenten. Het 

mentaal welbevinden van jongeren is een thema dat zowel het jeugdbeleid als welzijnsbeleid 

aanbelangt. Een gesprek met de mandatarissen van deze twee beleidsdomeinen maakte het mogelijk 

een volledig totaalbeeld te scheppen. Met de resterende doelgroepen werden wel focusgroepen 

georganiseerd.  

 

In totaal vonden drie focusgroepen plaats en werden twee duo-interviews afgenomen, waarbij 22 

respondenten bevraagd zijn. De gemiddelde duur van de focusgroepen was 1 uur 46 minuten, van 

de interviews 59 minuten. De dataverzameling vond plaats tussen 15 februari en 10 maart 2021. 

Zowel de focusgroepen als de interviews verliepen online via het programma Microsoft Teams. Door 

de toen geldende COVID-19 maatregelen was het niet veilig om fysiek onderzoek uit te voeren, 

waardoor voor een online alternatief werd gekozen.  

 

Online kwalitatief onderzoek heeft enkele voor- en nadelen. Een voordeel is dat respondenten sneller 

geneigd zijn deel te nemen aan het onderzoek wanneer er geen verplaatsing of grote tijdsinvestering 

gebonden is aan hun deelname (Dodds & Hess, 2020). Bovendien zullen participanten zich meer op 

hun gemak voelen in hun vertrouwde omgeving en bijgevolg meer informatie met de groep durven 

delen. De dataverzameling kan dus rijker zijn bij een onlineonderzoek (Janghorban et al., 2014; 

Woodyatt et al., 2016). Een nadeel dat gepaard gaat met een online focusgroep is dat minder 

respondenten kunnen deelnemen aan het gesprek. Een digitaal gesprek voeren met acht tot tien 

personen, zoals dit bij een fysieke focusgroep het geval is (Morgan, 1998a), kan onoverzichtelijk en 

onverstaanbaar worden wanneer er veel interactie in de groep plaatsvindt. Minder respondenten 

rekruteren wordt daarom aangeraden (Zwaanswijk & van Dulmen, 2014). 

 

De rekrutering van de participanten verliep online (bijlage 1). Jongeren werden aan de hand van een 

poster aangesproken, die werd verspreid op de persoonlijke sociale media van de thesisstudent. De 

mandatarissen, ambtenaren en professionele zorgverleners werden via e-mail uitgenodigd om deel 

te nemen aan het onderzoek. Wanneer zij hiermee instemden, werden ze uitgenodigd voor de 

Microsoft Teams Meeting waarin de focusgroep/interview zou plaatsvinden. Individuen die niet 
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bekend waren met Microsoft Teams werden een zelfgemaakte handleiding aangeboden waardoor ook 

zij zonder problemen konden deelnemen aan het digitaal gesprek.  

 

Deelnemers verkregen enkele weken voor de start van het gesprek een informatiebrief en 

geïnformeerde toestemming (bijlage 2). In deze documenten werd alle informatie gebundeld die de 

respondenten dienden te bezitten om een weloverwogen beslissing te nemen om al dan niet deel te 

nemen aan het onderzoek. Zo werd onder andere vermeld dat het onderzoek in opdracht van 

Bataljong werd uitgevoerd. Daarnaast werd meegedeeld dat het gesprek opgenomen zou worden 

met een dictafoon en via een Teams-opname, maar dat er ten alle tijden vertrouwelijk omgegaan 

zou worden met hun persoonlijke informatie. Bovendien werd verzekerd dat participanten ten alle 

tijden hun deelname mochten onderbreken en dat hier geen negatieve gevolgen aan verbonden 

waren. Er werd de respondenten verzocht deze documenten aandachtig door te nemen en – mits 

akkoord - ondertekend terug te bezorgen aan de thesisstudent. 

3. Materiaal  

3.1. Focusgroepen  

Er werd een vooraf vastgelegde structuur gehanteerd bij elke focusgroep (Bloor et al., 2001): eerst 

werden er enkele inleidende vragen gesteld, waarbij de respondent zichzelf moest voorstellen en 

moest aangeven welke kennis of ervaring men reeds had met het thema. Dit zorgde ervoor dat alle 

respondenten al een keer aan het woord waren geweest en er een gemoedelijke sfeer werd 

gecreëerd. Vervolgens werd overgeschakeld naar de kernvragen, waarbij concreet gepeild werd naar 

de succes- en faalfactoren van een lokaal beleid ter bevordering van het mentaal welbevinden van 

jongeren. Ten slotte werd afgesloten met een ‘droomvraag’, namelijk hoe elke respondent het lokaal 

beleid zou vormgeven al hij/zij daartoe bevoegd was en alle middelen ter beschikking had. Voor elke 

doelgroep werd een gerichte topicslijst opgesteld, terug te vinden in bijlage 3.   

3.2. Interviews  

Bij de schepenen jeugd en welzijn van twee Vlaamse gemeenten werden duo-interviews afgenomen. 

Deze interviews verliepen op een semi-gestructureerde wijze. Een semi-gestructureerd interview 

gebruikt een mix van gesloten en open vragen, die vaak gepaard gaan met wie en waarom vragen 

ter verdieping van het antwoord (Adams, 2015). Er werd van tevoren een vragenlijst opgesteld waar 

echter ook vanaf geweken kon worden, afhankelijk van het verloop van het interview en onvoorziene 

interessante onderwerpen die aan bod kwamen (bijlage 4).  

 

Bij elk interview werd een gelijkaardige structuur gevolgd. Eerst werden inleidende vragen gesteld 

aan iedere respondent apart om hem/haar op het gemak te stellen en het onderwerp te introduceren. 

Vervolgens volgde de kernvragen die peilden naar de ervaringen en meningen van deze schepenen 

over succes- en faalfactoren voor lokale besturen om planmatig het jongerenwelzijn te bevorderen. 

Hier vulden de schepen welzijn en jeugd elkaar aan. Uiteindelijk werd ook hier afgesloten met een 

individuele droomvraag over hoe deze schepenen hun lokaal jeugdbeleid zouden vormgeven als er 

geen limieten waren.  
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Zowel de topics voor de focusgroep met ambtenaren als de vragen voor het duo-interview werden 

voorgelegd aan iemand uit de persoonlijke omgeving van de thesisstudent om te testen of deze 

gericht en helder waren. Deze persoon had relevante professionele ervaring, waardoor hij een 

waardevolle bijdrage heeft geleverd aan het finaliseren van de topics en vragen. De topiclijst voor 

de focusgroep met jongeren werd voorgelegd aan een jongere die zelf actief was in een jongerenpartij 

en bijgevolg kon inschatten of de vragen toepasbaar waren voor de doelgroep.  

4. Analyse  

Om de gegenereerde data te analyseren werd gebruik gemaakt van een fundamentele 

analysemethode binnen kwalitatief onderzoek: Thematische Analyse. Dit is een methode voor het 

identificeren, analyseren en rapporteren van patronen binnen data (Braun & Clarke, 2006). Op basis 

van de voorkennis die was opgedaan in de literatuurstudie, werd deductief een initieel labelschema 

vormgegeven. Er werd namelijk voorspeld dat enkele succes- en faalfactoren die voorkwamen op 

macro- en mesoniveau, ook een rol zouden spelen op microniveau.  

 

Als volgende stap werden de interviews en focusgroepen letterlijk getranscribeerd. Deze transcripties 

werden in het softwareprogramma MAXQDA geïmporteerd en herhaaldelijke keren letterlijk 

doorgelezen. De rijke dataverzameling werd in dit programma gecodeerd aan het hand van het 

deductief labelschema (Bryman, 2015). Dit labelschema werd doorheen het verwerken van de data 

kritisch bekeken en op een inductieve wijze verder aangevuld (Braun & Clarke, 2006). Op deze 

manier werd het definitieve labelschema vormgegeven (bijlage 5). Het analyseren van de 

transcripten gebeurde driemaal. Hierna werden de labels geïmporteerd naar een Excel-document, 

wat gebruikt werd om de resultaten uit te schrijven.  

 

Uiteindelijk werden twee hoofdlabels gevormd, één per onderzoeksvraag: de labels ‘succesfactoren’ 

en ‘faalfactoren’. Deze twee hoofdlabels werden beide verder onderverdeeld in sublabels: vijf 

succesfactoren en vier faalfactoren die op basis van de literatuur en het gevoerde onderzoek tot 

stand kwamen. Succesfactoren die reeds in de literatuur gekend waren en opgenomen werden in het 

initieel labelschema waren: betrokkenheid van jongeren, een geïntegreerde aanpak en het hanteren 

van een duidelijke zorgstructuur. Dit labelschema werd inductief aangevuld met de labels 

‘vindplaatsgericht werken’ en ‘regierol’. Faalfactoren die initieel opgenomen werden in het 

labelschema waren: te weinig zorg op maat, een te beperkt budget voor het jongerenwelzijn en 

onvoldoende monitoring. Het label ‘lokale knelpunten’ werd hier later inductief aan toegevoegd.  
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DEEL 3: Resultaten  
In deze resultatensectie zullen de onderzoeksvragen gaandeweg beantwoord worden. Eerst worden 

de succesfactoren besproken, nadien de faalfactoren. De resultaten worden gestaafd aan de hand 

van citaten van de deelnemers die tijdens de focusgroepen en duo-interviews aan bod kwamen.  

1. Succesfactoren  

In het eerste deel van de focusgroepen en duo-interviews werden de respondenten bevraagd naar 

mogelijke succesfactoren voor een lokaal beleid ter bevordering van het mentaal welzijn van 

jongeren. Uit deze gesprekken kwamen vijf prominente factoren naar voren die volgens de 

ervaringen van de deelnemers het succesgehalte van het lokaal beleid doen stijgen.  

1.1. Betrokkenheid jongeren  

De meeste respondenten waren ervan overtuigd dat een cruciale succesfactor het betrekken van de 

doelgroep zelf is. Vele ambtenaren en schepenen gaven aan dat - in hun ervaring - een beleid dat 

vorm kreeg door middel van inspraak van de doelgroep, beter de vooropgestelde doelen wist te 

bereiken. De stem van jongeren centraal zetten en naar hen luisteren zou zorgen voor een aanbod 

dat aansluit bij de wensen en noden van de doelgroep. Jongeren kunnen volgens de deelnemers 

advies geven over dit aanbod, aangezien zij vanuit hun eigen leefwereld spreken. Het is op deze 

manier dat een aanbod vormgegeven kan worden dat een positieve invloed heeft op het mentaal 

welzijn van jongeren. Deze overtuiging werd gestaafd door volgende respondent:  

 

“En het is pas wanneer je die interesse betoont voor iemand anders en vooral ook luistert 

naar jongeren zelf, die dan kan getuigen en kan verwoorden wat hun noden zijn en waar 

ze tegenaan lopen, dat je er gezamenlijk in slaagt om een goed antwoord te bieden.” - 

Hulpverlener 11M 

 

Dit ‘betrekken van de jongeren’ werd door de deelnemers niet enkel beschouwd als het luisteren 

naar de doelgroep, maar ook als hen zelf aan het roer plaatsen. Volgens enkele respondenten diende 

er een rechtstreekse samenwerking te zijn tussen lokale besturen en jongeren, zodat men 

gezamenlijk aan de slag kon. Zo gaf een schepen aan dat in zijn gemeente met de jeugd gewerkt 

wordt vanuit vertrouwen. Dit houdt in dat de jeugd bij nieuwe jongerenprojecten het voortouw 

neemt.   

 

“Hij geeft eigenlijk het blad papier aan de jongeren en zegt 'vul dat hier een keer in naar 

uw goesting, maak een tekening'. (…) En wij waren niet de beleidsmakers die zeiden ‘wij 

denken dat dit en dit en dit goed zal zijn voor u’. (…) Geef ze vertrouwen, ondersteun ze. 

Geef ze de middelen, laat ze zichzelf zijn.” – Schepen 20M  

 

Het werken vanuit vertrouwen bleek in die betreffende gemeente zeer goed te werken. Respondent 

1M merkte daarbij op dat dit waarschijnlijk ligt aan het feit dat het aanbod vertrekt vanuit de jeugd 

zelf. Dit spreekt meer aan bij de doelgroep dan wanneer dit vertrekt vanuit een lokale dienst. Als het 

echter niet mogelijk is om jongeren een actieve rol te laten opnemen in de uitvoering van het beleid, 
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werd door respondent 12V aangehaald dat men toch ten alle tijden de stem van de jongeren moet 

betrekken. Er werd voorgesteld om dit te doen in de vorm van een jeugdcommissaris die op alle 

beleidsdomeinen de stem van de jongeren dient te representeren, een mogelijke taak voor een 

schepen jeugd of jeugdambtenaar.  

 

Jongeren concreet een stem geven kan via verschillende kanalen. Eén hiervan is de lokale 

jeugdraad, waar volgens de respondenten veel potentieel in zit. Een schepen jeugd stelde dat 

jongeren uit een jeugdraad zeer belangrijke sleutelfiguren zijn die signalen kunnen capteren en 

kunnen doorgeven aan het lokaal bestuur. Ook jongere 15M gaf de waarde van een actieve jeugdraad 

aan toen hij stelde dat een goed functionerende jeugdraad dé manier is om op de wensen van 

jongeren in te spelen.  

 

Alle schepenen en ambtenaren waren ervan overtuigd dat het betrekken van jongeren een 

succesfactor is om een waardevol beleid ter bevordering van het mentaal welzijn van de jeugd te 

realiseren. Opmerkelijk was dat alle jongeren en een aantal hulpverleners aangaven dat dit betrekken 

van de jeugd nog veel te weinig gerealiseerd wordt op lokaal niveau. Zo gaven alle jongeren aan dat 

de jeugdraad in hun gemeente slechts een zeer beperkte inspraak heeft. Hulpverlener 10V haalde 

aan dat hierdoor veel kansen verloren gingen en dat men veel stappen verder zou staan als er hier 

meer aandacht voor was. Ook de jongeren waren ontevreden over de beperkte inspraak die zij 

kregen op lokaal niveau.   

 

“Maar ik denk dat dit echt iets cultureels is dat wij jongeren nooit echt veel aandacht 

hebben gegeven in het beleid en nooit heel veel hebben gedaan rond jongeren. (…) Het is 

iets cultureels dat er gewoon niet ingebakken zit.” – Jongere 14M  

1.2. Geïntegreerde aanpak  

Het bevorderen van het mentaal welzijn is een thema waar verschillende actoren bij betrokken zijn. 

Zorgen dat al deze actoren een dicht netwerk vormen en een geïntegreerde aanpak creëren, is een 

van de grootste succesfactoren volgens veel respondenten. Zo gaven enkele deelnemers aan dat 

samenwerking leidt tot betere uitkomsten, het bereiken van meer jongeren, het voorzien van meer 

budgetten en een betere coördinatie van het gevoerde beleid.  

 

Een eerste samenwerking, die cruciaal is in het creëren van een geïntegreerde aanpak, is die met 

hulpverleners. Alle hulpverleners waren van mening dat een lokaal bestuur te rade moet gaan bij 

lokale organisaties die actief werken rond jongerenwelzijn. Zij kunnen het best aangeven waar de 

noden liggen, waardoor het lokaal beleid hierop kan afgestemd worden. Het organiseren van een 

regelmatige dialoog tussen hulpverleners en lokale besturen zou volgens bijna alle respondenten het 

succesgehalte van het lokale beleid doen toenemen. De samenwerking tussen deze twee actoren kan 

verschillende vormen aannemen: onder andere dat lokale besturen financiële ondersteuning bieden 

aan hulporganisaties, dat hulpverleners en lokale besturen gezamenlijk het bestaand aanbod bekend 

maken onder de doelgroep en gaten in dit aanbod blootleggen en wegwerken.  
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Een tweede samenwerking die naar mening van de respondenten aangegaan moest worden, is deze 

met het onderwijs. De school is vaak het eerste aanspreekpunt van jongeren, naast de thuiscontext. 

Hier moest volgens een respondent een veilige haven geboden worden voor jongeren om hun verhaal 

kwijt te kunnen. Tegelijkertijd kan er in het onderwijs actief gewerkt worden rond welbevinden. Zo 

stelde een deelnemer dat mentaal welzijn een voorwaarde is voor leerlingen om de stap naar educatie 

te zetten. Lessenpakketten voorzien en open dialoog voeren over geestelijke gezondheid kan een 

preventieve werking hebben volgens meerdere jongeren. Ook hier kan een lokaal bestuur een 

ondersteunende rol opnemen. Deelnemer 7M omschreef deze samenwerking als volgt: 

 

“De scholen spelen toch wel een zeer grote rol in het welbevinden van jongeren. (…) Het 

beleidsniveau op lokaal niveau, dat zij daar een rol in kunnen spelen door in feite de scholen 

te ondersteunen. Niet door hun taak over te nemen, maar toch om hun financiële ruimte 

te geven om een aantal initiatieven mogelijk te maken.” – Hulpverlener 7M  

 

Vervolgens dient ook samengewerkt te worden in het eigen lokale bestuur, namelijk een 

geïntegreerde aanpak met alle beleidsdomeinen die het thema aanbelangen. Enkele deelnemers 

stelden dat een sterke communicatie en verbinding tussen verschillende lokale diensten zou zorgen 

dat initiatieven beter uitgewerkt worden en dat het welzijn van jongeren in alle beleidsdomeinen 

vertegenwoordigd wordt. Een aantal lokale diensten, die volgens de deelnemers intensief moeten 

samenwerken, zijn de jeugddienst, sociale dienst, sportdienst en cultuurdienst. Ambtenaar 5M 

omschreef de meerwaarde van deze geïntegreerde aanpak tussen lokale diensten als volgt:  

 

“Hoe meer collega's er op de hoogte zijn van dat thema, hoe sneller dat die misschien ook 

gaan doorverwijzen of dat gaan vastpakken. Dus dat is ook wel het bespreekbaar maken 

en niet enkel met scholen en met jongeren zelf. Maar zeker ook binnen de organisatie waar 

je werkt.” – Ambtenaar 5M  

 

Ten slotte houdt een geïntegreerde aanpak ook een intergemeentelijke samenwerking in. 

Voornamelijk de hulpverleners en ambtenaren waren van mening dat verbindingen tussen lokale 

besturen zeer waardevol zijn en dat dit de vormgeving van het aanbod voor jongeren ten goede 

komt. Gemeentegrenzen vallen niet samen met de grenzen van jongeren hun leefwereld: hobby’s, 

onderwijs en vrienden bevinden zich vaak in omliggende gebieden. Gemeenten dienen volgens 

enkele hulpverleners niet enkel voor hun eigen jongeren van betekenis te zijn, maar moeten zich 

solidair opstellen voor een groter publiek. Gemeenten moeten durven heengaan over de eigen 

geografische grenzen, op een veilige en financieel haalbare manier. Professionele hulpverlening is 

bovendien reeds regionaal georganiseerd waardoor het laten aansluiten van de intergemeentelijke 

samenwerking geen onlogische denkpiste is, stelden enkele respondenten.  

1.3. Zorgstructuur  

De zorgstructuur die gehanteerd wordt in een gemeente, zal een grote invloed uitoefenen op het 

succesgehalte van het gevoerde beleid. Sommige respondenten gaven voorzichtig aan dat het 

subsidiariteitsprincipe, wat in deze context impliceert dat geestelijke gezondheidszorg grotendeels 

op lokaal niveau georganiseerd wordt, alsmaar meer van kracht is in hun gemeente. Ambtenaren en 
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schepenen gaven voorbeelden aan van hoe hun lokaal bestuur probeert het mentaal welzijn van 

adolescenten te bevorderen: een jongerenpraatpunt, zetelgesprekken of een jeugdwelzijnsoverleg. 

Door de alsmaar groter wordende noodzaak en druk om een uitgebreid geestelijk gezondheidsaanbod 

te voorzien, gaven veel lokale besturen aan dat zij hun taak hierin serieuzer hebben genomen en 

hun aanbod hebben uitgebreid. Ook hulpverleners stelden dat sinds enkele jaren hun samenwerking 

met gemeenten is toegenomen. Vanuit hun eigen ervaring konden de deelnemers aangeven dat dit 

subsidiariteitsprincipe een succesfactor was voor het lokale beleid betreffende het jongerenwelzijn.   

 

Sommige deelnemers waren echter niet volledig overtuigd van het succesgehalte van het 

subsidiariteitsprincipe.   

 

“Dat is een sterk verhaal van hulpverlening, jeugdhulp dichter lokaal bij mensen brengen. 

Daar sta ik absoluut achter, maar in de beleidsstructuur is dat niet altijd zo evident. Er 

zitten heel wat verschillen in grootteorde in lokale besturen, in kennis, in mandaten, in 

kwaliteit, in centen die daarachter zitten.” – Hulpverlener 8V  

 

Verschillende andere respondenten deelden een soortgelijke mening. Zo stelde deelnemer 9M dat 

het in kaart brengen van wensen en noden van een bevolking het beste op lokaal niveau gebeurt, 

aangezien lokale besturen het dichtst bij hun inwoners staan. Maar het organiseren van het aanbod 

ter invulling van deze wensen mocht volgens hem niet van deze lokale faciliteiten afhangen, hiervoor 

achtte hij een samenwerking met andere overheidsniveaus noodzakelijk.  

 

Naast de discussie over wie verantwoordelijk diende te zijn voor het lokale beleid ter bevordering 

van het mentaal welzijn van adolescenten, werd ook een dialoog gevoerd over de manier waarop dit 

aanbod ingericht moest worden. Daarin stond laagdrempeligheid centraal, wat volgens de 

respondenten verschillende zaken omvatte. Allereerst maakt men een aanbod laagdrempelig door 

het bekend te maken onder de doelgroep en als hulpverleners aanwezig te zijn waar jongeren zijn. 

Ten tweede dienen jongeren zonder afspraak of vele doorverwijzingen geholpen te worden met hun 

mentale klachten. Dit kan volgens de respondenten gerealiseerd worden door een inloopcentrum of 

jeugdhuis te voorzien waar jongeren dagelijks terecht kunnen voor een babbel met leeftijdsgenoten 

of professionals. Deze dienstverlening dient bovendien aan een betaalbaar tarief beschikbaar te zijn, 

om zo financiële laagdrempeligheid te garanderen. Bijlange niet alle jongeren zijn in staat om dure 

hulpverlening te veroorloven, benadrukten de respondenten.  

1.4. Vindplaatsgericht werken  

Een volgende succesfactor, die door zeer veel deelnemers werd aangehaald, was vindplaatsgericht 

werken. Volgens meerdere respondenten ligt er enorm veel waarde in het ‘naar buiten treden’ van 

hulp- en dienstverlening, waarbij men niet moet verwachten dat de jongeren altijd zelf de eerste 

stap zetten. Enkele deelnemers benadrukten dat ‘zijn waar jongeren zijn’ de beste manier was om 

het aanbod voor jongeren bekend te maken onder de doelgroep. Een respondent gaf aan dat op deze 

manier adolescenten beter weten waar ze terecht kunnen met hun problemen en bijgevolg minder 

lang wachten met de stap naar hulpverlening te zetten. Op deze manier kan ook preventief 

ingegrepen worden en escaleren problematieken minder, stelde een van de hulpverleners.   
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Veel respondenten waren van mening dat hier de geïntegreerde aanpak met het onderwijs een 

cruciale rol kon spelen. De schoolomgeving is de plek waar (zo goed als) alle jongeren aanwezig zijn. 

Wilt men een hulpverleningsaanbod opstellen dat alle adolescenten weet te bereiken, dan waren 

enkele respondenten ervan overtuigd dat een samenwerking met het onderwijs hiervoor ideaal is. 

Ook de jongeren zelf gaven aan dat een link tussen het hulpverleningsaanbod en het onderwijs een 

goede zet is.   

 

“Sowieso zijn scholen altijd wel iets om jongeren te bereiken he. Het is nu eenmaal een 

plek waar alle jongeren zich verzamelen.” – Jongere 15M  

 

Dit vindplaatsgericht werken in samenwerking met het onderwijs is iets dat reeds zeer sterk aanwezig 

is in de gemeente van schepenen 19M en 20M.  

 

“Wij hebben ten eerste een aanpak waarbij wij zeer aanwezig zijn op het terrein via de 

scholen. In alle scholen basisonderwijs werken wij met brugfiguren. (…) Wij zijn gewoon 

discreet aanwezig met zeer behulpzame mensen die helpen als ze miserie zien, of als 

mensen aankloppen op het terrein zelf. Dus wat we willen vermeiden is dat jongeren de 

zoektocht hebben naar: wie kan mij helpen?” – Schepen 20M  

 

Deze manier van werken was volgens de respondent zeer succesvol, aangezien men zo continu op 

het terrein aanwezig is en een vertrouwensband creëert tussen de brugfiguur en de leerling. Jongeren 

kunnen op deze manier in hun gekende omgeving aan een vertrouwd persoon hun verhaal kwijt, 

waar de brugfiguur vervolgens voor een correcte doorverwijzing zorgt.  

1.5. Regierol 

Ambtenaren en schepenen gaven aan dat ze het soms moeilijk hadden met te bepalen welke rol zij 

dienen op te nemen in de bevordering van het mentaal welzijn van jongeren. Deze respondenten 

benadrukten dat zij niet opgeleid zijn om zelf aan de slag te gaan met de doelgroep, maar dat zij 

enkel een regierol kunnen opnemen. Dit houdt onder andere in dat zij intensief netwerken, 

communiceren en doorverwijzen om op deze manier een sterke ondersteuning te bieden voor het 

bestaande welzijnsaanbod. Ook de adolescenten en hulpverleners waren van mening dat de kracht 

van lokale besturen ligt in het opnemen van een regiefunctie. 

 

Een eerste belangrijk aspect binnen de regierol van lokale besturen is investeren in preventie. 

Hetgeen door de meeste respondenten onder dit preventieve luik verstaan werd, was dat lokale 

besturen het jeugdwerk en verenigingsleven bij jongeren moeten stimuleren. Lid zijn van een 

vereniging werd door veel deelnemers aangegeven als een beschermende factor die een positieve 

invloed uitoefent op het mentaal welzijn. Het zorgt namelijk voor sociaal contact, 

ontspanningsmogelijkheden en een netwerk om op terug te vallen. Lokale besturen dienen bijgevolg 

sterke investeringen en ondersteuning te voorzien voor dit jeugdwerk en verenigingsleven, volgens 

de meeste respondenten.  
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“Het jeugdwerk of het verenigingsleven stimuleren. Ik denk dat dat ook al een grote rol 

kan spelen in het mentaal welzijn. Als ge een goed subsidieregelement hebt voor lokale 

verenigingen, dat is al een grote stap in het mentaal welbevinden.” – Jongere 17M 

 

Vervolgens werd onder de regierol van lokale besturen ook het bekendmaken van het bestaand 

aanbod verstaan. De meeste ambtenaren gaven aan dat hun gemeente een website voorziet waar 

nuttige weblinks te vinden zijn. JAC, CLB, WATWAT en Awel zijn enkele welzijnspunten waarna 

verwezen wordt op deze website, met daaraan vaak een rechtstreekse chat- of mailfunctie 

gekoppeld. Ook wordt in enkele gemeenten een beurs voor jongeren georganiseerd, waar al deze 

welzijnsorganisaties een stand toebedeeld krijgen en adolescenten hun kunnen bezoeken. Deze 

informatieve rol werd door de meeste respondenten als een van de belangrijkste 

verantwoordelijkheden van een lokaal bestuur benoemd.  

 

Ten derde is een deel van de regierol het samenbrengen van alle betrokken actoren.  Zowel de 

ambtenaren als de hulpverleners gaven aan dat het de verantwoordelijkheid is van een lokaal bestuur 

om een netwerk te vormen en de nulde en eerstelijnsorganisatie geregeld samen te brengen. Zo 

kunnen hulpverleningsorganisaties concreet aan lokale besturen communiceren welke ondersteuning 

zij nodig hebben en kan hierover een constructieve dialoog ontstaan. Dit consequent dialogeren zou 

volgens een respondent ervoor zorgen dat signalen uit het veld beter opgepikt worden en een 

geïntegreerde aanpak ontstaat. Lokale besturen dienen de bruggen tussen deze verschillende 

actoren te leggen.   

 

“Vandaar dat wij ook zeggen 'wij gaan die ondersteuning wel bieden, wij als stad gaan 

proberen die burgfunctie te maken'. We moeten zorgen dat leerlingenbegeleiders vaak 

worden samengebracht met die nulde en eerstelijnsorganisaties om regelmatig gewoon de 

temperatuur te meten. (…) Want die nulde en eerstelijnsorganisaties staan ook allemaal 

zo in de zin van 'help ons, zorg dat jongeren ons vinden en ons bereiken’.” – Ambtenaar 

5M 

 

Ten slotte werd onder de regierol van lokale besturen ook financiering en facilitering begrepen, 

wat volgens de respondenten uit twee aspecten bestaat. Enerzijds dient een lokaal bestuur een 

financiële tegemoetkoming te voorzien voor haar inwoners, zodat deze gebruik kunnen maken van 

een betaalbaar hulpverleningsaanbod. Enkele jongeren haalden aan dat het geestelijk 

gezondheidsaanbod soms zeer duur kan zijn, waarbij zij het de verantwoordelijkheid van een 

gemeente zagen om hier een tegemoetkoming in te voorzien. Anderzijds dient een lokaal beleid 

nulde- en eerstelijnsorganisaties te financieren en te faciliteren die instaan voor de geestelijke 

ontwikkeling van jongeren. Schepen 20M beschreef dit aspect van de regierol als volgt:  

 

“Dus ge moet maken dat dat goed in mekaar zit, dat de financiering is verzekerd. Allee 

kopen kost geld he, we moeten niet flauw doen. We hebben een gebouw nodig (…), op een 

zeker moment moet het er wel staan he. De lamp moet branden, het water moet stromen 

en de kachel moet branden he (...). Het huis moet verzekerd zijn en men moet zijn mensen 

kunnen betalen.” – Schepen 20M  
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2. Faalfactoren  

In het tweede deel van de gesprekken met de respondenten werd gepeild naar faalfactoren voor het 

lokale beleid ter bevordering van het jongerenwelzijn. Er werden vier factoren benoemd die een 

valkuil kunnen vormen.  

2.1. Geen zorg op maat  

Eenzelfde aanbod voorzien voor alle adolescenten zal er gegarandeerd voor zorgen dat sommige 

jongeren uit de boot vallen, stelde het merendeel van de respondenten. Zo vertelde ambtenaar 2V 

dat er in haar gemeente geen gevarieerd aanbod aanwezig is, wat al vaak geleid heeft tot schrijnende 

situaties. Iedere jongere voelt zich volgens de meeste ambtenaren aangesproken door andere zaken, 

waarbij een gemeente hierin moet tegemoetkomen door een gedifferentieerd aanbod te voorzien. 

Om jongeren te voorzien van gepaste hulpverlening dient zorg op maat aangeboden te worden. Zorg 

op maat omvat verschillende elementen. Wanneer met deze elementen geen rekening gehouden 

wordt zal dit lokaal beleid grote kans op falen hebben, benadrukten de deelnemers.  

 

Allereerst dient het aanbod voor jongeren toegankelijk te zijn qua tijd en afstand. Enkele 

respondenten gaven aan dat dit bij hen niet het geval is, aangezien hun aanbod vaak georganiseerd 

wordt op uren dat jongeren zich op school bevinden. Ook de afstand die jongeren moeten afleggen 

vooraleer ze bij een jeugdhulpvoorziening zijn, maakt deel uit van zorg op maat. Enkele hulpverleners 

gaven aan dat de meeste voorzieningen zich concentreren in centrumsteden. Jongeren die in een 

afgelegen gemeente wonen moeten vaak grote afstanden afleggen om van dit aanbod gebruik te 

maken.   

 

“Ik kan getuigen wie hier woont (…) die moet zich 50 minuten, minimaal, verplaatsen naar 

de eerst dichtstbijzijnde centrumstad. Dus als het aanbod dan daar geconcentreerd wordt, 

dan betekent dat gewoon niets voor de jongeren die hier opgroeien. Dus die mobiliteit is 

echt wel ook wel een faalfactor in van 'kun je jongeren er naartoe leiden of niet'.” - 

Hulpverlener 11M  

 

Vervolgens impliceert zorg op maat volgens de meeste respondenten dat een aanbod wordt 

vormgegeven dat aansluit bij de leefwereld van kinderen en jongeren in maatschappelijke 

kwetsbare situaties. Bijna alle schepenen en ambtenaren gaven aan dat hun aanbod een blinde 

vlek ervaart met betrekking tot deze doelgroep. Zo stelde schepen 20M dat in zijn gemeente 

bepaalde groepen systematisch niet of ondervertegenwoordigd zijn. Vaak betreft dit jongeren die het 

financieel niet breed hebben of van een andere etnische origine zijn. De meeste schepenen en 

ambtenaren wisten wel een verklaring te geven voor het feit dat hun lokale aanbod niet aansluit bij 

de mogelijkheden van deze specifieke doelgroep. Zo stelden zij dat de ambtenaren en schepenen 

van een gemeente vaak geen representatief panel zijn van de inwoners van die gemeente.  

 

“Ik ben een blanke, witte vrouw. Ik merk dat vaak ook bij collega's, die ambtenarij, ... Dat 

zijn allemaal gegoede, blanke mensen met een beetje oogkleppen op. En die soms denken 

'och, dat is hier toch allemaal niet zo een probleem, wij voelen ons toch goed in ons vel en 
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wij hebben het toch goed, wij hebben toch geld (…)’. Maar dat denk ik 'ja, dat is niet omdat 

wij hier als personeel van de gemeente het goed stellen, dat de burger in onze gemeente 

dat ook per sé zo heeft'. En ik merk dat we daar ook vaak zowat tegen muren opbotsen 

van mensen die het gewoon precies niet willen zien soms.” – Ambtenaar 3V 

 

Deze foute representatie van de bevolking zorgt er volgens enkele respondenten voor dat het 

welzijnsaanbod voor adolescenten geen rekening houdt met de specifieke mogelijkheden en wensen 

van jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Een deelnemer stelde dat er in vele gemeenten 

nog structureel werk verricht moet worden, wilt men deze faalfactor wegwerken.  

 

Ten slotte wordt onder zorg op maat ook verstaan dat een verschil in leeftijd ook een verschil in 

beleid impliceert. Het waren voornamelijk hulpverleners die aangaven dat er op beleidsniveau nog 

te weinig onderscheid gemaakt wordt tussen jongeren en volwassenen. Zo stelde hulpverlener 9M 

dat een groot deel van het hulpverleningsaanbod voor jongeren een kopie is van de 

volwassenhulpverlening. Ook dit staat scheef op het principe van zorg op maat, waardoor de meeste 

hulpverleners van mening waren dat een vernieuwende aanpak wenselijk was.  

2.2. Financiering  

Door de respondenten werd een uitgebreid scala aan faalaspecten benoemd die allemaal betrekking 

hadden op de financiering van het lokaal aanbod ter bevordering van het jongerenwelzijn. Een eerste 

probleem dat aangehaald werd had betrekking op het uitdelen van projectsubsidies binnen de 

gezondheidszorg. Een hulpverlener stelde dat zijn organisatie soms 18 tot 24 maanden middelen 

ontvangt om een project op te starten. Na deze periode veronderstelt men dat dit project 

geïntegreerd kan worden in de reguliere werking, zonder die extra middelen. Een andere hulpverlener 

wist deze frustratie te beamen wanneer hij zei dat de geestelijke jeugdhulpverlening stiefmoederlijk 

blijft behandeld worden. Ook schepenen gaven aan dat het verdwijnen van middelen vaak betekent 

dat het project tot zijn einde komt:  

 

“Ik denk ook dat heel dat verhaal rond Warme Stad, daar waren op een bepaald moment 

middelen voor en daar stond een medewerker op. Zolang is dat eigenlijk wel levend 

gehouden en daarna hebben we dat geïntegreerd in 'Preventief Gezond' en merk ik toch 

wel als er geen capaciteit en middelen op zitten, dat we dat nog heel moeilijk levend 

kunnen houden.” - Schepen 21V 

 

Bovendien zijn aan het aanreiken van middelen vaak ook verwachtingen gekoppeld die volgens de 

hulpverleners moeilijk in te lossen zijn. Respondent 8V stelde dat lokale besturen dienen los te komen 

van de zogenaamde FID-parameters (frequentie, intensiteit en duur). Er moet een mogelijkheid 

geboden worden om jongeren op hun eigen tempo te laten werken en hun groeiproces centraal te 

stellen, in plaats van een grote focus te leggen op de frequentie of duur van een aanbod. De 

hulpverlener beargumenteerde dat door de financiering afhankelijk te maken van de parameters, 

men als hulpverlenende organisatie soms vergeet waar het daadwerkelijk om draait: de jongeren 

begeleiding op maat aanbieden.  

 



26 
 

Een volgend gevoelig punt met betrekking tot financiering is de budgetverdeling van de geestelijke 

gezondheidszorg tussen kinderen en volwassenen. Een hulpverlener vertelde gefrustreerd over de 

budgetverdeling in Vlaanderen: 6% van het gehele volksgezondheidsbudget is weggelegd voor 

geestelijke gezondheid. Van dat budget is vervolgens slechts 20% voor kinderen en jongeren 

voorbehouden. Dit zijn Vlaamse cijfers waar op lokaal niveau geen schuld gelegd kan worden, 

benadrukte deelnemer 9M. Maar met deze informatie in het achterhoofd dient men op lokaal niveau 

wel rekening te houden met de financiering van lokale initiatieven ter bevordering van de geestelijke 

gezondheid van jongeren. De respondent stelde namelijk dat alles wat men voor kinderen en 

jongeren realiseert, uitermate preventief werkt voor het voorkomen van problemen op volwassen 

leeftijd. Het was voor hem bijgevolg duidelijk dat ook op lokaal niveau meer budget vrijegemaakt 

dient te worden voor het welzijn van kinderen en jongeren.  

 

“Vanuit de gedachte van universele preventie zou het zeer te verdedigen zijn dat er meer 

dan het fair share voor kinderen in kinderen geïnvesteerd wordt, omdat er nu eigenlijk heel 

veel weggenomen wordt van de kinderen naar de volwassenen.”- Hulpverlener 9M  

 

2.3. Onvoldoende monitoring 

Een volgende valkuil waar het lokaal beleid onder kan lijden is het onvoldoende monitoren van het 

beleid dat wordt vormgegeven en uitgevoerd. Lokale besturen gaven aan vaak de neiging tot trial 

and error te hebben. Nieuwe initiatieven worden uit de grond gestampt en men wacht af of het zijn 

gewenste effect bereikt of niet. De deelnemende ambtenaren en schepenen waren sterk overtuigd 

van deze manier van werken. Vele hulpverleners betwistten deze visie echter wanneer zij aangaven 

dat dit een van de grootste faalfactoren is die op lokaal niveau voorkomt. Hulpverleners zouden veel 

liever extra financiering en ondersteuning zien in reeds bestaande en goed werkende initiatieven, in 

plaats van ondoordachte vernieuwende projecten.   

 

“Ik had nog de bijvraag om de lokale besturen te vragen om als ze willen investeren, te 

investeren in bestaande structuren en werking. (…) Er worden heel vaak nieuwe projectjes 

uit de grond gestampt, nieuwe initiatieven genomen waar dan bepaalde beperkte 

budgetten worden uitbesteed. (…) Dat is mooi om in de krant te komen, daar kunt ge mee 

shinen als politicus vaak. Maar het werkt niet zo goed.” – Hulpverlener 6V  

 

De hulpverleners gaven aan dat onderzoek verricht moet worden naar het mentaal welzijn van 

jongeren vooraleer nieuwe initiatieven ontstaan. De wensen en noden van jongeren moeten in kaart 

gebracht worden, om het lokale beleid hier doeltreffend op te laten aansluiten. Hulpverleners spelen 

hierin een grote rol aangezien zij continu in contact staan met de doelgroep en hierdoor signalen 

opvangen. Hulpverlener 12V geeft aan dat lokale besturen soms blind zijn voor die signalen en hun 

beleid hier niet op afstemmen:  

“Wij zien een schrijnende toename van jonge kinderen. Dan denk ik, 'ja, daar is het 

moment', die gastjes van 10-11 jaar weten de ballen, sorry voor de uitdrukking, van wat 

hulpverlening is. Maar die hebben wel hulp nodig. Bouw daar iets rond uit.” – Hulpverlener 

12V 
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Enkele ambtenaren en schepenen stelden dat in hun gemeente onderzoek wel de fundering vormt 

voor het beleid dat hierop volgt. Zo voerde de gemeente van schepenen 19M en 20M recent een 

grootschalig onderzoek naar het mentaal welzijn van 1700 jongeren en werd in de gemeente van 

schepenen 21V en 22M een onderzoek gestart naar stress en vereenzaming bij jongeren tijdens de 

COVID-19 pandemie. De resultaten uit dit onderzoek werden vervolgens gebruikt om aanbevelingen 

naar het toekomstig beleid vorm te geven. Zelf gaven deze respondenten aan dat het onderzoeken 

van de wensen en noden van de doelgroep bijdraagt aan een waardevol beleid. Het onvoldoende in 

kaart brengen van deze behoeften is volgens de meeste deelnemers bijgevolg een sterke faalfactor.   

  

Eens nieuwe initiatieven of maatregelen opgestart zijn, worden ze naar mening van enkele 

respondenten ook niet consequent opgevolgd. Het effect van de genomen maatregelen wordt 

onvoldoende gemeten door de initiatiefnemers. Een ambtenaar stelde zelf:  

 

“Ik durf niet garanderen dat alles wat we doen zo een succes is eigenlijk. Wij streven 

daarnaar, maar als ge mij nu zegt van 'geef mij de concrete cijfers van wat de successen 

zijn', die zijn maar heel beperkt.” – Ambtenaar 1M  

 

Deze respondent verklaarde dit door het feit dat het effect van de genomen maatregelen niet altijd 

meetbaar is, waardoor er geen concreet cijfermateriaal verzameld kan worden. Het gevolg hiervan 

is dat soms onsuccesvolle initiatieven in leven gehouden worden door er tijd en geld in te investeren, 

middelen die sowieso al beperkt zijn. Dat is nadelig voor die initiatieven die wel het gewenste effect 

bereiken. Enkele schepenen gaven aan dat zij binnenkort een evaluatie dienen uit te voeren van de 

vele initiatieven die aanwezig zijn in hun gemeente, aangezien ze zelf niet kunnen garanderen dat 

deze allemaal even succesvol zijn.  

2.4. Lokale knelpunten 

Op lokaal niveau zijn er nog enkele valkuilen die het beleid ter bevordering van het mentaal welzijn 

negatief beïnvloeden. Een eerste valkuil bleek het hebben van slecht contact met het netwerk. 

Lokale besturen vormen idealiter een dicht netwerk met verschillende partners, onder andere met 

hulpverleners, onderwijs en middenveldorganisaties. Volgens het merendeel van de respondenten 

bleek het contact en de samenwerking in dit netwerk niet altijd vlot te verlopen en worden soms 

cruciale actoren niet betrokken. Enkele deelnemers haalden aan dat het niet luisteren naar de 

netwerkpartners ook een grote faalfactor is. Noden die de partners communiceren naar de lokale 

besturen worden nog te vaak naast zich neergelegd, wat ertoe leidt dat veel kansen verloren gaan.  

 

Een tweede valkuil die door bijna alle deelnemers werd aangehaald was versnippering van het 

welzijnsveld. Enerzijds versnippering van het aanbod voor jongeren, waarbij de deelnemers 

duidden op de grote hoeveelheid varianten van hulp- en dienstverlening die er ter beschikking zijn. 

Dit leidt volgens sommige respondenten ertoe dat actoren niet op de hoogte zijn van elkaars aanbod 

en bijgevolg dezelfde hulp- of dienstverlening voorzien. Wanneer iedereen op de hoogte is van het 

bestaande aanbod en partners zal de doorverwijzing van jongeren naar de geschikte hulpverlening 

ook veel vlotter verlopen. Vandaag is die afstemming nog veel te weinig aanwezig, concludeerde 

respondent 21V:  
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“Ik denk dat we veel doen, maar het grote werk zit in het kijken waardat de leemtes nog 

zitten. In veel meer coördinatie en veel meer zoeken naar synergiën waardat we mekaar 

kunnen versterken. Er zijn echt veel initiatieven maar het is te los van mekaar. Er mag wat 

meer coördinatie in zitten.” – Schepen 21V  

 

Anderzijds werd onder versnippering ook het versnipperd beleidskader ter ondersteuning van het 

aanbod voor jongeren bedoeld. Sommige initiatieven zijn provinciaal of regionaal verankerd, terwijl 

alsmaar meer het lokale niveau de verantwoordelijkheid krijgt om de geestelijke gezondheid van 

jongeren te bevorderen. Deze aparte aansturing zorgt voor veel frustraties bij de hulpverleners 

aangezien deze verschillende beleidsvormen niet op elkaar zijn afgestemd.  

 

“Het getuigt alweer van een overheid die een zeer kortetermijnvisie gehanteerd heeft en 

binnen een decennium overspringt van het ene bestuursniveau naar het andere.” – 

Hulpverlener 9M  

 

Het uitvallen van personeel bleek een laatste vervelend lokaal knelpunt te zijn voor enkele 

respondenten. Het voldoende lang binnen een bepaalde functie blijven, werd door de deelnemers 

aangehaald als een vereiste om een sterk netwerk te creëren en uit te bouwen. Als deze functie 

heringevuld wordt en een sleutelfiguur verloren gaat, kan dit een negatief effect hebben op de 

werking van het lokaal beleid en het netwerk eromheen. Met minder personeel kan ook minder 

bereikt worden, wat door respondent 19M aangehaald werd:  

 

“Maar soms vallen er mensen weg omdat ze op zoek gaan naar een andere uitdaging. 

Dan zit je soms tijdelijk met een ondercapaciteit die natuurlijk direct een impact heeft op 

het bereik van de doelgroep. En dat is soms nadelig.” – Schepen 19M  
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DEEL 4: Discussie en conclusie  
In dit laatste deel volgt een bespreking van de resultaten met een terugkoppeling naar voorgaande 

literatuur. Vervolgens wordt er kritisch gereflecteerd over het gevoerde onderzoek waaruit 

aanbevelingen voor verder onderzoek, beleid en praktijk voortvloeien. Tot slot wordt het onderzoek 

afgesloten met een conclusie.  

1. Bespreking  

Het doel van dit onderzoek was om succes- en faalfactoren voor Vlaamse lokale besturen te 

formuleren, die in achting genomen moeten worden bij het planmatig vormgeven van een lokaal 

beleid ter bevordering van het mentaal welbevinden van twaalf tot achttienjarige jongeren. De 

resultaten van dit onderzoek wijzen uit dat er vijf succesfactoren en vier faalfactoren het beleid 

beïnvloeden. Deze factoren kwamen aan het licht door vier doelgroepen te bevragen: lokale 

jeugdambtenaren, schepenen welzijn en jeugd, hulpverleners die werken rond het welbevinden van 

adolescenten en jongeren zelf.  

1.1. Wat zijn succesfactoren voor het lokaal jongerenwelzijnsbeleid?  

Het betrekken van jongeren is van grote waarde in het vormgeven van een efficiënt en waardevol 

beleid ter bevordering van het jongerenwelzijn. Deze overtuiging delen Ros et al. (2018) en Siongers 

(2020), die stellen dat jongeren mede-eigenaar maken van een beleid ervoor zorgt dat de 

beslissingen die eruit voortvloeien relevanter en effectiever zijn. Terwijl in de literatuur wordt 

aangeven dat participatie van jongeren een continu proces moet zijn (Van Ceulebroeck et al., 2018; 

Vanobbergen & Meylemans, 2020), blijkt uit het huidig onderzoek dat dit in de praktijk nog 

onvoldoende het geval is. Een mogelijke hypothese die voortvloeit uit het onderzoek is dat jongeren 

niet als volwaardige adviseurs/medewerkers van het beleid worden gezien. Het directe gevolg 

hiervan is de eerder passieve jeugdraad in vele gemeenten, hetgeen naar voor kwam in het 

onderzoek. Als inspiratiekader voor het lokale niveau kan verwezen worden naar een concrete case 

in Canada waar eveneens gezocht werd naar een duurzaam alternatief voor de aanpak van deze 

problematiek. Teneinde een coherent beleid te kunnen voeren werd de minister van Jeugd in 2010 

co-minister voor de beleidsdomeinen ‘Onderwijs’ en ‘Welzijn’ (Mommerency et al., 2011).  

 

Vormgeven van een beleid via een geïntegreerde aanpak vraagt om samenwerking en afstemming 

tussen verschillende actoren: hulpverleners, onderwijs, beleidsdomeinen en gemeenten onderling. 

In de literatuur wordt nog een vijfde samenwerking als noodzakelijk aanschouwd, namelijk die tussen 

verschillende beleidsniveaus: het lokale, regionale en nationale niveau (Goulet, 2010). Dit netwerk 

tussen alle stakeholders zal ervoor zorgen dat men adequaat kan reageren op gesignaleerde noden 

en dat een goede coördinatie en integratie van verschillende diensten ontstaat (Beelen & Van Hecke, 

2012; Junek, 2012b). Voorgaand onderzoek waarschuwt voor een risico dat gepaard gaat met deze 

aanpak. Wanneer zeer veel actoren rond eenzelfde thema werken, komt het voor dat niemand zich 

als eindverantwoordelijke profileert en er veel uitstekende beleidsplannen nooit verder geraken dan 

de ontwerpfase. Op voorhand verantwoordelijken aanstellen die gemotiveerd zijn om het proces te 

leiden, blijkt essentieel te zijn (Denstad, 2009).  
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Terwijl in de literatuur de nadruk ligt op het principe ‘vermaatschappelijking van de zorg’, blijkt uit 

het huidig onderzoek dat de principes ‘subsidiariteit’ en ‘laagdrempeligheid’ een centrale rol spelen 

in de zorgstructuur. Desalniettemin is er een sterke samenhang tussen deze drie begrippen te 

bemerken. Vermaatschappelijking van de zorg impliceert dat zorg zo veel mogelijk in de eigen 

leefomgeving van de cliënt wordt aangeboden (Thornicroft et al., 2016). Om dit te garanderen, dient 

een zo laag mogelijk overheidsniveau de zorg in te richten (=subsidiariteit) (Pavy, 2020). Op deze 

manier kan rekening gehouden worden met lokale instanties en mogelijkheden. Een lokale overheid 

staat bovendien dicht bij haar bevolking en kan bijgevolg de zorg laten aansluiten bij de wensen van 

de cliënten, zodat zij geen hoge drempels ervaren om hieraan deel te nemen. Alle drie de principes 

waarborgen in de zorgstructuur is de boodschap (Van Ingelgom et al., 2018).  

 

Hulp- en dienstverlening laten aansluiten bij de plaatsen en organisaties waar jongeren zich reeds 

bevinden, zal ervoor zorgen dat adolescenten ook daadwerkelijk bekend zijn met en gebruikmaken 

van het aanbod. In de literatuur wordt dit ‘vindplaatsgericht werken’ genoemd, hetgeen betekent dat 

organisaties actief naar buiten treden om de doelgroep te bereiken (Van Dooren & Struyven, 2011). 

Uit de resultaten blijkt dat de rol van het onderwijs hierin groot is, hetgeen het onderzoek van Bowyer 

et al. (2018) beaamt. De meeste jongeren brengen hun eerste achttien levensjaren door op de 

schoolbanken. Het klassieke lessenpakket aanvullen met informatie omtrent geestelijke gezondheid 

en op school diensten aanbieden aan leerlingen die mentale klachten vertonen, kan zeer bevorderend 

zijn voor het welbevinden van alle adolescenten. Door dit zorgaanbod te laten aansluiten bij het 

onderwijs, bereikt men gegarandeerd een groot scala aan jongeren (van Zundert, 2012).  

 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de belangrijkste taak van een lokaal bestuur is een regierol op 

te nemen. Het is bovendien de enige rol die zij kunnen uitvoeren, aangezien lokale besturen niet de 

kennis en competenties bezitten om begeleiding aan jongeren te voorzien. Uit onderzoek van Rablen 

(2012) blijkt dat de meeste schepenen en ambtenaren niet bekend zijn met materie omtrent mentaal 

welzijn. Dit moet hen er echter niet van weerhouden een sterk welzijnsbeleid vorm te geven. Taken 

die zij wel kunnen opnemen binnen hun regiefunctie zijn: het bekendmaken van het bestaande 

aanbod, het investeren in preventie en het vormen van een netwerk met alle betrokken actoren. Het 

departement van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin benadrukt deze regiefunctie in Vlaanderen als 

volgt: “Het opnemen van een regierol op het vlak van lokaal sociaal beleid vormt een Vlaamse 

beleidsprioriteit” (Departement WVG, 2018).  

1.2. Wat zijn faalfactoren voor het lokaal jongerenwelzijnsbeleid? 

Het zorgaanbod is niet toegankelijk voor alle jongeren, aangezien het niet altijd aansluit bij de 

mogelijkheden van de cliënt. In tegenstelling tot eerdere studies, waar de nadruk voornamelijk ligt 

op leeftijdsafhankelijke zorg (Coppens et al., 2015; Remschmidt & Belfer, 2005), blijken uit dit 

onderzoek ook andere factoren van belang te zijn bij de realisatie van een zorgaanbod op maat. 

Onder andere de locatie en openingstijden van het aanbod, alsook de maatschappelijke kwetsbare 

situatie van sommige adolescenten dienen in rekening gebracht te worden. Onderzoek van Sawyer 

et al. (2001) beaamt dat de locatie, maar ook de wachttijd van het aanbod factoren zijn die de mate 

van zorg op maat beïnvloeden. Een belangrijke nuancering is echter dat zorg op maat een ideaalbeeld 
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is waarnaar gestreefd wordt, maar in de praktijk moeilijk realiseerbaar is. Het voornaamste blijft 

luisteren naar de wensen van de cliënt en hier een zo passend mogelijk antwoord op proberen bieden 

(Schollen & De Clercq, 2006, in Weckx, 2016).  

 

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie dient er evenveel budget ter beschikking te zijn voor het 

jongerenwelzijnsbeleid als voor het welzijnsbeleid voor volwassenen (WHO, 2005). Uit de literatuur 

en dit onderzoek blijkt dat dit in realiteit niet het geval is. In Vlaanderen wordt 6% van het gehele 

gezondheidsbudget aan geestelijke gezondheid toebedeeld, waarvan slechts 20% naar jongeren gaat 

(Vandeurzen, 2017). Veel landen hebben zelfs geen concreet zicht op het budget dat zij toewijzen 

aan het welzijn van jongeren (Coppens et al., 2015). Naast deze problematiek zijn er nog enkele 

andere financiële struikelblokken op lokaal niveau te bemerken. Onder andere het toekennen van 

projectsubsidies en de daaraan gekoppelde verwachtingen, zoals voldoen aan de FID-paramaters.  

 

Lokale besturen meten onvoldoende het mentaal welzijn van hun jonge inwoners en nemen bijgevolg 

beslissingen die dit welbevinden beïnvloeden zonder hierover accurate informatie te bezitten (Rablen, 

2012). Het effect van de genomen beslissingen, ter bevordering van het welzijn, wordt ook te weinig 

gemeten. De redenen waarom er onvoldoende monitoring op lokaal niveau plaatsvindt werd in dit 

onderzoek niet achterhaald. Een mogelijke hypothese is dat onderzoek omtrent dit thema meer op 

Vlaams en Federaal niveau plaatsvindt, aangezien zij meer budgettaire middelen en 

onderzoeksinstituten tot hun beschikking hebben (Junek, 2012b).  

 

Een lokaal bestuur en haar netwerk zijn niet altijd een geoliede machine. Verschillende lokale 

knelpunten beïnvloeden de werking ervan en bijgevolg ook het gevoerde beleid. Uit de resultaten 

blijkt dat slecht contact met het netwerk, een versnipperd welzijnsveld en personeelsuitval de 

grootste boosdoeners zijn. De versnippering van het welzijnsveld wordt in voorgaand onderzoek ook 

als faalfactor aanschouwd (Cejudo & Michel, 2017). Volgens Agha et al. (2017) leidt deze 

versnippering tot hoge kosten en een lage kwaliteit van het aanbod.  

2. Beperkingen eigen onderzoek 

Dit thesisonderzoek kent enkele beperkingen. Allereerst hebben de COVID-19 maatregelen die 

tijdens het uitvoeren van het onderzoek van kracht waren ervoor gezorgd dat de dataverzameling 

volledig online verliep, wat een invloed heeft uitgeoefend op de rekrutering van de respondenten en 

het verloop van het onderzoek.  

 

Ten tweede werd ervoor gekozen om meerdere doelgroepen te bevragen, om zo het perspectief van 

verschillende ervaringsdeskundigen te betrekken. Deze keuze had als implicatie dat per doelgroep 

slechts vijf à zeven respondenten deelnamen aan het onderzoek. Hierdoor bestaat er de mogelijkheid 

dat niet bij elke categorie deelnemers datasaturatie bereikt is (Fusch & Ness, 2015). Uit ieder 

interview of focusgroep kwam nieuwe waardevolle informatie omdat er steeds een andere doelgroep 

aan het woord was. Zij wisten iedere keer nieuwe factoren te benoemen. Idealiter waren er een 

drietal gesprekken uitgevoerd met elke doelgroep, om zo datasaturatie bij alle respondenten te 

bekomen (O’Reilly & Parker, 2013).  
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Een derde beperking die optrad is dat alle jongeren die deelnamen aan het onderzoek, ouder waren 

dan achttien jaar. Aangezien het onderzoek peilt naar succes- en faalfactoren van een beleid voor 

twaalf- tot achttienjarigen, is dit geen correcte vertegenwoordiging van de doelgroep. Er is bewust 

de keuze gemaakt om respondenten niet op basis van hun leeftijd te rekruteren, maar enkel het 

criterium ‘kennis over lokaal beleid’ te hanteren. Bij kinderen en jongeren is er namelijk naargelang 

verschil in leeftijd een beduidend verschil in communicatiestijlen en kennisniveau te bemerken 

(Doherty & Huhges, 2014, in Adler et al., 2019). Bijgevolg zullen vragen voor achttienjarigen niet 

aansluiten bij de kennis en communicatiemogelijkheden van twaalfjarigen, waardoor deze tezamen 

brengen in een focusgroep een uitdaging zou vormen (Lund et al., 2016; Sandberg et al., 2017). De 

beperking die in dit geval heeft kunnen optreden is dat de factoren aangehaald door de betrokken 

jongeren verschillen van die dat twaalf- tot achttienjarigen benoemd zouden hebben.  

 

Ten slotte bestaat er de mogelijkheid dat respondenten sociaal wenselijke meningen hebben gedeeld, 

omdat er in de setting van de focusgroep een mate van sociale controle heerste (Bergen & Labonté, 

2019). Deze druk van sociaal wenselijkheid kan de respondenten ertoe aanzetten foutieve informatie 

met de groep te delen, hetzij om aan de verwachtingen van de deelnemers te voldoen, hetzij om 

zichzelf in een gunstig daglicht te plaatsen (Hollander, 2004). Deze beperking heeft voornamelijk 

kunnen optreden in de focusgroep met ambtenaren, aangezien zij in deze focusgroep hun beleid ter 

bevordering van het jongerenwelzijn vertegenwoordigden. Er bestaat een mogelijkheid dat de 

ambtenaren hun beleid positiever hebben beschreven dan het in werkelijkheid was, omdat men de 

eigen gemeente en het gevoerde beleid niet wou afbreken in het bijzijn van collega-ambtenaren.  

3. Aanbevelingen verder onderzoek 

De literatuur over dit onderzoeksthema is beperkt. Dit thesisonderzoek was slechts een eerst 

explorerend onderzoek naar mogelijke succes- en faalfactoren op lokaal niveau. Een verdieping en 

verbreding van de geconstateerde factoren is daarom wenselijk. Aangezien er geen datasaturatie 

bereikt is in alle doelgroepen, dient in een vervolgonderzoek ook een uitbreiding van de respondenten 

plaats te vinden (Fusch & Ness, 2015). Concreet volgt de aanbeveling om jongeren tussen twaalf en 

achttien jaar te betrekken, al dan niet via een focusgroep (Lund et al., 2016). Ook schepenen en 

ambtenaren uit andere Vlaamse gemeenten dienen bevraagd te worden, alsook die gemeenten waar 

momenteel nog niet actief gewerkt wordt rond jongerenwelzijn. Deze gemeenten bezitten namelijk 

ook waardevolle informatie over de mogelijke struikelblokken die hen ervan weerhouden om in te 

zetten op het welbevinden van adolescenten. Deze uitbreiding van het onderzoek kan zorgen voor 

een allesomvattend kader waar Vlaamse lokale besturen mee aan de slag kunnen (Achterhof, 2020). 

 

De vastgestelde succes- en faalfactoren zijn generaliseerbaar voor alle lokale besturen, de aanpak 

en wijze van integratie van de factoren op het lokale niveau daarentegen zijn dat niet. Noden rond 

het welzijn van jongeren kunnen lokaal erg verschillen, maar ook de diversiteit in aanwezige 

organisaties heeft een invloed op de wijze waarop een lokaal bestuur rond welzijn kan werken. 

Eenzelfde aanpak voor elk lokaal bestuur, gebaseerd op de bekomen succes- en faalfactoren, is 

hierdoor onmogelijk of ongewenst (Vanobbergen & Meylemans, 2020). Vandaar een tweede 

aanbeveling om de verschillen tussen Vlaamse lokale besturen te exploreren en de bekomen factoren 

te laten aansluiten bij de mogelijkheden en noden van elke gemeente.  
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4. Praktische en beleidsaanbevelingen  

De bekomen succes- en faalfactoren vormen aanbevelingen voor lokale besturen, maar ook op meso- 

en macroniveau kunnen deze factoren als inspiratiekader dienen. Alle geconstateerde factoren leiden 

gezamenlijk tot drie grote beleidsaanbevelingen.  

 

Wanneer een lokaal bestuur met alle betrokken actoren gezamenlijk beleidsdoelstellingen opstelt in 

functie van de lokale behoeften, geeft men een efficiënt en geïntegreerd beleid vorm (Belgisch 

Staatsblad, 2018). Een concrete aanbeveling voor het jongerenwelzijnsbeleid is om een netwerk te 

vormen met alle cruciale actoren. Hieronder worden jongeren zelf, hulpverleners, onderwijsactoren 

en omliggende gemeenten verstaan. Het is de taak van lokale besturen om lokale partners samen 

te brengen en het hulp- en dienstverleningsaanbod in hun gemeente gezamenlijk af te stemmen 

(Departement WVG, 2018). Tot op heden is dit te versnipperd.  

 

Een tweede aanbeveling voor lokale besturen is om de organisatie van het hulp- en 

dienstverleningsaanbod aan te laten sluiten bij de noden van de doelgroep (Coppens et al., 2015; 

Remschmidt & Belfer, 2005). Uit de resultaten van het onderzoek blijkt het essentieel dat het 

zorgaanbod voor jongeren (en volwassenen) laagdrempelig is, waarbij men als gemeente 

vindplaatsgericht moet werken en het aanbod moet laten aansluiten bij die plaatsen en organisaties 

waar de jongeren zich al bevinden en bekend mee zijn. Het aanbod moet bovendien toegankelijk zijn 

voor elke jongere, onafhankelijk van woonplaats of maatschappelijk kwetsbare situatie waarin de 

adolescent zich bevindt. Aangezien uit het onderzoek bleek dat deze organisatie van de zorg nog 

verschillende knelpunten bezit, wordt het advies gevormd aan overheden om meer zorg op maat te 

realiseren.  

 

De laatste aanbeveling bestaat uit het versterken van de regiefunctie die lokale besturen volgens het 

‘Decreet betreffende het lokaal sociaal beleid (2018)’ moeten vervullen (Belgisch Staatsblad, 2018). 

Hierbij wordt volmondig de rol van lokale besturen als partner in het welzijns- en gezondheidsbeleid 

erkent (Bourgeois & Vandeurzen, 2017). Het decreet biedt lokale besturen ondersteuning in het 

uitvoeren van deze regiefunctie, maar deze functie kent tot op heden enkele valkuilen, waaronder 

een onvoldoende monitoring van het mentaal welzijn van jongeren en een versnippering van het 

welzijnsveld. Vandaar de beleidsaanbeveling om lokale besturen van aanvullende ondersteuning en 

instrumenten te voorzien zodat zij hun regiefunctie, zoals beschreven in het decreet, zo optimaal 

mogelijk kunnen uitvoeren.  

 

Een praktische aanbeveling aan Bataljong is om intensief met de bekomen succes- en faalfactoren 

aan de slag te gaan. Zoals reeds bij de beperkingen werd aangehaald zal ieder lokaal bestuur op 

gedifferentieerde wijze met de vastgestelde factoren moeten omgaan. Een aanbeveling voor 

Bataljong is om de succes- en faalfactoren als algemeen kader te beschouwen, maar aanbevelingen 

op maat te communiceren naar de lokale besturen aansluitend bij hun noden, wensen en 

mogelijkheden.  
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5. Conclusie  

Het bevorderen van het mentaal welzijn bij jongeren is een taak waar veel verschillende actoren voor 

verantwoordelijk zijn. Zo dient onder andere een sterk beleidsmatig kader gecreëerd te worden, 

zodat verschillende beleidsniveau intensief rond dit thema kunnen werken. Het doel van dit 

onderzoek was om succes- en faalfactoren voor een lokaal beleid ter bevordering van het 

welbevinden van jongeren vast te leggen.  

 

Uit de resultaten blijkt dat het succesgehalte van dit lokaal beleid allereerst toeneemt wanneer 

jongeren zelf een stem krijgen. Ook het opzetten van een geïntegreerde samenwerking met alle 

betrokkenen is bevorderend voor het beleid. Ten derde zorgt het hanteren van een duidelijke 

zorgstructuur voor een positief effect. Bovendien leidt vindplaatsgericht werken ertoe dat het beleid 

de doelgroep weet te bereiken. Tot slot zorgt het opnemen van een regierol als lokaal bestuur ervoor 

dat het vormgeven en het uitvoeren van het beleid optimaal verloopt.  

 

De resultaten tonen daarnaast ook aan dat verschillende faalaspecten het beleid negatief kunnen 

beïnvloeden. Ten eerste zal een beleid falen wanneer het niet aangepast is aan de wensen en noden 

van de doelgroep. Ook een ineffectieve financiering van het beleid kan een nadelig effect hebben. 

Ten derde blijkt een onvoldoende monitoring van het mentaal welzijn en de hieraan gekoppelde 

beleidsmaatregelen een faalfactor te zijn. Tot slot zijn er verschillende lokale knelpunten, waaronder 

personeelsuitval of de versnippering van het welzijnsveld, die een negatieve invloed uitoefenen op 

het lokaal beleid.  

 

Een verdere verdieping en verbreding van deze succes- en faalfactoren is gewenst, om uiteindelijk 

een algemeen ondersteunend kader voor lokale besturen ter beschikking te stellen. Lokale besturen 

moeten bovendien extra ondersteuning ontvangen van hogere beleidsniveaus in het vormgeven en 

uitvoeren van dit lokaal beleid ter bevordering van het mentaal welbevinden van adolescenten. Op 

deze manier kan er gezamenlijk gestreefd worden naar een Vlaanderen waar elke jongere zich zowel 

fysiek als mentaal goed in zijn vel voelt.  
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Bijlagen  

Bijlage 1: Rekrutering respondenten  

 

De rekruteringsposter voor jongeren die verspreid werd via sociale mediakanalen.  
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De rekruteringsemail die verstuurd werd naar de gecontacteerde ambtenaren. De e-mail naar de 

schepenen en hulpverleners was gelijkaardig.  
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Contactpersoon: Jolien Janssen   

E: jolien.janssen@vub.be 

 

Bijlage 2: Informatiebrief en geïnformeerde toestemming  
 

Geachte heer, mevrouw,  

In het kader van een thesisonderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel binnen de vakgroep 

Educatiewetenschappen, voer ik een onderzoek naar hoe Vlaamse lokale besturen planmatig het 

mentaal welbevinden van jongeren (12-18 jaar) kunnen bevorderen.  

Het doel van dit onderzoek is om succes- en faalfactoren te kunnen vastleggen betreffende dit thema. 

Deze factoren worden achterhaald door focusgroepen uit te voeren met drie doelgroepen: 

 Ambtenaren actief op een jeugddienst 

 Professionele zorgverleners en experten  

 Jongeren uit een lokale jeugdraad  

Daarnaast worden duo-interviews afgenomen met enkele schepenen jeugd en schepenen welzijn van 

een aantal Vlaamse gemeenten.  

Door het bevragen van deze vier doelgroepen wordt getracht een antwoord te formuleren op 

volgende onderzoeksvraag: “Wat zijn succes- en faalfactoren voor Vlaamse lokale besturen om 

planmatig het mentaal welbevinden van jongeren te bevorderen?”.   

Deelname aan het onderzoek houdt in dat u wordt uitgenodigd voor één van bovenstaande 

focusgroepen. Een focusgroep kan gezien worden als een groepsinterview, waarbij een moderator 

vragen stelt aan de groep en zij hier vervolgens over in dialoog gaan. De moderator ben ik in dit 

geval, thesisstudent Jolien Janssen. De bedoeling is dat u en de andere deelnemers voornamelijk 

aan het woord zijn en persoonlijke ervaringen en meningen deelt met de groep. U bent echter tot 

niets verplicht, uw deelname is geheel vrijwillig.  

De focusgroep zal via het programma Microsoft Teams plaatsvinden. Idealiter had dit fysiek 

plaatsgevonden, maar door de huidige COVID-19 maatregelen is dit jammer genoeg niet mogelijk. 

Uiteraard hecht ik veel belang aan het beschermen van uw privacy. Voordat u akkoord gaat om aan 

deze studie deel te nemen, vraag ik u onderstaande documenten aandachtig door te nemen. Zo kan 

u zeker een welbewuste beslissing nemen. Hieronder volgt er namelijk een ‘geïnformeerde 

toestemming’, dit is een toestemmingsformulier waarmee u aangeeft op de hoogte te zijn van de 

redenen en het verloop van het onderzoek en hier vrijwillig aan deelneemt.  

 

Als u na het lezen van deze documenten nog steeds overtuigd bent van uw deelname, verzoek ik u 

vriendelijk deze documenten te ondertekenen. Heeft u vragen, dan kan u mij zeker contacteren.  

 

Ik wil u alvast hartelijk danken voor uw nuttige bijdrage die u levert aan het onderzoek.  

Met vriendelijke groet,  

Jolien Janssen  
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Contactpersoon: Jolien Janssen   

E: jolien.janssen@vub.be 

 

GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING 

Thesisonderzoek over lokale inzet ter bevordering van jongeren hun mentaal welzijn 

Dit document bestaat uit 2 delen: Informatie over de redenen en het verloop van het onderzoek (1) 

en uw schriftelijke toestemming (2).  

Deel 1: Informatie 

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek dat nagaat wat succes- en faalfactoren zijn 

voor een lokaal beleid om planmatig het mentaal welbevinden van jongeren (12-18 jaar) te 

bevorderen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door thesisstudent Jolien Janssen en gepromoot door 

Dr. Dominique Verté. Via de onderzoeksmethodiek focusgroepen wordt gepeild naar uw kennis en 

inzichten omtrent dit thema. Deze focusgroepen zullen online georganiseerd worden omwille van de 

huidige COVID-19 maatregelen. Zo kan gegarandeerd worden dat u en de andere respondenten geen 

enkel gezondheidsrisico oplopen door deel te nemen aan dit onderzoek. Uw deelname aan dit 

onderzoek is eenmalig en zal maximaal 120 minuten in beslag nemen.  

Waarom bent u uitgekozen? 

U bent uitgekozen als participant door uw ervaring in het vormgeven en voeren van een lokaal beleid 

met betrekking tot jeugd. Uw werkervaring, inzichten en ideeën kunnen een meerwaarde vormen 

voor dit onderzoek. Aan de hand van een groepsgesprek (focusgroep) zal naar deze ervaringen en 

ideeën van u en andere deelnemers gepeild worden.  

 

Vertrouwelijkheid 

Uw persoonlijke gegevens en de input die u geeft tijdens de focusgroep zullen anoniem verwerkt 

worden. De onderzoeker tracht op deze manier de vertrouwelijkheid van het onderzoek te 

garanderen. Enkel de onderzoeker zal over deze gegevens beschikken en ze met niemand anders 

delen. U heeft ten alle tijden het recht om de gegevens die de thesisstudent verzamelt in te kijken 

en verbeteringen aan te brengen, mits noodzakelijk. Het groepsgesprek zal opgenomen worden met 

een audio-recorder en door video-opname via Microsoft Teams, om de accuraatheid van hetgeen 

gezegd wordt te garanderen. Deze opnames zullen gebruikt worden om het plaatsgevonden gesprek 

naderhand te transcriberen. Eens de gegevens verwerkt zijn, zullen deze opnames definitief 

verwijderd worden. Aangezien er ook andere respondenten deelnemen aan het onderzoek, wordt 

van u verwacht dat u de privacy van de andere deelnemers respecteert. Persoonlijke gegevens van 

andere deelnemers die tijdens de focusgroep worden meegedeeld zijn strikt vertrouwelijk en mogen 

niet aan derden worden gedeeld. 

Intrekking toestemming 

Deelname aan het onderzoek gebeurt geheel vrijwillig. Uw deelname kan op elk gewenst moment 

stop gezet worden, ook wanneer u reeds het toestemmingsformulier heeft ingevuld. Er hoeft hiervoor 

geen reden opgegeven te worden. Aan de intrekking van de deelname zijn geen nadelige gevolgen 

verbonden. Als u aanvaardt om aan deze studie deel te nemen, gelieve dan dit 

toestemmingsformulier te ondertekenen.  
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Door uw deelname aan dit onderzoek draagt u bij aan het verreiken van wetenschappelijke kennis. 

Aan de hand van uw ideeën en antwoorden zal een concreet beeld gevormd kunnen worden over 

succes- en faalfactoren die verbonden zijn aan een Vlaams lokaal beleid ter bevordering van het 

mentaal welbevinden van jongeren. Alvast bij voorbaat dank voor uw input in dit masteronderzoek.  

Bij vragen, bedenkingen of opmerkingen, aarzel niet om contact op te nemen met thesisstudent 

Jolien Janssen op:  

E: jolien.janssen@vub.be 
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Contactpersoon: Jolien Janssen  

E: jolien.janssen@vub.be 

 

Deel 2: Toestemming  

Ik, ondergetekende …………………………………………………………………………………………,  verklaar hierbij dat ik, 

als participant aan een onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel:  

(1)  geïnformeerd ben over de aard, het doel en de duur van het onderzoek waaraan ik deelneem. 

Ik weet wat er van mij verwacht wordt, doordat ik het bovenstaand informatiedocument heb 

doorgenomen.   

(2) totaal vrijwillig deelneem aan de focusgroep en op ieder moment mijn deelname mag stopzetten, 

zonder dat hier nadelige gevolgen aan verbonden zijn.  

(3) begrijp dat er persoonlijke informatie van mij verzameld zal worden. Ik geef hierbij de 

toestemming aan de thesisstudent om mijn gegevens op een anonieme wijze te verwerken in haar 

onderzoek.  

(4) de anonimiteit van de andere deelnemers in de focusgroep respecteer. Ik zal persoonlijke 

gegevens van anderen niet delen met derden.  

(5) ervan op de hoogte ben dat ik op aanvraag een kopie van de onderzoeksresultaten kan 

verkrijgen.  

(6) de toestemming geef om de focusgroep op te nemen met een audio-recorder en met een video-

opname via het programma Microsoft Teams.   

(7) een exemplaar heb ontvangen van de informatiebrief en het toestemmingsformulier. 

 

Naam, voornaam van de deelnemer: …………………………………………………………………………………………. 

Datum en handtekening van de deelnemer: 
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Bijlage 3: Onderzoeksmedium focusgroepen   

Doelgroep: professionele zorgverleners  

Goedemorgen iedereen.  

Om te starten wil ik iedereen bedanken die hier vandaag aanwezig is. In deze uitzonderlijke omstandigheden 

is het als thesisstudent niet makkelijk om een onderzoek uit te voeren. Daarom ben ik jullie erg dankbaar dat 

jullie hiervoor tijd willen maken. Ik ben Jolien Janssen, thesisstudent aan de Vrije Universiteit Brussel. Ik voer 

een onderzoek naar hoe lokale besturen planmatig het mentaal welbevinden van jongeren kunnen bevorderen. 

De focus ligt op 12 tot 18-jarige jongeren. Wij zullen vandaag in dialoog gaan over dit thema, waarbij ik 

benieuwd ben naar jullie ideeën, meningen en ervaringen over het onderwerp. Gezamenlijk proberen we te 

achterhalen welke initiatieven en stappen lokale besturen wel of net niet moeten ondernemen om het mentaal 

welbevinden van jongeren te bevorderen.  

U kunt geen foute antwoorden geven, alles wat uw met de groep kan delen is waardevol. Alles wat in dit 

gesprek gezegd wordt, zal bovendien anoniem verwerkt worden. Om deze verwerking zo optimaal mogelijk te 

laten verlopen, zal ik het gesprek opnemen. Is iedereen hier nog steeds mee akkoord? 

De focusgroep zal verlopen via een vaste structuur: we beginnen met enkele inleidende vragen, vervolgens 

komen we tot de kern van het onderzoek. Afsluitend krijgt iedereen nog de mogelijkheid om iets toe te voegen 

dat hij/zij nog graag met de groep zou delen. Na een uurtje houden we vijf minuten pauze. Na twee uur ronden 

we zeker af. De rest zal allemaal duidelijk worden doorheen het gesprek. Wees niet bang om vragen te stellen 

als er zaken niet duidelijk zijn en ga vooral met elkaar in gesprek om van elkaar te leren en ideeën op te doen.  

Goed, dan kunnen we eraan beginnen.  

Focusgroep 1: Professionele zorgverleners   

 

Inleiding  

 
1. VOORSTELLINGSRONDE: Zou iedereen zich aan elkaar kunnen voorstellen. Wat is uw naam, in welke 
organisatie werkt u en wat is hier uw functie?  

2. In welke mate heeft jullie organisatie contact met lokale besturen?  

 
Kernvragen 
 

3. Is het in jullie ogen noodzakelijk dat een lokaal bestuur een specifiek beleid voert ter bevordering van het 

mentaal welbevinden van jongeren? Is dit vanuit jullie perspectief hun taak om zich hiervoor in te zetten?  

4. Veel lokale besturen vragen sturing over hoe zij het mentaal welbevinden van jongeren kunnen 
bevorderen. Vanuit jullie expertise, wat kunnen jullie aanraden aan hen?   

5. Wat zouden jullie hun afraden? Zijn er initiatieven of beslissingen die lokale besturen kunnen nemen (of al 
genomen hebben) die negatief (zouden kunnen) zijn voor het mentaal welbevinden?  

6. Welke rol moeten professionele zorgverleners en experten toebedeeld krijgen in de vormgeving en 
uitvoering van dit lokaal beleid en de initiatieven die eruit voortvloeien?   

 
Afsluitend: vraag aan iedereen  
 

7. Als er morgen aan u gevraagd wordt om één succes- en één faalfactor te adviseren aan een lokaal 
bestuur over een beleid omtrent dit thema. Welke advies zou u dan aan hen meegeven?  

We zijn op het einde gekomen van de focusgroep. Heeft er iemand nog vragen of opmerkingen die hij/zij graag 

zou delen?  

Ik wil iedereen bedanken om hier aanwezig te zijn. Ik hoop dat dit voor jullie een even leerrijke ervaring was 

als voor mij. Jullie hebben een waardevolle bijdragen geleverd aan mijn onderzoek. Binnen enkele maanden 

ontvangen jullie mijn masterproef in jullie mailbox. Als u achteraf nog vragen of opmerkingen heeft, wees niet 

bang om mij nog te contacteren!  
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Doelgroep: jeugdambtenaren  

Inleidend woordje (gelijkaardig aan focusgroep 1)  

Focusgroep 2: Jeugdambtenaren  

 
Inleiding 

 
1. VOORSTELLINGSRONDE: Zou iedereen zich aan elkaar kunnen voorstellen? Wat is uw naam, in welke stad 
of gemeente bent u actief en wat is hier uw functie?  

2. Op welke manier zet jullie stad of gemeente in op het mentaal welbevinden van jongeren (12-18). Welke 
initiatieven zijn er hiervoor aanwezig op lokaal niveau?  

 
Kernvragen  
 

3. Wat maakt de initiatieven en maatregelen die jullie vormgeven en uitvoeren zo succesvol?   

4. Er zullen altijd initiatieven en maatregelen zijn die het gewenste effect hebben. Wat werkt er in jullie 
gemeente niet goed?  

 Welke factoren hebben voor deze ‘mislukking’ gezorgd? Hoe kan dit verklaard worden?  

5. Welke actoren moeten betrokken worden in het vormgeven en uitvoeren van deze lokale initiatieven? 
Welke ervaringsdeskundigen zijn onmisbaar in de realisatie van dit lokaal beleid?  

6. Het mentaal welzijn van jongeren is een thema dat zich over verschillende beleidsdomeinen verspreid. 
Valt in jullie gemeente dit thema volledig onder de jeugddienst of is er een samenwerking met andere 
beleidsdomeinen?  

7. Slaagt jullie gemeenten en voldoende in om het welbevinden van de jeugd te bevorderen?   

 
Afsluitend: vraag aan iedereen   
 

8. Als u een advies zou moeten geven aan andere lokale besturen die meer willen inzetten op de bevordering 
van het welbevinden van de jeugd. Welke succes- en faalfactor zou u hen dan meegeven? Met andere 
woorden: wat is voor u de belangrijkste succes- en faalfactor met betrekking tot een beleid voor het mentaal 
welzijn van de jeugd die we hier vandaag besproken hebben. 

 
Afsluitend woordje (idem aan focusgroep 1)  

 

Doelgroep: jongeren met kennis over lokaal beleid 

Inleidend woordje (gelijkaardig aan focusgroep 1&2)   

Focusgroep 3: Jongeren    

 
Inleiding  

 
1. VOORSTELLINGSRONDE: Zou iedereen zich aan elkaar kunnen voorstellen? Wat is je naam, in welke 
gemeente woon je en welke connectie heb jij met lokaal beleid?  

2. Is het de taak van lokale besturen om het mentaal welzijn van jongeren te bevorderen? Waarom wel/niet?  

 
Kernvragen 
 

3. Als we ervan uitgaan dat er een rol weggelegd is voor lokale besturen om dit welbevinden te bevorderen. 
Hoe zou die rol ingevuld moeten worden?  

4. Hoe dient voorkomen te worden dat de beleidsmaatregelen die onder de huidige COVID-19 
omstandigheden worden genomen voor het jongerenwelzijn, enkel op korte termijneffect hebben?  

5. Hoe dienen lokale besturen ervoor te zorgen dat ook jongeren uit minderheidsgroepen (andere origine, 
leven in kwetsbare situaties, …) bereikt worden met dit lokaal beleid ter bevordering van het welzijn?  

6. Welke samenwerkingen dienen lokale besturen aan te gaan om het beleid ter bevordering van het 
mentaal welzijn van de jeugd vorm te geven?   

 
Afsluitend: vraag aan iedereen 
 

7. Als er jou morgen gevraagd zou worden om advies te geven over het lokaal beleid ter bevordering van het 
mentaal welzijn van de jeugd in jouw gemeente, welk advies zou je hen dan geven?  

 

Afsluitend woordje (idem aan focusgroep 1&2)  
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Bijlage 4: Onderzoeksmedium duo-interviews 

Goedemorgen,  

Om te starten wil ik jullie bedanken om deel te nemen aan dit interview. In deze uitzonderlijke omstandigheden 

is het als thesisstudent niet makkelijk om een onderzoek uit te voeren. Daarom ben ik jullie erg dankbaar dat 

jullie hiervoor tijd willen maken. Ik ben Jolien Janssen, thesisstudent aan de Vrije Universiteit Brussel. Ik voer 

een onderzoek naar hoe lokale besturen planmatig het mentaal welbevinden van jongeren kunnen bevorderen. 

De focus ligt op 12 tot 18-jarige jongeren. Via dit interview probeer ik te achterhalen hoe jullie gemeente/stad 

inzet op het bevorderen van het mentaal welzijn van de jeugd & wat andere lokale besturen hiervan kunnen 

leren. Op basis hiervan probeer ik algemene succes- en faalfactoren op te stellen.  

Jullie kunnen geen foute antwoorden geven, alles wat jullie kunnen vertellen is waardevol. Alles wat in dit 

gesprek gezegd wordt, zal bovendien anoniem verwerkt worden. Om deze verwerking zo optimaal mogelijk te 

laten verlopen, zal ik het gesprek opnemen. Zijn jullie hier nog steeds mee akkoord?  

 

Het interview zal gemiddeld een uur in beslag nemen, afhankelijk van hoeveel jullie te vertellen hebben. Ik 

start met enkele vragen die jullie apart mogen beantwoorden, daarna zijn jullie vrij om gezamenlijk te 

antwoorden op de vragen die ik stel. 

  

Zo, hebben jullie nog vragen? Dan kunnen we eraan beginnen.  

 

Inleidende vragen  
 
Apart beantwoorden 

Wat zijn uw bevoegdheden als schepen? 

Hoeveel ervaring heeft u met het voeren van een beleid ter bevordering van het 
mentaal welbevinden van de jeugd?  

Succes- en 
faalfactoren 
 
Gezamenlijk 
antwoorden  
 
 
 

Op welke manier draagt jullie stad/gemeente bij aan het mentaal welbevinden van 
de jeugd? 
 

 Zijn er specifieke beleidsmaatregelen of initiatieven genomen die concreet 
gericht zijn op jongeren (12-18)? Zo ja, welke?  

 Hoe verschillen deze initiatieven of maatregelen van die dat genomen 
worden om het welzijn van volwassenen te bevorderen? 

Welke initiatieven of maatregelen die specifiek genomen zijn ter bevordering van 
het mentaal welzijn van de jeugd, zouden jullie omschrijven als het meest 
succesvol?  
 

 Wat heeft ervoor gezorgd dat deze zo succesvol waren?  
 Waren deze initiatieven succesvol voor alle jongeren (12-18) of vielen 

sommige doelgroepen uit de boot?  
 Er zullen altijd groepen zijn die minder bereikt worden met deze 

initiatieven (ik denk aan jongeren in armoede, jongeren van een andere 
origine, …). Hoe proberen jullie ook deze jongeren te bereiken? 

Zijn er ook reeds initiatieven geweest die niet van de grond kwamen, of 
beslissingen die niet het gewenste effect hadden?  
 

 Wat heeft ervoor gezorgd dat dit niet zo succesvol was als gehoopt?  
 Wat had anders gekund om dit wel te doen slagen?  
 Wat was het verschil tussen deze ‘mislukte’ initiatieven en de succesvolle 

die we net besproken hebben?  

Welke invloed heeft de huidige coronacrisis gehad op het organiseren van deze 
initiatieven of het nemen van beleidsmaatregelen betreffende dit thema?  
 

 Zijn er nieuwe (digitale) initiatieven opgericht? Zo ja, welke?  
 Merken jullie dat er in deze periode een grotere vraag is naar beleid 

omtrent dit thema? Van wie komt die vraag? De jeugd zelf, hulpverleners, 
ouders, … ?   
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Lokaal beleid 
omtrent dit thema  
 
Gezamenlijk 
antwoorden  
 
 

Wanneer men aan jeugdbeleid denkt, betreft dit eerder het jeugdwerk, initiatieven 
en activiteiten die zelf door de jeugd genomen worden, … kortom zaken die passen 
binnen de vrijetijdsector. Het mentaal welzijn van de jeugd is een thema dat niet 
in alle gemeenten in het jeugdbeleid wordt opgenomen.  
 
Dient het jeugdbeleid een grotere focus te leggen op het welzijn van de jeugd, of 
behoort dit eerder tot het welzijnsbeleid?  
 

 Krijgen de initiatieven die we daarstraks besproken hebben vorm door het 
jeugdbeleid of door het welzijnsbeleid? 

 In welke mate is er in jullie stad/gemeente een samenwerking tussen de 
beleidsdomeinen jeugd & welzijn?  

Heeft jullie stad/gemeente nood aan ondersteuning in een beleid ter bevordering 
van het welbevinden van jongeren, door bijvoorbeeld een organisatie als 
Bataljong?  
 

 Zo ja, welke sturing, begeleiding, ondersteuning zouden jullie dan graag 
ontvangen?  

Welke actoren worden betrokken bij de vormgeving van het beleid dat jullie 
momenteel voeren m.b.t. het mentaal welzijn van de jeugd? 
 

 Krijgen jongeren zelf een stem? In welke mate en hoe wordt dit 
gerealiseerd?  

 Wordt een samenwerking aangegaan met professionele zorgverleners en 
eerstelijnsorganisaties?  

 Vindt er intergemeentelijke samenwerking plaats?  
 Willen jullie deze samenwerking naar de toekomst toe nog versterken?  

 
 
Zo nee op deze bijvragen:  

 Waarom vindt deze samenwerking niet plaats? 
 Willen jullie deze samenwerkingen wel realiseren naar de toekomst toe? 

Waarom wel/niet?  
 

Afsluitende vragen  
 
 

Wat is jullie rol in het bevorderen van het mentaal welzijn van jongeren, als lokaal 
bestuur?  

 Vinden jullie dat jullie deze rol voldoende opnemen? 

Als men u morgen vraagt om een lokaal beleid ter bevordering van het mentaal 
welzijn van jongeren vorm te geven, zonder dat hier enige limieten aan verbonden 
zijn. Welke maatregelen of initiatieven zou u dan nemen?  
 

 Welke factoren zorgen ervoor dat u dit momenteel niet kan realiseren?  
 

 

We zijn op het einde gekomen van het interview. Is er nog iets dat jullie zelf graag met mij zouden delen?   

Ik wil jullie hartelijk bedanken om tijd vrij te maken voor dit interview. Als jullie geïnteresseerd zijn in de 

resultaten van het onderzoek, kan ik jullie hier zeker een kopie van bezorgen. Op deze manier kan het ook 

voor jullie een leerrijke ervaring zijn.  

Als u achteraf nog vragen of opmerkingen heeft, wees niet bang om mij nog te contacteren! 
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Bijlage 5: Labellijst thematische analyse  

Wit = deductief vanuit de literatuurstudie  

Grijs = inductief aangevuld vanuit de verzamelde data  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Succesfactoren  Betrokkenheid jongeren  Inspraak  

Jeugdraad  

Betrokkenheid ter discussie  

Geïntegreerde aanpak  Hulpverleners  

Onderwijs  

Beleidsdomeinen  

Intergemeentelijke 
samenwerking  

Zorgstructuur  Subsidiariteit  

Laagdrempeligheid  

Vindplaatsgericht werken   

Regierol  Preventie  

Bekendmaking aanbod  

Samenbrengen betrokken 
actoren  

Financiering en facilitering  

Faalfactoren  Geen zorg op maat  Tijd en afstand  

Jongeren in kwetsbare 
situaties  

Leeftijd  

Financiering  Projectsubsidies 

Verwachtingen 

Budgetverdeling 

Onvoldoende monitoring  Trial & Error  

Welbevinden jeugd  

Effect maatregelen   

Lokale knelpunten   
  

Slecht contact netwerk 

Versnippering  

Personeelsuitval  
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Bijlage 6: Poster beleidsaanbevelingen  

De bekomen succes- en faalfactoren kunnen worden omgevormd tot negen concrete aanbevelingen 

naar lokale besturen toe. Deze worden hieronder weergegeven op een poster die mogelijks verspreid 

kan worden door Bataljong onder de Vlaamse lokale besturen.  
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Bijlage 7: Transcript focusgroep ambtenaren  

 

J: Zo normaal zijn we nu aan het opnemen. Ja, dan wil ik nog zeggen dat misschien handig 

is als we met virtuele handjes op Teams werken. Het is natuurlijk wat moeilijk als we in 

dit digitale gesprek de hele tijd door elkaar gaan spreken. Dus het is zeker handig als 

iedereen even aangeeft als je op hetgeen iemand zegt wilt inspringen. Voor de rest probeer 

ik zeker na twee uur af te ronden en na een uur stel ik voor dat we vijf minuutjes pauze 

houden. Dat is het, als er voor de rest geen vragen meer zijn stel ik voor dat we eraan 

beginnen… Dan stel ik voor dat we starten met een voorstelrondje, het is natuurlijk handig 

om te weten met wie we hier allemaal zitten. Het zou fijn zijn als u uw naam zou kunnen 

vermelden, in welke gemeente u actief bent en wat hierin precies uw functie is. Als u graag 

nog iets extra wilt vermelden mag dat ook nog. 1M wil jij misschien beginnen? 

1M: Dat is goed. 1M, jeugddienst van de gemeente XXX (naam gemeente), een kleine gemeente in 

Limburg, een kleine 15 000 inwoners. Ik ben daar de volledige jeugddienst van. Dat houdt in dat 

alles wat met jeugd te maken heeft, langs mijne bureau passeert.  

J: Oké, goed. 4V, jij misschien?  

4V: Ja, ik ben 4V, ik werk nu als deskundige jeugd in XXX (naam gemeente). Ik kom eigenlijk van 

stad XXX (naam stad), daar heb ik een vervanging mogen doen maar die functie sprak mij zo aan. 

En er was dan in een naburige gemeente een vacature die vrijkwam. Ik ben hier nog niet lang bezig 

dus als het inhoudelijk gaat zijn zal ik waarschijnlijk meer terug refereren naar XXX (naam stad) in 

plaats van naar XXX (naam gemeente) want door corona heb ik hier nog niet zo veel meegemaakt.  

J: Geen probleem, er is hier niemand anders aanwezig voor XXX (naam stad), dus dat zijn 

dan twee gemeenten in één klap voor u haha. 3V, kan jij als volgende?  

3V: Ja, ik ben 3V, ik werk op de jeugddienst van XXX (naam gemeente). Wij zijn met twee, samen 

ongeveer anderhalve voltijds equivalent. Uhm, ik sta in voor alles wat met jeugdruimte te maken 

heeft en alles wat met jeugdwerkondersteuning te maken heeft en de jeugdraad. Mijn collega 

jeugdcultuur en speelpleinwerking, jeugdwelzijn valt daar zowat tussen. Daar is eigenlijk niemand 

echt voor bevoegd in onze gemeente. Uhm, maar we namen dat al eerder een beetje op in onze 

dienst, een beetje in samenspraak met de Sociale Dienst, het Huis van het Kind dat ook opgericht 

is. En ja, gezien de hoogdringendheid hebben wij nu ook een werkgroep met zowat partners rond 

mentaal welzijn van jongeren. En dat zit wel voor een groot stuk bij ons. Voilà.  

J: 2V?  

2V: Ik ben 2V, van de jeugddienst van de gemeente XXX (naam gemeente). Wij zijn met twee op de 

dienst. Uhm, naast mijn functie als jeugdconsulent ben ik ook nog coördinator van Huis van het Kind. 

Wij hebben wel een jongerenwelzijnsoverleg en jongerenwelzijn is ook specifiek aan mij als opdracht 

toegekend in onze gemeente. Uhm, dat is het belangrijkste denk ik.  

J: Dan 5M, jij blijft nog over.  
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5M: Ja, ik ben 5M, ik werk ook voor stad XXX (naam gemeente). Ik ben daar XXX (naam functie). 

Dat betekent eigenlijk vooral de functie breed jeugdbeleid, dus alle thema’s die niet in de klassieke 

vrijetijdssfeer zitten volg ik mee op samen met een aantal collega’s. Voor de rest, met die functie 

hebben wij eigenlijk een redelijk breed beeld over de stad en een redelijk breed netwerk binnen de 

stad. En ook een mandaat om op veel thema’s te gaan inzetten. Wij hebben vijf speerpunten voor 

ons programma waardat er een aantal ruimtelijk bijzitten. Maar welbevinden, dat is een heel expliciet 

thema dat er is bijgekomen sinds de nieuwe legislatuur, dus ondertussen twee jaar. Dus we zijn daar 

ook een volledig actieplan rond aan het uitwerken. Wij hebben, uhm, daar vooral, wij zijn daar vooral 

aan het zoeken naar goed werken, naast alles wat al goed werkt. En dus vooral de relatie met 

onderwijs en nulde en eerstelijnsorganisaties omdat dat vaak voor veel mensen lijkt een kluwen te 

zijn om daar wat zuiverheden in te krijgen. Dat is zo een beetje hetgeen waardat we nu op inzetten. 

En het laatste iets dat misschien voor dit onderzoek belangrijk is, we hebben een bevraging gedaan 

bij jongeren rond corona. We hebben daar 1700 jongeren mee bereikt in tien dagen tijd. We hebben 

daar interessant cijfermateriaal rond, die bevestigen wat we op zich al weten. Maar cijfers zijn altijd 

interessant om ook het beleid wat wakker te schudden. Dus op zich is dat zeker ook iets waardat we 

nu een actieplan specifiek voor aan het opzetten zijn. Welbevinden, vrijetijd enzovoort valt daar ook 

allemaal onder. Alle signalen die daaruit voortkomen. Maar ge voelt dus wel heel duidelijk dat dat 

wel een heel belangrijk thema aan het worden is.  

J: Ja, zeker. Goed, 5M heeft het eigenlijk al een beetje aangehaald. Maar ik zou graag ook 

van jullie weten op welke manier jullie stad of gemeente inzet op het mentaal welbevinden 

van jongeren. Nu, in mijn onderzoek wordt voornamelijk gefocust op 12 tot 18 jaar, maar 

ik veronderstel dat er ook initiatieven zijn die deze leeftijdsgrens overschrijden, die mogen 

ook zeker vermeld worden. Pik maar in op elkaar, ik laat het woord aan jullie.  

3V: Ik zal wel beginnen anders haha. Uhm, wij hebben in XXX (naam gemeente) sinds 2017 een 

jongerenpraatpunt opgericht. Dat is eigenlijk op woensdagnamiddag zit er een psychologe in een 

lokaaltje bij ons aan de jeugddienst. En die zit daar, uhm, ja om jongeren te helpen. Jongeren kunnen 

daar gratis, zonder afspraak, anoniem ook, terecht. Het is enorm laagdrempelig. En die psychologe 

kan ze dan indien nodig nog doorverwijzen binnen de verdere eerstelijnszorg, de psychologische 

eerstelijnszorg. Dat werkt heel goed, beter en beter. En nu zeker met corona merken we dat die 

nood heel hoog is naar zo een laagdrempelig punt voor jongeren. Het werkt zodanig goed dat we 

aan het denken zijn om uit te breiden. Dus dat doen wij onder andere, sinds september, oktober, ...  

5M: Mag ik daar efkes op inpikken 3V. Dat is op woensdag? 

3V: Ja!  

5M: Ik vind het wel integrerend, want bij zo een verhalen hoor je heel vaak 'we voorzien dat, maar 

jongeren vinden de weg niet'. Hoe hebben jullie dat gedaan?  

3V: Die psychologe zelf is, gaat elk jaar in september naar de drie middelbare scholen hier in XXX 

(naam gemeente) om zich voor te stellen. De CLB's van de scholen weten ook heel goed wat dat het 

jongerenpraatpunt is en verwijzen ook wel jongeren door. Uhm, een van onze middelbare scholen, 

ondertussen een tweede, organiseren elk jaar voor hun jongeren een soort van beurs waarop dat 

heel veel interessante hulpinitiatieven, ik zal het zo noemen. En daar gaat zij ook altijd naartoe. Dus 
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die scholieren vinden hun weg op die manier wel. Zij is ook heel hard aanwezig op Instagram, op 

Facebook. We hebben nu onlangs een filmpje gemaakt met een getuigenis van iemand die bij haar 

al is geweest. Een jonge gast, we waren heel blij dat het een jongen was want het zijn heel vaak 

meisjes die terecht komen bij het jongerenpraatpunt. Maar die jonge gast heeft in een filmpje een 

soort van getuigenis, heel kort, gemaakt samen met de psychologe. En we zijn dat nu aan het 

inzetten terug op Instagram, vooral een beetje op Facebook. We hebben een langer filmpje om ook 

in de wachtruimte van het CLB te laten afspreken, een filmpje dat op Smartschool komt van de drie 

middelbare scholen. Dus we zijn eigenlijk heel veel verschillende manieren om dat jongerenpraatpunt 

nog meer onder de aandacht te krijgen. En we zien dat die bezoekcijfers ook wel stijgen, dus ja.  

5M: Ja, ja. Het blijft veel bij die persoon in kwestie denk ik ook he. 

3V: Ja, ja ja.  

5M: Dat die zo ontvankelijk is he. Boeiend.  

3V: Ja, ja. Uhm, wat wou ik nog zeggen. Ja het is ook een beetje meer vanuit de jeugdraad gedragen, 

er is ook iemand van de jeugdraad die het logo gemaakt heeft van dat jongerenpraatpunt. Zo heeft 

dat ook wel meer draagkracht denk ik ook. Dus voilà. Sinds september, oktober zijn wij ook met een 

werkgroep gestart rond mentaal welzijn van jongeren. Dat was eigenlijk op vraag van de schepen 

van welzijn die op het overleg van het Huis van het Kind zei van, die heeft zelf jonge kinderen, die 

zei 'ik voel dat het heel moeilijk wordt voor mijn kinderen, hoe zien jullie dat?'. Wij zaten daar met 

heel veel partners samen binnen het overleg van het Huis van het Kind. En toen is eigenlijk beslist 

van misschien moeten we daar een aparte werkgroep voor beginnen. Wat dat in veel gemeenten en 

steden al zo is, een jeugdwelzijnsoverleg, maar dat was bij ons nog niet. Dus dat is eigenlijk nu pas 

ontstaan bij ons en daar zijn toch al wat initiatieven uitgekomen. We hebben in de winter in ons park 

een bokszak opgehangen. Een hele constructie dat onze schrijnwerkers hadden gemaakt met dan 

deuren rond en daar mochten ze op schrijven. Dat had heel veel succes, maar onze bokszak is op 

oudejaarsnacht gevandaliseerd. Die is volledig opengesneden en we hebben die moeten verwijderen. 

We zijn nu terug aan het zoeken naar iets nieuw, om terug ja, iets echt in de openbare ruimte. Op 

die manier dat nog eens onder de aandacht te brengen. Jongeren een soort van uitlaatklep te bieden, 

maar daar zijn we nog heel hard over aan het nadenken hoe dat wij dat gaan doen. Dat is zo het 

eerste waar dat ik aan denk.  

J: Ja, goed. Iemand die daarop kan inpikken?  

4V: Ja, ik wil daar wel efkes op inpikken. Ik vond het heel interessant dat 3V ook zei van die beurs. 

Want ik weet dat ze daar in XXX (naam gemeente) ook wel plannen voor waren maar was dan vorig 

jaar, februari of maart dat dat gepland was. Maar dat is door de corona dan allemaal niet kunnen 

doorgaan. En die hadden eigenlijk ook dat idee om vooral het derde en vierde middelbaar elk jaar 

zo te laten komen, omdat dat zowat een goede leeftijd is. En ja dat is dan ze uiteindelijk in hun 

middelbare carrière allemaal eens langs geweest zijn. Maar dat is allemaal, ja daar heeft corona een 

stokje voorgestoken. Dus ze hebben eigenlijk, ja nu spreek ik over XXX (naam gemeente), een 

website rond opgebouwd. Daar staan eigenlijk links naar alle welzijnspunten. Dat gaat van WATWAT, 

tot het JAC, tot CLB, tot de leerlingenbegeleider. Dat zit daar zowat allemaal in. En dan zo een 

rechtstreekse mailfunctie en chatfunctie om dat zo eigenlijk laagdrempelig tot bij de jongeren te 
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krijgen. En daar is dan wel dit jaar, ja wat een grote actie rond gedaan. Alle scholen hebben 

mondmaskers verdeeld, er zijn latjes, gadgets, zo van die toffe truien konden ze winnen. Er is zo 

van alles rond gedaan om dat bespreekbaar te maken en dan bekend te maken dat jongeren hun 

weg daarnaartoe vinden. Dus ja, dat is zo ongeveer wel wat gelijklopend. Voor de rest in XXX (naam 

gemeente), ja daar zijn eerder zowat losse acties ontstaan. Uhm, maar ja ik zeg het, daar ben ik 

niet van alles op de hoogte he. Ik weet dat ze wel een welzijnsoverleg, ja dat dat een paar keer per 

jaar plaatsvindt, maar ik heb daar zelf nog niet aan deelgenomen. Maar we zijn wel zo met het Huis 

van het Kind, in samenlevingsopbouw, een beetje aan het kijken wat onze rol daarin kan zijn. Nu we 

willen wel initiatieven op poten zetten en nieuwe projecten uitvoeren maar dat staat nog allemaal 

een beetje in zijn kinderschoenen. Wat ik er nu van weet he, in de mate dat ze mij betrokken hebben. 

Want binnen onze jeugddienst, wij zijn, allee we zijn eigenlijk een jeugd- en sportdienst, in totaal 

met tien. Vier voor jeugd en zes voor de sport. Maar ja, sport wordt daar ook wel een beetje in 

betrokken bij dat welzijnsgebeuren. En wij zijn dan met vier omdat ik dan nog nieuw ben en zo nog 

wat aan het kijken van 'wie gaat die taak opnemen en hoe gaan we dat verdelen'. Dus ja dat staat 

nog een beetje, allee niet echt in zijn kinderschoenen he, ze zijn daar mee bezig, maar het moet nog 

verder uitgerold worden.  

5M: 4V, je had daar eerst iets gezegd van een doorverwijssite. Wij hebben iets soortgelijks, maar 

kan je nog eens zeggen, wie is daar initiatiefnemer van? Want dat is eigenlijk een soort van front 

voordat je eigenlijk bij al die andere pagina's terecht komt, of al die andere onlinedienstverlening 

waarschijnlijk? 

4V: Ja, dat is ook zo. Dat logo is ook gemaakt door iemand lokaal en zo. En dat is dan eigenlijk wel 

vanuit de jeugddienst gegaan. Maar ook vanuit ja, een sociale dienst denk ik. Dat zijn mijn twee 

collega's van in XXX (naam stad) die zich daarmee hebben beziggehouden. En ik weet dat die dan 

zo een aantal partners in XXX (naam stad) hebben betrokken en ook hard hebben ingezet om die 

leerlingenbegeleiders en scholen mee te krijgen. Omdat dat toch wel het gemakkelijkste is om 

jongeren te bereiken via de school.  

2V: Huis van het Kind is daar ook een trekker in geweest he. Want dat zijn onze collega's binnen de 

eerstelijnszones. En de bedoeling is eigenlijk dat we dat project een beetje gaan uitbreiden. Dat wij 

ook nog in andere gemeenten die website meer gaan benutten eigenlijk he.  

5M: Ja zo heeft iedereen blijkbaar zijn eigen lokale, ja hoe moet je dat zeggen, er bestaat al zo veel 

online. Wij hebben dat bij het begin van ons traject, hebben wij eigenlijk twee keer met de studenten 

van de hogeschool hier, assistenten in de psychologie heet die opleiding. En dat was eigenlijk op 

aangeven van de jongeren zelf. Die hadden gezegd van 'kunnen we die studenten niet vaker 

inschakelen om in, om te werken op het welbevinden van jongeren'. Dus af en toe wordt er zo een 

onderzoeksstage of project opgezet en eigenlijk wat dat zij hebben gedaan is alles van het veld in 

kaart gebracht. Van welke bestaande zaken zijn er allemaal, zodanig dat iemand eigenlijk het 

uithangspunt is. Iemand mag niet afhankelijk zijn van welke school, waar dat je schoolloopt, welke 

ondersteuning dat je krijgt. Soms zijn de CLB's ondersteunend verschillend, uw leerlingenbegeleider 

is heel bepalend. Maar die leerlingenbeleider moet eigenlijk heel goed omringd zijn en moet eigenlijk 

ook een heel goed netwerk hebben. Daarom hebben wij eigenlijk al die nulde en eerstelijns in kaart 

gebracht. En heel toevallig hebben de logo's, die ken je waarschijnlijk ook wel, dat vastgepakt en zij 
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hebben bij ons een website opgericht. En dat is eigenlijk een vergelijkbare site, ik zal die hier eens 

in de chat gooien, de link. Die eigenlijk beslist van 'ge zijt een jongeren of ge zijt een volwassenen, 

of een ouder, of een dienstverlener'. Op basis daarvan krijg je eigenlijk de sociale kaart op vlak van 

welbevinden te zien. Omdat we toch merkten dat veel jongeren ook aangeven dat die 

onlinedienstverlening, ze gaan daar wel een keer naartoe en ze surfen weleens er naartoe. Maar ze 

missen toch vaak dat lokale contact en een lokale deur waardat ze kunnen binnenstappen. En dan 

heb je wel de JAC's enzovoort, maar ook dat is soms al een beetje te geladen. Het voelt soms aan 

dat dat niet echt iets is voor hen. We hebben TEJO ook, maar TEJO wordt ook heel vaak gebruikt 

voor ouders om jongeren, of ja hun kinderen naar door te verwijzen. Dus er is heel veel, maar het 

is nog altijd niet zuiver of helder van 'hoe geraak je daar en wat kunnen die juist betekenen voor 

mij?'. Zo dat outreachende missen we nog heel sterk vind ik. Er wordt nog altijd verwacht dat de 

jongeren de stap zet naar de hulpverlening en de dienstverlening. We hebben natuurlijk 

verplaatsgericht werk en het jeugdwelzijnswerk, omdat we een grote stad zijn hebben wij natuurlijk 

ook veel leden van die dienstverlening aanwezig. Maar ook dat spreekt vaak ook een specifieke groep 

aan, het is vaak vrijetijd. Dus het is wel echt zoeken vind ik.  

J: Dat outreachende dat 5M aanneemt, herkent iemand zich hierin? Is dat bij andere 

gemeenten ook een werkpunt?  

1M: Dat is een aandachtspunt, ook bij ons. In het voorjaar, bij de eerste lockdown zal ik zeggen, 

heb ik op de fiets gezeten en ben ik eigenlijk zelf de straat op getrokken en heb ik heel veel jongeren 

wel weten bereiken. Wij hebben hier geen straathoekwerk of welzijnswerk in de gemeente, dus we 

doen dat zelf. Heel veel van die dingen die jullie bespreken zien wij ook wel terugkomen, van die 

activiteiten. En het probleem is wel dat ge de georganiseerde jeugd die bij het jeugdwerk zitten, die 

bereikt ge heel vlot via de jeugdverenigingen. Maar wij hebben hier bijvoorbeeld maar ook één 

secundaire school dus veel van onze leerlingen, of ja doelgroep, gaat buiten de gemeente naar 

school. Dus die bereikt ge ook niet via de kanalen van de school. Wij werken daarvoor samen ook 

met sportverenigingen, omdat die vaak ook wel contact hebben met jeugdverenigingen. Maar een 

grote groep bereikt ge niet omdat die nergens aangesloten zijn. En dan was het hier gewoon van 

'goed, ik stap zelf op de fiets'. Ik zit zelf ook in het Huis van het Kind, wij zijn hier ook gestart met 

zetelgesprekken, dus ze kunnen binnen komen en op de zetel gaan zitten. Er is dan iemand die hen 

opvangt en hen iets te drinken aanbiedt. En dan kan er gepraat worden. We zijn nu aan het starten 

met een social media team vanuit jongeren zelf, die dat van ons een stuk gaan overpakken. Die ook 

zo meer gaan inzetten om die te bereiken, die jeugd zelf. Dan zijn het jongeren zelf die uitreiken en 

we merken dat dat meer aanspreekt dan dat het weer vanuit een dienst komt of dat daar iemand, 

ja een oude mens zoals ik op de fiets rij en u aanspreekt. Ge voelt dat daar toch nog altijd wel wat 

afstand tussen zit en dat snap ik ook wel. Maar dat outreachende is iets, ja, als kleine gemeente 

kunt ge dat natuurlijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat ge moeilijk heel XXX (naam gemeente) 

kunt afrijden en elke jongeren kunt aanspreken he. Maar dat blijft wel een aandachtspunt, zeker die 

doelgroepen die ge moeilijk kunt bereiken. Wij hebben hier, in december, hebben we de doelgroep 

13 tot 16-jargen een brief gestuurd, persoonlijk. Maar dat is hier ook maar een groep van 500 

jongeren he, dus dat is natuurlijk andere ... En daar hebben we dan ook wel wat reactie op gehad. 

We hebben ook een website, waardat ze terecht kunnen met vragen, met opmerkingen, met 

verhalen, daar staan getuigenissen op. Ook doorverwijzingen, we werken ook met gadgets die we 
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uitdelen. Maar ja, ook samen met het Huis van het Kind. We zijn hier, toevallig voor heel de corona, 

hadden wij hier een project rond welzijn opgestart. Dat heet XXX, dat bouwt op van kleuterleeftijd, 

op kleuterleeftijd zijn er pakketten, op lage school zijn er pakketten, op secundair zijn er pakketten. 

Maar dat is echt al meer gericht op scholen om in de klassen te werken. En dat wordt nu ook opnieuw 

aangehaald en wordt dat ingezet. Dus het is eigenlijk, ja een groot pakket van acties en maatregelen. 

Maar ja, zoals ik al zeg, we missen nog wel een deel. We bereiken een deel van de jongeren niet. En 

dat blijft wel een aandachtspunt want dat zijn net de kwetsbaren die we willen bereiken. Ik weet niet 

of er bij jullie mensen zijn, die hen wel kunnen bereiken en andere methodes hiervoor gebruiken? 

Maar dat blijft een moeilijkheid he.  

3V: Bij ons is dat ook zo. Wij streven al een jaar of drie, strijden al een jaar of drie met ons 

gemeentebestuur rond de vraag 'wij willen een jeugdopbouwwerker in dienst nemen'. Wij zijn een 

gemeente van meer dan 20 000 inwoners en uhm, ons gemeentebestuur heeft zo een idee van een 

jeugdopbouwwerker, dat is iets voor een stad en wij zijn geen stad. Dat is zo een hippie met lang 

haar die op den hoek van't straat wat mee jointjes staat de blowen met de jeugd. Dus wij hebben 

dat hier niet nodig, die zijn daar redelijk radicaal in. Maar ik heb wel het gevoel dat bij ons 

managementteam, dat het idee daarover toch aan het veranderen is. Bij onze eigen teammanager, 

maar ook die van de sociale dienst. En als de schepen van jeugd toch ook een beetje aan het 

afstappen is en zeker door corona nu ook wel voelt van 'hmm, misschien moeten we toch iets anders 

doen'. Maar ze blijven zeggen dat ze geen budget voorzien hebben om iemand extra aan te nemen, 

dus we moeten het op andere manieren doen. Die zegt ook 'ga maar zelf de straat op', maar ja ik 

vind dat heel moeilijk want ik ben daar niet voor, ik wil daar niet mijn handen van aftrekken, ik zou 

dat graag doen, maar ik ben daar eigenlijk niet voor opgeleid. Het is ook toch een soort van 

deontologische code waardat ge aan vasthangt als ambtenaar zijnde onder de gemeente. Ik zou daar 

veel liever zien, wij hebben al verschillende keren samengezeten met Uit de Marge, dat we iemand 

via hen in dienst kunnen nemen. Die eigenlijk in dienst is bij Uit de Marge, maar die vindplaats gericht 

werk uitvoert voor onze gemeente. Daar strijden wij dus al lang naar. En nu zijn we een beetje aan 

het kijken naar 'misschien dat er binnenkort weer een subsidielijn komt waardat we ons op kunnen 

voorbereiden, nu al. Dat we ons dossier klaar hebben tegen dat het zo ver is'. Maar dat is iets waardat 

we het heel moeilijk mee hebben, dat we ook beseffen dat er inderdaad een heel grote blinde vlek 

is. Wij hebben wel drie middelbare scholen dus we kunnen er veel bereiken via scholen. Uhm, maar 

het blijft erbij dat de jongeren die we echt kennen, via de jeugdraad en ons jeugdraad, dat we die 

daar kennen. Maar daarbuiten, ... Terwijl dat we goed genoeg weten waardat ze rondhangen en wat 

dat zo de buurten zijn waardat misschien wat meer aandacht naar zou kunnen gaan.  

5M: Maar ge hebt verschillende noden he. Ge hebt er eigenlijk voor iedere doelgroep bij wijzen van 

spreken, want die zijn zo verschillend. Wij merken dat ook bij ons, wij zijn ook gestart, maar wij 

hebben al jaren in XXX (naam gemeente) jeugdwelzijnswerk. En dat gaat dan inderdaad over een 

team van vier buurtsupporters die daar aanwezig is. Daarrond heb je dan ook een aantal 

jeugdwelzijnswerkers die allemaal deelwerkingen opstarten om verschillende leeftijden aan te 

spreken met verschillende soorten die dan mikken op verschillende activiteiten. En ik blijf daarbij, 

dat is heel belangrijk dat dat gebeurt. Maar we mogen dat niet verengen tot 'we werken daarmee 

aan het mentaal welzijn', want dat mentaal welzijn heb je heel dat spoor binnen onderwijs, dat is 

hier ook al benoemd geweest. Dat is een heel cruciale actor, dat is ook de redenen waarom we hen 
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opgepakt. Omdat we er eigenlijk vanuit gaan dat heel veel jongeren daar al zitten, die kan je daar 

bereiken. En eigenlijk is dat ook vaak, en laat ons hopen steeds meer, het eerste aanspreekpunt 

buiten de thuiscontext. Als er iets scheelt zouden ze eigenlijk moeten op school die veilige thuishaven 

moeten hebben. Wat dat niet iedere school biedt he, voor alle duidelijkheid. Maar het is daar waar 

we wel naartoe willen. We willen dat welbevinden wel aanwezig hebben in dat schoolklimaat. Maar 

we kunnen dat ook niet, want dat zegt het onderwijs van 'ga je het weer bij ons leggen'. Dat is vaak 

dan de reactie die je krijgt. Ik zie iedereen glimlachen dus dat is iets wat dat we heel vaak horen. 

Vandaar dat wij ook zeggen van 'wij gaan die ondersteuning wel bieden, wij als stad gaan proberen 

die burgfunctie te maken'. We moeten zorgen dat leerlingenbegeleiders vaak worden samengebracht 

met die nulde en eerstelijnsorganisaties om regelmatig gewoon ook de temperatuur te meten. Wat 

wordt er opgemerkt? Want die nulde en eerstelijnsorganisaties staan ook allemaal zo in de zin van 

'help ons, zorg dat jongeren ons vinden en ons bereiken'. Maar na de zoveelste affiche hebben ze 

het ook wel gehad. Ook daar moet de mentaliteit zijn van, 'ja misschien moet je toch nog vaker zelf 

in die scholen gaan, dat outreachende gaan doen'. Niet zitten wachten tot ze naar jullie komen. Maar 

ik denk dat je dat enkel, want wij kunnen dat veel zeggen als stad en als regisseur van 'je moet dat 

doen', maar dat gaat pas ontstaan denk ik als die mensen elkaar regelmatig ontmoeten en dat er 

connectie ontstaat. En daar denk ik dat je als lokaal bestuur wel een interessante hebt om mee te 

spelen. Wij hebben daar ook heel lang moeten naar zoeken hoor. In de zin van 'wij weten dat wij 

geen hulpverlening moeten aanbieden', maar wij hoorde wel ... Dat is heel frappant. Als wij de nulde 

en eerstelijnsorganisaties samenbrachten na het eerste onderzoek, dat er mensen rond de tafel zaten 

die eigenlijk nog nooit met elkaar rond de tafel hadden gezeten. En die werken allemaal in XXX 

(naam gemeente), met jongeren, rond welbevinden. En dan heb je zoiets van he 'dat klopt niet meer 

he, heel dat welzijnsveld is heel hard versnipperd.' Iedereen werkt heel erg vanuit zichzelf en dat is, 

dat is denk ik waardat we he, om die tweedelijns moeten gaan werken. Om eigenlijk het verhaal op 

de nulde en de eerstelijns vooruit te helpen krijgen, is mijn gevoel. Dus uhm, dat is, die piste van 

met onderwijs. Allee ge hebt het vindplaatsgericht werken en dat is super belangrijk in de complexe 

leefwereld van die kwetsbare jongeren. Maar ge hebt werken rond mentaal welbevinden, tja kunt gij 

perfect geen kwetsbare jongeren zijn maar ook worstelen met het welbevinden en ook worstelen 

met uw thuiscontext. En dat is denk ik hetgeen waardat we moeten zorgen dat die scholen ook die 

aandacht daarvoor hebben. Ook weten dat zorg eigenlijk een basisvoorwaarde is voor dat leerlingen 

hun stappen naar educatie en leren maken. Maar, we mogen ze daar niet mee belasten, maar ze 

moeten wel beseffen dat zij eigenlijk een cruciale rol moeten spelen daarin. Dus het is zo dat zoeken 

naar die samenwerkende vennootschappen. Dat is voor mij dé uitdaging van het moment in XXX 

(naam gemeente).  

3V: Ik denk dat dat bij ons in XXX (naam gemeente) redelijk goed zit door dat jongerenpraatpunt. 

Er was één school die dat voor het eerst was gestart met die beurs, die daar eigenlijk al zeer goed 

mee bezig was. Maar doordat wij dat jongerenpraatpunt hebben opgericht, wordt dat alleen maar 

nog meer versterkt. Zij gaat dan ook elk jaar langs, twee keer zelfs. Ze gaat in september langs en 

dan in die twee scholen die een beurs organiseren ook nog eens langs. Bij die andere school die geen 

beurs organiseert, die hebben dan net weer heel sterke zorgcoördinatoren die ook weer heel goed 

op de hoogte zijn van het jongerepraatpunt en die ook weer goed doorverwijzen. Dus, ik heb het 

gevoel dat de band met onze secundaire scholen wel heel goed zit op dat vlak. Ook onze psychologen 
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die dat jongerenpraatpunt doet, die hebben ook een, ik weet niet hoeveel keer per jaar die 

samenzitten, maar die hebben een netwerk, een overlegmoment met andere praktijken, 

psycholoogpraktijken van de gemeente. Dat is zoals dat de huisartsen dat hebben in onze 

gemeenten. En er worden soms ook wel linken gelegd met het huisartsennetwerk. Dus daar zit dat 

ook al redelijk goed, voor zover ik dat kan beoordelen natuurlijk.  

5M: Dat is dan het voordeel van een kleine gemeente.  

3V: Ja, dat denk ik ook.  

5M: Er is veel waardat wij met worstelen. Wij hebben veel aanbod, maar men weet soms van mekaar 

niet waardat men mee bezig is. Het voordeel is dan, ik zeg dat vaak, ja 'jullie zijn groot, jullie hebben 

veel mensen, jullie hebben veel personeel'. Maar ik zeg ook vaak 'jullie hebben vaak een veel dichter 

netwerk en kunnen de contacten soms veel makkelijker leggen'. Als je één CLB hebt met drie scholen 

en dan die psychologe die de verbindende rol speelt, dan is dat een fantastische mooie troef he.  

3V: Maar het is waar, wij zijn vaak jaloers op steden haha. Maar we mogen inderdaad ook wel het 

voordeel zien van ons iets kleinere gemeente.  

J: Ik zou daar graag op willen inpikken. Er zijn nu al zeer veel interessante initiatieven en 

zaken die jullie doen vermeld. Maar hetgeen waardat ik nu naar op zoek ben is: waarom 

werkt dat nu? Wat zorgt er nu voor dat dat een succes wordt? Hoe dat jullie dit 

organiseren, of het feit dat jullie daar veel middelen voor hebben enzovoort. Wat zouden 

jullie nu zeggen wat de reden is dat hetgeen jullie nu doen ook succesvol is om het 

welbevinden van jongeren te bevorderen?  

1M: Ik, uhm, durf niet garanderen dat alles wat we doen zo een succes is eigenlijk. Wij streven 

daarnaar, maar als ge mij nu zegt van 'geef mij de concrete cijfers van wat de successen zijn', allee, 

die zijn maar heel beperkt. Wat ik zie in return, ... ik hoop dat ik een groter bereik heb en dat ik er 

meer uithaal dat wat ik zo dagelijks altijd zie. Maar ik heb daar niet in die zin cijfermateriaal van dat 

ik zeg van 'ik heb 500 jongeren aangeschreven en die heb ik alle 500 iets kunnen meegeven'. Dat is 

zo'n moeilijke context vaak, dat hangt van zoveel dingen samen: de thuissituatie, het onderwijs, ... 

Ja, ikke, ik weet dat bepaalde dingen werken omdat wij inderdaad een kleiner netwerk hebben in die 

zin en dat ge ze bereikt omdat dat vaak jongeren zijn die ge kent. Maar ik, uhm, ik hou mijn hart 

vast voor na de lockdown zal ik zeggen. Allee, daar zijn we ons ook sterk van bewust. We zetten nu 

sterk in op dat welzijn, maar we zijn ook heel erg bewust van de shock-golf die daarna gaat komen. 

Dat is bij mij zo he, ik zie in dat dingen die wij doen wel werken en dat wij jongeren bereiken. Maar 

wat daar echt de resultaten van zijn, wat de succesverhalen daarvan zijn, dat durf ik niet garanderen.  

J: Nu, ik moet wel zeggen, mijn vraag gaat nu over de succesfactoren. Dadelijk komen de 

faalfactoren aan bod omdat ik mij ook wel realiseer dat niet alles allemaal even goed zal 

werken. Maar ik veronderstel wel dat jullie als gemeente wel dingen bereikt hebben die 

goed verlopen zijn, en dan zou ik daarnaar op zoek willen gaan naar hoe dat dat komt. 

Wat is daar goed verlopen? Bijvoorbeeld die laagdrempeligheid, dat jongeren makkelijk 

aan initiatieven kunnen deelnemen. Of misschien dat jullie allemaal samenwerken, dat 

dicht netwerk. Naar zo van die dingen ben ik nog concreet naar op zoek.  
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5M: Ik kan daar wel op inpikken ook. Ik denk dat, corona heeft natuurlijk die sense of urgency naar 

boven gebracht. Waardoor dat wij, er lopen een aantal trajecten met onderwijs bijvoorbeeld. En 

welbevinden stond nog op de planning om binnen twee jaar vast te pakken. Wij gingen eerst inzetten 

op burgerschap. Maar we hebben dat meteen omgedraaid. Wij hebben meteen gezegd 'laat ons dan 

burgerschap efkes aan de kant zetten, dat zetten we on hold'. Allee dat is ook belangrijk he, maar 

we gaan ons vooral focussen op dat welbevinden omdat we voelen dat scholen daar nu ook wel van 

wakker liggen. En dat zorgt dan wel dat je, dan is een succesfactor eigenlijk actualiteit, data, ... Ook 

het feit, wij hebben die bevraging nu gedaan. Ge kunt dan wel zeggen van 'ja, nog een keer een 

bevraging, ge hebt toch Vlaamse cijfers, jullie zijn toch geen onderzoeksinstellingen'. En ik ben daar 

allemaal mee akkoord, maar dat wat wij wel merken is dat onze lokale politiek daar plotseling dan 

wel oog voor heeft. Dat onze lokale pers dat ook oppikt. Het feit dat we daar zo veel jongeren bereikt 

hebben, want dat is altijd de moeilijkheid he. Het feit dat we gevraagd hebben aan scholen om dat 

op smartschool te zetten. Zij voelen die sense of urgency en hebben dat dan op smartschool gezet 

waardoor wij op tien dagen meer dan 1000 jongeren hebben bereikt. Dus in dat opzicht, is voor mij 

een succesfactor zeker actualiteit en cijfermateriaal en zaken aandrijven die werken. Nu hebben wij 

data, nu kunnen wij zaken zeggen over de jongeren in XXX (naam gemeente). 65% geeft aan dat 

ze zich minder voelen of slecht voelen. Wat gaan we hier nu mee doen? Dat zijn cijfers die aanspreken 

en dan is men ook bereid om lokaal hierop in te zitten. Met die middelen die herverdeeld moeten 

worden door zaken die niet meer doorgaan, kun je wel bepalen wat een punt is waardat je op moet 

inzetten. Dan voel je ook dat je sneller mensen aan de tafel krijgt. Nog een succesfactor, vind ik heel 

vreemd, is digitaal werken. Soms moet je heel veel moeite doen om mensen rond een bepaald thema 

voor een halve dag vrij te krijgen om samen te komen. Nu kan je zeggen 'wij plannen volgende week 

een overlegmoment in over dat thema, wil je erbij zijn, logt in.' En ik merk dat er veel meer 

aanwezigheden zijn, dan dat je dat op een fysiek moment doet. Dat zijn ook, ja raar maar waar. Dat 

gaat dan meer over de werkvorm enzovoort. Het gaat om die verbinding tot stand te krijgen, dan 

merk je dat die actualiteit en dat telewerken wel twee interessante zaken zijn.  

2V: Ik wil daar wel nog een beetje op aanvullen. Inderdaad het lokale netwerk is heel belangrijk he. 

Hetgeen wij geleerd hebben is dat ge heel goed moet luisteren naar de partners. Als de partners 

aangeven van 'daar is de nood', dan moet ge als bestuur uw ogen daar niet voor dicht doen. Ge moet 

af en toe uwen politiek een beetje overtuigen en ook op een andere lijn krijgen. Maar als het vanuit 

uw netwerk komt, hebt ge wel een grote kans dat die nood heel reëel is. En dat ge daar mee verder 

kunt. Zo moet ge inderdaad ook inpikken op de actualiteit he. Als er zich een kans aanbiedt, als er 

zich eens iets voordoet zoals nu corona, dat moet ge ten volle benutten he. Ge moet klaar zijn om 

daarin te schakelen. En dat komt soms over heel kleine dingen gaan he. Soms zijn dat heel 

miniprojectjes, maar waar dat ge dan toch een beetje een warme cultuur mee kunt uitstralen. En ik 

denk ook het enige dat ge kunt doen als lokaal bestuur is om heel gedifferentieerd aanbod te doen 

he. Wat voor de ene jongeren werkt, werkt niet voor de andere. Wat in de ene school werkt, komt 

in de andere school helemaal niet van de grond. Dus het is, allee ik denk dat dat een beetje het 

succes is. Al die losse projectjes hebben misschien niet de masse opkomst of de massa jongeren dat 

die bereiken. Maar door heel veel verschillende dingen te doen, hebt ge zo wel hopelijk heel veel 

jongeren bereikt denk ik.  



63 
 

5M: Absoluut akkoord met die gevarieerde strategie, waarbij dat iedere jongeren zich door andere 

zaken aangesproken voelt. Hoe meer collega's er eigenlijk op de hoogte zijn van dat thema, hoe 

sneller dat die misschien ook gaan doorverwijzen of dat gaan vastpakken. Dus dat is ook wel het 

bespreekbaar maken en niet enkel met scholen en met jongeren zelf. Maar zeker ook binnen de 

organisatie waardat je werkt. Wat dat ik ook nog ... De stem van jongeren zelf natuurlijk he. Het feit 

dat die jongeren zelf een enquête invullen, ook dat is natuurlijk een succesfactor he. Het zijn de 

jongeren die zelf bij ons komen. Als ik kijk naar waarom dat de Vlaamse Jeugdraad twee of drie jaar 

geleden ook actief heeft op ingezet, is dat ook omdat die signalen vanuit jongeren zelf kwamen. Dat 

is denk ik nog een van die sterktes. En het krachtigste is dat we moeten luisteren naar jongeren, 

zoals dat we moeten luisteren naar partners die met jongeren werken. Maar ook luisteren naar 

jongeren zelf he.  

3V: Dat wou ik ook zeggen, het is bij ons op de jeugdraad denk ik de laatste drie jaar, dat wij 

proberen zeker een keer per werkjaar een thema aan bod te laten komen op de jeugdraad. Dat er 

dan ook een gastspreker is, ja een methodiek echt gebruikt wordt om het rond een thema te hebben 

dat niet puur vergaderen is. Het gaat dan ook vaak over het jeugdwerk. En zo is er eigenlijk de 

voorbije drie jaar al iedere keer dat thema aan bod gekomen, dat welzijn. Al twee keer heeft de 

psychologe van dat jongerenpraatpunt ook als gast opgetreden op een jeugdraad. Dat maakt ook 

dat dat voor die jeugdraad dan zeer bespreekbaar is. Dat er dan ideeën komen die dan in hun hoofden 

ook terug wat meer op de voorgrond komen. Dat ge dat ook sneller met uw vrienden en in uw eigen 

netwerk gaat doorlinken. Dat werkt ook wel zeer goed, dat we die jongeren meenemen in ons 

netwerk. Want hetgeen dat 5M en 2V zeiden, is inderdaad een groot succes, zeker bij ons ook. Dat 

netwerk en dat thema gewoon constant levend houden. Dat merk ik zelf wel. Als het zowat, als de 

aandacht ervoor verzwakt, net voor onze strijd voor de jeugdopbouwwerker. Ik probeer dat hier en 

daar telkens wel weer op te laten poppen als het van pas komt. Ik denk dat bij ons het grootste 

succes nog steeds die psychologe is. Omdat dat zo laagdrempelig is. Die madam zelf ook natuurlijk, 

die doet dat zo goed. Ik denk dat dat ja, dat dat een van de grootste succes is en dat zij zelf ook 

heel hard beseft van 'ik moet naar die scholen toe'. Wij hebben dat nooit moeten vragen aan haar, 

zij heeft dat uit eigen beweging gedaan. Maar ge ziet gewoon dat dat werkt als die jaarlijks zich 

opnieuw voorstelt en die leerlingen op secundaire scholen, dat werkt super goed. Als die langskomt 

op de jeugdraad, ja dat werkt heel goed he. Dat is zeer laagdrempelig.  

4V: Ja, dat is zowat de juiste mensen op de juiste plaats he.  

3V: Ja, had dat iemand anders geweest, had dat misschien minder goed gewerkt. Dat weten we 

natuurlijk niet.  

4V: Ja bij ons is dat ook wel, die samenwerkingen merk ik toch wel dat dan projecten meer en betere 

uitkomsten hebben en meer jongeren bereiken. Dus ja, dat samenwerken dat is denk ik wel een 

grote succesfactor.  

3V: Wat dat ook wel iets is, wij hebben nu dat overleg vaak met andere mensen van de sociale 

dienst. Daar merk ik wel dat mijn collega en ik van de jeugddienst, wij zijn echt doeners. En die 

andere, haha, dat is misschien nog een faalfactor. Onze collega's van de sociale dienst zijn meer 

denkers en die heel lang willen overleggen en alles drie keer omdraaien voordat ze het doen. Terwijl 
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mijn collega's zeggen van 'kom trial and error, werkt het niet dan hebben we het toch maar 

geprobeerd en dan weten we dat ook weer'. Een dat is de voorbije maanden ook wel hoor, dat we af 

en toe iets kleins proberen en zien 'ah ja werkt dat, dan kunnen we dat misschien nog uitbouwen'. 

Soms dus ook gewoon doen, in plaats van lang nadenken en alles omkeren. Dat werkt ook, niet altijd 

maar dan weten we het tenminste.  

4V: Ik heb dat ook al gemerkt hier.  

5M: Ja ik ...  

4V: Doe maar haha. 

5M: Nee nee, maar het voorbeeld van die coronabevraging was, eerst was die ontstaan van 'we 

moeten luisteren naar wat dat jongeren belangrijk vinden, zodanig dat we met hun antwoorden aan 

de slag gaan'. En dat heeft eerst al in projectvorm op de website gestaan, en dan wisten we van 'dat 

gaat niet, jongeren gaan daar niet op reageren want het is een te open vraag'. En er heeft dan ons 

iemand de tip gegeven van 'werk met 5 basisvragen waarop dat ze kunnen antwoorden' en dan heeft 

inderdaad gigantisch goed gewerkt. Dat waren gewoon antwoorden op de vraag 'hoe voel je je?' en 

'hoe hou je contact met vrienden?'. Eigenlijk heeft die vraagstelling wel ervoor gezorgd dat ze eraan 

deelnamen en dat ze dan ook wel andere zaken met ons hebben gedeeld. Dus ik wil nu ook even 

verwijzen naar het initiatief dat deze week gelanceerd is door de Ambrassade, ik weet niet of jullie 

dat hebben zien passeren, de 'Watist-app'. Dat is denk ik een schot in de roos, naar mijn aanvoelen. 

Dat is eigenlijk een app die dat jongeren, eenmaal geïnstalleerd, iedere dag drie heel simpele vragen 

die in 30 seconden beantwoord zijn. In ruil krijgen ze daarvoor dan ook een tip, of een weetje, of 

iets terug. Maar op die manier kan je eigenlijk een dagelijks onderzoek gaan voeren bij jongeren. 

Allee ik ben heel benieuwd hoe dat dat verder gaat uitgerold worden en hoe dat ze dat gaan warm 

kunnen houden. Want ja, ge moet gewoon interesse tonen in jongeren en tonen dat ge er zijt is denk 

ik een hele belangrijke. Dat is dat outreachende he. We hebben de online tools zoals die app, maar 

evengoed gaat 1M op zijn fiets gaan zitten. Dat is ook een heel duidelijke blijk van 'we zijn er voor 

u he'. En ik denk dat leerlingebegeleiders op school ook die outreachende houding moeten hebben. 

Niet zitten wachten op een toenadering van hun, maar aan de schoolpoort gaan staan. 

'Goedemorgen, hoe gaat het?', al die zaken, dat zijn de dingen die dat we er moeten inkrijgen die 

dan een groot verschil maken denk ik.  

4V: Dat is waar, dat doet mij er effe stom aan denken, dat is ook de reden dat ik nu naar het 

jeugdhuis ben gekomen, om zowat nieuwe jobstudenten al wat te leren kennen. Die weten ook dat 

als ze dan met dingen zitten, of ze vangen dingen op in hun netwerk, dat ze dat dan laagdrempeliger 

aan ons komen zeggen. Zo is dat met de jeugdraad ook, dat als ze zien van 'ah ja die zijn bereikbaar', 

... Ik stuur ook in elk mailtje van 'als er iets is, ge moogt altijd iets sturen, als is het via Facebook, 

als is dat he ...'. Gewoon om te laten blijken dat ze met problemen bij ons terecht kunnen. En ik heb 

al gehoord van vriendinnen die dat bij de, want ja ik woon in dezelfde gemeente eigenlijk, dat die 

zeggen van 'ah ja 4V, ik heb wat positieve dingen gehoord, dat de jeugddienst nu zo bereikbaar is'. 

Dat ze met problemen dan ook de weg vinden. Dus ja, daar kan ik inkomen.  

2V: Ja, dat is een beetje een uitdaging he. Als ge woont in de gemeente waardat ge ook op de 

jeugddienst werkt. Dat heeft, uhm, ja, dat brengt wel wat met zich mee. Ik heb bijvoorbeeld met 



65 
 

mijne jeugdraad, want het was al zo lang geleden, die zagen altijd dat we digitaal moeten 

vergaderen. Die zijn dan ook bij mij in den hof aan het vuur komen staan om de beurten uiteraard, 

maximum met vier tegelijk. Maar dat maakt dan wel dat ge een op een andere manier babbelt. En 

dat gaat dan op dat moment niet over de jeugdverenigingen, een beetje over het jeugdhuis misschien 

wel. Maar dat gaat vooral over 'en hoe gaat het met jullie? Lukt het allemaal een beetje? En ik heb 

die online gezien en ik maakte me wat zorgen? Klopt dat?'. Dus ja, dat helpt wel. En soms sakker ik 

weleens als zondag mijne gsm gaat en ik denk 'pfoeh, die van het XXX (naam jeugdhuis) belt, dan 

denk ik pff', maar eigenlijk is dat wel keigoed he dat die ook zondag mij bereiken. Of als die 

vrijdagavond vergadering hebben en denken 'oh dat gaan we eens rap aan 2V vragen', dan bellen 

die mij op en dan kunt ge direct ... Dus ja dat is wel heel belangrijk om te doen. Maar ook direct een 

uitdaging. Ik denk dat als ge in een andere gemeente woont, dat ge dat beter kunt losmaken van 

elkaar. Als ik ergens op een activiteit kom, ik ben daar als mezelf, vaak met mijn gezin. Maar ik ben 

er ook altijd als 2V van de jeugddienst, omdat ge herkend wordt en aangesproken wordt. Dan stellen 

ze soms moeilijke vragen waardat ge effe uwen knop moet omdraaien, maar dat is wel heel belangrijk 

denk ik om te doen.  

4V: Ja, en daar heeft de jeugddienst een belangrijke rol in he, om tussen die jongeren wat te staan. 

En als scholen dat dan ook weten, want nu merk ik wel dat het jeugdhuis daar ook heel hard op 

inzetten om jongeren te betrekken bij wat ze doen. Maar ook evengoed omdat die merken met 

corona iedereen het moeilijk heeft. Dus, uhm, ja daar hard op inzetten he.  

J: Nu, 1M, ik wil even inpikken op wat dat jij daarstraks had gezegd. Jij zei dat je niet wist 

of het wel succesvol is wat jullie doen. Komt dat dan omdat jullie dat niet meten? Of omdat 

het niet te meten valt? Hoe komt het eigenlijk dat jullie niet weten dat hetgeen dat jullie 

realiseren, dat dit ook daadwerkelijk werkt?  

1M: Ja, weet ge, we zitten heel hard in op dat beschikbaar en bereikbaar zijn. Dat is iets dat we altijd 

al hebben gedaan. Maar dat is met veel van die dingen, ge doet bevragingen online, zet ge dingen 

bereikbaar, ... Dat kunt ge meten he, als ge een bevraging doet dan weet ge hoeveel dat binnenkomt. 

Maar op veel van die acties die dat we dan doen, kunt ge dat niet meten. Ge probeert met heel veel 

verschillende dingen aanwezig te zijn, dat de jongeren voelen van 'oké, er zijn dingen waardat we 

naartoe kunnen, mensen die we kunnen aanspreken'. Dat doen we laagdrempelig, minder 

laagdrempelig. Maar ge weet het niet altijd. Plus, ook bij een aantal partners, daar leidt ge ze wel 

naartoe of ge probeert dat, maar ge krijgt ook niet altijd de cijfers van 'hoe zit dat'. We hebben een 

JAC in een naburige gemeente, we zijn bezig met de Overkophuizen in Limburg. Dat cijfermateriaal 

is dan niet altijd voor handen, of krijgt ge niet altijd. Er wordt weleens informeel gebeld en dan wordt 

er wel gezegd van 'we bereiken wel jongeren van de gemeente', maar ge krijgt dat niet zwart op wit. 

Dat is wat ik bedoel met 'ik kan dat niet altijd zwart op wit weergeven'. Ik weet dat we stappen 

vooruitzetten, maar ik kan niet zwart op wit zeggen hoeveel, of hoeveel procent dat we dat doen. 

Net zozeer als ik jongeren bereik of hier komen jongeren binnen en gaan hier op de zetel zitten om 

eens een babbelke te doen. En ik weet hoeveel dat dit er zijn, maar ik weet niet hoever dat dit 

bereikt. Want vaak komen die binnen met 'ik wil iets vragen voor iemand anders'. Dat is zo de 

gebruikelijke vraag en dan zeggen we 'prima'. En ge weet het dan niet, dat gaat vaak over hun, 

maar die gesprekken gaan ook verder. En dan vangt ge wel op van 'ja die is bij u geweest, die heeft 
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wat vragen gesteld he'. Dat wel, maar ik kan daar geen cijfermateriaal van geven. Dat is soms het 

moeilijke, uhm, om daar mee naar het beleid te stappen. We weten dat we goede dingen doen, maar 

ge kunt dat niet altijd staven. Ook het feit dat wij maar één secundaire school hebben en dat wij 

meer als 50% van onze jongeren van die leeftijd buiten de gemeente op school gaat. Hier de 

secundaire school, die kan ik vlot bereiken en kan ik binnenstappen. Maar naar een andere gemeente 

gaan en daar die school betrekken, dat blijft een hele grote moeilijkheid. Want die zeggen 'ja, maar, 

dat is een andere gemeente, daar zitten er wel op school maar we kunnen toch niet iets mee lanceren 

dat voor een andere gemeente is'. Ook in het bestuur is dat moeilijk van te zeggen van 'ja ik ga hier 

naar een naburige gemeente naar een secundaire school', dat ligt moeilijker. En dat zijn nog wel wat 

bruggen die we moeten kunnen bouwen, of muren waar we door heen moeten. Dat bedoel ik met 

dat ge niet altijd kunt meten wat het succes ervan is. Ge voelt wel ergens aan dat dat werkt, maar 

ge kunt dat niet staven en dat is soms de moeilijkheid.  

J: 5M, wou jij daarop inpikken?  

5M: Ja, het is eigenlijk het probleem, het eeuwige probleem, van de non-respons he. De non-respons 

waarvan dat je niet waarom. Waarom bereiken we jongeren niet? Waarom bereiken we die groep 

niet? Of misschien bereiken we ze wel, maar tonen ze geen interesse, of voelen ze zich niet 

aangesproken. Ook dat is super cruciaal. Dan komen we weer bij het thema van 'eigenlijk zo veel 

mogelijk op de vloer te zijn'. Ik zit zelf heel de dag achter mijn bureau he voor de duidelijkheid, ik 

ben puur beleidsmedewerker. Maar, er is wel volk aanwezig op de straat en weten wat dat er daar 

leeft dat is wel heel cruciaal. Ik denk ook 1M wat dat jij zegt, het probleem van onderwijspartners 

enzovoort. Het zou heel interessant zijn moest je dat gewoon kunnen omzeilen en dat jullie wel een 

netwerk hebben, informeel contacten hebben met scholen en leerlingenbegeleiders. En dat men 

gaandeweg wel voelt vanuit de politieke hoek, dat er wel goed wordt samengewerkt. Men weet wat 

er leeft en waardat jongeren mee spelen. Ik denk dat we dat wel moeten centraal zetten. Maar, het 

blijft altijd gissen waarom dat je bepaalde jongeren niet bereikt. En daar moet je dan niet 20%, maar 

80% van uw energie gaan instoppen he. Dat is een moeilijke.  

J: Merkt dat iemand anders ook op?  

2V: Ja, ik was aan het nadenken. Wat wij wel doen, in XXX en XXX (naam gemeenten) hebben ze 

geen middelbare scholen. Uhm, met als gevolg dat het voor hun rond welzijn werken wel een 

uitdaging is. En dan vind ik het wel fijn van mijn bestuurders ... Wij hebben een welzijnsoverleg 

opgestart na dat wij de samenwerking met CAW's stopgezet hebben. Er was ook geen JAC meer, dus 

eigenlijk geen aanbod voor jongeren. Dan zijn wij begonnen met onze partners zelf samen te 

brengen. En een aantal van die partners gaven aan van 'ja wij werken eigenlijk met jongeren van de 

drie gemeenten'. En dan is mijn bestuur zo vriendelijk geweest om te zeggen van 'ja de doelstelling 

van ons jongerenwelzijnsoverleg, daar dragen wij de kosten'. Wij zijn als jeugddienst 

verantwoordelijk dus wij doen het grootste deel van het werk daarin, maar de doelstelling is het 

welzijn van jongeren die in de drie gemeenten wonen en of naar school gaan, dat is eigenlijk onze 

doelgroep. Wat maakt dat wij ook XXX en XXX (naam gemeenten) betrekken in ons overleg. Zij 

hebben daar ook een stem in, waardoor dat wij toch ook wel voor hun jongeren een aantal dingen 

kunnen doen. En ik denk dat dat wel een luxe is voor XXX en XXX (naam gemeente) zeker, dat wij 

hen een beetje op de kar genomen hebben. Want de middelbare school is een gemakkelijk medium 
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om te gebruiken he in uw jongerenwelzijnsoverleg. En als ge dat dan niet hebt, ja dan, ja, voor een 

stuk zit ge dan al vast. Dan kunnen er een aantal dingen niet. En op die manier hebben wij 

geprobeerd om dan voor hen daarin tegemoet te komen.  

J: Goed, geen reactie meer hierop? Ik zie dat het 11 uur is, misschien is het handig als we 

even vijf minuten pauze nemen? Dan zie ik jullie dadelijk terug als dit goed is voor jullie?  

5M: Wat dat ik nog even wou aanhalen Jolien, ik weet niet of dat de faalfactoren nog worden terug 

opgepikt straks?  

J: Ja, dat is zeker de bedoeling.  

5M: Cava.  

Ja: Zeg maar alvast hoor!  

5M: Ah ja, nee, de versnippering in het welzijnsveld vind ik een absolute moeilijkheid ook.  

J: Oké, dan zullen we daar dadelijk mee starten als dit oké is voor iedereen? Tot zo meteen! 

5 minuten pauze  

J: Nu dat we toch nog even op de rest wachten wil ik wel even polsen, is dit ook interessant 

voor jullie? Voor mij is het natuurlijk heel waardevol voor mijn onderzoek. Maar hebben 

jullie hier ook iets aan om te kijken hoe dat andere gemeenten dingen aanpakken 

enzovoort?  

2V: Ja sowieso, ik heb al heel veel dingen opgeschreven waarvan ik denk 'hmm dat kunnen we nog 

proberen'. En ik begrijp ook wat 3V zegt, want ik heb al een paar keer gedacht 'ik wil er iets op 

zeggen' haha. Wij hebben dat ook heel lang gehad he, wij krijgen de vraag om meer outreachend te 

werken, maar wij kunnen dat eigenlijk als jeugddienst niet waarmaken want ge hebt inderdaad die 

juiste opleiding niet gehad. En wat dat wij uiteindelijk gedaan hebben is, wij zijn met Arktos gaan 

samenwerken. En die hebben nu een 'Move-it' project bij ons rond het skatepark opgestart, omdat 

het voor het bestuur ook belangrijk was. We willen iets positiefs brengen, want als we hier een 

jongerenwerker in het park gaan brengen en een beetje aangeven van 'het zijn hier allemaal 

problemen', he, dat lag politiek heel gevoelig. Maar een positief project, een Move-it project om 

samen met de jongeren en de skaters een beetje een groep te vormen. Dat kon politiek wel verkocht 

worden, en dat is misschien een andere insteek. Hoewel dat, ... we bereiken heel veel skaters, maar 

we bereiken ondertussen 180 jongeren. Want in het park hangen na schooltijd heel veel jongeren 

rond. Dus het bereik is veel breder dan wat er in de media verschenen is. Dat is een beetje, allee, 

het is zowat proberen de politieke belangen en wat ge zelf nodig hebt met elkaar te verbinden. Dus 

wij hebben daar in die Move-it een goed antwoord gevonden.  

3V: Goed, ik heb het opgeschreven 2V, misschien dat ik u weleens bel. Haha.  

2V: Dat mag haha.  

3V: Ik heb ook al veel opgeschreven Jolien. Het is sowieso, wij hebben via Bataljong vaak zo van die 

netwerkmomenten met andere jeugdambtenaren in Vlaanderen en ik vind dat altijd superleerrijk en 
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ik schrijf altijd veel op. Ik heb gisteren bijvoorbeeld nog gebeld naar XXX (naam gemeente) om iets 

te vragen. Ik doe dat wel snel, zo een andere jeugdambtenaar eens vragen van 'wacht, ik heb 

gehoord via via dat jullie dat zus of zo aanpakken'. Dat is altijd superleerrijk, we moeten niet altijd 

het warme water opnieuw uit te vinden. Plus, we kunnen ook leren van elkaars fouten.  

4V: Dat doet mij denken aan een quote van onze schepen van jeugd, twee jaar geleden op de 

jeugdraad: 'ge kunt beter iets goed pikken, dan iets slecht uitvinden' haha.  

J: Haha, dat is mooi gezegd inderdaad. Goed, ik zie dat iedereen terug aanwezig is. 5M, ik 

wil eigenlijk direct het woord terug aan jou geven. Pik maar in op wat dat je net nog wou 

zeggen, die versnippering van het welzijnswerk.  

5M: Ja, ik heb het daar juist eigenlijk al over gehad. Maar als je specifiek zegt van 'wat is een 

faalfactor', dan is dat denk ik toch dat. Ik heb daarjuist al wat geduid dat wij soms met partners aan 

de tafel zitten, die elkaar nauwelijks kennen. Die soms zelfs dezelfde dingen doen, maar het van 

mekaar niet weten. Zo een typisch voorbeeld, dat is dan eerder gericht op kinderen. Maar 

bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, bestaan er zeer veel verschillende vormen van. En dan merk ik 

zeker in een iets grotere stad, dat er zodanig veel dienstverlening is dat je door de bos de bomen 

niet meer ziet als ouder en jongere. En dat is nu hetgeen wij wel mee worstelen, hoe kunnen wij nu 

dat zo helder mogelijk krijgen. Waardat wij dan nu dat project aan het doorlopen zijn, waardat we 

voorlopig nog volop inzitten. Maar hoe kunnen wij dat zo helder mogelijk krijgen? Als dat nu de 

jongeren is die op zoek is, of een ouder van een jongere die op zoek is? Of een leerlingbegeleider. 

Dat die eigenlijk allemaal heel helder weten wat de mogelijkheden zijn. Maar misschien moet er ook 

wel beleidsmatig een keer verder nagedacht worden binnen een sector à la welzijn van 'hoe werken 

wij vandaag?'. Want dat vind ik toch wel soms, ja, straf. Dat is dan al iets hogerop natuurlijk. 

Voorlopig weet ik niet welke kant het op gaat en of dit herkenbaar is voor anderen? Die 

versnippering?  

3V: Ja, ik wou daar iets op zeggen. Uhm, het is bij ons niet per se een heel grote versnippering, wij 

zijn ook gewoon veel kleiner als XXX (naam gemeente). Bij ons is het denk ik eerder een probleem 

van communicatie. Zeker nu in coronatijden heb ik vaak het gevoel dat iedereen wat in zijn cocon 

zit, in zijn bubbel. En ge legt het snelst contact met de mensen waardat ge sowieso al veel contact 

mee hebt, waardoor dat ge soms linken vergeet te leggen. Het was gisteren nog iets, wel totaal niet 

met mentaal welzijn te maken, maar we zitten al super lang een traject te lopen over afval op een 

site. En de beheerder van die site zit niet mee op dat overleg. Dan is dat zo van 'huh hoe kan dat 

dat we daar niet bij stilstaan dat die persoon daar eigenlijk bij betrokken moet zijn'. En ik merk dat 

bij heel veel thema's en ook bij mentaal welzijn, dat wij soms gewoon die belangrijke mensen 

vergeten of dat zij ons vergeten. Dat er soms ook al iets loopt binnen de sociale dienst ofzo en dat 

wij daar niet van op de hoogte zijn. En dat is dan niet per se versnippering in het aanbod, maar ja 

communicatie bij ons dat niet altijd even goed loopt. Dat was daarvoor eigenlijk al een beetje een 

probleem vond ik. Dus daar moeten wij heel hard aan werken van 'oké, we moeten nog beter 

netwerken en zorgen dat ons collega's ook goed netwerken'. Want ik denk dat wij eigenlijk binnen 

de jeugddienst dat wel al redelijk goed doen. Ja, dat is ook een beetje een kenmerk van een 

jeugdambtenaar denk ik. Maar dat anderen dat toch nog niet altijd even goed doen en dat wij 

proberen om het goede voorbeeld te geven.  
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5M: Ja, eigenlijk is dat veel juister gezegd dan dat wat ik heb gezegd haha. Het is waar, het gaat 

over die communicatie en over die verbinding leggen daartussen en die regie proberen vast te 

nemen. Waardat wij met breed jeugdbeleid al een tijdje in aan het oefenen zijn en steeds ook beter 

worden. Maar dat het inderdaad duidelijk is voor collega's die eigenlijk gewoon sectoraal heel sterk 

georganiseerd zijn en dat dan veel minder doen. Dus dat klopt.  

4V: Ik weet, in XXX (naam gemeente) zijn ze lang bezig geweest en die hebben uiteindelijk het label 

'Kindervriendelijke steden en gemeenten' behaald. En die merken nu al doordat die daar zo hard op 

hebben ingezet, die zijn hun eigen bekend gaan maken bij andere diensten. En dat die andere 

diensten, gelijk een verkeerdienst, nu automatisch de klop maken om de jeugddienst erbij te 

betrekken. Dus in dat opzicht ja, die hebben drie jaar lang bij wijzen van bespreken genetwerkt en 

dan hun betrokken en nu worden die dan door de andere diensten mee betrokken. Dus het heeft wel 

een positief effect denk ik.  

5M: Het precaire aan dat verhaal vind ik, dat is nu eigen aan netwerken ook, dat hangt samen met 

mensen, en de relaties die mensen onderling opbouwen. Dan word je inderdaad plotseling 

aanspreekbaar en bereikbaar. Maar als die functie heringevuld wordt, dan zijt ge plotseling die 

contactpersoon kwijt. Ik zeg niet dat je dat niet kunt oplossen he, op zich zijn er wel al banden 

gelegd en kun je wel doorverwijzen. Maar het is ook wel belangrijk dat mensen voldoende lang 

binnen een bepaalde functie blijven om dat netwerk te gaan creëren en op te bouwen en te 

versterken. Want, dat is wat dat ze noemen 'human resources' in de letterlijke zin van het woord he.  

4V: Ja, wij hadden onlangs een overleg over de chillweek die er georganiseerd gaat worden. En dan 

vroegen ze naar de uren. En iemand zei 'ja de ambtenaren uren'. En wij dachten allemaal van 'huh, 

waarom zegt gij dat nu?'. En toen zei ze 'ja, van half 10 tot half 4'. En ik dacht in mijn eigen 'wat 

een mindset is dat nu om voor jongeren iets te gaan organiseren tijdens de ambtenarenuren'. Ik 

vond dat heel frappant en ik heb daar nog een paar keer over nagedacht dat dat niet de juiste 

mindset is als ge met jongeren wilt bezig zijn dus ja. ... Da's ook zoiets. En ik merk nu ook omdat ik 

nieuw ben op de jeugddienst en ik moet met de cultuurdienst samenwerken, bijvoorbeeld bij de 

samenlevingsopbouw, en het minste is gewoon via skype even een berichtje sturen om gewoon 

kleine dingen te weten. Dat ge toch altijd zo een beetje terugvalt op dezelfde mensen, dus ja dat 

versterkt elkaar ook alleen maar. En dat is ook alleen nog maar digitaal geweest he, dus ik kijk 

ernaar uit dat ik eens gewoon met hun kan babbelen in het echt. Dat dat nog meer het effect gaat 

hebben van 'komaan, we zijn een team en we kunnen zo onze diensten bereiken en alles uitbreiden 

en gedaan krijgen'.  

5M: Dat kwam bij ons ook heel sterk uit dat onderzoek he. Die studenten hebben zich eigenlijk 

ingeleefd op het moment dat zij zelf student zijn en op zoek zijn naar informatie. Het eerste wat ge 

doet is google en zien waar dat je uitkomt. Ze hebben dat volledig in kaart gebracht. En nu de stap 

zetten naar een deur, een voordeur van een huis om daar naartoe te gaan. En zelfs onze JAC's zijn 

ook open van 9 tot 5 he, en in het weekend niet he. Dat is fout he, ik bedoel dat klopt langs geen 

kanten he. TEJO bijvoorbeeld, denk ik, organiseert zich wel al iets meer, maar dat is wel heel lokaal. 

Maar die organiseren zich wel al iets meer op de vragen en de uren 's avonds. Ook omdat dat vaak 

vrijwilligers zijn die overdag hun eigen dagtaak hebben en dat eigenlijk vrijwillig doen. Maar eigenlijk 

gaat het heel vaak inderdaad over wanneer je er moet zijn. Op de uren dat jongeren dan niet op 
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school zijn, of ze moeten de dienstverlening op school krijgen, waar ik daarjuist al naar verwezen 

heb. Dus dat is denk ik ook wel een zekere faalfactor, of een pijnpunt. Openingsuren.  

2V: En ook heel concreet dan voor lokale besturen, hoe hard moet ge werken om van die 

ambtenarenuren te mogen afwijken he. Voor hier mijn vuurtje in den hof, ... ik ben pas van dienst 

veranderd. Ik zit nu ook bij sport en mijn nieuw diensthoofd die denkt 'als gij vindt dat ge moet 

werken, dan vind ik dat ook', maar mijn vorig diensthoofd daar moest ik van naaldje tot draadje 

uitleggen wat ik wou doen en bereiken en of het dan wel nuttig was om daar extra uren voor te 

maken. Dat ik dikwijls dacht van 'ik zie het als mijn hobby en ik zal het wel doen want ik vind het 

belangrijk'. Dat zijn wel dingen die kunnen meespelen binnen een lokaal bestuur denk ik, hoever dat 

ge wilt gaan. Gewoon ook wat de mogelijkheden zijn he. Moet ik er hard voor op de barricades gaan 

staan of zeggen ze 'doe maar'. Da's een heel groot verschil denk ik.  

J: Ik wil graag even inpikken op wat 3V net zei: soms zijn er dingen op de sociale dienst, 

wij worden daar dan niet op betrokken. Dat is uit mijn interviews met de schepen welzijn 

en jeugd van enkele Vlaams gemeenten ook al vaak gebleken. Het welbevinden van jeugd 

is inderdaad iets heel versnipperd dat zich zowel binnen onderwijs, als jeugd, als 

welzijnsbeleid bevindt. Dat netwerken erin is dan ook heel belangrijk, wat 4V net zei. Voor 

zij die het nog niet verteld hebben, hoe is die samenwerking er in jullie gemeenten, zou 

die nog moeten verbeteren?  

1M: Bij ons zitten de meesten diensten wel allemaal in het Huis van het Kind. Dus wij hebben zowel 

mensen die vanuit de sociale dienst hier werken, kinderopvang zit hier, jeugddienst zit hier, Huis van 

het Kind zit hier. Ik hoop de collega's van sport hier ook te krijgen. Dan gaan we nog niet alles 

hebben. Als ik niet thuiswerk zal ik nog altijd langsgaan op de bureaus en gewoon eens een gesprekje 

gaan voeren. Wat dat ik altijd geprobeerd heb en wat nog altijd niet lukt, is het stukje van jeugd ook 

mee te krijgen in het managementteam. Dat daar ook iemand dat bewaakt, dat daar ook altijd wordt 

de link gelegd en even de vraag wordt gesteld met 'hoe zit dat met jeugd? Wat is het gevolg daarvan 

op de jeugd?'. Dat begint erin te komen, want daar worden er vaak dingen afgesproken en beslist, 

waardat ik niet van op de hoogte ben. En dan wordt niet altijd de vraag gesteld wat de impact op 

jeugd is. En dan krijgt ge soms van die situaties waardat ge naderhand wordt betrokken bij iets dat 

al beslist is. Maar ge voelt wel dat die samenwerking er begint te komen en dat helpt als ge fysiek 

in hetzelfde huis zit zal ik zeggen. Dat ge elkaar wel ziet. Dat helpt ook als ge niet al te groot zijt en 

met te veel personeelsleden daar moet zitten natuurlijk. Het is soms ook, ja, wat ook nog altijd een 

pijnpunt is vind ik soms, is dat zelfs al hebt ge een heel plan uitgewerkt en de schepen overtuigd en 

dat dan het college er anders over beslist. ... Ik zie hier veel mensen knikken haha, dus dat zal wel 

iets zijn dat bekend is. Dat is soms wel een strijdpunt.  

2V: Wat ik soms ook een nadeel vind van goed netwerken en goed samenwerken, want bij ons heeft 

het jongerenwelzijnsoverleg een aantal dingen wel in gang gezet. Wij worden bij heel veel dingen 

betrokken, maar wij moeten dus ook heel veel gaan vergaderen haha. He, ge wordt bij andere 

projecten betrokken en het is niet altijd direct duidelijk van 'wat gaat voor ons daar een win in zijn'. 

Maar ge wilt dan ook wel hen evengoed tegemoetkomen als zij u tegemoet gekomen zijn. Maar 

waardoor dat ge toch wel wat werktijd verliest, door net dat netwerk te onderhouden en dan in 

andere projecten ... Of als ge dan een beetje de pech hebt en ge zijt een beetje gelijk ik, ik kan ook 
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niet zwijgen in zo’n overleg, dus ik kom ook altijd met werk naar huis. En dat is soms wel vervelend, 

allee vervelend, daar zitten soms ook veel voordelen aan, maar dat maakt dat ge een aantal van uw 

eigen projecten zo in een hele korte werktijd aan het proppen zijt. En dat is misschien vooral mijn 

eigen faalpunt misschien haha. Maar dat is wel iets, allee, nee dat netwerken he.  

5M: Dat is herkenbaar, maar ik denk dat dat wel een beetje the new way to go is. En dat we dat 

moeten proberen om ons eigen projecten zo minimaal, allee ... We zeggen de twee dingen he, we 

hebben daarjuist gezegd 'bereikbaarheid en blijven aanspreekbaar zijn en jongeren die u vinden'. 

Maar tegelijkertijd zeggen we ook 'voldoende uren besteden aan netwerken en zorgen dat je eigenlijk 

ook uw eitjes in de mandjes van andere mensen legt'. En inderdaad, soms kom je gewoon ook tijd 

te kort. Maar ik denk dat het de taak is van een jeugdwerker om die regie te gaan doen en te gaan 

netwerken. Uhm, dat dat wel een evolutie is die nodig is. Wij gaan er hier te vaak vanuit dat onze 

andere collega's van andere sectoren, dat die het DNA van het jeugdwerk snappen en dat hebben. 

Dat het participatief werken er in zit. Er is nog een verschil tussen 'we gaan luisteren en we gaan dat 

doen' en 'hoe gaan we dat nu effectief gaan doen'. En niet iedereen van mijn collega's is daarvan 

overtuigd, maar ik denk dat wij bijvoorbeeld ook wel coachend kunnen optreden soms ten aanzien 

van andere diensten. Hoe ga je dit nu doen? In het begin moet je daar soms veel tijd en energie in 

steken, maar vanaf het moment dat ze op die kar zitten is dat wel een spoor dat loopt. En dan kan 

je je weer gaan concentreren op iets anders. Maar het is dus wel heel herkenbaar, hetgeen 2V zegt. 

Je komt altijd met werk naar huis he. Ik had ook nu in de krokusvakantie een iets luwere periode. 

Ik begin nieuwe dingen op te starten. En nu op het einde van de krokus zit ik al in mijn haar te 

krabben van 'verdorie ik heb volgende week eigenlijk opvolging van die zaken die ik zelf in gang heb 

gestoken'. Dus ja, het is herkenbaar, voor meerdere denk ik.  

3V: Heel herkenbaar, mijn diensthoofd zegt dat zelf tegen mij en mijn collega van 'het is super goed 

dat jullie dat doen en dat jullie dat interesseert, maar het zit eigenlijk niet binnen jullie takenpakket. 

En pas op dat ge niet te veel werkt aantrekt. Ik weet ook dat andere diensten het anders niet doen, 

dus dat jullie dat willen oppikken'. Dus dat is een moeilijk evenwicht vaak. Ik merk wel dat ik meer 

en meer mezelf in de positie breng van heel veel op dezelfde nagel te kloppen, in de hoop dat iemand 

anders het oppikt. En als ze het dan nog niet doen, ja dan ga ik het wel oppikken. En dat is nu vaak 

de laatste tijd wel beter. En doordat die noodzaak rond mentaal welzijn heel hoog is en heel veel in 

de media komt, komt het bijvoorbeeld in de sociale dienst bij het Huis van het Kind ook echt naar 

boven en beginnen ze nu wel iets te doen. In overleg met ons natuurlijk ook weer. Maar ik merk dat 

ik daardoor zelf minder moet doen, op vlak van mentaal welzijn bij jongeren. En dat dan inderdaad, 

zoals 5M zegt, dat het dan meer die coachende rol wordt. Dus ik denk dat we inderdaad die weg 

uitmoeten. Maar het is echt heel veel op dezelfde nagel kloppen. Het was vorige week ook in de 

media dat er een onderzoek geweest is naar hoe, uhm, hoe digibeet de mensen en de jongeren zijn. 

En dat dat eigenlijk wel redelijk schokkend was hoeveel mensen niet weten hoe dat ze met een 

computer om moeten gaan, ook jongeren. Of dat ze geen internet beschikbaar hebben, of een 

computer beschikbaar hebben thuis. En wij zeggen dat al super lang en bij het begin van de eerste 

lockdown zeiden we dat ook. Allemaal goed en wel dat de scholen een aantal laptops uitlenen aan 

hun kinderen, maar het is echt niet genoeg. En toen kreeg ik bij wijze van spreken echt een snak en 

een beet van een paar mensen van 'zo erg is het toch niet, wij zijn toch een welvarende gemeente'. 

En dan denk ik van 'ja, maar er zijn echt wel kwetsbare gezinnen in onze gemeente'. Ik vond dat 
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toen zo frustrerend, maar wij zijn gewoon op diezelfde nagel blijven kloppen en zo blij dat het nu 

ook echt in het nieuws geweest is. Dat het bewezen is en dat we nu wel weer een ingang zien om 

daar iets aan te doen. Hopelijk dat onze sociale dienst dat kan oppikken. Het is niet altijd een even 

leuke taak vind ik zo, blijven zagen bijna haha. Bij het bestuur, bij andere diensten, om iets gedaan 

te krijgen. Maar ik denk dat het een beetje bij hoort. 

2V: Ik denk dat dat ook wel iets is dat bij ons meespeelt en misschien in XXX (naam gemeente) ook 

wel. Dat wij heel vaak, als het gaat over subsidies oproepen die van bovenaf uitgeschreven worden, 

dat wij vaak als te welvarend beschouwd worden. Wij hebben heel veel grootverdelers in de 

gemeente, waardoor dat het gemiddelde inkomen vrij hoog ligt. Maar waardoor dat ge dus in de 

cijfers van Vlaanderen naar voor komt alsof ge geen kwetsbare gezinnen hebt, terwijl die groep 

enorm is bij ons. En uiteraard, zoals overal, ook alleen maar toeneemt. En ook rond die laptops 

hebben wij dat heel hard gevoeld. Wij hebben een project van de Koning Boudewijnstichting kunnen 

binnenhalen. Wij hadden 40 laptops en wij hebben die allemaal uitgedeeld aan jongeren die dat er 

thuis geen hadden. Die vraag was nog groter dan wat wij nu hebben kunnen doen. Dus ja, ik vind 

dat wel voor een vrij welvarende gemeente, vind ik dat soms wel een probleem omdat ge voor een 

aantal dingen niet in aanmerking komt. Terwijl dat ge vaak wel jongeren hebt die binnen de 

doelgroep van dat project vallen.  

3V: Het is ook wel vaak, allee, ik ben een blanke, witte vrouw. Dat is, ja, ik merk dat dat vaak ook 

zo bij collega's, die ambtenarij, ... Dat zijn allemaal gegoede, blanke mensen met een beetje 

oogkleppen op. En die soms denken van 'och, dat is hier toch allemaal niet zo een probleem, wij 

voelen ons toch goed in ons vel en wij hebben het toch goed, wij hebben toch geld, wij kunnen toch 

choco op onze boterham smeren'. Maar dat denk ik van 'ja, dat is niet omdat wij hier als personeel 

van de gemeente het hier goed stellen, dat de burger in onze gemeente dat ook per sé zo heeft'. En 

ik merk dat we daar ook vaak zowat tegen muren opbotsen van mensen die het gewoon precies niet 

willen zien soms. Niet dat er zo een groot probleem is in XXX (naam gemeente) he, maar het is er 

wel en we mogen daar niet blind voor zijn.  

2V: Ja, ook naar de politiek toe is dat soms een punt he. Dat zijn mensen die vaak twee inkomens 

hebben, een eigen job en dan nog eens een politiek mandaat. Waardat wij echt moeten strijden, dat 

zij zeggen 'een ticketje voor het theater, is dat nu echt een probleem voor mensen?'. Terwijl dat zij 

dat in de eerste plaats al gratis krijgen omdat zij een politiek mandaat hebben bij onze gemeente, 

waar nog eens bijkomt dat die qua inkomen enorm ver uit elkaar liggen. Daar moet ge dan echt met 

hand en tand uitleggen en hopen dat iemand uit een kwetsbare situatie toch ooit eens mondig genoeg 

zal zijn om rechtstreeks de burgermeester aan te spreken. Om te zeggen van 'hallo?'. En dan kan 

ineens heel veel he. Gewoon dat begrijpen wat dat er nodig is, dat is soms heel moeilijk.  

3V: Ja, ik vind het heel frappant dat die mindset daar nu, rond mentaal welzijn dan, nu door corona 

echt aan het veranderen is. Dat nu wel heel veel collega's en schepenen doorhebben dat we toch iets 

moeten doen en het aanwezig is. Terwijl dat dat ervoor zo anders was, terwijl die noodzaak ook wel 

al werd aangegeven binnen onze jeugdraad, bij onze jeugdverenigingen bijvoorbeeld. Wij hadden 

dat natuurlijk al, dat jongerenpraatpunt, maar die psychologe gaf dat aan. Dat er echt wel jongeren 

in onze gemeente zitten met heel erge psychische problemen, die ondersteuning nodig hebben. Dus 
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ja, dat is het voordeel van corona denk ik, dat die oogkleppen een beetje beginnen af te vallen denk 

ik.  

2V: Wat misschien ook nog iets is om te melden als pijnpunt. Ge kunt heel dicht bij de jongeren 

staan en een aantal dingen oppikken, maar als ge inderdaad op ernstigere problemen stuit bij een 

jongere is de trap op heel moeilijk he. Om ze door te verwijzen naar andere hulpverlening, is in onze 

regio echt een groot probleem. Eigenlijk heeft iedereen een wachtlijst, is al het aanbod volzet. Voor 

jongeren is het nog veel erger omdat er eigenlijk bijna geen gesubsidieerd aanbod in onze gemeente 

aanwezig is. CAW, JAC, voor ons, dat gaat naar XXX of naar XXX of naar XXX (namen gemeenten), 

maar voor onze jongeren is dat gewoon veel te ver en niet haalbaar. Dus wij blijven eigenlijk bij onze 

heel laagdrempelige werking hangen, die best wel wat ernstige problematieken met zich meedragen. 

Eigenlijk hebben wij geen gepast aanbod, maar we kunnen ze ook niet doorverwijzen naar wie dan 

wel. Dus ge houdt die wel vast en ge probeert wel te doen wat binnen de mogelijkheden ligt, maar 

dat is soms wel heel schrijnend. Voor jongeren, maar ook voor gezinnen waardat wij mee werken. 

Dat is gewoon echt erg, dat is heel erg voor die specifieke situaties.  

J: 2V jij zegt dat je weinig tot geen professionele hulpverleners hebt in jouw gemeente. 

Het is al eens aangehaald geworden dat jullie zelf geen experten zijn en de hulpverleners 

hiervoor nodig hebben. In welke mate worden die dan wel betrokken in het beleid dat 

jullie uitvoeren voor het welbevinden van jongeren? Is er een dialoog dat constant 

plaatsvindt?  

Stilte  

J: Ik heb vorige week mijn focusgroep met hulpverleners gehad en daar kwam naar voren 

dat er in de lokale besturen vaak beslissingen worden genomen over het welbevinden van 

jongeren, zonder dat zij daarvan op de hoogte gesteld worden of dat er advies gevraagd 

wordt. Dat was in hun ogen dan wel een faalfactor voor het lokaal beleid. Hoe staan jullie 

hiertegenover?  

5M: Ik heb het gevoel dat het soms ook samenhangt met bepaalde thematieken. Organisaties die 

mekaar wel al goed kennen, die werken al goed samen. Maar, bijvoorbeeld de onderwijsactor is daar 

dan niet op aanwezig. Wij zijn ons ook nog volop aan het positioneren. Er ontstaan soms ook 

werkgroepen vanuit een urgency, bijvoorbeeld rond dakloosheid bij jongeren, of jongeren die uit de 

bijzondere jeugdzorg stromen en waardat men zich zorgen maakt over hoe en waar die gaan 

terechtkomen. Bij ons is er een organisatie XXX (naam organisatie), die stelt dat we daar aandacht 

voor moeten hebben en die daar dan een aantal actoren rond de tafel brengt. En vandaaruit ontstaat 

er een overleg, heel inspirerend. Mensen vinden mekaar. Er komen daar ook nieuwe initiatieven uit. 

Zo is er daar recent ook iets uitgekomen waarbij dat onze jeugdwelzijnswerking stelde dat we de 

stem van jongeren moeten centraal zetten en vaker naar hen moeten luisteren. Daar is er dan een 

nieuw initiatief uitgekomen waarbij dat jongeren hun eigen persoonlijke verhalen delen met andere 

jongeren. Vaak heel kwetsbare verhalen. Dat begint te rollen en er komen soms daar wel interessante 

en nieuwe initiatieven uit. Maar ge zijt daar ook niet altijd van op de hoogte, ik moet dat soms zelf 

ook via via, plotseling via sociale media te weten komen dat er een nieuw initiatief is. Je hebt die 
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doeners he, die zoiets hebben van 'Fuck het beleid, we gaan ervoor, we gaan samenwerken onder 

de radar'. Dus dat gebeurt ook denk ik.  

J: Is er nog iemand anders die kan verduidelijken hoe die samenwerking in mekaar zit in 

jullie gemeente?  

4V: Goh, nu de welzijnsoverleggen, ja nee niet het welzijnsoverleg, maar waar soms welbevinden in 

besproken wordt, heb ik wel al gemerkt dat het JAC er wel bij betrokken wordt. En dan natuurlijk 

het jeugdhuis. Maar voor de rest reikt dat dan niet verder. Maar die mensen hebben dan ook wel 

hun eigen contactpersonen nog en hun netwerk. Dus die koppelen wel terug. Dat wel.  

3V: Ik zit vaak in die werkgroep en dat ik denk 'oh ja, waarom zit die of die hier nu niet bij', dat we 

daar dan wel voor zorgen. Maar ik denk dat eigenlijk ondertussen binnen die werkgroep iedereen wel 

aan tafel zit die daar aan tafel zou moeten zitten. Er zit niemand van onze secundaire school zelf in, 

maar wel van het CLB. Uhm ja.  

J: 2V, wou jij nog wat zeggen?  

2V: Ja, wij waren met ons welzijnsoverleg eigenlijk vooral gestart met samen met Uit de Marge te 

onderzoeken wie er aan de tafel moest zitten. En zo hebben wij wel wat partners samen gekregen. 

En eigenlijk was men toen zelf ook heel fel voorstander om het beleid daaruit te weren, uit die groep. 

Die maakten letterlijk ruzie met onze burgemeester, terwijl dat voor ons ook net andersom is he. Als 

de burgemeester mee is en die hoort van de partners van 'dit is er nodig', is dat veel gemakkelijker 

verkocht te krijgen. He, dan krijgt ge die veel makkelijker mee in dat verhaal. Maar dat begin goed 

zetten, hoe is de verhouding tussen beleid en met de partners, dat was bij ons een hele moeilijke in 

het begin. Maar nu loopt wel oké denk ik. Wat wij ook proberen, net omdat er zo weinig gesubsidieerd 

aanbod is, om ook de private markt te bekijken. Wij hebben een aantal goede therapeuten op ons 

grondgebied, maar voor een aantal jongeren, voor de meeste jongeren, is dat niet betaalbaar. Uh, 

wij proberen daaraan tegemoet te komen in overleg met hen. Wij hebben nu in het Huis van het 

Kind een subsidieregelement uitgewerkt, waardat jongeren vanaf 12 jaar en ouders van jongeren 

vanaf 12 jaar... Als zij privaat hulp vinden, dan gaan wij daar een deel van terugbetalen, om dan die 

betaalbaarheid tegemoet te komen. Dus het is enerzijds het gesubsidieerde aanbod, maar we 

proberen ook de private markt te betrekken. Als dat nodig is, als wij met het gesubsidieerde aanbod 

geen voldoende antwoord kunnen bieden. Maar dan zijn die gesprekken helemaal anders he, want 

die mensen praten voor hun broodwinning he. Dus dat is wel iets anders en dat vraagt een andere 

aanpak. Uhm, maar die betrokkenheid om dan ook op de juiste manier met onze doelgroep van 

kwetsbare jongeren om te gaan, is wel belangrijk. Ook om aan te voelen, ja, dat zijn ook de blanke 

dames en die moeten toch ook een beetje inschatten dat als wij onze kwetsbare mensen naar hen 

brengen, dat dat wel met de juiste mindset is en dat zij niet nog eens een kwetsuur oplopen. Ja, 

maar we denken dat dat wel goedkomt.  

J: Oké ...  

5M: Heb je het dan over private jongerenpsychologen waardat jullie mee samenwerken en naar 

doorverwijzen?  

2V: Ja, onder andere. Maar dat kan heel breed zijn he ...  
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5M: Dat heeft een specifieke naam he, eerstelijns of hoe noemt dat?  

2V: Ja, wij hebben ons eigenlijk een beetje ruimer opengesteld. Dus eigenlijk, het hangt er een 

beetje vanaf wat dat de jongeren nodig heeft. Dus daar zitten ook mensen bij die eigenlijk 

huiswerkbegeleiding bieden in de enge zin van het woord.  

5M: Logopedisten en zo?  

2V: Dat zou mogelijks kunnen ja, het hangt er echt vanaf wat dat de jongeren nodig heeft. We 

hebben bijvoorbeeld ook jong koppeltje onder de 24 jaar. Daar stopt de leeftijd van Huis van het 

Kind. Als die een heel concrete vraag hebben, kunnen die ook ... allee, is er eigenlijk geen aanbod, 

maar zijn er wel een paar privétherapeuten die met die mensen aan de slag zouden kunnen. Uhm, 

en dat kan bijvoorbeeld ook. Het is dus heel heel breed. Het gaat em eigenlijk tussen de doelgroep 

van 12 tot 24 jaar, en de ouders daarvan. En dan afhankelijk van wat dat zij nodig hebben, kunnen 

wij op de private markt gaan kijken voor een samenwerking. Het is omdat wij bijvoorbeeld gene 

TEJO hebben, om nu maar iets te noemen. He, andere hebben een TEJO aan te bieden, bij ons lopen 

de gesprekken met CAW moeilijker daarover. Onze regio blijft een beetje een blinde vlek. In de 

toekomst gaat er een project van het CGG komen, die zelf zeggen van 'we gaan eens iets doen 

waardat wij nog geen kantoor of nog geen fysieke plaats hebben'. En dan denk ik 'yes, eindelijk! 

Wees welkom, onze deuren staan open'. Maar ja, dat is wel iets moeilijks voor ons en dan is de 

private markt een manier he. Niet de enige, maar daar kunnen we toch een beetje nog een extra 

antwoord bieden.  

J: Ik heb nog twee afsluitende vragen. Mijn eerste vraag is: vinden jullie dat jullie 

gemeente er voldoende in slaagt om het welbevinden van jongeren te bevorderen? Een 

eigenmeningsvraag natuurlijk.  

1M: Ik denk dat we dat nooit gaan bereiken.  

3V: Ja, ik wou dat ook zeggen.  

1M: Ik denk dat we daar naar streven, maar dat we dat nooit gaan bereiken. Er zijn altijd wel dingen 

die dat we beter kunnen doen. Maar dat is mijn mening.  

5M: Ik denk ook niet, om heel kritisch te zijn, dat dat misschien niet de juiste vraag is. Doet jouw 

stad of gemeente voldoende? De vraag is, wat is de rol van jouw stad of gemeente in heel die 

kwestie. Dat vind ik een veel moeilijkere om te beantwoorden. Omdat we net al gezegd hebben van 

'wij zijn eigenlijk geen hulpverleners en hebben heel veel partners'. We hebben het al een paar keer 

benoemd, die regierol en dat netwerken. Daar moet je in blijven investeren en dat zal inderdaad 

nooit stoppen. Het welzijnsveld evolueert constant. We hebben het al gehad over een netwerk en 

dat dat samenhangt met mensen, daarin heb je constant vernieuwing. Dus, ja, een blijvende 

opdracht, maar niet om onszelf vrij te pleiten. Maar ik denk dat dat ook wel een van de enige rollen 

is die dat we kunnen spelen als lokaal bestuur. En dat we daarnaast sterk afhankelijk zijn van 

middelen en mogelijkheden die binnen de welzijnssector zelf worden ontwikkeld en aangeboden.  

3V: Ik kan daar niets aan toevoegen eigenlijk. 

J: 4V of 2V, hebben jullie nog iets toe te voegen?  
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2V: Ja vooral ook denk ik van, ik heb het gevoel dat ze bij ons wel voldoende doen. Allee ik denk dat 

ons bestuur wel bereid is om heel veel te doen. Of dat voldoende is, dat vind ik dan inderdaad weer 

een andere discussie. Maar de bereidheid die er is om een aantal dingen te doen, vind ik wel een 

enorme kans en wil ik ook benutten tot zo ver de grens reikt van hetgeen dat mogelijk is. Maar 

natuurlijk ja, kan er nog heel veel meer en zijn we inderdaad van alle dingen die daarnet gezegd zijn 

afhankelijk he.  

3V: Het is een werk dat nooit stopt he. Los van corona, er gaat altijd, wij zijn maar mensen he. Er 

zijn altijd mensen met mentale problemen, die gaan altijd ondersteuning nodig hebben. En dan is 

het ja, in hoeverre is dat een taak van lokaal bestuur om daar echt uitvoerend aanbod in te voorzien. 

Of moeten we eerder het bestaand aanbod in de gemeente gaan versterken en die regierol gaan 

opnemen. En ik denk dat dat het tweede is, zoals 5M al zei. Wat wij met ons jongerenpraatpunt 

doen, dat is eigenlijk meer een doorverwijsmoment he, er zijn weinig jongeren die daar 10 keer 

langsgaan he. Die worden doorverwezen naar psychologenpraktijken, of die hebben maar kleine 

vragen en dat is in één gesprek bij wijze van spreken opgelost. Maar als er grotere vragen of 

problematieken zijn, dan worden die doorverwezen.  

4V: Ja, hier in XXX (naam gemeente), ik heb de werking nog niet meegemaakt zonder corona, want 

ik werk hier nog maar twee maanden. Dus om nu te zeggen, ja dat vind ik een beetje moeilijk om 

daarop te antwoorden. Maar nu merk ik toch wel dat ze bereid zijn om daar iets aan te doen. Dus 

ja, eerder wel als niet. Maar om nu te zeggen dat alles op punt staat, dat zeg ik niet.  

J: Nee, zoals 1M zegt, waarschijnlijk een werk dat nooit stopt he.  

4V: Dat denk ik ook wel, die mening deel ik.  

J: Als afsluitende vraag heb ik ook nog een eigenmeningsvraag. Als u nu een advies zou 

moeten geven aan een lokaal bestuur dat momenteel nog maar zeer weinig doet voor het 

welbevinden van jeugd. Welke succesfactor en faalfactor zouden jullie hen dan meegeven?  

2V: Ja ik denk, de grootste succesfactor bij ons is het grote netwerk en het hebben van de juiste 

mensen aan tafel. Daarbij is dezelfde faalfactor, niet luisteren naar uw netwerk en de jongeren. Ik 

denk dat ge daar heel veel kansen kunt laten liggen als ge dat niet doet.  

J: Absoluut, mooi gezegd.  

3V: Ja die sociale kaart ook weleens maken he. Ik denk niet, ik weet niet of dat veel lokale besturen 

of jeugddiensten dat echt doen. Want dan pas kunt ge beginnen netwerken he.  

5M: Ik moet nog iedere keer aan de welzijnsdienst vragen: we willen dat soort overleg doen, wie 

zouden we daarin betrekken. En dan moet ik eigenlijk echt rekenen op de ervaring van die mensen 

daar, gelukkig is die er ook. Die beginnen na te denken van 'die en die en die moeten we daarbij 

betrekken'. Maar het is niet dat er kant en klare mailinglijsten liggen van mensen die we kunnen 

betrekken. Een netwerk is iets dat heel levendigs is, maar het is ook inderdaad niet zo dat we al zo 

sterk georganiseerd zijn dat ge iedere keer goed weet wie te betrekken. We brengen ze nu toevallig 

ook samen binnen twee weken, nulde en eerstelijns. Het is vanuit die ervaring dat ik vertel, dat ik 

een keer gekeken heb naar de mailinglijst van vorig jaar en het gevoel had dat er daar een paar 
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ontbraken. En dan vraag ik aan de collega's van 'kijk een keer, wie ontbreekt er daar nog en wie zit 

er nog tussen?'. Het is soms echt wel nog van scratch starten heb ik het gevoel, om zo een sociale 

kaart of netwerk te hebben.  

3V: Dat is iets levendigs he, zoals ge zegt 5M. Iets dat ge constant opnieuw moet maken he. Maar 

ik denk, iedere keer voordat een project start, dat eerst die sociale kaart bekeken moet worden en 

afgevraagd moet worden of er wel de juiste mensen aan tafel zitten. Maar het is inderdaad iedere 

keer vanaf nul, ja.  

5M: Wat dat ik ook wel probeer te doen als ik die partners wil bereiken, want heel vaak krijgen die 

dan om de zoveel tijd een mail in hun mailbox en denken ze 'is dat nu iets voor ons en moeten wij 

daar nu aan deelnemen?'. Ik probeer wel altijd een heel heldere vraag voor een bepaald onderwerp, 

of een bepaalde bijeenkomst, te formuleren. En dat heb ik ook al gemerkt dat dat wel helpt. Dat 

mensen zich daar dan direct in herkennen en dat ze dan wel intekenen en de doodle invullen. Dat 

voelt ge wel 'het geraakt in gang'. Maar zorg dat de reden waarom dat je samen komt, dat dat heel 

sterk gemotiveerd is. En dat men goed weet van 'daar hebben we effectief iets over te zeggen'. En 

dat je ook de eerlijkheid laat dat mensen mogen zeggen dat ze er niets mee te maken hebben. En 

dat is dan voor ons natuurlijk niet interessant. Ge nodigt soms beter te veel mensen uit die dan zelf 

de keuze maken, dan omgekeerd zelf te gaan filteren van 'wie nodig ik uit?'. Want veel mensen, ook 

binnen de vrijetijdssector, zijn heel vaak begaan met kwetsbare doelgroepen bijvoorbeeld. En dan 

zouden we die op een bepaald overleg niet vragen, terwijl dat die eigenlijk ook projecten hebben 

lopen met kwetsbare jongeren en zo. Ook dat is interessant, van een mapping te doen denk ik. Wie 

zijn onze partners? En dat is vaak niet zo rechtlijnig. Voor die heb je die nodig en voor die heb je die 

nodig. Je moet dat een beetje beheersen en beheren. Dat is zeker tijd en energie in steken, dat kan 

zeker opleveren denk ik. Dat is ook een tip. 

4V: Ja, ik sluit bij daar eigenlijk volledig bij aan, hetgeen 5M net gezegd heeft. Beter te veel mensen 

uitnodigen dan te weinig. We gaan ook starten hier met een nieuw netwerk 'participatie'. Dat is 

eigenlijk één iemand en die heeft ook zo eens rondgekeken binnen heel de gemeente van 'kijk wie 

is er altijd met participatie bezig?' en dan zijn ze eigenlijk bij mij uitgekomen met de jeugdraad. Zo 

gaan we binnenkort eens met alle diensten eens samen zitten, ook om daarover uit te wisselen. Maar 

dat is er ook geweest rond welzijn. Dus ja, zo denk ik dat ge weet wie met wat bezig is en dat ge 

daarop kunt terugvallen. Dan een valkuil is misschien wel dat ze altijd komen aankloppen.  

5M: Dan heb je ook de vrijuit van te zeggen 'ik voel niet direct de connectie of maak mij helder 

waardat de connectie ligt'. En dan kom je, zoals 2V ook net zei, weer met werk naar huis haha. Wat 

ik daar nog bij wil aanvullen bij dat verhaal is, stop niet bij de gemeentelijke diensten he. De partners 

zitten heel vaak in dat perifere brede middenveld en het is vaak daar waar de dynamiek groeit om 

bepaalde dingen te gaan realiseren. En zij zijn er ook graag bij en zijn vragende partij om erover uit 

te wisselen. Soms hebben we de neiging om enkel maar te kijken binnen de eigen organisatie, maar 

dat open trekken is zeker ook van grote waarde.  

3V: Zij werken ook vaak sneller, heb ik de indruk. Zij ergeren zich vaak aan de ambtenaren die heel 

veel vergaderen waardat weinig uitkomt. En ik heb dat ook wel graag, dat vooruitgaan. Hetgeen dat 

ik in het begin ook zei, desnoods is het trial and error maar ja. 
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5M: En als een tweede succesfactor wat ik zou aanraden aan een andere stad of gemeente, dan denk 

ik hetgeen we in het begin van het gesprek vooral hebben gezegd. Zorg dat je op één of andere 

manier toch ook mensen in het veld hebt. Dat kunnen bestaande mensen zijn, of diensten, maar die 

wel expliciet die opdracht ook krijgen om die signalen die ze oppikken, ook door te seinen. Er blijft 

soms ook heel veel plakken en hangen. Het is belangrijk dat informatie die in scholen rondgaat, dat 

dat ook bij ons komt. Dat we daarmee aan de slag gaan. Dat we ook zorgen dat jongeren het gevoel 

hebben dat er iemand is die dat ze kunnen aanspreken, zonder dat ze daar al vree grote stappen 

voor moeten zetten. Dus die aanspreekbaarheid, mensen in het veld. En dan die rol ook letterlijk 

benoemen: jullie zijn die nulde en eerstelijnsmedewerkers, jullie bezitten heel veel informatie, deel 

dat met het achterliggend netwerk. Uhm, ja. Daar schiet het bij ons, letterlijk, in XXX (naam 

gemeente) te kort. Ik denk dat er nog heel veel jeugdwerkers informatie bezitten waardat ze zelf 

mee aan de slag gaan. Dat die toch nog te weinig delen met het beleid.  

J: 1M, wil jij nog wat aanvullen?  

1M: Ja weinig nieuw eigenlijk, ik kan me daar ook wel in vinden. In denk dat de adviezen zijn: echt 

luisteren naar uw netwerk en naar de deskundige ter zake. Dat dat de grootste stap is en natuurlijk 

naar uw jongeren zelf. Dat is dat een beetje aanwezig zijn. Dat zijn allemaal al dingen die gezegd 

zijn. En ja de valkuilen zijn nog altijd, denk ik soms, dat die adviezen niet gevolgd worden. Dat is 

een tricky one.  

5M: Vind je dat dat onze rol 1M, kan je dat iets concreter maken?  

1M: Ja, ge kunt met heel uw netwerk heel veel adviezen op tafel leggen, maar op het einde van de 

rit, tja. Als het college anders beslist, dan wordt er anders beslist. Uhm en dan is het denk ik de rol 

van mij om daar ook te blijven hamer naar wat dat er mogelijk is. Maar ge moet ook gene strijd 

blijven voeren tegen het oneindige he. Dan moet ge soms verder gaan met wat er wel kan he, en 

daar uwe weg in vinden. Maar dat is de realiteit.  

5M: Wij kunnen ook wel de groundworks leggen en die one-to-one eens een keer doen met bepaalde 

schepenen. Want externe organisaties hebben vaak zoiets hebben van 'we zouden het wel willen 

aankaarten', en wij zijn daar soms de weg naartoe he. Daar moeten we ons ook bewust van zijn, dat 

wij daar eigenlijk wel een invloedrijke rol in kunnen hebben he.  

1M: Absoluut he, wij zijn ook degene die kunnen zeggen van 'ik nodig mezelf uit op het college he 

en ik ga daar zelf de zaak verdedigen he'. Dat is niet altijd de makkelijkste taak. Ik weet ook dat als 

ge ergens twee maanden bezig zijt, dat dat niet dadelijk de stap is die ge gaat zetten. Maar ja, dan 

hebt ge inderdaad nog de juiste mensen nodig op de juiste plaats die dat willen en kunnen doen he.  

5M: Iets wat in mijn ervaring ook vaak is, is dat het college net niet de juiste plaats is. Als je het op 

voorhand met een aantal schepenen hebt besproken, dat er dan al min of meer consensus is. En dan 

ga je om het formeel te bevestigen naar het college.  

3V: Ja, lobbywerken he.  

1M: Dat is zo een van die manieren he haha. De schepenen een voor een bewerken, dat ze allemaal 

hun eigen idee als het juiste gaan zien. Maar daar kruipt heel veel tijd in he.  
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5M: Ja natuurlijk, dat is weer hetzelfde he.  

1M: En heel veel tijd die ge liever toch wel in andere dingen wilt steken he. Maar ja. Dus dat is een 

valkuil he. En dan het gevolg is dat ge dan soms een heel moeilijke zijt, die moeilijke van de 

jeugddienst haha. Omdat ge daar die brugfunctie zijt tussen wat het gemeentebestuur is en wat de 

jongeren willen en nodig hebben. En ge zijt die brugfunctie en ge moet de positie innemen om die 

jongeren te verdedigen die de stem niet hebben. Maar ja, ge zijt ook de stem van het bestuur he. 

Dus dat is een valkuil. Allee nee geen valkuil, maar een aandachtspunt.  

4V: Dat merk ik nu ook, ja ik ben zelf nog maar 24 jaar. Dat ze zo denken van 'die snotneus daar'. 

En dan denk ik van 'nee?'. Allee ik heb toch een achtergrond van de jeugdraad en de Chiro en alles, 

dus het is niet ... Ja dat is in het belang van de jeugd he. Dus dat is inderdaad wel een beetje dubbel. 

Zeker nu met corona, dat ze nog mega streng zijn en alles. Alles maar blijven afblokken.  

5M: Er zit versoepeling aan te komen heb ik in mijn vingers, of zoiets. Haha. Ik denk in de 

buitenruimte, dat we binnenkort toch iets positief nieuw krijgen. Ik hoop daarop. Wij waren nu zelfs 

scenario's aan het uitwerken dat wij bijvoorbeeld voor die groepen van 10 tot 12, dat we die semi-

georganiseerde activiteiten konden 'faken'. Ja dat is een groot woord. Maar als ge zegt dat 10 

jongeren samen bij ons een melding maken dat ze samen een activiteit zouden doen, dan kan dat 

voor ons eigenlijk ook gelden als georganiseerd jeugdwerk. In de zin van, als er goede afspraken 

zijn en zij houden zich aan de maatregelen die wij onderling hebben afgesproken. Dan ga je toch 

voor die kans, dan ga je toch voor die doelgroep die anders maar met 4 mag afspreken, toch iets 

meer vrijetijdskansen gaat creëren. Maar tegen dat je dat allemaal gelobbyd hebt en uitgewerkt 

hebt, krijg je juist het mailtje binnen van een collega die zegt: laat ons misschien toch nog wachten, 

misschien dat erbinnen hier en een week toch een versoepeling inzit, dan gebeurt het wel vanzelf. 

Soms zijn we ook te ongeduldig en moeten we leven met wat er is zeker. Maar ja, dat zit een beetje 

in onze aard he.  

4V: Ja dat ongeduldige ook omdat we weten dat het allemaal te lang duurt haha.  

J: Ja voor iedereen denk ik haha. Goed, iedereen is aan de beurt geweest denk ik. Dit was 

mijn laatste vraag. Wilt iemand graag met de rest nog iets delen of zijn er nog vragen naar 

mij toe?  

3V: Hou ons op de hoogte van uw thesis.  

J: Ja, dat wou ik sowieso nog op het einde zeggen. Als jullie willen zal ik mijn thesis 

sowieso doorsturen, eens dat die voltooid is. Dat is natuurlijk wel een heel overkoepeld 

beeld, waar jullie hopelijk ook iets aan zullen hebben. Die zullen jullie zeker nog in de 

mailbox ontvangen. Dan wil ik nu jullie zeker en vast hartelijk bedanken voor jullie tijd. Ik 

hoop dat het voor jullie ook wel een interessante ervaring was om met elkaar in gesprek 

te gaan.  

2V: Ja, dat zeker.  
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J: Voor mij ook zeker en vast. Jullie hebben mij zeer goed vooruitgeholpen met mijn 

onderzoek. Dan wens ik jullie alvast een fijn weekend. Dat was het dan. Als er achteraf 

nog vragen zijn, mogen jullie mij altijd contacteren!  

5M: Succes!  

1M: Ja veel succes alvast he!  

2V: Ge kunt beginnen aftellen.  

J: Ja inderdaad haha. Dank u wel en tot een volgende keer misschien!  

Iedereen: Dag! 

 


