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Adviezen Kindergemeenteraad 2021 – 2022:  30/05/2022 
 

1. Armoede en Welzijn: Workshops rond veerkracht bij kinderen en jongeren 
 

Onze adviezen voor het creëren van veerkracht bij kinderen en jongeren:  
 

- We willen meer aandacht voor het mentaal welzijn van kinderen en jongeren. Het 
bespreken van hoe je je voelt, moet kunnen zonder enige taboes.  

- We willen workshops organiseren waarin kinderen en jongeren leren hoe ze sterker 
in hun schoenen kunnen staan en zichzelf weerbaarder kunnen maken tegen 
pestgedrag. 

- We willen een veilige omgeving creëren waarin kinderen en jongeren het 
vanzelfsprekend vinden om hun hart te luchten en de ruimte krijgen om te zijn wie ze 
zijn.  

- Wij als kindergemeenteraadsleden kunnen de ambassadeurs vormen van de 
workshops veerkracht en op deze manier extra aandacht vestigen op het doorbreken 
van bestaande taboes omtrent mentaal welzijn.   

- Er moeten meer laagdrempelige aanspreekfiguren zijn in onze stad waar kinderen en 
jongeren bij terecht kunnen om advies, informatie en tips te krijgen over mentale 
gezondheid.  

- Er kan nauwer samengewerkt worden met de Izegemse scholen en verenigingen om 
samen een duidelijke en laagdrempelige strategie te ontwikkelen waarbij kinderen en 
jongeren nog gemakkelijker de weg vinden naar aanspreekfiguren of professionele 
hulpverlening zoals bv. de zorgjuf, CLB, therapeuten,… 

 
Extra info voor CBS 
 
We leven in een drukke, prestatiegerichte maatschappij. Ook kinderen en jongeren voelen 
druk. Om goede cijfers te halen, om zinvolle hobby’s te hebben, om zich van hun beste kant 
te tonen op sociale media. Veerkrachtigheid is een eigenschap die een heel grote rol speelt bij 
het kunnen omgaan met de soms wel hoge druk die op onze schouders ligt.  
 
Het Vlaams Instituut Gezond Leven vertelt ons dat veerkracht gaat over het vermogen om 
terug te veren na tegenslagen en je aan te passen aan stress of aan (ingrijpende) negatieve 
ervaringen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat heel wat mensen de draad weer 
oppakken nadat ze geconfronteerd werden met een moeilijke situatie. Meer nog: door met 
moeilijkheden om te gaan verstevigen we onze veerkracht. Want we zijn vaak sterker dan we 
denken. 
 
Veerkracht is te vergelijken met een springveer: komt er gewicht op? Dan kan de veer 
meebuigen en krachtig terugveren. Maar soms is dat gewicht te zwaar. Bijvoorbeeld als er 
zich een heel heftige ervaring/trauma voordoet of wanneer een tegenslag (hoe klein ook) de 
‘druppel’ is. In die gevallen kost het veel meer moeite om terug te veren of blijft de veer zelfs 
ingedrukt.   
 
Volgens het Vlaams Instituut Gezond Leven is de omgeving waarin een kind leeft, de grootste 
bepalende factor voor veerkracht. De mate waarin er kan teruggevallen worden op positieve 
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relaties met andere mensen rondom het kind spelen dus sterk mee. Sommigen groeien op in 
moeilijke situaties en zijn maatschappelijk kwetsbaarder dan anderen. Daarbovenop kan er 
bij sommige kinderen ook minder steun zijn van een ouderfiguur. Hierdoor is het jammer 
genoeg niet voor alle kinderen en jongeren even vanzelfsprekend om na een tegenslag recht 
te springen en terug te veren.  
 
Van kinderen wordt gezegd dat ze erg veerkrachtig zijn: bij negatieve ervaringen of 
tegenslagen herstellen ze vaak sneller dan volwassenen. Toch verschilt dat ook van kind tot 
kind. Gelukkig kan je veerkracht trainen, net als een spier. Dat gaat makkelijkst met wat 
steun van een vertrouwenspersoon zoals bv. een ouder, familielid, leerkracht, begeleider,… . 
Zeker als er veel tegelijkertijd verandert, kan elk kind een steuntje in de rug gebruiken.  
 
Door workshops, vormingen of infosessies te organiseren voor kinderen, jongeren, ouders, 
leerkrachten en mensen met een opvoedkundige rol, kan op een preventieve manier het 
emotionele, fysieke, sociale en mentale bewustzijn van kinderen en jongeren versterkt 
worden. Er kunnen eveneens tools aangereikt worden om de veerkracht te verhogen en zo 
gemakkelijker om te gaan met de maatschappelijke uitdagingen.  
 
https://www.noknok.be/wat-is-veerkracht  
https://www.kinderrechtencoalitie.be/generatie-veerkracht/  
https://logoleieland.be/Jongeren-en-Veerkracht  
https://www.uitdemarge.be/projectoproep-veerkracht-versterken-van-kinderen-en-
jongeren-in-kwetsbare-situaties/  
  

https://www.noknok.be/wat-is-veerkracht
https://www.kinderrechtencoalitie.be/generatie-veerkracht/
https://logoleieland.be/Jongeren-en-Veerkracht
https://www.uitdemarge.be/projectoproep-veerkracht-versterken-van-kinderen-en-jongeren-in-kwetsbare-situaties/
https://www.uitdemarge.be/projectoproep-veerkracht-versterken-van-kinderen-en-jongeren-in-kwetsbare-situaties/
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2. Armoede: Theatervoorstellingen om een grotere bewustwording te creëren rond 
problematiek armoede.  
 

Onze adviezen voor theatervoorstellingen en inzamelacties rond het thema armoede:  

 
- We willen ernaar streven om taboes rond armoede bespreekbaar te maken.  
- Kinderen en jongeren moeten uitgebreider geïnformeerd worden en inzicht krijgen in 

de huidige armoedeproblematiek. Dit door meer informatieve sessies of culturele 
activiteiten gerelateerd aan het thema. 

- De opbrengsten van theater- en cultuurvoorstellingen rond het thema armoede 
kunnen gedoneerd worden aan organisaties die zich inzetten voor kansengroepen 
zoals bv. ’t Kringske.  

- De theater- en cultuurvoorstellingen kunnen gecombineerd worden met 
inzamelacties waarvan de opbrengsten eveneens gedoneerd kunnen worden.  

- We willen ook losstaande inzamelacties organiseren zoals bv. een koekjesverkoop op 
de zaterdagmarkt, de batjes,… waarbij de kindergemeenteraad een samenwerking 
aangaat met organisaties die zich inzetten voor kwetsbare groepen zoals o.a. Den 
Tatsevoet Izegem. 

 
Extra info voor CBS 
 
Uit ons gesprek met de mensen van ’t Kringske leerden we dat er twee soorten armoede zijn. 
We spreken van generatiearmoede en nieuwe armoede:  
 
Mensen in generatiearmoede zijn mensen die in een arm gezin geboren worden en dus van in 
de wieg veel minder kansen hebben gehad op alle vlakken, wat leidt tot een gemis van 
bepaalde basisvaardigheden. We spreken ook wel van een kringloop omdat armoede dikwijls 
van ouders op kinderen wordt doorgegeven.  
 
Mensen in nieuwe armoede, belanden vaak door een of meerdere tegenslagen in armoede. 
Nieuwe armen kunnen vaak weer beginnen bouwen op hun basis, hoe moeilijk hun huidige 
situatie ook is. Ze beschikken over de kennis, vaardigheden, sociaal netwerk, leefpatronen,… 
die ervoor kunnen zorgen dat ze meer kans maken om uit de armoede te geraken. Bij deze 
groep zijn er vaak meer kansen om de kinderen opnieuw aansluiting te doen vinden bij onze 
samenleving.  
 
Wat ook aan bod kwam in het gesprek met de leden van ’t Kringske is dat mensen die in 
armoede leven, dit vaak heel goed kunnen verbergen voor hun omgeving. Ze schamen zich 
voor hun situatie, zijn te trots om hulp te vragen, weten niet waar ze moeten aankloppen,… Er 
heerst in onze maatschappij nog een echt taboe rond armoede. Er zijn heel veel vooroordelen 
waarmee deze kansengroep te maken krijgt. Mensen in armoede worden schuldig geacht 
omdat ze verkeerde keuzes maken of omdat ze niet hun best doen om er uit te geraken.  
 
Om het onderwerp meer bespreekbaar te maken lijkt het ons waardevol om een toneel of 
theater aan te bieden met als thema armoede.  
Enerzijds kunnen er voorstellingen georganiseerd worden door officiële theatergezelschappen 
of toneelverenigingen. Zoals bijvoorbeeld de gezinsvoorstelling Woestzoeker die in 2018 op 17 



4 
 

oktober, Wereldverzetdag tegen Armoede in Theater Antigone voor het eerst werd gespeeld. 
Deze voorstelling laat niet enkel vriendschap en liefde aan bod komen maar brengt ook 
thema’s als kansarmoede en ongelijkheid ten tonele. De verhalen tonen de bezoekers hoe het 
leven echt in elkaar zit voor kinderen in armoede.  
 
Anderzijds kan er ook een samenwerking aangegaan worden met lokale toneelverenigingen 
en organisaties waar armen het woord nemen, om samen een voorstelling uit te werken. Dit 
concept werd reeds in andere steden uitgewerkt en werden als zeer waardevol ervaren met 
een impact voor zowel de mensen in armoede als medewerkers en ervaren toneelspelers.  
 
De voorstellingen kunnen gekoppeld worden aan inzamelacties zoals bijvoorbeeld een verkoop 
van koekjes, bloemen, zelf gemaakte spulletjes,… . Met alle centen die opgehaald worden door 
de voorstellingen en inzamelacties kunnen organisaties gesteund worden die zich inzetten voor 
mensen en kinderen in armoede zoals ’t Kringske, De Stamper of Stichting Pelicano. Deze 
organisaties strijden voor dezelfde kansen voor iedereen, dus ook mensen in armoede. Dit gaat 
van dringende zaken en primaire behoeften bevredigen tot de mogelijkheid bieden om een 
uitstap te maken met het ganse gezin.  
 
https://vierdewereldgroepaalst.be/over-armoede/wat-is-nieuwe-armoede  
https://www.recht-op.be/actueel/155-uitzending-taboe-opniestuk  
https://adoc.pub/mia-maakt-scene-theater-en-mensen-in-armoede.html  
https://www.quindo.be/woestzoeker-kaart-kansarmoede-en-ongelijkheid-op-scholen-aan/  
https://www.hln.be/izegem/voedselbank-de-stamper-vervelt-tot-superette-een-
aangenamere-ervaring~a651fcb7/  
https://t-kringske-izegem.webnode.be/ 
  

https://vierdewereldgroepaalst.be/over-armoede/wat-is-nieuwe-armoede
https://www.recht-op.be/actueel/155-uitzending-taboe-opniestuk
https://adoc.pub/mia-maakt-scene-theater-en-mensen-in-armoede.html
https://www.quindo.be/woestzoeker-kaart-kansarmoede-en-ongelijkheid-op-scholen-aan/
https://www.hln.be/izegem/voedselbank-de-stamper-vervelt-tot-superette-een-aangenamere-ervaring~a651fcb7/
https://www.hln.be/izegem/voedselbank-de-stamper-vervelt-tot-superette-een-aangenamere-ervaring~a651fcb7/
https://t-kringske-izegem.webnode.be/
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3. Armoede: Ontspannende activiteiten voor mensen in armoede 
 
Onze adviezen om mensen met armoede meer te betrekken in het vrijetijdsaanbod:  

- De stad bewaakt dat de rechten van kinderen uit kansengroepen worden nageleefd. 
Alle kinderen en jongeren hebben recht op spel en ontspanning.  

- We willen extra ontspannende activiteiten die laagdrempelig zijn en toegankelijk 
voor alle kinderen en jongeren, ook zij die in armoede leven.  Er moet vermeden 
worden dat er een duidelijk, opvallend onderscheid kan gemaakt worden tussen 
deelnemers die wel of niet in armoede leven.  

- We willen met kindergemeenteraad leuke activiteiten organiseren voor iedereen, 
inclusief mensen die in armoede leven zoals: een bak- en kooknamiddag, een 
Vlaamse kermis met volksspelen, eendjesvissen,…  

- De huidige, bestaande initiatieven zoals bv. vrijetijdspas en vrijetijdscheque zijn te 
weinig gekend. De stad kan hier acties in ondernemen om voor een bredere 
bekendheid te zorgen.  

- Het huidige Rap-op-Stap kantoor in Izegem kan breder bekend gemaakt worden 
zodat meer mensen de weg er naartoe vinden.  
 

Extra info voor CBS 
 
Het is niet omdat je het niet ziet, dat armoede niet bestaat. In België groeit 1 kind op 5 in 
armoede op of riskeert het in armoede te vallen. Dat zijn ruim 500.000 kinderen in België. Een 
hallucinant cijfer dat onder andere Stichting Pelicano zo snel mogelijk wil verkleinen.  
Al deze kinderen hebben door kinderarmoede geen heerlijk gevulde boterhamdoos en kunnen 
geen toffe naschoolse activiteiten doen. Kinderen in armoede worden gediscrimineerd op vlak 
van toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en vrije tijd. Vaak worden ze door 
hun armoede uitgesloten of zelfs gepest. Tijd voor verandering dus.  
 
Het is niet evident om het taboe rond armoede te doorbreken. Vaak durven kinderen en 
jongeren die in armoede leven niet vertellen aan hun vriendjes of klasgenoten over de 
financiële problemen in het gezin. Het zorgt ervoor dat kinderen en jongeren in armoede 
sociale uitsluiting ervaren wanneer ze niet gewoon kunnen deelnemen aan het 
vrijetijdsaanbod met leeftijdsgenoten. Platform Steunpunt Vakantieparticipatie benadrukt hoe 
belangrijk het is dat de positieve effecten van vakantie ervaren kunnen worden. Vrije tijd en 
toerisme zijn belangrijk voor lichaam en geest. Iemand die zich goed voelt in z’n vel, 
functioneert beter, voelt zich meer gewaardeerd en kijkt zo ook positiever naar de samenleving 
in het algemeen.   
 
Het is dus heel belangrijk dat in de vakantieketen en binnen het vrijetijdsaanbod alle drempels 
die mensen uit kansengroepen niet alleen kunnen overwinnen, weggewerkt worden. Ieder kind 
heeft recht op vrije tijd en rust/ontspanning. In zijn vrije tijd moet een kind kunnen spelen. Het 
moet ook voor alle kinderen mogelijk zijn om een museum te bezoeken, naar de film te gaan, 
een theater te bezoeken en op uitstap of op vakantie te gaan.  
 
https://www.unicef.be/nl/communicatie/campagne-kinderarmoede  
https://www.pelicano.be/nl/kinderarmoede-bestrijden/  

https://www.unicef.be/nl/communicatie/campagne-kinderarmoede
https://www.pelicano.be/nl/kinderarmoede-bestrijden/
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https://iedereenverdientvakantie.be/nl/rap-op-stap  
https://iedereenverdientvakantie.be/nl/missie-en-visie  
https://www.unicef.nl/over-unicef/kinderrechten/art-31-spel-en-vrije-tijd 
  

https://iedereenverdientvakantie.be/nl/rap-op-stap
https://iedereenverdientvakantie.be/nl/missie-en-visie
https://www.unicef.nl/over-unicef/kinderrechten/art-31-spel-en-vrije-tijd
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4. Milieu: ‘Amai, da’s proper!’  
 
Onze adviezen voor een grotere bewustwording en betrokkenheid bij onze propere stad:  

- We willen door middel van een grote campagne: “Amai Da’s Proper!”, iedereen 

bewust maken van de zwerfvuilproblematiek in de stad.  

- De campagne kan enkele bekende Izegemnaren inzetten om de aandacht te trekken 

van de inwoners via posters op gerecycleerd papier, filmpjes, een eigen lied en 

videoclip.  

- De campagne krijgt een duidelijk en herkenbaar logo en twee mascottes in de vorm 

van ‘levend afval’: Nette Nancy en Propere Rudy. 

- Binnen de campagne willen we alle mogelijke Izegemse verenigingen en organisaties 

betrekken door hen te belonen met een “Amai Da’s Proper”-label en hun initiatieven 

m.b.t. milieu en klimaat extra in de kijker te zetten via sociale media, Izine,… .  

- De scholen maken een groot deel uit van de campagne: we organiseren ‘Amai Da’s 

proper’ dagen waarbij de leerlingen uitgebreid geïnformeerd worden, leuke 

activiteiten doen (bv. quiz, sorteerwedstrijden, propere mini-fuif,…) en waarbij ze 

uiteindelijk ook ‘Amai, Da’s Proper’-labels kunnen behalen.  

- De huidige zwerfvuilactie kan onder ‘Amai Da’s Proper’ gekaderd worden en 

uitgebreid worden.  

 
Extra info voor CBS 
 
Tegenwoordig worden we bijna overspoeld met informatie, nieuws en initiatieven die duidelijk 
maken hoe belangrijk het is om te sorteren, geen zwerfvuil te veroorzaken, duurzaam te 
leven,… Tijdens onze verdieping in het thema milieu en klimaat botsten we echter op een artikel 
in de kenniswijzer van bekende organisatie Mooimakers. Zij stellen vast dat klassieke 
sensibiliseringsacties amper bereiken wat ze beogen. Wie zwerfvuil wil vermijden, moet dus 
aan gedragsbeïnvloeding doen. Enkele van de strategieën die worden voorgesteld, stemmen 
overeen met de aanpak die wij graag gebruiken in de “Amai, Da’s proper’- campagne die we 
als kindergemeenteraad op poten willen zetten:  
 
Maak gebruik van een rolmodel 
Mensen hebben sympathie voor iemand die bekend, aardig of geëngageerd is. Het kan 
bovendien helpen om opruimen en schoonmaken persoonlijk te maken. Zo voelen mensen zich 
meer geneigd de buurt net te houden. Ook experts of bijvoorbeeld ervaren Izegemse 
Mooimakers die uitleggen waarom zwerfvuil schadelijk is, dragen bij tot een (onbewuste) 
gedragsverandering.  
 
Speel in op een positief groepsgevoel 
Mensen beïnvloeden elkaar. Vaak gedragen ze zich op een bepaalde manier om waardering of 
appreciatie te krijgen van de groep waar ze graag bij horen. Creëer daarom een positief 
groepsgevoel door te benadrukken dat opruimen leuk en normaal is. 
 
Geef een directe beloning 
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Gooit iemand iets in de vuilbak, beloon die dan voor zijn goede daad. Dat stimuleert mensen 
om het gewenste gedrag tot een gewoonte te maken. Mensen die altijd het juiste doen, zien 
hun positief gedrag bevestigd. Een beloning hoeft niet financieel te zijn, een simpele blijk van 
waardering of een kleine tegenprestatie is al meer dan genoeg. Een vereniging of buurt 
belonen werkt bovendien beter dan een individuele prijs. We denken hierbij aan het uitreiken 
van een “Amai, Da’s proper” –label.  Wie iets van een ander krijgt, is immers geneigd iets terug 
te doen. Wanneer vrijwilligers, organisaties of scholen het goede voorbeeld geven, willen ook 
andere bewoners een steentje bijdragen. 
 
https://mooimakers.be/kenniswijzer/artikel/gedragsbeinvloeding-9-strategieen-tegen-
zwerfvuil  
  

https://mooimakers.be/kenniswijzer/artikel/gedragsbeinvloeding-9-strategieen-tegen-zwerfvuil
https://mooimakers.be/kenniswijzer/artikel/gedragsbeinvloeding-9-strategieen-tegen-zwerfvuil
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5. Milieu: Actievoeren op zaterdagmarkt 
 
Onze adviezen voor actievoeren rond bewustwording milieu en klimaat:  

- We willen acties op poten zetten waarbij er meer aandacht en bewustwording wordt 

gecreëerd rond de klimaatverandering.  

- Aan de hand van QR-codes informeren we de bezoekers op de markt over belangrijke 

feiten, uitzonderlijke weetjes en duidelijke uitleg over hoe belangrijk het is dat 

iedereen z’n steentje bijdraagt.  

- De stad kan werk maken van een webpagina waar veel informatie rond het milieu en 

klimaat gebundeld staat of een reeds bestaande pagina kindvriendelijker maken. 

Zowel kinderen als volwassenen kunnen er terecht om zichzelf te informeren maar er 

kan ook lesmateriaal of educatief spelmateriaal gevonden worden mee aan de slag te 

gaan.  

Extra info voor CBS 
 
De klimaatverandering is een belangrijke uitdaging voor onze huidige samenleving, en dan 
vooral voor de jongere generaties. Zij zullen immers het hoofd moeten bieden aan 
veranderende klimatologische omstandigheden en extreme gebeurtenissen, waarvoor 
ingrijpende acties en aanpassingen nodig zijn en zullen zijn. 
 
De bewustwording rond het klimaat en milieuvraagstukken lijken steeds belangrijker te 
worden voor jongeren. De klimaatacties die in 2019 over de hele wereld plaatsvonden, waren 
hier een sprekend voorbeeld van. In deze context werden verschillende onderzoeken 
uitgevoerd bij Belgische jongeren om hun kennisniveau en hun dagelijkse inzet in kaart te 
brengen. De resultaten laten zien dat er toch nog een gebrek is aan technische kennis en begrip 
van deze milieuvraagstukken, en dat er een grote sociale ongelijkheid is op het niveau van 
betrokkenheid en kennis.  
 
Dit willen wij echter verandert zien in onze stad. Kinderen en jongeren zouden van jongs af 
goed en correct geïnformeerd moeten worden en het belang meekrijgen van zorgdragen voor 
onze natuur en onze planeet. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) benadrukt 
het belang van educatie over de klimaatverandering en hoe ermee om te gaan. Kinderen en 
jongeren zullen deze kennis en lessen meenemen voor de rest van hun leven. Zo worden ze al 
jong bewust van het fenomeen klimaatverandering en wat het voor hen, hun familie en alle 
toekomstige generaties kan betekenen.  
 
Wanneer we dus op bijvoorbeeld de zaterdagmarkt in Izegem interactief mensen zouden 
informeren, mobiliseren en bewuster maken van alle problematieken, kan dit veel teweeg 
brengen. Kinderen, jongeren maar ook volwassenen zullen aan het denken gezet worden en 
hopelijk milieubewuster gaan leven. Daarnaast zullen er misschien wel nieuwe initiatieven en 
samenwerkingen ontstaan om de stad klimaatbestendig te maken.  
 
https://leefmilieu.brussels/het-leefmilieu-een-stand-van-zaken/volledige-versie/klimaat/de-
perceptie-van-de-milieuvraagstukken   

https://leefmilieu.brussels/het-leefmilieu-een-stand-van-zaken/volledige-versie/klimaat/de-perceptie-van-de-milieuvraagstukken
https://leefmilieu.brussels/het-leefmilieu-een-stand-van-zaken/volledige-versie/klimaat/de-perceptie-van-de-milieuvraagstukken
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https://www.burgemeestersconvenant.be/klimaateducatie-op-scholen 
  

https://www.burgemeestersconvenant.be/klimaateducatie-op-scholen
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6. Milieu: Moderne, leuke vuilnisbakken 
 
Onze adviezen om vuilnisbakken leuker te maken:  

- Wijs de weg naar de vuilbak. Stimuleer kinderen, jongeren, volwassenen op allerlei 
manieren om hun gedrag aan te passen en hen te wijzen op hun 
verantwoordelijkheden wat betreft zwerfvuil.  

- Plaats vuilbakken die tot de verbeelding spreken en aanzetten om gebruikt te 
worden. Bijvoorbeeld: hang sprekende affiches en interessante weetjes op, kleef QR-
codes naar een leuke boodschap als bedanking of plaats kleurrijke 
handjes/afbeeldingen op de vuilbakken.  

- We willen dat de vuilbakken opvallen en niet te vermijden zijn. Dit kan bijvoorbeeld 
door vanaf een bepaalde afstand te signaleren dat er een vuilbak zal staan en bij de 
vuilbak zelf een finishlijn te creëren.  

- De gepimpte, kleurrijke vuilnisbakken die op kinder- en jongerenmaat zijn kunnen in 
kaart gebracht worden. Een leuk en ludiek foldertje of digitale affiche kan verspreid 
worden om extra aandacht te vestigen.  

- Het logo van de eerder vermelde ‘Amai Da’s Proper’- campagne kan eveneens 
gebruikt worden op de vuilnisbakken in de stad.  
 

Extra info voor CBS 
 
Ook hier verwijzen we opnieuw naar de strategieën voor gedragsbeïnvloeding van 
organisatie Mooimakers. Het stimuleren van correct gebruik van vuilbakken heeft eveneens 
veel te maken met een attitude en minder met sensibiliseren. 
 
Geef een duwtje in de rug 
Meer dan 80 procent van ons gedrag is onbewust. Daardoor is het effectiever om via 
onbewuste beïnvloeding naar het gewenste gedrag toe te werken. Dat heet ‘nudgen’: met 
subtiele signalen rond positieve keuzes, kom je al heel ver.  
 
Een voorbeeld van 'nudging': Wijs de weg naar de vuilbak. Uit een Deens onderzoek blijkt dat 
voetstappenprints die de weg naar de vuilnisbak wijzen, voor bijna de helft minder zwerfvuil 
op straat zorgen. Gehaaste mensen op drukke plaatsen vinden zo sneller de vuilnisbak.  
 
Zelf dachten wij er aan om een ‘race tot aan de vuilbak’ te creëren. Vanaf een bepaalde 
afstand worden markeringen voorzien: ‘Vuilbak binnen 30m’ maar ook positief stimulerende 
slogans zoals ‘nu niet opgeven, je bent er bijna’. De vuilbak is dan ook de finishlijn en wordt 
ook gemarkeerd op die manier.  
 
Benut automatismen en gewoontes 
Mensen zijn – meestal onbewust – gewoontedieren. Maak daar gebruik van. Door op 
onbewust gedrag te letten en het weggooigedrag in te schatten, los je al heel wat problemen 
op. Plaats bv. vuilnisbakken op de meest logische plaatsen, zoals in de looplijn naar de 
uitgang van een park of vlakbij de opstapplek voor de bus.  
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Het vuilbakkenplan van de stad speelt hier reeds op in. Het kan ook een meerwaarde zijn om 
kinderen die vaak gebruik maken van een speelzone of buurtbewoners in bepaalde wijken te 
bevragen. Zij hebben vaak een goed zicht op bepaalde knelpunten waar er een vuilnisbak 
ontbreekt.  
 
Op is op 
Een product of dienst is aantrekkelijker als het schaars is. Zo kan je vrijwilligers, 
buurtbewoners, mooimakers of scholen en klassen motiveren om een vuilnisbak te 
adopteren. Als je daarbovenop aankondigt dat er door groot succes nog maar een klein 
aantal afvalbakken ter adoptie zijn, zullen er meer mensen geneigd zijn om mee op de kar te 
springen want “Het is nu of nooit.”  
 
Een extraatje die we als kindergemeenteraad zouden linken: wanneer klassen of scholen 
bepaalde vuilbakken adopteren, krijgen ze niet enkel de taak om de vuilnisbak proper te 
houden maar ook om de vuilnisbak te pimpen. Indien er toch een bepaalde uniformiteit moet 
worden voorzien, kunnen er vooraf afspraken gemaakt worden omtrent het opfleuren ervan.  
 
https://mooimakers.be/kenniswijzer/artikel/gedragsbeinvloeding-9-strategieen-tegen-
zwerfvuil  
https://www.hln.be/boom/kleurrijke-vuilbakken-leiden-tot-minder-zwerfvuil~a2a85330/  
https://www.kabaalleuven.be/verhaal/trashtag-weg-met-zwerfvuil-dankzij-kleurrijke-
vuilnisbakken  
  

https://mooimakers.be/kenniswijzer/artikel/gedragsbeinvloeding-9-strategieen-tegen-zwerfvuil
https://mooimakers.be/kenniswijzer/artikel/gedragsbeinvloeding-9-strategieen-tegen-zwerfvuil
https://www.hln.be/boom/kleurrijke-vuilbakken-leiden-tot-minder-zwerfvuil~a2a85330/
https://www.kabaalleuven.be/verhaal/trashtag-weg-met-zwerfvuil-dankzij-kleurrijke-vuilnisbakken
https://www.kabaalleuven.be/verhaal/trashtag-weg-met-zwerfvuil-dankzij-kleurrijke-vuilnisbakken
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7. Vrije tijd: Eigentijdse glijbanen in zwembad De Krekel 
 
Onze adviezen voor een eigentijdser en moderner zwembad: 

- Zwembad De Krekel als grote troef van de stad aantrekkelijker en moderner maken 
voor kinderen en jongeren.  

- We vragen om betrokken te worden en uitgebreid inspraak te krijgen wanneer er 
werk wordt gemaakt van een vernieuwde uitstraling en/of infrastructuur in het 
zwembad.  

- We willen graag de kans krijgen om mee te denken over aanbod, toegankelijkheid, 
openingsuren,… met betrekking tot Zwembad De Krekel. 

- Wanneer er in de toekomst vernieuwingen op het programma komen te staan, willen 
we hier graag op maat van kinderen en jongeren over geïnformeerd worden.  
 

Extra info voor CBS 
 
Het staat als een paal boven water dat er veel voordelen vasthangen aan het hebben van een 
zwembad in de stad. Zo zorgt het onder meer voor een goede stemming en het biedt een 
gezellige uitstap met de hele familie. Maar een bezoekje aan het zwembad zorgt ook voor een 
betere nachtrust, het versterkt de spieren en het zorgt voor minder risico op hart- en 
vaatziekten.  
 
In het water leren kinderen op een speelse en leuke manier heel veel vaardigheden die goed 
zijn voor hun motorische ontwikkeling. Maar het is uiteraard ook goed voor de conditie. 
Daarnaast vinden kinderen bewegen in het water altijd een feest. En de mogelijkheden zijn 
eindeloos: teamsporten in het water, aquasporten, baantjeszwemmen, wedstrijdjes, 
toernooitjes. Goed voor de gezondheid én de zwemvaardigheid.  
 
Het zwembad is één van de grote troeven gericht op kinderen in Izegem en willen we als 
kindergemeenteraad dan ook echt behouden zien. Maar laat ons eerlijk zijn, de tijd bleef er 
een beetje stil staan. Een modernisering van het zwembad zou absoluut een meerwaarde zijn 
en meer jongeren aanzetten om buiten te komen en elkaar te ontmoeten in hun vrije tijd.  
Kinderen en jongeren ook te betrekken en te bevragen in het aanbod, het moderniseren, de 
openingsuren,… van het zwembad, zal er absoluut toe bijdragen om hun nog meer aan te 
zetten tot sporten en het bezoeken van het recreatief gedeelte.  
 
Het Nederlandse platform ZwembadBranche zet enkele waardevolle tips om jongeren 
betrokken te houden, op een rijtje. Vooral belangrijke volgens ons: toegankelijkheid, het type 
aanbod en de betrokkenheid in de toekomst van het zwembad.  
 
https://www.sportoase.be/nl/blog/waarom-zwemmen-het-perfecte-uitje-is-voor-het-hele-gezin 

https://www.zwembadbranche.nl/jeugd-beweegt-steeds-slechter-tijd-om-te-zwemmen/  
https://www.zwembadbranche.nl/zo-krijg-je-de-jeugd-weer-naar-het-zwembad/  

  

https://www.sportoase.be/nl/blog/waarom-zwemmen-het-perfecte-uitje-is-voor-het-hele-gezin
https://www.zwembadbranche.nl/jeugd-beweegt-steeds-slechter-tijd-om-te-zwemmen/
https://www.zwembadbranche.nl/zo-krijg-je-de-jeugd-weer-naar-het-zwembad/
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8. Vrije tijd: Cultuur duidelijker op de kaart krijgen van kinderen en jongeren 
 
Onze adviezen omtrent een bredere bekendheid en populariteit van het cultuuraanbod:  

- We willen meer informatie en reclame op kindermaat en op plaatsen waar kinderen 

komen, over het cultuuraanbod in onze stad.  

- Om na de coronaperiode terug meer kinderen aan het lezen te krijgen of naar 

cultuurvoorstellingen te bewegen, moet er ingezet worden op een uitgebreidere 

samenwerking met de scholen.  

- We willen brochures op kindermaat met het aanbod van de bibliotheek, De Leest, 

het museum.  

- Nieuwe kinderboeken, voorstellingen, tentoonstellingen, ... kunnen worden uitgelicht 

via opvallende posters en sociale mediakanalen zoals TikTok. 

- We willen een verzamelkaart introduceren waarmee kinderen en jongeren punten 

kunnen opsparen bij een bezoekje aan De Leest, de bibliotheek, het museum, etc.  en 

er ook een gratis bezoek aan te verdienen is.  

 
Extra info voor het CBS 
 
Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid vertelt ons dat leren over en 
door cultuur niet alleen betekenis geeft aan de realiteit rondom ons, maar dat het ook gaat 
over onze bereidheid om deel te nemen aan die cultuur en het benutten en ontwikkelen van 
onze talenten. Het versterkt competenties die in de toekomst nog aan relevantie zullen 
winnen, zoals creativiteit, kritisch denken, sociale vaardigheden en innovatie. 
Cultuur biedt kinderen, jongeren, ouders en opvoeders/begeleiders de kans op ontmoeting en 
verbondenheid. Daarom vinden we het zo belangrijk dat de mooie cultuurinitiatieven en 
organisaties in onze stad nog toegankelijker worden voor iedereen. Hiervoor is 
samenwerking tussen deze verschillende organisaties op lokaal niveau cruciaal. 
 
Net zoals EXPOO & Opgroeien willen we dat álle kinderen kunnen genieten van kunst en 
cultuur. Daarom is het belangrijk dat professionals en organisaties die jonge kinderen en hun 
gezinnen bereiken (kinderopvang, Huizen van het Kind en partners, sociaal-culturele 
organisaties als over lokale besturen, buurtwerkingen, …) hierop helpen inzetten. Toerisme 
Vlaanderen dook in de leefwereld van kinderen en jongeren en geeft in hun publicatie ‘Weg 
met jongeren! – Het Plan’ enkele belangrijke handvaten over hoe je jongeren kan laten 
participeren in het cultuuraanbod: 
 

- Betrek jongeren van bij het prille begin bij nieuwe projecten en realisaties of stem wat 
je hebt beter af op de noden van jongeren.  

- Creëer een leuke sfeer door bv. snacks, aankleding of een fijne 
kennismakingsactiviteit.  

- Toon waardering tegenover inzet van kinderen en jongeren die participeren.  
- Wees flexibel in tijdroosters voor activiteiten.  
- Geef jongeren vrijheid maar begeleid het denkproces.  
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- Maak de organisatie jongerenproof (bv. wifi, lockers, signalisatie,…) en wees open-
minded.  

- Digitaal is het nieuwe normaal maar ook ‘maar een middel’.  
 
Uit een Nederlands onderzoek naar de populariteit van bibliotheken bij jongeren kwamen 
drie aanbevelingen sterk naar boven. Deze aanbevelingen komen sterk overeen met onze 
eigen bevindingen die tijdens de kindergemeenteraad naar boven kwamen.  

1) Zo vinden we dat de bibliotheek werk kan maken van een frisse, kleurrijkere 
uitstraling die kinderen en jongeren meer aantrekt.  

2) Daarnaast is het belangrijk dat de bibliotheek duidelijk laat zien dat ze er wel degelijk 
zijn voor jongeren. Dit kan door plekjes te creëren waar jongeren rustig kunnen 
praten en chillen en met een sfeer die aansluit bij hun belevingswereld.  

3) Ook door mee te gaan in het digitale verhaal van de huidige generatie kan er meer 
aansluiting gevonden worden met de jongeren. Digitale varianten van boeken en 
online boeken stimuleren kan hier bij helpen. (bv. het ontlenen van e-readers extra 
stimuleren)  

4) Als laatste kan de bibliotheek een brug vormen tussen school en vrije tijd door een 
aparte jongerenplek te voorzien. Dit kan de betrokkenheid van een groot aantal 
jongeren vergroten. Deze jongeren kunnen eveneens betrokken worden in het 
organiseren van thema-avonden en workshops gebaseerd op hun 
interessegebieden/hobby’s. Om de betrokkenheid van jongeren te vergroten is het 
belangrijk om hen een belangrijke stem te geven bij de invulling van deze 
bijeenkomsten. Hierdoor zal de doelgroep ‘actieve deelnemers’ sterk toenemen.  

 
https://www.expoo.be/themas/cultuur-voor-de-allerjongsten 
https://toerismevlaanderen.be/nl/publicaties/weg-met-jongeren-deel-3-het-plan  
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/documents/rapport_evalutatie_nieuw
e_richtingen_bibliotheken.pdf  
  

https://www.expoo.be/themas/cultuur-voor-de-allerjongsten
https://toerismevlaanderen.be/nl/publicaties/weg-met-jongeren-deel-3-het-plan
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/documents/rapport_evalutatie_nieuwe_richtingen_bibliotheken.pdf
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/documents/rapport_evalutatie_nieuwe_richtingen_bibliotheken.pdf
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9. Vrije tijd: Uitdagende speelzones en boomhutten in bosrijke zones voor oudere 
kinderen en tieners 
 

Onze adviezen voor uitdagende speelzones: 

- We willen meer uitdagende speelzones in de stad voor kinderen en jongeren tussen 

10 en 15 jaar met bv. klimtoren in touw, bobslee, draaischijf, monkeybar, een 

doolhof,… 

- De uitdagende speelzones moeten een afwisseling zijn tussen infrastructuur die 

uitdagende speelimpulsen biedt en gezellige zones waar kinderen en tieners elkaar 

kunnen ontmoeten.  

- De uitdagende speelzones en gezellige groenzones in onze stad kunnen op een 

creatieve manier in kaart gebracht worden om de fantasie van kinderen en jongeren 

te prikkelen.  

- We willen boomhutten introduceren in bosrijke zones in de stad.  

- Het plaatsen van boomhutten kan ingericht worden als coöperatieve workshops 

waarbij scholen, verenigingen of gezinnen de kans krijgen om mee te werken aan de 

bouw van het nieuwe speelelement.  

- Boomhutten in de stad kunnen het buitenspelen bij oudere kinderen stimuleren en 

bieden nieuwe, uitdagende speelimpulsen.  

 
Extra info voor het CBS 
 
Spelen en natuur: het blijft een topcombinatie. In het kader van een onderzoek van 
organisaties Goe Gespeeld, Jantje beton en Erasmus+ wordt volgende oproep verspreid: 
Vergroen de speelkansen in de stad en zorg dat kinderen de groene plekken terug kunnen 
(her)ontdekken. In de natuur is ’t meeste avontuur te vinden! 
 
In Kortrijk zetten ze momenteel volop in op het natuurlijk avontuurlijk inrichten van groene 
zones. Het begon er allemaal met een boomhut. Van in het begin werd er rond de boomhut 
heel wat los materiaal voorzien waaronder paletten, banden, touw, bamboe, fietsbanden ... 
waarmee kinderen spontaan kampen gingen bouwen. 
  
Organisatie Wildebras onderzoekt en experimenteert met zo’n uitdagende speelzones en ziet 

deze als een plaats waar kinderen zichzelf kunnen zijn. Ze leren er zelf risico’s inschatten, 

grenzen aftasten en dat kan op hun eigen tempo. Ze worden er sterker van, het is gezond en 

bovendien goed voor hun motorische, emotionele en cognitieve ontwikkeling. Ze leren er 

samen met andere kinderen of alleen een hoop basisvaardigheden. 

Een voorbeeld van een speelkaart vonden we in Breda. Zij creëerden een beleefkaart 

waarmee ze kinderen willen verleiden om vaker buiten te spelen. De kaart is te vergelijken 

met een plannetje van een pretpark en werd gemaakt op basis van de verhalen die kinderen 

en volwassen uit de buurt al wandelend aan de ontwerper vertelden.  
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De kaart is allereerst bedoeld om kinderen meer buiten te laten spelen, en een mooi 

welkomstcadeau voor nieuwe gezinnen in de stad. Maar ook dromen of elementen dat 

kinderen missen, kunnen op de kaart komen. We vragen ook wat kinderen missen. Voor de 

stad geeft dit zo handvaten voor hoe de wijk nog kindvriendelijker kan worden.  

https://www.wildebras.org/ 

https://www.goegespeeld.be/sites/default/files/content/tijdschrift_goe_gespeeld_jantje_be
ton-interactief.pdf   
https://www.halle.be/kindvriendelijkhalle/halle-op-weg-naar-een-kindvriendelijke-stad  

 

https://www.wildebras.org/
https://www.goegespeeld.be/sites/default/files/content/tijdschrift_goe_gespeeld_jantje_beton-interactief.pdf
https://www.goegespeeld.be/sites/default/files/content/tijdschrift_goe_gespeeld_jantje_beton-interactief.pdf
https://www.halle.be/kindvriendelijkhalle/halle-op-weg-naar-een-kindvriendelijke-stad

