
GEDEELDE JEUGDLOKALEN: 
SOCIALE COHESIE & LEVEN IN JE JEUGDLOKAAL



“Vroeger was onze speelplaats een privé-

parking voor de leerkrachten. Dat leidde tot 

heel wat overlast, sluikstorten en vandalisme.

Een jaar geleden maakten we van die parking 

een groene speelplaats die we ook openstelden 

als parkje voor de buurt. En sindsdien is de 

overlast verdwenen.”

Esmeralda Verton, directeur De Toverberg



HET JEUGDLOKAAL

Jeugdlokalen staan meestal 6 

dagen op 7 leeg

Het zijn vaak blinde vlekken 

voor de buurt

Maak van je jeugdlokaal een 

levende plek met een 

betekenis voor je buurt

Zo zorg je voor meer 

betrokkenheid en sociale 

cohesie

… En vermijd je overlast en 

vandalisme

VAN OMMUURDE VESTING TOT HOT-SPOT VOOR DE BUURT 



HET JEUGDLOKAAL



GEDEELDE JEUGDLOKALEN

Gedeeld lokaal Chiro Vosselaar:

• Bovenverdieping: chirolokaal + naschoolse kinderopvang

• Gelijkvloers: polyvalente zaal (wordt verhuurd door de gemeente)

• Speelterrein wordt ook gebruikt door de school

STEL JE LOKAAL OPEN VOOR (VERENIGINGEN UIT) DE BUURT



BRENG JE BUURT IN KAART

Wie zit er in je buurt? 

Bv. andere verenigingen, scholen, 

handelaars, rusthuis, leden, ouders, 

oudleiding, andere jongeren, klagende 

buren, gemeentediensten,…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positieve 

samenwerking 

Wie maakt er gebruik van 

jullie lokaal, met welke 

vereniging doe je samen een 

activiteit, wie helpt jouw 

vereniging bij het beheer 

van je lokaal, wie houdt een 

oogje in het zeil,…? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gekend, maar 

onbemind 

Wie ken je, maar zonder er 

mee samen te werken? Of 

wie ken je helemaal niet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In conflict met… 

Met wie lig je in conflict? 

Wie is op een negatieve 

manier betrokken op je 

lokaal of je vereniging? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kansen 

Hoe kan je deze buren 

sterker betrekken bij je 

lokaal? Welke 

opportuniteiten zijn er voor 

samenwerking? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrières 

Welke barrières schrikken je 

af? 

 

 



JE LOKAAL DELEN?

• Ca. 10 jaar geleden: lokaal stond op instorten en was te klein

• Gemeente zette een nieuw gebouw, waarin KLJ een plaats kreeg: KWADRANT

• Gedeeld gebruik:

EEN VOORBEELD: KLJ ZOMERGEM

• KLJ

• Tienerwerking gemeente

• Jeugddienst

• Uitleendienst gemeente

• Vergaderzaal voor verhuur

• Repetitielokalen

• Lokalen gebruikt door KLJ:

• Eigen lokaal & leidinglokaal

• Lokaal tienerwerking

• Vergaderzaal

• Gedeeld sanitair

• Eigen opslagruimte (kelder)

• Jaarlijkse huur: € 700 (+ kosten)

 Voor KLJ een positief verhaal



JE LOKAAL DELEN?

• Betere relatie met de buurt en met andere verenigingen

• Positief imago voor je jeugdbeweging

• Win-win: 

 Andere gebruikers investeren mee in je lokaal

 Je kan het materiaal van je medegebruikers lenen

• Ondersteuning door de stad of gemeente:

 Vraag aan de groendienst om je buitenruimte te onderhouden in ruil voor 

openstelling

 Subsidies voor openstelling

• Sociale controle door de buurt: vermijden van inbraak, vandalisme, sluikstorten

• Aantrekken van nieuwe leden, bereiken van een meer divers publiek

• Mogelijke bron van inkomsten: 

 Huur 

 Delen van kosten

VOORDELEN VAN EEN MULTIFUNCTIONEEL LOKAAL



JE LOKAAL DELEN?

• Kies voor een participatieve aanpak

• Maak duidelijke afspraken

• Denk na over ontwerp en inrichting

TIPS & TRICKS VOOR EEN MULTIFUNCTIONEEL LOKAAL



TIPS

• Zorg voor draagvlak en inspraak bij leidingsploeg, ouders, buurt

• Stel enkel open wat je aankan

• Materiaalhok en leidinglokaal deel je misschien beter niet

• Enkel openstellen voor verenigingen of voor iedereen?

• Zorg dat openstelling niet leidt tot overlast voor de buurt 

• Vermijd parkeerdruk, geluidsoverlast

• Goede communicatie met de buurt, regelmatig bewonersoverleg

KIES VOOR EEN PARTICIPATIEVE AANPAK



TIPS

• Huishoudelijk reglement, contract, simpele regels (in 

onderling overleg)

• Regelmatig gebruikersoverleg, overkoepelende vzw

• Zorg ook voor voldoende informele contacten en overleg

• Zorg voor duidelijke afspraken … maar combineer dit met 

een flexibele houding

• Afspraken over:

• Onderhoud & netheid -> grote bron van frustratie

• Afval

• Agenda’s -> goed afstemmen op elkaar (via gedeelde 

google-agenda)

• Wat als er iets stuk gaat?

• Zorg dat je verzekerd bent

• (Brand)veiligheid: zorg dat alle gebruikers goed op de 

hoogte zijn

• …

MAAK DUIDELIJKE AFSPRAKEN



TIPS

• Flexibele wanden

• Publieke ruimtes vooraan, private ruimtes achteraan

• Materiaal op wieltjes (kasten, frigo’s,…)

• Voorzie opslagruimte voor alle gebruikers (kasten die op slot kunnen)

• Energiekosten aanrekenen: 

• Aparte meters voor verschillende ruimtes

• Anders via forfaitaire kost

• Toegang: sleutelplan, elektronisch badgesysteem, sleuteldragers,…

DENK NA OVER ONTWERP EN INRICHTING



MEER WETEN?

• https://www.jeugdlokalen.be/ (website jeugdlokalen.be)

• http://multiplek.formaat.be/ (project “Multiplek” van Formaat rond 

multifunctionele jeugdhuizen)

• https://www.facebook.com/groups/1582973025294724/ (facebookgroep van het 

project “Ruimte delen is ruimte creëren” van De Ambrassade)

• https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/uitgaan-en-organiseren/zelf-een-

evenement-organiseren/wijk-aan-zet (wijk aan zet: een initiatief van de stad 

Gent waarbij verenigingen/buurtbewoners,.. per wijk (en per jaar) 2.500 euro 

aanvragen voor wijkinitiatieven, zoals een BBQ, de aanleg van een buurtmoestuin, 

een spokentocht voor de buurt, een filmavond,…

https://www.jeugdlokalen.be/
http://multiplek.formaat.be/
https://www.facebook.com/groups/1582973025294724/
https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/uitgaan-en-organiseren/zelf-een-evenement-organiseren/wijk-aan-zet



