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Elk kind goed in zijn vel: 
8 pijlers voor veerkracht van kinderen en jongeren

in je stad/gemeente
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Dat geestelijke gezondheidsbevordering van kinderen en jongeren een 
belangrijk deel moet zijn van het beleid, wordt ondertussen door velen 
onderschreven. Voor de WHO en de VN is het zelfs een topprioriteit. 
Hoe je dit doet, is veel minder duidelijk. We zochten het uit en kwamen o.b.v. 
literatuuronderzoek en praktijkervaring tot acht thema’s of ‘pijlers’ waarrond 
je kan werken om het mentale welbevinden van kinderen en jongeren te 
versterken. 

De acht pijlers hebben vooral te maken met de sociale en fysieke omgeving 
waarin kinderen en jongeren opgroeien. Het zijn niet alleen individuele 
factoren die iemands geestelijke gezondheid bepalen, ook sociale netwerken 
en structurele factoren hebben een grote impact. Denk aan werk, woning, 
toegang tot hulp, sociaal kapitaal … Zowel de praktijk als de theorie tonen dat  
de focus op  ‘gemeenschapsveerkracht’ alsmaar belangrijker wordt dan de 
focus op individuele veerkracht.
De acht pijlers werden afgetoetst bij de vijf pilootsteden van het project 
Warme Stad. Ook zij ervaren ze als cruciaal om mentaal welbevinden van 
kinderen en jongeren in hun stad te versterken. 

We zien elke pijler als een uitdaging voor een lokaal bestuur. We beschrijven 
per uitdaging de doelstelling die we beogen, zowel bij het kind of de jongere 
zelf als in zijn directe en bredere omgeving. We geven altijd aan hoe je 
daaraan kan werken met concrete strategieën die in de literatuur of praktijk 
positieve effecten blijken te hebben. Per strategie geven we concrete acties 
die de pilootsteden opzetten, ter inspiratie. Die worden weergegeven in 
de matrix van Gezonde Gemeente of op een andere manier indien andere 
strategieën belangrijk bleken.

Maar: aandacht voor deze acht pijlers is geen garantie op een stad waar elk 
kind of elke jongere zich goed in zijn vel voelt. Want:

• Er moeten ook een aantal randvoorwaarden vervuld worden. De invulling 
van de pijlers gebeurt bijvoorbeeld best via samenwerking, met afstemming, 
vertrekkende vanuit de nood van de doelgroep zelf … Op deze procesfacto-
ren gaan we hier niet verder in. 

• Er zijn een aantal zaken waar je weinig impact op hebt vanuit je lokaal be-
stuur zoals het minimuminkomen en aangeboren kwetsbaarheden.

• De acht pijlers zijn mogelijk niet alomvattend. Het kan dat op termijn zowel 
vanuit de praktijk als vanuit de literatuur nog pijlers toegevoegd worden.

De pijlers geven wel een duidelijke richting aan voor lokale besturen: naar 
welke doelstellingen werken we toe en hoe doen we dat?

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende pijlers waaraan je kan 
werken met jouw lokaal bestuur. De bedoeling is om voor je eigen stad of 
gemeente na te gaan in welke mate je hier al mee bezig bent en hoe je dit in 
de toekomst kan versterken. We hopen je hiermee te inspireren om werk te 
maken van een stad of gemeente waar elk kind en elke jongere zich goed in 
zijn vel voelt.

inleiding
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Wanneer heeft een kind een veilige vertrekbasis? Als zijn basisbehoeften 
vervuld zijn en zijn rechten gerespecteerd worden. Zowel de fysieke als 
sociale basisbehoeften van kinderen én ouders moeten vervuld worden. 
Een veilige thuis en voldoende levensstandaard versterkt kinderen in het 
omgaan met tegenslagen en biedt een basis voor emotioneel en sociaal 
welbevinden, zowel op jonge als op oudere leeftijd. Het is vooral de 
subjectieve beleving van het al dan niet beantwoord zijn van de behoeften 
die het (on)welbevinden bepaalt. Sociale ongelijkheid versterkt het gevoel 
dat de basisbehoeften niet beantwoord zijn. 

pijler 1
besteed aandacht aan de basisbehoeften 
en rechten van kinderen en jongeren

doelstelling per doelgroep

• Kind/jongere: een kind of jongere heeft niet alleen een huis maar ook een 
thuis. Naast de fysieke behoeften zoals eten, drinken en bescherming tegen 
gevaar, zijn dus ook sociale en emotionele behoeften vervuld. Denk aan de 
nood aan contact, respons, voorspelbaarheid. Wie een veilige vertrekbasis 
heeft, kan zich veilig hechten aan zijn ouders. Kinderen en jongeren kennen 
ook hun rechten en weten waar ze terechtkunnen wanneer hun basisbe-
hoeften of -rechten niet vervuld worden.

• (Biologische/adoptie-/pleeg)ouders: ouders bieden hun kind een veilige 
vertrekbasis door hen te voorzien van eten, drinken, veiligheid en door te 
beantwoorden aan hun sociaal- emotionele behoeften. Om dit mogelijk te 
maken moeten de basisbehoeften van ouders zelf vervuld zijn. Zij hebben 
een inkomen dat minstens gemiddeld is (t.o.v. dat van hun omgeving),  
een zinvolle dagbesteding, een dak boven het hoofd, een veilige woonom-
geving en sociale contacten. Ouders weten waar ze terechtkunnen wanneer 
het misloopt en ze niet in staat zijn om de basisbehoeften van hun kind te 
vervullen.

• Sociale omgeving: leerkrachten, animatoren, buren … kunnen kinderen zelf 
veiligheid en warmte bieden. Daarnaast kunnen zij via de ouders meewerken 
aan die veilige basis door hen te ondersteunen, empoweren en te werken 
aan een inclusieve omgeving. Ze kunnen signaleren wanneer het misloopt 
en kinderrechten niet gerespecteerd worden door ouders of mensen uit de 
bredere omgeving van het kind. 
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strategie: hoe werk je hieraan vanuit jouw lokaal bestuur?

Vanuit jouw lokaal bestuur kan je zowel aan de basisbehoeften van ouders als 
van kinderen werken:

• voor ouders: een veilige gemeente creëren, waar iedereen een inkomen, 
woonst en werk heeft en niemand uitgesloten wordt (sociale ongelijkheid 
verkleinen). Zo stel je ouders in staat hun kinderen een veilige basis te bie-
den. 

• voor kinderen: veilige verplaatsingen mogelijk maken, kinderen als volwaar-
dige burgers benaderen, sensibiliseren over hun rechten (en wat te doen 
wanneer die niet gerespecteerd worden).
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deze matrix geeft voor deze pijler per strategie enkele inspirerende acties:

individu/ prioritaire/  
risicogroepen

buurt

gemeente/ocmw
(= alle inwoners en hun 

leefomgeving binnen een 
gemeente)

bovenlokaal

educatie

• Bekendmaking infor-
matie voor vroegtijdige 
schoolverlaters ‘ik maak 
werk van mijn toekomst’                           
(Warm Genk)

• Bekendmaking                     
‘verwarmingstoelage’               
(Warm Genk)

• Bekendmaking luierbank 
(Warm Genk)

• Bekendmaken bestaand 
aanbod dat kinderen helpt 
bij hun rechten: WATWAT, de 
klachtenlijn, Awel …

• Bekendmaking bestaande lo-
kale hulp- en dienstverlening 
voor jongeren dat hen helpt 
met basisbehoeften zoals bv. 
JAC en OCMW

• Filmpjes over rechten van 
studenten en hulp die ze 
daarbij kunnen krijgen 
(Warm Brugge)

omgevingsinterventies • Habbekrats-huis

• Extra aandacht voor                 
veiligheid in drukke buurten/
buurten waar  veel kinderen 
leven.

• Habbekrats-huis

• Veilige verplaatsing mogelijk 
maken in de hele stad

afspraken en regels

• Habbekrats-huis

• Tussenkomst door de stad 
voor nutsvoorzieningen 
(Warm Genk)

• Gratis huisvuilzakken         
(Warm Genk)
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zorg en begeleiding

• Toeleiding naar werk van 
maatschappelijk kwets-
bare jongeren via Start2        
(Warm Genk)

• Kinderrechtenonderzoek 
(Warm Genk)

• Begeleiding van kwets- bare 
jongvolwassenen naar zinvol-
le dagbesteding via ‘Beestig 
Wijs’ (Warm Genk)

• Jeugdadviseurs                 
(Warm Genk)

• Loket Kinderrechten        
(Warm Genk)

• Filmpjes over rechten van 
studenten en hulp die ze 
daarbij kunnen krijgen 
(Warm Brugge)
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Elk kind ervaart een warme, ondersteunende opvoeding op maat. 
Naast veiligheid voelen de kinderen ook warmte, liefde, verantwoordelijkheid 
en grenzen. Hun begeleiders (ouders, leerkrachten, jeugdleiders) zijn 
betrokken, geven grenzen aan en laten kinderen zelf participeren in de 
opvoeding. Ze hebben hierbij aandacht voor bekrachtiging en waardering 
van het kind of de jongere.  Een veilige hechting met de opvoeders legt de 
basis voor latere positieve relaties.

pijler 2
Moedig een warme, ondersteunende opvoeding aan

doelstelling per doelgroep

• Kind/jongere: een kind of jongere heeft meer dan een veilige basis nodig 
om zich tot een sterke volwassene te ontwikkelen die zich kan ontplooien, 
verbinden en bestand is tegen tegenslagen. Hij of zij krijgt warmte en liefde 
mee en ervaart tegelijk verantwoordelijkheid en grenzen. 

• (Biologische/adoptie-/pleeg)ouders: zijn in staat liefde en warmte te bie-
den en tegelijk grenzen aan te geven en controle uit te oefenen. Ze passen 
hierbij vooral positieve opvoedingsstijlen toe waarbij ze hun kind respecte-
ren, bekrachtigen en waarderen. Ze kunnen zich aanpassen aan hun kind en 
zoeken tijdig hulp wanneer zij of hun kind hier nood aan hebben/heeft. Om 
dat te kunnen bieden aan hun kind moeten ouders zich zelf goed in hun vel 
voelen.

• Sociale omgeving: ook de bredere sociale omgeving beïnvloedt de op-
voeding rechtstreeks of onrechtstreeks. Leerkrachten, animatoren en 
buurtbewoners kunnen de kinderen  bekrachtigen, waarderen en tegelijk 
verantwoordelijkheid en grenzen meegeven. Daarnaast kunnen ze ouders 
ondersteunen door hen te betrekken en een preventief opvoedingsonder-
steuningsaanbod te voorzien dat vertrekt vanuit de noden van ouders en 
kinderen. Zij moeten een rol opnemen in het signaleren en bespreekbaar 
maken van problemen wanneer hulp nodig is. 

strategie: hoe werk je hieraan vanuit jouw lokaal bestuur?

Vanuit jouw stad of gemeente kan je ouders en andere begeleiders van 
kinderen en jongeren ondersteunen in het grootbrengen van kinderen en 
jongeren door uitwisseling en bijscholing mogelijk te maken. 
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deze matrix geeft voor deze pijler per strategie enkele inspirerende acties:

individu/ prioritaire/  
risicogroepen

buurt

gemeente/ocmw
(= alle inwoners en hun 

leefomgeving binnen een 
gemeente)

bovenlokaal

educatie
• Bekendmaking zwanger-

schapsgroepen via Huizen 
van het Kind  (Warm Leuven)

• Ontmoetingsdag voor kinde-
ren van gescheiden ouders 
(Warm Leuven)

• Bekendmaking bestaand 
aanbod opvoedingsonder-
steuning (Warm Brugge)

• Oudercursus ‘voor je het 
weet zijn ze groot-cursus’ 
(Warm Turnhout)

• Warme William-campagne, 
moedigt aan écht te luisteren’ 
(alle Warme pilootsteden)

• Bounce Up (train-de-trai-
ner veerkrachtversterking)  
(Warm Leuven)

• Moeders informeren moeders 
(ontmoeting tussen moeders) 
(Warm Leuven)

• Spelmoment met ontmoe-
tingsgelegenheid Hoogland 
(Warm Leuven)
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omgevingsinterventies
• DOMO (ondersteun ge-

zinnen in moeilijkheden 
door buddywerking)                             
(Warm Leuven)

• Permanente vorming voor 
intermediairs ‘Geweldloos 
verzet’

• Ontmoetings- en vormings-
plekken voor ouders in hun 
buurt, bv. Huis van het Kind 
op 3 locaties (Warm Genk)

• Mobiel Huis van het Kind 
(Warm Brugge)

• Bounce Up (train-de-trai-
ner veerkrachtversterking)  
(Warm Leuven)

• Toverbostraining voor 
leerkrachten kleuters             
(Warm Turnhout)

• Training ‘Aandacht in             
Actie’ voor leerkrachten          
(Warm Genk)

• Warme School                       
(alle Warme Steden)

• Vorming ‘NokNok’ voor 
jeugdleiders (Warm Genk)

• Kadervorming jeugdleiders 
(Warm Brugge)

afspraken en regels
• Outreachend werken naar 

kwetsbare ouders aanmoe-
digen

• Aanbieden moeder-                
babywerking vanuit CGG                 
(Warm Leuven)

• Prenatale zwangerschaps-
groepen (Parelproject, Warm 
Leuven)

• Triple P toegankelijk maken 
bij kwetsbare ouders 

• Intervisie voor kinder-
werkers uit buurtcentra                  
(Warm Leuven)

• Zorg voor een toegankelijk 
‘Huis van het Kind’ waar ou-
ders en kinderen met ál hun 
vragen terechtkunnen

zorg en begeleiding
• Gezinscoach, volgens 1 gezin 1 

plan (Warm Leuven)

• Prenatale zwangerschaps-
groepen (Parelproject, Warm 
Leuven)

• Extra thuisbegeleiding voor 
kersverse ouders door Amber 
(Warm Leuven)

• Triple P opvoedingsonder-
steuning aanbieden
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Elk kind krijgt groeikansen op maat. Hiervoor heeft hij zowel thuis, op school 
als in de vrije tijd een uitdagende leeromgeving nodig die de kans geeft 
schoolse en niet-schoolse vaardigheden te ontwikkelen en zijn talenten ten 
volle te benutten. Elk kind heeft het gevoel een zinvolle bijdrage te leveren 
aan de gemeenschap en vindt zingeving in wat hij doet.

pijler 3
Ondersteun de persoonlijke ontwikkeling 

doelstelling per doelgroep

• Kind/jongere: een kind of jongere wordt uitgedaagd in verschillende 
omgevingen die hem of haar motiveren om nieuwe dingen te leren. Er is 
daarbij aandacht nodig voor zowel academische als sociale en emotionele 
competenties. Dat zal het kind of de jongere de kans geven om zijn of haar 
talenten te ontdekken en ten volle te benutten.

• (Biologische/adoptie-/pleeg)ouders: ouders kunnen thuis een positieve 
houding t.o.v. de school ondersteunen. Daarnaast kunnen zij de mogelijkheid 
scheppen om buiten de school te leren door deelname aan cultuur, sport en 
vrije tijd. 

• Sociale omgeving: de school is een van de belangrijkste leeromgevingen 
voor kinderen maar ook speelstraten, speeltuinen, sport en cultuur geven 
kinderen heel wat experimenteer- en  leermogelijkheden. De bredere omge-
ving van kinderen ondersteunen ook de ouders in het bieden van leermoge-
lijkheden voor hun kinderen. Door ouders te betrekken in het leren van hun 
kind, te werken aan de toegankelijkheid van verenigingen, positieve rolmo-
dellen te voorzien voor ouders …

strategie: hoe werk je hieraan vanuit jouw lokaal bestuur?

Het lokaal bestuur kan ouders, animatoren en leerkrachten ondersteunen om 
kinderen groeikansen te geven. Dat kan door ervoor te zorgen dat ze goed 
opgeleid zijn, toegankelijkheid aan te moedigen, speelruimten te creëren 
en door te werken aan een tolerante omgeving voor kinderen en jongeren. 
Daarnaast kan je inzetten op levenslang leren voor iedereen.
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deze matrix geeft voor deze pijler per strategie enkele inspirerende acties:

individu/ prioritaire/  
risicogroepen

buurt

gemeente/ocmw
(= alle inwoners en hun 

leefomgeving binnen een 
gemeente)

bovenlokaal

educatie

• Spelkoffers in de klas, bv. 
Geestje Gezond (Warm      
Turnhout) of de Samenwer-
kingskoffers (Warm Genk)

• Campagne NokNok

• Complimentenactie kleuter-, 
basis- en secundair onderwijs 
(Warm Genk)

• Maak vrijetijdsaanbod 
bekend (speelpleinwerking,           
jeugdverenigingen,               
jeugdvakanties, sportaanbod, 
kunstacademie …)

omgevingsinterventies

• Habbekrats-huis

• Outreachend werken op de 
STELPLAATS (Warm Leuven)

• Toeleiding naar vrije tijd 
in kwetsbare buurten, bv.         
Toekomst Ateliers aanbieden.

• Openbare Gevoelsplekken 
(Warm Gent)

• Spelkoffers in de klas, bv. 
Geestje Gezond (Warm Turn-
hout) of de Samenwerkings-
koffers (Warm Genk)

• Campagne NokNok

• Complimentenactie kleuter-, 
basis- en secundair onderwijs 
(Warm Genk)

• Maak vrijetijdsaanbod 
bekend (speelpleinwerking, 
jeugdverenigingen, jeugd-
vakanties, sportaanbod,                      
kunstacademie …)
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afspraken en regels

• Brugfiguren/ jongerenambas-
sadeurs voor toeleiding naar 
vrije tijd (Warm Genk, Warm 
Gent)

• Stel een subsidiereglement 
op voor vrijetijdsaanbieders 
die inzetten op toegankelijk-
heid voor kinderen en jonge-
ren in een maatschappelijk 
kwetsbare positie

• Habbekrats-huis

• Werk samen met UiTPAS (aan 
kansentarief) waardoor vrije 
tijd betaalbaar wordt voor 
ouders met beperkt inkomen

• Afspraak met hogeschool om 
‘gastcollege rond veerkracht’ 
in te bouwen in het curricu-
lum (Warm Brugge) 

• Subsidies voor Warme Scho-
len (in alle Warme pilootste-
den)

• Werk aan pestvrije sportclubs

• Charter ‘Geestig gezond 
sporten’ (Warm Leuven)

• Werk samen met de UiTPAS 
(aan kansentarief)

zorg en begeleiding

• Goedgevoelsstoel (werkt aan 
socio-emotionele ontwikke-
ling) in de werkwinkel (Warm 
Genk)

• ‘Kleutergroep ‘Op de brug 
naar 6 jaar’ (Warm Leuven) 

• Outreachend werken op de 
STELPLAATS (Warm Leuven) 

• Programma’s socio-               
emotionele ontwikkeling in 
scholen, bv. Rots en Water  
op school
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Elk kind en elke jongere voelt zich verbonden met ouders, andere 
volwassenen, leeftijdsgenoten en met organisaties zoals scholen, 
verenigingen ... Ook tussen de verschillende omgevingen van kinderen en 
jongeren (ouders, buurten, scholen, de gemeente) bestaat verbondenheid. 
Niemand wordt uitgesloten en kinderen en jongeren leren al op jonge leeftijd 
omgaan met diversiteit. Ouders en kinderen met een sterk sociaal kapitaal 
zijn beter bestand tegen tegenslagen en voelen zich deel van een groter 
geheel. 

pijler 4
Creëer verbondenheid tussen kinderen, 
jongeren en hun omgeving

doelstelling per doelgroep

• Kind/jongere: een kind of jongere heeft goede relaties met ouders en leef-
tijdsgenoten. Elk kind of jongere heeft minimaal één volwassene die in hem 
of haar gelooft. Daarnaast wordt verbinding met leeftijdsgenoten belang-
rijker bij het ouder worden. Kinderen en jongeren leren om niemand uit te 
sluiten en om te gaan met diversiteit. Door sociaal kapitaal op te bouwen 
kunnen kinderen en jongeren zich weren wanneer het moeilijker gaat.

• (Biologische/adoptie-/pleeg)ouders: ouders kunnen zich verbinden met 
hun kind, met elkaar, met andere gezinnen, met de buurt … Ouders met 
sociaal kapitaal kunnen zelf het goede voorbeeld geven, staan sterker in de 
opvoeding en kunnen hun kind zelf een netwerk aanbieden. Als ouders zelf 
het gevoel hebben deel uit te maken van een of enkele groepen, dan zullen 
ze hun kind aanmoedigen om niemand uit te sluiten.

Elk kind en elke jongere voelt zich verbonden met ouders, andere 
volwassenen, leeftijdsgenoten en met organisaties zoals scholen, 
verenigingen ... Ook tussen de verschillende omgevingen van kinderen en 
jongeren (ouders, buurten, scholen, de gemeente) bestaat verbondenheid. 
Niemand wordt uitgesloten en kinderen en jongeren leren al op jonge leeftijd 
omgaan met diversiteit. Ouders en kinderen met een sterk sociaal kapitaal 
zijn beter bestand tegen tegenslagen en voelen zich deel van een groter 
geheel. 

• Sociale omgeving: ook de school, buurt en verenigingen scheppen de condi-
ties om verbinding van kinderen en ouders met elkaar en met anderen moge-
lijk te maken. Gedeelde waarden, geloof en normen in organisaties creëren 
voor mensen de mogelijkheid zich daarmee te identificeren en zich deel te 
voelen van een groter geheel. Zo wordt er ook voor gezorgd dat niemand ge-
discrimineerd of uitgesloten wordt en dat diversiteit als iets positiefs ervaren 
wordt.kind, te werken aan de toegankelijkheid van verenigingen, positieve 
rolmodellen te voorzien voor ouders …

strategie: hoe werk je hieraan vanuit jouw lokaal bestuur?

Ook als lokaal bestuur kan je verbinding en diversiteit promoten en 
preventieve acties ondernemen om racisme en uitsluiting te vermijden. Dat 
kan door het creëren van gedeelde waarden en normen zodat burgers zich 
verbonden voelen, door het organiseren van ontmoetingsmogelijkheden zodat 
burgers zich kunnen verenigen en verbinden, door diversiteit te waarderen, 
vrijwilligerswerk te promoten, in te zetten op veerkrachtversterkende 
programma’s … 



15

deze matrix geeft voor deze pijler per strategie enkele inspirerende acties:

individu/ prioritaire/  
risicogroepen

buurt

gemeente/ocmw
(= alle inwoners en hun 

leefomgeving binnen een 
gemeente)

bovenlokaal

educatie

• Acties ter bevordering klas-
klimaat, bv. GIGOS, ik doe 
ertoe, Klas-In-Zicht

• Neem deel aan ‘week tegen 
pesten’ 

• Organiseer een Awareness-
day (in alle Warme pilootste-
den)

• Start to talk voor studenten 
(Warm Gent)

omgevingsinterventies

• Outreachend werken op de 
STELPLAATS (Warm Leuven)

• Habbekrats-huis

• Maak groene pleintjes/ speel-
ruimten

• Zet overal buurtwerkingen op 
(Warm Leuven)

• Buitenspeeldag faciliteren 
(Warm Genk)

• Jongerenhuizen waar jon-
geren elkaar ontmoeten, bv. 
OverKop-huis (Warm Genk 
en Warm Gent) of Route 36 
(Warm Brugge)

• Netwerk on Wheels waardoor 
Intermediairs beter samen-
werken i.f.v. kinderen en 
jongeren (Warm Leuven)

• Leuven prikkelt (intermediairs 
werken samen met jongeren 
aan slogans) (Warm Leuven)

• Doe mee met de ‘dag van de 
jeugdbeweging’

• Buddy & Mind voor alle 
studenten aan de Howest 
(Warm Brugge)

• MindMates voor alle stu-
denten aan de KU Leuven 
(Warm Leuven)

• KLIK app voor studenten 
van de Gentse instellingen 
hoger onderwijs (Warm 
Gent)

• Start to talk (Warm Gent)
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afspraken en regels

• Subsidies voor brugfiguren 
aan de schoolpoort voor 
kwetsbare ouders

• Werk samen met ‘Steunpunt 
vakantieparticipatie’ (zodat 
vakantie ook betaalbaar 
wordt voor gezinnen met laag 
inkomen)

• Habbekrats-huis

• Organiseer een Awareness-
day (in alle Warme pilootste-
den)

zorg en begeleiding

• Zorgen dat lotgenoten elkaar 
kunnen vinden, bv. ontmoe-
tingsdag ouders en kinderen 
na echtscheiding (Warm 
Leuven)

• Outreachend werken op de 
STELPLAATS (Warm Leuven) 

• Jongerenhuizen, bv. Over-
Kop-huis (Warm Genk en 
Warm Gent) of Route 36 
(Warm Brugge)
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Elk kind of elke jongere krijgt kansen om gezond op te groeien in een 
gezonde omgeving en wordt beschermd tegen gezondheidsrisico’s. De 
fysieke gezondheid wordt deels bepaald door biologische factoren waar we 
weinig invloed op hebben, maar ook door omgevingsfactoren waar we wél 
invloed op hebben. Een gevoel van energie, vitaliteit maakt dat kinderen en 
jongeren ook minder kansen hebben op fysieke aandoeningen. Het is dus 
vooral de perceptie van de eigen gezondheid die bepalend is.

pijler 5
maximaliseer kansen op fysieke gezondheid

doelstelling per doelgroep

• Kind/jongere: elk kind of elke jongere krijgt kansen om gezond op te 
groeien in een gezonde omgeving. Dat betekent dat kinderen/jongeren 
een gezonde levensstijl en leefomgeving hebben, bewust zijn van gezond-
heidsrisico’s (veilige seks, middelengebruik …) en tijdig de juiste behandeling 
zoeken indien er toch fysieke problemen opduiken. Kinderen en jongeren 
voelen zich vitaal waardoor de kans op fysieke aandoeningen verkleint.

• (Biologische/adoptie-/pleeg)ouders: ouders bieden hun kind al een gezon-
de omgeving wanneer de baby nog in de buik zit (gezonde lucht, gezond 
huis, gezonde voeding …). Daarnaast moedigen ze hun kinderen aan tot een 
gezonde levensstijl door die thuis toe te passen, hen de mogelijkheid te bie-
den positieve ervaringen op te doen met sport, hen te sensibiliseren voor 
risico’s van roken, middelenmisbruik en onveilige seks. Ouders zoeken ook 
tijdig de gepaste hulp bij fysieke problemen. Ze voelen zich vitaal waardoor 
de kans op fysieke aandoeningen verkleint.

strategie: hoe werk je hieraan vanuit jouw lokaal bestuur?

Als lokaal bestuur werk je aan een gezonde omgeving om de fysieke 
gezondheid van de burgers mogelijk te maken. Je kan veilige, 
actieve verplaatsingen aanmoedigen, luchtvervuiling voorkomen en 
sensibiliseringscampagnes opzetten of ondersteunen rond gezondheidsrisico’s. 
Daarnaast heb je invloed op de determinanten van een goede gezondheid 
(inkomen, werk, woonst …) en kan je de toegankelijkheid van hulpdiensten 
vergroten.

• Sociale omgeving: promoot een gezonde levensstijl bij ouders en kinderen 
en sensibiliseert hen voor de risico’s van roken, middelenmisbruik, slechte 
binnen- en buitenlucht, onveilige seks. Scholen, vrijetijdsaanbieders,         
beleidsmakers … werken ook aan een gezonde sociale omgeving door 
veilige en actieve verplaatsing mogelijk te maken, te zorgen voor gezonde 
voeding en gezonde lucht op school of in de vereniging. Ten slotte wordt  
tijdig doorverwezen als er fysieke problemen opduiken bij kinderen of 
jongeren. De omgeving geeft kinderen, jongeren en hun gezin kansen tot 
vitaliteit waardoor ze de kans op fysieke gezondheid vergroot.
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deze matrix geeft voor deze pijler per strategie enkele inspirerende acties:

individu/ prioritaire/  
risicogroepen

buurt
gemeente/ocmw

(= alle inwoners en hun 
leefomgeving binnen een gemeente)

bovenlokaal

educatie

• Sensibiliseringscampagne 
gezondheidsrisico’s, bv.          
vaccinaties/screening …

• Kleurrijk Gezond motiveert 
mensen met migratieachter-
grond om gezond te eten en 
voldoende te bewegen

• Informeer over plekken om 
buiten te spelen, bv. kaart 
speelterreintjes (Warm Genk)

• Preventieve acties rond middelenmis-
bruik op school, bv. preventie drugs en 
alcohol op school, Bazaar en Kastaar

• Bied via de scholen educatieve pakket-
ten aan rond seksualitei.

• Zet in op de campagne ‘Wees niet gek. 
Doe de tekencheck!’

• Organiseren van Gezonde Ontbijten 
voor basisscholen (Warm Genk)

• Werk mee met de campagne ‘Generatie 
Rookvrij’

• Teken het charter (Geestig Gezond 
Sporten)

omgevingsinterventies

• Organiseer speelstraten/ 
schoolstraten (Warm Leuven)

• Zet fitnesstoestellen in park 
en/of bos

• Voorzie een skatepark

• Maak groene ruimtes

• Voorzie fietspaden

• Maak door deel te nemen aan ‘Gene-
ratie rookvrij’ sport- en speelterreinen 
rookvrij

• Deel bij elk concert in het jeugdhuis of 
in open lucht gratis oordopjes uit om 
gehoorschade tegen te gaan

• Ga samen voor een gezonde en actieve 
kinderopvang in de gemeente

• Streef naar rookvrije sportclubs

• Organiseer ‘Mindfulness in het Middel-
baar’

• Organiseer ‘Opboksen’ (Warm Genk)

https://www.gezondleven.be/projecten/actieve-kinderopvang
https://www.gezondleven.be/projecten/actieve-kinderopvang
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afspraken en regels

• Stel een subsidiereglement 
op voor sportaanbieders die 
inzetten op toegankelijkheid 
voor kinderen en jongeren 
in een maatschappelijk           
kwetsbare positie

• Werk samen met              
Geestig  Gezond Sporten                
(Warm Leuven)

• Werk met de UiTPAS           
(aan kansentarief) in sport-
clubs zodat kinderen en 
jongeren uit een gezin met 
weinig inkomen toch kunnen 
sporten

• Moedig scholen aan om hun 
sportinfrastructuur en speel-
plaats te delen met de buurt 
voor meer beweegkansen

• Actieve verplaatsing aanmoedigen door 
subsidies: bv. groepsaankoop elektrische 
fietsen

• Word een ‘Goe Gespeeld! Gemeente’ en 
maak werk van een positief speelklimaat in 
de gemeente

• Werk samen een alcohol- en drugbeleid 
voor het plaatselijke jeugdhuis en de jeugd-
bewegingen uit 

• Moedig scholen aan een Gezonde School 
te worden.

• Werk met een Sport-na-School-pas        
(Warm Genk)

• Maak van de school in jouw gemeente een 
‘Brede School’

zorg en begeleiding

• Smartstop om te stoppen met roken

https://www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-school
http://www.bredeschool.org
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Elk kind groeit op in een klimaat waar zorgen en kwetsbaarheden 
bespreekbaar zijn. Er heerst geen taboe over psychische problemen en de 
omgeving moedigt hen aan om over kopzorgen te spreken. Elk kind of elke 
jongere komt uitdagingen tegen die hij/zij niet alleen aankan. Een eerste 
stap om te voorkomen dat deze uitdagingen een probleem worden, is ze 
bespreken met mensen uit de dichte of brede sociale omgeving. 

pijler 6
maak kwetsbaarheid bespreek in een veilige omgeving

doelstelling per doelgroep

• Kind/jongere: alle kinderen of jongeren in de stad voelen de openheid om 
hun zorgen te bespreken in verschillende omgevingen. Ze ervaren geen 
stigma en discrimineren zelf  anderen niet omdat ze een probleem ervaren. 
Ze weten bij wie ze terechtkunnen en voelen zich gesteund, gehoord en 
begrepen. Ze staan open en leren luisteren naar leeftijdsgenoten die het 
moeilijk hebben. 

• (Biologische/adoptie-/pleeg)ouders: alle ouders moedigen hun kind aan 
om diens zorgen met hen of met andere mensen in hun omgeving te be-
spreken. Ze kunnen openheid creëren, tonen dat ze er zijn wanneer het 
nodig is, luisterbereidheid tonen en hulp zoeken indien nodig.

• Sociale omgeving: ook in scholen, buurten, verenigingen en andere organi-
saties waar kinderen komen, is praten over kopzorgen geen taboe en wordt 
het stigma dat rust op ‘mensen met problemen’ doorbroken. Dat kan door 
rolmodellen naar voor te schuiven die over hun problemen durven praten, 
vertrouwensfiguren aan te duiden die dichtbij de kinderen staan, opvoeders 
te trainen om luisterbereidheid te tonen …

strategie: hoe werk je hieraan vanuit jouw lokaal bestuur?

Lokale besturen kunnen burgers sensibiliseren over het belang van openheid 
en luisterbereidheid zodat zorgen bespreekbaar worden. Daarnaast zetten 
ze in op het doorbreken van taboes zodat mensen geen stigma ervaren 
(werk, school, sportclub …) als ze hun problemen uiten. Dat kan door zelf 
sensibiliseringscampagnes op te zetten of hiervoor samen te werken met 
Vlaamse of lokale partners. 
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deze matrix geeft voor deze pijler per strategie enkele inspirerende acties:

individu/ prioritaire/  
risicogroepen

buurt

gemeente/ocmw
(= alle inwoners en hun 

leefomgeving binnen een 
gemeente)

bovenlokaal

educatie
• Sensibiliseringscampagnes 

naar kwetsbare groepen, bv. 
Warme William op de bank in 
Habbekrats, Habbekrats-jon-
geren uitnodigen voor Aware-
nessday (Warm Gent)

• Gevoelsmuur op publieke 
plaatsen, maakt emoties 
bespreekbaar (alle Warme 
pilootsteden)

• Sensibiliseringscampagne 
‘Warme William’ motiveert 
kinderen, jongeren en hun 
omgeving écht naar elkaar te 
luisteren 

• Rolmodellen die spreken over 
kwetsbaarheid, bv. Kamal 
Khamarch, Radio Gaga 

• Filmvoorstelling ‘Inside Out’ 
(Warm Brugge)

• Filmvoorstelling ‘Wild thing’ 
(Warm Leuven)

• Slogan-actie, bv. Leuven 
prikkelt (Warm Leuven) of 
beeldvormingsactie (Warm 
Turnhout)

• Organiseer een Awareness-
day (alle Warme pilootsteden)

• Gevoelsbuttons (alle Warme 
Steden)

• Complimentenactie op school 
(Warm Genk)

• Warme William op zijn bank 
reist rond (in alle Warme 
pilootsteden)

• Toverbostraining voor 
kleuterleerkrachten (Warm 
Turnhout)

• Folder suïcide voor studen-
ten Hogescholen (Warm 
Brugge)

• Start to talk voor studenten 
(Warm Gent)
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omgevingsinterventies
• Sensibiliseringscampagnes 

naar sportclubs/werkplaatsen

• Organiseer een Awareness-
day (alle Warme pilootsteden)  

• Promofilmpje Warme William 
verspreiden in Euroscoop van 
Genk (Warm Genk)

• Leuven prikkelt (intermediairs 
werken samen met jongeren 
aan slogans) (Warm Leuven)

• Complimentenactie op school 
(Warm Genk)

• Toverbostraining voor 
kleuterleerkrachten (Warm 
Turnhout)

• Start to talk voor studenten 
aan de instellingen hoger 
onderwijs in Gent (Warm 
Gent)

• MindMates voor alle           
studenten KU Leuven 
(Warm Leuven)

afspraken en regels
• Subsidiëren Warme               

William-campagne

• Jaarlijkse subsidie                                                      
Awarenessday                   
(Warm Brugge)           

zorg en begeleiding
• Jeugdopbouwwerker in de 

Overkop-huizen (Warm Gent 
en Warm Genk)

• Begeleiding door studen-
tenpsychologen van Start to 
talk voor studenten aan de 
instellingen hoger onderwijs 
in Gent (Warm Gent)
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Elk kind en elke jongere heeft toegang tot een aangepast 
hulpverleningsaanbod op het moment dat hij of zij met grote uitdagingen te 
maken heeft. Zij en hun ouders herkennen problemen tijdig, vinden de weg 
naar de juiste hulp en krijgen hulp waarbij hun noden centraal staan.

pijler 7
zorg dat kinderen en jongeren gemakkelijk 
de weg naar hulp vinden

doelstelling per doelgroep

• Kind/jongere: alle kinderen en jongeren in de stad kunnen spreken over 
hun problemen en vinden de weg naar hulpverlening. Ze krijgen aangepaste 
hulp, waarbij hun noden centraal staan.

• (Biologische/adoptie-/pleeg)ouders: ouders herkennen snel sociale, emoti-
onele, leer- en gedragsproblemen bij hun kind en zijn in staat de juiste hulp 
te vinden. Ouders voelen zich betrokken bij de problemen en zijn bereid ze 
indien nodig samen aan te pakken. Ze herkennen problemen bij zichzelf en 
zoeken hulp zodat de negatieve impact daarvan op hun kinderen beperkt 
blijft.

• Sociale omgeving: signaleert problemen tijdig aan de ouders en verwijst 
goed door indien nodig. Hulpverleningsorganisaties zijn toegankelijk door 
hun aanbod duidelijk te communiceren, kosten te beperken, fysiek dichtbij 
de mensen te staan … Door sessies aan te bieden op plaatsen waar kinderen 
(en ouders) sowieso komen, maken zij hun aanbod proactief bekend. Zo kan 
bijvoorbeeld ook op school gewerkt worden rond pesten. 

• Gemeente en partners: er is een toegankelijk aanbod aan hulpverlening 
nodig, zodat ouders en kinderen er gemakkelijk de weg naartoe vinden. De 
gemeente speelt hierin een belangrijke rol. Ze moedigt de toegankelijkheid 
van de hulpverlening aan (communicatie, kosten, fysieke nabijheid …) en kan 
ook scholen en verenigingen aanmoedigen het hulpverleningsaanbod naar 
hen toe te trekken.

Elk kind en elke jongere heeft toegang tot een aangepast 
hulpverleningsaanbod op het moment dat hij of zij met grote uitdagingen te 
maken heeft. Zij en hun ouders herkennen problemen tijdig, vinden de weg 
naar de juiste hulp en krijgen hulp waarbij hun noden centraal staan.
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strategie: hoe werk je hieraan vanuit jouw lokaal bestuur?

Als lokaal bestuur kan je ervoor zorgen dat kinderen, jongeren en hun ouders 
de weg naar de juiste hulp gemakkelijker vinden. Hoe? Door de hulp dichtbij 
hen te brengen. Dat kan op verschillende manieren:

• Inzetten op betaalbaarheid, via gratis aanbod.     
Voorbeeldacties: TEJO (Warm Genk), OverKop-huis (Warm Gent en Warm 
Genk), Route 36 (Warm Brugge)

• Inzetten op bereikbaarheid, door outreachend te werken.   
Voorbeeldacties: OverKop-huis (Warm Gent en Warm Genk) , spel ‘Zit je 
met een ei’ in de klas, Goed weekend (vrijetijdsaanbod in het bijzijn van een 
therapeut) (Warm Leuven), outreachend werken op de STELPLAATS (Warm 
Leuven)

• Inzetten op beschikbaarheid, door directe toegang    
(zonder inschrijving, wachtlijst …) mogelijk te maken.   
Voorbeeldacties: OverKop-huis (Warm Gent en Warm Genk), JAC, Netwerk 
on Wheels (zodat hulpverleners elkaars aanbod kennen en goed kunnen 
doorverwijzen) (Warm Leuven)

• Inzetten op begrijpbaarheid, via duidelijke communicatie.   
Voorbeeldacties: verspreiden hulpkompas naar scholen (Warm Genk), socia-
le kaart in spelvorm (Warm Gent), bekendmaking JAC via meetlatjes (Warm 
Genk)

• Inzetten op bruikbaarheid, door de noden van kinderen, jongeren en 
hun ouders centraal te stellen.      
Voorbeeldacties: vorming voor hulpverleners ‘hoe bereik ik jongeren’ (Warm 
Leuven), collaboratieve zorgnetwerken voor vluchtelingen (Warm Leuven), 
Bounce Up (train-de-trainer rond veerkracht) (Warm Leuven)

• Inzetten op bekendheid van het aanbod bij de einddoelgroep.  
Voorbeeldactie: maken en verspreiden van filmpjes die studenten in Brugge 
informeren over de bestaande hulp- en dienstverlening (Warm Brugge)
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pijler 8
betrek kinderen en jongeren bij het beleid

doelstelling per doelgroep

• Kind/jongere: kinderen en jongeren voelen zich gehoord in de verschillen-
de omgevingen waar zij opgroeien. Doordat zij kunnen participeren, krijgen 
zij het gevoel ertoe te doen en het geeft hen ook een gevoel van controle 
over hun eigen leven en omgeving.

• (Biologische/adoptie-/pleeg)ouders: omoedigen hun kind aan de   
opvoeding, omgeving, gemeente zelf actief vorm te geven via participatie. 
Daarnaast voelen zij zich als ouder zelf gehoord. Dat maakt het gemakkelij-
ker om het goede voorbeeld te geven aan hun kind.

• Sociale omgeving: kinderen en hun ouders kunnen zowel op school als 
in de buurt en in verenigingen participeren. Dat kan gaan van een kleine 
bevraging tot een uitgebreid traject waarbij naar de mening van kinderen, 
jongeren en/of hun ouders geluisterd wordt om daar effectief iets mee te 
doen. Daarnaast kan in de organisatie een groep van afgevaardigden van 
kinderen, jongeren en/of hun ouders gemaakt worden die via een raad op 
een structurele manier beluisterd worden. Door kinderen, jongeren en hun 
ouders impact te geven op hun omgeving, krijgen beslissingen een breder 
draagvlak. En zo geef je kinderen ook een gevoel van verantwoordelijkheid 
voor en impact op hun omgeving.

Kinderen en jongeren voelen dat hun mening ertoe doet in hun stad of 
gemeente. Zowel in de organisaties waar ze vaak komen als in hun eigen 
stad of gemeente wordt hun mening gevraagd en wordt daar ook iets mee 
gedaan. Zo worden ze niet uitgesloten maar krijgen ze het gevoel impact te 
hebben op de wereld rondom hen.

strategie: hoe werk je hieraan vanuit jouw lokaal bestuur?

Als lokaal bestuur kan je kinderen- en jongerenparticipatie op verschillende 
manieren in de hand werken. 

Dat kan gedaan worden door:

• jongeren toe te leiden naar participatiekanalen

• regelmatig jongeren te bevragen op verschillende manieren
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deze matrix geeft voor deze pijler per strategie enkele inspirerende acties:

individu/ prioritaire/  
risicogroepen

buurt

gemeente/ocmw
(= alle inwoners en hun 

leefomgeving binnen een 
gemeente)

bovenlokaal

educatie
• Kwetsbare jongeren toelei-

den naar de jeugdraad (Warm 
Turnhout)

• Initiatieven voor jongerenpar-
ticipatie bekend maken

• Bekendmaken van acties 
rond jongerenparticipatie 
voor bovenlokale thema’s

omgevingsinterventies

• Bij de invulling van de 
‘Gevoelsplekken’ werden jon-
geren en scholen uit de buurt 
betrokken (Warm Gent)

• Intermediairs aanmoedigen/ 
vormen om kinderen en 
jongeren te betrekken bij de 
invulling van hun aanbod.

• Evaluatietool ontwikkelen om 
acties systematisch te evalue-
ren bij de deelnemers online 
bevraging bij jongeren via de 
jeugdmonitor

afspraken en regels

• Samenwerken met een jeugd-
werking voor maatschappelijk 
kwetsbare jongeren zodat 
hun stem ook gehoord wordt 
(Warm Gent)

• Jeugdraad systematisch 
betrekken bij beleidsbeslis-
singen

• Aftoetsen van je actieplan 
Warme Stad of Gemeente bij 
de jeugdraad (Warm Turn-
hout)

• Mayor@YourTown             
(Warm Gent)

zorg en begeleiding

• That’s the Spirit! (bracht de 
drempels die jongeren erva-
ren rond geestelijke gezond-
heid(szorg) in kaart (Warm 
Brugge)
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