
1

STEDEN &
GEMEENTEN

inspiratiebox voor warme 
steden & gemeenten

Verzameling goede praktijken die werken aan een warme omgeving waar elk kind, 
elke jongere zich goed in zijn vel voelt.

Filmpjes studentenvoorzieningen     -      Geweldloos verzet    -       Habbekrats-huis

Triple P    -      Zwangerschapsgroepen  Parelproject      -      Mayor@yourtown

Complimentenactie voor het onderwijs  -  Rondreizende Warme William bank 

Outreachend werken op de STELPLAATS    -      Aandacht in actie    -      Route 36

KLIK-app    -      Awarenessday    -      KIVA-antipestprogramma    -      Slogan-actie

Samenwerkingskoffer Geestje gezond    -      Netwerken on Wheels

Mindful in het middelbaar    -       NokNok voor jeugdleiders    -      Overkop-huis

Opboksen    -      Warme School      -      Mindmates    -       BOUNCE up      

Geestig Gezond Sporten    -       Start to talk    -      Toverbostraining   

 Openbare gevoelsplekken

pijler 1
Besteed aandacht aan de basisbehoeften en rechten van 

kinderen en jongeren
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inhoud

inleiding

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

voorbeeld 1: filmpjes studentenvoorzieningen 

voorbeeld 2: habbekrats-huis
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Jouw Warme Stad of Gemeente maakt werk van een integraal 
beleidsplan door een omgeving te creëren waar kinderen en 
jongeren zich goed in hun vel voelen. Je zette daarvoor al een paar 
belangrijke stappen en koos bewust voor enkele pijlers van een 
Warme Stad of Gemeente. Deze inspiratiebox helpt en inspireert je 
om die pijlers in te vullen met concrete acties. Het is een verzameling 
van positief geëvalueerde praktijken uit andere (Warme) Steden die 
telkens bij een of enkele van de pijlers passen. Elke actie heeft een 
eigen actiefiche waarin ze wordt uitgelegd en geëvalueerd.

Of een actie al dan niet in deze inspiratiebox opgenomen wordt, 
hangt af van een aantal criteria. Namelijk:  

• De actie past minstens bij een van de acht pijlers van een Warme 
Stad of Gemeente. Dat betekent dat ze bij de doelstellingen van 
het project past en beantwoordt aan de noden van de kinderen en 
jongeren (value-based).

• De actie kan worden geïmplementeerd in en overgezet naar ande-
re steden en gemeenten. Wat we uit de Warme Stad-acties leerden 
aan uitdagingen en mogelijkheden tot maatwerk, geven we ook 
mee in de actiefiche. 

• De actie kan verankerd worden. Het creëren van een warme 
omgeving voor kinderen en jongeren vraagt tijd. Eenmalige acties 
hebben weinig invloed, daarom is het belangrijk om manieren te 
zoeken waarop de acties verankerd kunnen worden. 

• De actie is in de praktijk ontstaan en wordt gewaardeerd door 
intermediairs uit het veld. De aanpak van deze bottom-up ontstane 
acties wordt altijd uitgelegd in de fiches. Zo bestaan de acties niet 
alleen in de hoofden van de uitvoerders, maar kunnen ze ook door 
andere partijen worden overgenomen en uitgevoerd. Dat maakt 
dat ze minimum tot trede 1 van de Effectladder van het Neder-
landse Jeugdinstituut behoren. Als een bepaalde actie een weten-
schappelijke onderbouwing heeft, dan wordt daarnaar verwezen in 
de actiefiche. 

Als lokaal bestuur heb je een regiefunctie. Het is dus zeker niet de 
bedoeling dat je alles zelf doet. Wat je wel moet doen, is erover 
waken dat de pijlers die prioriteit zijn in jouw stad of gemeente, 
ingevuld worden met acties. Het is belangrijk na te denken over 
welke intermediairs je nodig hebt, en welke ambtenaren uit andere 
beleidsdomeinen misschien een voortrekkersrol kunnen opnemen bij 
concrete acties (of daarvoor budget kunnen vrijmaken). 

inleiding

https://www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-gemeente/beleid-mentaal-welbevinden-en-veerkracht/warme-steden-en-gemeenten
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Effectieve-jeugdhulp/Effectieve-organisaties/Werken-aan-effectiviteit
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Effectieve-jeugdhulp/Effectieve-organisaties/Werken-aan-effectiviteit
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Elke actie heeft een aantal kenmerken die aangegeven worden met icoontjes: 

baby
0 - 3 jaar

hulpverlener

gelijke kansen

kind
3 - 24 jaar

welzijnswerker

sociaal welzijn

leerkracht

jeugd

student
18 - 24  jaar

student

onderwijs

beleidsmaker

publieke ruimtevrije tijd

doelgroep
voor wie is de actie bedoeld? (leeftijd altijd vermelden)

intermediair
met wie werk je samen voor de actie?

beleidsdomein
binnen welk beleidsdomein past de actie?

voorwaardelijk veelbelovend plausibeldoeltreffend werkzaam

effectenladder van het nederlandse jeugdinstituut
toont in welke mate de actie onderbouwd is met evaluatiegegevens

warme stad
waar vond de actie plaats?

baby’s

hulpverleners

sociaal welzijn

kinderen

medewerker 
welzijn/ vrije tijd

gelijke kansen

studenten

studenten

onderwijs

leerkrachten

publieke ruimte

beleidsmakers

vrije tijd jeugd
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De acties geven je inspiratie en zetten aan tot maatwerk. Ze bieden 
niet automatisch garantie op succes. Meestal is er meer dan één 
actie nodig om een pijler te realiseren in jouw stad of gemeente. En 
rekening houden met de lokale context blijft natuurlijk ook belangrijk. 
De lokale implementatie moet opgevolgd en eventueel bijgestuurd 
kunnen worden. Misschien kan je een actie grotendeels overnemen. 
Of misschien brengt ze je op nieuwe ideeën. En dat is allemaal 
goed. Wil je weten waarmee je best rekening houdt als je een actie 
kiest? Dat lees je in stap 4 van het stappenplan Warme Steden en 
Gemeenten.

De inspiratiebox bevat alle acties uit Warme Stad die aan 
bovenstaande criteria voldoen. Er zijn nog andere acties (al dan niet 
van Warme Stad) waarmee je aan de pijlers kan werken. Die werden 
geïnventariseerd en je vindt ze per pijler in een matrix. 

Deze inspiratiebox is dus niet af. Het is een groeidocument waaraan 
nieuwe of nog niet geëvalueerde acties uit Warme Steden of 
Gemeenten toegevoegd kunnen worden. Ook de mate waarin 
de acties onderbouwd zijn, kan aangepast worden wanneer meer 
evaluatiegegevens verzameld worden. Niet onbelangrijk, want 
hoe meer een actie onderbouwd is, hoe hoger ze komt op de 
Effectladder van het Nederlandse Jeugdinstituut. We willen dan 
ook élke Warme Stad of Gemeente aanmoedigen om hun ervaringen 
met acties uit de inspiratiebox met ons te delen en nieuwe acties 
door te geven aan sarah.peene@gezondleven.be. Dan kijken we of 
die nieuwe acties opgenomen kunnen worden in de inspiratiebox om 
zo nieuwe Warme Steden en Gemeenten te inspireren.

Deze inspiratiebox helpt je samen met andere tools een concrete 
invulling te geven aan Warme Steden en Gemeenten. Heb je al een 
engagement tot Gezonde Gemeente? Dan helpt dit hierbij. Als je aan 
de slag gaat met deze inspiratiebox werk je aan mentaal welbevinden 
van kinderen en jongeren. Meer informatie over Gezonde Gemeente 
en over hoe Warme Steden en Gemeenten daar een invulling van zijn, 
vind je op de website van Gezonde Gemeente.

https://www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-gemeente/beleid-mentaal-welbevinden-en-veerkracht/warme-steden-en-gemeenten/de-7-stappen-naar-een-warme-stad-of-warme-gemeente
https://www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-gemeente/beleid-mentaal-welbevinden-en-veerkracht/warme-steden-en-gemeenten/de-7-stappen-naar-een-warme-stad-of-warme-gemeente
https://www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-gemeente/beleid-maken/wat-is-een-gezondheidsbeleid-gemeente
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Effectieve-jeugdhulp/Effectieve-organisaties/Werken-aan-effectiviteit
mailto:sarah.peene%40gezondleven.be?subject=
https://www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-gemeente/beleid-mentaal-welbevinden-en-veerkracht/warme-steden-en-gemeenten
https://www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-gemeente
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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

basiswerkpunten voor deze pijler

• Werken aan thema’s zoals een volwaardig inkomen, werk, woonst 
en het mogelijk maken van veilige verplaatsingen voor kinderen én 
ouders, dragen bij tot deze pijler. Hoewel een aantal van deze the-
ma’s eigenlijk buiten de bevoegdheden van lokale besturen vallen, 
heb je toch heel wat in handen om voor kinderen en jongeren een 
verschil te maken.

• Je kan de hulp- en dienstverlening die daarrond al bestaat bekend 
maken via verschillende communicatiekanalen. Denk aan: getui-
genissen op sociale media, filmpjes, affiches en flyers hangen en 
verdelen op plaatsen waar veel jongeren komen …

• Er zijn al organisaties die bekend maken waar kinderen en jonge-
ren recht op hebben. Voorbeelden van die organisaties zijn het 
Kinderrechtencommissariaat, WATWAT, de Vlaamse Jeugdraad 
en Awel. Je kan extra inspanningen leveren om de informatie die 
zij verspreiden tot bij de einddoelgroep te krijgen in jouw stad of 
gemeente.

• Je kan inzetten op het toegankelijk maken van de dienstverlening 
die kinderen en jongeren informeert over hun rechten en helpt bij 
het beantwoorden van hun basisbehoeften. Denk hierbij bijvoor-
beeld aan het aanbod van JAC, Huis van het Kind, Kind en Gezin … 

https://www.kinderrechtencommissariaat.be
https://www.watwat.be
https://vlaamsejeugdraad.be
https://awel.be
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voorbeeld 1: filmpjes studentenvoorzieningen 

1 7

hulpverlener
student

18 - 24  jaar
student

17 - 24 jaar
studentenbegeleider sociaal welzijn onderwijs voorwaardelijksociaal welzijn onderwijs voorwaardelijk

wat 5 filmpjes over de studentenvoorzieningen die de hogescholen in 
Brugge en Brugge Studentenstad aanbieden. Hiermee wil Warm 
Brugge het aanbod  bekender maken bij (potentiële) studenten 
en hen informeren over waar ze recht op hebben. Thema’s 
die aan bod komen in de filmpjes zijn: het recht op financiële 
ondersteuning, psychosociale ondersteuning, studiebegeleiding, 
vrije tijd en huisvesting en welke dienstverlening zij hiervoor kunnen 
inschakelen. 

doel (Potentiële) studenten bewust maken van hun rechten:

• Studenten zijn geïnformeerd over de dienstverlening van de 
Brugse studentenvoorzieningen en Brugge Studentenstad.

• Jongeren ervaren de overstap van het middelbaar naar hoger 
onderwijs als gemakkelijk en weten hulp in te schakelen wanneer 
het moeilijker gaat.

partners Jeugddienst Brugge, Brugge Studentenstad, Brugge Plus vzw, 
ZoWe Verpleegkunde, Vives Brugge, Howest Brugge en Vesalius 
Verpleegkunde

budget De ontwikkelingskost van de vijf filmpjes bedroeg € 2.500               
(uren filmmaker, materiaalkost).
 
Er moest niet betaald worden voor:
• Faciliteiten: er werd gebruik gemaakt van de studentenvoorzie-

ningen zelf. 

• Acteurs: de studenten getuigden zelf. 

pijler

https://www.facebook.com/watch/?v=102366324045142
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strategie in de 
matrix

• Educatie: de filmpjes sensibiliseren de studenten en informeren 
ze over hun rechten en de beschikbare hulp. 

• Zorg en begeleiding: de filmpjes maken de bestaande hulp- en 
dienstverlening toegankelijker. 

wat kan je doen 
als lokaal 
bestuur

• Organiseer een overleg met de betrokken partners:

 - Betrek partners die inzicht hebben in de noden van de doel-
groep. Suggesties: JAC/ studentenbegeleiders/ jongerenverte-
genwoordigers (zoals jeugdraad/ jeugdwerker …).

 - Schakel tijdig een communicatiespecialist in die ervaring heeft 
in het communiceren op maat van jongeren. Dit zorgt voor rea-
listische verwachtingen bij de partners. 

 - Betrek partners die een lokaal of bovenlokaal dienstverlenings-
aanbod hebben waarover je wil communiceren. Suggesties: 
JAC/ Huis van het Kind/ Awel/ WATWAT … 

• Zorg voor een netwerk van partners die nadien kunnen helpen bij 
de verspreiding van de communicatiematerialen:

 - Maak goede afspraken met alle partners over de verspreiding.

 - Zorg hierbij voor verschillende digitale kanalen (Facebook/ 
Smartschool …).

 - Zorg dat jongeren de informatie ook mondeling krijgen van hun 
begeleiders (leerkrachten, professoren, hulpverleners). Dit is ex-
tra belangrijk voor het bereiken van kwetsbare jongeren (denk 
hierbij aan een samenwerking met bv. JAC).

op kleine schaal • Kunnen we met verschillende partners tot gemeenschappelijke 
communicatiematerialen komen waardoor de krachten en financi-
ele middelen van de verschillende betrokken partners gebundeld 
worden?

• Ga voor een intergemeentelijk aanbod, zo kunnen de kosten ge-
deeld worden. Je kan het Logo van jouw regio hiervoor contacte-
ren.

aandachts-
punten

• Maak korte filmpjes over één thema.

• Hou er rekening mee dat bij getuigenissen de anonimiteit ge-
waarborgd moet kunnen worden. 

• Verspreid het materiaal in de juiste periode voor de studenten 
(bv. voor/ tijdens/ na de examenperiode).

contact Meer info bij Logo Brugge-Oostende: 
joke.goethals@logobrugge-oostende.be of  050 32 72 95. 

mailto:https://www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-gemeente/beleid-maken/wat-is-een-gezondheidsbeleid-gemeente?subject=
https://vlaamse-logos.be
mailto:joke.goethals@logobrugge-oostende.be
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voorbeeld 2: habbekrats-huis

1

welzijnswerker
kind

3 - 24 jaarkind
10 - 21 jaar

jeugdwerker gelijke kansen jeugd doeltreffend
op basis van dit 

eindrapport

gelijke kansen jeugd doeltreffend

wat Vzw Habbekrats is een laagdrempelige jeugdwerking die 
maatschappelijk kwetsbare jongeren wil samenbrengen in een huis, 
jongeren van wie de basisbehoeften niet vervuld zijn. Habbekrats 
gaat ervan uit dat elke jongere krachten en kansen bezit (Elk kind is 
een held), maar dat die door omstandigheden belemmerd worden. 
In het Habbekrats-huis worden activiteiten en projecten 
georganiseerd en er wordt begeleiding voorzien voor kinderen en 
jongeren zodat zij zich kunnen ontplooien. Jongeren kiezen zelf aan 
welke activiteiten ze deelnemen (spellen, sport, vorming, uitstappen, 
filmavonden, kampen, themaweken, culturele en creatieve 
activiteiten, individuele begeleiding en financiële hulp).

doel (Maatschappelijk kwetsbare) jongeren ontwikkelingskansen geven 
door:

• te helpen met het vervullen van de basisbehoeften;

• hun participatiekansen te vergroten;

• hun weerbaarheid te verhogen;

• de brug te leggen tussen de jongeren en de samenleving.

partners Habbekrats werkt in elke stad of gemeente op een andere manier 
samen met lokale partners.

pijler 3 4

https://www.kuleuven.be/lucas/nl/Publicaties/publi_upload/2013_Rapport_Habbekrats_definitief.pdf
https://www.lannoo.be/nl/producten/psychologie-algemeen/elk-kind-een-held
https://www.lannoo.be/nl/producten/psychologie-algemeen/elk-kind-een-held
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budget Er is budget nodig voor:
 
• jeugdwelzijnswerkers

• een huis

• activiteiten

• materiaal

strategie in de 
matrix

• Omgevingsinterventie: Habbekrats creëert een omgeving die 
(kwetsbare) kinderen en jongeren kansen geeft.

• Afspraken & regels: om dit huis te kunnen verwezenlijken zijn 
afspraken nodig over financiering, tewerkstelling, het huis … Het 
lokaal bestuur kan daarin een rol spelen. 

wat kan je doen 
als lokaal 
bestuur

• Informeren bij Habbekrats of er een huis is in jouw stad of regio 
en op welke manier je zou kunnen samenwerken:

 - Indien er nog geen huis is, kan er een opgericht worden?

 - Indien er al een huis is: op welke manier kan dit ondersteund 
worden (door samenwerking, toeleiding van jongeren …). 

• Uitzoeken of er al gelijkaardige jeugdwerkingen zijn die maat-
schappelijk kwetsbare jongeren bereiken.

op kleine schaal • Zijn er al jeugdwerkers die maatschappelijk kwetsbare jongeren 
bereiken in je gemeente?

• Kunnen zij ontmoetingen organiseren voor deze jongeren in een 
(bestaande) ruimte?

• Kunnen zij daarbij ook beantwoorden aan de basisbehoeften en  
ruimte geven aan persoonlijke ontwikkeling en talenten?

aandachts-
punten

• Jongeren die in armoede opgroeien, leven meestal verdoken. Er 
bestaat geen stad of gemeente die geen maatschappelijk kwets-
bare jongeren heeft. Het is sowieso zinvol na te denken over hoe 
je hen bereikt met je ondersteunings- en vrijetijdsaanbod.

• Hoewel ontmoeting en persoonlijke ontwikkeling de hoofddoelen 
zijn, moet er ook ruimte zijn voor ondersteuning van basisbehoef-
ten en eventueel professionele hulp.

contact Habbekrats: 09 234 23 49; onthaal@habbekrats.be.

mailto:https://www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-gemeente/beleid-maken/wat-is-een-gezondheidsbeleid-gemeente?subject=
http://www.habbekrats.be/contact.php
http://www.habbekrats.be/contact.php
mailto:onthaal@habbekrats.be
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