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Participatie
van jongeren
Kinderen en jongeren kregen het door de coronacrisis zwaar te verduren 
door de sociale isolatie en de beperking van vooruitzichten. De Vlaamse 
overheid deed daarom een projectoproep voor lokale besturen om 
daadkrachtige acties op het terrein te organiseren en zo bij te dragen aan 
het mentaal welzijn van kinderen en jongeren. 

Arktos, expert als het over 
kinderen en jongeren in 
kwetsbare situaties gaat, 
liet deze kans niet onbenut 
en kwam samen met de 
jeugddienst van de stad Ton-
geren met een veelbelovend 
voorstel. Logozine sprak met 
Jannis Claus, vormingswer-
ker bij Arktos en met Stijn 
Vliegen van de jeugddienst 
in Tongeren. 

Outreachend werken

Jannis vertelt hoe het start-
te: “Arktos vertrekt vanuit 
de kracht van kinderen en 
jongeren. We willen hen 
versterken in hun talenten 
en vaardigheden door hen 
met zichzelf en hun omge-
ving te verbinden. Dat doen 
we door in de eerste plaats 
te luisteren naar de noden 
van de jongeren zelf. We 
ontmoeten hen in hun eigen 
habitat. In Tongeren stond 

het skatepark centraal in het 
verhaal. Dat verschilt van 
stad tot stad. Je probeert 
eerst een vertrouwensband 
op te bouwen. Een volgen-
de stap is om samen na 
te denken welke noden er 
zijn om vrije tijd zinvol in te 
vullen. Door verbindende, 
outreachende acties op te 
zetten vorm je een laag-
drempelige schakel naar het 
bestaande aanbod. Zo was 
er in Tongeren bijvoorbeeld 
een basketbalveld maar 
bij slecht weer konden de 
jongeren daar niet terecht. 
Of gaven ze aan dat er vraag 
was naar thaiboksen maar 
dat er nog geen aanbod was. 
Iets dat steeds naar voor 
kwam, was de nood aan een 
eigen plek. Al die signalen 
hebben we teruggekoppeld 
naar de jeugddienst van de 
stad Tongeren. We zijn sa-
men rond tafel gaan zitten.”

Van concept naar concrete 
invulling

Stijn legt uit: “De 18-plussers 
wilden een plek om in het 
weekend naartoe te gaan, 
waar ze zichzelf konden zijn, 
iets konden drinken, muziek 
spelen,... Zo is het idee van 
een jeugdhuis ontstaan. In 
het Pliniuspark was er al een 
locatie voor speelpleinwer-
king en was er nog ruimte 
voor een jeugdhuis. Er werd 
overeengekomen dat als de 
jongeren de nodige stappen 
zetten en voorbereidingen 
deden, ze Hal P ter beschik-
king kregen. Als jeugddienst 
scheppen we het kader 
waarbinnen gewerkt kan 
worden en leggen we de link 
met stadsdiensten en andere 
betrokken organisaties. We 
begeleiden het proces en 
adviseren waar nodig.”

Stijn Vliegen (Stad Tongeren)
Jannis Claus (Arktos) 

“Toen de kogel door de kerk 
was over de locatie, zijn we 
met kleine groepjes aan het 
werk gegaan,” vult Jannis 
aan. “Wat moet dat jeugdhuis 
inhouden, welke taken zijn 
er, welke wetmatigheden 
zijn er waar we rekening mee 
moeten houden,… Voor de 
praktische zaken hebben we 
FORMAAT vzw onder de arm 
genomen. Zij zijn specialist ter 
zake. Bij de opstart van een 
jeugdhuis komt meer kijken 
dan je zou denken. 

Vervolgens hebben we ons op-
gesplitst in kerngroepen zoals 
bijvoorbeeld toog, administra-
tie, activiteiten organiseren,… 
Arktos heeft dit proces bege-
leid, mensen van FORMAAT 
deelden hun expertise en er 
was terugkoppeling met Stijn 
van de jeugddienst maar de 
jongeren bleven eigenaar van 
het project. 

Ze voelen zich ook verant-
woordelijk voor het slagen.”

Stijn besluit: “Als dit project 
afgerond is en het jeugdhuis 
open is, stelt de jeugddienst 
van Tongeren iemand vrij om 
de jongeren achter de scher-
men te helpen. Op die manier 
verduurzamen wij deze initia-
tieven zodat jongeren de plek 
krijgen die ze verdienen.”

JONGEREN VERSTERKEN  
IN HUN TALENTEN EN 

vaardigheden
DOOR HEN MET ZICHZELF 

EN HUN OMGEVING TE 
VERBINDEN 


