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Maatschappelijk project
Kapstok - project met hangjongeren
We vertrekken vanuit het principe: “Het probleem is niet dat jongeren ergens rondhangen,
wel wat ze tijdens dat hangen doen.”
Rondhangende jongeren doen niets mis tot ze zich beginnen vervelen. Deze verveelde
groepen jongeren wisselen geregeld van samenstelling en zijn in weinig of niets
geïnteresseerd. Activiteiten aanbieden heeft niet het beoogde effect. Daarom moet er
vooral ingezet worden op het empathisch vermogen van deze jongeren en hen trachten te
doen inzien welke gevolgen hun gedrag op anderen heeft .
Om die gesprekken met de jongeren te voeren richten we ons naar de scholen in de
gemeente. Daarnaast betrekken we via de gemeentelijke raden ook andere burgers. Het
probleem duiden en bespreekbaar maken is de eerste stap naar een gedragen oplossing.
Werkwijze






In de scholen organiseren we met diverse participatiemethodieken gesprekken met de
jongeren in de klassen, we sluiten daarmee aan bij de vak overschrijdende eindtermen.
We gaan in op gevolgen van een bepaald gedrag op de ander. We vertellen nooit wat
mag en niet mag. Dat weten jongeren maar al te goed. We bespreken samen met de
jongeren enkele cases, bijvoorbeeld de afbraak van een speeltuig, glas de zandbak.
Samen zoeken we naar oplossingen.
In de gemeentelijke raden die bevolkt worden door volwassenen volgen we eenzelfde
pad onder het motto: “wij zijn ook jong geweest” en/of “je moet een oude aap geen
kuren leren”
Na de klasgesprekken organiseren we een gemengde werkgroep van leerlingen,
volwassenen en de bevoegde schepen(en).
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Duur
Project van langere duur
Doel




Bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag en de aanpak ervan in de
openbare ruimte.
Volwassenen kunnen het gedrag van jongeren beter plaatsen.
Jongeren betrekken bij het beleid van de gemeente (het jeugdbeleid,
verkeersinfrastructuur en cultureel aanbod).

Reflectie uit de cultuurraad:
"Vooral goed dat we betrokken worden en ook duiding krijgen bij 'de jeugd van
tegenwoordig'."
Reflectie van een jongere bij het voorbeeld van glas in de zandbak in het park:
"Ik ga de volgende keer wel eens twee keer nadenken voor ik iets doe.
Ocharme die kleintjes."
Reflectie van de verantwoordelijke van een winkelcentrum:
"Voor ons zijn alle jongeren toekomstige potentiële klanten. Maar soms maken ze het ons
moeilijk om het huidige cliënteel comfortabel te ontvangen. Dankzij het project hebben we
de jongeren op een rustige en constructieve wijze ontmoet. We merkten onmiddellijk het
verschil."

Begeleiding
Het project wordt begeleid door Jan Van Dijck, Saskia Vandeputte of Jill Van Meerbeeck.
Kostprijs
We maken een gedetailleerde offerte nadat we de opdracht met je hebben besproken.
Vraag vrijblijvend informatie via info@doedeskaden.be.
Of gebruik het contactformulier op www.doedeskaden.be.
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