
Inspraak 

Uitdaging kind- en jongerengerichte inspraak 

We willen kinderen en jongeren goed informeren over en betrekken bij het stedelijk beleid en hen de kans bieden 
om een bepalende rol te spelen bij beleidsbeslissingen.  

Vaststellingen 

Omgevingsanalyse 

- Vermoedelijk kan communicatie over het beleid nog beter afgestemd worden op kinderen en jongeren. Het 
blijf belangrijk om te investeren in rechtstreekse communicatie met kinderen en jongeren. Vooral het belang 
van voortdurende, wederzijdse communicatie over het (jeugd)beleid wordt benadrukt: zowel bij de voorbe-
reiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid. 

- Via Kortrijk Spreekt is de laatste jaren wel sterk ingezet op rechtstreekse communicatie met de burger. 
Kortrijk was hierin trendsettend in Vlaanderen. Dat is ook duidelijk merkbaar is diverse jeugdprojecten waar 
sterk is ingezet op gerichte en rechtstreekse inspraak en jongeren van bij de start als expert zijn betrokken 
(uitbouw jeugdcentrum Tranzit, nieuwe fuifzaal,…) 

- We stellen vast dat de rol van de jeugdraad –traditioneel de spreekbuis voor kinderen en jongeren- de af-
gelopen jaren sterk is gewijzigd. Inspraak was vroeger hun corebusiness, maar ondertussen is inspraak gro-
tendeels geïmplementeerd binnen de dagelijkse werking van het jeugdcentrum. Missie geslaagd kan je den-
ken, maar dat maakt dat de jeugdraad momenteel erg zoekende is naar een nieuwe identiteit en opdracht.  

- Tegelijk merken we dat er uitdagingen liggen in niet-doelgroep-specifieke inspraak. Door kinderen, jonge-
ren en volwassenen samen te brengen binnen eenzelfde participatietraject groeit wederzijds begrip voor 
elkaars perspectief.  

Belevingsonderzoek 

Hoe zien de kinderen dit? 

- De meeste kinderen zijn enthousiast en vinden het boeiend om na te denken over de (ideale) stad. Hoe 
concreter het wordt, hoe sterker hun betrokkenheid en hun zin om hun mening/idee te bekrachtigen. 

- Tijdens de gesprekken maken de kinderen regelmatig scherpe analyses. In ieder geval toont dit onderzoek 
aan dat kinderen ook op een brede manier naar hun stad kunnen kijken.  

Wat zeggen jongeren zelf? 

- Jongeren geven aan dat ze de inspraaksessie belangrijk en interessant vinden. De sessie was eigenlijk te kort 
en ze geven aan dat ze dit vaker zouden moeten doen.  

- De jongeren uit de derde graad toonden een grote betrokkenheid en konden vaak heel helder formuleren 
wat ze wel en niet goed vonden aan de stad. De leerlingen uit de eerste twee graden stellen zich doorgaans 
nog iets individualistischer op. 

- De keuze voor thema’s die ze wilden behandelen liggen bijna altijd in dezelfde lijn (vrije tijd, veiligheid en 
mobiliteit). 

Algemeen 

- Het belevingsonderzoek leert dat samenwerking met scholen een behoorlijke kans biedt om een diverse 
doelgroep te bereiken. 
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Ambitie, ideeën & voorstellen 

Kinderen en jongeren als volwaardige medeburgers betrekken bij diverse aspecten van het Kortrijks beleid. 

Wat en waarom 

Het programma Kortrijk Spreekt zet in op betrokkenheid van alle Kortrijkse burgers. Kortrijk ziet kinderen en 
jongeren als volwaardige medeburgers en hun inbreng en betrokkenheid is dus cruciaal. 
Vanuit de basisvisie dat een kind- en jongerengericht beleid vaak een meerwaarde betekent voor alle inwoners 
is het ultieme streefdoel om stedelijke beleidsmakers en medewerkers te overtuigen om -binnen hun bevoegd-
heden en concrete projecten- aandacht te hebben voor de noden en behoeften van kinderen en jongeren. 

Hoe 

Binnen de jeugdsector is participatief werken al jaren een beproefde methodiek. De uitdaging bestaat er in om 
deze participatieve reflex te introduceren bij beleidsacties die op het eerste zicht geen rechtstreekse link hebben 
met kinderen en jongeren.  
 
Deze legislatuur heeft participatie en burgerbetrokkenheid sterk aan belang gewonnen in Kortrijk. Hierdoor 
groeit een mentaliteit binnen de organisatie om inwoners van bij het begin goed te informeren en input te vra-
gen bij bestaande en nieuwe initiatieven.  
 
Als we inspraaktrajecten opzetten dan is het steeds de bedoeling om alle belanghebbenden te betrekken en een 
stem te geven. De ervaring leert dat context en de concreetheid van het project sterk bepalende factoren zijn. 
De interesse om te participeren is vaak evenredig met de impact van het project op de eigen leefwereld (eigen 
buurt, persoonlijke interesses,..). Een logische redenering die opgaat voor kinderen en jongeren maar evengoed 
van toepassing is op volwassenen. 
 
We zijn er ons van bewust dat participatie niet gediend is met een random aanpak. Bij ieder nieuw initiatief is 
het zoeken naar gedragenheid en een goed evenwicht zodat geleverde inspanningen ook tot kwalitatieve resul-
taten leiden.  

Concrete uitdagingen en aanpak 

Jeugdreflex 
Samen met collega’s en partners willen we meer vraaggericht –en dus minder aanbodgericht- aan de slag gaan. 
We doen dit via voorbeeldtrajecten waarmee we het instrumentarium voor kind- en jongerengerichte inspraak 
testen en illustreren en hopen dat de gebruikte methodieken andere diensten inspireren om participatie binnen 
hun beleidsvoorbereiding op te nemen. 
 
Jeugdraad 
Samen met de jeugdraad gaan we op zoek naar een nieuwe opdracht en methodiek om kinderen en jongeren te 
betrekken bij het stedelijk beleid. Ongetwijfeld liggen er nog heel wat kansen om kinderen en jongeren te prik-
kelen, te mobiliseren en te ondersteunen om hun verwachtingen, noden en behoeften op de stedelijke agenda 
te krijgen. 
 
Programma Kortrijk Spreekt 
Na een geslaagde eerste editie van ‘Jong Kortrijk Spreekt’ –een kindgerichte budgetgame1- in de wijk St Jan- 
willen we een tweede editie opstarten in een andere buurt. Met het programma willen we ook een proefproject 
doen rond ‘niet-doelgroep specifieke’ inspraak (lees: een project waarin een mix van kinderen, jongeren en vol-
wassenen samen naar een compromis werken). 
 
Samenwerking met scholen 
Na een verrijkende samenwerking i.f.v. het belevingsonderzoek willen we samen met leerkrachten en directies 
onderzoeken hoe we het burgerschap van Kortrijkse kinderen en jongeren kunnen aanwakkeren en hoe we hen 
op een actieve, aantrekkelijke en liefst ook structurele manier impact kunnen geven op stedelijk beleid. 

                                                                 
1 Budgetgame is een concept waarbij burgers samen beslissen waarvoor een specifiek budget wordt ingezet. 
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Geplande en/of uitgevoerde acties en projecten 

- Participatief traject Kortrijk Weide (input kind- en jongerenvriendelijke omgevingsaanleg via Weide Feest) 

- Project ‘Jong Kortrijk Spreekt’ (kindgerichte budgetgame in de St Janswijk, opstart 2de editie) 

- Kinderwijkparlementen (Sint-Jan als goed voorbeeld. Mogelijkheden in andere buurten verkennen) 

- Project ‘Kortrijk on toer’ voor studenten (het stadsbestuur gaat studenten actief bevragen over middag) 

- Project ‘Tranformerz’ (op zoek naar een nieuwe jeugdraadmethodiek) 

- Jongerencommunicatie JC Tranzit (Hoe K&J efficiënt en effectief bereiken - onderzoek i.s.m. Mediaraven)  

- Radio Quindo (straffe radio voor jong Kortrijk: samenwerking binnen diverse inspraaktrajecten) 

- Project ‘Toekan’ (taalstimuleringsproject met aandacht voor kind- en jongerengerichte beleidsinspraak) 

- Project ‘Kindvriendelijke Binnenstad’ (zie vroeger: inspraakluik i.s.m. scholen binnen dit onderzoek) 

- Wijkenonderzoek binnenstad (i.s.m. leerlingen Guldensporencollege) 

- Diverse inspraaktrajecten rond allerhande publieke ruimte projecten (jeugdreflex zie 1ste beleidsuitdaging) 

- Kindgerichte inspraak bij ontwikkeling stadsgroen Ghellinck (Pinterest-methodiek, tekenwedstrijd,…) 

- Anticiperen op kindgerichte projecten die zich aandienen via interactief platform ‘Kortrijk doet mee’ 

- Structurele samenwerking met scholen rond ‘burgerzin’ onderzoeken (als vervolg op belevingsonderzoek) 

- Experimenteren met niet-doelgroep-gebonden inspraak (mix kinderen, jongeren, volwassenen) 

- Participatief programmeren binnen  vzw AjKo (kinderen/jongeren vullen zelf de activiteitenkalender in) 

- Kinderfestival Spinrag: participatief werken met kinderen (ambassadeurs, inspraak in workshops,…) 

- Werking Jeugdcentrum Tranzit (participatie als basisfilosofie bij zowel infrastructuur als programmatie) 

- Intensief inspraaktraject met jongerenexperten voor de nieuwe fuifzaal en urban sports hal 

- Bij het bouwen van nieuwe jeugdlokalen krijgen jongeren steevast inspraak in het ontwerp. 


