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1 Inleiding

Dit rapport is het eindverslag van een leeronderzoek uitgevoerd door studenten
Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Het onderzoek
werd uitgevoerd in opdracht van de schepen voor jeugd en de stedelijke jeugddienst.
Deze wou tot een ‘inclusief en integraal’ communicatiebeleid komen waarbij
jongeren tussen 12 en 18, als een van de vele doelgroepen van de jeugddienst,
optimaal bereikt konden worden. Wil men echter op een efficiënte en effectieve
manier communiceren en informeren, dient men eerst zicht te krijgen op het
communicatiegedrag van jongeren. Bovendien pleit het vernieuwde decreet op het
lokaal jeugdwerk eens te meer voor een jeugdbeleid gebaseerd op een degelijke
analyse van de lokale realiteit1. Met dit onderzoek wensen de stedelijke diensten voor
jeugd tegemoet te komen aan deze verzuchting. De resultaten van het onderzoek
zullen de Antwerpse ‘jeugdbeleidsmakers’ gegevens aanreiken om hun beleid
respectievelijk hun werking te evalueren en beter af te stemmen op hun doelgroep.
De algemene onderzoeksvraag naar het communicatiegedrag van jongeren werd
opgesplitst in verschillende deelvragen. In de eerste plaats wil het onderzoek een
zicht krijgen op het communicatiegedrag van jongeren. Welke media gebruiken
jongeren ? Op welke manier communiceren ze ? Hoe willen jongeren aangesproken
worden ? Via welke mediakanalen moet dit gebeuren ? In de tweede plaats wordt de
jeugddienst zelf aan het kritisch oordeel van de jongeren onderworpen. Daarbij
worden twee sporen gevolgd. Het eerste spoor leidt naar de jeugddienst zelf. Hoe
bekend is de jeugddienst ? Welke producten en activiteiten van de jeugddienst zijn
gekend ? Hoe voelen jongeren zich bij de jeugddienst ? Zijn ze er welkom ? Of is de
drempel eerder huizenhoog ? Ook inspraakorganen als jeugdraden en kinderraden

1

Zie o.m. de Memorie van toelichting bij het Ontwerp van decreet tot wijziging van het zojuist
vernoemde decreet van 19 juni 1993. Volgens deze memorie van toelichting bevat een
jeugdwerkbeleidsplan idealiter een objectieve beschrijving van de voorzieningen voor kinderen en
jongeren in de gemeente, een analyse van de demografische of wijkgebonden eigenaardigheden
en een beschrijvende inventaris van de lokale actoren met betrekking tot het jeugd(werk)beleid in
de gemeente.
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komen hierbij aan bod. Voelen jongeren zich hierbij betrokken en willen ze
überhaupt wel betrokken worden ? Het tweede spoor leidt naar de communicatie van
de

jeugddienst.

Voor

dit

onderzoek

werd

er

immers

reeds

uitgebreid

gecommuniceerd door de jeugddienst. Een aantal materiële communicatievormen
(brochures en gadgets) zullen in het onderzoek door de jongeren beoordeeld worden.
Sommige vormen vallen immers beter in de smaak en bereiken jongeren vlotter dan
andere vormen. Een derde en laatste onderzoeksvraag concentreert zich in beperkte
mate op de inhoud van de communicatie. In beperkte mate omdat de inhoud van de
communicatie voor een deel voortvloeit uit de werkzaamheden van de jeugddienst.
Deze werkzaamheden worden gestuurd vanuit de beleidsverantwoordelijken voor
jeugdzaken maar zeker ook door het jeugdwerkbeleidsplan. Daarin staan de
beleidslijnen voor verschillende jaren uitgetekend. Jongeren bepalen hierin in zekere
mate

mee

de

richting

van

het

beleid

door

hun

participatie

aan

de

inspraakprocedures die elk jeugdwerkbeleidsplan voorafgaan. Het was niet de
bedoeling van dit onderzoek om die inspraakprocedures nog eens over te doen.
Daarom focust het onderzoek slechts in beperkte mate op de inhoud van de
communicatie. Meer specifiek wordt de politieke gevoeligheid van jongeren in het
onderzoek betrokken. De inspraakprocedures zijn uiteraard rechtstreeks gericht op
de beleidsdomeinen waar de diensten op betrokken zijn. Veel minder aandacht gaat
naar de ruimere interessesfeer daarbuiten. Om die reden werd beslist om op één
domein daarvan te focussen: politiek en beleid. Wat denken jongeren over het beleid
? Willen ze zelf iets te zeggen hebben in de stad ? Welke thema’s uit de actualiteit
liggen gevoelig bij jongeren ? Waar liggen ze wakker van ?
Om een antwoord te bieden op bovenstaande onderzoeksvragen werd een
grootschalige kwantitatieve enquête opgezet naar schoolgaande jongeren tussen 12
en 18 jaar. We vertrekken van een vragenlijst die een wijd scala aan vragen bevat over
de verschillende onderzoeksvragen. De dataverzameling werd gedaan in Antwerpse
scholen en werd uitgevoerd door de studenten van het leeronderzoek. Zonder hun
werk, hun enthousiasme en hun creatieve inzet zou dit onderzoek niet mogelijk
geweest zijn. Als onderzoekers wensen we dan ook uitdrukkelijk Anthony Albers,
Myriam Blaton, An Boogaerts, Liesbet Crombez, Bike Cuyvers, Peter De Locht,
Annemieke Elst, Nele Embrechts, Merijn Gouweloose, Gwen Haarselhorst, Karina
Jacobus, Veronique Lagrange, Anne Lauwers, Liesbeth Lamoen, Els Lenaerts, Andreas
Pfeffer, Griet Van Bremt, Gita Van Den Boer, Kasper Van Den Elsacker, Els Van Den
Eynden, Guy Van Neck en Nathalie Willems te bedanken. Zij waaierden ondertussen
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uit als licentiaten en misschien geven zij ergens in Vlaanderen of daarbuiten nu mee
vorm aan een nieuw communicatiebeleid voor jongeren.

2 Jongeren en
situering

communicatie:

een

algemene

Als aanzet tot dit rapport wordt een algemene situering weergegeven van de
problematiek van jongeren en communicatie. We vangen daarbij aan met een
begripsafbakening van concepten als jeugd, communicatie en overheid. Vervolgens
gaan we dieper in op het communicatiegedrag van jongeren in de 'laatmoderne'
samenleving. Meer specifiek zal er een beeld geschetst worden van de
jongerencultuur met de klemtoon daarbij op waarden- en communicatiepatronen
van jongeren. De uiteindelijke bedoeling zal zijn dat de communicatiepatronen
tussen jongeren en overheid geoptimaliseerd worden. Daarom is het belangrijk dat
we goed weten wat deze communicatie precies inhoudt.
2.1 Begripsafbakening
2.1.1 Jeugd
Jeugd is een omstreden begrip. Een afbakening van deze term gebeurt vaak naar de
context waarin hij gebruikt wordt. Als we bijvoorbeeld dieper ingaan op de
verschillende beleidsterreinen waar de term wordt gebruikt, zien we dat deze verre
van eenduidig is (Tilanus, 1997: 38). Vaak duidt men “jeugd” intuïtief aan als de
categorie van 0 tot en met 25 jaar. Deze groep is echter veel te heterogeen om te
onderzoeken. Daarom is het aangewezen een duidelijkere afbakening te maken. Zo
maakt men beter een onderscheid tussen kinderen (0 tot 12), tieners (13 tot 15),
jongeren (16 tot 21) en jongvolwassenen (boven 21).
Op de eerste plaats duidt “jong zijn” een leeftijdsfase aan. Men verwijst dan naar een
periode in het leven van de mens die gekenmerkt wordt door een geleidelijke groei
naar meer onafhankelijkheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Zowel
geestelijk als lichamelijk vinden er grote veranderingen plaats die ondersteuning
vragen vanuit de omgeving en de maatschappij (Poort, 1997: 17). ‘Volwassen worden’
is een soort spel waarin jongeren moeten ondervinden wat hun mogelijkheden zijn.
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Tijdens deze ontdekkingsreis - op school, thuis en in de vrije tijd – ‘groeit’ de jongere
in de wereld (Seynaeve, 1989: 86). Maar “jong zijn” heeft ook sociaal-demografische
implicaties. Jongeren zijn een aparte bevolkingscategorie en worden gekenmerkt
door eigen waarden en normen, een eigen groepsleven en cultuur en een eigen
manier van omgaan met het leven. Verder is het ook zo dat jongeren op juridisch vlak
een duidelijk afgebakende groep zijn. In ons rechtsstelsel zijn er namelijk bepaalde
rechten en plichten die speciaal opgesteld werden voor de jeugd. Hierdoor wordt het
mogelijk om hen als kwetsbare bevolkingscategorie te beschermen én mogelijkheden
te geven. Denken we bijvoorbeeld aan alcoholgebruik, leerplicht, rijbewijs, strafrecht,
erfrecht,… De leeftijdsgrens ligt hierbij vaak op 18 jaar (Poort, 1997: 17-18). En tenslotte
kunnen we jeugd bekijken binnen het generatie-concept (Van Den Broek, 2001). De
jongeren worden gezien als ‘dé toekomst’ van de maatschappij. Zij moeten zorgen
voor de voortgang en zich voorbereiden op het moment dat ze bepaalde taken van de
ouderen moeten overnemen (Brentjens, 1978: 27).
Over het algemeen kunnen we besluiten dat we het concept “jeugd” niet eenduidig
en objectief kunnen afgrenzen. Naast de bovenstaande benaderingswijzen, zijn er
ook andere factoren zoals de langere schoollooptijd of carrièregerichtheid die ervoor
zorgen dat jongeren moeilijk op een eenduidige wijze gedefinieerd kunnen worden
(Barreiros, 1997: 4). Het gevolg hiervan is dat zowel de termen jeugd (jongeren) als
volwassenheid een relatieve betekenis krijgen. In ons onderzoek zullen wij
voornamelijk een ‘schoolse opdeling’ gebruiken. We bestuderen namelijk het
communicatiegedrag van de middelbare scholier. Normaal gezien gaat het dan over
jongeren tussen 12 en 18 jaar.
2.1.2 Jeugdbeleid
Een gemeente of stad wil graag weten welke jongeren in haar gemeenschap leven en
wat deze jongeren bezighoudt en interesseert. Het is nodig de jeugdsituatie van de
gemeente in kaart te brengen om vervolgens de bestaande situatie te kunnen
evalueren en indien nodig te veranderen. Onder de problemen die frequent in het
beleid aan de orde zijn, vallen o.a. de jeugdwerkloosheid, jeugd in ‘kansarme wijken’
en jeugddelinquentie (Brentjens, 1978: 121-122). Recentere ontwikkelingen bevinden
zich onder andere op het domein van de armoede, waarbij men zich baseerde op het
Algemeen Verslag over Armoede van de Koning Boudewijnstichting (1995). Het
Vlaams parlement heeft bovendien na een debat, dat gehouden werd op 19 februari
1998, een aantal aanbevelingen geformuleerd in het kader van het themadebat over
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armoede en sociale uitsluiting (Dehaes, 1999: 17-21). Verder rijst er een toenemende
belangstelling voor het bevorderen van de participatie van migrantenjongeren
(Meryem, 1998). Andere voorbeelden zijn het ‘herstelrechtelijk jeugdsanctierecht’
waarbij een aantal grondprincipes werden vastgelegd i.v.m. de bestraffing van
jongeren die een delict hebben gepleegd (Dehaes, 1999: 22-27).
Maar natuurlijk gaat het niet enkel om curatief jeugdbeleid (het oplossen van
bestaande problemen), maar ook om preventieve maatregelen (voorkomen van
problemen) zoals recreatie en ontmoetingsplaatsen om een alternatieve vrije
tijdsbeleving te voorzien voor bepaalde groepen van jongeren. Een ander voorbeeld is
een preventieve drugscampagne op school waarbij jongeren geleerd wordt om zich
assertiever op te stellen tegen druggebruik. Tilanus (1997) benadrukt wel dat de
overheid zich de dag van vandaag vooral bezighoudt met preventief en curatief
jeugdbeleid dat gericht is naar bepaalde jeugdgroepen en dus veel minder gericht op
àlle jongeren.
Het accuraat omschrijven van “jeugdbeleid” is niet eenvoudig omdat het domein
vaak sterk verstrengeld is met andere beleidsdomeinen. In het eindrapport van het
jeugdwerkbeleidplan spreekt men van jeugdbeleid “wanneer de overheid expliciet,

intentioneel

en

planmatig

initiatieven

neemt

ten

behoeve

van

de

welzijnsbevordering van de categorie jeugd”. Verder worden de essentiële
kenmerken van een kwaliteitsvol jeugdbeleid opgesomd, zijnde: integraal,
geïntegreerd, complementair, democratisch en democratiserend, inclusief. Dat wil
zeggen dat een ideaal beleid naar jongeren toe alle terreinen waar zij aanwezig zijn,
moet omvatten, rekening houdende met de randsectoren en aanvullend op andere
beleidsterreinen zonder iemand uit te sluiten (Knops e.a., 1994: 13).
Een tweede benadering beschrijft jeugdbeleid als “het scheppen van voorwaarden

binnen algemene beleidssectoren (zoals onderwijs, huisvesting, werkgelegenheid,
gezondheidszorg en welzijn) opdat jeugdigen in wisselwerking met de sociale
verbanden waarin zij leven, zo verantwoord mogelijk kunnen opgroeien. Indien de
sociale verbanden onvoldoende in staat zijn om hun taak te vervullen, zullen – waar
nodig – aanvullende maatregelen moeten worden getroffen ter stimulering en
ondersteuning van de ontwikkeling naar volwassenheid.” (Tilanus, 1997: 37-48)
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In deze definities wordt steeds de relatie tussen jongeren en overheid beschreven als
één tussen zorgbehoevende en zorgverstrekker. Het is de overheid die de jeugd door
middel van allerlei maatregelen ondersteuning wil bieden om hen zo een positie in
de samenleving te geven “Ze zijn de toekomst en ze moeten met de nodige zorg en

voorzichtigheid aangepakt worden.”.
Binnen het jeugdbeleid kan men een onderscheid maken tussen verschillende
subsectoren. Zo is er sprake van jeugdwelzijnsbeleid en jeugdwerkbeleid. Het
eerste duidt aan dat de overheid initiatieven van hulpverlening ondersteunt of
ontwikkelt i.v.m. bepaalde welzijnsdoelen. Van het tweede is eerder sprake wanneer
de overheid sociaal-culturele initiatieven ondersteunt of ontwikkelt. Dit laatste speelt
zich vooral af op het terrein van de vrije tijd (ontmoeting, ontspanning,…). Een
voorbeeld hiervan is een subsidie aan een lokaal jeugdhuis of jeugdbeweging (Knops
e.a., 1994).
Het is tenslotte ook nog mogelijk om het terrein op te delen naar de verschillende
levensfasen van de jeugd. Zo zijn er in elke levensfase van de jongere bepaalde
specifieke instanties verantwoordelijk indien er zich problemen voordoen of wanneer
ondersteuning en begeleiding noodzakelijk zijn. Voorbeelden zijn de opvang van het
gezin, de relatie tussen gezin en school, de relaties op en na school, de relaties tussen
school en werk (zowel de uitval als de beroepsvoorbereiding). Men moet er wel
rekening mee houden dat een indeling zeker niet gelijk gesteld mag worden met
scheiding, aangezien één van de voorwaarden voor een efficiënt jeugdbeleid het
geïntegreerd karakter is. Er moet steeds een samenwerking en samenhang bestaan
tussen de verschillende velden (Tilanus, 1997: 52-54).
Van de jeugd zelf wordt ook verwacht dat ze participeert en zich integreert in de
samenleving. Een belangrijk uitgangspunt voor jeugdbeleid is dus dat de jeugdigen
zelf in staat moeten worden gesteld om invloed uit te oefenen op de totstandkoming,
de uitvoering en de evaluatie van het beleid. Men moet luisteren naar ideeën,
wensen, visies en opvattingen van de jongeren, maar daarbij de ouders of opvoeders
niet uit het oog verliezen (Poort, 1997: 38-40).
2.1.3 Actoren van lokaal jeugdbeleid
Aandacht voor de jeugd als maatschappelijke groep is een recent gegeven in onze
contreien. Pas vanaf de negentiende eeuw verschijnen kinderen en jongeren in het
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maatschappelijk schootsveld. Doorheen de tijd heeft onze samenleving geprobeerd
om de jeugd te beschermen door een wettelijk kader vast te leggen. Alom bekend zijn
het adoptierecht, leerplicht en verbod op kinderarbeid (Van Bouchaute, 1996: 131).
Daarnaast zijn vanuit de zorg om kinderen tijdens het weekend pedagogisch op te
vangen jeugdverenigingen zoals Chiro en scouts gegroeid. Ondertussen zijn deze
verenigingen een eigen leven gaan leiden.
De laatste 30 jaar maakte het overheidsbeleid voor jeugd een sterke opmars. Hiervoor
zijn verschillende factoren aan te duiden. Eerst en vooral voelt de overheid zich steeds
meer verantwoordelijk voor het algemeen welzijn van de bevolking. Welzijn wordt
beschouwd als een recht voor elk lid van onze samenleving. Ten tweede neemt het
belang van vrije tijd alsmaar toe, ook in het leven van de jeugd. Het generatiebesef
groeit en jongeren bouwen in hun vrije tijd aan een eigen stijl. Dit resulteerde in een
aanpassing

van

de

wetgeving

voor

de

jeugd:

vrij

secundair

onderwijs,

meerderjarigheid op 18 en een vernieuwde wet inzake jeugdbijstand.
Gaandeweg worden meer inspanningen gedaan met betrekking tot jeugdwelzijn.
Het ontstaan van het gemeentelijk jeugdbeleid situeert zich in de jaren '60, met de
oprichting van de eerste jeugdraden. Voordien overleefde het plaatselijk jeugdwerk
door de steun van de parochie die op willekeurige basis sommige initiatieven
subsidieerde. De stroom van vragen om steun en actie werden tot de jaren zeventig
niet gezien als een gemeentelijke bevoegdheid.
Drie elementen hebben tot een bloeiender jeugdbeleid bijgedragen. De jaren
zeventig openden nieuwe perspectieven: de overheid kon geld vrijmaken voor de
uitbouw van een Vlaams cultuurbeleid. Ten tweede kregen de Vlaamse gemeenten,
onder

het

mom

van

verantwoordelijkheden.

de
Tot

nieuwe
slot

OCMW-wet

zorgde

de

van

1976,

fusieoperatie

alsmaar
van

1976

meer
voor

schaalvergroting van de gemeenten en uitbreiding van de personeelskaders (Van
Bouchaute, 1996: 132-136).
In deze periode wordt ook het slapende jeugdwerk wakker geschud: jeugdateliers,
jeugdhuizen en een vernieuwing binnen de belerende jeugdbewegingen zijn het
gevolg. Ook de gemeentebesturen worden zich bewust van het belang van een goed
uitgebouwd jeugdbeleid. Op de uitdrukkelijke vraag van de gemeentelijke
jeugdraden zien de eerste jeugddiensten in 1974 het daglicht. Ondanks alle
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knelpunten waar de eerste jeugddiensten mee geconfronteerd worden, gaat de bal
wel aan het rollen: de paden worden geëffend voor de verdere uitbouw van een
lokaal jeugdbeleid (Van Bouchaute, 1996).
2.1.3.1 De actoren van het jeugdbeleid
We kunnen vier spelers onderscheiden op het veld van het jeugdbeleid: het
gemeentebestuur, de jeugdraad, de jeugddienst-jeugdconsulent en het jeugdwerk.
A. Het gemeentebestuur
Het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) neemt het initiatief om het
jeugdwerkbeleidsplan (JWBP) te schrijven. In 80% van de Vlaamse gemeenten wordt
de opmaak van het JWBP uitbesteed aan een stuurgroep (Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, 2002). De samenstelling verschilt sterk van gemeente tot gemeente.
De kern vormt meestal de schepen van jeugd, een jeugdconsulent als
vertegenwoordiger van de jeugddienst en vertegenwoordigers van het lokaal
jeugdwerk. De eerste taak van de stuurgroep bestaat erin allerlei objectieve gegevens
in kaart te brengen; bijv. het aantal jeugdigen, de aanwezige initiatieven op vlak van
onderwijs, sport, vrije tijd, cultuur enz.. Daarnaast wordt er ook gepeild naar de
meningen, verwachtingen en wensen van de lokale jeugd. In een tweede fase worden
die vaststellingen vertaald in concrete doelstellingen. Het spreekt voor zich dat dit de
moeilijkste fase is. Tot slot wordt er een strategisch plan opgemaakt voor de realisatie
van deze doelstellingen, belangrijk hierbij is een helder financieel programma (Van
Bouchaute, 1996: 143). Dit eerste ontwerp van het JWBP wordt aangeboden aan het
CBS. Zij leggen het voorlopige JWBP voor aan de jeugdraad die eventueel nog
knelpunten kan aanhalen. Het uiteindelijke voorstel van het JWBP wordt ter
goedkeuring voorgelegd aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de
gemeenteraad (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2002).
B. De jeugdraad
Door het decreet op het plaatselijk jeugdwerkbeleid kreeg de gemeente de
mogelijkheid om een jeugdraad op te richten met als doel het bestuur te adviseren
over het jeugdbeleid. Er zijn gemeenten die geen aparte jeugdraad hebben. Vaak
neemt dan de cultuurraad deze taak op zich. Momenteel hebben zo'n 90% van de
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Vlaamse gemeentes één of andere vorm van jeugdraad (Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, 2002: 108).
De samenstelling is niet aan bepaalde regels gebonden. Er zijn zowel open, als halfopen en gesloten jeugdraden. De open jeugdraden zijn toegankelijk voor alle
jongeren, terwijl in de gesloten jeugdraden enkel vertegenwoordigers van
jeugdverenigingen zetelen. In de praktijk is het echter wel zo dat individuele
jongeren vaak moeilijk hun weg vinden naar de jeugdraden. Eén van de belangrijkste
redenen hiervoor is dat hun belangen veel minder concreet en duidelijk zijn, zij
vertegenwoordigen in tegenstelling tot jeugdverenigingen immers geen hele groep
(zie verder).
Hoewel er veel types van jeugdraden zijn, worden ze allen toch gekenmerkt door
eenzelfde structuur. De algemene vergadering is het besluitvormingsorgaan, met als
belangrijkste taak het goedkeuren van adviezen aan het gemeentebestuur. Het
dagelijks bestuur speelt het belangrijke rol in het uitwerken van adviezen, bepaalt de
agenda en bereidt de algemene vergaderingen voor. Daarnaast is het zo dat de
algemene vergadering een aantal vaste of tijdelijke werkgroepen kan belasten met
het uitwerken van een specifieke taak of probleem.
De jeugdraad is een belangrijk adviesorgaan voor de gemeentelijke jeugd. Het
orgaan biedt een garantie dat jeugdwerkers en geïnteresseerde jongeren effectieve
partners kunnen worden voor de beleidsverantwoordelijken.
C. De jeugddienst-jeugdconsulent
De gemeentelijke jeugddienst kan omschreven worden als het gemeentelijk
ambtelijk contactpunt voor het jeugdbeleid. In Vlaanderen komen er verschillende
types jeugddiensten voor. De diversiteit is afhankelijk van de grootte van de
gemeente. In kleine gemeenten zien we heel vaak jeugdconsulenten die taken van
het jeugdbeleid combineren met opdrachten als sport, informatie en/of cultuur. In
middelgrote

steden

functioneren

sterk

uitgebouwde

jeugddiensten

met

gespecialiseerde medewerkers voor verschillende taken of projecten (Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap, 2002).
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De jeugddienst/consulent heeft een belangrijke ondersteunende functie voor de
jeugdraad. Hij kan een sleutelrol spelen in de opmaak van het gemeentelijk JWBP. De
jeugdconsulent moet erop toekijken dat er zoveel mogelijk jongeren betrokken raken
bij het opstellen van het JWBP. Een derde belangrijke functie is die van pleitbezorger
van de jeugd in andere beleidssectoren. Jongeren hebben eveneens belangen in
andere beleidsdomeinen, zoals sport of cultuur. Het is een verkeerde veronderstelling
dat jongeren alleen betrokken partij zijn bij het jeugdwerk. Tot slot zijn er nogal wat
jeugddiensten actief in het opzetten van eigen initiatieven, zoals Grabbelpas en
speelpleinwerking. Immers, de draagkracht van het lokale jeugdwerk dat
voornamelijk gedragen wordt door vrijwilligers is beperkt.
In het Cijferboek Gemeentelijk Jeugdwerkbeleid (2002) staat te lezen dat er in 2001
amper 6 van de 308 Vlaamse gemeenten zijn waar geen expliciet ambtelijk
contactpunt voor jeugdbeleid bestaat. In 15 gemeenten is de jeugdconsulent
werkzaam op een ruimere dienst. In deze gevallen is er geen jeugddienst die zich als
dusdanig profileert naar de bevolking.
D. Het jeugdwerk
De vierde speler kunnen we definiëren als: "De groepsgerichte, sociaal- culturele
initiatieven met de jeugd, in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en
georganiseerd door hetzij particuliere jeugdverenigingen, hetzij lokale openbare
besturen (bijv. jeugddiensten)".
Voorbeelden hiervan zijn jeugdbewegingen zoals Chiro, VVKSM, KSJ of KLJ, politieke
jongerenbewegingen, jeugdhuizen, muziekateliers, speelpleinwerking, jeugdwerk
met bijzondere doelgroepen en jeugdgroepen voor amateuristische kunstbeoefening
(koren, harmonieën…). De waaier aan verenigingen die onder de paraplu van
jeugdwerk thuishoort, is te uitgebreid om op te noemen. Vertegenwoordigers van dit
netwerk nemen deel aan allerhande adviesorganen (bijv. de jeugdraad) en laten op
die manier de stem van de jongeren horen.
2.1.3.2 Het decreet op plaatselijk jeugdwerkbeleid
Vóór 1993 subsidieerde de Vlaamse Gemeenschap tal van lokale jeugdinitiatieven,
zoals kampsubsidies voor jeugdbewegingen, subsidiëring van speelpleinwerking en
jeugdhuismedewerkers. Dit systeem heeft jeugdwerk alleszins gestimuleerd, maar
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had eveneens tekorten. Miljoenen werden zo verdeeld, waarbij de éne gemeente veel
geld ontving en anderen op hun honger bleven zitten. Van een gelijkmatige
spreiding was geen sprake.
Een mijlpaal in de geschiedenis van gemeentelijk jeugdwerkbeleid is het jaar 1993,
waarin het decreet op plaatselijk jeugdwerkbeleid werd goedgekeurd. Uitgangspunt
van het decreet was een evenredige verdeling van het budget over de verschillende
Vlaamse gemeenten. Bij indiening van een JWBP krijgt de gemeente een forfaitaire
subsidie toegewezen, berekend op het aantal inwoners van de respectievelijke
gemeente. Uiteraard is er een behoefte aan controle. Het is niet de bedoeling dat de
gemeente de gelden aanwendt om de gemeentekas te spijzen. De controle wordt
uitgevoerd door Afdeling Jeugd en Sport van de Vlaamse Gemeenschap. Dit is een
lang en moeizaam proces, vandaar dat de uitbetaling gebeurt in vier schijven. De
controle is drieledig: Zijn de doelstellingen van JWBP bereikt? Stemmen de uitgaven
van de gemeenten overeen met de ontvangen subsidies? Werd het geld gebruikt voor
subsidiabele uitgaven2.
2.1.3.2.1 De totstandkoming van het JWBP 2002-2004
Sinds 1993 is het jeugdwerkbeleidsplan hét basisinstrument om het gemeentelijke
jeugdbeleid te plannen en uit te werken. Het inleveren van een uitgewerkt JWBP
vormt ook de basisvoorwaarde opdat de gemeenten subsidies voor hun jeugdbeleid
zouden ontvangen. In 2.1.2 hebben we reeds vermeld welke elementen allemaal aan
bod kunnen komen in een goed JWBP. In deze paragraaf blijven we stilstaan bij de
wijze waarop het JWBP tot stand komt en geïmplementeerd wordt. We gebruiken
daarbij het voorbeeld van de totstandkoming van het JWBP 2002-2004 in de stad
Antwerpen.
Het CBS maakt een eerste ontwerp van het JWBP op. In het merendeel van de
gemeenten kampt het CBS met een tijdsgebrek en duidt het een stuurgroep aan om
een eerste ontwerp uit te werken. Het ontwerp wordt vervolgens voorgelegd aan de
jeugdraad. Die heeft 30 dagen de tijd om verplicht advies te geven. Uiterlijk op
15/10/2001 bezorgt het CBS het ontwerp-JWBP aan het Ministerie van de Vlaamse

2

De subsidies mogen enkel worden aangewend voor de ondersteuning van het lokale jeugdwerk. Concreet
betekent dit dat een gemeente zelf bijvoorbeeld geen gebouw mag zetten met deze subsidies, ook al is de
doelgroep jeugd, maar ze kan het geld wel uitbesteden aan een jeugdvereniging die hiermee de lokalen
vernieuwt.
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Gemeenschap, afdeling Jeugd en Sport. De afdeling Jeugd en Sport adviseert binnen
de 60 dagen.
Uiterlijk half februari 2002 wordt het ontwerp-JWBP in de gemeenteraad besproken
en definitief goedgekeurd. De laatste stap in de opmaak is de noodzakelijke
goedkeuring door de bevoegde minister, dit binnen de 50 dagen. In praktijk blijkt de
laatste stap enkel maar een formaliteit te zijn.
De subsidiëring van gemeentebesturen voor het voeren van een jeugdwerkbeleid
werd

opgetrokken

op

voorwaarde

dat

het

gemeentebestuur

ook

een

jeugdruimteplan opmaakt. Jeugdruimte kan zowel gedefinieerd worden als
psychische ruimte, d.w.z. veiligheid van jongeren, maar ook als een fysische ruimte,
zoals speelpleinen, bibliotheken of bossen. Het JWBP en het JRP worden jaarlijks
geconcretiseerd in de jaarplannen en geëvalueerd in een werkingsverslag. Zonder dit
systeem van jaarplanning en werkingsverslagen zou het JWBP zijn doel voorbij
schieten. Het is immers de bedoeling dat de lange termijndoelstellingen uit het JWBP
effectief gerealiseerd worden. Deze soms nog vage doelstellingen hebben nood aan
een concrete en praktische vertaling.
Het jaarplan wordt opgemaakt in de loop van de maand oktober (bijv. het jaarplan
2003 wordt voorbereid in oktober 2002). In Antwerpen wordt reeds vroeger gestart
omwille van de rol die de districten in het hele proces spelen. De decentralisatie zet
zich eveneens door in de opmaak van het jaarplan: zowel de districtsjeugdraden als
de districtsraden geven hun adviezen. Dit maakt dat er sneller gestart moet worden
met het hele proces. De verdere opmaak is analoog aan die van het JWBP. De
gemeenteraad keurt het plan goed in samenhang met de gemeentebegroting. Nadat
de stedelijke jeugdraad zijn verplicht advies heeft gegeven, geeft ook de minister,
binnen de 50 dagen, zijn fiat.
Om na te gaan of de concrete doelstellingen van het jaarplan effectief gerealiseerd
zijn wordt na elk planningsjaar ook een werkingsverslag opgemaakt. Het CBS
evalueert het voorbije jaar en legt het werkingsverslag voor 1 juni voor aan de
gemeenteraad. Het werkingsverslag hangt nauw samen met de gemeenterekening.
Binnen de 20 dagen na de goedkeuring van de gemeenterekening moet het CBS hier
een afschrift van bezorgen aan de bevoegde minister.
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2.2 Overheidscommunicatie
samenleving

en

jongeren

in

de

“laatmoderne”

Een belangrijke klemtoon in dit onderzoek ligt op de manier waarop de overheid in
communicatie treedt met haar burgers en in het bijzonder met de jonge burgers. We
schetsen in deze paragraaf de evolutie die overheidscommunicatie sinds de Tweede
Wereldoorlog doorgemaakt heeft. Op die manier bieden we het kader aan waartegen
de resultaten verder in dit rapport bekeken en geïnterpreteerd kunnen worden.
2.2.1 Overheidscommunicatie sinds de jaren vijftig
Tot de jaren vijftig verliep de communicatie tussen de overheid en de burger bijna
uitsluitend in één richting (top-down). De enige manier om toen een mening kenbaar
te maken was door luidkeels roepend op straat te komen. Deze situatie bleef zich
handhaven tot het begin van de twintigste eeuw. Pas in de jaren vijftig is er een
wezenlijke ommekeer gekomen in de manier van communiceren door de overheid.
De snelle ontwikkeling en grote verspreiding van de (massa)media maakten van de
burger immers een mondige burger die een veel breder venster op de wereld
ontwikkelde.
Vanaf de jaren zeventig gebruikte de overheid steeds meer voorlichting als
beleidsinstrument, zij het van formeel geaccepteerd beleid. Door op deze manier het
gedrag te beïnvloeden hoopte de overheid onder andere burgers aan te zetten tot
participatie in de politiek. Vandaag de dag wordt het participeren van de burger in
het politieke proces van beleidsvorming meer dan ooit gewaardeerd en gehonoreerd.
Burgerlijke participatie wordt vandaag de dag meer vanuit pragmatische oogpunt
bekeken, namelijk het feit dat burgers op deze manier meer open staan voor het
beleid en vlugger overgaan tot aanvaarding ervan (Rebel, 2000: 156-157). Tevens werd
de drempel om met de overheid contact op te nemen steeds lager, denken we hierbij
maar aan het gemak van telefoneren zonder nodige verplaatsing of het snel
versturen van een e-mail. Deze evolutie had echter ook belangrijke gevolgen voor de
overheid zélf. Door de razendsnelle ontwikkeling en verspreiding van de modernste
communicatiemethoden verloopt de communicatie met de burgers vandaag de dag
steeds meer in dubbele richting, er is met andere woorden mogelijkheid tot een
dialoog.
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2.2.2 Overheidscommunicatie en jongeren
2.2.2.1 Doelstelling van overheidscommunicatie
De overheid die zich als doelstelling vooropstelt om specifiek de jongeren te bereiken
en te betrekken bij haar beleid, zal een gesegmenteerde en persoonlijke benadering
moeten nastreven (Hemels, 2002: J0500-5). Tevens zal de overheid goed moeten
beargumenteren waarom zij een actieve betrokkenheid van jongeren in de
samenleving nastreeft (De Waal, De Winter, 1994: 371). Door permanent gestalte te
geven aan een op specifieke groepen en individuen afgestemde communicatie zal de
overheid het beste slagen in een goede verstandhouding met de jongeren.
Niettegenstaande dient in het achterhoofd gehouden te worden dat de essentiële
bestaansreden van de overheidsdienst bestaat uit de behoefte aan de aangeboden
dienst. De overheid levert inspanningen om jongeren meer te betrekken bij haar
jeugdbeleid. Ondanks alle positieve inspanning die tot nu toe geleverd werd om een
efficiënt beleid te voeren, blijkt dat er in de praktijk toch tal van problemen optreden.
Om tegemoet te komen aan de bestaande tekortkomingen is het noodzakelijk dat
een lokale overheid een beleid opstelt dat samenhangend is (Hemels, 2002: J0500-5).
Dit wil zeggen dat de afzonderlijke sectoren die optreden voor jongeren elk een
beleid moeten ontwikkelen en uitvoeren dat uiteindelijk met elkaar in
overeenstemming gebracht kan worden (Poort, 1997: 24). Eveneens moeten de
wensen en de behoeften van de jongeren vooropgesteld worden. Dit kan slechts
bereikt worden indien men de jongeren een uitdrukkelijke rol toekent bij de
totstandkoming van het jeugdbeleid (De Waal, De Winter, 1994: 370). We kunnen
bijgevolg stellen dat het groeiend belang dat gehecht wordt aan effectieve
communicatieprogramma’s als voorwaarde geldt voor een geslaagd beleid. De
verantwoordelijke van een bepaalde overheidsdienst voor de communicatie zal
daarom moeten openstaan voor de signalen uit de omringende maatschappij
(Hemels, 2002: J0500-6).
In de beleidsnota 2000-2004 werden aandachtspunten opgenomen betreffende een
positief en emanciperend jeugdbeleid. De overheid werkt met andere woorden aan
de bevordering van jeugdparticipatie in het beleid. Door verenigingen en projecten te
subsidiëren, die tot doel hebben de participatie van de jeugd ter voorbereiding of
uitvoering van het Vlaamse Jeugdbeleidsplan te bevorderen, hoopt de Vlaamse
regering de informatie aan of de communicatie over de jeugd te verbeteren (Vlaamse
Gemeenschap, 2002). Aangezien de Vlaamse regering het belangrijk vindt om te
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weten wat de jeugd zelf denkt en voelt, gaat men op zoek naar methodieken om
kinderen en jongeren zoveel mogelijk te betrekken bij de opmaak van het
jeugdbeleidsplan. In de beleidsnota van 2000-2004 staat dan ook vermeld dat er “een
eigentijds, creatief en gevarieerd instrumentarium moet worden ontwikkeld
teneinde de participatie van de jeugd te maximaliseren”. De overheid zegt te willen
werken aan een permanent overleg met de jeugd en de jeugdwerkinitiatieven om tot
een flexibel beleid te komen dat inspeelt op de noden en de wensen van de jeugd
(Anciaux, 2000). In zijn beleidsbrief 2003, schrijft minister Van Grembergen, dat er
dringend een keuze gemaakt moet worden betreffende het uitwerken van een
informatiebeleid naar jongeren toe. Als inspraak en participatie van jongeren
inderdaad zo belangrijk blijken te zijn voor het jeugd(werk)beleid is er dringend nood
aan een verdere uitbouw van dat informatiebeleid (Van Grembergen, 2003).
2.2.2.2 Jongerenparticipatie in de politiek
Sinds het begin van de jaren zestig hebben burgers op allerhande manieren inspraak
gekregen over beleidsprocessen. Jammer genoeg hebben de jongeren tot vandaag de
dag slechts weinig gebruik gemaakt van deze verworven rechten. Toch bestaan er
inspraakprocessen waarmee zij aan de beleidsvorming kunnen participeren. Globaal
genomen kunnen we vier vormen van participatie onderscheiden. Ten eerste kunnen
jongeren bevraagd worden over hun behoeften en dienen deze jongeren
geïnformeerd te worden over het lokale jeugdbeleid. Vervolgens kunnen er
inspraakbijeenkomsten georganiseerd worden om zodoende rechtstreeks te kunnen
luisteren naar de jongeren. Ten derde kan er voorzien worden in permanente
overlegstructuren tussen een lokale overheid en de jongeren. Tot slot kan er aan de
jongeren een mogelijkheid geboden worden om op basis van gelijkwaardigheid deel
te nemen aan overleg met de lokale beleidsvormers. Wanneer deze samenspraak
tussen lokale overheid en jongeren slaagt, zullen jongeren van hun kant appreciëren
dat naar hen geluisterd wordt. Ambtenaren en bestuurders zullen langs hun zijde
tevreden zijn over het feit dat een negatieve spiraal doorbroken kon worden. Om een
goede onderhandeling te bereiken blijkt dat het enthousiasme van beleidsvormers en
jongerenwerkers om met jongeren in dialoog te treden en het trotseren van lokale
bureaucratie en regelgeving een essentiële voorwaarde vormen. Jongeren
daarentegen moeten over een wil beschikken om mee te werken aan een beleid dat
aan hun wensen voldoet. Verder in deze studie zal nog bekeken worden in welke
mate deze wil bij de jongeren zelf ook aanwezig is. Aan de andere kant kan het succes
van een samenwerking teniet gedaan worden door tal van belemmeringen. Zo
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bestaat er de kans dat jongeren zullen afhaken wegens de trage en complexe
procedures die gevolgd worden. Daarnaast lijkt het enorme cultuurverschil tussen de
belevingswereld van jongeren en de lokale overheid één van de voornaamste
hinderpalen te zijn (De Waal, De Winter, 1994: 370-373).
2.2.2.3 De houding van jongeren ten opzichte van de overheid
Wanneer we spreken over de noodzakelijke elementen van het jeugdbeleid is het
nuttig te weten wat de jeugd denkt over de overheid. Aan welke maatschappelijke
problemen tillen zij het zwaarst? Zijn ze eerder met zichzelf bezig of kunnen we ook
een

verantwoordelijkheidsgevoel

naar

de

toekomst

vaststellen?

Zijn

de

Lappersfortbos-actievoerders een zeldzaam fenomeen of is de ‘jeugd van
tegenwoordig’ veel bewuster dan verwacht? De signalen die de jongeren uitzenden,
moeten door de overheid ernstig genomen worden en gebruikt worden als
werkinstrument bij het opstellen van beleidsplannen. Zij zullen niet enkel een handig
hulpmiddel zijn bij het beleid van de jeugd maar bij allemaal, aangezien de jongeren
vaak een andere kijk op de dingen hebben dan de volwassenen.
De houding van de jongeren ten opzichte van de overheid lijkt drastisch veranderd.
Vroeger werd er van de jongeren bijna geen bewogenheid gevraagd. Men werd
geacht de door de autoriteiten opgelegde regels na te leven. De jeugd werd al van
jongsaf verondersteld niet in te gaan tegen de wil van de ouderen. Onze grootouders
werden vaak niet voor de keuze gesteld wat ze écht wilden met hun leven, maar
gezien als rechtstreekse opvolgers van de ouders. In tegenstelling tot de jeugd van
destijds, worden de jongeren van vandaag heel wat kritischer opgevoed. Jongeren
staan eerder wantrouwend tegenover de onbeweeglijke hiërarchische opbouw van
het beleid en de overheid. Het geeft hen als het ware een gevoel van onmacht. Hun
ideeën of inzichten in de samenleving worden niet gehoord of aanvaard. Daarom zal
de jeugd vaak een indruk van onverschilligheid geven. Dit fenomeen zal de overheid
met de nodige voorzichtigheid moeten aanpakken. Wanneer men de jeugd effectief
beschuldigt van onverschilligheid, loopt men het risico hen in een latere fase niet
meer

te

kunnen

motiveren

voor

een

maatschappelijk

engagement.

De

humaniserende opdracht van het jeugdbeleid zal op de voorgrond moeten komen,
schrijft Laconte (Allegaert, 1996: 213). Ze doelt hier op het voeren van grondig
onderzoek inzake de interesses en desinteresses van de jeugd. Aan de hand van de
resultaten die dit onderzoek zullen uitwijzen, zullen de beleidsvoerders in
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samenspraak met deze jongeren een efficiënt beleidsplan opstellen waarover beide
partijen enthousiast horen te zijn.
2.2.2.4 Vraag naar inspraak
Er bestaat een vraag van de jongeren naar inspraak, hoewel veel goedbedoelde
inspraakprocedures haaks staan op de leefwereld van jongeren (Van Bouchaute,
1996: 149). Beleidsmakers werken over het algemeen volgens een soort schema,
waarin stap één leidt tot de volgende en men zo uiteindelijk zijn doel bereikt. Als de
vrije meningsuiting een hoeksteen is van democratie, dan is men op school, thuis én
in de politiek nog een heel eind weg van het ideaalbeeld. Meer communicatie, zowel
onderling als in het gezin en met de overheid zou heel wat ergernissen uit de weg
kunnen ruimen. Hieruit kunnen we ook afleiden dat de taken van het jeugdwerk
eveneens een herformulering vereisen. In de beleidsnota Jeugd van Bert Anciaux
wordt er gesproken over een positief en emanciperend jeugdwerkbeleidsplan.
Jongeren daarentegen gaan liever hun eigen weg. De samenleving is voor hen in vele
opzichten een Global Village zoals McLuhan aanhaalde en ze houden zich enkel bezig
met de interesses en behoeften die ze op dat moment belangrijk achten (Symes,
1995).
2.3 Jongerencultuur
Jongeren kan men duidelijk onderscheiden van ouderen. Niet alleen naar uiterlijke
kenmerken, maar vooral omdat hun productie en consumptie, hun mediagebruik en
hun waarden in sterke mate verschillen van die van de volwassenen. We kunnen
spreken

van

een

specifieke

jongerencultuur

binnen

de

Westerse

consumptiemaatschappij (Jordens, 2000: 42). Als we de jongeren en hun
gedragingen en stijlen echter nader gaan onderzoeken, zien we dat we onmogelijk
kunnen spreken van één universele jeugdcultuur. Het is een complexe mozaïek van
verschillende subculturen (Brake, 1995: ix). Jongeren zoeken gelijkgestemden op,
mensen met onder andere dezelfde waarden en ideeën. Men trekt met die jongeren
op waarmee men een ‘psychische binding’ ervaart. Het is dus een peergroupcultuur
(Brentjens, 1978: 215-220). Vriendschappen zijn belangrijk voor jongeren. Het helpt de
eigen identiteit mee uit te bouwen en dus zullen jongeren er alles voor doen om
sociaal aanvaard (populair) te worden (Pauli, 2002).
Ook het materiële en het consumeren zijn middelen om zich met een bepaalde groep
te identificeren. Primair is het niet het consumeren op zich dat telt, maar wel de
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symboliek die erachter schuilt. Het drukt uit hoe ze zich naar buiten toe willen
profileren, welke waarden en ideeën ze aanhangen. Op deze manier creëren ze
samen een bepaalde jeugdcultuur en dragen ze deze uit naar de buitenwereld
(Wallace, 1998: 153). De markt en de media spelen hier natuurlijk maar al te graag op
in en richten zich specifiek naar jongeren met duidelijk geprofileerde producten (Van
Mullem, 1999: 98-102).
2.3.1 Waardepatronen van jongeren
Vele auteurs nemen aan dat jongeren meer postmoderne waarden en normen
vertonen dan hun ouders (Jordens, 2000: 42). In de postmoderne samenleving zijn
jongeren minder geneigd om de waarden en normen die ze door de traditionele
instituten (school, gezin, familie, kerk, buurt, sociale omgeving, jeugdbeweging…)
krijgen aangeboden, over te nemen (Meeus e.a., 1992: 415). De waarden worden
bijgevolg niet meer van boven opgelegd, maar de samenleving schotelt de jongeren
een waardenpakket voor (waardenpluralisme) waaruit ze een eigen mengsel
samenstellen. Men spreekt van een zelfbedieningsmarkt van waarden. De toekomst
is een persoonlijke uitdaging, men moet een eigen identiteit “bricoleren”, zoals LéviStrauss het verwoordt (Tavernier, 1992: 17). Ook met betrekking tot zingeving is er dus
sprake van een ’levensbeschouwelijk bricolagegedrag’. De jongere van vandaag doet
aan spiritueel zelfbeheer (Roebben, 2001: 17). Het is niet meer louter een ‘zin
ontvangen’, waarbij jongeren waarden krijgen aangereikt, beschreven door kerk en
staat, maar wel een ‘zinontdekking’. Deze nieuwe manier van waardevorming geeft
geen ultieme antwoorden op bepaalde (levens)problemen, maar creëert wel een
ruimte waarbinnen zinvol antwoorden gezocht kunnen worden.
Jongeren dwepen niet meer met hoog ideologisch beladen begrippen of ‘grote
verhalen’. Ze zoeken wel andere vormen van zingeving op, vaak een zoektocht naar
zichzelf (Elchardus, Siongers, 2001: 64) of een bezorgdheid en interesse in bepaalde
actuele thema’s (Tavernier, 1992: 17). Jongeren hechten nog veel belang aan bepaalde
waarden zoals democratie en participatie. Sociale participatie kan zelfs gezien
worden als een alternatieve vorm van zingeving. Bovendien draagt het bij tot de
democratische basiswaarden (Elchardus, Siongers, 2001). Waarden als levensvreugde,

zelfontplooiing,

zelfexpressie

en

zelfbeschikkingsrecht

scoren

hoog.

Grote

persoonlijke beslissingsvrijheid leidt tot een naast elkaar bestaan van vele rages en
stijlen, tot een pluralisme op vele domeinen van het leven (Jordens, 2000: 31-32). Uit
het voorgaande mag men echter niet besluiten dat de jongeren grote egoïsten zijn.
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Het individualisme is hier eerder een expressief individualisme: men is niet gewoon
gericht op het ‘ik’, maar wel op zo een manier dat de nadruk ligt op de persoonlijke
autonomie en op de eigen unieke ontplooiingskansen (Jordens, 2000: 45-46).
Dit verklaart waarom solidariteit en individualiteit in onze samenleving toch naast
elkaar kunnen bestaan. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de jongere vindt dat hij
steeds zichzelf moet blijven en dat eigen gevoelens en emoties moeten worden geuit
(authenticiteitsstreven). Maar hij voelt zich ook verbonden met anderen en hij heeft
de andere nodig om zich gelukkig te voelen. Deze houding kunnen we de ‘ethics of
authenticity’ noemen. Het duidt op een trouw zijn aan de persoonlijke intenties en
motieven, maar deze mogen niet in de weg staan van het besef dat het materiaal
waarmee de persoonlijke identiteit geconstrueerd wordt van collectieve oorsprong is
(Elchardus, Siongers, 2001: 46-70).
Over het algemeen worden er in de media twee soorten beelden van jongeren
opgehangen. Enerzijds het pessimistische “youth as trouble” dat we vooral
terugvinden

in

allerlei

vormen

van

documentaires

en

informatieve

beeldrepresentaties en anderzijds “youth as fun”, een stijl die eerder naar voren
treedt bij de opkomst van de consumentencultuur rond de jaren ’50. Jongeren
worden meer en meer het onderwerp van reclame en de adverteerders plaatsen hen
in een hedonistische context die sterk gericht is op consumptie (Taylor, Willis, 1999:
49). Ook de opvattingen die mensen hebben over jongeren sluiten aan bij één van
deze twee visies: jongeren als de nieuwe generatie die voor vooruitgang en
creativiteit staat of de jongere als norm- en zedeloos.
De beeldcultuur, waarin jongeren opgroeien, zendt zwakke ethische signalen uit. We
leven in een wereld waar miljoenen prikkels op ons worden afgevuurd. De
drempelwaarde voor geweld en seksualiteit daalt (Tavernier, 1992: 15). Jongeren staan
dan ook minder negatief tegenover de toegenomen seksuele vrijheid dan ouderen.
Ook de tolerantie stijgt ten opzichte van een aantal gedragingen die burgerzin
(fiscale fraude, niet betalen op het openbaar vervoer, iets kopen waarvan men weet
dat het gestolen is) of druggebruik betreffen. Bepaalde vormen van tolerantie dienen
vermoedelijk in verband gebracht te worden met een wijziging in het opvoedgedrag
van de ouders (Kerkhofs, 1985: 15).
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Andere auteurs waarschuwen echter dat we ons moeten hoeden voor al te snelle
conclusies omdat er op zeer veel domeinen een grote stabiliteit over de generaties
heen wordt vastgesteld in het waardenpatroon. Zo blijkt uit onderzoek dat jongeren
evenveel waarde hechten aan het gezin als ouderen. Ook opvallend is dat zowel
jongeren als ouderen over het algemeen even weinig interesse tonen in de politiek.
Beide generaties vinden individuele vrijheid, mensenrechten, strijd tegen armoede,
vrede en bescherming van de natuur belangrijke waarden (Kerkhofs, 1985: 5-6). De
Witte en Vandoorne (2001) zijn het hier niet helemaal mee eens. Ze beamen dat men
de jongeren niet zomaar als progressiever3 kan bestempelen dan volwassenen. Op
economisch vlak zijn ze namelijk conservatiever (wat duidt op een grotere voorkeur
voor individuele vrijheid), terwijl dit op sociaal-cultureel vlak afhankelijk is van het
concrete onderwerp. Maar de algemene tendens lijkt toch dat ze op dit domein een
eerder progressieve houding aannemen (wat ook weer die voorkeur voor de
basiswaarde vrijheid aantoont). Wat betreft rolpatronen tussen man en vrouw
hebben ze een progressievere instelling. Tegenover vreemdelingen staan jongeren
neutraler dan volwassenen (volwassenen hebben een eerder negatieve houding). Dit
wil zeggen dat Vlaamse scholieren tegenover vreemdelingen geen discriminerende
houding aannemen, maar evenmin een emancipatorische. Jongeren hebben iets
minder autoritaire opvattingen dan volwassenen. Dit alles toont aan dat jongeren
blijkbaar een sterkere voorkeur vertonen voor individuele vrijheid, wat in verband
kan gebracht worden met de toenemende ‘individualisering’.
Er is een zelfbewuste jongerencultuur ontstaan waarin het aan de jongere zelf is om
persoonlijk zin te geven aan zijn of haar leven. Ondanks de ver gevorderde
secularisering zoeken jongeren alternatieve vormen van zingeving op die zeer ruim
kunnen opgevat worden, bijvoorbeeld als één of andere vorm van sociale participatie
(Elchardus, Siongers, 2001: 67).

3

Op economisch vlak kunnen de termen progressief en conservatief begrepen worden als de
tegenstelling tussen arbeid en kapitaal. “Progressief” is het onrechtvaardig vinden van sociale
ongelijkheid, een positieve houding t.o.v. overheidsingrijpen en een beperking van privé-initiatief.
Op sociaal-cultureel vlak heeft dit betrekking op de normen en tradities die in de maatschappij
leven m.b.t. de individuele privé-sfeer en het gezinsleven. “Conservatief” is dan voorstander van
een traditionele rolverdeling tussen man en vrouw, een strenge opvoedingsstijl en het traditionele
arbeidsethos (De Witte, Vandoorne, 2001: 77-79).
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Individualiteit en authenticiteit zijn centrale waarden. Geluk moet persoonlijk
gerealiseerd worden. Dit vergt een grote creativiteit en brengt een grotere
onzekerheid met zich mee (Tavernier, 1992: 21). Maar we mogen niet vergeten dat er
ook vele gemeenschappelijke trekken blijven bestaan tussen de generaties (Kerkhofs,
1985). Toch kunnen jongeren als ‘trendsetters’ beschouwd worden binnen een
samenleving: ze vertonen als eersten de nieuwe trends en introduceren deze binnen
de rest van de samenleving (De Witte, Vandoorne, 2001: 94).
2.3.2 Individualisering van de vrije tijd
Voor jongeren op weg naar een zelfstandig bestaan is vrije tijd van enorm belang. De
hoeveelheid vrije tijd waarover jeugdigen kunnen beschikken, staat los van de
combinatie tijd/geld bij hun ouders. Zolang kinderen en jongeren naar school gaan,
bepaalt dit instituut hun hoeveelheid vrije tijd (De Waal, Derksen, 1990: 80). Hoewel
school nog steeds heel wat van hun tijd in beslag neemt, is een aanzienlijk deel van
de vrije tijd geheel anders ingedeeld dan een decennium geleden. Dit heeft alles te
maken met nieuwe ontspannings- en communicatiemogelijkheden. Een ingrijpende
individualisering heeft zijn weerslag op alle aspecten van de samenleving. Vroeger
ging je als kleine uk naar de jeugdbeweging. Die jeugdbeweging behoorde tot een
bepaalde zuil en bepaalde voor een groot deel de subcultuur waarin je opgroeide. De
vrije tijdsbesteding in die zuil groeide als het ware mee en maakte dat iemand vaak
heel zijn leven in één bepaalde “doorbracht”. De waarden en normen van die ene
groep waartoe men behoorde, hadden vaak invloed op de persoonlijkheid van het
individu. Deze groepen profileerde soms de jongere generaties als rebelse
revolutionairen die niet met zich zouden laten sollen. Maar men is tegenwoordig niet
langer lid van één bepaalde groep die het leven bepaalt (De Waal, Derksen, 1990).
Niet enkel op gebied van gezag waren deze groepen zeer expliciet, maar ook in hun
uiterlijk kwam dit sterk naar voor. Tegenwoordig sturen de jongeren hun signalen
beduidend minder uiterlijk uit, aangezien de revolutionairen van vandaag thuis
zitten, zogezegd verleid door de media en popcultuur (Laconte, 1996: 213). Ze houden
zich bijvoorbeeld uren bezig met het downloaden en samenstellen van hun favoriete
muziek, spelletjes waar ze zich mee amuseren wanneer de televisie of de chatrooms
hen niet kunnen boeien.

3 Onderzoeksopzet

In dit derde hoofdstuk gaan we dieper in op het verloop van het onderzoek. Volgende
elementen komen aan bod: het opzet van het onderzoek, de steekproeftrekking, de
respons en de representativiteit van de resultaten.
3.1 Wie wordt bevraagd ?
Het communiceren van jongeren met de (stedelijke) overheid kan op zeer
uiteenlopende wijzen benaderd worden. De eerste experimenten met kinderraden
bijvoorbeeld geven aan dat reeds op zeer jonge leeftijd door de overheid
gecommuniceerd kan worden. Een afbakening van de te bevragen leeftijdsgroepen is
daarom noodzakelijk. In samenspraak met de jeugddienst werd voor het secundair
onderwijs geopteerd. Op die manier zou het onderzoek perfect kunnen aansluiten bij
de resultaten van het vrije tijdsonderzoek dat een jaar eerder uitgevoerd werd
(Mortelmans e.a., 2002). Een bijzonder aandachtspunt bij het opstellen van de
steekproef was opnieuw dat alle deelpopulaties in de steekproef aanwezig moeten
zijn en dit op een representatieve manier. Deze vereiste bepaalt voor een deel de
wijze waarop de steekproef getrokken werd. Het is duidelijk dat er binnen het kader
van dit onderzoek moet gezocht worden naar een haalbare en wenselijke
leeftijdsmarge voor de steekproef.
3.2 Steekproefplan
3.2.1 Steekproefeenheden
Het afbakenen van de leeftijdsgrenzen geeft reeds aan dat we de individuele
jongeren tussen 12 en 18 jaar als primaire eenheden in ons onderzoek opnemen. Er
werd geopteerd voor een klassikale bevraging in de scholen op het grondgebied van
Groot-Antwerpen. Deze methode genoot de voorkeur boven een enquêtering via de
plaatselijke jeugddiensten, geïnstitutionaliseerde verenigingen en boven een
steekproef op de totale Antwerpse bevolking tussen 12 en 18 jaar. Een klassikale
bevraging tijdens de schooluren biedt vooral het voordeel dat op relatief korte tijd
een groot aantal enquêtes kan worden afgenomen en dat de uitval beperkt blijft.
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Daarenboven bereikt men, door veel verschillende scholen in de steekproef op te
nemen, een zeer verscheiden publiek en dit kan de representativiteit van dit
onderzoek enkel ten goede komen. Tenslotte is de methode van de klassikale
bevraging in andere onderzoeken al met succes toegepast (Zie: Bursens, Mortelmans,
2000; Ceulemans e.a., 2001; Mortelmans e.a., 2002).
Zoals verder nog zal blijken biedt een klassikale bevraging echter niet enkel
voordelen. Zo hangt de medewerking van een school, en dus van een heel aantal
klassen, vaak af van de goodwill van enkele personen (directie). Daarenboven was het
onvermijdelijk dat sommige jongeren bij het invullen van de enquête bij de buren
keken en dus niet alle gegeven antwoorden even individueel zijn.
3.2.2 Gestratificeerde random steekproef
Er werd geopteerd voor het principe van de dubbel gestratificeerde enkelvoudige
randomsteekproef. Hierbij wordt de populatie op basis van bepaalde essentiële
kenmerken in twee of meer strata opgedeeld. De steekproeftrekking gebeurt dan op
zo’n manier dat de eenheden in de strata een evenredige verdeling kennen met de
eenheden in de populatie.
Concreet werd op basis van gegevens die het Ministerie van Onderwijs ter
beschikking stelde, een lijst opgesteld van alle secundaire scholen in GrootAntwerpen. Al deze scholen situeren zich op het grondgebied waarvoor de stedelijke
jeugddienst Antwerpen bevoegd is en vormen zo het steekproefkader. De lijst van
scholen werd vervolgens ingedeeld op basis van twee strata, namelijk districten en
graden. Er werd gekozen om te selecteren op graad omdat het geboortejaar van de
jongeren niet werkbaar is. Jongeren van eenzelfde geboortejaar kunnen immers in
een ander leerjaar zitten. Omdat een volledig representatieve verdeling naar alle
leerjaren eveneens niet haalbaar is, werd besloten om clustering van leerjaren in
graden te gebruiken. De eerste graad bevat het eerste en tweede middelbaar, de
tweede graad het derde en vierde en de derde graad zijn de laatste twee of drie jaren.
In de steekproeftrekking worden nu op toevallige wijze eenheden geselecteerd uit de
twee strata. Hierbij moet de verhouding tussen het aantal jongeren per district en
per graad in de steekproef evenredig zijn met het aantal jongeren per district en per
graad in de populatie. De stratificatie van de proportionele verdeling over de
districten en graden, moet er op die manier voor zorgen dat de leerlingen in de

31
steekproef ongeveer een zelfde proportionele verdeling vertonen als in de populatie.
Door deze dubbele stratificatie (graden en districten) wordt de representativiteit van
de resultaten gewaarborgd. De random trekking heeft immers tot gevolg dat
iedereen evenveel kans heeft om in de steekproef terecht te komen, terwijl de
stratificatie ervoor zorgt dat de verdeling over bepaalde kenmerken in de populatie,
evenredig is met deze in de steekproef.
Het probleem met de vorming van de steekproef is dat we niet kunnen selecteren op
leerling-niveau. De gegevens zijn zelfs niet op klasniveau maar op leerjaarniveau. Dat
betekent dat we voor een bepaalde school enkel het volledige leerjaar kunnen
selecteren. Deze beperking van het steekproefkader maakt dat de vooropgestelde
cijfers in de vorige paragraaf niet in die mate praktisch in de steekproef vertaald
konden worden. De concrete steekproef die voor het onderzoek tot stand is gekomen,
wijkt af van de theoretische steekproef die we vooropstelden en die proportioneel
van het leerlingenaantal was afgeleid.
Tabel 1 geeft een overzicht van de vooropgestelde percentages en de uiteindelijke
aantallen en percentages in de steekproef. Wat hierbij onmiddellijk opvalt, is dat de
uiteindelijke steekproef geen 5000 maar 6950 leerlingen zal bevatten. Het selecteren
van hele leerjaren maakt het niet mogelijk om een fijnere indeling te maken. Vermits
gekozen werd om minstens voor het vooropgestelde aantal te gaan, is de steekproef
in zijn geheel sterk uitgebreid. Dit lijkt ons geen probleem te zijn daar de
nauwkeurigheid van de steekproef er alleen maar op vooruitgaat (uiteraard indien
dit gepaard gaat met een hogere respons op de enquête).
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Tabel 1 Vergelijking van populatie met vooropgestelde steekproef
District
Antwerpen-Kiel

Antwerpen-Linkeroever

Antwerpen-Noord

Antwerpen-Zuid

Antwerpen-Centrum

Berchem

Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Borgerhout

Deurne

Ekeren

Hoboken

Merksem

Wilrijk

Totaal

Graad

Populatie

Steekproef

% Populatie

% Steekproef

1

975

182

2.9

2.6

2

993

153

2.9

2.2

3

888

149

2.6

2.1

1

400

120

1.2

1.7

2

225

95

0.7

1.4

3

229

114

0.7

1.6

1

674

119

2.0

1.7

2

480

117

1.4

1.7

3

819

131

2.4

1.9

1

1427

259

4.2

3.7

2

1809

254

5.3

3.7

3

1938

356

5.7

5.1

1

1754

290

5.2

4.2

2

2262

410

6.7

5.9

3

3078

485

9.1

7.0

1

540

155

1.6

2.2

2

533

120

1.6

1.7

3

646

133

1.9

1.9

1

48

19

0.1

0.3

2

7

6

0.0

0.1

1

586

151

1.7

2.2

2

463

170

1.4

2.4

3

373

125

1.1

1.8

1

1003

188

3.0

2.7

2

764

138

2.3

2.0

3

741

123

2.2

1.8

1

790

140

2.3

2.0

2

606

155

1.8

2.2

3

576

160

1.7

2.3

1

673

155

2.0

2.2

2

738

278

2.2

4.0

3

717

205

2.1

2.9

1

1614

326

4.8

4.7

2

1895

267

5.6

3.8

3

1999

419

5.9

6.0

1

188

95

0.6

1.4

2

236

108

0.7

1.6

3

184

80

0.5

1.2

33871

6950

100

100
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3.3 Dataverzameling
3.3.1 Contactname
De dataverzameling gebeurde via een klassikale bevraging tijdens de schooluren. In
de eerste plaats werd een contactbrief opgesteld die naar alle directies van de
geselecteerde scholen werd gestuurd. In deze brief werden het doel en de
achtergrond van het onderzoek geschetst en werd aan de scholen om medewerking
gevraagd. Vervolgens werd door de onderzoekers contact gelegd met de directies om
hun medewerking al dan niet te bevestigen4 en concrete afspraken te maken.
Een belangrijk probleem bij het maken van concrete afspraken was het vinden van
vrije lesuren bij leerkrachten in de school. De bevraging vond plaats in de maanden
maart, april en mei 2002. In maart hadden de problemen te maken met examens en
dus leerlingen die niet in de school aanwezig waren. Na de paasvakantie (april en
mei) situeerde het probleem zich vooral bij de technische en beroepsscholen omdat
de leerlingen er dan op stage gaan. Ze zijn dan zelden op school en wanneer zij op
school zijn, is de tijd beperkt.
3.3.2 Wijze van bevraging
De bevraging bestaat uit twee grote delen. Enerzijds evalueerde elke respondent in
het eerste deel van de bevraging een brochure, gadget of foto van de jeugddienst.
Vervolgens werd iedereen een anonieme, kwantitatieve vragenlijst voorgelegd.
Het opzet is om de enquête klassikaal te laten invullen, onder toezicht van twee
studenten. Uit voorgaande onderzoeken weten we dat niet elke leerkracht bereid is
om lesuren voor een onderzoek af te staan. De druk om het programma afgewerkt te
hebben, is bij velen zo groot dat elk verlies aan lesuren zo veel mogelijk vermeden
wordt. Bij deze leerkrachten wordt geprobeerd om een ophaalsysteem te
organiseren. De leerlingen krijgen dan een boekje mee naar huis en ze worden
gevraagd om het enkele dagen later terug mee te brengen. Dit systeem verlaagt de
respons, maar het is in dit geval de enige manier om toch medewerking te verkrijgen
van de leerkracht in kwestie.

4

Wanneer een directie niet overtuigd kon worden om mee te werken aan het onderzoek, werd een
reserveschool aangesproken. Per district was immers at random een aantal reservescholen
geselecteerd en in geval van een weigering werd voor deze reservescholen de procedure hernomen.
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3.3.3 Inhoud van de vragenlijst
We beperken ons in deze paragraaf tot een korte beschrijving van de verschillende
onderdelen van de vragenlijst.
3.3.3.1 Deel 1: De communicatie van de jeugddienst
doorgelicht
Het eerste deel van de vragenlijst bestaat uit drie modules. Elke respondent moet
ofwel een foto van een jeugddienst ofwel een brochure ofwel een gadget van de
jeugddienst beoordelen. Elke module is analoog qua opbouw. Eerst moet men
aangeven of men al dan niet akkoord gaat met een aantal uitspraken. Daarna moet
men een score geven op een aantal vormelijke, visuele en/of inhoudelijke
kenmerken.
Foto’s van jeugddiensten
Daar het om praktische redenen niet mogelijk was om van elke jeugddienst in GrootAntwerpen een foto in het onderzoek op te nemen, werden we genoodzaakt een
selectie te maken. Op advies van de medewerkers van het Stedelijk Jeugdcentrum ter
Lo, werd geopteerd om de jeugddiensten van Borgerhout, Hoboken, Deurne en
Merksem te bevragen en dit op basis van een specifiek kenmerk (zie 5.2.6.2).
De leerlingen krijgen in de klas een foto te zien van één van de jeugddiensten. Zij
reageren door middel van schaalitems. De schaal die we hier gebruiken, is een
variant op de Emotional Quotient Scale van Wells uit 1964 (Bearden, Netemeyer,
1990: 537). De schaal bestaat uit twee delen: een EQ-schaal met 12 Likert-items en een

Reactieprofiel bestaande uit 12 items die opgesteld zijn volgens de methode van de
semantische

differentiaal.

De

Likert-items

meten

drie

typen

reacties:

aantrekkelijkheid, toegankelijkheid en informatieaanbod. De leerlingen moeten
aangeven met welke uitspraken ze het (on)eens zijn. De semantische differentiaalitems meten de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van de jeugddienst op de foto.
Hier werken we met scores van nul tot tien.
Brochures
Een tweede element dat door een aantal respondenten geëvalueerd wordt, zijn
brochures die door de jeugddienst verspreid worden. Elke brochure wordt beoordeeld
aan de hand van een schaal met 18 Likert-items. We gebruiken hier een variant op
een schaal die ontwikkeld werd door De Pelsmacker (1999: 83) om de cognitieve en
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affectieve attitudecomponenten in reclameboodschappen te beoordelen. Een aantal
uitspraken werden aangepast zodat deze gebruikt kunnen worden om een brochure
te beoordelen. De items in deze schaal meten drie typen reacties: aantrekkelijkheid,
duidelijkheid en de informatieve waarde van de brochures. De leerlingen moeten
aangeven met welke uitspraken ze het (on)eens zijn. Daarnaast worden ook een
aantal vormelijke kenmerken (formaat, lettertype, illustraties, …) beoordeeld aan de
hand van een schaal gaande van “zeer goed” tot “slecht”.
Er worden in totaal vier verschillende brochures geëvalueerd (zie 5.2.6.3) .
Gadgets
Net zoals bij de bevraging van de brochures werd ook hier met een variant op de
schaal van De Pelsmacker (1999) gewerkt. Wel wordt de schaal gereduceerd van 18
naar 16 items. Deze items meten drie reacties: aantrekkelijkheid, duidelijkheid en
nuttigheid van het gadget. De leerlingen moeten aangeven met welke uitspraken ze
het (on)eens zijn. Daarna worden, net zoals bij de brochures, een aantal van de
vormelijke kenmerken van het gadget beoordeeld aan de hand van een schaal
gaande van “zeer goed” tot “slecht”.
3.3.3.2 Deel 2: Jongeren, de stad en communicatie
In een eerste module wordt gepeild naar algemene demografische en persoonlijke
achtergrondkenmerken (geslacht, opleidingsniveau, gezinssamenstelling, enz.). De
tweede module gaat dieper in op de jeugddienst zelf. We willen daarbij de
naambekendheid meten van de jeugddienst en de wijzen waarop jongeren hun
informatie halen over het bestaan en/of werking van de jeugddienst. Ook wordt hen
gevraagd waar ze met hun problemen met betrekking tot drugs, vakantiewerk en/of
seksualiteit terecht kunnen en of ze hiervoor al eens bij een JIP hebben aangeklopt.
Tot slot volgen er enkele vragen over de inhoud van en de medewerking van jongeren
aan een jongerenradio.
De derde module is een inspraakmodule. Daarin willen we aan de hand van een
aantal vragen inzicht krijgen in datgene wat de jongeren van vandaag bezig houdt.
Vinden jongeren dat hun mening meetelt? Hebben ze iets te zeggen over het beleid
in Antwerpen? Welke thema’s vinden jongeren belangrijk? Ook wensen we te weten
te komen wat jongeren als probleem in hun directe woonomgeving en/of in de stad
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Antwerpen beschouwen. En of ze aan die problemen ook daadwerkelijk zelf iets
willen doen? Wie van hen heeft al deelgenomen aan de jeugdraad?
Omdat het onderzoek naar vrije tijd van jongeren reeds uitgebreid peilde naar het
mediabezit en mediagebruik van jongeren, werd in deze bevraging geopteerd voor
een eerder beperkte vragenmodule rond dit thema. Enkel die thema’s die
noodzakelijk zijn voor het communicatiegedrag van jongeren in relatie met de
overheid komen aan bod. De vijfde module sluit hier ten dele bij aan. In deze module
proberen we vooreerst te weten te komen via welke kanalen jongeren informatie
zoeken over de actualiteit. Ze moeten op deze vraag een antwoord geven aan de
hand van een top drie. Daarnaast willen we weten naar welke actuele onderwerpen
hun voorkeur uitgaat en waarom dit zo is.
Tot slot wordt gepeild naar feitelijk communicatiegedrag. Dat gebeurt door middel
van een projectieve techniek. De respondent moet zich inleven in een situatie waarin
hij samen met enkele vrienden een fuif organiseert. We vragen hem om uit een lijst
van verschillende communicatiekanalen juist die uit te kiezen die volgens hem de
opkomst het meest ten goede zou komen.
3.4 Steekproefverdeling en steekproeftrekking
Uit de populatie van 33.800 jongeren schoolgaand in de stad Antwerpen, werden
zoals in 3.2.2 uiteengezet werd, 6950 jongeren geselecteerd. Na de dataverzameling
bleven 3367 bruikbare enquêtes over. Dat betekent een responsratio van 48.5 %. De
non-respons van 3583 leerlingen heeft verscheidene oorzaken.
Een eerste oorzaak situeert zich op het vlak van de steekproeftrekking. De steekproef
werd getrokken uit de schoolpopulatie van 2000 – 2001 terwijl de enquêtes werden
afgenomen tijdens het schooljaar 2001 – 2002. De richtcijfers betreffende het aantal
leerlingen in een bepaald leerjaar konden dus verschillen van de werkelijkheid. Vaak
zaten er minder leerlingen dan verwacht.
Een groot deel van de non-respons kwam tot stand bij de contactname met de
scholen. Dit contact verliep in eerste instantie via de directie. Zij moest haar fiat
geven over het al dan niet bevragen van de leerlingen. Wanneer dit fiat er echter niet
kwam, vielen alle leerlingen die in deze school geselecteerd waren, onmiddellijk weg.
De hoogte van de respons werd met andere woorden sterk bepaald door enkele

37
sleutelfiguren. Omdat het schooljaar voordien reeds zeer veel enquêtes werden
afgenomen in het kader van het vrije tijdsonderzoek, werd de toegang tot enkele
scholen voor dit onderzoek opvallend moeilijker. Scholen die het jaar voordien met
veel moeite overhaald konden worden toch mee te werken, weigerden ditmaal.
Hoewel we geen kwantitatief zicht hebben op de verschillende redenen van nonrespons is het aanvoelen van de onderzoekers dat de overbevraging in enkele grote
scholen van die aard is dat scholen niet langer deelnemen aan sociaalwetenschappelijk onderzoek.
Als laatste reden vermelden we nog de kwalitatieve selectie die uitgevoerd werd op
de binnengekomen enquêtes. Enquêtes die onvolledig of duidelijk verkeerd ingevuld
waren, werden niet ingevoerd en als non respons beschouwd.
3.5 Samenstelling van de steekproef
In deze paragraaf willen we een beschrijvend overzicht geven van de 3367 jongeren
die aan de enquête deelnamen. Hierdoor kan de lezer zich een beeld vormen van de
leerlingen die op de vragen antwoordden. Omdat de steekproef zoveel mogelijk
dezelfde kenmerken moet hebben als de populatie, geven we in eerste instantie een
vergelijking van de steekproefcijfers met die uit de populatie. Daarna presenteren we
andere algemene kenmerken van de steekproef.
3.5.1 Representativiteit van de steekproef
De representativiteit van de gerealiseerde steekproef kan enkel bekeken worden naar
twee achtergrondkenmerken: geslacht en leeftijd. We vergelijken steeds de gegevens
van de populatie zoals deze voorkomen in de leerlingencijfers van het Ministerie van
Onderwijs en de aantallen zoals die in de gerealiseerde steekproef voorkomen.
In Tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de verschillen naar geslacht. We zien hier
onmiddellijk een significant verschil tussen het aantal jongens en meisjes in de
populatie en de steekproef. In het onderzoek is er een oververtegenwoordiging van
meisjes ten opzichte van de populatie.
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Tabel 2 Verdeling van geslacht binnen de populatie en de steekproef
Populatie

%

(N=34102)

Steekproef

%

(N = 3367)

Man

15932

46.7

1431

42.8

Vrouw

18170

53.3

1912

56.8

Z-toets: -4.53, Prob: 0.00

Ook bij de leeftijdsverdeling zien we enkele scheeftrekkingen in de verdeling. In Tabel
3 wordt een overzicht gegeven van de drie leeftijdscategorieën waar in dit onderzoek
mee gewerkt zal worden. De leeftijdscategorieën zijn ingedeeld volgens de normale
verdeling van de graden. Uiteraard komen de leeftijden niet exact overeen met de
graden omdat dit geen rekening houdt met zittenblijvers. Toch lijkt deze indeling ons
de meest zinvolle te zijn om analyses op te doen. Wanneer we de drie categorieën
met elkaar vergelijken, zien we dat er enkel een correcte afspiegeling is van de groep
15-16-jarigen. De afwijkingen situeren zich voornamelijk in de jongste en de oudste
leeftijdscategorieën. Dit is in belangrijke mate te wijten aan een sterke afwijking bij
de gegevens van het Ministerie. In de databank kwamen enkele klassen voor met zeer
oude leerlingen (veertigers en zelfs vijftigers). Deze klassen werden niet in het
onderzoek betrokken maar zijn wel aanwezig in de cijfers van het Ministerie.

Tabel 3 Verdeling van de leeftijd binnen de populatie en de steekproef
Populatie

%

(N=34102)

Steekproef

%

Prob Z-toets

(N = 3367)

12-14

7967

23.4

1040

31.2

0.000

15-16

10013

29.4

974

29.2

0.411

17+

16119

47.3

1323

39.6

0.000

Tot slot bekijken we de representativiteit van onze gegevens naar district. Hiervoor
gebruiken we de gegevens van de dienst Bevolking van de stad Antwerpen. Omdat de
situatie in Antwerpen voor buitenstaanders niet altijd even duidelijk is, presenteren
we in Figuur 1 eerst een kaart van de stad, opgesplitst naar districten. Daarbij wordt
het district Antwerpen verder opgesplitst naar postnummer om deelgebieden in dit
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district verder duidelijk te kunnen maken. Deze opdeling zal verder in dit rapport ook
gehanteerd worden bij de analyses5.

Figuur 1 Districten in Antwerpen (opgedeeld naar postnummer)

Ekeren
Ekeren
Ekeren
Ekeren
Ekeren
Beren
Bezali
Bezali
Bezali
Berendrecht—
drecht

Zandvliet-Lillo

Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen ------ Noord
Noord
Noord
Noord
(2030)
(2030)
(2030) (2030)
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Noord
Noord
(2030)
(2030)
(2030)
Antwerpen
- Noord

Merksem
Merksem
Merksem
Merksem
Merksem
Merksem
Merksem

Antwerpen - Linkeroever

Antwerpen
Antwerpen
Noord
(2060)
(2060)
Antwerpen
Antwerpen ---- Noord
Noord
Noord
(2060)
(2060) (2060)
Antwerpen
- Noord

Deurne

Antwerpen
Antwerpen Centrum
Centrum
Antwerpen
Centrum

Borgerhout
Borgerhout
Borgerhout

Deurne
Deurne

Antwerpen - Zuid

Antwerpen - Kiel

Berchem
Berchem
Berchem

Hoboken

Hoboken
Hoboken

Wilrijk

De aantallen die in Tabel 4 vergeleken worden, betreffen echter een selectie van de
jongeren in de steekproef. Een eerste selectie werd gemaakt door alle jongeren die
niet

5

op

het

grondgebied

van

Antwerpen

wonen

te

verwijderen.

De

Om de leesbaarheid van de kaart te verhogen wordt het district BerendrechtZandvliet-Lillo ook in
een aparte uitsnede getoond. In realiteit ligt dit district noordelijk van Ekeren.
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bevolkingsgegevens slaan immers maar op jongeren uit Antwerpen zelf. In de
tweede plaats hebben we alleen de jongeren tussen 13 en 18 jaar genomen. De reden
daarvoor is dat dit onderzoek enkel representativiteit kan nastreven voor jongeren
die verplicht op de secundaire school zitten. Dat geldt niet voor de 12-jarigen omdat
een groot deel van die leeftijdsgroep nog in de lagere school zit. Dat geldt ook niet
voor de 19 plussers omdat daar een groot deel de secundaire school verlaten heeft en
niet in de steekproef kon zitten.

Tabel 4 Verdeling over de districten binnen de populatie en de steekproef
Populatie

%

(N=34102)

Steekproef

%

Prob Z-toets

(N = 3367)

Antwerpen

9566

33.64

759

36.4

0.004

Berchem

2286

8.04

115

5.5

0.000

Berendrecht-Zandvliet-Lillo

836

2.94

68

3.3

0.195

Borgerhout

2902

10.21

219

10.5

0.332

Deurne

3943

13.87

290

13.9

0.485

Ekeren

1600

5.63

154

7.4

0.000

Hoboken

2402

8.45

130

6.2

0.000

Merksem

2581

9.08

285

13.7

0.000

Wilrijk

2318

8.15

67

3.2

0.000

Om de representativiteit van de steekproef naar districtsniveau na te gaan, werd
voor elk district nu een Z-toets uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de verhouding jongeren
in de steekproef voor drie van de negen districten niet significant afwijkt van de
populatie. De representativiteit is voor deze districten gegarandeerd. De
ondervertegenwoordiging is het grootst in het district Wilrijk waar we bijna 60
percent minder respondenten vinden dan we zouden moeten verwachten op basis
van onze steekproef. Wilrijk had echter met specifieke problemen te kampen bij de
bevraging aangezien het enerzijds weinig secundaire scholen telt en anderzijds de
grootste school (Sint-Ursula) niet wenste deel te nemen aan het onderzoek. De
grootste oververtegenwoordiging vinden we terug in Merksem waar we 50 percent te
veel leerlingen ondervroegen ten opzichte van de inwoners van Merksem in de
leeftijdsklasse van 13 tot 18.
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3.5.2 Onderwijscontext
Van de 41 scholen die volgens het steekproefplan gecontacteerd moesten worden,
werd medewerking verkregen van 31 scholen. De non-respons aan scholen heeft
duidelijk een aanzienlijke invloed gehad op het aantal leerlingen dat bevraagd kon
worden vermits één op vier scholen weigerde om deel te nemen. Vermoedelijk speelt
hier een zekere overbevraging van middelbare scholen een rol. Ook het feit dat het
tweede jaar op rij door dezelfde universiteit in opdracht van de jeugddienst een
onderzoek werd uitgevoerd kan verklaren waarom scholen niet wensten deel te
nemen.
Bijna de helft van de jongeren in de steekproef zitten in een ASO richting. De andere
helft wordt hoofdzakelijk verdeeld over TSO en BSO. De kunststudenten zijn
marginaal in de steekproef aanwezig maar vormen in de populatie dan ook een
kleine groep. We vermoeden hier een ondervertegenwoordiging van het BSOonderwijs omdat een van de grote beroepsscholen (Don Bosco) niet wenste deel te
nemen aan het onderzoek. Daardoor viel onmiddellijk een groot percentage
leerlingen uit het beroepsonderwijs uit de steekproef.

Tabel 5 Onderwijstype (N=3367)
N

%

ASO

1706

51.9

TSO

967

29.4

BSO

521

15.8

KSO

63

2.9

De leerlingen zijn evenredig verdeeld over de verschillende graden (met een lichte
oververtegenwoordiging

van

de

eerste

graad).

Dat

komt

voort

uit

de

oververtegenwoordiging van 12 tot 14 jarigen die we eerder tegenkwamen. We
moeten bij de analyse rekening houden met een zwaarder gewicht van de laagste
jaren uit het secundair onderwijs.
Binnen de graden zien we echter een grotere vertegenwoordiging van ASO-studenten
in de lagere graden en een graduele verschuiving naar TSO en (in mindere mate
naar) BSO in de hogere graden. Het is mogelijk dat dit een cohorte-effect is, maar
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meer waarschijnlijk zien we hier het resultaat van het watervalsysteem waarbij
leerlingen in een hogere studierichting starten en langzaam afzakken naar lagere
richtingen.

Tabel 6 Graad, onderwijsnet en inhoudelijke studierichting naar onderwijstype (kolompercentages,
N=3341)
Totaal

ASO

TSO

BSO

KSO

Eerste graad

38.0

54.7

13.5

32.2

5.2

Tweede graad

32.8

25.7

39.7

44.8

32.3

Derde graad

29.2

19.5

46.8

23.1

62.5

Vrij onderwijs

50.6

48.5

65.7

31.7

60.4

Stedelijk onderwijs

24.0

14.8

25.1

46.4

35.4

Gemeenschapsonderwijs

24.9

36.7

9.2

19.0

4.2

Provinciaal onderwijs

0.4

0.0

0.0

2.9

0.0

Algemeen jaar

19.7

20.7

22.2

13.4

2.1

Menswetenschappen

21.4

2.7

41.0

49.7

0.0

Exacte wetenschappen

18.2

18.4

27.6

4.0

1.0

Economie - Talen

36.3

55.3

9.0

32.8

1.0

Kunst

4.4

2.9

0.2

0.0

95.8

Naar onderwijsnet kunnen we de dominantie vaststellen van het vrij onderwijs.
Ongeveer de helft van de leerlingen volgt onderwijs in het vrije net. Dat is nog sterker
zo voor de KSO en TSO waar dit percentage oploopt tot meer dan zestig percent. Het
stedelijk onderwijs toont daarentegen hogere leerlingenaantallen voor BSOrichtingen6. Het provinciaal onderwijs is het zwakst vertegenwoordigd.
Wat de inhoudelijke richting betreft, dienen we eerst te verduidelijken wat de
verschillende categorieën precies inhouden. Om de overzichtelijkheid van de tabellen
te verhogen, werd besloten om de onderwijsrichtingen te herleiden tot vijf
categorieën. Zoals de naam doet vermoeden, werd geopteerd voor een
hercategorisering op basis van de inhoud van de verschillende studierichtingen.
Concreet bevat de inhoudelijke richting ‘algemeen jaar’ die studenten die in een

6

Het wegvallen van Don Bosco als beroepsschool uit het Vrije Net is hier ten dele verantwoordelijk
voor.
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algemeen vormend jaar zitten, zonder reeds een specifieke studiekeuze gemaakt te
hebben. De richting ‘menswetenschappen’ bevat de sociale richtingen zoals
personenzorg, gezondheidszorg, verpleegkunde en dergelijke. Onder de exacte
wetenschappen verstaan we de biomedische, wiskundige en de industrieel
technische richtingen. ‘Economie en talen’ bevatten naast de eigenlijke economische
en taalkundige richtingen eveneens de richtingen uit BSO en TSO die betrekking
hebben op een economische activiteit. We denken hierbij aan de richtingen
transport, kleding, kantoor, voeding en land- en tuinbouw. Tot slot bevat de categorie
‘kunst’ de verschillende kunstrichtingen uit het KSO maar ook de aan kunst gelinkte
richtingen uit de niet-KSO richtingen. Bovendien werd geopteerd ook architectuur en
decoratie onder deze categorie te plaatsen. Bij de leerlingen vinden we voornamelijk
een grote groep uit economische richtingen.
3.5.3 Persoonlijke context
In deze paragraaf willen we enkele achtergrondkenmerken geven over de leerlingen
zelf. We houden dit echter bewust beperkt omdat een aantal kenmerken in de
inhoudelijke hoofdstukken verder in dit rapport nog besproken zullen worden.
Daarom focussen we ons exclusief op de identificatie van de etniciteit van de
respondenten. Voor een stad als Antwerpen is de allochtone jongerenpopulatie
bijzonder belangrijk. De spanningen die in Antwerpen geregeld opduiken met de
allochtone (jongeren)gemeenschap tonen aan dat een goede communicatie met deze
doelgroep uitermate belangrijk is. Om de migrantstatus van iemand te bepalen werd
in de vragenlijst een vraag opgenomen over de nationaliteit van de leerling en over
de taal die de leerling thuis spreekt.
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Tabel 7 Nationaliteit naar taal die thuis gesproken wordt (kolompercentages per taal)
Nederlands

Frans

Engels

Turks

Berbers

Arabisch

Andere

(3002)

(286)

(195)

(126)

(252)

(273)

taal
(388)

België

91.6

81.8

71.3

64.3

67.1

74.7

55.7

Marokko

3.0

3.5

5.1

0.0

31.3

20.5

0.3

Nederland

0.8

0.7

3.1

0.0

0.0

0.0

2.1

Turkije

0.9

0.7

2.6

31.0

0.0

0.0

0.5

1.2

1.7

3.1

1.6

0.0

0.0

18.6

Zuid-Europa

0.8

3.1

2.6

0.0

0.4

0.7

9.0

Afrika

0.6

5.9

3.6

0.0

0.4

1.5

3.1

West-Europa

0.2

0.3

2.6

0.8

0.0

0.0

0.3

Zuid-Amerika

0.1

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2.1

Andere

0.7

1.4

6.2

2.4

0.8

2.6

8.5

Oost-Europa /
Balkan / ex-USSR

Uit Tabel 7 blijkt dat wie de Belgische nationaliteit heeft, meestal ook thuis
Nederlands spreekt. Toch zien we dat nationaliteit geen goede voorspeller is om
migranten te kunnen onderscheiden. Voor zestig tot zeventig percent van de
gezinnen waar thuis Turks, Berbers of Arabisch gesproken wordt, heeft de respondent
in de steekproef niet de Turkse of Marokkaanse nationaliteit (meestal de Belgische).
Op basis van deze gegevens werd daarom besloten om de migrantenstatus te
berekenen. Daarbij werd de taal die in het gezin van de leerling gesproken werd als
indicator voor zijn migrantenstatus genomen. Concreet wil dat zeggen dat een
leerling met de Belgische nationaliteit die opgeeft dat bij hem thuis Nederlands én
Arabisch gesproken wordt, als migrantenstatus Marokkaan krijgt. Belgen zijn dan
enkel die leerlingen die én de Belgische nationaliteit hebben én thuis Nederlands
praten. Het resultaat van deze conversie staat in Tabel 8.
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Tabel 8 Migrantstatus (N=3322)
N

%

Belg

2490

75.0

Turk

120

3.6

Marokkaan

438

13.2

EU

144

4.3

Oostblok

108

3.3

Andere

22

0.7

Drie op vier respondenten uit onze steekproef is autochtoon. Het onderzoek bevat
met andere woorden een belangrijke allochtone deelpopulatie. Hierin valt
voornamelijk de grote groep Marokkaanse jongeren op. Maar liefst 438 Marokkaanse
respondenten vulden de vragenlijst in. Dit zal ons toelaten om deze subgroep
uitgebreid te analyseren.
3.5.4 Thuissituatie
Tot slot geven we nog een overzicht van de thuissituatie van de respondenten.
Daarbij kijken we eerst naar de woonsituatie van de jongeren en vervolgens naar de
achtergrond van de ouders.

Tabel 9 Thuissituatie (N=3219)

De jongere woont …

N

%

2329

69.8

enkel met vader

66

2.0

enkel met moeder

446

13.4

37

1.1

276

8.3

met voogd

12

0.4

zelfstandig

18

0.5

in een instelling

14

0.4

samen met een partner

21

0.6

met vader en moeder

vader en partner
moeder en partner

We merken dat 70 percent van de jongeren in een klassiek huisgezin met vader en
moeder woont. Dat is verrassend omdat dit schijnbaar ingaat tegen de hoge
echtscheidingscijfers, eenoudergezinnen en opnieuw samengestelde gezinnen. Bij de
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jongeren die wel in een gescheiden gezin wonen, blijkt dit eerder een eenoudergezin
(met de moeder) dan een nieuw samengesteld gezin te zijn (meestal moeder en een
nieuwe partner).

Tabel 10 Opleidingsniveau en arbeidssituatie ouders
Hoogste opleiding

Vader (N= 2971)

Moeder (N=3223)

N

%

N

%

geen

246

7.7

310

9.6

lager onderwijs

136

4.3

156

4.8

middelbaar (onvoltooid)

464

14.6

496

15.4

middelbaar

984

30.9

1088

33.8

hoger onderwijs

1046

32.9

1013

31.4

geen vader of moeder /voogd

95

3.0

20

0.6

andere

212

6.7

140

4.3

Arbeidssituatie

Vader (N= 3151)

Moeder (N=3231)

N

%

N

%

Werkend

2575

81.7

1936

59.9

werkloos

128

4.1

107

3.3

op pensioen

160

5.1

18

0.6

ziek/invalide

127

4.0

83

2.6

huisman/vrouw

21

0.7

978

30.3

andere reden voor geen werk

67

2.1

60

1.9

weet niet

73

2.3
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1.5

Tabel 10 geeft een overzicht van het opleidingsniveau en de arbeidssituatie van de
ouders. De meerderheid van de ouders heeft de secundaire school afgemaakt of heeft
hoger onderwijs genoten. Bij de arbeidssituatie zien we dat de meeste ouders
werken, al is er een belangrijke groep huisvrouwen.

4 De Antwerpse jongeren doorgelicht

We openen het empirische deel van het rapport met een algemene kijk op de
jongeren die aan het onderzoek deelgenomen hebben. Voor we inzoomen op hoe de
jeugddienst van Antwerpen anno 2002 georganiseerd is en hoe dit door de
Antwerpse jongeren geëvalueerd wordt, willen we een beeld schetsen van hoe deze
jongeren hun vrije tijd doorbrengen en welke rol verschillende soorten media hierin
spelen.
4.1 Vrijetijdsbesteding
In de literatuur vindt men uiteenlopende schattingen over de hoeveelheid vrije tijd,
waarover jongeren beschikken. In tegenstelling tot wat vaak door de ouders wordt
gedacht, hebben zij doorgaans niet veel vrije tijd. Vooral de oudere jeugd besteedt
veel tijd aan studeren. Tracht men daarnaast nog wat bij te verdienen, dan blijft niet
veel tijd over. Met ongeveer 40 uur vrije tijd beschikken jongeren over minder vrije
tijd per week dan oudere leeftijdscategorieën (Ter Bogt, Van Praag, 1992).
De vrije tijd is een voor de maatschappij uiterst relevant terrein. Op dit grensgebied
tussen privé en openbaar nemen talrijke burgers vrijwillig allerlei maatschappelijke
taken op zich. Per leeftijdsfase zijn er verschillende mogelijkheden, die allen benut en
gestimuleerd kunnen worden. Omdat de jeugd zelf erg geïnteresseerd is in de
verschillende manieren waarop zij hun vrije tijd kunnen besteden, biedt de
vrijetijdssfeer prima aanknopingspunten voor het stimuleren van hun actieve
betrokkenheid op diverse terreinen. Omdat vrijetijdsactiviteiten de maatschappelijke
perspectieven van jongeren kunnen verbeteren, snijdt het mes aan twee kanten:
zowel de maatschappij als de jeugd wordt er beter van (Tilanus, 1997: 19).
Bij de mogelijke functies van (re)creatieve activiteiten maakt het vooral uit of het om
individuele activiteiten gaat of om activiteiten in groepsverband. Ook maakt het uit
of iets zich afspeelt op privé- of openbaar terrein. Functies bij individuele activiteiten
zijn vooral: het opdoen en uitbouwen van ervaringen met eigen interesses,
voorkeuren; verkennen van grenzen van eigen kunnen en mogelijkheden tot
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verbetering van de eigen situatie. Dit geldt ook voor activiteiten die zich afspelen op
openbaar terrein of in groepsverband. Maar dan komen er nog extra functies bij als:
sociale integratie, interactie, samenwerken, communicatie, eigen aandeel in
groepsprocessen/hiërarchieën. Daarom zijn activiteiten in de openbare ruimte en in
groepsverband het meest interessant voor de bevordering van participatie en sociale
competentie. Die activiteiten doen zich voor in twee variëteiten: als vertier op straat
en in clubs, georganiseerd door voorzieningen of door de jeugd zelf.
4.1.1 Individualisering als maatschappelijke evolutie
Individualisering typeert een aantal verschuivingen binnen de naoorlogse Westerse
samenlevingen. De sociale en seksuele scheidingslijnen die in de loop van de 19de
eeuw geïnstitutionaliseerd werden, vervaagden na de Tweede Wereldoorlog.
Klassen- en geslachtsculturen boetten aan belang in.
Hoewel de jeugdfase te beschouwen valt als een voorbereidingsfase, een leerfase op
weg naar een volwassen individu, ondergaat dit traject toch fundamentele
veranderingen als gevolg van deze individualiseringsgolf (Fuchs-Heinritz, 1990: 469).
Jongeren zien zich geplaatst voor een aantal alternatieve routes en kunnen en
moeten tal van beslissingen nemen en biografische keuzes maken. De
schoolloopbaan is hiervan een voorbeeld. De vroeger vooraf bepaalde en vanaf het
tiende of elfde levensjaar gefixeerde ‘schoolweg’ krijgt meer en meer het karakter
van een zelf in te vullen ‘schoolbiografie’. De feitelijke verwerkelijking van
persoonlijke beslissingen hangt echter niet uitsluitend af van de individuele
voorkeuren, maar wordt ook bepaald door de persoonlijke materiële en culturele
levensvoorwaarden (Laermans, 1990: 142-144). Het belang van het inkomen is evident.
Je kan wel individuele keuzes maken, maar als je geen geld hebt, is het nogal logisch
dat je die niet allemaal ten uitvoer kan brengen. Taal- en contactvaardigheden spelen
echter ook een niet te onderschatten rol.
De aangehaalde oorzaken van het individualiseringsproces maken al duidelijk dat de
invloed van het proces niet bij alle jongeren even groot zal zijn. De individualisering
en de mogelijkheid om individuele keuzes te verwerkelijken zullen groter zijn in de
hoogste sociale lagen. De materiële welstand en de scolarisatiegraad zijn daar het
hoogst. Sociale of klassenongelijkheid verdwijnt dus niet in een geïndividualiseerde
cultuur (Elchardus, Glorieux, 2002).

49
Het eigene aan de geïndividualiseerde mens is misschien wel de situatie waarvoor hij
zich geplaatst ziet: de keuzemogelijkheden die ingevuld moeten worden, de keuzes
die verantwoord moeten worden. Geïndividualiseerde mensen kiezen zelf hun
overtuigingen en waarden en onderhandelen met hun partners en vrienden over
gemeenschappelijke gedragsregels die hun relaties normeren (Laermans, 1990: 142).
Geïndividualiseerde mensen kiezen en maken hun relaties in functie van hun eigen
voorkeuren en mogelijkheden.
Deze voorafgaande bemerkingen hebben een directe impact op een onderzoek naar
de vrije tijd van jongeren. Het domein van de vrije tijd biedt een grote hoeveelheid
beslissingsmogelijkheden. De vrije tijd wordt in toenemende mate een ‘maaktijd’
(Laermans, 1991: 116). Vrije tijd is als een leeg huis: ieder staat voor de taak om dat op
zijn eigen manier in te richten (Veendrick, 1993: 169). Veranderingen in het
vrijetijdsbestedingspatroon van jongeren worden dan ook gemakkelijk in verband
gebracht met individualisering. Voornamelijk de band tussen de (afgenomen)
participatie aan het verenigingsleven en de dalende deelname aan het sportleven en
de individualisering bij jongeren werd reeds herhaalde malen onderzocht.
4.1.2 Besteding van de vrije tijd
In tegenstelling tot voorgaande jeugdpeilingen (zie bijv. Mortelmans e.a., 2002), ligt
de klemtoon in dit onderzoek niet op het vrijetijdsgedrag zelf van de jongeren. Om
die reden wordt het vrijetijdsgedrag van de jongeren slechts summier belicht in het
onderzoek. We beperken onze analyse tot een opsomming van de meest populaire
activiteiten van de Antwerpse jongere. Op die manier krijgt men een samenvattend
beeld van wat jongeren bezighoudt in hun vrije tijd.
Het meest opvallend bij de vrijetijdsbesteding is de belangrijke plaats die aan sport
als vrijetijdsactiviteit wordt toegekend. Zeker bij jongens is sporten dé
vrijetijdsactiviteit bij uitstek. Bij de meisjes komt het op de tweede plaats na het
uitgaan. Naarmate men ouder wordt, neemt de populariteit van sport wel duidelijk
af. Daarentegen zien we dat uitgaan steeds belangrijker wordt.
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Tabel 11 Wat doe je het liefst in je vrije tijd naar geslacht en leeftijd. (N= 3279)
Totaal

Jongen

Meisje

12-14

15-16

17+

Sport (ook skaten)

25.5

39.8

15.0

37.2

25.0

16.4

Uitgaan

19.3

12.2

24.5

5.9

20.7

29.1

Computer

8.2

15.0

3.2

13.3

9.5

3.2

Vriend(inn)en

7.4

4.8

9.3

6.7

9.3

6.6

Lief

7.0

3.6

9.5

1.8

6.9

11.4

Muziek beluisteren + lezen

5.2

3.2

6.8

7.1

4.2

4.6

Film/tv

4.6

3.4

5.4

6.5

4.6

2.9

Winkelen

3.7

0.1

6.5

3.8

3.5

3.9

4.1.2.1 Sporten
De hoge waardering van sport als vrijetijdsactiviteit lijkt in tegenspraak met de hoge
feitelijke frequentie van passieve vrijetijdsactiviteiten zoals televisie kijken en met de
algemeen vastgestelde verminderde fysieke conditie van jongeren. Het veranderende
karakter van het sportgedrag van jongeren verklaart één en ander: verschillende,
vooral trendgevoelige sporttakken worden gecombineerd, met een voorkeur voor
sportdisciplines die passen in de trend naar gezond leven en een goed uiterlijk.
Bovendien kiest men meer voor individuele sportbeoefening en voor die
sportactiviteiten die in de eigen tijdsordening passen. Sport- en andere verenigingen
worden door jongeren niet gezien als verenigingen op zich, maar duidelijk als een
toegang tot een bepaalde activiteit. Uit Tabel 12 blijkt dat, van de 5 populairste
sporten, er drie als individuele sporten omschreven kunnen worden. Toch moeten we
vaststellen dat er nog een kleine meerderheid is, die groepssporten prefereren.
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Tabel 12 De sporten die men beoefent naar geslacht en leeftijd (N= 2210)
Totaal

Jongen

Meisje

12-14

15-16

17+

(Zaal)voetbal

21.9

40.3

3.8

22.2

24.5

19.2

Handbalsporten ( volley, korf, basket,…)

13.6

16.3

11.0

15.2

13.9

11.9

(Tafel)tennis, squash, badminton

11.8

9.4

14.2

13.2

11.4

10.7

Dans

8.3

1.3

15.2

7.7

9.4

8.3

Fitness, conditietraining, power training

7.2

3.5

10.8

1.3

6.7

13.4

Zwemmen,duiken,waterpolo

6.2

2.8

9.6

7.1

5.7

5.7

Gevechtsporten

6.5

7.5

5.5

6.7

5.5

7.0

Turnen, gymnastiek

4.1

1.6

6.5

5.7

3.9

2.8

Paardrijden

4.0

0.2

7.7

4.9

3.7

3.3

Lopen

3.3

1.1

5.4

2.2

4.2

3.6

Fietsen, MB

2.5

2.7

2.3

2.0

2.5

3.1

Schaatsen, rolschaatsen, skaten

1.9

2.6

1.3

2.4

2.4

0.9

Andere pleinsporten

1.9

2.6

1.3

2.2

1.3

2.0

Atletiek

1.3

1.7

0.9

2.4

1.2

0.5

Watersport (zeilen, surfen, vissen,…)

1.0

1.6

0.4

1.1

0.7

1.1

Wintersport

1.0

0.6

1.3

1.1

0.4

1.4

Golf, minigolf

0.2

0.3

0.2

0.1

0.3

0.3

Cafésporten (darts, pool, biljart)

0.0

0.1

0.0

0.0

0.1

0.0

Andere

3.3

3.8

2.7

2.6

1.9

4.7

(baseball, rugby, hockey)

In Tabel 13 kunnen we zien dat er een verband is met geslacht en leeftijdscategorieën.
Meisjes zijn duidelijker vertegenwoordigd bij de individuele sportbeoefening en
datzelfde geldt voor de jongens bij de groepssporten. Naarmate de jongeren ouder
worden, zullen ze eerder een individuele sport beoefenen dan een groepssport.

Tabel 13 Sporten in ploeg of individueel naar geslacht en leeftijd (N= 2194)

Individueel

Totaal

Jongen

Meisje

12-14

15-16

17+

49.8

37.8

61.6

47.2

47.4

54.4

50.2

62.2

38.4

52.8

52.6

45.6

(met eventueel tegenstander)
Groep (samenwerking vereist)

Hoewel sommige auteurs het veranderde sportgedrag van jongeren in verband
brengen met de toegenomen individualisering (cfr. Van Bottenburg, 1994: 52-56)
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moeten we hier toch opletten dat we niet al te snelle conclusies trekken. Er zijn tal
van andere factoren, die een rol kunnen spelen. Zo kan bijvoorbeeld de toegenomen
populariteit van een sport een externe factor hebben. De prestaties van zwemmer
Deburghgraeve of tennissters Clijsters en Henin-Hardenne zijn soms van veel groter
belang.
Aan de diversiteit en de veelheid van antwoorden kunnen we echter wel afleiden dat
scholieren experimenteren met diverse sporttakken. Het sportgedrag is sterk
gefragmenteerd. Jongeren wijden zich aan een variëteit van sportactiviteiten (op een
eerder oppervlakkige manier ?) en hun voorkeur gaat uit naar minder verplichtende
vormen van sportbeoefening: ongeorganiseerd en niet in competitieverband.
Volgens Van Bottenburg (1994) is er een effect denkbaar van de individualisering van
de samenleving op het al dan niet sporten in georganiseerd verband. Maar binnen de
georganiseerde sporten houdt, volgens hem, de voorkeur voor teamsporten of
individuele sporten weinig of geen verband met individualisering.
Naast sporten zijn ook uitgaan, lezen, film/tv, computergebruik en diverse hobby’s
veel voorkomende activiteiten in het patroon van de vrijetijdsbesteding (zie Tabel 11).
4.1.2.2 Uitgaan
Uitgaan kan een brede waaier van activiteiten omvatten, gaande van theater- en
museumbezoek tot feesten en dansen in de disco. De sociale grenzen van opleiding
en afkomst zijn ook hier te trekken. Vooral inzake discotheekbezoek zouden jongeren
uit lagere sociale milieus voorop lopen. Uit onderzoek van het Nederlandse CBS
(2003) blijkt dat één derde van de Nederlandse jongeren in de leeftijdgroep van 16 tot
24 jaar wekelijks op café gaat. Zeven op tien gaat regelmatig (minstens vier keer per
jaar) uit in een discotheek. In tegenstelling tot andere dansgelegenheden is de
discotheek het exclusieve domein van jongeren. Dit komt ook in de ontwikkeling van
de popmuziek tot uiting. Nieuwe genres kenmerken zich vooral door een sterk
exclusief dansbaar karakter. Men zoekt de discotheek op om sociale contacten te
leggen, vrienden en vriendinnen te treffen, verkering te zoeken. Jongeren verklaren
zich goed te vermaken in de discotheek, al is dit vermaak soms ambivalent: de
discotheek is de plaats bij uitstek voor de ontwikkeling van codes over wat hoort en
wat niet hoort, wat in is en wat niet.
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In dit kader is het ook interessant om enkele resultaten van een vorige jeugdpeiling
omtrent vrije tijd (Mortelmans e.a., 2002). Onder uitgaan vielen voor de jongeren in
het onderzoek: fuiven, concerten, naar de cinema gaan, een café bezoeken of met wat
vrienden rondhangen. Uitgaan moet dus als een ruimer concept bekeken worden.
Voor een twaalfjarige is alleen met vrienden naar de stad gaan om een film te
bekijken ook een vorm van uitgaan. Toneel, museum of theaterbezoek wordt door de
jongeren niet vernoemd als vrije tijdsactiviteit, laat staan als een vorm van uitgaan.
Uitgaan vormt een belangrijk element binnen de creatie en beleving van
jeugdsubculturen, binnen de eigen culturele jeugdruimte. Uitgaan is iets wat men
doet onder jongeren, onttrokken aan het toeziende oog van volwassenen.
4.1.2.3 Andere vrije tijdsactiviteiten
Bij de vrijetijdsbesteding binnenshuis neemt de televisie vooral bij jonge tieners een
belangrijke plaats in. Als men wat ouder wordt, kijkt men gemiddeld wat minder
televisie. In de leeftijdsklasse van 12 tot 14 jaar besteedt men een derde deel van de
vrije tijd aan televisiekijken. Ook kijken jongeren meer televisie, naarmate
opleidingsniveau, beroep en sociale klasse van de ouders lager is. Bij jongens zien we
dat het computergebruik een belangrijke plaats inneemt. Vooral de spelcomputer
(Playstation) werd in dit verband vaak vernoemd. We zien wel dat naarmate men
ouder wordt, het gebruik ervan afneemt.
Naast televisie kijken spelen ook de auditieve media een belangrijke rol: radio,
cassettespeler en cd-speler. Naast de bioscoop vormen zij de jeugdige media bij
uitstek: jongeren beschouwen het als een belangrijke vrije tijdscomponent. Voor de
bioscoop is dat vrij evident: bioscoopbezoek onttrekt zich in hoge mate aan de
controle van de ouders. Het grote belang van de auditieve media heeft te maken met
de specifieke betekenis van (pop-en rock)muziek. Momenteel is het beeld van de
relatie tussen jongeren en muziek meer gedifferentieerd: de centrale plaats van de
muziek in de leefwereld van jongeren blijft, maar tegelijk geldt een diversiteit aan
muzikale voorkeuren, waarbij de meningen over muziekstijlen sterk uiteenlopen.
Toch is gebleken dat slechts een minderheid van de jongeren vrienden en
vriendinnen heeft die van dezelfde muziek houden. De grote heterogeniteit inzake
muzikale smaak wordt ook weerspiegeld in een enorme verscheidenheid aan
muziekbladen, zowel wat de leeftijd als de muzikale voorkeur van het doelpubliek
betreft.
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Ook lezen dekt een ruime waaier van mogelijkheden: literatuur, kranten, opinie- en
weekbladen, populaire kiosklectuur. Globaal lezen jongeren relatief weinig – een
kleine minderheid leest echt graag. Er lijkt een tweedeling te ontstaan tussen een
groep uitstekende en hoog gemotiveerde lezers en een groep zwakke en
problematische lezers. Beide groepen nemen in omvang toe. Ook is uit onderzoek
gebleken dat op basisschoolleeftijd er veel gelezen wordt, vooral door de meisjes.
Ruim 90% van de kinderen tussen 8 en 11 jaar leest wel eens een boek en is in het
bezit van boeken. Een groot aantal onder hen is lid van de plaatselijke bibliotheek. Dit
bibliotheekbezoek, samen met het voorbeeld en de positieve houding van de ouders
ten opzichte van lezen of het samen met de kinderen lezen blijken het leesklimaat
positief te beïnvloeden. Vooral meisjes blijken gretige lezers te zijn (Ghesquiere,
1993).
4.1.3 Participatie aan het verenigingsleven
Voor het beoefenen van diverse soorten hobby’s, zoals film of fotografie is een groot
aantal jongeren op deze wijze bij een of andere club aangesloten. Voor diverse
vormen van cultuurparticipatie, zowel actief (amateuristische kunstbeoefening) als
receptief (bezoek aan voorstellingen en musea) is het voorbeeld van de ouders zeer
belangrijk, los van het sociale milieu. Ouders, en vooral moeders, die actief
deelnemen aan vormen van cultuurparticipatie, geven dit ook aan hun kinderen
door. Een specifieke vraagstelling in het onderzoek betreft de deelname van jongeren
aan de jeugdbeweging. De voorbije vijftig jaar is die immers min of meer in een vrije
val beland. In Nederland bloeide de georganiseerde jeugdbeweging na de oorlog nog
even op. Nadien nam ze geleidelijk maar voortdurend af in omvang en betekenis
(Janssen, 1992: 512-514). De Vlaamse terugval kwam later, maar heviger. De
ledencijfers van de Vlaamse traditionele jeugdbewegingen piekten in de tweede helft
van de jaren ’70 om daarna in het begin van de jaren ’80 naar beneden te donderen
(Bral, 1991: 19).

Tabel 14 Lid zijn van een jeugdbeweging naar geslacht en leeftijd (N= 3209)

Lid van jeugdbeweging

Totaal

Jongen

Meisje

12-14

15-16

17+

18.9

22.4

16.4

22.8

17.6

16.9
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Uit onze enquête blijkt dat 18.9% van de Antwerpse jongeren lid zijn van een
jeugdbeweging. Vooral scouts en chiro zijn populair. Van alle Antwerpse jongeren die
lid zijn van een jeugdbeweging kiest 66.7 % voor scouts of chiro. Nog steeds weet een
betekenisvol aantal jongeren zich door de jeugdbeweging aangesproken. Als we naar
het profiel van die jongeren gaan kijken, vallen een aantal zaken op. Zo blijkt dat
jongens zich meer voelen aangetrokken door de jeugdbeweging dan meisjes. Het
algemene participatiecijfer ligt aan de hoge kant. Dat komt omdat we geen enge
definitie gaven van wat een jeugdbeweging voor ons inhoudt. Wanneer we echter
gaan kijken naar het lidmaatschap van de klassieke grote jeugdbewegingen (VVKSM,
Chiro, KSJ en KSA) dan komen we uit op een participatiecijfer van 12.8 percent wat
voor de stad Antwerpen dichter bij het ledencijfer ligt. Als we hierbij enkel de
jongeren selecteren die op het grondgebied van de stad Antwerpen wonen, komen
we uit op 10.7 percent.
Aansluitend op de discussie over de deelname van jongeren aan de jeugdbeweging is
het interessant na te gaan welke plaats andere vormen van maatschappelijke
participatie innemen in de tijdsbesteding van jongeren. Het is bekend dat slechts
weinig jongeren uitdrukkelijk interesse tonen voor politieke organisaties of
vakbonden. Uit onze enquête blijkt dat 96% van de Antwerpse jongeren zegt nog
nooit te hebben deelgenomen aan een jongerenafdeling van een politieke partij.
Daartegenover staat dat milieugroeperingen en organisaties ter verdediging van
consumentenbelangen gunstig aangeschreven staan. Het enthousiasme dat veel
jongeren lijken te hebben voor de participatie aan milieuverenigingen, wordt door de
gegevens van ons onderzoek niet echt bevestigd. Tien percent van de jongeren geeft
aan minstens één keer op een jaar zich te hebben ingezet voor een milieuvereniging.
Deelname aan tienerwerking/jongerenwerking en aan vrijwilligerswerk scoren
beduidend hoger. Het participeren in vredesorganisaties zit daartussenin. Veel
jongeren zeggen bereid te zijn zich in te zetten voor problemen van mensenrechten,
vrede, milieuzorg, werkgelegenheid en voor onderwijsvernieuwing.
4.2 Mediabezit:
andere

GSM,

Internet,

persoonlijke

website

en

Deze paragraaf brengt het bezit van verschillende ‘oude’ en ‘nieuwe’ media van de
Antwerpse jongeren in kaart. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen die mediaapparatuur die in het huis aanwezig is en waartoe de jongere toegang heeft en die
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media-apparatuur die specifiek op de eigen slaapkamer aanwezig is. Op die manier
krijgen we een beeld van die media waartoe kinderen toegang hebben in huis en die
media die ze als hun persoonlijk bezit beschouwen. Dit is belangrijke informatie om
een zicht te krijgen met welke kanalen jongeren direct te bereiken zijn.
4.2.1 Mediabezit in huis
In eerste instantie gaan we kijken welke media in huis aanwezig zijn en toegankelijk
zijn voor de jongeren. Omdat we het hier hebben over bezittingen van het gezin,
achtten we het niet echt relevant om te gaan kijken naar verschillen tussen jongens
en meisjes. In de gezinnen kunnen immers zowel jongens als meisjes voorkomen.
Ook naar leeftijd heeft het niet veel zin om vergelijkingen te maken. Hier geldt
dezelfde redenering dat het aanwezig zijn van bepaalde media in een gezin
grotendeels onafhankelijk is van de leeftijd van de kinderen. De aan- of afwezigheid
is echter wel afhankelijk van de sociaal-economische positie of de etniciteit van de
ouders.
Wat onmiddellijk opvalt, is dat televisie in de huisgezinnen (78.7 %) relatief laag
scoort. In de algemene bevolking ligt de penetratie van de televisie boven 95 percent.
Hier zien we dat bijvoorbeeld één op vier Marokkaanse jongeren zegt geen televisie
thuis te hebben. Hoewel hier mogelijk lagere percentages te verklaren zijn omwille
van socio-economische redenen, lijkt één op vier toch een te sterke vertekening.
Mogelijk werd de vraag door de jongeren niet goed begrepen en werd het
onderscheid tussen “aanwezig in het gezin” en “in persoonlijk bezit” niet steeds even
goed gemaakt. We moeten bijgevolg voorzichtig zijn bij het interpreteren van deze
gegevens.
Een meerderheid van de Antwerpse gezinnen lijkt daarentegen wél te beschikken
over een computer, een telefoon of een internetaansluiting. Bij de Turkse,
Marokkaanse en Oost Europese gezinnen is deze evidentie echter niet zo
vanzelfsprekend.
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Tabel 15 Media in het gezin aanwezig naar migrantenstatus van de leerling (N= 2964)
Totaal

Belg

Turk

Marokkaan

Oostblok

Telefoon

80.6

81.3

77.8

75.5

59.0

Tv

78.7

78.6

83.8

76.6

83.3

Computer

64.6

67.4

49.5

51.0

39.7

Internet-aansluiting

60.3

64.1

43.4

39.0

28.2

Gsm

43.1

43.9

48.5

41.0

41.0

Muziek-installatie

43.4

42.9

51.5

46.7

42.3

Abonnement op een krant

42.9

44.4

44.4

32.5

41.0

Abonnement

41.2

43.6

39.4

28.8

42.3

op

een

tijdschrift

Het percentage internetgebruikers (60.3 %) ligt iets onder de 72 % internetgebruikers
die het het onderzoeksbureau InSites Consulting in haar onderzoek vond (Van den
Bergh, 2003). Het iets lagere percentage in onze steekproef, is te verklaren aan de
hand van de gehanteerde methodologie in de InSites studie in vergelijking met onze
studie. De online en telefonische bevraging ondervertegenwoordigt het aantal
maatschappelijk zwakkere jongeren en doet op die manier het online gebruik stijgen.
Niettegenstaande dat is het zeer opvallend dat de jongerengroep tussen 12 en 17 zeer
hoog scoort in internetgebruik. Het is voor deze generatie dan ook een van hun
belangrijkste media, naast de mobiele telefoon.
Hoewel er verwarring ontstaan kan zijn over wat tot “het gezin” behoort en wat het
exclusieve eigendom is van de jongere zelf, geeft Tabel 16 een relatief vertrouwd
beeld van de tienerslaapkamer. De muziekinstallatie en de GSM zijn een quasi
standaarduitrusting bij alle Antwerpse tieners, al is er bij deze laatste toch een
verschil van vijf percent op te merken tussen meisjes en jongens. De computer is
relatief sterk aanwezig. De persoonlijke internettoegang is enkel weggelegd voor een
kwart van de jongeren. Hoewel televisie als een ‘oud’ medium wordt beschouwd, zijn
individueel TV-bezit en privé-TV-gebruik relatief nieuw. Toch zien we dat de ministudio’s van de tieners vaak ook een eigen TV bevatten. Dit is trouwens veel vaker het
geval bij jongens dan bij meisjes. Meisjes zijn doorgaans goed uitgerust om naar
muziek te luisteren maar veel minder op informaticagebied of televisie. Daar zien we
systematisch (veel) hogere cijfers bij de jongens.
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Een zelfde fenomeen zien we trouwens niet alleen bij de Vlaamse maar ook bij de
Nederlandse jongeren terugkeren (Beentjes e.a., 1998).

Tabel 16 Persoonlijk bezit van media bij de jongeren naar geslacht en leeftijdscategorieën (N= 2999)
Totaal

Man

Vrouw

12-14

15-16

17+

Muziekinstallatie

88.3

86.8

89.4

85.1

88.1

90.9

GSM

83.6

80.6

85.8

74.9

84.7

89.2

Computer

46.7

55.6

40.1

48.1

48.6

44.0

Tv

44.0

53.4

37.1

41.4

47.6

43.2

Telefoon

29.6

34.7

25.9

26.8

30.0

31.1

Internetaansluiting

28.0

35.2

22.7

28.8

31.1

24.8

Abonnement

19.0

21.5

17.1

23.3

19.2

15.0

6.8

8.8

5.4

7.5

7.5

5.6

tijdschrift
Abonnement krant

Naast geslacht, blijkt ook de leeftijd een goede voorspellende factor voor persoonlijk
mediabezit te zijn: hoe ouder het kind, des te groter de kans dat een telefoon, gsm,
muziekinstallatie deel uitmaken van de standaardmedia-uitrusting van de
slaapkamer. Het is duidelijk dat deze infrastructuur gedurende de loop van de
tienerperiode “verworven” wordt.
4.2.2 Het relatieve belang van media
Om een beter inzicht te krijgen in het relatieve belang dat de jongeren hechten aan
de verschillende media, peilden we naar de media die het sterkst door de jongeren
gemist zouden worden wanneer ze zouden verdwijnen. Ook bekijken we wat nu nog
niet in het bezit is van de jongere maar wel als belangrijk beschouwd wordt.
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Tabel 17 Wat zou je het meest missen naar geslacht en leeftijd (N= 3007)
Totaal

Jongen

Meisje

12-14

15-16

17+

GSM

26.1

15.8

33.6

18.6

28.3

30.3

Tv

24.8

27.8

22.6

32.1

24.1

19.6

Computer

15.1

24.8

8.0

20.0

17.1

10.0

Muziekinstallatie

13.4

12.2

14.3

9.5

10.8

18.3

Telefoon

8.6

5.1

11.1

6.5

7.7

10.7

Internetaansluiting

7.3

8.1

6.7

7.9

7.6

6.7

Abonnement krant

1.1

1.7

0.7

1.7

0.9

0.8

Abonnement tijdschrift

0.7

0.6

0.8

0.9

0.8

0.5

Alles

1.1

1.3

1.0

1.0

1.0

1.3

Niets

1.2

1.6

1.0

1.1

0.8

1.6

Andere

0.5

1.0

0.2

0.8

0.8

0.2

Bijna een kwart van de respondenten geeft aan dat de Tv en de GSM de media zijn
die zij het meest zouden missen als het er niet meer zou zijn. De GSM is daarbij veel
meer essentieel voor de meisjes waar de jongens sterker gericht zijn op de
aanwezigheid van een tv. Hetzelfde zien we bij het ouder worden: het belang van de
televisie neemt af terwijl de persoonlijke communicatie via GSM sterk aan belang
wint.
Op de vraag wat men graag zou willen krijgen of kopen, stellen we een nietonbelangrijke spreiding in de antwoorden vast. Ondanks deze diversiteit, zien we dat
de meeste kinderen en jongeren het liefst een computer of laptop met toebehoren als
een cd-schrijver krijgen. Daarna volgen een eigen Tv en/of internetaansluiting.
Tussen meisjes en jongens zien we weinig significante verschillen, behalve dan wat
betreft computerspelletjes (X-Box, Playstation). Maar liefst 10.6 % van de jongens zou
opteren voor de aanschaf van dergelijke spelen. Dat is beduidend meer dan de 0.9 %
bij de meisjes.
Dit impliceert dat de media waar een overheid het moeilijkst toegang tot heeft, het
meest belangrijk zijn in het leven van een jongere. Kranten en magazines zou de
overheid kunnen gebruiken maar zouden door de jongeren absoluut niet gemist
worden. Internet biedt in dat opzicht perspectieven. Hoewel veel jongeren op dit
ogenblik nog dromen van een PC mét persoonlijke internettoegang, is het niet
onrealistisch te verwachten dat het aantal jongeren dat toegang zal krijgen tot deze
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infrastructuur, zal toenemen. Dat opent nieuwe perspectieven om te communiceren
met de jongeren. Hun enthousiasme voor het internet kan daarbij alleen maar in het
voordeel spelen van de jeugddienst. De voorwaarde is echter wel dat dit op een goede
manier gebeurt en gepaard gaat met de nodige investeringen terzake. We komen
daar later nog op terug.
4.3 Mediagebruik
Het bezitten van media is slechts een zijde van de medaille. Even belangrijk is te
weten hoe de media gebruikt worden door de jongeren en welke doelstellingen het
best via welk medium gerealiseerd kunnen worden. Dat is het onderwerp van deze
paragraaf. We gaan met andere woorden na hoe jongeren bijvoorbeeld contacten
leggen via bepaalde media, hoe men z’n interesse tracht te bevredigen en hoe men
reclame maakt voor bepaalde evenementen.
4.3.1 Contacten leggen
De eerste dimensie van mediagebruik die we onderzoeken, is het leggen van
contacten. Uiteraard staat het gebruik van de GSM hierin centraal. Op minder dan
een decennium is de GSM in de hele maatschappij maar vooral in de jongerencultuur
ingeburgerd. Zo goed als alle jongeren bezitten een GSM7. Op enkele jaren tijd is de
GSM geëvolueerd van een gadget voor trendsetters tot een ‘must have’ voor elke
zichzelf respecterende teenager. Deze vaststelling wordt ook bevestigd door een
studie van Schiano (2002) over het gebruik van ‘messaging media’ door tieners: er
wordt verwacht dat binnenkort 85% van de 18-jarigen een gsm bezit.
Als we aan de jongeren vragen wat hun meest geprefereerde wijze is om met
anderen af te spreken, dan staat de telefoon en niet de GSM echter bovenaan. Op de
tweede plaats komt het persoonlijk contact. Pas dan volgen het gebruik van SMS en
GSM. Uiteraard is de SMS gebonden aan hetzelfde communicatiemiddel waardoor
we toch zouden kunnen stellen dat de GSM de meest evidente wijze is voor jongeren
om af te spreken. Meer dan veertig procent van de jongeren kiest voor de
communicatie via de GSM. Daarbij valt op dat meisjes eerder kiezen om een SMS te
sturen daar waar jongens gewoon bellen met de GSM om af te spreken. Opvallend is

7

Volgens de cijfers van het NIS telde België in 2001 75 GSM-aansluitingen per 100 inwoners
(http://statbel.fgov.be/figures/d75_nl.asp#1).
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dat het belang van de GSM toeneemt met het ouder worden, te nadele van het
SMS’en. Ook hier speelt de kostprijs waarschijnlijk een doorslaggevende rol.
In het maken van afspraken speelt het internet hoegenaamd geen rol. E-mail
gebruiken om afspraken te maken is eerder een uitzondering dan een regel. Het feit
dat jongeren minder dan sommige volwassenen hun dag doorbrengen voor de
computer is hiervan de oorzaak. In een werkomgeving waar men de hele dag gebruik
maakt van de computer en waarbij men weet dat de vrienden en familieleden ook
on-line zijn, wordt e-mail een haalbaar alternatief om snel contacten te leggen. Voor
jongeren gaat dit duidelijk niet op. Mogelijk is de groep die wél gebruik maakt van email om contacten te leggen, een groep online-jongeren die regelmatig en lang op
internet gaan en daar ook een deel van hun sociale contacten uitbouwden.

Tabel 18 Afspreken eerste keuze naar geslacht en leeftijd (N = 3255)
Totaal

Jongen

Meisje

12-14

15-16

17+

Telefoon

27.6

29.5

26.2

32.5

26.6

24.6

Persoonlijk

26.4

25.9

26.9

28.0

26.3

25.2

SMS

24.4

18.7

28.6

21.1

24.7

27.0

GSM

18.1

21.3

15.8

13.6

19.1

20.6

E-mail

2.6

3.4

1.9

3.9

2.3

1.6

Brief

1.0

0.8

1.1

1.5

0.4

1.0

Andere

2.2

3.2

1.5

2.4

2.5

1.8

Als we naar het verschil tussen autochtonen en allochtonen gaan kijken, valt ook hier
op dat de gewone telefoon nog erg populair is. Enkel Marokkanen en jongeren uit
Oost Europa kiezen eerder voor hun GSM. Daarnaast blijkt ook dat bij de Belgische
jongeren de SMS-functie zeer hoog scoort. E-mail en brieven worden amper gebruikt
om af te spreken.
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Tabel 19 Afspreken eerste keuze naar migrantenstatus (N = 3259)
Belg

Turk

Marokkaa

Oostblok

n
Telefoon

27.4

38.9

21.7

29.4

Persoonlijk

26.6

15.0

32.6

17.6

SMS

27.9

15.0

10.2

17.6

GSM

14.0

27.4

34.3

30.4

E-mail

2.8

0.9

0.9

2.9

Brief

0.6

0.0

3.1

2.0

Andere

2.4

2.7

1.7

2.0

4.3.2 Zoekgedrag
Naast het leggen van contacten, vragen we ons in deze paragraaf af waar de
Antwerpse jeugd haar informatie gaat zoeken over een bepaald onderwerp. Het is als
communicator immers cruciaal om te weten waar jongeren informatie gaan zoeken
als ze die nodig hebben, omdat de jeugddienst dan best ook daar aanwezig kan zijn
als ze jongeren wensen te bereiken.
De vraagstelling over het zoekgedrag spitst zich toe op het zoeken naar informatie
over een actueel onderwerp. Hoewel hier gepeild kon worden naar veel modi van
zoekgedrag (bijv. wat er te doen valt in de stad of wie ze willen ontmoeten), werd
geopteerd voor de actualiteit omdat er van uitgegaan werd dat het gebruik van
media voor dit doel vaak vanuit de school wordt geïntroduceerd.
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Tabel 20 Waar ga je informatie zoeken over actueel onderwerp naar geslacht en leeftijd (N= 2994)
Totaal

Jongen

Meisje

12-14

15-16

17+

Internet

46.4

50.5

43.4

46.9

47.2

45.1

Kranten

17.6

16.5

18.4

13.2

14.2

23.3

Tijdschriften

13.2

13.9

12.6

15.4

13.8

11.0

Ouders

9.9

8.0

11.4

11.6

9.6

9.0

Vrienden

6.6

5.2

7.6

5.3

8.4

6.3

Bibliotheek

5.7

5.8

5.7

6.9

6.5

4.4

Leerkracht

2.0

1.6

2.3

2.3

1.9

1.8

Andere

0.6

0.9

0.4

0.7

0.3

0.9

Internet komt opnieuw als meest belangrijke bron voor jongeren naar voor. Dit is
opnieuw vaker het geval voor jongens dan voor meisjes. Maar liefst 50.5% van de
jongens zou het internet raadplegen om informatie te zoeken. Voor de rest zien we
weinig opvallende verschillen tussen jongens en meisjes, behalve dan dat meisjes
eerder te rade zullen gaan bij ouders of vrienden dan jongens. De bibliotheek is
duidelijk geen optie, net zomin als de leerkracht. Opvallend is ook dat kranten veel
meer gebruikt worden naarmate men ouder wordt. We zien over de leeftijdsklassen
heen een stijging van 10 percent. Daarentegen zien we dat het beperkte raadplegen
van een bibliotheek nog afneemt met het ouder worden.

Tabel 21 Waar ga je informatie zoeken over actueel onderwerp naar migrantenstatus van de leerling.
(N= 2808)
Totaal

Belg

Turk

Marokkaan

Oostblok

Internet

46.4

47.2

35.9

41.6

46.7

Kranten

17.6

18.1

20.7

14.9

17.3

Tijdschriften

13.2

12.0

15.2

19.4

20.0

Bibliotheek

5.7

5.0

12.0

7.9

8.0

Leerkracht

2.0

1.3

6.5

5.1

2.7

Ouders

9.9

10.9

3.3

7.0

4.0

Vrienden

6.6

6.3

6.5

9.8

2.7

Andere

0.6

0.5

0.0

0.8

1.3

Wanneer we het zoekgedrag bekijken naar etniciteit, zien we enkele duidelijke
verschillen. Het valt bijvoorbeeld op dat Turkse jongeren duidelijk minder gebruik
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maken van het internet dan de andere. Ook gaan de Belgische ouders opvallen vaker
naar hun ouders wanneer het de actualiteit betreft.
4.3.3 Het gebruik van internet
Het internetgebruik bij jongeren is net zo heterogeen als zijzelf. Eigen interesses
spelen dan ook een grote rol bij het kiezen van internettoepassingen. Livingstone
toont in haar onderzoek aan dat het internet bij jongeren vaak gebruikt wordt voor
communicatie en voor het bevredigen van eigen interesses. Sport, televisie en vip’s
komen in deze studie dan ook zeer sterk naar voor (Livingstone, 2001: 61). Onderzoek
in eigen land lijkt deze trend te bevestigen. Uit een studie van Insites blijkt dat
communicatie gerelateerde sites het meest in trek zijn bij tieners. De top drie van de
meest bezochte sites worden gevormd door Hotmail, Yahoo! en Caramail. Niet
toevallig zijn dit (gratis) e-mailsites. In de eerste plaats lijkt het e-mailen een
belangrijke bezigheid te zijn op internet, en pas daarna het eigenlijke surfen.
Het gedrag op internet is niet eenvoudig samen te vatten. Surfen, chatten en mailen
zijn immers volledig andere bezigheden die tot zeer verschillende doelen dienen. Om
een zicht te krijgen op hun online communicatiegedrag werden verschillende vragen
in de enquête opgenomen. De eerste peilt naar het bezit van een persoonlijk emailadres.

Tabel 22 Bezit van een persoonlijk e-mailadres en surfgedrag naar geslacht en leeftijd (N=2625)
Totaal

Jongen

Meisje

12-14

15-16

17+

E-mail

78.9

80.5

77.7

74.6

79.7

81.6

Surfen

81.0

84.4

78.4

75.0

82.2

84.6

Uit Tabel 22 blijkt dat het bezit van een e-mail adres stijgt met de leeftijd. Ook voor
het surfen op internet zien we een soortgelijke trend: hoe ouder men is, hoe meer er
gesurft wordt. Wil dit zeggen dat het internetgebruik volledig ingeburgerd is? Deze
stelling moeten we toch enigszins nuanceren. Kijken we namelijk naar het gebruik
volgens migrantenstatus, dan stellen we toch nog enige duidelijke verschillen vast.
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Tabel 23 Bezit van een persoonlijk e-mailadres en surfgedrag naar migrantstatus (N=2625)
Totaal

Belg

Marokkaan

Turk

Oost Europa

E-mail

78.9

82.2

59.9

66.7

69.1

Surfen

81.0

84.2

69.0

60.8

69.0

Uit Tabel 23 kunnen we concluderen dat Belgen duidelijk hoger scoren dan het
gemiddelde. Er is meer dan tien percent verschil in zowel het hebben van een emailadres als in het surfen op internet tussen Belgische jongeren en allochtone
jongeren. Bovendien moeten allochtone jongeren vaker een beroep doen op internet
in openbare bibliotheken of in scholen (Mortelmans e.a., 2002). Het bezit van internet
is bij hen thuis niet zo ingeburgerd. Hier ligt waarschijnlijk een financiële drempel
aan ten grondslag.
Welke internetsites bezoeken jongeren nu concreet? Uit de studie van Livingstone
(2001) bleken Hotmail en Yahoo! zeer hoog te scoren. Muziek is een ander populair
onderwerp op het net. Lawrence (2002) stelt dat entertainment-sites in het algemeen
zeer in trek zijn. Sites van muziekzenders TMF en MTV scoren dan ook hoog bij
jongeren. Deze zenders promoten via hun televisieprogramma’s het simultaan
gebruik van televisie en internet. Zo geeft een onderzoek, uitgevoerd door MTV, aan
dat 70% van hun kijkers beide media vaak tegelijk gebruiken. Jongeren kunnen
tegenwoordig zelf hun muziekprogramma samenstellen op jongerenzenders. Deze
vorm van interactiviteit wordt zeer gewaardeerd door hun doelgroep. De populariteit
van de zogenaamde huiswerksites mag ook niet onderschat worden.
De jongeren werd in de vragenlijst gevraagd om een top drie op te stellen van hun
meest geliefde websites. Op die manier trachten we een beeld te krijgen op wat de
meest belangrijke inhoud is die hen op het internet aantrekt. De veelheid aan
antwoorden werd gehercodeerd en teruggebracht tot 24 categorieën. Ook al werden
zeer veel sites gehercodeerd, we konden niet vermijden dat iets meer dan 20 percent
van de websites in de categorie Andere terechtkwam. Dat komt omdat sommige
websites niet thuis te brengen waren in een van de andere categorieën én bovendien
te specifiek waren. Een derde reden is dat niet alle websites geïdentificeerd konden
worden naar het type site gewoonweg omdat het adres niet langer bestond of op
internet onvindbaar was (mogelijk wegens verkeerde schrijfwijzen).
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Uit de antwoorden van de jongeren komt een duidelijk top drie naar voor: chatten,
zoeken en e-mailen. Deze gegevens sluiten aan bij het onderzoek van Livingstone die
ook al vond dat bijv. Yahoo! (portaalsite) en Hotmail (e-mailsite) de meest populaire
sites bij jongeren waren. Na deze top drie komt er een tweede grote groep waarin
entertainment (film, games en muziek) in voor komen. Tussen beide groepen zien we
trouwens een opvallend geslachtsverschil opduiken. Meisjes verkiezen meer
chatboxen en zoekmachines, terwijl jongens het meer houden bij het downloaden
van mp3’s en het opzoeken van informatie over computerspelletjes. Dat laatste hangt
trouwens ook samen met de leeftijd. Hoe ouder men wordt hoe minder men
geïnteresseerd is in spelletjes en hoe meer men zoekt en mailt op internet. Mogelijk is
dit mee de invloed van de secundaire school die hier geldt.
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Tabel 24 Populairste websites naar geslacht en leeftijd
Totaal

Jongen

Meisje

12-14

15-16

17+

Chatboxen

42.1

30.8

51.9

43.4

47.2

37.8

Zoekmachines

39.1

31.6

45.5

27.5

35.7

49.5

E-mailsites (bijv. hotmail)

33.8

27.1

39.7

29.3

31.3

38.9

MP3/ muziek & film

24.7

28.9

21.1

23.9

26.0

24.5

Games

14.4

27.1

3.4

21.1

17.2

7.5

Muziek-/ TV-zenders

11.7

8.5

14.6

15.3

14.4

7.5

Jongerensites

10.5

9.0

11.7

16.3

10.6

6.5

Sms/ gsm

7.6

4.6

10.1

4.2

9.3

8.7

Sport

7.2

12.7

2.4

7.9

6.6

7.2

Pop-/ filmsterren

7.2

6.0

8.3

10.1

10.0

3.3

Computer

6.5

8.0

5.3

3.8

5.9

8.8

Erotiek

6.4

13.2

0.7

8.6

6.6

4.8

Voetbal

4.1

8.1

0.7

4.7

4.1

3.8

Steden/ landen

3.3

2.2

4.2

2.4

2.1

4.6

Actualiteit

2.6

4.5

0.9

4.1

2.4

1.7

Humor

2.3

2.7

2.0

3.5

3.1

0.9

Auto's/ vliegtuigen/ moto's

2.3

4.4

0.4

2.0

2.4

2.5

Kranten/ tijdschriften

2.3

1.5

3.0

2.4

1.8

2.6

Business

2.0

2.6

1.5

1.1

2.4

2.4

Lifestyle

1.8

1.1

2.3

1.5

1.3

2.4

Eigen website

1.7

1.1

2.1

1.8

2.4

1.1

Religie

0.6

0.1

1.1

0.3

0.7

0.7

Politieke sites

0.5

0.9

0.2

0.2

0.3

0.9

Andere

21.3

25.6

17.7

22.8

17.8

22.9

De populariteit van websites is tevens sterk afhankelijk van het opleidingsniveau en
de culturele achtergrond van de jongeren. De breuk situeert zich tussen het TSO en
het BSO. In het ASO en TSO wordt er veel meer gebruik gemaakt van zoekmachines en
e-mailsites. Het onttrekken van informatie aan het internet staat daarbij centraal. De
BSO-studenten van hun kant gebruiken internet veel meer voor hun eigen vermaak
wat zich uit in hoge percentages chatboxen die opgegeven worden. Videogames zijn
duidelijk een zaak van de ASO-studenten waarbij we vermoeden dat de prijs van deze
spelen (ongeveer 50 Euro voor een PC- of Playstation-spel) hierbij een belangrijke
verklarende factor is. Het zoeken naar en downloaden van muziek is bij alle jongeren
even populair.
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Tabel 25 Populairste websites naar opleidingsniveau en migrantstatus
ASO

TSO

BSO

KSO

Belg

Marokkaan

Turk

Oostblok

Chatboxen

36.9

46.6

61.2

10.9

37.6

69.8

65.5

31.9

Zoekmachines

40.2

42.4

27.4

40.6

41.7

23.0

18.2

31.9

E-mailsites (bijv. hotmail)

36.7

35.0

18.6

32.8

36.7

18.3

14.5

25.5

MP3/ muziek & film

23.3

25.6

25.1

35.9

23.9

28.1

30.9

34.0

Games

18.0

9.9

7.6

10.9

15.6

7.7

9.1

10.6

Muziek-/ TV-zenders

11.1

11.1

15.6

15.6

12.3

7.7

7.3

17.0

Jongerensites

12.8

8.5

6.8

6.3

11.2

7.7

16.4

2.1

Sms/ gsm

6.0

9.9

9.5

4.7

8.5

4.3

7.3

2.1

Sport

8.6

6.1

2.7

12.5

7.7

4.7

12.7

2.1

Pop-/ filmsterren

8.7

4.7

8.0

3.1

6.3

10.2

14.5

0.0

Computer

6.7

6.4

5.7

7.8

7.1

3.8

1.8

8.5

Erotiek

6.3

5.4

8.4

7.8

5.4

11.5

3.6

10.6

Voetbal

4.9

3.3

3.0

0.0

3.9

3.4

10.9

6.4

Steden/ landen

2.2

4.2

5.3

3.1

2.3

9.8

1.8

10.6

Actualiteit

3.4

1.9

0.8

0.0

2.5

3.4

3.6

2.1

Humor

2.7

1.5

2.7

3.1

2.2

3.4

1.8

4.3

moto's

1.9

2.9

3.0

0.0

2.2

3.0

0.0

4.3

Kranten/ tijdschriften

2.8

1.9

0.0

4.7

2.6

0.4

1.8

0.0

Business

2.1

2.1

1.9

0.0

2.1

2.6

1.8

0.0

Lifestyle

1.4

2.8

1.9

0.0

2.0

0.9

1.8

0.0

Eigen website

1.9

1.3

0.0

4.7

1.9

0.0

3.6

2.1

Religie

0.4

0.6

1.5

0.0

0.1

5.5

0.0

0.0

Politieke sites

0.6

0.0

1.1

1.6

0.5

0.4

1.8

0.0

Andere

20.6

23.9

17.5

26.6

22.8

9.4

18.2

36.2

Auto's/ vliegtuigen/

De kloof tussen hoger opgeleiden en lager opgeleiden vinden we eveneens terug
tussen Belgische jongeren en de allochtone jongeren. Allochtone jongeren zoeken
veel meer ontspanning op internet in de vorm van chatten dan de Belgische
jongeren. Die gebruiken internet om informatie te zoeken of om via e-mail met
elkaar in contact te komen. Andere opvallende resultaten zijn het hoge aantal
erotische sites dat door Marokkaanse jongeren opgegeven wordt, terwijl de Turkse en
Oost Europese jongeren veel meer op zoek gaan naar sportnieuws (in casu
voetbalnieuws).

5 De jeugddienst

Dit vijfde hoofdstuk vormt de tweede centrale peiler in dit onderzoek. Het opzet van
het vorige onderzoek was voornamelijk gericht op de jongeren zelf en hun
persoonlijk mediagebruik. Dit hoofdstuk is gericht naar de jeugddienst toe. Het doel
van het onderzoek was immers niet alleen een inzicht te krijgen in hoe jongeren
communiceren en wat zij daarbij prefereren en gebruiken, maar ook om jongeren
hun mening te laten geven over de jeugddienst zoals die er nu uitziet en werkt.
Daarom start dit hoofdstuk met een uitgebreide beschrijving van de werking en de
organisatie van de Antwerpse jeugddienst. Van daaruit vertrekken we om deze
jeugddienst te evalueren aan de hand van het beeld van jongeren over de
jeugddienst. Op de derde plaats wordt dan prospectief gekeken naar wat de
Antwerpse jongeren verwachten naar de toekomst toe. Hoe moet een goed
functionerende jeugddienst er in hun ogen uitzien ? Wat moet zo’n jeugddienst zelf
doen, wat moet die ondersteunen ? En vooral, hoe moet die jeugddienst dan wel
communiceren met zijn doelpubliek ?
5.1 De jeugddienst anno 2002
De uitbouw van het jeugdbeleid in Vlaanderen is een redelijk recent gegeven. Het is
maar de laatste 30 jaar dat het overheidsbeleid voor jeugd een sterke opmars kende.
Voor een beschrijving van de geschiedenis van het jeugdbeleid en alle belangrijke
begrippen in deze context verwijzen we naar 2.1.2. Algemeen kunnen we zeggen dat
elke gemeente een eigen invulling geeft aan het gemeentelijk jeugdbeleid.
Eenvormigheid in structuur en organisatie is een utopie. Ook Antwerpen heeft een
aparte kijk op jeugdbeleid. We willen de lezer in dit hoofdstuk een inzicht te geven in
die aparte kijk en de resultaten die daaruit voortvloeiden. Omdat het jeugdbeleid
razendsnel evolueert, is een kijk geven op de jeugddienst een gevaarlijke bezigheid.
Het gevaar is immers dat wanneer u, lezer, deze tekst leest, hij reeds door de realiteit
achterhaald is. Daarom wordt geopteerd om een beeld te geven van de situatie zoals
die er uit zag ten tijde van de enquête. Waar mogelijk zullen we de nodige
actualisaties reeds in de tekst aangeven maar het uitgangspunt blijft dat we een
beeld proberen te schetsen van de Antwerpse jeugddienst anno 2002. Het gebrek aan
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voldoende geschreven bronnen maakte het bovendien noodzakelijk om voor deze
tekst af te gaan op interviews die we afnamen met bevoorrechte getuigen. Dat heeft
het voordeel dat de informatie uit de eerste hand komt. Het nadeel is dat sommige
zaken onvermijdelijk gekleurd zullen zijn.
5.1.1 De Antwerpse complexiteit
Zoals hierboven reeds gesteld werd, kent het lokale jeugdbeleid vier belangrijke
actoren, te weten: het gemeentebestuur, de jeugdraad, de jeugddienst en tot slot het
jeugdwerk. In Antwerpen vinden we uiteraard deze vier actoren terug, zij het in een
meer omvangrijke en complexe vorm. Antwerpen bestaat immers uit negen
districten (Antwerpen, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Berchem, Borgerhout, Deurne,
Ekeren, Merksem, Hoboken en Wilrijk). Elk district heeft een eigen jeugdraad en een
jeugddienst. Die jeugddienst is samengesteld uit één jeugdconsulent, al dan niet
geholpen door een of twee medewerkers. De overkoepelende jeugddienst is het
jeugdcentrum ter Lo.
De krachtlijnen van het bovenlokaal jeugdbeleid worden bepaald door de hoogste
stedelijke instanties: de schepen voor onderwijs en jeugd, het CBS en de
gemeenteraad. Zij stellen een bestuursakkoord op dat gedurende zes jaar van kracht
is. Op basis van dit akkoord stellen de stedelijke jeugddienst en de jeugddiensten van
de districten een jeugdwerkbeleidsplan op voor een periode van drie jaar. Dit is het
uitgangspunt van de Vlaamse Gemeenschap om middelen toe te kennen aan de stad
Antwerpen om jeugdwerk te subsidiëren. Advies wordt verstrekt door de stedelijke
jeugdraad waarin de jeugdraden van de verschillende districten zetelen. De
jeugddiensten van de negen districten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van
het beleid. Een concrete invulling van het jeugdwerkbeleidsplan wordt beschreven in
het jaarplan8.
In de volgende paragrafen worden deze verschillende actoren nauwkeurig belicht
waardoor gaandeweg het kluwen van instanties dat betrokken is bij jeugdbeleid
ontward zal worden.

8

Noot: Momenteel is er een heroriëntering aan de gang waarbij men streeft naar een verregaande
decentralisatie naar de verschillende districten toe. Dit zorgt voor onduidelijkheden wat lokale en
bovenlokale bevoegdheden betreft. ter Lo houdt een regiefunctie op welbepaalde gebieden maar
zal zich vooral ontwikkelen als servicecenter voor het gedecentraliseerd jeugdbeleid.
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5.1.2 De stedelijke jeugddienst Antwerpen
De stedelijke jeugddienst definiëren is allerminst een gemakkelijke zaak. Een eerste
verwarring betreft de reikwijdte van de term. Onder de stedelijke jeugddienst mogen
we niet alleen de centrale jeugddienst ter Lo rekenen. Elk district is immers voorzien
van een jeugddienst, uiteraard minder omvangrijk dan ter Lo (soms bestaat die maar
uit één jeugdconsulent).
De Antwerpse jeugddienst kende de voorbije jaren een stevige groei. Ten eerste is het
aantal medewerkers sterk uitgebreid. Daarnaast is elk district nu ook voorzien van
minstens één jeugdconsulent. De centrale dienst werd ook inhoudelijk versterkt. ter
Lo kreeg een speelcel, informatiecel, een onderzoekscel, enzovoort. We komen daar
later nog op terug.
5.1.2.1 Missie
In de brochure van de stedelijke jeugddienst lezen we de missie van de stedelijke
jeugddienst:

“De jeugddienst wil het stedelijk jeugdbeleid uitvoeren en vormgeven. Daarom wil de
jeugddienst actief luisteren naar wat de Antwerpse jeugd bezighoudt, wil hen
kansen geven tot maatschappelijk experiment en zelfontplooiing en wil hen bij het
beleid betrekken. Tevens wil de jeugddienst het ‘Verdrag inzake de Rechten van het
Kind’ uitvoeren en bewaken.” (Stedelijke jeugddienst ter Lo: 2002).
De jeugddienst luistert naar wat leeft bij kinderen en jongeren in de stad. De
belangrijkste instrumenten die hierbij gebruikt worden, zijn de jeugdraad (zie infra)
en de jeugdpeilingen, waarvan ons onderzoek ‘communiceren met jongeren’ een
voorbeeld is.
Daarnaast wil de jeugddienst ook bijdragen tot een kindvriendelijke stad. Hiertoe
ontwikkelde ze de jeugdparagraaf die stedelijke beleidsmaatregelen toetst aan
kindvriendelijkheid. De jeugddienst ondersteunt eveneens het plaatselijk jeugdwerk,
jeugdwelzijnswerk en individuele jongeren. De ondersteuning kan zowel financieel
als logistiek zijn. Verder organiseert de jeugddienst ook zelf vrijetijdsactiviteiten en
districtoverschrijdende evenementen. De Pyjama-informatiebeurs is daar een mooi
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voorbeeld van. Bovendien verzorgt de jeugddienst informatie en dienstverlening aan
alle kinderen en jongeren in de stad. Denken we hierbij aan de oprichting van JIP’s9.
De jeugddienst verricht beleidsvoorbereidend werk inzake planning, opvolging en
evaluatie van het jeugdbeleid, met inspraak van de jongeren zelf. Hierbij denken we
aan de opmaak van een JWBP en de jaarplannen. De jeugddienst stelt eveneens
infrastructuur ter beschikking van het plaatselijk jeugdwerk en voor alle kinderen en
jongeren in de stad (bijv. gebouwen en speelpleinen). De jeugddienst poogt zijn
activiteiten zo dicht mogelijk bij de jongere te brengen via de jeugdcentra op
districtsniveau. Tot slot worden de taken van de jeugddienst uitgevoerd in
overeenstemming met de decentralisatiebesluiten waarin de decentrale en centrale
taken van de jeugddienst zijn vastgelegd. Er is een tendens naar verdere
decentralisatie (Stad Antwerpen, 2002).
5.1.2.2 Bevoegdheden
Het feit dat elk district een eigen jeugddienst/-consulent heeft en dat ter Lo de
overkoepelende jeugddienst is, roept de nodige vragen op met betrekking tot de
bevoegdheden van de jeugddiensten op districtsniveau ten opzichte van ter Lo. Sinds
januari 2001 zijn een aantal bevoegdheden gedecentraliseerd. Ten eerste zijn de
districten verantwoordelijk gesteld voor de aanleg en het beheer van de lokale

speelpleinen, dit in overleg met de stedelijke speelambtenaar (werkzaam in ter Lo).
Ten tweede hebben de districten een ondersteunende functie ten aanzien van de

lokale jeugdraden. Ten derde staan zij in voor het creëren en stimuleren van het
activiteitenaanbod voor de jeugd op lokaal vlak. Ten vierde verstrekken de districten
advies bij de opmaak van het stedelijk jeugdwerkbeleidsplan. Vanuit het stedelijk
jeugdcentrum ter Lo wordt dan centrale ondersteuning geboden (Stad Antwerpen,
2002).
5.1.2.3 Financiering
In 2002 heeft de Antwerpse jeugddienst twee belangrijke financieringsbronnen. In de
eerste plaats is er het Sociaal Impulsfonds (de zogenaamde Sif-gelden) en ten tweede
is er de Vlaamse gemeenschap10. De overheids- en Sif-gelden worden gecentraliseerd

9

JIP = Jongereninformatiepunt

10

Het Sociaal Impulsfonds wordt gefinancierd door de Vlaamse gemeenschap. Dus onrechtstreeks
gaat het om dezelfde financieringsbron.
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in ter Lo. De Vlaamse overheid wenst met het ‘Sociaal Impulsfonds’ gemeentelijke
overheden te stimuleren bij het wegwerken van achterstandsituaties. Het Sifbeleidsplan loopt tot einde 2002 en heeft een grote impact gehad op het stedelijk
jeugdbeleid. Het beleidsplan heeft twee thema’s als leidraad: het wenst een gelijke
kansenbeleid te realiseren en de stad meer kindvriendelijk te maken (Stad
Antwerpen, 2002).
Ten tweede zijn er de rechtstreekse gemeenschapsgelden: in ruil voor een goed
opgesteld JWBP ontvangt de stad Antwerpen, vanwege de Vlaamse overheid, haar
subsidies die uitbesteed kunnen worden aan de verdere uitbouw van een efficiënt
jeugdbeleid. Kortweg, de stedelijke jeugddienst moet

erop toezien dat de

doelstellingen van het JWBP en het Sif-beleidsplan gerealiseerd worden opdat haar
geldbronnen niet uitdrogen.
5.1.2.4 Structuur
Het stedelijk jeugdcentrum ter Lo is gevestigd nabij Hof ter Lo in Borgerhout. Deze
dienst koestert grote ambities. De belangrijkste is dat ze actief wil luisteren naar de
Antwerpse jeugd. Ter Lo onderhoudt intensieve contacten met het jeugdwerk en de
jeugdraden. Via jeugdpeilingen zoekt ze naar wat leeft bij individuele jongeren. De
grootste ambitie is om de jeugd een veiliger gevoel, een positiever toekomstbeeld en
stimulansen tot meer verdraagzaamheid en betrokkenheid bij de samenleving te
bieden. Via advies, subsidies en materiële of logistieke steun geeft ze een ruggesteun
aan het jeugdwerk en haar diensten. Sinds de decentralisatie is er in elk district
immers een jeugddienst actief. De jeugddienst ter Lo adviseert de aanpak van een
geïntegreerd jeugdbeleid en bewaakt dat het bestuur rekening houdt met de stem
van haar jonge inwoners (cfr. de jeugdparagraaf). Tenslotte werkt de jeugddienst ter
Lo zelf activiteiten uit. Om dit alles te organiseren en communiceren zijn daar zo’n 30
personeelsleden werkzaam. De hele jeugddienst telt zo’n 70-tal medewerkers (al
werken deze niet allen voltijds).
De werking is georganiseerd vanuit zeven cellen:
A. Informatie- en communicatiecel
De informatiecel verzorgt de communicatie met de Antwerpse jongeren. Een
belangrijk communicatiemiddel voor de jeugddienst is haar website. Dankzij een
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nieuwe huisstijl, o.a. het Ja-logo, probeert de jeugddienst veel speelser en
dynamischer naar buiten te komen. De informatiecel creëert ook folders en
brochures. De meest bekende is terLOOPS, een tweemaandelijkse nieuwsbrief
waarop men zich vrij kan abonneren. Verder coördineert deze cel de oprichting van
de JIP’s (jongereninformatiepunt). In een JIP kunnen jongeren terecht met de meest
uiteenlopende vragen, anoniem en zonder enige verplichting.
B. Onderzoekscel
De belangrijkste bezigheden van de onderzoekscel zijn de jeugdpeilingen en de
jeugdparagraaf. De jeugdparagraaf is een beleidsinstrument dat het stedelijk beleid
op alle domeinen buiten het jeugdbeleid op jeugdvriendelijkheid toetst en bijstuurt.
Antwerpen is hierin uniek in Europa. Momenteel wordt de jeugdparagraaf verplicht
gebruikt in 4 beleidsdomeinen: het openbaar domein, inrichting van openbare
gebouwen, ruimtelijk structuurplan en het stedelijk wijkoverleg. Deze domeinen
worden op hun jeugdvriendelijkheid getoetst door jeugdpeilingen te organiseren
en/of advies te vragen aan de jeugdraad. De resultaten worden neergeschreven in de
jeugdparagraaf van het collegebesluit. Jeugdpeilingen worden op regelmatige basis
en op een uiteenlopende schaal georganiseerd. Een voorbeeld van een jeugdpeiling is
het vrije tijdsonderzoek, uitgevoerd door de UIA in opdracht van de stedelijke
jeugddienst (Mortelmans e.a., 2002). Dit onderzoek gebeurde op grote schaal voor
een representatief staal van de Antwerpse jongeren. Andere peilingen concentreren
zich op één enkel probleem (bijv. de heraanleg van een speelpleintje) en zijn dan ook
eerder wijkgebonden.
C. Speelcel
De verantwoordelijke van de speelcel wordt de speelambtenaar genoemd. Zijn
bevoegdheden bestaan uit het ontwikkelen van een speelbeleid op lange termijn, het
bevorderen van de inspraak van kinderen en jongeren en het bewaken van
jeugdbelangen inzake ruimtelijke ordening. De speelambtenaar adviseert eveneens
de verschillende districten met betrekking tot de (her)aanleg van speelpleinen. De
belangrijkste realisaties van de speelcel zijn speelpleinen, speelstraten, de Kwibus en
Ravotkoten. De speelcel ijvert voortdurend voor meer speelpleinen. Dit zijn plekken
waar jongeren ongestoord kunnen “lummelen” en ravotten. In juli en augustus
verzorgt de jeugddienst een activiteitenaanbod op verschillende pleinen. Een tweede
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initiatief zijn de speelstraten. Speelstraten zijn tijdelijk en tijdens bepaalde uren
autoluw. Alleen fietsers en auto’s van bewoners krijgen stapvoets toegang tot de
straat. Het zijn kinderen en bewoners zelf die voor activiteiten moeten zorgen. Het
succes hangt dus af van hun initiatief en creativiteit. Uit onderzoek blijkt dat
speelstraten een belangrijke sociale impuls geven. Soms groeit het uit tot een heus
buurtfeest. De Kwibus is een bus vol spelmateriaal van de stedelijke jeugddienst en
wordt gesteund door het Sociaal Impulsfonds. Ze rijdt naar de probleemgebieden in
de speelpleinwerking om er het spelaanbod te vergroten. De kinderen kunnen er
gratis en zonder inschrijving speelgoed uitlenen. In twee buurten (Dam, Hoboken)
waar kinderen weinig speelgoed bezitten heeft de stedelijke jeugddienst twee

Ravotkoten geplaatst. Dit is een container vol spelmateriaal. Op vertoon van een
ravotpas kunnen kinderen er gratis speelgoed lenen.
D. Cel Vrije Tijd
De cel vrije tijd ondersteunt private initiatieven door middel van een uitleendienst,
informatieverstrekking, een copycenter en subsidiëring. Deze cel organiseert zowel
lokale als districtoverschrijdende activiteiten. Bekende realisaties zijn de Grabbelpas,
Swap, tienerwerking op vrijdag, crea-ateliers, Talentenbank en Wham!. De

Grabbelpas is een initiatief van de Vlaamse Vereniging van Jeugddiensten, dat lokaal
met activiteiten wordt ingevuld. Die zijn van uiteenlopende aard, gaande van sport
en spel tot uitstapjes en knutselen. De Grabbelpas mikt op jongeren van 4 tot 12 jaar.

Swap is gegroeid uit de Grabbelpas en richt zich tot jongeren tussen 13 en 18. Het
Swap-aanbod is vierdelig: ontmoeting en spel, sport en avontuur, creativiteit en
workshops en tot slot moderne technologie. Wham! is een initiatief van het kabinet
van onderwijs en jeugd. Het kan best vergeleken worden met de vrije podia waar de
Antwerpse jongeren hun ‘ding’ kunnen doen.
E. Subsidiecel
De subsidiecel heeft als hoofdactiviteit financiële ondersteuning van allerlei
verenigingen. Dat kan gaan van jeugdbewegingen tot jeugdhuizen, jeugdateliers,
muziekateliers, enz. In 2002 werden de subsidiereglementen vereenvoudigd zodat
jongeren gemakkelijker kunnen uitzoeken op welke subsidies zij recht hebben en hoe
ze die precies kunnen verkrijgen.
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F. Jeugdwelzijnscel
De

jeugdwelzijnscel

is

ontstaan

in

de

schoot

van

de

Dienst

voor

Samenlevingsopbouw. Sinds 2000 maakt ze deel uit van de stedelijke jeugddienst.
Deze cel richt zich met haar vindplaatsgerichte jeugdwerkers en andere medewerkers
op moeilijk bereikbare kinderen en jongeren. Het hoofddoel is het welzijn van de
maatschappelijk

kwetsbare

jeugd

te

verhogen

en

hen

dezelfde

toekomstperspectieven te bieden als andere jongeren. Hiertoe worden verschillende
projecten georganiseerd zoals Antwerpen Speelt, het PAS-project (Project Antwerpse
Straatkinderen), enzovoort.
G. Mandaathouderscel
Om de afstemming tussen het Sif-beleidsplan en het JWBP te realiseren is sinds
februari 1999 een ‘mandaathouder jeugdbeleid’ aangesteld die aan de stedelijke
jeugddienst werd toegewezen. De belangrijkste taak van de mandaathouderscel is
het opstellen van een ‘geïntegreerd en inclusief jeugdbeleidsplan’. Dat betekent
kortweg een ‘breed’ jeugdbeleid dat zich richt naar alle levenssferen van kinderen en
jongeren. De jeugdparagraaf in de stedelijke besluitvorming is hiervan het meest
opmerkelijke voorbeeld (zie supra). Deze cel is eveneens verantwoordelijk voor de
opmaak van convenanten in het kader van de nominatieve subsidiëring (een vaste,
jaarlijkse subsidiëring aan erkende verenigingen) via het jeugdwerkbeleidsplan en
het Sociaal Impulsfonds. Een convenant is te vergelijken met een contract: in ruil voor
subsidies

wordt

een

tegenprestatie

verwacht.

Bijvoorbeeld:

het

Centrum

Boekenborgh in Merksem krijgt 63730 euro voor het jeugdbeleid dat zij voeren, in ruil
daarvoor moesten zij in één jaar een aantal activiteiten in verband met
jongerencultuur opzetten en gelegenheid tot een aantal fuiven mogelijk maken.
De mandaathouderscel zoekt eveneens naar oplossingen voor de blinde vlekken. Zo
bleek uit onderzoek dat bijvoorbeeld Deurne-Noord, Antwerpen-Noord en
Borgerhout een beter vrijetijdsaanbod moeten krijgen.
H. Coördinatiecel
De coördinatie van de zeven bovengenoemde cellen wordt verzorgd door de
coördinatiecel. Zij proberen alle activiteiten van de jeugddienst samen te houden,
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zowel wat de districten betreft als wat het centrum ter Lo betreft. Een belangrijke
taak van de coördinatiecel is dan ook de coaching van districtmedewerkers en ter Lo
personeel, via allerlei team- en staf- vergaderingen. Ook de personeelszaken en de
boekhouding worden in deze cel geregeld. De correspondentie naar het stadsbestuur
of andere officiële instanties gebeurt eveneens via deze cel.
5.1.3 Jongerenparticipatie en inspraak
Naast de verschillende diensten intern aan de stedelijke jeugddienst, wordt ook een
netwerk aan adviesorganen ondersteund rond de jeugddienst. Deze raden zorgen
voor een democratische ondersteuning van de jeugddienst vanuit de basis. We
kunnen in dit netwerk twee grote spelers (eigenlijk een hele grote en een klein
broertje) onderscheiden: de jeugdraad en de kinderraad.
5.1.3.1 Districtsjeugdraden en de stedelijke jeugdraad
Een belangrijk orgaan om de inspraak en participatie van jongeren in te bevorderen
zijn de districtsjeugdraden. Elke eerste maandag van de maand komen de
vertegenwoordigers van alle districtsjeugdraden van Antwerpen samen in de
stedelijke jeugdraad.
In de districtsjeugdraden wordt er uitvoerig gedebatteerd over hiaten in het
jeugdbeleid, er worden mogelijke oplossingen geformuleerd en er worden eveneens
activiteiten ontwikkeld die de lokale werkingen overstijgen (bijv. organiseren van een
districtsfuif). Omdat elk district een jeugdconsulent heeft, is de logistieke
ondersteuning van de plaatselijke jeugdraden de laatste jaren aanzienlijk verbeterd.
De jeugdraden zijn wel louter adviserende organen. Hoewel vanuit de stedelijke
jeugddienst weinig problemen ervaren worden met deze functie, komen er vanuit de
basis andere geluiden. Een klein voorbeeld kan dit verduidelijken. De jeugdraad
Merksem schrijft gemiddeld tussen de vijf en tien adviezen per jaar. Deze zijn gericht
aan de lokale politieke instanties (zoals het districtscollege) en de bovenlokale
politieke instanties (College van Burgemeester en Schepenen/Kabinet Jeugd). Wat
betreft het jeugdwerkbeleidsplan zijn de adviezen meestal op vraag van de stedelijke
jeugdraad. Zij bundelen als overkoepeld orgaan alle districtsadviezen. In 2002 kreeg
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de jeugdraad Merksem op geen enkel advies een antwoord (ze schreven er vijf11), zelfs
geen ontvangstmelding. De communicatie tussen beleidsverantwoordelijken en de
jeugdraden kan nog een stuk beter en de adviezen van de jeugdraden worden op dit
moment lang niet altijd serieus genomen. Het voorbeeld van Merksem is immers
geen losstaand geval.
Wellicht de belangrijkste functie van de stedelijke jeugdraad is te helpen bij het
opstellen van het JWBP. Alle districten stellen hun eigen JWBP op maar uiteindelijk
wordt alles opgenomen in één geïntegreerd geheel. Het stedelijk centrum ter Lo legt
om de drie jaar het JWBP ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad en de Vlaamse
Gemeenschap. Hierbij wordt het verplicht advies van de stedelijke jeugdraad
toegevoegd.
De belangrijkste uitdagingen voor de stedelijke jeugdraad zijn de volgende:
- Ten eerste blijkt dat het stedelijk centrum ter Lo soms nog te weinig
ondersteuning biedt aan de stedelijke jeugdraad.
- Ten tweede moet er een grotere gevoeligheid ontwikkeld worden met betrekking
tot de samenstelling van de stedelijke jeugdraad. In principe is iedereen welkom in
de jeugdraden; het zijn open raden. Maar in praktijk zijn het al te vaak mensen uit
jeugdverenigingen die in dergelijke raden zetelen. Dat wil zeggen dat slechts een
klein percentage van de jeugd vertegenwoordigd wordt in de jeugdraad.
- Ten derde blijkt dat de adviezen van de stedelijke jeugdraad doorgaans serieuzer
genomen worden dan die uit de deeljeugdraden. De deeljeugdraden voelen zich
daarom vaak miskend in hun adviesfunctie en richten zich in een aantal gevallen
op andere aspecten van hun werking in plaats van op hun adviserende taak.
5.1.3.2 Kinderraden
Een belangrijke doelstelling van het jeugdbeleid is het bevorderen van inspraak en
participatie van kinderen bij het beleid. Om dit te realiseren bestaat reeds gedurende
vele jaren de stedelijke jeugdraad en de verschillende districtsjeugdraden. De
districten Berendrecht-Zandvliet-Lillo en Hoboken wilden echter nog een stapje
verder gaan en richtten elk op hun manier een kinderraad op.

11

Drie adviezen werden gericht aan het district Merksem, twee aan het kabinet Jeugd. Op één van
deze laatste twee adviezen kwam uiteindelijk een antwoord na een boze open brief van de
jeugdraad.
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De basis voor jeugdbeleid vormt Het Verdrag van de Rechten van het Kind, wat
inhoudt dat kinderen als volwaardige individuen worden bekeken die zelf zin kunnen
geven aan hun bestaan. Ze moeten ook kunnen deelnemen aan de opbouw van de
maatschappij, vandaar dat de jeugddienst zich de taak heeft opgelegd kinderen bij
de besluitvorming binnen het district te betrekken. Meer specifiek wil men kinderen
laten stil staan bij hun woon- en speelomgeving. Men wil hen bevragen over wat ze
anders willen of willen verbeteren en kinderen krijgen bovendien ook de kans om
hun eigen wensen en verwachtingen te realiseren.
Een belangrijke schakel om de kinderen te bereiken en hun ideeën te verzamelen, is
de leerkracht. De jeugddienst zorgt ervoor dat in elke school een ideeënbus wordt
geplaatst, waarin de kinderen hun voorstellen, initiatieven en wensen kwijt kunnen.
De taak van de leerkracht bestaat erin de kinderen enthousiast te maken door
bijvoorbeeld een les voor te bereiden rond lokale politiek of kinderrechten. Om te
vermijden dat de voorstellen te onrealistisch worden, worden de kinderen
aangespoord hun idee concreet uit werken rond een ‘wie-wat-waar-hoe’-vraag. Alle
ideeën worden door de jeugdconsulent verzameld en hij legt deze later opnieuw aan
de kinderen voor. Elk kind maakt een top 10 van de projecten die hij/zij wil
gerealiseerd zien. Per klas worden enkele vertegenwoordigers gekozen die willen
meedenken en meewerken aan de projecten. Een kinderraad bestaat uit maximum
20 kinderen en om het haalbaar en overzichtelijk te houden wordt er enkel gewerkt
met kinderen uit het 5e en 6e leerjaar die in het district naar school gaan.
Kinderen kunnen voorstellen doen van uiteenlopende aard. Het kan enerzijds gaan
om ideetjes die ze zelf kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld een “op-poets-dag” in een
bepaalde buurt: de kinderen beslissen op de kinderraad waar, wanneer, met welk
materiaal, met wie,… ze het voorstel vorm gaan geven. Dit worden de Doe-dagen
genoemd. Anderzijds zijn er ideeën van grotere omvang, die eerst een bepaalde
procedure moeten doorlopen vooraleer aan uitvoering kan worden gedacht.
Bijvoorbeeld: de kinderen hebben nood aan de aanleg van een nieuw speelpleintje.
Kinderen kunnen “deskundigen” uitnodigen, zoals een architect, om meer uitleg te
geven.
De kinderraad zit eigenlijk nog in een experimentele fase. In de toekomst verwacht
men dat de andere districten zullen volgen. Toch zorgde de oprichting van de
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kinderraad ook voor de nodige kritiek. De meest gehoorde klacht is of het wel nuttig
is en of men niet beter kan investeren in een verbeterde werking van de jeugdraad
omdat zoals gezegd het aantal problemen ook daar niet gering is.
5.1.4 Het Antwerps Jeugdwerkbeleidsplan 2002-2004
Het lijkt ons niet nuttig om heel het JWBP omstandig uiteen te zetten. Het zou ons te
ver leiden. We beperken ons hier tot een korte uiteenzetting van een aantal
belangrijke aspecten uit het laatste JWBP.
Zoals eerder vermeld, vormt sinds 1993 het Jeugdwerkbeleidsplan de basis voor het
jeugdbeleid. Het inleveren van een JWBP is ook de basisvoorwaarde opdat de
gemeente/stad subsidies voor jeugdbeleid mag ontvangen. In Antwerpen stelt sinds
2002 elk district zijn eigen jaarplan op (zie hoger) en vanaf 2005 ook een eigen JWBP
op. Die verschillende plannen worden later bewerkt tot één jaarplan en JWBP voor de
hele stad.
De voorbereidingen voor het JWBP 2002-2004 startten in januari 2000: een
werkgroep met vertegenwoordigers uit het jeugdwerk en medewerkers van de
verschillende jeugddiensten maakten een situatieschets van het jeugdwerk en het
Antwerpse jeugdbeleid. Ze konden hiervoor beroep doen op de resultaten van de
jeugdpeilingen van de voorbije jaren. In opdracht van de jeugddienst werden een
6000-tal kinderen en jongeren bevraagd. Ook werd het particuliere jeugdwerk (chiro,
scouts,…) bevraagd, evenals bevoorrechte getuigen. Deze doelgroepen hebben nood
aan meer groen-, sport- en speelruimte. Zij vragen een eenvoudigere subsidiëring en
betere infrastructuur. Op basis van deze situatieschets werden doelstellingen
opgesteld en acties om deze doelstellingen te realiseren. Hierbij werd er vooral
aandacht geschonken aan de ondersteuning en toegankelijkheid van jeugdwerk,
participatie van de jeugd in het jeugdwerk, een geïntegreerd jeugdbeleid, ruimte
voor de jeugd, communicatie en integratie,…
Een belangrijke realisatie in het laatste JWBP is de vereenvoudiging van het
subsidiereglement. Het uitgangspunt luidt als volgt: Jeugdverenigingen worden
erkend naargelang hun werkvorm (bijv. jeugdhuis, jeugdbeweging,…). Het voldoen
aan vooropgestelde kwaliteitscriteria is bepalend voor de subsidiëring. Belangrijk is
dat de basissubsidies, zoals startsubsidies, vervoerssubsidies,… worden verhoogd, het
bedrag dat je als jeugdwerk zelf moet bijeen sprokkelen om de maximale
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infrastructuursubsidie te verkrijgen wordt gehalveerd en sommige verenigingen
(zoals vzw. Kids, Jeugd en Stad vzw.) komen in aanmerking voor een nominatieve
subsidie.
De voornaamste doelstellingen in het ontwerp van het jeugdwerkbeleidsplan zijn
vergelijkbaar met de drie algemene basisvoorwaarden voor een goed lokaal
jeugdbeleid die Van Bouchaute (1996: 133-136) vermeldt: “een versterking van het
vrijetijdsaanbod voor de kinderen en jongeren, de participatie van jongeren in het
beleid verhogen en een evolutie van het jeugdwerkbeleid naar een jeugdbeleid dat
alle aspecten van het dagelijks leven van kinderen en jongeren raakt. Niet enkel hun
vrije tijd is belangrijk voor het beleid, maar ook onderwijs, mobiliteit, veiligheid,
problemen,… moeten in het beleid worden geïntegreerd.”
Om op een efficiënte wijze na te gaan of de doelstellingen van het JWBP op
voldoende wijze gerealiseerd worden, worden er ook jaarplannen opgemaakt.
Jaarplannen fungeren als het ware als controlemechanisme. Een eventuele bijsturing
van het beleid wordt daardoor vroegtijdig mogelijk. Bij de opstelling van het jaarplan
worden dezelfde actoren betrokken als diegenen die ook aanwezig waren bij de
opstelling van het JWBP.
5.1.5 Het Sif-beleidsplan Antwerpen 2000-2002
Zoals eerder vermeld was in 2002 het gros van de werkingsgelden van de stedelijke
jeugddienst afkomstig van het Sociaal Impulsfonds. Daarom verbindt de stedelijke
jeugddienst zich ertoe om ook de doelstellingen van het Sif- jeugdbeleidplan te
vrijwaren.
Het Sif-beleidsplan heeft drie prioritaire doelstellingen (Stad Antwerpen, 2002):
- De communicatie met kinderen en jongeren moet versterkt worden. Ons
onderzoek ‘communiceren met jongeren’ legt de knelpunten in dit verband bloot.
- Het vrije tijdsaanbod voor kinderen en jongeren moet uitgebreid en versterkt
worden.
- Het welzijn van kinderen en jongeren moet versterkt worden.
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In het JWBP 2002-2004 staan eveneens alle maatregelen die in het licht van deze
doelstellingen genomen worden12.
5.1.6 Besluit
Het Antwerpse stedelijk jeugdbeleid is een erg omvangrijke en complexe materie. We
hebben in deze paragraaf een poging gedaan om een aantal centrale aspecten van
het beleid toe te lichten. Als algemene conclusie kunnen we stellen dat Antwerpen
zich volop aan het ontpoppen is tot één van de meest kindvriendelijke steden in
Vlaanderen. De voorbije jaren werd in Antwerpen al veel gedaan om de participatie
van jongeren aan het stedelijk beleid te stimuleren. De jeugdpeilingen en de
jeugdparagraaf zijn hier mooie voorbeelden van.
Ook de ingezette middelen stegen de voorbije jaren in sterke mate. Elk district heeft
een

eigen

jeugdconsulent

gekregen.

De

centrale

jeugddienst

ter

Lo

is

gereorganiseerd en sterk uitgebreid. Vanuit de zeven cellen probeert men het
jeugdbeleid in alle districten extra te stimuleren tot het realiseren van de
vooropgestelde doelstellingen van het JWBP. Dit is allerminst een eenvoudige
opdracht, alleen al omwille van de tendens tot decentralisatie van de bevoegdheden
naar de districten. De komende jaren zal duidelijk moeten worden wat de impact zal
zijn van deze decentralisatietendens op de werking van de stedelijke jeugddienst.
5.2 Een evaluatie van de stedelijke jeugddienst anno 2002
In deze paragraaf geven we een uitgebreide evaluatie van verschillende
componenten van de Antwerpse jeugddienst voor zover deze bekend (zouden
kunnen) zijn bij de Antwerpse jongeren. Dat betekent dat we geen evaluatie geven
van het SIF-programma omdat jongeren hier eenvoudigweg niet mee in aanraking
komen. In de plaats daarvan richten we ons op de zichtbare elementen van de

12

Het Sociaal Impulsfonds verdwijnt en zal vanaf 2003 door het leven gaan als het Stedenfonds.
Antwerpen. De stad moet bovendien in 2003, 13 miljoen euro besparen om de begroting in
evenwicht te houden. De onderhandelingen over de besparingsronde zorgden voor wrevel binnen
het college. VLD en CD&V wilden bijna uitsluitend snoeien in de projecten gefinancierd door het ter
ziele gegane Sif. Het bereikte akkoord is een compromis. De partijen nemen zich voor om 6,2
miljoen euro te besparen op de 170 Sif-projecten (Michiels, 2002).
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jeugddienst:

de

website,

de

gedecentraliseerde

diensten

en

de

communicatiemiddelen.
5.2.1 Naambekendheid
Om te weten te komen in welke mate de jongeren de jeugddiensten kennen, werden
hen vragen voorgelegd met betrekking tot de bekendheid van de dienst, de wijze
waarop ze iets over de dienst vernomen hebben, en de frequentie van de bezoeken
aan één of meerdere diensten.

Tabel 26 Kennis van de jeugddienst volgens geslacht, leeftijd, woonplaats en onderwijstype (N= 3239)

Kent de jeugddienst

Kent de jeugddienst

Totaal

Man

Vrouw

ASO

TSO

BSO

KSO

16.3

16.7

16.1

15.5

17.5

14.4

29.3

12-14

15-16

17+

Woonplaats

Binnen A’pen

Buiten A’pen

15.3

14.2

18.6

15.2

18.7

Het meest centrale en belangrijkste resultaat uit Tabel 26 is dat jongeren de
jeugddienst nauwelijks of zelfs niet kennen (met uitzondering misschien van de
jongeren uit het KSO) en dat het aantal mensen dat de jeugddiensten bezoekt erg
gering is. Er zijn nauwelijks verschillen vast te stellen naargelang geslacht, leeftijd of
de woonplaats van de jongere. De hoge onbekendheidsgraad hoeft echter niet
uitsluitend als minpunt beschouwd te worden. Het is de taak van de jeugddiensten
om een vrijetijdsaanbod te voorzien op een manier dat veel jongeren aan de
activiteiten willen meedoen. Naambekendheid vormt hierbij geen hoofddoel op zich.
5.2.2 Evaluatie van de website
Uit het vorige hoofdstuk is reeds naar voor gekomen dat het internet een belangrijke
plaats inneemt in het leven van veel jongeren. Daarom is een grondige evaluatie van
de website van de jeugddienst niet onbelangrijk. In een klassiek surveyonderzoek
waarbij vragenlijsten klassikaal afgenomen worden, is het evalueren van een website
niet eenvoudig en worden de resultaten door allerlei externe factoren bedreigd (bijv.
het aantal leerlingen dat tegelijk aan één pc een website moet beoordelen). We
vroegen de respondenten of ze naar de website van de jeugddienst surften. Het
resultaat was beperkt (zie Tabel 27). De site wordt slechts door een kwart van de
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Antwerpse jongeren bezocht. Bij de occasionele bezoekers vinden we voornamelijk
jongens en iets oudere tieners terug.

Tabel 27 Surfen naar jeugd.antwerpen.be, volgens geslacht en leeftijd (N= 818)
Totaal

Jongen

Meisje

12-14

15-16

17+

Nooit

74.3

75.9

72.9

64.7

76.0

80.9

Al eens een keer

21.9

18.8

24.5

31.6

20.4

15.1

Wekelijks

2.3

3.1

1.6

1.9

2.7

2.5

Maandelijks

1.5

2.1

0.9

1.9

0.9

1.5

Nochtans zijn de bezoekersaantallen van de site van de jeugddienst niet slecht. In
2002 werden 37.636 bezoeken (zgn. pageviews) op de hoofdpagina geteld13. Dat was
een gemiddelde van 3136 per maand. Als we deze cijfers relateren aan de
jongerenpopulatie van Antwerpen dan heeft de site 31.4 pageviews per 1000
jongeren ontvangen in 2002. Uiteraard is dit slechts theoretisch omdat niet enkel
jongeren naar de site surfen. Als we deze cijfers vergelijken met de site van de
jeugddienst van de stad Gent, dan komt de Antwerpse site er niet zo sterk uit. In 2002
kregen zij 31478 pageviews, of een gemiddelde van 2623 per maand14. Als we dit
herrekenen naar de jongerenpopulatie, komt Gent aan 52.1 bezoeken per 1000
jongeren15.
Omdat één vraag te beperkt was als evaluatie van de website werd besloten om de
evaluatie van website uit te breiden met een inhoudsanalyse van de website zelf. De
website van de jeugddienst daarbij onderwerpen aan dezelfde criteria als die voor
populaire (commerciële) jongerensites zou oneerlijk zijn. Niet alleen zijn de middelen
13

Gegevens geregistreerd door Nedstatbasic (www.nedstatbasic.net) en opgevraagd in juli 2003.

14

Gegevens van de Stad Gent.

15

Vergeleken met de website van de jeugddienst van de provincie Antwerpen, valt het
bezoekersaantal van de stedelijke jeugddienst dan weer mee. De website van de stedelijke
jeugddienst telt gemiddeld 103 bezoekers per dag, met op werkdagen merkelijk meer bezoekers
dan in het weekend. De website van de provinciale jeugddienst telt op werkdagen gemiddeld 50 à
70 bezoekers (Ontwerp Jeugdwerkbeleidsplan Provincie Antwerpen 2003 – 2007: 90). Gerelateerd
aan het aantal –25 jarigen in respectievelijk de stad en de provincie Antwerpen betekent dit dat de
stedelijke jeugddienst-website door het doelpubliek minstens zeven keer meer geraadpleegd wordt
dan de provinciale jeugddienst-website. Over de website van de provinciale jeugddienst van Oost
Vlaanderen hebben we geen gegevens.
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die dergelijk sites ter beschikking hebben van een andere orde, ook het doel van
dergelijk sites is fundamenteel anders. Grote jongerensites hebben vaak enkel tot
doel te amuseren, terwijl de website van een jeugddienst zeker niet als enige
doelstelling het vermaken van jongeren kan hebben. Om die reden besloten we de
website van de stad Antwerpen te vergelijken met die van de stad Gent. Waarom
Gent ? Omdat dit na Antwerpen de tweede grote Vlaamse stad is16. Bovendien heeft
de jeugddienst van Gent een aparte website www.gent.be/jeugd die als
vergelijkingsbasis gebruikt kan worden. Eerst gaan we kort in op criteria die gebruikt
worden om websites te analyseren en die bij onze doorlichting mee een rol speelden.
5.2.2.1 Beoordelingscriteria
Om een website te kunnen beoordelen, wordt vaak gebruik gemaakt van een lijst met
criteria, opgesteld voor recensenten, waarmee een bepaalde score aan een website
kan toegekend worden (http://www.maki.nl/criteria_sites.html). De criteria die we
hier presenteren zijn specifiek voor een jongerensite. Vermits enkele punten zoals
“goede

muziekkwaliteit”

of

“kinderen

vinden

hier

veel

informatie

voor

spreekbeurten” niet van toepassing zijn op de site van de jeugddienst, hebben we
geen totaalscore kunnen berekenen. De evaluatie van de site gebeurt aan hand van
vier groepen aandachtspunten.
Eerst

en

vooral

wordt

de

site

getoetst

op

zijn

“kindgerichtheid

&

gebruiksgemakkelijkheid”. Binnen deze groep wordt er onder andere gekeken naar
de laadsnelheid van de pagina, het correct taalgebruik en het snel en duidelijk
communiceren van het doel van de site.

Op kindvriendelijke sites zouden ook

filmpjes aanwezig moeten zijn (en de mogelijkheid om ze te stoppen), en de site zou
ook niet mogen uitlokken dat de jongeren informatie over zichzelf vrijgeven.
Een tweede groep kenmerken kijkt enkel naar de vormgeving van de site. Hier vallen
alle aspecten onder die het uitzicht van de site bepalen. Een duidelijk lettertype, korte
teksten en mooie afbeeldingen vormen hier uiteraard een onderdeel van, maar ook
duidelijk aangegeven klikpunten en een goed onderscheid tussen de advertenties en
de inhoud van de site horen bij deze groep.

16

Brussel werd niet geselecteerd omwille van de specifieke tweetalige situatie in de stad.
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De derde reeks criteria hebben betrekking op de educatieve waarde van de site. Als
belangrijkste element komt hier de objectiviteit van de site naar voor. Het begrip
educatief werd hier opgevat als “met een veelheid aan informatie over dingen waar
men zich op school mee bezighoudt”. Een site is bijgevolg educatief als er veel info te
vinden is over/voor huiswerk, spreekbeurten, extra oefeningen en dergelijke. Die
invulling is naar ons gevoel veel te eng zodat het criterium niet meer van toepassing
is op de site van de jeugddienst. Daarom kan het begrip educatief beter als
“leerzaam” worden ingevuld.
Als laatste is er het “site-appeal”. Hiermee wil men nagaan “hoe fijn het is om op de
site rond te kijken”. Aandachtspunten zijn de regelmaat van updaten, of de site
spannend is, en de aanwezigheid van extra’s zoals spelletjes, prijsvragen en

chatrooms.
Naast deze criteria kan ook het CCC-model van Hoeken voor de evaluatie van
websites (al dan niet voor jongeren) gebruikt worden. De drie C’s staan voor
correspondentie, consistentie en correctheid. Deze drie criteria worden toegepast op
het teksttype, de inhoud, de formulering en de presentatie van de tekst (Huypens,
2001: 260).
Met de eerste factor “correspondentie” wordt nagegaan of de schrijver van de
website zijn doel bereikt heeft en hij voldoende rekening houdt met zijn doelpubliek.
Ook de logische samenhang van de informatie en de begrijpelijkheid van de
informatie worden onderzocht. Bij de tweede factor “consistentie” gaat men na of de
eens gemaakte keuzes consequent worden toegepast. De schrijver mag met andere
woorden geen genres gaan mixen en hij mag zich zeker niet tegenspreken.
“Correctheid” bereikt men als de regels van het genre worden nageleefd, als de
gegevens juist zijn en als de spelling en interpunctie foutloos zijn.
5.2.2.2 Een
vergelijking
www.gent.be/jeugd/

van

jeugd.antwerpen.be

en

We proberen in deze paragraaf de sites van de jeugddiensten van Antwerpen en Gent
naast elkaar te plaatsen en te vergelijken. Deze vergelijking zal enkel gebeuren waar
mogelijk. Beide sites hebben immers een volledig andere aanpak wat vergelijking
niet altijd even gemakkelijk maakt. Toch zijn de stijl en het appeal van beide sites
fundamenteel anders.
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1. Binnenkomen op de site
De jeugddienst is een onderdeel van de stedelijke administratie. Dat betekent dat een
website van de jeugddienst moet aansluiten bij de krijtlijnen die voor de hele stad
uitgetekend worden. Zowel in Gent als in Antwerpen wordt dat duidelijk wanneer we
kijken naar de algemene websites van beide steden:

Onmiddellijk valt het grote verschil tussen beide sites op: Gent is veel grafischer
georiënteerd dan Antwerpen, dat vooral tekstgericht werkt. Deze lay-out zet zich door
in de sites van de respectievelijke jeugddiensten:

Beide sites starten met een Flash-animatie. Zoals gezegd is de animatie van de
Antwerpse site heel kort en bestaat uit flitsende beelden die rond het
jeugddienstlogo opgehangen zijn. Na de animatie is er geen doorklikmogelijkheid.
De animatie is enkel een aandachtstrekker bij het opstarten van de site. De Gentse
animatie duurt lang en is ook eerder traag van opbouw. Op een gestileerde filmspoel
worden foto’s op het scherm gerold van de jeugddienst zelf. Op elk moment kan de
gebruiker de animatie stopzetten door erop te klikken. Hij komt dan terecht in de
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“nieuws”-sectie. Ook in Antwerpen start de gebruiker met een overzicht van de
laatste nieuwtjes.
2. De laatste nieuwtjes
Beide sites bieden hun bezoekers op de openingspagina de laatste nieuwe informatie
over de jeugddienst aan. De regelmaat van updaten werd hierboven reeds
aangehaald als een van de elementen van site-appeal. Het geven van nieuws over de
jeugddienst kan hierin perfect geplaatst worden: recent nieuws geeft immers aan
dat de site leeft en regelmatig geüpdated wordt.
De manier waarop het nieuws gepresenteerd wordt is echter fundamenteel anders.
In de eerste plaats is er de hoeveelheid nieuws die gegeven wordt. Op hetzelfde
moment toonde de website van de Gentse jeugddienst 7 nieuwsitems, terwijl in
Antwerpen 15 onderwerpen op de site stonden. Verder was de totale nieuwssectie in
Gent 703 woorden lang, in Antwerpen 1344 woorden.
Ook de aanpak van het nieuws verschil grondig:
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Zoals de rest van de site wordt het nieuws in Gent op een grafische manier
aangepakt. Elk nieuwsitem wordt voorafgegaan door een bolletje en krijgt aan de
rechterzijde een grafisch element mee, in dit geval de affiche van Swap. Het grafische
element linkt bovendien door naar een online-inschrijvingsformulier voor de
activiteiten. Enkele termen worden in kleur gezet evenwel zonder daar verdere links
aan te verbinden. Op die manier wordt het onmogelijk om het verschil te zien tussen
links en gewone tekst-in-kleur.
Op de Antwerpse site staan de nieuwsitems allemaal onder elkaar en wordt er enkel
met tekst gewerkt. Zoals gezegd zijn de nieuwsitems veel langer en wordt er over de
Grabbelpas veel meer inhoudelijke en wervende informatie aangeboden. Die
wervende informatie (Efteling, kabouters) wordt steeds ook doorgelinkt naar
bijbehorende sites. Op die manier kunnen kinderen (waarvoor dit item bedoeld is)
doorklikken naar leuke sites die binnen de Grabbelpas aan bod komen. Aan de
andere kant, is het item over de Grabbelpas redelijk lang en taalkundig niet
geschreven voor een publiek van 4 tot 12-jarigen. De tekst is daarvoor te lang en op
sommige plaatsen ook redelijk moeilijk. De tekst richt zich dan ook in de eerste plaats
op de oudste kinderen en de ouders. Ook hier is er een online-inschrijvingsformulier
voor de activiteiten.
Wanneer we de leesbaarheid van de startpagina’s van beide sites vergelijken, komen
we tot volgende resultaten.
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Tabel

28

Leesbaarheidsstatistieken

van

de

startpagina’s

van

de

Antwerpse

en

Gentse

jeugddienstwebsites.

Antwerpen

Gent

Aantal lettergrepen per woord:

1.85

1.76

Aantal woorden per zin:

9.75

12.03

Aantal zinnen per paragraaf

12.09

1.63

40

46

Flesch-Kincaid Grade Level

10.04

9.86

Percentage passieve zinnen

6

0

Zinscomplexiteit

20

23

52

15

Flesh Reading Ease Score (100 = zeer
eenvoudig)

(100 = ingewikkeld)

Lexicale complexiteit (100 = zeer ingewikkeld)

De statistieken tonen aan dat beide sites op een aantal vlakken vergelijkbaar scoort.
Zo ligt de Flesh Reading Ease Score in elkaars buurt, net zoals de Flesch-Kincaid Grade
Level score. Wel scoort de Gentse website steeds iets beter. De Antwerpse site schrijft
dan weer in kortere zinnen die zoals gezegd wel in grotere paragrafen staan. De
lexicale complexiteit17 verschilt echter heel duidelijk.
3. Navigatie
Het navigeren op een site, wordt als een van de meer belangrijke onderdelen van een
site beschouwd. De gebruiker moet immers snel en overzichtelijk zijn weg vinden op
een site. Beide sites gebruiken een klassiek navigatiesysteem aan de linkerzijde van
de pagina. Bovenaan de pagina wordt eveneens een navigatiesysteem aangeboden,
dat naar de bovenliggende sites van de stad Gent of Antwerpen zelf leidt. We
concentreren ons echter enkel op de navigatie van de jeugddiensten zelf:

17

De lexicale complexiteit geeft een zicht op de moeilijkheid van de woordenschat en werd berekend
met de Grammatik-tool van Corel.
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Het kwantitatieve verschil tussen beide sites valt opnieuw sterk op: Gent biedt 7
navigatie-items standaard aan, Antwerpen 16. De beide hoofdmenu’s zijn nog
onderverdeeld in verschillende submenu’s die niet onmiddellijk zichtbaar zijn. De
architectuur van beide systemen verschilt bovendien. De jeugddienst van Gent kiest
voor een uitklapbaar menu (zie item “Formulieren”) waardoor de gebruiker de
verschillende onderdelen kan blijven bekijken wanneer hij verder surft. Antwerpen
heeft een openklapsysteem waarbij de gebruiker op de menu’s klikt en zo de
onderliggende menu’s ziet verschijnen. Dit gebeurt enkel zolang hij op het menu
klikt. Beide systemen hebben hun eigen voor- en nadelen. Voordeel van een
uitklapmenu is dat de gebruiker diep in het menu nog steeds alle andere opties ziet
openstaan, zonder dat hij steeds moet klikken. Het nadeel is dat menu’s op die
manier soms heel lang kunnen worden en onoverzichtelijk ogen. Bij de jeugddienst
van Gent is dit voorkomen door het aantal items in de submenu’s sterk te beperken.
Het voordeel van het openklapmenu van Antwerpen is nu net dat het menu steeds
even lang blijft. Door het uitgebreide menu op de Antwerpse site is dit duidelijk de
juiste beslissing. Een uitklapmenu zou hier zeer lang geworden zijn. Het nadeel is nu
echter wel dat er submenu’s op submenu zijn en dat de gebruiker soms veel moet
klikken om één item verder in de menustructuur te raken.

92
4. Interactiviteit
Over de interactiviteit kunnen we betrekkelijk kort zijn omdat die ook redelijk
beperkt is. Op beide sites bestaat de interactiviteit er in dat gebruikers zich via
formulieren kunnen inschrijven voor bepaalde activiteiten of online documentatie
kunnen aanvragen. Op geen van beide sites is een chatforum voorzien, noch enige
online spelletjes. Op de site van Antwerpen worden wel wedstrijden georganiseerd.
5. Technische problemen
De sites zijn niet zichtbaar met de browser Opera. Dit werpt vragen op over de
bruikbaarheid van de site op niet-Windows systemen al is enige relativering hierop
zijn plaats omdat het overgrote deel van de bezoekers gebruik maakt van Internet
Explorer en Netscape18.
Bij de vergelijking van de site zijn we tevens nagegaan of er technische problemen
waren op de sites. De belangrijkste technische problemen waarop we ons focusten
waren dode externe links, ontbrekende interne pagina’s en de snelheid van de site.

Op beide sites bleven de technische problemen beperkt. Wel dient de gebruiker van
de Gentse website te beschikken over de Flash-plugin om de site te zien. Deze is
evenwel gratis af te halen zodat dit weinig problemen kan stellen. Op beide sites
kwamen we minstens één ontbrekende pagina tegen (zie boven).
18

Voor de website van Gent liggen de cijfers als volgt: Internet Explorer 95.9 %, Netscape 3.4 %. De
andere systemen samen vormen dus slechts 0.70 % van de gebruikers. Voor de Antwerpse site
beschikken we niet over deze gegevens.
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Wel dient nog vermeld te worden dat het menu van de jeugddienst van Antwerpen
op sommige momenten onstabiel reageerde. Tijdens het navigeren door het menu
werden op de achtergrond allerlei pagina’s schijnbaar random door elkaar op het
scherm getoond. Dit gaf een verwarrend aanvoelen omdat de gebruiker de indruk
krijgt dat hij verkeerd navigeert.
6. Besluit
Voldoen de sites van de jeugddiensten van Gent en Antwerpen aan de eisen die
gehanteerd worden om sites te evalueren ? Naar onze mening voldoen beide sites
hieraan, al hebben ze elk hun eigen tekorten.
Het eerste criterium “kindgerichtheid en gebruiksgemakkelijkheid” moet op twee
dimensies geëvalueerd worden. De kindgerichtheid uit zich op een positieve wijze
doordat de pagina’s snel laden en duidelijke navigatiestructuren bevatten. De
lettertypes zijn goed leesbaar en er wordt beheerst met kleur omgesprongen. Nadeel
bij de Antwerpse site is het van kind-onvriendelijk taalgebruik en het overladen van
de site met tekst. De jeugddienst van Gent brengt de dezelfde boodschap over met
veel minder tekst en met een taal dat dicht bij het nuancerende en zelfrelativerende
van de jongeren ligt. Bij de gebruiksgemakkelijkheid zijn beide sites elkaar waard.
Zoals gezegd is het navigatiesysteem duidelijk en in de meeste gevallen goed
hanteerbaar. Wel kampen beide sites af en toe met technische problemen.
Het tweede criterium van de educatieve waarde is nauwelijks toepasbaar op de
website van de jeugddienst en wordt als dusdanig dan ook niet in rekening
genomen. Het site-appeal tot slot kijkt naar het aanbieden van recente informatie en
de aantrekkelijkheid van de site. Zowel in Antwerpen als in Gent vinden we zeer
recente informatie over activiteiten, brochures en subsidies. In Antwerpen wordt
veelvuldig gebruik gemaakt van wedstrijden, wat duidelijk effect ressorteert19. Toch is
het site-appeal van beide sites fundamenteel verschillend. De site van de jeugddienst
van Gent is grafisch aantrekkelijk, heeft een stijlvolle opener en een gestileerd
navigatiesysteem. Als het gaat om “graag rondsurfen” lijkt Gent beter te scoren dan
Antwerpen. De jeugddienst van Antwerpen heeft een weinig aantrekkelijke site: veel

19

Op de Polé Polé wedstrijd (zomer 2003) antwoordden bijvoorbeeld 204 jongeren.
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tekst, weinig kijkplezier. Daar staat tegenover dat zij wel er in slagen jongeren naar
zich toe te laten komen door het organiseren van wedstrijden. Bovendien is de
website van de jeugddienst zeer groot. Dat heeft niet alleen te maken met de grotere
omvang van de stad Antwerpen of van de jeugddienst, maar ook met de beschikbare
middelen voor de site. De hoeveelheid informatie die aangeboden wordt omvat veel
meer

domeinen:

van

activiteiten

over

subsidie-reglementen

tot

jeugdwerkbeleidsplannen. Dat maakt van de website ook voor professionele
jeugdwerkers een zeer boeiende site. Een deel van het succes (in termen van
bezoekersaantallen) kan dan ook daar aan te wijten zijn. De keerzijde van die schat
van informatie is dat het geheel een zakelijk – administratief imago krijgt.
5.2.3 Evaluatie van de activiteiten en evenementen
Het organiseren van activiteiten is niet de centrale taak van de stedelijke
jeugddienst. Toch is het een van de meest zichtbare kanten. We peilden naar de
participatie van de Antwerpse jongeren aan de grootste activiteiten20. Buiten de
Grabbelpas en de Speelstraat is er niet veel bekend (of wordt er niet aan
deelgenomen). Grabbelpas-activiteiten bestaan reeds vele jaren en zijn zeer goed
gekend bij het brede publiek. Dat de Speelstraat zo hoog scoort kan zijn omwille van
de sterke mediabelangstelling voor het initiatief, of door de term “Speelstraat” zelf.
De vlag dekt hier immers de lading waardoor jongeren mogelijk een hogere
herkenningsgraad doen optekenen.
Algemeen gezien, zou men toch kunnen stellen dat het organiseren van activiteiten
op dit ogenblik het doelpubliek voorbij schiet. De Grabbelpas is vrij gekend omdat er
vaak aan wordt deelgenomen, maar weinigen weten dat het een activiteit van de
jeugddienst is. Bovendien is de Grabbelpas beperkt tot 12 jaar en is de kennis erover
belangrijk voor de min-12 jarigen en relatief onbelangrijk voor de tieners. Vreemd
genoeg blijft de Swap (de tegenhanger van de Grabbelpas voor de 13 tot 18 jarigen)
vrij onbekend. Mogelijk is de oorzaak van het gebrek aan kennis van de activiteiten
en evenementen te wijten aan het feit dat Swap een veel recenter initiatief is in
vergelijking met de Grabbelpas. Bovendien zal de naam Grabbelpas ook nog wel een
tijd over de Swap blijven hangen omdat kinderen die jarenlang deelgenomen hebben

20

Het JIP is in deze een vreemde eend in de bijt omdat het hier een dienstverlening betreft en geen
activiteit. De volgende paragraaf zal trouwens exclusief aan JIP gewijd zijn.
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aan Grabbelpasactiviteiten in hun hoofd geen overgang maken naar Swap maar de
Swap-activiteiten nog steeds als “Grabbelpas-activiteiten” blijven beschouwen.

Tabel 29 De mate waarin activiteiten van de jeugddienst gekend zijn volgens leeftijd en geslacht
Totaal

Man

Vrouw

12-14

15-16

17+

Grabbelpas

29.4

28.6

29.9

27.7

27.6

32.1

Speelstraat

11.9

12.0

12.0

17.8

10.6

8.2

JIP

8.0

6.8

8.9

4.7

5.9

12.2

SWAP

6.0

8.0

4.7

7.5

7.1

4.1

Talentenbank

5.2

5.5

5.1

6.1

4.0

5.5

Wham!

5.2

4.3

6.0

6.0

4.7

5.1

Als verklaring voor de lage participatiecijfers kan ook naar de beperkte mobiliteit van
jongeren verwezen worden. Ze zijn vaak beperkt tot afstanden die te voet, met de
fiets of de bus kunnen afgelegd worden. Voor vele ouders blijft het aangewezen dat
zij hun kinderen van en naar een dienst/activiteit begeleiden of brengen met de
wagen. Ondanks het feit dat de diensten over de hele stad verspreid zijn, zou het
kunnen dat ze nóg buiten het bereik van de doelgroep vallen.
Het bekend zijn van de jongeren met jeugddienst activiteiten is bovendien sterk
gespreid over de stad. De verschillen zijn het grootst als we naar de Grabbelpas kijken
die heel bekend is in Wilrijk, Merksem en Ekeren. In Antwerpen-Noord kent nog geen
tien percent deze activiteit. Wham! daarentegen is er wél gekend (7.5 %), al blijft het
aantal op zich zeer beperkt. Hetzelfde geldt voor de speelstraat. Zeer hoge
kenniscijfers in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo (20.6 %) en Hoboken (17.9 %)
en niet of nauwelijks gekend op Linkeroever (7.1 %). Bij de SWAP zijn er geen
noemenswaardige verschillen en voor de JIP’s springen enkel de districten Deurne en
Merksem er uit (resp. 14.3 % en 11.4 %)21. Op deze JIP-diensten gaan we nog dieper in.

21

Deze resultaten zijn vreemd omdat in Berendrecht-Zandvliet-Lillo op dat moment nog geen
speelstraat georganiseerd werd en ook omdat de jeugddienst van Merksem bijvoorbeeld geen JIP
heeft. Mogelijk speelt het verschil tussen “schoolgaan” en “wonen” in een bepaald district hier een
rol.
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5.2.4 Evaluatie van de JIP-dienst
Sinds enkele jaren heeft de stedelijke jeugddienst de intentie om in elke jeugddienst
een beperkt Jeugdinformatiepunt te installeren. In een aantal districten is dit
voornemen ondertussen reeds gerealiseerd. Uit de resultaten van de enquête moeten
we echter vaststellen dat de JIP’s nog minder gekend zijn dan de jeugddienst. Een
mogelijke maar onwaarschijnlijke verklaring zou zijn dat de jongeren helemaal geen
vragen hebben waarvoor ze de hulp van het JIP kunnen inroepen.
OP zich is de relatieve onbekendheid van de JIP’s niet zo’n groot probleem. Het is
immers een dienstverlening van de jeugddienst die perfect in de anonimiteit kan
gebeuren. Zolang de jongeren dan maar weten dat ze bepaalde informatie op de
jeugddienst kunnen krijgen. De resultaten tonen aan dat dat echter weinig het geval
is. De jongeren zijn slecht geïnformeerd over de plaatsen waar ze informatie kunnen
vinden. Er zou bijvoorbeeld specifieke informatie verspreid kunnen worden die
speciaal is afgestemd op jongeren die het JIP nodig hebben. Zo kan het
informatieaanbod van het JIP bijvoorbeeld meer gepromoot worden in scholen en in
jeugddienstpublicaties. Ook de verspreiding van de JIP’s zelf kan nog verbeterd
worden. Rond het JIP in Eeklo worden bijvoorbeeld een aantal projecten uitgewerkt,
wat drempelverlagend zou moeten werken en in een grotere bekendheid zou moeten
resulteren. Een van de projecten in Eeklo, de “Net-O-maat”, bestaat uit een computer
die ingebouwd is in een kast en sterk lijkt op een soort computerspel. Het is mogelijk
om met die computer op het internet te surfen en op zoek te gaan naar informatie.
Daarnaast werd het project “JIP op wielen” opgestart. Hierbij wordt aan de hand van
een opgelapte caravan overal in de gemeente informatie uitgedragen. Het zijn
folders met specifieke informatie over allerhande problemen. Dit zijn interessante
promotie- en bekendmakingsacties die eventueel op grotere schaal kunnen worden
gebruikt

als

ze

positief

geëvalueerd

worden

(http://www.xs4all.be/~jipeeklo/jwbpd6.htm).
Uit de vorige paragraaf bleek reeds dat slechts een kleine acht percent van de
Antwerpse jongeren weten wat een JIP is. Omwille van de beperkte verspreiding van
de JIP’s in de stad én de eerder stille communicatie over de JIP’s, is dat op zich niet zo
verwonderlijk. We zien echter wel dat wanneer een jeugddienst een JIP heeft dat de
bekendheidsgraad toeneemt. 28.4 percent van de jongeren in Deurne zegt “wel eens
een keer” in het JIP in Deurne geweest te zijn. Voor het JIP in Ekeren is dit 26.7 percent.
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Ter Lo is veel minder bekend. Zo zegt slecht 14.6 % van de jongeren uit Borgerhout in
het JIP geweest te zijn.
Het beperkte aantal scholieren dat al eens in een JIP geweest is, werd gevraagd
waarvoor zij informatie zochten bij het JIP. Hieruit blijkt dat voornamelijk vrije
tijdsaspecten doorwegen in redenen om een JIP op te zoeken. In tweede orde komen
ook vragen rond seksualiteit en vakantiewerk naar voor. Al bij al blijft het echter een
zeer kleine groep die voor zeer uiteenlopende redenen het JIP binnenstapt. Bovendien
bestaat er eveneens het gevaar dat sommige jongeren dénken in een JIP geweest te
zijn, terwijl ze gewoon in een jeugddienst om informatie kwamen vragen.

Tabel 30 Redenen om contact op te nemen met een JIP
Vrije tijd

19.4

Seksualiteit

9.8

Vakantiewerk

8.6

Cultuur

7.3

Geldzaken

6.4

Opleiding

6.4

Drugs

6.2

Rechten / Plichten van
jongeren

6.0

Relaties

5.5

Problemen op school

4.9

Hulp / opvang

4.5

Gezondheid

4.3

Huisvesting

2.8

Andere

7.9

Omdat de beperkte populariteit van de JIP’s vooraf vermoed werd, bevatte de
vragenlijst een vraag voor die jongeren die nog nooit gehoord hadden van een JIP.
Gevraagd werd waar jongeren informatie halen als ze een probleem hebben met
drugs, vakantiewerk of seksualiteit.
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Tabel 31 Plaats waar jongeren te rade gaan voor vragen over drugs, vakantiewerk en seksualiteit
Drugs

Vakantiewerk

Seksualiteit

Vrienden

14.9

14.3

17.4

Internet

12.6

14.0

13.5

Televisie

12.2

5.0

11.8

Ouders

10.4

18.1

12.5

Tijdschriften

9.4

8.7

10.6

Bibliotheek

8.7

4.3

9.2

Kranten

7.9

11.6

4.7

Leerkracht

7.7

5.8

5.7

Broer/zus

6.2

9.5

6.7

radio

5.9

5.2

4.2

JAC

3.4

2.7

2.8

Andere

0.8

0.8

0.8

Tabel 31 toont aan dat vooral vrienden, ouders en het internet (alweer) de
belangrijkste bronnen van informatie over deze thema’s zijn. Voor drugs speelt
televisie ook een belangrijke rol. Voor vakantiewerk bieden de kranten veel
informatie en betreffende seksualiteit mag ook het aandeel van tijdschriften niet
over het hoofd gezien worden.
5.2.5 Evaluatie van de districtsjeugddiensten
Vermits slechts enkele jongeren op een jeugddienst zijn geweest, is het moeilijk om
hier grote uitspraken te doen over wat “de jongeren” denken van de jeugddienst. Uit
de interviews bleek dat volwassenen die in aanraking komen met de jeugddiensten
doorgaans heel enthousiast zijn over de geboden dienstverlening op de
jeugddiensten.

Steeds

werd

gesproken

over

enthousiaste

en

behulpzame

jeugddienstmedewerkers. Los van de menselijke uitstraling is er echter ook de
inrichting van de dienst en het uitzicht. Hier kan opnieuw geen algemene uitspraak
over gedaan worden, omdat de diensten niet alleen in verschillende soorten
gebouwen zitten maar ook omdat niet alle diensten dezelfde financiële middelen ter
beschikking krijgen om de lokalen in te richten en om medewerkers aan te werven.
De ene dienst is bijvoorbeeld in een gloednieuw jongerencentrum gehuisvest, terwijl
een andere dienst in een gewoon rijhuis moet opereren. Het is zonneklaar welke van
deze twee uitersten het meeste uitnodigt om eens binnen te springen. De inrichting
heeft op de meeste diensten meer weg van een kantoor dan van een infobalie en
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vaak is het er rommelig. Zulke setting nodigt minder uit om met je vragen en
problemen bij de jeugddienst aan te kloppen.
Blijkbaar stoort de rommelige aanblik van de diensten en de soms onaantrekkelijke
gebouwen de bezoekers allerminst. Als we kijken binnen de groep jongeren die de
jeugddienst daadwerkelijk kent, merken we dat de jongeren behoorlijk tevreden zijn
over de jeugddienst. Meisjes zijn over het algemeen iets meer tevreden (zie Tabel 32).
Merk ook op dat de waardering afneemt naarmate de leeftijd toeneemt, behalve wat
betreft de bereikbaarheid. Dit is te wijten aan de mobiliteit die ongetwijfeld
toeneemt naarmate men ouder wordt.

Tabel 32 Gemiddelde waardering van de jeugddienst naar geslacht leeftijd (enkel jongeren die de
jeugddienst kennen)
Totaal

Jongen

Meisje

12-14

15-16

17+

Ontvangst

7.36

7.20

7.49

7.62

7.75

7.03

Personeel

7.47

7.18

7.71

7.90

7.68

7.12

Inrichting

6.50

6.73

6.32

7.18

6.61

6.03

Informatieaanbod

7.21

7.10

7.29

7.41

7.14

7.15

Bereikbaarheid

7.28

7.06

7.46

7.01

7.40

7.45

Openingsuren

6.25

6.18

6.32

6.95

6.23

5.83

In de volgende tabel bekijken we deze evaluatie naar de woonplaats van de jongeren.
Omdat de gemiddelden in de tabel woonplaats betreffen, is een waarschuwing
vooraf wel aangewezen. Tabel 33 geeft de waardering van “de” jeugddienst naar de
woonplaats van de jongeren. Ook al kan men er van uitgaan dat de meeste jongeren
die de jeugddienst kennen, in de eerste plaats de jeugddienst in hun eigen district
zullen kennen. Toch mag daarom niet onmiddellijk de conclusie getrokken worden
dat de gemiddelden in Tabel 33 enkel en alleen een evaluatie is van de jeugddienst in
dat district. Tot op zekere hoogte zal het waarderingscijfer van de jongeren uit
Merksem een waardering zijn van de jeugddienst van Merksem. Een volledige éénéén-relatie is dit echter niet.
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Tabel 33 Gemiddelde waardering van de jeugddienst naar district (enkel jongeren die de jeugddienst
kennen)
Ontvangst

Personeel

Inrichting

Informatie-

Bereikbaar-

Openings-

Algemeen

aanbod

heid

uren

gemiddelde
7.9

Centrum

9.1

8.3

7.0

7.0

8.3

7.5

Zuid

7.4

8.2

7.2

7.1

8.0

6.9

7.5

Kiel

6.7

8.7

6.7

8.7

9.3

7.3

7.9

Noord (2030)

7.8

7.5

7.3

8.3

9.1

6.0

7.6

BerendrechtZandvliet-Lillo

8.0

7.8

6.5

6.9

8.3

7.4

7.5

Linkeroever

8.4

8.0

9.6

6.0

8.4

6.8

7.9

Noord (2060)

7.3

7.0

6.4

7.5

6.4

6.9

6.9

Deurne

6.7

6.8

6.4

6.6

5.6

5.5

6.3

Borgerhout

7.7

8.2

6.9

7.6

7.4

6.3

7.3

Merksem

8.1

7.9

6.4

7.7

7.4

6.7

7.4

Ekeren

7.4

8.0

6.5

7.6

7.9

7.0

7.4

Berchem

7.6

7.8

6.2

7.2

6.4

6.6

7.0

Wilrijk

7.6

6.4

4.5

6.9

7.5

5.5

6.4

Hoboken

7.3

7.3

7.3

7.2

7.2

6.4

7.1

Wanneer we de evaluatie van de jeugddienst per district bekijken, zien we dat de
meeste gemiddelden schommelen tussen 6 en 9 op een totaal van 10. Dat is zeker
niet slecht. Uitschieters langs de positieve zijde komen eerder voor bij de
bereikbaarheid van de jeugddienst en het ontvangst in de jeugddienst. De jongeren
uit Deurne en Wilrijk zijn het meest kritisch. In Deurne vinden jongeren voornamelijk
de bereikbaarheid en de openingsuren een probleem. In Wilrijk is het voornamelijk
de inrichting en opnieuw de openingsuren.
5.2.6 Evaluatie van de communicatiemiddelen van de
jeugddienst
5.2.6.1 Inleiding
Twee eeuwen geleden waren er twee vormen van voorlichting: bekendmaking en
toelichting. Burgers werden geacht de wet te kennen en om die openbaar te maken,
werd een krant gebruikt. Een beetje later ging men inzien dat sommige wetten toch
wel technisch en moeilijk te begrijpen zijn en was bekendmaking alleen niet meer
voldoende. Men ging ook een toelichting geven (Rebel, 2000: 154).
In de jaren ’70 werd voorlichting dan uiteindelijk een instrument voor participatie. Er
kwam meer oog voor de kwaliteit van de gewone burger, inspraak bloeide alom.
Voorlichting werd steeds meer bewust ingezet als beleidsinstrument. Ze moest het
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pad effenen voor veranderingen in de samenleving en diende de politieke
participatie van de burger te bevorderen en vooral politiek aanvaard beleid te
promoten. We kunnen dus zeggen dat overheidscommunicatie naast informatief ook
persuasief kan zijn (Rebel, 2000: 156).
Het verschil tussen de jaren ’70 en nu is dat burgerlijke participatie destijds vanuit
ideologische beginselen werd beargumenteerd en nu vanuit de meer pragmatische
idee dat op deze wijze meer draagvlak voor de aanvaarding van beleid ontstaat.
Vroeger lag de nadruk vooral op de boodschap, die vooral correct en afstandelijk
moest zijn. Toen bleek dat op deze manier de boodschap niet altijd haar doel
bereikte, voegde men er bepaalde technieken aan toe om de aandacht te trekken.
Men wilde entertainen. De nadruk lag echter ook op de zender. Een niet
geloofwaardige overheid wordt immers niet gehoord. Eén van de middelen om
goodwill te creëren voor de overheden–als–zender is public relations (PR) (Rebel,
2000: 157). Goed besturen betekent goed communiceren. Wie niet transparant
communiceert, voert geen goed beleid. Informatie over beleid en dienstverlening
moet duidelijk zijn voor de bevolking, voor maatschappelijke organisaties, voor
bedrijven en voor het overheidspersoneel zelf.
Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar de wijze waarop jongeren aan informatie
komen en naar de wijze waarop zij hiermee omgaan. Van belang is vooral dat
jongeren aan de informatie kunnen komen die zij nodig hebben bij het vinden van
hun weg in de maatschappij (Katus e.a., 1992: 71). Om de jongeren goed te kunnen
bereiken, moeten we ons afvragen hoe jongeren in hun bestaan van elke dag
omgaan

met

informatie,

welke

vragen

en

behoeften

ze

hebben,

welk

informatieaanbod ze aantreffen en wat ze daaraan hebben voor hun ingroei in en
deelname aan de samenleving (van der Linden, 1991: 82).
Om die reden werd besloten om de communicatiemiddelen die de jeugddienst
Antwerpen op dit moment gebruikt aan een evaluatie te onderwerpen. In totaal
werden drie types communicatiemiddelen in het onderzoek betrokken: gadgets,
brochures en de gebouwen van de jeugddienst zelf. Elk type communiceert op een
eigen manier. De gadgets proberen de jeugddienst op een leuke manier kenbaar te
maken. Vaak gaat de communicatie niet verder dan het communiceren van de naam,
het logo, het bestaan of het webadres van de jeugddienst. Brochures zijn een vorm
van directe communicatie. De jeugddienst wil een bepaalde boodschap overbrengen
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aan de jongeren en giet die informatie in een bepaald formaat22. Tot slot werden ook
de jeugddienstgebouwen zelf ook aan een evaluatie onderworpen. Op het eerste
zicht kan het vreemd klinken dat de gebouwen van de jeugddienst(en) zouden
“communiceren”. Toch is zo’n gebouw een statement op zich. Het gebouw vertelt iets
aan de jongere: nodigt uit of stoot af. Het nadeel is natuurlijk dat een gebouw niet
zomaar te restylen valt zoals een brochure of een gadget. Toch kan de aankleding van
een gebouw soms veel doen aan de boodschap die ze overbrengt.
5.2.6.2 Het uitzicht van de jeugddiensten
De evaluatie van het uitzicht van de jeugddiensten gebeurde aan de hand van
fotomateriaal. De leerlingen die een groep foto’s diende te evalueren, kregen telkens
een groep foto’s van één bepaalde jeugddienst te zien. In de vragenlijst werd hen dan
gevraagd te reageren op de foto’s. We presenteren nu eerst kort de gebruikte
jeugddiensten en de voorgelegde foto’s om nadien dieper in te gaan op de
reactieschalen en de resultaten van de evaluatie.
5.2.6.2.1 Beschrijving van het fotomateriaal
Om praktische redenen was het niet mogelijk om van elk van de jeugddiensten in
Antwerpen een foto in het onderzoek op te nemen. Met behulp van de jeugdwerkers
van het Stedelijk jeugdcentrum ter Lo werd geopteerd om de jeugddiensten van
Borgerhout, Hoboken, Deurne en Merksem te bevragen en dit op basis van een
specifiek kenmerk. We hebben steeds een foto genomen van de vestiging van de
jeugddienst, het secretariaat, de ontspanningsruimte en een foto van een opvallend
kenmerk van de jeugddienst. Hieronder zien we een voorbeeld van de verschillende
foto’s:
5.2.6.2.1.1 Borgerhout (De Branderij)
De jeugddienst van Borgerhout bevindt zich in het stedelijk jeugdcentrum De
Branderij. Het is een modern gebouw, de schouw van de vroegere koffiebranderij
werd behouden als symbool.

22

Ook het evalueren van affiches werd overwogen. Van dat idee werd afgezien omwille van de
veelheid aan affiches enerzijds en omwille van de invloed van een eventuele voor- of afkeur van
een bepaalde activiteit op de evaluatie.
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Het secretariaat van de jeugddienst ziet er fris, jong en uitnodigend uit. De
ontspanningsruimte is sober, ruim, modern en functioneel. Op een zijmuur van het
gebouw staat een enorme graffiti.

5.2.6.2.1.2 Jeugddienst Deurne
De jeugddienst van Deurne bevindt zich in een gebouw dat dateert uit de jaren
zeventig, halfopen bebouwing, gelegen naast een openbare weg. Het secretariaat
van de jeugddienst evenals de recreatieruimte zien er gezellig en knus uit. Ook hier
zie je een kleurige graffiti met een verwijzing naar Swap.
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5.2.6.2.1.3 Jeugddienst Hoboken
De jeugddienst van Hoboken bevindt zich in een laag prefab-gebouw. Het heeft een
open administratieve ruimte en is omgeven door een groot stuk grond.
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5.2.6.2.1.4 Jeugddienst Merksem
De jeugddienst Merksem bevindt zich in een klein rijhuis. Het rijhuis ziet er tamelijk
onopvallend uit. Het secretariaat wordt gedomineerd door de bureau-inrichting,
maar is toch vrij huiselijk gebleven.
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5.2.6.2.2 Beoordelingsschalen
De leerlingen in de klas krijgen een set foto’s te zien van één van de jeugddiensten. In
de vragenlijst wordt gevraagd te reageren op deze foto’s door middel van
schaalitems. Voor de foto’s worden twee subvragen gebruikt. Eerst wordt een variant
op de Emotional Quotient Scale van Wells uit 1964 gebruikt (Wells, 1964; Zinkhan,
Fornell, 1985). De schaal is oorspronkelijk ontworpen om de globale emotionele
aantrekkingskracht van reclames te meten. De schaal bevat 12 uitspraken waarop
respondenten mogen antwoorden van “helemaal niet eens” tot “helemaal eens”. De
schaal wordt als vertrekpunt gebruikt en grondig herwerkt naar de evaluatie van het
fotomateriaal. Het doel van de items is om een globale “aantrekkelijkheidsscore” te
bekomen voor de verschillende jeugddiensten.
Een tweede evaluatie is gebaseerd op een emotioneel reactie profiel van Wells (1964).
Hierbij wordt gebruik gemaakt van 12 items opgesteld volgens de methode van de
semantische differentiaal23. Hiermee meten we op een andere manier de
aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van de jeugddienst op de foto. We werken met
een 10 puntenscore waarbij telkens twee antwoordmogelijkheden gegeven worden.

23

Een semantische differentiaal is een vraagtechniek waarbij de respondent twee tegengestelde
woorden (vaak adjectieven) voorgeschoteld krijgt als de uiteinden van het continuüm. De
respondent moet dan op de tussenliggende schaal aanduiden waar hij zichzelf positioneert.
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In de analyse worden de negatieve items steeds omgekeerd. We onderwerpen de
gegevens van de foto’s aan een factoranalyse. Deze techniek gaat na of er
onderliggend aan de uitspraken een latente dimensie ligt. Indien dit het geval is,
kunnen we verder werken met een somscore in plaats van de scores op elk van de
afzonderlijk items. Tabel 34 geeft een overzicht van een factoranalyse op de eerste
schaal. De schaalitems horen allemaal bij elkaar in één factor en hebben een interne
consistentie van 0.8824.

Tabel 34 Samenvattend overzicht van een factoranalyse van de beoordeling van het uitzicht van de
jeugddienst (N=713)
Factorlading

Correlatie met

Alpha

factor
0.88
- De jeugddienst ziet er van buiten heel mooi uit

0.63

0.59

- Ik zou in deze jeugddienst naar binnen gaan

0.69

0.64

- De jeugddienst op de foto spreekt me aan

0.73

0.68

- Deze jeugddienst geeft me een goed gevoel

0.71

0.65

- Deze jeugddienst is verouderd *

0.45

0.42

- Deze jeugddienst lijkt me stom

0.72

0.68

- Dit is een beeld dat je snel vergeet*

0.56

0.53

- Deze foto laat me koud*

0.71

0.67

- Ik vind deze jeugddienst lelijk *

0.69

0.66

- Deze foto maakt me nieuwsgierig naar de jeugddienst

0.72

0.66

* dit item werd in de analyse omgekeerd

Verklaarde variantie: 44.4 %

We kunnen bijgevolg een eengemaakte schaal “Emotionele aantrekkelijkheid van de
jeugddienst” opstellen. De schaal wordt herrekend naar een schaal tussen 0 en 100
waarbij jongeren die hoger scoren op een bepaalde schaal de foto’s (jeugddienst)
aantrekkelijker vonden dan wie lager scoort op de schaal. De gemiddelde
schaalwaarde is 59.45 met een standaardafwijking van 15.5.
Ook voor de tweede schaal wordt een factoranalyse uitgevoerd met de bedoeling een
schaal te ontwerken die de oorspronkelijke items zou kunnen vervangen.

24

De minimumwaarde om van een consistente schaal te spreken is 0.70.
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Tabel 35 Samenvattend overzicht van een factoranalyse van de beoordeling van het uitzicht van de
jeugddienst (N=699)
Factorlading

Correlatie met

Alpha

factor
0.91
lelijk - mooi

0.63

0.76

onaangenaam - aangenaam

0.49

0.67

saai - leuk

0.63

0.75

niet uitnodigend - uitnodigend

0.49

0.67

ouderwets - modern

0.51

0.68

licht - donker

0.11

0.32

in slechte staat - in goede staat

0.44

0.63

stom - cool

0.61

0.74

onopvallend - opvallend

0.38

0.59

niet interessant - interessant

0.63

0.75

droevig - vrolijk

0.52

0.69

Verklaarde variantie: 49.5 %

Ook hier is de interne consistentie van de schaal goed. De schaal die we
construeerden meet de emotionele reactie ten aanzien van een jeugddienst. De
schaal heeft een gemiddelde van 50.13 (op 100) en wie hoger scoort op de schaal heeft
een positievere houding ten opzichte van die bepaalde jeugddienst.
Beide schalen meten in hoge mate hetzelfde. Ze hebben een onderlinge correlatie van
0.69. Toch is er een klein inhoudelijk verschil. Wanneer we de oorspronkelijk items
van schaal 1 bekijken, kunnen we zeggen dat dit meer over de emotionele

aantrekkingskracht gaat van de jeugddienst, terwijl de bevragingswijze van de
tweede schaal eerder het concept “emotionele reactie” ten aanzien van de
jeugddienst meet. In de verdere analyse plaatsen we beide schalen steeds naast
elkaar om meer gedetailleerd de schaalscores te kunnen vergelijken.
5.2.6.2.3 Evaluatie van het uitzicht van de jeugddiensten
Na het construeren van de schaal is de eerste en belangrijkste analyse uiteraard het
opsplitsen van de reacties van de jongeren per fotoset. Uit Tabel 36 blijkt duidelijk dat
de fotoset van de Branderij op beide schalen hoger scoort dan de andere drie
jeugddiensten. Als we paarsgewijze vergelijkingstoetsen uitvoeren (zgn. Tukeytoetsen) blijkt dat de jeugddienst van Borgerhout significant verschilt op de schalen
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van de andere drie jeugddiensten en dat deze andere drie jeugddiensten onderling
niet significant verschillen. We zouden bijgevolg kunnen zeggen dat de Branderij een
categorie apart is. Wanneer we meer in detail gaan kijken naar de originele scores
van de tweede schaal, zien we dat enkel de jeugddienst van Hoboken occasioneel
hoger scoort dan de andere twee. Zo vinden jongeren de jeugddienst van Hoboken
moderner en opvallender dan de jeugddiensten van Merksem en Deurne. Men vindt
Hoboken ook “vrolijker” dan de andere twee. Over het algemeen wordt op de schalen
ook statistisch hoger gescoord wanneer men de jeugddienst op de foto kent. Het
kennen of beter herkennen van een jeugddienst heeft een positieve invloed op de
waarderingsscore die men geeft. Dit resultaat was consistent over de vier
jeugddiensten heen.

Tabel 36 Gemiddelde schaalscores van de factoren van de beoordeling van het uitzicht van de
jeugddienst
N

Gemiddelde

Stand-afw.

Borgerhout

269

67.1

13.6

Deurne

219

54.9

14.8

Hoboken

35

53.9

17.5

Merksem

177

55.1

13.0

Totaal

700

59.6

15.2

Borgerhout

266

60.2

18.6

Deurne

219

43.8

20.1

Hoboken

34

47.2

20.3

Merksem

172

42.9

16.3

Totaal

691

50.1

20.3

Emotionele aantrekkelijkheid

Directe emotionele reactie

In een tweede stap van de analyse keken we of de appreciatie van de jeugddiensten
afhankelijk was van kenmerken van de jongeren zelf die de foto’s evalueerden. Dat
kan

achtergrondinformatie

opleveren

over

hoe

verschillende typen jongeren geïnterpreteerd werd.

de

aantrekkelijkheid

door
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Tabel 37 Lineaire regressie van achtergrondkenmerken op de beoordeling van het uitzicht van de
jeugddienst
Emotionele aantrekkelijkheid

Directe emotionele reactie

-0.13 ***

-0.12 **

Demografisch
- Geslacht (ref. vrouw)
- Leeftijdscategorie
- Migrantenstatus (ref. Belg)
Turk
Marokkaan

0.14 ***

EU
Andere

- 0.08 *
0.14 ***

- Kwetsbaarheid
(ref.maatschappelijk
kwetsbaar)
Maatschappelijk sterk
Maatschappelijk zwak
Socio–economisch:
- Onderwijstype (ref. ASO)
TSO

0.13 **

BSO
KSO
-Krijg je zakgeld?

(ref. ja)

Specifieke foto
(ref.Borgerhout)
Deurne

- 0.35 ***

- 0.35 ***

Hoboken

- 0.25 ***

- 0.15 ***

Merksem

- 0.34 ***

- 0.33 ***

0.21

0.20

R2

* = p < 0.01; * = p < 0.001 niet – significante effecten werden uit de tabel weggelaten

Het

belangrijkste

resultaat

uit

deze

multivariate

analyse

is

dat

de

achtergrondkenmerken van de jongeren er weinig of niet toe doen. Enkel leeftijd
speelt een belangrijke rol. Hoe ouder men wordt, hoe minder wild men is van de
jeugddiensten op de foto’s. Verder speelt migrantstatus en onderwijsniveau een
partiële rol in dit verhaal. Het belangrijkste is echter dat opnieuw de verschillen

tussen de jeugddiensten als zeer significant naar voor komen. De negatieve
coëfficiënten wijzen op een lagere aantrekkelijkheid dan de referentiecategorie
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(jeugddienst Borgerhout). Wel wordt duidelijk dat de schaalscore van Hoboken
minder negatief is dan die van de andere twee jeugddiensten. Hoewel de eerdere
analyse aantoonde dat er geen statistisch significant verschil is tussen het uitzicht
van de jeugddienst van Hoboken en de anderen, is er zeker toch een verschil.
5.2.6.3 Evaluatie van de jeugddienstbrochures
5.2.6.3.1 Beschrijving van het brochuremateriaal
Om de schriftelijke communicatie van de jeugddienst te evalueren werden enkele
brochures geselecteerd die door de leerlingen beoordeeld moesten worden. Er
worden in het onderzoek vier brochures voorgelegd.
De brochure Partner in vrije tijd & inspraak heeft een vrij eenvoudige lay-out. Het
logo van de jeugddienst is duidelijk en valt sterk op door de kleur en het design. Het
lettertype is speels en jong.
De brochure Speelstraat is vooral gericht op jongere kinderen en dat ziet men aan de
vormgeving. De gele kleur en het verkeersbord springen meteen in het oog.
De brochure SWAP–krant heeft een sobere opmaak, er worden geen kleuren gebruikt
en het ziet er vrij statisch uit. Het is wel een zeer overzichtelijke brochure.
De brochure Projectsubsidie richt zich tot jongerenverenigingen. De tekst is vrij
zakelijk met moeilijkere woorden. Dat deze publicatie voor jongeren bestemd is,
merkt men aan het kleurgebruik, het lettertype en het duidelijke logo van de
jeugddienst.
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Stedelijke Jeugddienst,

Speelstraat

Partner in vrije tijd en inspraak

Swapkrant

Projectsubsidie
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5.2.6.3.2 Beoordelingsschalen
Elke leerling krijgt één brochure van de jeugddienst die men moet beoordelen aan de
hand van een schaal met 18 uitspraken. We gebruiken hier een variant op een schaal
die ontwikkeld werd door De Pelsmacker (1999) om de cognitieve en affectieve
attitudecomponenten in reclameboodschappen te beoordelen. Een aantal uitspraken
wordt aangepast zodat deze gebruikt kunnen worden om een brochure te
beoordelen. Evenals bij de foto’s onderwerpen we de uitspraken aan een
factoranalyse.

We

komen

deze

keer

tot

drie

factoren:

aantrekkelijkheid,

informativiteit en duidelijkheid en lay-out. De betrouwbaarheidstest geeft aan dat
twee van de drie factoren een score hoger dan 0.70 hebben. De factor duidelijkheid
scoort iets lager, maar dit verschil is klein genoeg om de factor in de analyse te
behouden. De tabel laat zien dat de verschillende factoren bovendien ook niet heel
veel variantie verklaren. De evaluatie van de brochures levert duidelijke maar geen
sterke factoren op.

Tabel 38 Samenvattend overzicht van een factoranalyse van de beoordeling van brochures van de
jeugddienst
Factorlading

Correlatie met factor

Alpha

Factor 1: Aantrekkelijkheid

0.75

Opvallend

0.67

0.53

Origineel

0.63

0.54

Trekt de aandacht

0.60

0.53

Mooi

0.54

0.50

Goed gemaakt

0.51

0.50

Factor 2: Informativiteit

0.77

Interessant

0.70

0.64

Nuttige informatie

0.63

0.56

Spreekt me aan

0.63

0.60

Factor 3: Duidelijkheid

0.67

Duidelijk wat de brochure wil zeggen

0.66

0.54

Na een keer doornemen, begrijp je de

0.65

0.46

Tekst is goed te begrijpen

0.57

0.51

Verwarrend*

0.41

0.33

boodschap

* dit item werd in de analyse omgekeerd. Verklaarde variantie Factor 1: 12.2%; Factor 2: 11.7%; Factor 3: 11.7%
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Er wordt de jongeren ook gevraagd hun mening te geven over enkele concrete
opmaakaspecten van de brochures. Hier wordt geen gemeenschappelijke factor van
gemaakt omdat dit het informatiegehalte van de afzonderlijke items te zeer zou
verbergen. De jongeren wordt gevraagd om de brochures te beoordelen op zeven
opmaakdimensies: formaat, kwaliteit van het papier, lettertype en lettergrootte,
illustraties, taal en algemene vormgeving. Een algemene verkenning van de
resultaten van deze beoordeling leert ons dat de verschillende dimensies over het
algemeen goed beoordeeld worden. Op de meeste items krijgen de verschillende
brochures de score “goed” toegekend door een meerderheid van de jongeren. Enkel
de SWAP-krant lijkt minder goed te scoren.

Tabel 39

Samenvattend overzicht van de beoordeling van de opmaakkenmerken van de

jeugddienstbrochures
Slecht

Minder goed

Goed

Zeer goed

Gemiddelde (op 4)

Formaat

3.4

9.5

64.2

22.9

3.1

Papierkwaliteit

2.8

5.5

56.4

35.4

3.2

Grootte van de letters

3.3

11.0

54.7

30.9

3.1

Het lettertype

3.4

12.9

62.9

20.8

3.0

Illustraties en foto's

31.1

40.1

25.4

3.4

2.0

De algemene vormgeving

9.4

24.4

55.0

11.1

2.7

De taal

2.2

5.6

65.9

26.3

3.2

Brochure Projectsubsidie (N=177)

Brochure Partner in vrije tijd & inspraak (N=190)
Formaat

4.7

12.5

62.0

20.8

3.0

Papierkwaliteit

3.6

9.3

53.9

33.2

3.2

Grootte van de letters

2.1

15.7

54.5

27.7

3.1

Het lettertype

6.8

15.1

52.6

25.5

3.0

Illustraties en foto's

18.4

43.2

32.1

6.3

2.3

De algemene vormgeving

11.0

22.0

56.0

11.0

2.7

De taal

2.1

10.0

47.9

40.0

3.3
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Brochure Speelstraat (N=350)
Formaat

2.8

13.4

63.8

19.9

3.0

Papierkwaliteit

1.4

9.1

50.0

39.4

3.3

Grootte van de letters

2.3

8.9

44.3

44.6

3.3

Het lettertype

2.9

12.9

52.3

32.0

3.1

Illustraties en foto's

26.5

42.5

23.9

7.1

2.1

De algemene vormgeving

4.3

24.9

59.4

11.4

2.8

De taal

1.4

7.1

49.1

42.3

3.3

Formaat

7.2

19.0

51.6

22.2

2.9

Papierkwaliteit

11.0

22.5

53.6

13.0

2.7

Grootte van de letters

6.9

8.6

50.3

34.2

3.1

Brochure SWAP-krant (N=347)

Het lettertype

7.8

11.5

55.9

24.8

3.0

Illustraties en foto's

19.1

47.1

26.3

7.5

2.2

De algemene vormgeving

6.4

25.0

58.1

10.5

2.7

De taal

5.5

6.3

51.4

36.8

3.2

5.2.6.3.3 Evaluatie van de brochures
De drie factoren die de verschillende dimensies van de brochures bevatten, worden
opnieuw in een lineaire regressie gebracht om te zien welke jongeren welke brochure
goed of slecht vinden. Positieve parameters duiden op een hogere score voor één van
de factoren, negatieve op een slechtere evaluatie. De onafhankelijken werden in één
keer in het model ingebracht, maar worden in Tabel 40 in drie groepen verdeeld:
demografische kenmerken, socio-economische kenmerken en de identificatie van de
brochure zelf.
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Tabel 40 Lineaire regressie van achtergrondkenmerken op de beoordeling van brochures van de
jeugddienst
Aantrekkelijkheid

Informativiteit

Duidelijkheid

0.081*

0.083*

Demografisch:
-Geslacht (ref. vrouw)
-Leeftijdscategorie

-0.152*

-0.126*

-Migrantenstatus (ref. Belg)
Turk
Marokkaan

-0.083*
0.151*

0.090*

EU
Andere

-0.092*

Socio – economisch:
-Onderwijstype (ref. ASO)
TSO

0.112*

BSO

0.175*

KSO
-Krijg je zakgeld ? (ref. ja)
-Maatschappelijke positie (ref. kwetsbaar)
Maatschappelijk sterk
Maatschappelijk zwak
Specifieke brochure (ref. Projectsubsidie)
Partner in vrije tijd
Speelstraat

0.198*

SWAP – krant
R2

0.125

0.062

0.074

* = p < 0.01 niet – significante effecten werden uit de tabel weggelaten

Uit Tabel 40 kunnen we afleiden dat de invloed van de achtergrondkenmerken op de
beoordeling van de brochures deze keer van doorslaggevend belang is. Er zijn
nauwelijks verschillen in beoordeling tussen de brochures onderling. Enkel de
brochures Speelstraat scoort significant hoger als het over de duidelijkheid van de
brochure gaat. Deze verschillen komen echter beter naar boven wanneer we de
gemiddelden per factor bekijken voor de verschillende brochures (zie verder, Tabel
41).
Hoe ouder de jongeren worden, hoe minder aantrekkelijk én hoe minder informatief
ze de brochures vinden. Jongens vinden de brochures meer informatief en duidelijker
dan meisjes. Turkse jongeren vinden de brochures minder duidelijk dan Belgische
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jongeren terwijl Marokkaanse jongeren ze aantrekkelijker en informatiever vinden.
Marokkaanse en Oost Europese jongeren vinden de brochures niet zo duidelijk.
Studenten uit het TSO vinden de brochures aantrekkelijker dan studenten uit het
ASO. Leerlingen van het BSO houden meer van de brochures.

Tabel 41 Gemiddelde schaalscores van de factoren van de beoordeling van de brochures van de
jeugddienst
N

Gemiddelde

Stand. afw.

Aantrekkelijkheid
Projectsubsidie

176

11.53

3.18

Partner in vrije tijd & inspraak

195

12.02

3.25

Speelstraat

352

12.54

2.71

SWAP – krant

353

11.38

3.02

1076

11.90

3.03

Projectsubsidie

181

7.99

1.81

Partner in vrije tij & inspraak

200

8.34

2.06

Speelstraat

355

8.77

1.66

Totaal
Informativiteit

SWAP – krant

361

8.03

2.19

1097

8.30

1.98

181

11.73

2.11

Partner in vrije tijd & inspraak

197

11.90

2.08

Speelstraat

349

12.81

2.04

SWAP – krant

356

11.84

2.44

Totaal

1083

12.15

2.24

Totaal
Duidelijkheid
Projectsubsidie

Wanneer we de aantrekkelijkheid van de brochures bekijken, valt op dat de brochure
Speelstraat het beste scoort. Jongeren vinden de brochure over de Projectsubsidie en
de SWAP-krant het minst aantrekkelijk. Dit wordt bevestigd door paarsgewijze
vergelijkingen (dmv. Tukey–testen). Daaruit leren we dat de brochure Speelstraat
significant verschilt van Projectsubsidie. Bekijken we de foto’s van de verschillende
brochures nog eens, dan is dit niet zo’n opmerkelijk resultaat. De gele kleur en het
verkeersbord van de brochure Speelstraat vallen goed op, zijn zeker origineel, trekken
de aandacht en zijn mooi en goed gemaakt.
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De brochure Speelstraat wordt eveneens het meest informatief bevonden. De
brochure over de Projectsubsidie scoort opnieuw het laagst. Dit is niet verwonderlijk
daar deze brochure zich richt tot een specifieke doelgroep (jongerenverenigingen)
met als gevolg dat ze ook niet voor alle jongeren even interessant is. Uiteraard vinden
de jongeren die niet tot deze doelgroep behoren de informatie niet nuttig. Dit wordt
eveneens bevestigd door de Tukey-testen.
De duidelijkheid van de brochures leidt naar dezelfde conclusies: Speelstraat is het
duidelijkst, Projectsubsidie het onduidelijkst. Na één keer de brochure Speelstraat
gelezen te hebben, begrijpt men de boodschap. De tekst bevat geen te moeilijke
woorden en brengt de jongeren niet in verwarring. Deze brochure is dan ook gericht
op jongere tieners.
5.2.6.4 De gadgets van de jeugddienst
5.2.6.4.1 Beschrijving van de geëvalueerde gadgets
Naast foto’s en brochures werden ook enkele gadgets van de jeugddienst
geëvalueerd. In totaal werden, verspreid over verschillende klassen, zes verschillende
gadgets beoordeeld:
De puzzel is kleurrijk en bevat het logo van de jeugddienst. Het is ook een modern
object. Het heeft namelijk niet de vorm van een klassieke puzzel.
De fluostiften hebben een speelse en speciale vorm: 2 stiften samengebracht in een
driehoek. Het logo en internetadres zorgen voor de herkenbaarheid en geven
mogelijkheid tot contact.
De paarse sleutelhanger is kleurrijk en heeft een speelse ronde vorm. De hanger is
zeer licht en opvallend tegelijkertijd. Op de sleutelhanger bevindt zich het logo en
internetadres van de jeugddienst.
De sleutel met lichtje is opvallend door zijn ronde vorm en lichtje. Door zijn kleine
vorm is het gemakkelijk in broek of jas te steken.
De bladwijzer is speels en kleurrijk. Het is geen klassieke bladwijzer. De vorm is
origineel en modern.
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Het meetlatje is speels. De kleuren en figuurtjes maken het aantrekkelijk.
Puzzel logo

Fluostiften

Paarse sleutelhanger

Sleutelhanger met lichtje
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Bladwijzer

Meetlatje

5.2.6.4.2 Beoordelingsschalen
Net zoals bij de bevraging van de brochures word er hier gebruik gemaakt van een
variant op de schaal van De Pelsmacker (1999). De schaal bestaat uit 16 items. Deze
items meten dezelfde dimensies als de schaal bij de brochures. Alleen de dimensie
informativiteit

wordt

hier

vervangen

door

nuttigheid.

De

verschillende

evaluatiecriteria werden samengebracht in een factoranalyse om te kijken of er één
of meerdere latente vormdimensies ten grondslag lagen aan de antwoorden. Zoals
bij de brochures bleken de drie parallelle factoren terug te komen: nuttigheid,
duidelijkheid en aantrekkelijkheid.
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Tabel 42 Samenvattend overzicht van een factoranalyse van de beoordeling van gadgets van de
jeugddienst
Factorlading

Correlatie

Alpha

met factor
Factor 1: Nuttigheid

0.85

Stom*

0.73

0.68

Tof

0.71

0.65

Direct weggooien*

0.68

0.53

Spreekt me aan

0.65

0.68

Kinderachtig*

0.61

0.64

Zeker nog gebruiken

0.60

0.50

Handig

0.49

0.59

Factor 2: Duidelijkheid

0.73

-Ziet onmiddellijk dat het om een gadget van de jeugddienst gaat

0.72

0.49

-Verwijst duidelijk naar de jeugddienst

0.69

0.57

-Past bij de jeugddienst

0.51

0.49

-Krijg een positieve indruk van de jeugddienst

0.49

0.56

Factor 3: Aantrekkelijkheid

0.68

Trekt de aandacht

0.70

0.52

Opvallend

0.61

0.52

*dit item werd in de analyse omgekeerd
Verklaarde variantie Factor 1: 22%; Factor 2: 11.7%; Factor 3: 9.1%; Factor 4: 25.7 %

Daarnaast worden, net zoals bij de brochure, een aantal van de vormelijke
kenmerken van de gadget beoordeeld aan de hand van een schaal gaande van “zeer
goed” tot “slecht”. In tegenstelling tot bij de brochures werden nu niet zes maar vier
kenmerken opgenomen. Tabel 43 geeft een overzicht van de beoordelingen,
opgesplitst naar de zes gadgets.
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Tabel 43 Samenvattend overzicht van de beoordeling van gadgets van de jeugddienst
Slecht

Minder goed

Goed

Zeer goed

Gemiddelde (op 4)

Gadget puzzel met logo (N=145)
Formaat

1.4

12.3

52.1

34.2

3.2

Materiaal

4.1

14.4

67.1

14.4

2.9

Nut

14.5

35.9

41.4

8.3

2.4

Kleur

7.5

19.9

50.0

22.6

2.9

Formaat

13.6

32.0

41.4

13.0

2.5

Materiaal

3.6

11.2

71.0

14.2

3.0

Nut

4.7

16.0

48.5

30.8

3.1

Kleur

7.1

20.1

53.8

18.9

2.8

22.5

51.0

19.6

2.8

Gadget fluostiften (N=169)

Gadget paarse sleutelhanger (N=101)
Formaat

6.9

Materiaal

5.0

15.8

53.5

25.7

3.0

Nut

7.8

32.4

47.1

12.7

2.6

Kleur

7.9

30.7

34.7

26.7

2.8

Gadget sleutelhanger met lichtje (N=281)
Formaat

5.0

11.3

48.9

34.8

3.1

Materiaal

3.9

14.6

59.8

21.7

3.0

Nut

15.6

30.1

42.9

11.3

2.5

Kleur

12.1

19.6

41.3

27.0

2.8

Formaat

4.4

11.9

54.8

28.9

3.1

Materiaal

5.2

21.2

55.0

18.6

2.9

Nut

16.5

33.1

36.5

13.9

2.5

Kleur

17.7

18.8

37.3

26.2

2.7

Formaat

1.7

13.5

49.3

35.5

3.2

Materiaal

0.7

17.6

54.6

27.1

3.1

Nut

1.7

9.5

51.4

37.4

3.2

Kleur

11.8

39.5

38.2

10.5

2.5

Gadget bladwijzer (N=269)

Gadget meetlatje (N=295)

De grootste variatie in antwoorden is terug te vinden bij de inschatting van de
nuttigheid van de gadgets. De gebruiksvoorwerpen (fluostiften en meetlat) scoren
hier duidelijk hoger dan de andere gadgets. De fluostiften worden dan weer relatief
onhandig van formaat beschouwd. Blijkbaar slaat het materiaal en de kleur wel aan,
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maar wordt de vorm toch niet als de meest handige gepercipieerd om tekst aan te
duiden.
5.2.6.4.3 Evaluatie van de gadgets
Net als in de voorgaande analyses gebruiken we multiple lineaire regressie om de
invloed van achtergrondkenmerken na te gaan op de beoordelingen door de
respondenten. Deze statistische techniek heeft het voordeel dat we de netto-effecten
van de kenmerken tegen elkaar kunnen afwegen en niet enkel bruto-effecten uit
tabellen moeten halen. De resultaten van deze analyse worden samengevat in Tabel
44.
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Tabel 44 Lineaire regressie van achtergrondkenmerken op de beoordeling van gadgets van de
jeugddienst
Aantrekkelijkheid

Duidelijkheid

-Geslacht (ref. vrouw)

0.137*

0.088*

-Leeftijdscategorie

-0.254*

-0.175*

TSO

0.118*

0.097*

BSO

0.141*

Nuttigheid

Demografisch:

-Migrantenstatus (ref. Belg)
Turk
Marokkaan
EU
Andere
Socio – economisch:
- Onderwijstype (ref. ASO)

KSO
-Verdien je zelf geld bij ? (ref. Ja)
-Maatschappelijke positie (ref. kwetsbaar)
Maatschap. kwetsbaar
Maatschappelijk zwak
Specifiek gadget (ref. puzzel):
-Fluostiften

0.136*

0.254*

-Paarse sleutelhanger

0.112*

0.229*

-Sleutelhanger met lichtje
-Bladwijzer

-0.133*

-Meetlatje

0.080*

0.363*

0.122

0.121

R2

0.216*

0.084

* = p < 0.01 niet – significante effecten werden uit de tabel weggelaten

Voor we tot de bespreking van de resultaten overgaan willen we eerst waarschuwen
voor de relatief lage verklaringskracht van de modellen. De beoordeling van de
gadgets kan slechts in beperkte mate verklaard worden door achtergrondkenmerken
van de jongeren. Dit is vooral duidelijk bij de factor nuttigheid waar de R2-waarde
slechts 0.08 aanneemt en geen enkele van de achtergrondkenmerken een
significante verklaring levert voor het al dan niet nuttig vinden van een gadget.
Als we naar de twee andere factoren kijken, zien we dat jongens de aantrekkelijkheid
en duidelijkheid van een gadget belangrijker vinden dan de meisjes. De leeftijd heeft
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dan weer een negatieve invloed op beide factoren. Dit betekent dat naarmate
jongeren ouder worden, ze de aantrekkelijkheid en duidelijkheid van gadgets minder
belangrijk vinden. Jongeren uit de hogere jaren hebben minder interesse voor
gadgets. Ook het onderwijstype is van belang bij de beoordeling van gadgets. Zo zien
we dat de leerlingen uit het TSO de gadgets positiever beoordelen dan de jongeren
uit het ASO. Jongeren uit het BSO doen dit ook, maar dan alleen voor de
“aantrekkelijkheid” van de gadgets.
Als men naar de gadgets zelf gaat kijken, komen we tot volgende vaststellingen. In de
eerste plaats zien we dat de bladwijzer op aantrekkelijkheid minder goed scoort dan
het puzzeltje met het logo van de jeugddienst. Het meetlatje scoort dan weer iets
beter op aantrekkelijkheid dan het puzzeltje. Verder wordt duidelijk dat qua
duidelijkheid van de verschillende gadgets zowel de fluostiften, de paarse
sleutelhanger als het meetlatje beduidend beter scoren dan het puzzeltje. Bij de
evaluatie van de nuttigheid van de gadgets scoren de fluostiften, paarse
sleutelhanger en bladwijzer beter. Bij deze laatste zijn trouwens enkel verschillen
tussen het type gadget een verklaring voor het feit of men gadgets al dan niet nuttig
acht. Deze resultaten komen dan ook redelijk goed overeen met de cijfers die we
eerder gaven en met de aard van de gadgets (een meetlat is nuttiger dan een puzzel).
Om deze verschillen beter te kunnen plaatsen, analyseren we deze resultaten verder
met behulp van een vergelijking tussen de verschillende gadgets.
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Tabel 45 Gemiddelde schaalscores van de factoren van de beoordeling van de gadgets van de
jeugddienst
Gadget

N

Gemiddelde

Stand. afw.

Puzzel met logo

143

18,59

4,11

Fluostiften

167

19,41

4,28

Paarse sleutelhanger

94

18,05

4,51

Sleutelhanger met lichtje

278

18,86

4,93

Nuttigheid

Bladwijzer

257

17,47

5,20

Meetlatje

283

19,40

3,61

Totaal

1222

18,67

4,55

Puzzel met logo

147

10.02

2.86

Fluostiften

166

11.20

2.47

Duidelijkheid

Paarse sleutelhanger

96

11.48

2.40

Sleutelhanger met lichtje

277

10.75

2.62

Bladwijzer

260

11.04

2.79

Meetlatje

296

12.19

2.11

Totaal

1242

11.19

2.62

Puzzel met logo

149

4.51

1.43

Fluostiften

169

5.53

1.31

Paarse sleutelhanger

99

5.76

1.42

Sleutelhanger met lichtje

286

4.88

1.42

Bladwijzer

266

5.47

1.59

Meetlatje

297

4.86

1.42

Totaal

1266

5.11

1.49

Aantrekkelijkheid

Als we naar de nuttigheid van een gadget gaan kijken, stellen we vast dat de
jongeren de fluostiften en het meetlatje het meest positief beoordelen. Dit komt
overeen met de resultaten van de tweede vraag in de vragenlijst waar rechtstreeks
gevraagd werd naar de nuttigheid van de gadgets. De bladwijzer wordt het meest
negatief beoordeeld. Dit wordt ook bevestigd door Tukey-testen (niet in de tabel
opgenomen): de beoordeling van de nuttigheid van de fluostiften en het meetlatje
verschilt significant van de nuttigheid van de bladwijzer .
De duidelijkheid van de gadgets wordt lager beoordeeld dan de nuttigheid ervan.
Hier scoort het meetlatje het hoogst en de puzzel met logo het laagst. In de
paarsgewijze vergelijking (dmv. Tukey-testen) zien we dat de beoordeling van de
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puzzel en het meetlatje significant verschilt van die van fluostiften, paarse
sleutelhanger, bladwijzer en meetlatje. Op het meetlatje staat een duidelijke
vermelding van het logo en het internetadres. De boodschap die hiermee geuit
wordt, komt duidelijk over. Men ziet onmiddellijk dat het om een gadget van de
jeugddienst gaat.
De aantrekkelijkheid van een gadget wordt beduidend minder goed beoordeeld dan
bijvoorbeeld de nuttigheid van bepaalde gadgets. De puzzel scoort hier het laagste.
Jongeren zijn van oordeel dat de puzzel het minst aantrekkelijke gadget is. Het meest
in de smaak valt de sleutelhanger, gevolgd door de fluostiften en de bladwijzer.
5.2.6.5 Besluit
Uiteraard zijn de externe communicatiemiddelen van de jeugddienst veel
uitgebreider dan de brochures, gadgets en foto’s die we in het onderzoek lieten
evalueren. In de eerste plaats bestaat de communicatie van de jeugddienst uit
mensen die in de dagelijkse praktijk in contact komen met jongeren. Hun
communicatie kan niet of nauwelijks beoordeeld worden met een schriftelijke
enquête. Meer participatieve onderzoeksmethoden zijn daar meer geëigend. Toch
vertelt ook de materiële communicatie een deel van het verhaal. Gadgets
communiceren immers over de jeugddienst wanneer de jongeren thuis komen, of op
school onder hun vrienden zijn. Brochures communiceren inhoudelijk over de
jeugddienst. Ze geven achtergrondinformatie of brengen activiteiten aan het licht.
De jeugddiensten tot slot communiceren in het straatbeeld. De jeugddienst is een
deel van het stedelijke weefsel en mag daarom ook gezien worden. Voor jongeren
kunnen het bakens zijn om langs te lopen of drempels om omheen te lopen. In beide
gevallen communiceren de gebouwen eigen boodschappen, los van de mensen die
deze gebouwen tot leven brengen.
De evaluatie van de communicatiemiddelen is zeer divers. Bij de jeugddiensten
springt De Branderij er zeer sterk uit. Op beide schalen werd de emotionele
aantrekkelijkheid (het goed gevoel dat men heeft) van de jeugddienst van Borgerhout
zeer hoog ingeschat. De jeugddienst heeft zijn plaats gevonden binnen het pas
geopende jeugdcentrum De Branderij. De positieve reactie van de jongeren geeft aan
dat dergelijke investeringen naar aantrekkelijkheid duidelijk winst opleveren. Een
bijkomend element dat de aantrekkingskracht van een jeugddienst mogelijk kan
verhogen, is ruimte rondom de jeugddienst. Die ruimte is niet alleen aanwezig in De
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Branderij maar eveneens rondom de jeugddienst van Hoboken. Deze jeugddienst
verschilde niet significant van Merksem of Deurne maar scoorde wel hoger in
emotionele aantrekkingskracht. Een belangrijk verschil tussen de dienst in Hoboken
en de andere diensten is de beschikbare ruimte rond de jeugddienst, of ten minste de
ruimte

die

gesuggereerd

wordt

door

de

foto’s.

Het

vervelende

aan

jeugddienstgebouwen is dat ze op zich wel een boodschap hebben maar geen echt
communicatiemiddel zijn. Met deze beoordelingen kan bijgevolg enkel iets
operationeels gebeuren wanneer een nieuwe jeugddienst of jeugdcentrum gepland
wordt. Bovendien lijkt het er ook sterk op dat wat veel investeringen gevergd heeft,
ook het meest positief beoordeeld wordt. De vraag dringt zich dan ook op of het
langetermijneffect van twee jeugddiensten in een verschillend district niet veel
betere resultaten heeft dan één hypermodern jeugdcentrum voor twee districten
samen.
Bij de brochures komt net als bij de jeugddiensten naar voor dat de
achtergrondkenmerken van de jongeren minder belangrijk zijn bij de beoordeling
van de communicatiemiddelen. Enkel de leeftijd speelt hierbij een rol, maar daar
komen we later op terug. De speelstratenbrochure wordt het best beoordeeld.
Mogelijk speelt een klein effect van herkenning hierin mee. De speelstraten hebben
immers heel wat media-aandacht gekregen in Antwerpen. Toch lijkt het ons
voornamelijk de opvallende gele kleur te zijn die de brochure apart maakt.
Vergelijken we met de minder goed scorende brochures (projectsubsidies en Swapkrant) dan ligt hier het scherpe contrast. Dat de brochure projectsubsidies minder
aantrekkelijk geëvalueerd wordt, valt nog te begrijpen door de inhoud. Die is gericht
naar een selectief doelpubliek en hoeft bijgevolg niet de grote groep jongeren aan te
spreken. Dat ligt anders met de Swap-krant. Die is wél voor een grote groep bedoeld
maar wordt als onaantrekkelijk beschouwd (duidelijkheid en informativiteit vallen
nog mee). Dit doet ons besluiten dat kleur een belangrijk element is in een brochure,
al is dat niet zozeer voor brochures die op een specifieke doelgroep gericht zijn.
Brochures als die voor de Projectsubsidie mogen best sober zijn, met minder toeters
en bellen. Brochures die echter een grote groep moeten bereiken, hebben best iets
opvallends. In het geval van de speelstraatbrochure is dat duidelijk de kleur. Bij
andere brochures kan dat de vorm of de aanspreekslogan zijn. Brochures zijn op zich
al een medium dat minder goed ligt bij jongeren en bijgevolg is de noodzaak om er
uit te springen veel groter. Dat kleur belangrijk is, wil niet zeggen dat brochures per
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definitie vierkleurendrukken moeten zijn. Eén opvallende steunkleur kan al
voldoende zijn om de aantrekkelijkheid van een brochure te verhogen.
Als we de evaluatie van gadgets en brochures bekijken, zien we dat voornamelijk de
leeftijd van de jongeren een belangrijke rol speelt in de beoordelingen. Alle andere
achtergrondkenmerken spelen nauwelijks mee. De verbanden lopen ook steeds in
dezelfde richting: hoe ouder men wordt hoe negatiever men staat tegenover de
voorgelegde brochures en gadgets. Hoewel de verklaringskracht van de modellen bij
gadgets de laagste van de drie waren, zien we dat bij gadgets niet alleen de leeftijd
maar ook het geslacht een rol speelt. Meisjes vinden gadgets aantrekkelijker en
duidelijker. Dat verengt het doelpubliek van gadgets in sterke mate. Vooral de
jongere tieners vinden de hebbedingetjes leuk en daarnaast zijn vooral de meisjes
enthousiaster dan de jongens. Het soort gadget waar zij op vallen, is moeilijker te
omschrijven. De puzzel en het meetlatje zijn niet zo populair, terwijl de paarse
sleutelhanger en de bladwijzer wél goed scoorden. De bladwijzer valt sterk op door
zijn afwijkende vorm en de speelse lay-out. De paarse sleutelhanger heeft op het
eerste zicht geen spectaculaire kenmerken maar valt wél in de smaak.
5.3 De toekomst van de Antwerpse jeugddienst
Na de evaluatie van het bestaande, bekijken we de toekomstmogelijkheden. Het doel
van het onderzoek is immers niet alleen het evalueren van de situatie anno 2002
maar ook het aanreiken van suggesties voor verandering. Uiteraard vloeien deze
suggesties niet enkel voort uit de pen van de onderzoekers, maar zijn het de
Antwerpse jongeren die hierin het voortouw nemen. Zoals in de vorige paragraaf
reeds duidelijk werd, bevatte de vragenlijst een hele lijst evaluatievragen over de
huidige jeugddienst en haar aanbod. Daarnaast werd ook gepeild naar de interesses
van jongeren in nieuwe elementen zoals een stadsradio. Ook het restylen van het
tijdschrift of de webpagina van de jeugddienst kwamen aan bod.
5.3.1 Bereikbaarheid van jongeren
Hoe kunnen jongeren door de overheid bereikt worden ? Dat is de eerste dimensie die
we in deze paragraaf aan bod laten komen. Jongeren worden vandaag de dag
immers geconfronteerd met een overvloed aan informatie en die sluit niet altijd aan
op hun behoeften en interesses. Ook zijn de informatiebehoeften verschillend voor
elke jongere en voor elke situatie. Om goede keuzes te kunnen maken, moeten
jongeren op het juiste moment over de juiste informatie beschikken. Informatie
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vergaren is een actieve bezigheid: het is het distilleren van nuttige informatie uit de
veelheid aan gegevens.
De moderne communicatietechnologie beïnvloedt de wijze waarop mensen met
elkaar communiceren. Draadloze telefonie en internet kenden op korte tijd een zeer
snelle

verspreiding

en

zijn

ondertussen

uitgegroeid

tot

zeer

populaire

communicatiemiddelen. Ook jongeren worden nog steeds door deze nieuwe
technologie aangetrokken. Hoe jongeren aangesproken willen worden, wordt mee
bepaald door de populariteit van nieuwe communicatievormen. Een deel van de
sociale contacten van jongeren verloopt via elektronische communicatie zoals e-mail,
internet en GSM (Stevens, 2001: 146). Toch mag men de mond-tot-mondreclame niet
onderschatten.

Het

blijft

nog

steeds

een

effectieve

en

veel

gebruikte

communicatievorm. Mond-tot-mondreclame versterkt vaak de boodschappen die via
andere media worden verspreid. In sommige gevallen kan men hiermee heel wat
meer bereiken dan via een eenmalige, grootse campagne. Het bevorderen van mondtot-mondreclame is immers veel subtieler dan expliciete campagnes. Men komt op
die manier immers niet opdringerig over (Pham, 2001: 73).
5.3.1.1 Hoe maken jongeren zelf reclame ?
De jongeren kregen in de enquête de vraag welke kanalen ze zouden gebruiken om
promotie te maken voor een fuif die ze zelf organiseerden. Daarbij mochten ze
meerdere media opgeven, wat voor gevolg heeft dat de percentages in Tabel 46 niet
sommeren tot 100.
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Tabel 46 Media om fuif te organiseren naar leeftijd en geslacht (N = 2997)
Totaal

Man

Vrouw

12-14

15-16

17+

Mond-tot-mond

76.8

76.6

76.6

64.3

74.9

87.3

Affiches

69.3

68.5

69.7

56.9

68.2

79.2

Flyers

57.4

57.6

56.9

38.8

53.2

73.9

Persoonlijke uitnodiging

59.3

56.8

61.2

64.3

60.8

54.5

SMS

56.4

52.4

59.3

57.6

61.8

51.6

E-mail

56.4

58.1

55.0

56.7

57.5

55.4

Vermelding op andere website

31.7

37.2

27.5

29.1

32.3

33.1

Vermelding in wijkkrant

25.9

28.0

24.2

24.4

25.8

26.9

Vermelding in lokaal tijdschrift

25.7

26.2

25.2

26.1

26.3

25.1

Eigen website

24.3

30.0

20.2

26.2

25.6

22.0

Radiospotje

23.2

22.8

23.4

25.1

20.6

23.6

Vermelding in krant

17.9

22.1

14.6

19.2

19.7

15.6

Gadgets

17.8

19.7

16.4

25.7

15.3

13.8

Andere

3.2

4.5

2.2

3.6

3.2

2.8

Uit de resultaten in Tabel 46 kan men afleiden dat mond-tot-mondreclame door
jongeren gezien wordt als de beste reclame voor hun eigen activiteiten en bijgevolg
ook als communicatiemiddel onder jongeren. Naast de mond-tot-mondreclame
behoren affiches duidelijk mee tot de top. Bij deze zien we geen verschillen naar
geslacht optreden. Wel worden ze populairder met de leeftijd. De oudste tieners zien
veel meer heil in mond-tot-mondreclame en affiches dan de jongere groepen.
Een

tweede

groep

communicatiemiddelen

zijn

persoonlijke

vormen

van

communicatie: persoonlijke uitnodigingen, flyers, SMS-berichten of e-mails. Het
gemeenschappelijke kenmerk daarbij is dat er steeds een persoonlijke interactie is
tussen twee jongeren: de organisator en de potentiële bezoeker. Dat beide mekaar
kennen is hierin niet essentieel. Flyers kunnen massaal aan schoolpoorten uitgedeeld
worden, maar gaan steeds van jongere naar jongere. Het gebruik van persoonlijke
uitnodigingen wordt minder populair naarmate men ouder wordt. Dit heeft te
maken met de verschuiving die jonge tieners doormaken van het circuit van
verjaardagsfeestjes thuis naar fuiven en uitgaan op latere leeftijd. Het
referentiekader verschuift hier duidelijk mee met de leeftijd. Gadgets en de krant zijn
duidelijk het minst populair.

132
Verder valt ook op te merken dat meisjes veel meer te vinden zijn voor persoonlijke
uitnodigingen of uitnodigingen via SMS dan jongens. Dit sluit aan bij de bevinding
uit Tabel 18. Ook daar bleek dat meisjes meer dan jongens de SMS-functie prefereren.
Jongens zijn meer geneigd om websites (de eigen site of een andere) in te schakelen
en gebruik te maken van vermeldingen in (wijk)kranten. Blijkbaar prefereren meisjes
eerder ‘persoonlijke’ media en kiezen jongens eerder voor media waarbij men ineens
een groter publiek aanspreekt.
Het vermelden van de activiteit in lokale media zoals wijkkrantjes of lokale
tijdschriften is minder populair. Ook ziet men niet veel heil in het vermelden van
activiteiten op de eigen website. Misschien weet men dat die toch niet vaak bezocht
wordt ? Het doelpubliek van een eigen website is beperkt en wie er komt kijken, is
vaak toch al op een andere (persoonlijke manier) aangesproken.
Tabel 47 Media om fuif te organiseren naar migrantenstatus en opleidingsniveau (N = 2858)
Totaal

Belg

Turk

Maro

Oost

kkaan

blok

ASO

TSO

BSO

KSO

Mond-tot-mond

76.8

79.8

61.5

63.3

62.8

74.8

83.4

68.0

89.1

Affiches

69.3

71.6

66.7

62.7

53.8

67.7

74.6

64.1

72.8

Flyers

57.4

62.7

38.5

36.4

37.2

57.0

63.3

42.7

80.4

Persoonlijke uitnodiging

59.3

58.6

72.9

60.8

46.2

57.9

59.7

62.6

56.5

SMS

56.4

54.4

66.7

59.7

61.5

51.0

60.7

68.0

39.1

E-mail

56.4

59.3

47.9

42.9

42.3

58.3

57.8

44.2

58.7

Vermelding op andere

31.7

33.2

29.2

24.6

28.2

31.2

34.5

25.7

35.9

Vermelding in wijkkrant

25.9

25.5

24.0

31.1

21.8

24.2

27.5

28.4

28.3

Vermelding in lokaal

25.7

25.7

31.3

24.6

23.1

25.6

26.4

23.5

32.6

Eigen website

24.3

24.2

27.1

23.5

25.6

23.9

26.0

22.1

20.7

Radiospotje

23.2

21.4

21.9

29.7

33.3

21.0

25.3

26.5

21.7

Vermelding in krant

17.9

16.7

29.1

20.4

20.5

16.5

17.9

21.6

21.7

Gadgets

17.8

16.6

25.0

23.5

17.9

18.3

16.4

19.4

14.1

Andere

3.2

2.6

3.1

5.3

6.4

2.8

2.7

5.3

2.2

website

tijdschrift

Wanneer we de wijze van reclame maken vergelijken naar etniciteit en
opleidingsniveau, zien we een opvallend verschil binnen beide dimensies. Zo zien we
dat mond-tot-mondreclame, flyers en affiches de meest populaire promotiewijzen
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zijn bij de Belgische jongeren. Bij de migrantenjongeren wordt veel sterker geopteerd
voor persoonlijke uitnodigingen en SMS-berichten. Tussen de opleidingsniveaus is
het verband veel minder duidelijk. Flyers en persoonlijke uitnodigingen scoren lager
bij leerlingen uit het BSO, terwijl kunststudenten nu net sterk gebruik maken van
deze promotiewijzen. Dat hun grafisch talent hen misschien beter in staat stelt deze
communicatievorm te gebruiken, is meer dan waarschijnlijk. Wanneer we kijken
naar het verenigingsleven, merken we dat wie in leiding staat bij een jeugdbeweging
veel meer vormen van reclame gebruikt dan niet-leden. Dit is vooral opvallend bij de
top-drie van de reclamemiddelen. Jongeren uit de jeugdbeweging zeggen veel meer
gebruik te maken van mond-tot-mondreclame, affiches en flyers. Het district waar
jongeren in wonen is van veel minder belang. Er zijn beperkte geografische
verschillen maar nergens zijn er opvallend andere wijzen waarop reclame gemaakt
wordt.
Om een beter zicht te krijgen op de redenen waarom jongeren bepaalde media wél of
niet zouden gebruiken om reclame te maken, werd daar door middel van open
vragen naar gepeild. De antwoorden op deze open vragen werden gehercodeerd en
samengevat in Tabel 48 en Tabel 49.

134

Betrouwbaar

Selectief

Aantrekkelijk

Iedereen bezit dit

1.7

11.2

0.7

8.3

1.8

0.0

0.3

0.0

3.4

1338

Affiches

50.9

6.7

1.2

1.1

4.9

18.7

3.9

1.3

2.7

0.4

2.7

0.0

3.5

0.0

2.0

1043

Flyers

33.2

9.8

3.1

1.9

9.0

13.5

5.0

2.1

1.5

6.5

5.6

0.0

4.4

0.0

4.4

753

Persoonlijke uitnodiging

4.8

10.6

1.9

1.0

5.5

17.7

1.6

4.0

1.1

33.4

6.6

0.0

0.4

0.0

11.4

728

SMS

6.1

19.1

15.5

3.3

4.1

8.2

1.5

1.6

0.3

20.5

8.8

2.8

0.7

0.0

7.5

611

E-mail

14.9

21.2

15.6

9.1

4.5

5.4

1.7

1.7

0.8

10.4

3.6

3.1

0.8

0.0

7.3

646

Vermelding op andere

25.7

14.6

2.1

2.9

8.9

7.9

2.1

2.9

1.1

1.8

4.3

8.6

3.9

3.9

9.3

antwoorden

Beste middel

12.6

Aantal

Informatief

11.4

Andere

Aandachtstrekker

6.6

Alleen als de

Doeltreffend

7.8

reclamevorm

Goedkoop

11.5

Goede

Snel

22.6

medium

Gemakkelijk

Mond-tot-mondreclame

& origineel

Groot bereik

website gekend is

Tabel 48 Redenen waarom jongeren bepaalde media zouden gebruiken om reclame te maken voor een eigen activiteit (rijpercentages, N=6566)

212

website
Vermelding in wijkkrant

43.2

6.5

0.5

6.5

7.0

9.5

2.0

2.0

1.5

10.6

4.0

0.0

3.5

0.0

3.0

Vermelding in lokaal

39.9

7.6

0.4

4.5

7.6

10.8

1.3

0.9

2.2

9.9

4.9

0.0

5.4

0.0

4.5

280
254

tijdschrift
Eigen website

16.5

15.1

5.7

1.4

5.7

9.0

8.0

3.3

1.9

3.8

9.0

9.4

3.3

1.4

6.6

144

Radiospotje

52.4

3.5

1.2

2.8

9.4

9.4

0.4

0.8

1.2

0.0

9.4

0.4

2.8

0.0

6.3

223

Vermelding in krant

54.1

5.9

0.0

3.7

8.1

11.1

1.5

3.0

2.2

0.7

3.0

0.0

3.7

0.0

3.0

135

Gadgets

8.3

8.3

0.0

4.9

6.3

28.5

1.4

2.8

0.7

0.0

29.2

0.0

5.6

0.0

4.2

199

135

Beperkt bereik

Geen kennis

Teveel werk

Te duur

Niet doeltreffend

Blijft niet hangen

Ongewenst bezoek

Alternatief medium

Onbetrouwbaar

Onpersoonlijk

Belachelijk

Heb geen

Is vervuilend

Is te selectief

Andere

Aantal antwoorden

persoonlijke gegevens

Tabel 49 Redenen waarom jongeren bepaalde media niet zouden gebruiken (rijpercentages, N=6257)

Mond-tot-mondreclame

5.0

5.4

9.9

1.0

21.8

6.4

4.5

0.0

11.4

0.0

17.8

0.0

0.0

1.0

15.8

202

Affiches

7.7

1.8

11.9

31.5

5.0

0.3

14.2

0.0

0.3

1.5

13.4

0.0

2.1

1.8

8.6

337

Flyers

2.8

15.8

14.7

20.6

8.8

14.7

2.5

0.0

0.0

0.0

10.2

0.0

4.8

1.1

4.0

354

Persoonlijke uitnodiging

16.1

0.0

26.3

12.6

7.5

0.3

0.0

3.5

1.9

2.2

15.6

0.5

0.5

1.9

11.0

372

Sms

2.5

0.5

3.9

56.1

3.4

2.5

0.2

1.1

1.4

4.5

6.1

13.4

0.0

1.3

3.0

558

E-mail

8.9

3.6

15.6

7.7

4.3

2.3

0.0

2.6

3.8

3.3

8.4

34.2

0.0

1.0

4.3

392

Vermelding op andere

11.4

12.5

11.9

9.2

11.0

0.2

4.2

2.2

1.5

0.7

11.0

17.1

0.0

0.9

6.2

663

Vermelding in wijkkrant

25.3

1.9

3.3

30.6

3.9

1.0

4.3

2.5

0.6

0.6

17.2

0.0

0.0

1.4

7.2

455

Vermelding in lokaal

19.3

2.1

3.1

40.0

6.5

0.8

4.4

1.0

0.8

0.0

14.3

0.0

0.0

0.6

7.3

670

Eigen website

12.1

10.9

19.3

5.6

5.4

0.0

1.1

3.2

0.2

0.5

8.9

29.3

0.0

0.5

3.3

645

Radiospotje

7.0

3.9

5.1

53.1

5.4

0.1

3.6

1.0

0.1

0.1

14.9

0.0

0.0

1.3

4.2

523

Vermelding in krant

25.7

1.7

2.7

37.6

6.6

0.2

4.6

0.7

0.3

0.3

15.1

0.0

0.0

0.7

3.8

603

Gadgets

0.2

3.3

4.5

59.1

6.7

2.3

1.1

2.5

0.2

0.2

17.8

0.0

0.0

0.3

2.0

483

website

tijdschrift
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Het aantal redenen om te kiezen voor een bepaald medium is zeer uitgebreid. Een
groot bereik maakt een aantal middelen duidelijk aantrekkelijk. Daarbij wordt vooral
gedacht aan het plakken van affiches of het gebruiken van massamedia zoals radio of
krant. Andere redenen lijken meer middelafhankelijk te zijn. Zo zou men SMS en email gebruiken omdat dat gemakkelijk en snel is. Mond-tot-mondreclame is in de
ogen van jongeren dan weer het meest doeltreffend en voor velen gewoonweg het
beste communicatiemiddel. Ook de creatieve mogelijkheden van bepaalde soorten
reclame spreken jongeren aan. Zo vallen persoonlijke uitnodigingen, affiches en
gadgets in de smaak omdat ze de aandacht trekken en origineel zijn. Je kan bij een
affiche bijvoorbeeld je creativiteit botvieren, door die creativiteit proberen de
aandacht te trekken en op die manier volk naar je activiteit te trekken. Persoonlijke
uitnodigingen en SMS-en vinden hun aantrekkingskracht in het feit dat ze selectief
zijn.
Die selectiviteit vinden we ook terug in Tabel 49. Affiches zijn voor bepaalde jongeren
absoluut ongewenst omdat ze juist zo weinig selectief zijn: je krijgt er ongewenst
bezoek mee op een fuif. Affiches worden bovendien nog bekritiseerd omdat ze te
duur zouden zijn. Deze kritiek geldt ook voor andere middelen om activiteiten te
promoten: SMS-en, radiospotjes, vermeldingen in kranten of het gebruik van gadgets
worden allemaal als te duur bestempeld. Sommige jongeren vinden het voeren van
mond-tot-mondreclame of het verspreiden van gadgets “ronduit belachelijk” om
reclame te maken voor een activiteit.
Ook het bereik speelt opnieuw mee bij het inschatten van het reclamemiddel. We
vinden hier echter wel een aantal tegenstrijdige antwoorden. Sommige jongeren
vinden vermeldingen in de lokale pers aantrekkelijk omdat die een groot bereik
hebben. Andere vinden dan weer dat deze een beperkt bereik hebben. Beide groepen
kunnen natuurlijk een juiste inschatting maken. Aan de ene kant is het juist dat
lokale krant of tijdschrift een groot bereik hebben in de betekenis van “bereikt veel
mensen”. De andere jongeren zijn echter kritischer omdat zij het doelpubliek van
deze media inschatten en daar weinig jongeren in onderkennen. Een lokale krant
wordt niet door jongeren gelezen en is bijgevolg geen goed middel om reclame mee
te maken.
Tot slot kunnen we nog vermelden dat bepaalde middelen niet gebruikt zouden
worden omwille van een externe technische beperking. Zo zeggen nogal wat
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jongeren dat ze geen reclame via een eigen of een andere website zouden maken
omdat ze hier niets van kennen. Men moet natuurlijk in staat zijn om een eigen
website op te maken, voor je deze kan gebruiken om reclame mee te maken.
5.3.1.2 Hoe kan de jeugddienst reclame maken ?
We zouden kunnen zeggen dat reclamemiddelen die jongeren zeggen zelf te
gebruiken, onmiddellijk ook een oordeel inhouden van wat zij zélf (en dus ook bij
zichzelf) efficiënt vinden als reclametechniek. Toch wilden we in het onderzoek er
niet automatisch van uitgaan dat datgene wat jongeren zelf zouden gebruiken voor
het

maken

van

reclame,

ook

automatisch

de

meest

aangewezen

communicatiemiddelen voor de jeugddienst zouden zijn. Wel vroegen we aan de
jongeren of ze geïnteresseerd zouden zijn om op de hoogte gebracht te worden van
activiteiten die door de jeugddienst in de vakantie georganiseerd worden en van
grote evenementen die de jeugddienst organiseert. Daarna werd hen gevraagd hoe
de jeugddienst dan wel zou moeten communiceren over deze activiteiten.

Tabel 50 Interesse in jeugddienstactiviteiten naar geslacht en leeftijd (N=2912)
Totaal

Man

Vrouw

12-14

15-16

17+

Wil info over vakantieactiviteiten

41.3

38.4

43.4

49.3

40.5

36.0

Wil info over grote evenementen

58.3

54.9

60.8

59.4

55.7

59.6

De interesse voor activiteiten tijdens de zomer is duidelijk minder populair dan deze
voor grote evenementen. Mogelijk zijn jongeren minder geïnteresseerd in
vakantieactiviteiten omdat zij in deze periode sowieso andere dingen gepland
hebben. Dat het aanbod voldoende groot zou zijn tijdens de zomermaanden, durven
we betwijfelen. Ander onderzoek (Mortelmans e.a., 2002) heeft immers aangetoond
dat het aanbod in de stad Antwerpen tijdens de zomer (te) beperkt is. De interesse
voor vakantie-activiteiten neemt trouwens af met de leeftijd. Mogelijk speelt hier een
Grabbelpas-effect waarbij de prille tieners meer interesse betonen voor vakantieactiviteiten zoals ze die kennen van de Grabbelpas. De interesse voor dit soort
activiteiten neemt dan af met het ouder worden. Voor grote evenementen ligt dit
anders. Daar zien we bijna zestig percent van de jongeren die interesse heeft om
meer hierover te vernemen. Opnieuw zien we dat meisjes veel meer interesse
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vertonen voor de jeugddienst dan jongens. Toch is één op twee jongens
geïnteresseerd in evenementen.

Tabel 51 Interesse in jeugddienstactiviteiten naar district
Zomeractiviteiten Evenementen
Antwerpen-Centrum

35.5

51.9

Antwerpen-Zuid

38.6

47.0

Antwerpen-Kiel

34.2

48.7

Antwerpen-Noord (2030)

50.0

69.0

Berendrecht-Zandvliet-Lillo

58.8

65.7

Antwerpen-Linkeroever

39.4

57.4

Antwerpen-Noord (2060)

41.7

48.0

Deurne

37.5

55.1

Borgerhout

43.3

51.5

Merksem

42.4

64.7

Ekeren

49.0

65.3

Berchem

38.6

51.3

Wilrijk

38.0

53.8

Hoboken

38.1

53.8

Opvallend is verder dat naast de Belgische jongeren, vooral de Marokkaanse
jongerengemeenschap geïnteresseerd is in activiteiten en evenementen van de
jeugddienst. Van de Turkse en Oost Europese jongeren is dat hooguit een derde van
de respondenten. Voor Marokkaanse jongeren kunnen zomeractiviteiten voor 46.7
percent en grote evenementen voor 49.6 percent. Als we naar districten kijken, zijn
het voornamelijk de meer noordelijke districten in de stad die meer geïnteresseerd
zijn in meer informatie. Het is niet onmiddellijk duidelijk waarom dit zo is.
Als jongeren geïnteresseerd zijn in activiteiten of evenementen, is de vraag nog op
welke manier de jeugddienst hen dan het best kan informeren. We vroegen hen wat
de beste manier was voor de jeugddienst om dit te doen. Daarbij mochten de
jongeren meerdere communicatiemiddelen opgeven (om die reden sommeren de
percentages in Tabel 52 niet tot 100).
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Tabel 52 Wijze van contacteren voor zomeractiviteiten en grote evenementen.
Zomeractiviteiten

Evenementen

Zomeractiviteiten

Evenementen

Totaal

Totaal

Man

Vrouw

Man

Vrouw

Folder

60.0

58.2

54.3

63.9

55.9

59.6

Affiches

55.7

57.8

53.6

57.5

57.4

58.2

SMS

53.3

53.4

54.5

52.5

53.7

53.3

E-mail

52.6

54.6

55.8

50.6

58.8

51.7

Persoonlijke uitnodiging

48.6

46.6

46.8

50.1

44.5

48.1

Flyer

41.2

44.7

40.3

41.9

42.7

46.1

Website

39.4

38.7

44.6

36.0

44.4

35.0

Regionale televisie

39.3

37.9

43.3

36.6

42.7

34.6

Jongerenradio

36.6

35.2

36.1

37.2

35.5

35.2

Jongerenpagina in

35.5

31.6

34.1

36.6

33.3

30.7

2.8

2.9

4.4

1.7

4.0

2.0

De Antwerpenaar
Andere

Een eerste vaststelling die we kunnen doen is dat de percentages in bovenstaande
tabel niet echt ver uit elkaar liggen en allemaal nogal aan de hoge kant zijn. Het lijkt
wel alsof de respondenten op beide vragen heel veel categorieën aankruisten. Een
tweede opvallende vaststelling is dat zowel voor activiteiten als voor evenementen de
jongeren folders voorop plaatsen om jeugddienstactiviteiten kenbaar te maken,
terwijl ze daar in hun eigen communicatie nooit gebruik van zouden maken.
Bovendien dienen folders om informatieve boodschappen te communiceren en niet
voor wervende boodschappen. De enige verklaring voor dit verrassende resultaat is
dat jongeren folders zien als een bijna “natuurlijk” communicatiemiddel van een
overheidsdienst en dus ook van een jeugddienst. Als zij de vraag krijgen hoe een
stedelijke dienst als de jeugddienst best zou communiceren, kiezen zij voor dat
communicatiemiddel dat het best bij het imago van die (overheids)dienst past. In dit
geval is dat de folder. Indien deze veronderstelling zou opgaan, lijkt het ons net hét
communicatiemiddel bij uitstek om niet of eerder voorzichtig te gebruiken om
activiteiten en grote evenementen mee aan te kondigen. Een folder heeft heel sterk
een saai imago in de zin van “verkrijgbaar in de bibliotheek of het postkantoor”.
Folders kunnen wel aanslaan als er sterk gelet wordt op de vormgeving en het
overbrengen van de inhoud (zie verder).
Naast de folders die een beetje verrassend op de eerste plaats terecht kwamen, zien
we dezelfde communicatiemiddelen terugkomen die jongeren zelf zouden hanteren:
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affiches, SMS-berichten, e-mails en persoonlijke uitnodigingen. Met uitzondering van
de affiches zijn het allemaal communicatiewijzen die de jongere persoonlijk
benaderen met informatie. Daar stelt zich natuurlijk een dubbel probleem. Enerzijds
is er de toegankelijkheid van de persoonlijk telefoonnummers of e-mailadressen van
de jongeren. Anderzijds zouden deze adressen en nummers commercieel aangekocht
kunnen worden, wat dan weer vragen stelt over de deontologie van dergelijke
aankopen en de schendingen van de privacy van de jongeren. Het persoonlijk
uitnodigen van jongeren voor zomeractiviteiten of grote evenementen mag zeker
niet verwaarloosd worden als communicatiestrategie maar moet voorzichtig
aangepakt worden. Het alternatief, een grote affichecampagne, is een meer
eenvoudige oplossing maar bereikt mogelijk niet hetzelfde effect.
Wanneer we gaan kijken of in de districten, andere houdingen bestaan tegenover
reclame door de jeugddienst, blijkt deze voornamelijk samen te hangen met
migrantstatus. Districten waar meer allochtonen wonen, vertonen iets andere
resultaten. Allochtone jongeren verkiezen veel meer persoonlijke communicatie dan
Belgische jongeren. Allochtonen zouden eerder aangesproken willen worden met een
persoonlijke uitnodiging of via een sms-bericht op hun GSM. Belgische jongeren
daarentegen verkiezen veel vaker een communicatie via internet of via affiches en
folders. Het gaat hier om duidelijke verschillen, al moet er opnieuw bij opgemerkt
worden dat de algemene percentages zeer hoog liggen bij alle groepen. Een
duidelijke reclamestrategie die zich richt op één welbepaalde doelgroep of in één
welbepaald district is bijgevolg niet mogelijk.
5.3.2 Een tijdschrift ?
Jan Van Cuilenburg (1992) ontwikkelde 2 stellingen in verband met de
informatiemaatschappij. De eerste stelling luidt als volgt :

“De hoeveelheid informatie in een samenleving neemt over het algemeen
syntactisch exponentieel toe, semantisch minder dan proportioneel en
pragmatisch nagenoeg constant.”
Hij bedoelt hiermee dat de hoeveelheid informatie enorm is toegenomen, dat deze
informatie niet verwerkt geraakt, dat de kennis van de mensen niet even snel stijgt
en ook dat de opbrengst van de informatiestijging (zullen mensen betere
beslissingen nemen?) constant blijft.
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De tweede stelling luidt:

“Veel informatie gaat blind en de kans daarop neemt bij verdere informatisering
toe; er zal steeds meer informatie aangeboden worden die geen antwoord is op
iemands vraag, maar een antwoord op een vraag die nog bedacht moet worden.”
Van Cuilenburg wil met deze stelling aangeven dat er steeds meer informatie is
zonder informatief doel, informatie waar niemand om gevraagd heeft.
Als er met een tijdschrift begonnen wordt, moet dus goed voor ogen gehouden
worden dat jongeren dagelijks met een heleboel informatie geconfronteerd worden
en dat zij verplicht zijn om te selecteren. Jongeren hebben een veel grotere keuze wat
het vrijetijdsaanbod betreft en ook het medialandschap zelf heeft de laatste decennia
grote veranderingen doorgemaakt: gratis kranten, honderden televisiestations,
nichemagazines, videospelletjes, nieuwe media en internet. De jongeren zullen dus
moeten afwegen welke media zij verkiezen om hun informatie te verkrijgen. Het
tijdschrift moet op één of andere manier opvallen, het moet de jongeren aanspreken,
het moet anders zijn dan de tijdschriften die al bestaan. Anders is de concurrentie te
groot en zal het tijdschrift verdwijnen in de overvloed aan informatie. Een wedstrijd,
lezersbrieven en een kalender met de activiteiten in hun buurt zijn zeker rubrieken
die de jongeren appreciëren. Ook qua lay-out moet het tijdschrift in het oog springen
(het huidige tijdschrift toont op dat vlak heel wat gebreken). Ten tweede moet men
ervoor zorgen dat rubrieken geen overbodige vulling zijn, om het tijdschrift vol te
krijgen. De kans is groot dat het toch niet wordt gelezen en dat jongeren afhaken.
Uit ons onderzoek blijkt dat toch bijna zeventig percent van de ondervraagden
geïnteresseerd zou zijn in een tijdschrift van de jeugddienst. Zeker bij de meisjes
slaat de idee aan. Drie vierde van de ondervraagde meisjes zou het tijdschrift lezen,
tegenover 59 percent bij de jongens. De belangstelling neemt wel af bij het ouder
worden. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat hoe ouder jongeren worden,
hoe groter de mediakeuze wordt en hoe meer mogelijkheden er zijn om aan
informatie te geraken.
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Tabel 53 Potentieel lezen van een jeugddienst-tijdschrift naar geslacht en leeftijd

Zou tijdschrift lezen

Zou tijdschrift lezen

Totaal

Man

Vrouw

68.4

58.9

75.7

12-14

15-16

17+

73.6

68.3

64.3

De meeste voorgestelde rubrieken horen volgens de jongeren wel thuis in het
tijdschrift, enkel de artikels rond een bepaald thema en de lezersbrieven lijken niet
echt aan te slagen. De activiteitenkalender is vooral belangrijk voor wie ouder is dan
16 jaar. Jongeren mogen dan meer en zijn bijgevolg ook zeer geïnteresseerd in wat er
allemaal te doen is. De activiteitenkalender is minder populair bij de 15-16 jarigen. Die
willen vaak gewoon hun tijd spenderen bij vrienden, rondhangen met elkaar zonder
echt iets te doen. De wedstrijd is populairder bij de jongens dan bij de meisjes. Hoe
ouder men wordt, hoe minder geïnteresseerd men is in de wedstrijd, en dit geldt
zowel voor de jongens als de meisjes. De jongeren willen een volwaardig tijdschrift,
dat hen zowel qua inhoud als qua lay-out kan boeien.
Tabel 54 Gewenste rubrieken in een jongerentijdschrift naar geslacht en leeftijd
Totaal

Jongens

Meisjes

12-14

15-16

17+

12-14

15-16

17+

Activiteitenkalender

74.8

70.5

67.4

82.1

74.2

72.1

79.0

Stukjes door jongeren

74.0

67.2

67.7

68.9

80.8

79.5

76.1

Informatie over de jeugddienst

71.6

73.4

67.4

73.3

68.1

74.9

71.6

Wedstrijd

64.7

78.0

72.7

66.4

66.4

56.4

56.9

Nuttige adressen

64.4

59.6

60.2

65.7

60.0

60.8

73.8

Interviews

62.7

58.3

62.1

65.9

66.0

59.8

64.1

Lezersbrieven

51.8

47.0

44.0

51.0

57.4

57.6

51.2

Artikels rond bepaald thema

50.8

49.7

48.2

61.5

50.2

44.2

51.9

8.5

10.0

10.3

7.0

13.2

7.6

4.7

geschreven

Andere

Wanneer we de antwoorden uitsplitsen naar migrantstatus, blijkt dat de Belgische
en Marokkaanse jongeren sterk in elkaars buurt zitten wanneer het gaat over de
inhoud van een tijdschrift van de jeugddienst. Hoog op hun verlanglijstje staan
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wedstrijden, een activiteitenkalender, artikels door jongeren zelf geschreven en
informatie over de jeugddienst. De Turkse en Oost Europese jongeren hebben
weliswaar een vergelijkbaar preferentiepatroon, alleen ligt het aantal jongeren dat
kiest voor een bepaalde inhoud hier tien tot vijftien percent lager dan bij de Belgische
en Marokkaanse jongeren.
5.3.3 Een jongerenradio ?
In de jaren ’60 beschreef Marshall McLuhan de radio als een ‘hot’ medium. Daarmee
bedoelde hij dat radio een medium is dat veel informatie bevat en waarbij er weinig
plaats is voor eigen invulling. Andere ‘hot’ media waren volgens hem film, krant,
proza en foto’s. Tegenover deze ‘hot’ media stonden de ‘cool’ media zoals televisie,
strip, telefoon, poëzie en schilderijen. Deze media zijn ‘cool’ omdat ze ons
confronteren met vage beelden die nog veel eigen invulling veronderstellen. Volgens
McLuhan zouden de ‘hot’ media in de loop der tijd steeds minder populair worden
terwijl de ‘cool’ media juist aan populariteit zouden winnen.
McLuhan dacht dus dat het fenomeen radio op termijn zou verdwijnen en vervangen
zou worden door de ‘cool’ media van de elektronische revolutie, media waarbij de
mensen een actievere rol mogen spelen (Pauwels, 1999).
De ideeën van Mcluhan zijn vandaag de dag duidelijk achterhaald. Het is net televisie
die het verwijt krijgt passiviteit in de hand te werken. De kijker krijgt een beeld van
de wereld voorgeschoteld waar hij of zij weinig aan kan toevoegen. Radio
daarentegen geeft mensen veel meer de kans om interactief te zijn. Er zijn
ontzettend veel programma’s waarbij je kan bellen en je mening kan geven, plaatjes
kan aanvragen of meedoen aan een wedstrijd. Zulke programma’s zijn ontzettend
populair, ook bij jongeren (zie verder). Tegenwoordig merk je dat ook de televisie
begrepen heeft dat interactiviteit heel belangrijk is. De jongerenzender JimTV is daar
het beste voorbeeld van. De kijker wordt actief betrokken bij de programma’s.
De radio heeft bovendien helemaal niet moeten inboeten aan populariteit ten
opzichte van televisie, integendeel zelfs. In Europa alleen al zijn er ongeveer 9000
radiostations en is het luisteren naar de radio nog heel populair. Volgens een
onderzoek van Tyler en Laing uit 1998, wordt in België trouwens het meest naar radio
geluisterd van alle landen in Europa (samen met Denemarken en Polen). Gemiddeld
luisteren mensen in Europa tussen 17.5 en 28 uur per week naar de radio. Radio blijft
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een interessant en populair medium (Hendy, 2000: 125). Recent onderzoek wees uit
dat Vlamingen gemiddeld 300 minuten per dag naar de radio luisteren.
5.3.3.1 Jongeren en hun radio
Uit Frans luisteronderzoek blijkt dat 88.5 % van de 11 tot 14 jarigen en 93.3 % van de 15
tot 19 jarigen tenminste 1 keer per dag naar de radio luisteren (Glevarec, 2002: 47). In
België zijn er niet zo’n gedetailleerde gegevens maar uit een thesisonderzoek over
tieners als doelgroep van marketingcommunicatie bleek dat 70 % van de
geïnterviewde jongeren regelmatig naar de radio luistert (Pham, 2001: 31). Volgens
Raeymaekers luistert de gemiddelde Vlaamse 16-18 jarige 130 minuten per dag naar
de radio (Raeymaekers, 2002: 378). Radio blijft dus ook bij jongeren een populair
medium. Uit een studie van Fauconnier en Borremans blijkt dat bijna alle
respondenten een eigen toestel bezitten, waarvan meer dan de helft met
afstandsbediening (geciteerd in: Pham, 2001: 33).
Uit ons onderzoek blijkt dat de meerderheid van de Antwerpse jongeren wel naar een
jongerenradio zou luisteren, mocht die er komen. Vooral de meisjes zijn enthousiast.
80 % van de meisjes zou ernaar luisteren tegenover 64 % bij de jongens. Het bezit van
een muziekinstallatie (= de voorwaarde om zelf naar de radio te kunnen luisteren)
speelt niet echt een rol. Zowel van diegenen die zelf een muziekinstallatie bezitten,
als van diegenen die er geen bezitten zegt de meerderheid dat ze naar de
jongerenradio zou luisteren.
Tabel 55 Potentieel luisteren naar de jongerenzender naar geslacht en bezit muziekinstallatie
Luisteren naar radio
Totaal

73,2

Man

63,6

Vrouw

80,2

Bezit muziekinstallatie

74,4

Bezit geen muziekinstallatie

67,8

Radio wordt door de jongeren vaak gebruikt als een ontsnappingsmiddel aan hun
familie, ze gaan op hun kamer zitten en luisteren op hun eentje naar de radio. Dit in
contrast met de televisie, die vaak in de woonkamer staat, waardoor Tv-kijken
gemakkelijker een familie-aangelegenheid is. Het is natuurlijk wel zo dat jongeren
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tegenwoordig vaak ook een Tv in een kamer hebben en niet enkel een radio. Tv kijken
wordt dan net zoals radio luisteren een manier om hun af te zonderen van de rest
van de familie. Toch is het luisteren naar de radio niet drastisch gedaald door deze
trend. De radio blijkt ook bijzonder complementair te zijn met het surfen op het
internet. Onderzoek naar het gebruik van internet in Britse gezinnen heeft
uitgewezen dat een derde van de ondervraagde personen minder naar televisie keek
en een vierde minder minder tijd stak in het lezen van tijdschriften sinds ze internet
hadden, terwijl een vierde zei dat ze meer tijd spendeerden aan het luisteren naar de
radio. Radio is inderdaad een perfect medium als aanvulling bij andere activiteiten.
“We luisteren niet echt naar de radio maar we horen het terwijl we andere dingen
doen zoals koken, rijden, werken in een winkel of bedrijf , of, natuurlijk, surfen op het
internet.” (Hendy, 2000).
5.3.3.2 Het profiel van de jongerenradio
Er zijn twee belangrijke aspecten aan een jongerenradio, namelijk muziek en wat
Glevarec (2002) “Tribune radio” noemt. Dat kan vertaald worden als interactieve
radio. Muziek is een belangrijk onderdeel van alle programma’s op jongerenradio’s.
Vooral programma’s als de Top 50 en non-stop muziekuitzendingen doen het goed
bij jongeren (Pham, 2001: 34). Muziek op de radio verschilt van het luisteren naar een
CD of cassette. Ten eerste wordt de luisteraar “opgenomen in het programma” zoals
Glevarec het zegt. De jongeren worden meegesleept door de sfeer, de DJ of
presentator. Ten tweede is radio minder voorspelbaar als een CD of cassette.
“Luisteren naar de radio betekent zoeken naar diversiteit, verrassingen of andere
muzikale ervaringen.” Muziek maakt dat de jongeren zich kunnen afzonderen van de
wereld, als ze hun huiswerk maken of als ze op straat lopen.
“Muziek vormt een geluidsschelp die het individu afzondert van de anderen”
(Glevarec, 2002: 48). Jongeren zijn op zoek naar een eigen identiteit en muziek is een
belangrijk instrument in hun zoektocht. Vanaf 16 jaar zijn interactieve programma’s,
nieuwsberichten, culturele agenda’s en concerten in trek (Pham, 2001: 33). Volgens
Glevarec zijn vooral die interactieve programma’s belangrijk. Dit zijn programma’s
die bestaan uit een mengeling van commentaar van de luisteraars, grappen,
spelletjes, wedstrijden, ‘phone-ins’25, ... Zulke programma’s helpen jongeren om een

25

Phone-ins zijn programma’s waarbij de luisteraars kunnen bellen en live in het programma aan
bod komen.
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eigen mening te vormen, omdat er vaak gediscussieerd wordt over thema’s die
jongeren aanbelangen. Radio zorgt er enerzijds voor dat jongeren zich sociaal
betrokken voelen (door de interactieve programma’s) en anderzijds dat ze door de
muziek kunnen ontsnappen aan de samenleving.
Dit blijkt ook uit ons onderzoek (zie Tabel 56). Een top 30 of top 50, een programma
om liedjes aan te vragen en programma’s die jongeren aan het woord laten, scoren
het hoogst. Een nieuwsuitzending is voor de meeste 12-14 jarigen niet nodig, maar
zowel bij de meisjes als bij de jongens stijgt het percentage aanzienlijk naarmate ze
ouder worden. 62 % van de 17-jarige jongens en 57 % van de 17-jarige meisjes zijn
geïnteresseerd in een nieuwsuitzending. Ook debatten zijn populairder bij de
ouderen maar het percentage blijft hier toch wel laag. De Top 30 en
verzoekprogramma’s zijn dan weer populairder bij de jongere respondenten. Net
zoals we zagen bij het tijdschrift, zijn spelletjes ook op de radio populair. Vooral bij de
jongens van 12-14 scoren wedstrijden hoog (72,6 %). De populariteit daalt naarmate
men ouder wordt maar blijft bij de jongens toch nog steeds in trek.
Tabel 56 Gewenste programmatie van de jongerenzender naar geslacht en leeftijd
Totaal

Man

Vrouw

12-14

15-16

17+

12-14

15-16

17+

Top 30 of Top 50

81,5

81.0

80,3

74,9

85,1

85,2

82.0

Liedjes aanvragen

82,4

79,3

79,8

75,1

91,2

87,8

81,2

Jongeren aan het woord

64,2

58,9

58,8

56,9

67,6

70,4

68,9

Wedstrijd

56,5

72,6

68,2

57,7

55,7

46,8

48,1

Activiteitenkalender

46,7

43.0

412

48,3

45,5

48,2

50,6

Nieuwsuitzending

44,3

34,2

45,9

61,8

29,8

32,9

56,4

Interviews

42,1

36,9

38,6

35,8

48,6

42,9

46,1

Life-style programma

39,9

34,4

38,8

35,2

44,1

43,1

41,8

Weerbericht

39,2

34.0

38,1

48,7

26,9

33,8

49,6

Antwerpse weetjes

34,6

34,2

31,2

35,4

34,9

33,6

36,6

Sportprogramma

34,3

55,9

56,2

50,6

23,7

19,8

17,7

Debatten over jongeren

31,6

28,3

30,4

31,8

30,6

30,7

35,2

Debatten over actualiteit

25,1

20,5

26.0

34,3

19,8

17,2

30,4

Reclame

24,3

28,9

26,0

20,4

26,9

25,5

20,6

Andere

6,6

7.0

8,7

8,6

8,4

6,8

3.0
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Bij televisie spelen programma’s een veel belangrijkere rol dan zenders. Bij radio is de
zender belangrijker dan het programma. Volgens Pham (2001) verandert tijdens het
luisteren naar de radio 22 % nooit van zender, 30 % doet dit zelden, ongeveer 24 %
zegt toch eenmaal per uur te switchen, 17 % verandert zelfs meermaal per uur. Bij het
luisteren naar de radio zijn jongeren dus trouwer aan een zender dan bij het kijken
naar Tv. Het zal dan ook niet zo gemakkelijk zij om jongeren weg te lokken van hun
favoriete kanaal en hen naar een stadsradio te laten luisteren. De jongeren actief
betrekken bij het project lijkt daarom de boodschap (Pham, 2001: 35). Ook de
originaliteit speelt een rol. Als je brengt wat al de andere radiozenders al brengen is
een nieuwe zender enkel tijd- en geldverspilling.
5.3.3.3 Journaals en actualiteit
Raeymaekers (2002) deed onderzoek naar welke onderwerpen in kranten en
tijdschriften jongeren van 16 tot 18 jaar het meeste interesseerden. Het onderzoek
gaat wel alleen over de geschreven pers maar de resultaten kunnen ook
opengetrokken worden naar het radiojournaal. Het onderzoek wees uit dat ze het
minst geïnteresseerd zijn in economisch nieuws omdat dit weinig gemeen heeft met
hun dagelijks leven. Ook voor politiek nieuws is er maar weinig interesse. Bovendien
vinden ze nationaal politiek nieuws belangrijker dan internationale politiek. Dit is
volgens Raeymaekers geen bewijs dat jongeren “politiek apathisch” zijn, maar dat de
inhoud van de politieke artikels niet genoeg aansluit bij hun leefwereld. De jongeren
hebben wel een grote belangstelling voor lokaal nieuws: “Ze voelen zich nauwer
betrokken bij kleinere gemeenschappen, ze vinden dat ze de lokale politiek beter
begrijpen en dat ze de effecten van die politiek ondervinden.” (Raeymaekers, 2002:
380-381). Een radiojournaal kan dus een grote hulp zijn om de afstand tussen de
lokale politiek en de jongeren te verkleinen en misschien ook om ze meer te laten
participeren aan het jeugdbeleid.
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Tabel 57 Onderwerpen journaal naar de wens voor een journaal en leeftijd
Totaal

Ja

Nee

12-14

15-16

17+

Filmnieuws

77,2

79,8

74,8

80.0

80,1

72,6

Popnieuws

72.0

72,5

71,3

74,9

74,3

67,8

Onderwerpen die jongeren

62,2

71,7

55,3

58,8

59,7

67,2

Internationale onderwerpen

55,6

75,6

41.0

47,9

50,7

65,3

Concertnieuws

54,7

61.0

45,8

48,8

57,2

57,4

Nieuws uit de provincie Antwerpen

53,2

66,2

43,4

49,1

49,2

59.0

Nationale onderwerpen

51,7

71,7

37,2

42,7

48,4

61,3

aanbelangen

Op het eerste zicht worden de bevindingen van Raeymaekers weerspiegeld in onze
resultaten. Popnieuws, filmnieuws en onderwerpen die jongeren aanbelangen
worden meer gewaardeerd dan ‘politiek nieuws’. Merk daarbij op dat internationaal
nieuws hoger aangeslagen wordt dan de nationale politiek. “Elf september” en de
oorlog tegen het terrorisme zitten daar zeker voor iets tussen. Als we kijken naar de
verschillende leeftijdscategorieën, zien we dat internationaal, nationaal en
provinciaal nieuws voor 17-jarigen bijna even belangrijk zijn als pop- en filmnieuws.
De mensen die op de radiozender graag een journaal zouden horen, zijn ook zeer
geïnteresseerd

in

internationaal

en

nationaal

nieuws.

Diegene

die

niet

geïnteresseerd zijn in een journaal blijken enkel geïnteresseerd in pop- en
filmnieuws. Als er voor deze jongeren dan toch een journaal moet zijn, dan liever een
nieuws met onderwerpen uit hun eigen belevingswereld.
5.3.3.4 Reclame
Uit onderzoek van Put (1996) blijkt dat vooral tv-reclame, radioreclame en
brievenbusreclame door jongeren als irritant worden ervaren. Dit komt vooral door
het feit dat reclame op tv en radio zo indringend is. Men is bijna verplicht om ernaar
te kijken of te luisteren. Put noemt verschillende redenen op waarom jongeren
geïrriteerd geraken door reclame: een teveel aan reclame, domme en kinderachtige
reclame, reclame over producten waar jongeren zich niet bij betrokken voelen, op
elkaar gelijkende reclamespots, het onderbreken van programma’s voor reclame,
schreeuwerige spots, oninteressante spots. Het gevolg hiervan is, zeker bij televisie,
dat jongeren (en volwassenen) gaan zappen als de reclame begint. Bij radio is dit
minder een probleem. Wanneer er reclame wordt uitgezonden op de radio, reageren
de meesten niet: ongeveer 53 % zegt vaak of altijd het toestel aan te laten en
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oppervlakkig naar de commercials te luisteren, 34 % zegt bij reclameblokken
regelmatig over te schakelen naar cassette of CD, 26 % verandert vaak van zender op
dat moment (Put, 1996: 46).
Uit Tabel 56 blijkt dat reclame ook niet echt gewenst is op de jongerenradio. Minder
dan één op vier jongeren vindt dat reclame thuishoort op zo’n zender. Er is daarbij
geen verschil vast te stellen tussen jongens en meisjes. Men wordt eerder kritischer
naarmate men ouder wordt. Oudere jongeren vinden dat reclame absoluut niet
thuishoort op de jongerenzender.
Men moet dus zeer voorzichtig zijn met plannen om een radiozender te financieren
met inkomsten uit reclamegelden. De vraag is wel of jongeren de radio zouden
afzetten als er reclame gebracht wordt op de zender. Indien men toch beslist tot
medefinanciering door reclame, moet er wel gezocht worden naar producten die een
band hebben met de jongeren én met het profiel van de jongerenzender. Ook is het
belangrijk er over te waken dat er geen overaanbod gecreëerd wordt van
reclamespots of dat programma’s te veel door spots onderbroken zouden worden.
5.3.3.5 Meewerken aan de zender
De jongeren zijn over één ding heel duidelijk: de jongerenradio moet ofwel door
jongeren ofwel door volwassen én jongeren gepresenteerd worden. Alleen volwassen
presentatoren worden niet geapprecieerd.
Tabel 58 Meewerken aan de jongerenzender naar geslacht en leeftijd
Totaal

Man

Vrouw

12-14

15-16

17+

Als presentator

37,6

36,1

38,7

46,6

35

32,6

In de redactie

34,7

32

41

35,4

29,6

34,7

Als technieker

31,2

31,2

26,4

21,4

18,9

22,8

Langs de andere kant voelen de meeste jongeren zich helemaal niet aangesproken
om de rol van presentator op zich te nemen. Slechts 38 % zou willen meewerken als
presentator. Meewerken in de redactie of als technieker scoort nog lager. De jongste
leeftijdsgroepen zijn nog het meest enthousiast. Hoewel de percentages jongeren die
willen meewerken, laag lijken, moeten we een en ander toch nuanceren. Meer dan
een derde van de jongeren zou willen meewerken aan een jongerenzender. Gezien
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het aantal jongeren in de stad Antwerpen en het beperkte aantal presentatoren of
medewerkers dat in een jongerenzender aan de slag zou kunnen, kunnen we dit toch
een succes noemen. Niet iedereen hoeft actief aan een radio te willen meewerken. Als
er van dat derde een serieus aantal goede kandidaten geselecteerd zou kunnen
worden, is een voldoende staf vanuit de jongeren verzekerd.
5.3.3.6 Case-study:
De
jongerenradio FunX

Nederlandse

multiculturele

Omdat er anno 2002 binnen het kabinet jeugd concrete plannen bestonden om een
Antwerpse zender voor en door jongeren op te richten, zijn we gaan kijken of er
elders reeds ervaring bestond met dergelijk initiatieven. Dat bleek het geval te zijn in
Nederland waar enkele jaren geleden gestart werd met het FunX-experiment. In deze
paragraaf gaan we uitgebreid in op de ervaringen in Nederland met de
jongerenzender FunX. Dit maakt het mogelijk om het realiteitsgehalte van een
dergelijke zender in Antwerpen in te schatten en om problemen die gepaard gaan
met het opstarten van dergelijke projecten op voorhand te kunnen inschatten. De
case-study is gebaseerd op interviews die afgenomen werden met de mensen achter
FunX en de beleidsmakers die de zender oprichtten en ondersteunen.
5.3.3.6.1 Ontstaan
Midden 2000 werd door de vier lokale omroepen van Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag en Utrecht aan het ministerie gevraagd om op de FM-band, die op dat moment
terug werd verdeeld, vier frequenties te reserveren. Deze omroepen wilden een
radiozender oprichten die speciaal gericht was op de jongeren van deze steden. De
jongerenbevolking in de meeste Nederlandse steden bestaat vooral uit allochtonen.
Er werd geopteerd voor een publieke, openbare zender omdat de doelgroep te
kwetsbaar is om ze over te laten aan de grillen van aandeelhouders. Het ministerie en
de 4 steden zouden dus met geld over de brug moeten komen. Er werd eerst grondig
onderzocht, door middel van focusgroeponderzoek, of er wel nood was aan zo’n
zender. Uit het onderzoek bleek dat 70 % van de allochtone jongeren niet naar de
radio luistert. De traditionele mediakanalen (radio zowel als televisie) bereikten deze
jongeren niet. Er bleek dus nood te zijn aan een multiculturele stadsradio voor
jongeren. Op basis van de resultaten van dit vooronderzoek werd er een uitgebreid
bedrijfsplan opgesteld, zodat het project professioneel kon worden opgestart. Dit
bedrijfsplan is belangrijk in het hele verhaal. Men wilde van bij het begin een
professionele zender worden en niet een zoveelste “welzijnsproject waar niemand
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wat aan heeft”. Eigenaardig genoeg kwamen de meeste bezwaren tegen het project
uit de multiculturele en welzijnsverenigingen. Zij zagen het geld liever in hun eigen
projecten geïnvesteerd. Om de steden een beetje onder druk te zetten om met geld
over de brug te komen, werd in augustus 2002, met geld van het ministerie, FunX
Rotterdam opgestart. Hoewel deze zender alleen maar muziek draait, slaat het
concept aan. Dit heeft de steden over de streep getrokken en zijn er contracten
getekend. Vanaf januari 2003 kan er begonnen worden met het opstarten FunX
Amsterdam, FunX Utrecht en FunX Den Haag. Op dat moment zal er gewerkt kunnen
worden aan eigen programma’s.
5.3.3.6.2 Doel
Het doel dat FunX zichzelf stelt, is om “een kwalitatief hoogstaande radiozender neer
te zetten die het vertrouwen heeft van jonge Nederlanders (stadsgenoten zeg maar)
die in sommige gevallen “een extra cultuurtje” met zich meebrengen. Men wou een
positieve benadering, vandaar ook de naam FunX.”. Culturele identificatie is hierbij
heel belangrijk: de jongeren moeten zich aangesproken voelen. Dit gebeurt door de
muziek, maar ook door de ‘tone of voice’ van de presentatoren. Bij de meeste
omroepen zijn de presentatoren autochtoon en daar kunnen de jongeren zich niet
mee identificeren. De radiozender moet dus ook een opstap worden naar de
mediawereld voor jonge talenten uit de stad. Vaak hebben de jongeren geen
aansluiting met de juiste opleidingen en vallen zij daarom uit de boot: “In het
arbeidsmodel van FunX stoppen we heel veel energie in opleiding en coaching van
jonge mensen, allemaal op professionele wijze”. De jongeren zullen dus net als in een
gewoon bedrijf moeten bewijzen dat ze iets kunnen.
Als men erin slaagt om de radiozender populair te maken onder de jongeren van de
steden, dan kan er eventueel geprobeerd worden bepaalde onderwerpen
bespreekbaar te krijgen, een discussie op gang te brengen. Het belangrijkste doel
blijft echter een toffe radiozender opzetten. De slogan van de zender is “Welkom bij
jezelf”. Daarmee wordt aangegeven dat de jongeren zelf vorm mogen geven aan de
radiozender, dat ze mee de koers bepalen. Ze kunnen bellen, mailen of schrijven: “De
goeie tips gebruiken we, de slechte tips leggen we terzijde. Want uiteindelijk is het
wel een professioneel station en niet: u vraagt wij draaien.”
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5.3.3.6.3 Doelgroepen
FunX wil zich in de eerste plaats richten tot de jongerenbevolking in de vier grote
steden. Belangrijk hierbij is dat men zeker ook de allochtone jongeren wil bereiken
aangezien de grote radiozenders geen aandacht besteden aan deze groepen. Van de
jonge bevolking in Nederland wonen er zoals gezegd zeer veel allochtonen in de
steden. FunX richt zich vooral tot de leeftijdsgroep tien tot vierendertig jarigen.
Onder de tien jaar zijn kinderen te jong om als radiozender specifiek op te focussen.
Boven de dertig jaar is muziek veel minder belangrijk.
Aangezien de radio vierentwintig uur per dag uitzendt, moet men daarmee ook
rekening houden in de programmering. Als men zich alleen tot middelbare
schooljeugd zou richten dan moet men op bepaalde tijdstippen van de dag de radio
in principe uitzetten omdat men dan geen luisterpubliek zou hebben. De continuïteit
zou dan doorbroken zijn. Het is dus verstandiger zich te richten tot mensen die “jong
van geest” zijn. De ervaring leert immers dat twintigers producten die op tieners en
adolescenten gericht zijn ook wel leuk vinden. De beeldvorming van FunX zal in de
eerste plaats afgestemd zijn op tieners. Via de website krijgt de radio al enigszins
feedback. Aan het taalgebruik in het forum merkt men dat de radio in elk geval de
nieuwkomers bereikt. De belevingswereld laat zien dat het voornamelijk tieners en
twintigers zijn.
5.3.3.6.4 Financiering
De vier zenders ontvangen jaarlijks ruim twee miljoen euro aan publieke middelen.
De landelijke overheid betaalt de helft, de andere helft wordt betaald door de vier
steden. De financiering is voor vier jaar gegarandeerd en in die periode moet de radio
proberen een succesvol product af te leveren.
Aangezien in Nederland de publieke omroep deels gefinancierd wordt door reclameinkomsten zal FunX in de toekomst ook een deel van hun inkomsten moeten halen
uit reclamegeld. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Er mag geen
reclame gemaakt worden voor producten zoals alcohol en sigaretten en er wordt
gekeken of de reclameboodschappen bij de identiteit van FunX passen.
De reclamemarkt beseft maar al te goed dat jongeren een aantrekkelijke doelgroep
vormen omdat ze in mindere mate vasthouden aan bepaalde merken en omdat ze
over veel zakgeld beschikken. Momenteel is er nog geen geld voor marketing maar
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het product verkoopt zichzelf omdat de zender iets fundamenteels anders doet dan
de andere zenders wat betreft muziekprogrammering en uitstraling. Voor volgend
jaar is er wel een marketingbegroting. Ongeveer vijf procent van het budget zal
besteed worden aan marketing. Commerciële omroepen zullen veel meer middelen
inzetten voor marketing, maar FunX is een publieke omroep en het plan moet
betaalbaar blijven.
5.3.3.6.5 Overheid
De rol van de overheid is beperkt. Het ministerie van Cultuur, Onderwijs &
Wetenschappen stond in voor de reservering van de etherfrequenties en betaalt de
helft van de subsidies. “Ieder jaar moet je vooraf vertellen wat je gaat doen in een
beleidsplan en achteraf moet je vertellen wat je gedaan hebt.” Samen met de
verantwoordelijken van de steden en het ministerie, wordt er dan elk jaar gekeken of
er niet moet worden bijgestuurd. De steden bemoeien zich echter niet met de inhoud
van de programma’s. Dat laten ze over aan de hoofdredacteur. Men houdt enkel in
het oog dat de regels van het Commissariaat van de media niet geschonden worden.
Als publieke omroep moet er immers een hoeveelheid informatie, cultuur en
educatie en een bepaalde mate van lokaal product aanwezig zijn. Als na vier jaar de
doelstellingen niet worden bereikt, wordt het station opgedoekt.
5.3.3.6.6 Muziek
Het publiek voor FunX wordt opgebouwd via de muziek: “Voor mensen onder de
dertig is muziek niet alleen een vorm van cultuur in de zin van ‘ik hou van muziek’,
het is ook een manier van persoonlijke identificatie. Muziek geeft iconen waardoor
mensen het gevoel hebben van, ik voel mij een skater, ik voel mij R&B of vul maar
aan. Het helpt jongeren richting te geven in wie ze zijn en in hun eigen leventje. En
daarom is muziek ook heel erg belangrijk voor jongeren.” FunX brengt naar eigen
zeggen een mix van R&B, Hip hop, Turkpop, Raï, Caribisch, Somalische en
Kaapverdische muziek. Deze verschillende muziekstijlen worden zonder problemen
door elkaar gedraaid en dat is uniek in Nederland. FunX is in Nederland de enige
zender die Cheb Mami draait samen met Jennifer Lopez, om vervolgens Shaggy te
draaien en daarachter Tarkan. Dat maakt dat de jongeren eindelijk het gevoel
hebben dat er iemand hen begrijpt en bereid is naar hen te luisteren.
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5.3.3.6.7 Programmering
Het is de bedoeling om in de vier steden hetzelfde concept uit te werken omdat uit
onderzoek is gebleken dat merkbenadering bij jongeren werkt. FunX heeft dan een
bepaalde lading en staat voor een bepaald gevoel. In principe is er één
programmering in de 4 steden. De muzieklijst en het concept van de programma’s
zal ongeveer hetzelfde zijn, maar alles wordt op een lokale manier geconcretiseerd.
Elke stad heeft ook haar eigen presentatoren, zodat de identificatie groot blijft. Bij de
programmering wordt rekening gehouden met de verschillende leeftijdscategorieën.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie groepen: tieners, adolescenten en
jongvolwassenen. Voor tieners moet men vooral actuele muziek draaien. Naarmate
men ouder wordt, zal men eveneens muziek van een paar jaar oud appreciëren.
In de nabije toekomst start men met een journaal. De zender zal het journaal niet zelf
produceren, maar inkopen. Men gaat ervan uit dat jongeren ook gewoon in het
nieuws geïnteresseerd zijn. Er komt voorlopig geen jeugdjournaal, want hoe
specifieker men iets wil maken hoe duurder het wordt.
Momenteel zendt de radio non-stop muziek uit. Vanaf januari 2003 komen er echter
eigen programma’s. Er zijn plannen voor een jongerentalkshow en een morningshow met stand-up comedians. Men is niet van plan om een sportprogramma te
brengen. Er zal wel over sport gepraat worden maar een specifiek programma met
live verslaggeving komt er niet. Lifestyle zal eveneens geïntegreerd worden in de
geplande programma’s. Dit is nu reeds te merken aan de website. Showbizznieuws
en concertnieuws zal ook deel gaan uitmaken van de programmatie. Organisaties die
evenementen organiseren die bij de filosofie van de zender passen, kunnen reclame
maken via de radio voor evenementen. In de toekomst zal FunX ook zijn naam
verbinden aan bepaalde evenementen, zolang die evenementen passen in de FunXfilosofie (met andere woorden: multi-cultureel en jong).
5.3.3.6.8 Redactie
Op termijn zullen er ongeveer 30 mensen werken bij FunX. De mensen die bij de
radio willen werken moeten op de eerste plaats jong zijn. Het is de bedoeling dat op
termijn de presentatoren rond de 20, 30 jaar zijn en dat zelfs de topfuncties bekleed
worden door mensen onder de 40. Omdat een deel van het doel van de radiozender is
om jongeren die bij andere media niet aan bod komen een kans te geven, zal er ook
expliciet gerekruteerd worden bij allochtonen. Dat betekent niet dat de anderen geen
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kans maken, maar mensen met “een cultuurtje meer” hebben een streepje voor. De
rekrutering gebeurt op een professionele manier. Het is helemaal niet de bedoeling
om “die arme allochtonen aan een baantje te helpen”. De jongeren moeten echt iets
in hun mars hebben. In dat opzicht wordt er ook niet gewerkt met vrijwilligers: “dat
betekent ook dat je mekaar ten alle tijde gewoon moet kunnen corrigeren op een
werkvloer, dat je mekaar kan motiveren op een zakelijke manier.” Op termijn kan het
wel gebeuren dat er bij sommige programma’s vrijwilligers gebruikt worden, maar
ook die vrijwilligers zullen op een zakelijke manier behandeld worden. Belangrijk is
dat FunX een mediaproject is en geen welzijnsproject.
5.3.3.6.9 Politiek
De rellen in Borgerhout in november 2002 hebben ook de Nederlanders ongerust
gemaakt. Hoewel het zeker een doelstelling is om via de zender bepaalde dingen aan
te kaarten, willen de organisatoren niets met politiek te maken hebben: “Op het
moment dat wij ons inlaten met politiek, begeven we ons op zeer glad ijs.”. Dat wil
niet zeggen dat de jongeren hun mening niet mogen zeggen, zolang het om
beargumenteerde, volwassenen meningen gaat. Ook jongeren kunnen een
volwassen mening hebben. FunX wil niet het station zijn dat de spreekbuis is van
boze Marokkaanse jongeren. FunX wil een lading hebben die niet etnisch is. Met de
mensen in de redactie zal in de toekomst een redactiestatuut worden afgesproken
waarin duidelijk staat wat kan en wat niet. Er mag niet uit het oog verloren worden
dat de mensen van FunX hun project als een zakelijk project zien.
5.3.3.6.10 Conclusie
FunX is een zeer interessant project voor de Antwerpse situatie. Een radiozender die
zich op de stadsjongeren richt, in het bijzonder op allochtone stadsjongeren, is uniek.
Ten eerste omdat deze jongeren gewoon vergeten worden door de andere
radiozenders (een uitzondering hierop is Multipop) en ten tweede omdat het weinig
zin heeft hetzelfde te doen als alle andere zenders (maar dan met minder middelen
en minder ervaren presentatoren). De sterke troeven van FunX zijn de aparte
muziekkeuze, die mee bepaald wordt door de luisteraars en de plaats op de FM-band.
Beide factoren zorgen ervoor dat de radiozender zonder veel publiciteit een meer dan
behoorlijk publiek bereikt. Het publieke karakter van de zender maakt dat de
doelgroep centraal blijft en dat er geen toegevingen moeten worden gedaan aan
aandeelhouders. Het hoofddoel van de zender is te zorgen voor een culturele
identificatie bij de stadsjongeren. Of zoals een medewerker van FunX het verwoordt:
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“Gewoon, een tof radioproject met een zakelijke achtergrond, zonder te vervallen in
voorlichting en een belerende toon, want dan haken de jongeren af”.
5.3.4 Een (ver)nieuw(d)e website ?
Eerder in dit rapport maakten we een evaluatieve inhoudsanalyse van de website van
de jeugddienst. Die kwam op verschillende aspecten als weinig aantrekkelijk uit de
inhoudelijke analyse. Een restyling dringt zich bijgevolg op.
5.3.4.1 Inhoud van de nieuwe website
In de enquête werd aan de Antwerpse jongeren gevraagd wat zij graag op de website
van de jeugddienst zouden terugvinden. Een nieuwe of vernieuwde website voor de
Stedelijke Jeugddienst heeft immers slechts zin als op voorhand duidelijk is welke
boodschap men precies naar welke doelgroep wil brengen en wat het doel is dat men
wil bereiken. Het is belangrijk te weten wat jongeren verwachten van de website van
de jeugddienst.
Tabel 59 Inhoud van de website naar geslacht en leeftijd
Totaal

Man

Vrouw

12-14

15-16

17+

Informatie over de jeugddienst

79.5

75.6

82.9

79.4

77.8

81.9

Activiteitenkalender

71.6

69.4

73.6

67.9

68.0

78.1

Nuttige adressen

64.7

62.0

67.1

62.2

60.7

70.1

Klachtenbord voor jongeren

60.3

60.2

60.7

60.4

56.6

63.6

Chatbox

55.3

59.3

52.7

61.6

59.5

47.7

Concertkalender

40.9

42.3

40.1

28.5

40.7

51.2

Gratis reclame voor activiteiten van jongeren

38.4

44.0

34.2

34.7

36.0

43.2

Plaats voor berichten naar de

32.0

39.4

26.6

30.6

28.5

35.8

Moppenboek

30.6

36.7

26.3

43.6

31.1

20.0

Andere

6.0

8.1

4.4

7.3

5.6

4.9

burgemeester/schepen

“Core business first” lijkt Tabel 59 te schreeuwen. De website van de jeugddienst
moet in de eerste plaats informatie bevatten over de jeugddienst zelf en haar
activiteiten. Dat die activiteiten ruim opgevat mogen worden onder de vorm van een
“activiteitenkalender” of “nuttige adressen” mag duidelijk zijn. De vraag zal echter
wel zijn om aan de nodige informatie te komen om een exhaustieve kalender aan te
bieden die als referentiekader kan dienen. Een activiteitenkalender die niet up-todate of niet volledig is, verliest immers snel haar aantrekkingskracht. Ook adressen is
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op zich vaag als categorie. Het is duidelijk dat de website links kan en moet bevatten
naar alles wat met jeugd en zeker wat met de jeugddienst te maken heeft.
Een klachtenbord voor jongeren en een chatbox blijken eveneens populaire rubrieken
te zijn. Naarmate men ouder wordt, is men bovendien meer geïnteresseerd in gratis
reclame voor eigen activiteiten, een activiteitenkalender en een concertkalender. Dit
kan men verklaren door het feit dat oudere jongeren vaker ‘uitgaan’ dan hun jongere
leeftijdsgenoten. Omgekeerd blijkt dat de behoefte aan een moppenboek en een
chatbox vooral bij de jonge tieners te situeren valt. Het inbouwen van dergelijke
rubrieken op de website zal dus sterk afhangen van de doelgroep die men met de
website wil bereiken.
Jongens zijn meer geïnteresseerd in een concertkalender, een chatbox, gratis reclame
voor hun activiteiten en plaats om berichten naar de burgemeester/schepen te
kunnen sturen. Meisjes daarentegen hebben meer nood aan informatie over de
jeugddienst, een activiteitenkalender en nuttige adressen. Belgische jongeren zijn
veel sterker gericht op wat er van de jeugddienst zelf komt: informatie, nuttige
adressen en een activiteitenkalender.
5.3.4.2 Vormgeving van de site
Een leeronderzoek aan de UIA uit 1999 (Stoffelen, 1999) evalueerde de website van
Ketnet. De respondenten (voornamelijk kinderen) werden gevraagd hun ideeën te
geven voor een nieuwe website. Het regelmatig veranderen van de achtergrond,
figuurtjes, tekeningen en foto’s (die men kan vergroten en downloaden) en
screensavers waren toen enkele van de suggesties om de lay-out van de website
aantrekkelijker te maken. Andere conclusies/suggesties waren: het toevoegen van
geluid, niet te statische pagina’s en veel beweging. Ook de mogelijkheid tot interactie
sprak de respondenten sterk aan.
Tabel 60 geeft aan dat de kinderen uit het Ketnet-onderzoek niet zo veel verschillen
qua preferenties van de tieners uit ons onderzoek.
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Tabel 60 Preferenties naar inhoud van een website van de stedelijke jeugddienst
Totaal

Jongen

Meisje

12-14

15-16

17+

Veel beelden

88.9

86.2

91.0

88.6

87.9

90.1

Veel kleur

88.8

85.2

91.6

89.1

88.7

88.7

Veel animatie

85.9

84.3

87.0

86.6

85.1

86.0

Grappig

82.6

80.7

84.1

84.7

82.1

81.6

Verschillende thema’s

81.4

79.0

83.2

81.2

79.3

83.0

Met downloads

75.7

76.4

75.1

77.1

76.2

74.3

Snel wisselende inhoud

73.7

72.3

74.7

74.5

73.4

73.4

Voor iedereen

72.6

70.4

74.3

69.3

71.1

76.5

Veel links

67.9

69.2

67.0

68.2

63.6

70.9

Veel tekst

54.4

53.0

55.4

56.3

49.7

56.6

Met reclame

44.5

39.4

48.4

48.0

46.3

40.4

Over het algemeen verwachten jongeren dat een website veel beelden en animatie
bevat, kleurrijk is en grappig. Ook wil men dat er verschillende thema’s aan bod
komen. Reclame en tekst blijken niet zo belangrijk te zijn. Vooral dit laatste is waar de
huidige website in uitblinkt (zie hoger).
Meisjes willen meer dan jongens tekst, beelden, kleur, animatie, een snel wisselende
inhoud, verschillende thema’s, grappige dingen en reclame en ze willen ook dat de
website iedereen aanspreekt. Jongens daarentegen willen meer links en downloads.
Wat betreft de leeftijdscategorieën zijn er geen grote verschillen te merken. Wel daalt
de behoefte aan reclame, downloads en grappige dingen naarmate men ouder
wordt.

6 Jongeren en beleid

Het onderzoek naar de communicatie tussen de stedelijke overheid en de Antwerpse
jongeren concentreerde zich tot nu toe voornamelijk op de vorm van de inhoud. We
bekeken welke media jongeren gebruiken, wat ze met die media doen en op welke
manier ze met media omgaan. Daarnaast werd de huidige communicatiestrategie
van de jeugddienst onder de loep genomen en geëvalueerd. Daarbij werd nergens
diep ingegaan op de inhoud van de communicatie.
Nu ligt de inhoud van de communicatie die vanuit de jeugddienst vertrekt niet
eenduidig vast. Er wordt op een aantal vlakken heel diverse informatie naar de
jongeren gecommuniceerd. Veel van die communicatie heeft rechtstreeks te maken
met de interne werking van de jeugddienst: evenementen, subsidiereglementen,
participatiemogelijkheden. De jeugddienst zelf is hierin het best geplaatst om in te
schatten waarover zij moeten of willen communiceren. Toch werd in dit onderzoek
expliciet aandacht besteed aan de inhouden: niet zozeer aan wat vanuit de
jeugddienst zelf moeten komen, wel aan inhouden jongeren mee bezig zijn. Hoe
jongeren hun vrije tijd besteden en wat de wensen van jongeren daarin zijn, werd in
een vorige jeugdpeiling reeds bevraagd (Mortelmans e.a., 2002). Waar jongeren
buiten hun vrije tijd mee bezig zijn, kwam in dat onderzoek veel minder aan bod.
Vanuit de jeugddienst kwam daarom de vraag om in deze peiling in te gaan op wat
jongeren in de wereld bezighoudt. Het onderzoek ging expliciet in op wat jongeren
maatschappelijk bezighoudt, in hun directe omgeving en in de wijde wereld. In deze
laatste paragraaf geven we de resultaten weer van dit aspect van het onderzoek.
Daarbij bekijken we in eerste instantie de maatschappelijke interesse van jongeren.
Zijn zij apathisch zoals soms beweerd wordt of interesseren ze zich voor wat er om
hen heen leeft en beweegt ? Daarna bekijken we in meer detail de onderwerpen die
jongeren dan wel bezighouden. Hierin komen actuele topics als criminaliteit of drugs
aan bod. Tot slot focussen we op de gevolgen die dit alles heeft voor de participatie
van de Antwerpse jongeren aan het beleid.
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6.1 Interesse voor de actualiteit
Verschilt de interesse voor het maatschappelijk gebeuren binnen de groep jongeren
die we ondervroegen ? Een belangrijke vraag indien men zicht wil krijgen op
eventuele desinteresse en politieke apathie van jongeren. Het algemene gemiddelde
dat zegt interesse te hebben in de actualiteit ligt net onder de zestig percent. Meisjes
scoren ongeveer even hoog als jongens (58.4 tegenover 58.9 %). Tabel 61 toont aan dat
de interesse voor actualiteit toeneemt naarmate men ouder wordt. Daar waar
minder dan de helft van alle ondervraagden jonger dan 15 antwoordde dat ze
interesse hebben, stijgt dit percentage bij de 17-jarigen tot 68 %.

Tabel 61 Heb je interesse voor een bepaald onderwerp uit de actualiteit naar leeftijd. (N=2497)

Interesse

Totaal

12-14

15-16

17+

58.6

49.2

53.9

68.1

We vermoeden echter dat de interesse in de actualiteit niet alleen van de leeftijd
afhangt, maar in belangrijke mate ook van het opleidingsniveau van de leerling en
de achtergrondkenmerken van het gezin waaruit de leerling. We bekijken deze relatie
daarom verder in detail. We gebruiken daarvoor een logistische regressie. Deze
multivariate techniek stelt ons in staat om in één analyse het netto-effect na te gaan
van een aantal achtergrondkenmerken op het al dan niet geïnteresseerd zijn. Tabel
62 geeft de resultaten weer van de analyse waarbij de niet-geïnteresseerden
vergeleken worden met de geïnteresseerden. Voor elke categorie wordt eerst een
parameter gegeven, gevolgd door een odds-ratio. De parameters van logistische
regressie hebben geen interpretatie op zich. Als ze negatief zijn wil dat zeggen dat de
jongeren in die categorie minder kans hebben om niet geïnteresseerd te zijn in de
actualiteit dan de referentiecategorie. Positieve parameters wijzen op meer
desinteresse bij die categorie. Bijvoorbeeld de positieve parameter bij Oost-Europese
jongeren (0.993) betekent dat Oost-Europese jongeren meer desinteresse in de
actualiteit vertonen dan de Belgen (dit is de referentiecategorie). De odds-ratio drukt
de parameters uit in odds (min of meer gelijk aan kansen). Dat wil zeggen dat OostEuropese jongeren 2.700 keer meer kans hebben om niet in de actualiteit
geïnteresseerd te zijn dan Belgische jongeren. Dit verschil is bovendien significant tot
op één honderdste (zie de p-waarde).
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Tabel 62 Logistische regressie van niet-geïnteresseerden naar achtergrondkenmerken (N= 2050)
Niet-geïnteresseerd vs. geïnteresseerd
b

Odds ratio

1. Etniciteit (Ref. = Belg)

Turk

0,308

1,360

Marokkaan

0,600

1,822 *

Oost-Europa

0,993

2,700 **

-0,017

0,983

12-14

1,343

3,829 ***

15-16

0,815

2,260 ***

2. Socio-demografisch
Geslacht (ref = meisje)
Leeftijd (ref = 17+)

Niveau (ref = ASO)

TSO/KSO
BSO

0,680

1,975 ***

1,110

3,035 ***

Inhoudelijk (Ref = Algemeen jaar)

Menswetenschappen

0,026

1,027

Exacte wetenschappens

-0,051

0,951

Economie-Talen

0,076

1,079

Kunst

-0,483

0,617

Maatsch. kwetsb.

0,289

1,335

Maatsch. kansrijk

0,086

1,089

Lagere school of minder

0,154

1,167

Secundair onderwijs

0,277

1,319 **

Lagere school of minder

0,356

1,427 **

Secundair onderwijs

0,197

1,218

Kwetsbaarheid (ref = maatsch. sterk)

3. Kenmerken ouders
Opleidingsniveau vader (ref. = Hoog)

Opleidingsniveau moeder (ref. = Hoog)

Model statistieken
Nagelkerke R²: 0.138
% Correct geklasseerd: 65.7 %
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

De cijfers uit Tabel 62 geven aan dat het opleidingsniveau dat de leerling volgt, een
sterk verklarende factor is om interesse in de actualiteit te verklaren (TSO is twee
keer, BSO is drie keer minder geïnteresseerd). Samen met de leeftijd, vormt dit de
belangrijkste factor van invloed in het model.

162
De belangstelling in de actualiteit lijkt mee beïnvloed te worden door de
thuissituatie. Kinderen van lager opgeleide ouders hebben significant meer kans om
niet in de actualiteit geïnteresseerd te zijn dan kinderen van hoog opgeleide ouders.
Deze vaststelling ligt in het verlengde van de vaststellingen van Elchardus (1999) die
ook stelde dat de gezinsomstandigheden een rechtstreekse invloed hadden op het
smaakpatroon van jongeren. De socialisatie op school blijkt uit ons onderzoek een
belangrijkere factor in het wekken van interesses dan de ouders.
Tot slot mogen we ook de culturele factor niet vergeten. Alle allochtone groepen
binnen de Antwerpse jongerenpopulatie vertonen duidelijk minder interesse in de
actualiteit. Zoals gezegd verschillen voornamelijk de Oost-Europese jongeren hier
sterk van de Belgische jongeren. Uiteraard kan deze invloed niet los gezien worden
van de socio-economische positie thuis. Toch moeten we dit verband in het model
enigszins relativeren omdat het al dan niet maatschappelijk kwetsbaar zijn niet of
nauwelijks van invloed is op het hebben van interesse in de actualiteit. Het al dan
niet allochtoon zijn speelt hierin dus sterker mee dan de socio-economische positie
thuis. Enkel de Turkse jongeren vormen hierop een uitzondering. Ze zijn wel minder
geïnteresseerd in actualiteit dan de Belgische jongeren maar het verschil is niet
significant.
Wanneer we de jongeren vroegen waar ze in geïnteresseerd waren, antwoordde 22.3
% “sport”. Dat relativeert natuurlijk een beetje de optimistische resultaten hierboven.
14.4 percent van de jongeren antwoordde kortweg “ik heb een algemene interesse”
wat weinig vertelt over wat hen in de actualiteit boeit. De derde en vierde plaats
werden ingenomen door de nationale (13.9 %) en internationale politiek (10.9 %). Tot
slot kunnen we nog een 10.2 percent vermelden die geïnteresseerd is in oorlogen en
conflicten. Op deze vraag kwamen nog vele andere antwoorden die door te weinig
jongeren geantwoord werden om als groep onderscheiden te worden. Het betreft
onderwerpen als popnieuws, mode en lifestyle, extreem rechts, games, toerisme of
auto’s en brommers.
Jongeren die antwoorden dat ze niet in de actualiteit geïnteresseerd waren, vragen
we waarom dat zo was. Hier krijgen we een groep van 21.1 percent die zegt dat ze het
te druk hebben. De vele bezigheden die ze om handen hebben, houden hen tegen om
de actualiteit op de voet te volgen. Een tweede groep zegt dat ze in alles wat met
nieuws en actualiteit te maken heeft “geen interesse hebben” (20.2 %) of noemt het
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“saai en stom” (17.5 %). Andere antwoorden op deze vraag waren het gebrek aan
kennis over de actualiteit, het steeds opnieuw hetzelfde horen en zien, de
machteloosheid tegenover alles wat er gebeurt (“ik kan er toch niets aan
veranderen”) of het ver-van-mijn-bedsyndroom.
6.2 Problemen die jongeren bezighouden
De vragen over de actualiteit geven slechts een algemeen beeld van alle onderwerpen
in de actualiteit. Omdat we de interesse van de jongeren meer op de Antwerpse
situatie wilden toespitsen én om de interesse te peilen van àlle jongeren26, werden
twee probleemgerichte vragen gesteld. Door middel van open vragen werd
geïnformeerd naar de problemen van jongeren in hun eigen buurt én voor de hele
stad Antwerpen. Deze problemen konden na hercodering worden ondergebracht in
zeventien verschillende categorieën. De belangrijkste problemen die aan bod
kwamen, zijn de volgende:

26

Bij de actualiteitsvraag konden de jongeren enkel opschrijven waarin ze geïnteresseerd waren,
wanneer ze eerst aangegeven waren dat ze in de actualiteit geïnteresseerd waren. Op de vragen
naar stads- en buurtproblemen kon iedereen antwoorden.
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Tabel 63 Belangrijkste problemen in de stad en in de buurt voor Antwerpse jongeren27
Stad

Buurt

Stad

Buurt

Jongen

Meisje

Jongen

Meisje

14,3

24,3%

26,1%

14,4%

14,2%

Criminaliteit en onveiligheid

25,4

Alcohol, drugs en sigaretten

14,2

11,2

11,6%

16,1%

9,0%

12,8%

Verkeer (onveilig, te druk,...)

11,7

10,2

11,7%

11,7%

9,9%

10,5%

Gebrek aan ruimte

10,3

17,8

10,3%

8,1%

19,3%

16,8%

Onverdraagzaamheid en discriminatie

9,0

6,8

5,0%

6,2%

8,0%

6,0%

Allochtonen

5,7

3,9

6,3%

3,7%

4,2%

3,7%

Vervoer en mobiliteit

4,8

1,9

3,6%

3,8%

2,1%

1,8%

Overlast

3,7

1,2

3,4%

3,6%

1,1%

1,3%

Vervuiling

3,5

1,0

3,3%

2,7%

1,2%

0,7%

Te weinig uitgaansmogelijkheden

2,9

7,0

2,1%

2,3%

6,7%

7,1%

Te weinig activiteiten voor jongeren

2,2

7,5

1,8%

2,0%

6,5%

8,1%

Verveling (er is niets te doen)

1,9

2,9

1,9%

1,7%

2,7%

3,1%

Te weinig groen

1,8

2,2

1,4%

0,8%

2,2%

2,2%

Jongeren worden nergens in betrokken

1,0

0,4

1,1%

0,9%

0,3%

0,5%

Geen opvang voor jongeren

1,0

1,3

0,5%

1,1%

1,1%

1,4%

Te weinig jongeren

0,0

0,9

0,0

0,0

0,9%

0,9%

Andere

0,9

9,4

11,8%

9,2%

10,4%

8,6%

Aantal antwoorden

3156

3136

1311

1830

1329

1794

Een aantal problemen komen prominent terug in de antwoorden van de jongeren. Zo
is criminaliteit en onveiligheid de absolute topper. Op wijkniveau is het gebrek aan
ruimte ook iets waar veel jongeren over klagen, jongens iets meer dan meisjes.

27

De jongeren konden in totaal drie problemen opschrijven. De percentages in de tabel zijn berekend
op de totalen in de laatste rij van de tabel (Aantal antwoorden).
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Tabel 64 Belangrijkste problemen in de stad en in de buurt voor Antwerpse jongeren28
STAD
Marok.

Turk

BUURT
Oost

Belg

Marok.

Turk

Europa

Oost

Belg

Europa

Criminaliteit en onveiligheid

22.7

24.3

28.4

34.3

20.0

16.9

17.4

17.1

Alcohol, drugs en sigaretten

20.1

40.0

26.9

16.3

14.9

28.2

30.4

12.2

Verkeer (onveilig, te druk,...)

11.5

4.3

17.9

15.8

7.9

9.9

8.7

13.4

Gebrek aan ruimte

10.8

8.6

7.5

11.6

23.2

14.1

24.6

22.0

Onverdr. en discriminatie

12.2

10.0

13.4

6.2

9.8

18.3

8.7

7.3

Allochtonen

1.1

1.4

1.5

7.2

3.5

5.6

2.9

5.3

Vervoer en mobiliteit

0.7

1.4

4.5

5.2

0.6

0.0

0.0

2.9

Overlast

6.8

11.4

1.5

4.1

4.8

1.4

1.4

1.1

Vervuiling

2.2

2.9

3.0

4.0

1.3

0.0

0.0

1.2

Te weinig uitgaansmog.

1.8

1.4

1.5

3.1

4.4

2.8

7.2

9.5

Te weinig activiteiten

4.0

1.4

1.5

2.3

8.3

7.0

1.4

9.6

Verveling (er is niets te doen)

4.7

0.0

4.5

1.9

3.8

0.0

2.9

3.7

Te weinig groen

0.4

1.4

3.0

1.4

2.5

2.8

1.4

2.9

1.8

2.9

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

0.6

Jongeren worden nergens in
betrokken
Geen opvang voor jongeren

2.5

1.4

0.0

0.9

1.6

7.0

0.0

1.4

Te weinig jongeren

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

1.4

1.4

1.1

Andere

20.1

18.6

9.0

11.7

14.3

14.1

11.6

10.5

Aantal antwoorden

343

92

83

2488

384

92

83

2416

Als we de antwoorden naar migrantstatus vergelijken, zien we bij veel jongeren
dezelfde top drie verschijnen. Criminaliteit en onveiligheid enerzijds en alcohol,
drugs en sigaretten anderzijds zijn de problemen waar jongeren in de stad het vaakst
mee geconfronteerd worden. Verder zien we dat de Belgische jongeren vooral wakker
liggen van een gebrek aan ruimte en het verkeer. Dat laatste komt bovendien ook bij
de Oost-Europese jongeren regelmatig terug als probleem. Voor de Turkse en
Marokkaanse jongeren sluiten onverdraagzaamheid en discriminatie echter de top 3
af. Op buurtniveau wordt het gebrek aan ruimte belangrijker dan de
onverdraagzaamheid. Ook daar blijven dezelfde problemen grotendeels het beeld
beheersen: criminaliteit, onveiligheid, alcohol, drugs, sigaretten en plaatsgebrek. We
bekijken elk van deze problemen in de volgende paragrafen van naderbij.

28

De jongeren konden in totaal drie problemen opschrijven. De percentages in de tabel zijn berekend
op de totalen in de laatste rij van de tabel (Aantal antwoorden).
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6.2.1 Criminaliteit en onveiligheid
De

federale

veiligheidsmonitor

peilt

op

geregelde

tijdstippen

naar

het

onveiligheidsgevoel van de inwoners. In 2000 vond men acht centrumsteden waar
meer dan 10 % van de bevolking zich onveilig voelde (Mechelen, Antwerpen, Aalst,
Gent, Genk, St-Niklaas, Kortrijk en Oostende). Mechelen (24.9 %) en Antwerpen (18 %)
vormen daarbij twee uitschieters. Dit subjectieve onveiligheidsgevoel hoeft echter
niet overeen te komen met de objectieve onveiligheid. Zo heeft Leuven bijvoorbeeld
een hogere criminaliteitsgraad dan Mechelen en toch een lager onveiligheidsgevoel.
Het is echter duidelijk dat niet alleen bij de Antwerpse volwassenen maar ook bij de
jongerenpopulatie van Antwerpen het onveiligheidsgevoel een belangrijke plaats
inneemt. In de literatuur wordt voornamelijk aandacht besteed aan de jongere als
dader van criminele feiten, of als slachtoffer van een vrij beperkt aantal misdaden
zoals misbruik en mishandeling. In de criminologie is er echter relatief weinig
aandacht geweest voor de jongere als slachtoffer van ‘gewone’ misdaden (Brown,
1999: 90-91). Uit onze resultaten blijkt dat jongeren criminaliteit en onveiligheid als
het belangrijkste probleem ervaren. Op buurtniveau wordt dit probleem enkel
voorbijgestoken door het gebrek aan ruimte. We stellen bovendien vast dat er een vrij
sterke variatie bestaat binnen de verschillende districten.
Tabel 65 Criminaliteit en onveiligheid als probleem in de stad Antwerpen, naar district
Stad

Buurt

Hoboken

28.1

20.3

Deurne

26.9

21.5

Antwerpen-Noord (2060)

26.5

20.1

Antwerpen-Centrum

24.8

21.6

Borgerhout

24.5

19.4

Merksem

24.5

9.2

Antwerpen-Linkeroever

23.7

14.6

Berchem

23.7

20.3

Antwerpen-Zuid

22.0

18.6

Wilrijk

20.8

11.1

Ekeren

15.8

6.1

Berendrecht-Zandvliet-Lillo

14.9

5.7

Antwerpen-Kiel

14.6

21.6

Antwerpen-Noord (2030)

14.1

11.4
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De antwoorden op de vragen verschillen duidelijk naar district. Tussen de twee
vragen is er ook een opvallend verschil in de rangschikking van het probleem. Zo zien
we in Tabel 65 dat van alle districten voornamelijk jongeren uit Hoboken maar ook
uit Deurne en Antwerpen-Noord (2060) criminaliteit en onveiligheid als belangrijk
probleem in de stad opgeven. Wanneer we de antwoorden voor de buurt bekijken
(wat dichter bij het districtsniveau zelf ligt) zien we dat het vooral jongeren zijn uit
Antwerpen-Kiel en Antwerpen Centrum (gevolgd door Deurne, Hoboken en Berchem)
die naar criminaliteit en onveiligheid verwijzen. Op het Kiel en in het Centrum voelen
jongeren de problematiek blijkbaar sterker aan als wijkprobleem.
Tot slot merken we een duidelijke stijging van de ervaring van dit probleem wanneer
jongeren ouder worden. Zo meldt 15 % van de 12 tot 14-jarigen, 25.6 % van de 15 tot 16jarigen en 33.4 % van de 17-jarigen ‘criminaliteit’ als belangrijkste probleem in hun
buurt. Dit is te verklaren door hun toegenomen zelfstandigheid en uitgaansgedrag
waardoor zij ook sneller (’s avonds ?) in contact komen met criminaliteit en
onveiligheid.
6.2.2 Ruimte
Daar waar criminaliteit en onveiligheid het belangrijkste thema vormen op
stadsniveau, is de ruimte of toch het gebrek daaraan het meest prangende probleem
op buurtniveau. Jongeren hechten veel belang aan ruimte. De functie van die ruimte
kan uiteenlopend zijn. Uit een onderzoek naar spelen in de stad blijkt dat kinderen en
jongeren vooral meer publieke speelruimte vragen. Bovendien verlangen ze propere
speelruimte (Stad Antwerpen, 2002). Een ander aspect is plaats om vrienden te
ontmoeten. Dit slaat zowel op de formele plekken (jeugdhuizen, fuiven) als op
informele plekken.
Wanneer we gaan kijken naar welk soort ruimte als belangrijk probleem ervaren
wordt, zien we dat jongens voornamelijk vragen om sport- en speelruimte.
Sportruimte uit zich dan bijvoorbeeld in de vraag om (basket)ringen of skaterampen.
Ook plaatsen waar ze gewoon rustig kunnen rondhangen zijn er veel te weinig. De
meisjes vallen ook heel sterk voor dit laatste: plaatsen waar ze kunnen afspreken en
rustig kunnen rondhangen. Sportruimten komen in hun antwoorden nauwelijks
naar voor. Enkel de Marokkaanse jongeren vormen hier een uitzondering. Zij vinden
speelpleinen en parken héél belangrijk (58.9 %). Wat ruimte om rond te hangen
betreft ten slotte, valt er weinig af te leiden. Allochtone jongeren (met uitzondering
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van de Turkse jongeren) vinden dit soort ruimte belangrijk. Bovendien hechten ook
oudere jongeren (+17) veel minder belang aan ruimte om rond te hangen.
6.2.3 Drank, alcohol en drugs.
Een derde probleem dat uit het onderzoek naar voor komt, is het gebruik van
verslavende middelen als alcohol, drugs en sigaretten. Voor heel Antwerpen werd dit
probleem door 13.3 % van de jongeren als het belangrijkste gezien. Voor ‘de eigen
buurt’ lag dat net iets lager met 11 %. De variatie tussen de verschillende districten is
hier minder groot dan voor de andere knelpunten. Berendrecht-Zandvliet-Lillo haalt
hierbij de laagste score; Ekeren de hoogste (15.2 %).
Dat jongeren veel belang hechten aan de drugsproblematiek, bleek ook in het Vlaams
onderzoek voor het Europees Witboek Jeugdbeleid. Daar werd binnen de bevraging
over vastgelegde thema’s ruimte gelaten voor topics die door de jongeren zelf
werden aangebracht. Het thema dat in de groepsgesprekken met jongeren het
meeste naar boven kwam, is dat van drugs. Het thema is niet enkel een belangrijk
gespreksonderwerp, maar ook een reëel onderdeel van de dagelijkse leefwereld van
veel jongeren. Bovendien wordt het drugsgebruik bij jongeren ook als het
belangrijkste probleem beschouwd door de gemiddelde Vlaming (Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, 2000: 19).
Uit onze resultaten blijkt dat vooral meisjes de drugsproblematiek aankaarten. Dit
werd reeds eerder vastgesteld in Vrind (2000: 26) en door Elchardus (Elchardus, 1999:
26). Deze laatste stelde vast dat het voornamelijk jongens zijn die bij het gebruik van
softdrugs het voortouw nemen. Jongeren uit het ASO vermelden iets minder het
drugsprobleem (11.3 %) dan jongeren uit het TSO (14.3 %), BSO (16.8 %) en KSO (15.5 %).
De Vrind-cijfers bevestigen dat het drugsgebruik ook hoger is bij jongeren uit TSO en
BSO dan bij ASO-leerlingen (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2000: 190).
Opvallend is toch dat drugs minder als probleem ervaren worden naarmate jongeren
opgroeien. Hoe jonger de tieners, hoe meer drugs als probleem ervaren worden (15 %
voor de 12 tot 14 jarigen tegenover 10.9 % voor de +17jarigen).
6.2.4 Tekort aan activiteiten.
Een van de belangrijkste problemen die jongeren vermelden, is het tekort aan
activiteiten. Het is duidelijk een buurtprobleem want voor de ‘stad Antwerpen’
vermeldt slechts twee percent het tekort aan activiteiten als het belangrijkste
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probleem. Op buurtniveau speelt het een rol in het leven van 7.5 % van de
respondenten.

Ook

verwante

problemen,

als

‘verveling’

en

‘te

weinig

uitgaansmogelijkheden’ worden sterker ervaren voor de eigen buurt (2.9 t.o.v. 1.9 %
en 7.0 t.o.v. 2.9 %). Voor migrantjongeren is er een opvallend verschil (zie Tabel 64) op
buurtniveau. Oost-Europese jongeren klagen daar voornamelijk aan mogelijkheden
om uit te gaan. Marokkaanse en Turkse jongeren zouden veel liever activiteiten
georganiseerd zien in hun buurt. De Belgische jongeren voelen beide dimensies van
het activiteitentekort ongeveer even scherp aan.
Het ervaren tekort aan activiteiten en uitgaansmogelijkheden varieert opnieuw vrij
sterk binnen de verschillende Antwerpse districten. Vooral Deurne scoort hier
opnieuw hoog.
Tabel 66 Tekort aan activiteiten en uitgaansmogelijkheid naar district (kolompercentages per district)
Activiteiten

Uitgaan

Verveling

Deurne

15.7

5.7

7.1

Antwerpen-Centrum

9.8

4.3

3.0

Antwerpen-Noord

8.6

5.7

4.3

Borgerhout

8.7

9.4

0.7

Wilrijk

8.4

7.1

3.9

Antwerpen-Linkeroever

6.8

6.8

2.9

Hoboken

6.8

4.5

1.1

Antwerpen-Zuid

6.2

6.2

2.5

Antwerpen-Kiel

5.7

1.6

2.5

Berendrecht-Zandvliet-Lillo

4.9

4.9

4.9

Merksem

4.9

5.2

3.9

Ekeren

2.9

4.1

1.7

Antwerpen-Noord

2.6

4.7

1.3

Berchem

3.6

4.3

2.2

Aantal antwoorden

139

115

64

Een mogelijke verklaring voor het activiteitentekort biedt ‘Vinger aan de pols’, een
Vlaams rapport ter voorbereiding van het Europees Witboek Jeugdbeleid. Hierin
kaart men onder andere aan dat jongeren niet enkel voldoende mobiel moeten zijn,
maar ook over de nodige middelen moeten kunnen beschikken om deel te nemen
aan de activiteiten. Een bijkomend probleem is dat van jongeren een veel grotere
creativiteit wordt verwacht bij het invullen van hun vrijetijdspakket dan vroeger.

170
Hierdoor wordt een groeiende groep jongeren uitgesloten van het commerciële
aanbod. We zouden volgens deze redenering dan ook kunnen verwachten dat
maatschappelijk kwetsbare jongeren dit probleem vaker zouden rapporteren.
Hiervan is echter niets terug te vinden in de enquêteresultaten.
Het tekort aan activiteiten wordt scherper ervaren door de oudste leerlingen van het
secundair onderwijs. Het aanbod voor deze leeftijdsgroep is kleiner omdat zij als een
“moeilijke” leeftijd aanzien worden en het commerciële aanbod dat hen wel zou
kunnen interesseren vaak heel duur is en buiten de stad gelegen. Jongere tieners
vallen voor de invulling van hun vrije tijd bovendien nog meer terug op het gezin en
de familie.
6.2.5 Verkeer
De

jeugddienst

van

de

stad

Antwerpen

werkt

aan

een

geïntegreerd

jeugd(werk)beleid, zo meldt het jeugdwerkbeleidsplan. Dit betekent dat het plan alle
levenssferen van kinderen en jongeren in het jeugdbeleid wil betrekken (Stad
Antwerpen, 2002: 26). Verkeer maakt hier een integraal deel van uit. Om die reden
werd een jeugdruimteplan opgesteld, als onderdeel van het jeugdwerkbeleidsplan.
Uit diverse peilingen van de jeugddienst bleek vroeger ook al dat ruimte voor
jongeren een topprioriteit is. Plaats om te spelen en verkeersveiligheid zijn de
veelkomende knelpunten bij jongeren (Stad Antwerpen, 2002: 31). Dit lijkt een
logische verwachting, aangezien jongeren het gros uitmaken van de zwakke
weggebruikers, gekoppeld aan een relatief lage invloed op het beleid. Jongeren van 5
tot 15 jaar zijn goed voor een kwart van alle verplaatsingen per fiets. Als daar de
jongeren tot 25 jaar worden bijgerekend, bereikt het aandeel van jongeren in de
verplaatsing per fiets 46 %. Het aandeel studerende personen in alle
fietsverplaatsingen bedraagt 43 %.
Vlaanderen telt verhoudingsgewijs meer zwakke weggebruikers dan Wallonië of
Brussel. Vlaamse jongeren gebruiken veel vaker de fiets om naar school te gaan (32.8
% tegenover 1.6 % in Wallonië en 0.9 % Brusselse jongeren). Waalse en Brussels
jongeren maken frequenter gebruik van openbaar vervoer als bus, tram of metro
(15.6 % Vlamingen, 39.0 % Brusselse jongeren en 18.6 % Waalse jongeren).
Niet alleen verkeers(on)veiligheid maar ook mobiliteit is voor een (kleine) groep een
probleem is. Jongens en meisjes verschillen nauwelijks op dit gebied. Naarmate
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jongeren ouder worden, wordt het gebrek aan vervoer en mobiliteit als
problematischer ervaren. Bij de 12 tot 14-jarigen maakt slechts 1.1 % er een probleem
van, bij 14 tot 16-jarigen is dat 1.6 % en bij de 17-jarigen heeft 2.5 % problemen met
vervoer en mobiliteit. Op stadsniveau vinden we vergelijkbare resultaten. Een kleine
groep vindt mobiliteit in de stad Antwerpen een probleem voor jongeren. Verder
blijken vooral de maatschappelijk kansrijke jongeren mobiliteit te problematiseren.
Zij vermelden in 5.6 % van hun antwoorden mobiliteit en vervoer als probleem. Bij
maatschappelijk sterke jongeren is dat slechts 3.3 % en bij de maatschappelijk zwakke
jongeren vernoemt slechts 1.6 % van de jongeren mobiliteit en vervoer als een
probleem.
Eén van de oplossingen voor een betere mobiliteit is het invoeren van gratis vervoer.
Jongeren staan hier helemaal niet afkerig tegenover. Als we hen vragen wat ze als
beleidsmaker zouden veranderen in de stad, vindt 64.7 % gratis openbaar vervoer een
belangrijk thema. Uit onderzoek van de Vlaamse Jeugdraad blijkt ongeveer hetzelfde.
Vorig jaar stond mobiliteit in de top-drie van belangrijke thema’s bij jongeren. Dit
jaar bevroeg de Vlaamse Jeugdraad 9317 jongeren (voornamelijk 12 tot 25 jarigen).
Van die jongeren vond 92 % gratis openbaar vervoer een te verdedigen optie.
Tabel 67 Onveilig verkeer als probleem
Stad

Buurt

Ekeren

17.6

14.6

Berendrecht-Zandvliet-Lillo

17.6

8.6

Berchem

16.8

15.2

Antwerpen-Zuid

14.8

11.6

Antwerpen-Noord

14.1

10.0

Deurne

12.9

9.6

Borgerhout

12.3

10.3

Merksem

12.1

17.0

Hoboken

11.6

10.1

Wilrijk

9.7

13.6

Antwerpen-Kiel

8.5

8.0

Antwerpen-Linkeroever

8.2

2.9

Antwerpen-Noord

7.4

6.6

Antwerpen-Centrum

5.0

6.9

Aantal antwoorden

263

242
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Als we de spreiding van de verkeersproblematiek over de districten heen bekijken,
zien we dat de randdistricten Berendrecht-Zandvliet-Lillo en Ekeren zeer hoog scoren.
Berchem scoort eveneens hoog, zowel op stads- als op buurtniveau. Dit maakt
duidelijk dat jongeren ten aanzien van de verkeersproblematiek een andere
inschatting maken op stedelijk als op wijkniveau. Merksem is hier bijvoorbeeld een
goed voorbeeld van. Jongeren daar zien de verkeersproblematiek voornamelijk als
een wijkgebonden materie en niet als een overkoepelend probleem.
6.2.6 Etnocentrisme en onverdraagzaamheid
Etnocentrisme is het geloof in de superioriteit van de eigen (sub)cultuur en in het
verlengde daarvan een negatieve stereotypering van mensen die tot andere
(sub)culturen behoren (Vollebergh e.a., 1995: 4). Uit deze omschrijving kunnen we
afleiden dat etnocentrisme een vorm van racisme is. Immers, men stelt hier dat
mensen van verschillende herkomst misschien wel gelijkwaardig zijn, maar dat de
eigen cultuur en beschaving toch veel meer ontwikkeld is en dus beter. Eigen
waarden, normen en opvattingen worden als criterium, als toetssteen gebruikt en
wanneer de vergelijking met anderen aangegaan wordt, valt deze altijd uit in het
nadeel van die anderen (Centrum voor Gelijke Kansen en voor Racismebestrijding,
1994: 3).
Uit de cijfers van Tabel 63 kunnen we aflezen dat etnocentrisme een belangrijk
probleem is in de stad. Niet alleen heeft Antwerpen 33 % Vlaams Blokkiezers, voor wie
vreemdelingen een belangrijk verkiezingsthema vormen, ook en vooral leeft de
problematiek op de straat, onder de Antwerpse jongeren. In Tabel 63 vinden we een
belangrijke groep die het probleem rond het samenleven van diverse culturen in één
stad naar voor brengt, zij het in verschillende gedaantes. De grootste groep jongeren
noemt onverdraagzaamheid en discriminatie als een belangrijk probleem in de stad.
Daarnaast is er een tweede (veel kleinere) groep die allochtonen zelf als het probleem
ziet. In deze paragraaf gaan we dieper in op de jongeren die deze problematiek
hebben aangekaart. Voor we echter ons richten naar de cijfers, geven we eerst een
theoretische achtergrond. De begrippen etnocentrisme en racisme worden immers al
te vaak in één adem gebruikt, terwijl het toch twee aparte zaken zijn. We gaven reeds
aan wat we onder etnocentrisme verstaan, voor racisme houden we het op de
volgende formulering: racisme is een ideologie waarin etnische of raciale groepen
het recht wordt ontnomen volledig te participeren in economische, politieke of
sociale domeinen van de samenleving (Verberk, 1995: 54).
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6.2.6.1 Socialisatietheorieën als verklaring voor
etnocentrisme
Verschillende onderzoekers hebben zich reeds beziggehouden met het zoeken naar
verklarende theorieën voor het opduiken van etnocentrisme en racisme in
zogenaamde beschaafde samenlevingen. De twee meest bekende theorieën zijn de
sociale identiteitstheorie en de zondeboktheorie.
De theorie rond sociale identiteit gaat ervan uit dat individuen de fundamentele
behoefte hebben om bij een sociale groep te behoren, meestal de groep waarbinnen
ze worden geboren en gesocialiseerd. De cultuur die binnen de groep overheerst,
reikt haar leden betekenisschema’s aan met daaraan gekoppelde waarde-oordelen
met behulp waarvan de waarneming én categorisatie van de sociale werkelijkheid
gebeurt (Billiet e.a., 1990: 8). Individuen gaan onderscheid maken tussen groepen of
personen die wel en groepen of personen die niet aan de eigen waarden en normen
voldoen (ingroup versus outgroup).
Vervolgens vergelijken ze de sociale groep(en) waartoe ze zichzelf rekenen met
andere groepen en wel op zodanige wijze dat die vergelijking positief uitvalt voor de
eigen groep(en). Dit hele proces kan verklaard worden aan de hand van volgend
axioma: de mens heeft behoefte aan een positief zelfbeeld evenals aan een positief
beeld van de groep(en) waartoe hij zichzelf rekent. Dat positieve beeld van de eigen
sociale groep(en) wordt bewerkstelligd door selectieve perceptie van bepaalde
positieve karakteristieken bij leden van de eigen groep(en) en selectieve perceptie
van negatieve karakteristieken bij leden van andere groepen. Uiteindelijk past het
individu de karakteristieken van de sociale groep toe op de eigen persoon waarmee
zijn sociale identiteit wordt bevestigd en gehandhaafd (sociale identificatie), terwijl
het individu zich distantieert van de karakteristieken van andere sociale groepen
(sociale contra-identificatie). Conformisme is dan de prijs die betaald wordt voor
goedkeuring vanuit de eigen groep. Uit angst om als deviant beschouwd te worden,
nemen mensen de normen, waarden en stereotypen over van de groep(en) waarin ze
leven (Billiet e.a., 1990). Het resultaat van deze mentale processen bestaat in een
negatieve

houding

tegenover

andere

sociale

groepen

en

een

daarmee

samenhangende positieve houding tegenover de eigen groep: etnocentrisme (Jacobs
e.a., 2001: 101; Scheepers, Eisinga, 1994: 186).
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Een alternatieve theorie is die van de zondebok, die sommige auteurs aanduiden als
de sociale competitietheorie. Deze theorie benadrukt dat tussen sociale groepen
belangentegenstellingen kunnen opduiken (Billiet e.a., 1990: 9). Bij de verwerving
van schaarse goederen hebben sociale groepen conflicterende belangen wat maakt
dat ze voortdurend met elkaar moeten concurreren. Onder normale omstandigheden
zijn de groepen zich quasi niet bewust van het conflict. Echter, wanneer de
competitie heviger wordt, manifesteert het conflict zich en worden de betrokken
partijen zich goed bewust van de belangen die op het spel staan. Vooral de lagere
sociale klassen die het meest strijd moeten leveren voor elementaire goederen als
jobs, huisvesting, scholing en dergelijke meer, voelen zich bedreigd in hun positie. Als
gevolg van deze dreiging wordt op zoek gegaan naar een zondebok: andere sociale
groepen. Zeer vaak zien we dat het vooral de etnische minderheden zijn die hier het
slachtoffer van worden en telkenmale dienst doen als zondebok. De sociale elite
(hoog opgeleid, hoge sociaal-economische status,…) moet heel wat minder strijd
leveren voor de schaarse goederen waardoor deze groep zich veel minder bedreigd
voelt. Dit resulteert dan weer in meer tolerantie naar andere sociale groepen (Jacobs
e.a., 2001; Scheepers, Eisinga, 1994).
6.2.6.2 Beïnvloedingsfactoren van etnocentrisme
Verschillende elementen kunnen hun invloed uitoefenen op het al dan niet bezitten
of verwerven van etnocentrische ideeën. Een eerste beïnvloedingsfactor is het
geslacht. Uit voorgaande onderzoeken blijkt dat jongens vaak meer etnocentrisch zijn
dan meisjes. Deze hoge graad van etnocentrisme bij jongens kan men wijten aan de
groepsdruk in de puberteit. Jongens bevinden zich meestal in een groep van
vrienden, terwijl meisjes er vaker slechts één boezemvriendin op na houden. Meisjes
moeten zich dus niet zozeer bewijzen ten opzichte van elkaar, in tegenstelling tot
jongens die meer ontvankelijk zijn voor de conformeringsdwang die zij vanuit de
mannelijke peer-group ervaren (Billiet e.a., 1990: 8). De door dit proces vaak wat
overdreven stoerheid van jongens in de puberteit zou hen tot provocerende
opvattingen kunnen brengen (Vollebergh, 1995b: 30).
Tabel 68 bevestigt dit sekseverschil. Immers, zowel in de eigen buurt als algemeen
beschouwd in de stad Antwerpen hebben jongens meer dan meisjes een probleem
met allochtonen. We kunnen hier spreken van een significant verschil.
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Een tweede factor van belang is de leeftijd van de jongere. In Tabel 68 zien we dat
naarmate men ouder wordt men meer en meer allochtonen als een probleem begint
te beschouwen. In de eigen buurt stijgt het aantal jongeren dat allochtonen als
probleem bekijkt aanzienlijk. Wat allochtonen als stedelijk probleem betreft, stijgt
het aantal iets minder snel, maar men begint wel met een hoger percentage bij de
jongste groep. Wel dient men hier onmiddellijk aan toe te voegen dat jongeren ook
onverdraagzaamheid en discriminatie alsmaar problematischer vinden naarmate ze
ouder worden.
Eerdere onderzoeken wezen uit dat bij jongens het etnocentrisme afneemt naarmate
ze ouder worden. Dit werd verklaard door het krijgen van een relatie en het aldus
ontsnappen aan de groepsdruk uit de vroege adolescentie. Bij meisjes zien we een
omgekeerde trend. Jonge meisjes zijn veel minder etnocentrisch dan hun oudere
seksegenoten. We moeten er wel op wijzen dat etnocentrische opvattingen niet
uitsluitend eigendom zijn van de jeugd. Integendeel zelfs, het blijkt dat mensen
negatiever over minderheden denken naarmate ze ouder zijn (Vollebergh, 1995b: 3435).
Tabel 68 'Allochtonen' en 'onverdraagzaamheid en discriminatie' vermeld als probleem naar geslacht
en leeftijd (N= 3123).
Totaal
Allochtonen

Jongen

Meisje

Totaal

12-14

15-16

17+

Buurt

4.0

4.2

3.7

3.9

1.9

4.2

5.3

Stad

4.8

6.3

3.7

4.8

3.5

5

5.5

Buurt

6.8

8

6

6.8

7.2

8.3

5.4

Stad

5.7

5

6.2

5.7

3.4

7.7

6

Onverdraagzaamheid
en discriminatie

Het opleidingsniveau is een derde bron van invloed. Uit verscheidene onderzoeken
kwam reeds naar voor dat laagopgeleiden hoger scoren op schalen die autoritaire,
seksistische en etnocentrische opvattingen meten. Eerder gaven we hier al
gedeeltelijk een verklaring (zie de sociale competitietheorie). Laag opgeleide
personen zijn vaak mensen die niet zeker kunnen zijn van hun sociaal-economische
positie in de samenleving. Ze leven met identitaire angsten. Deze angsten omvatten
onzekerheden over zichzelf als individu, als werknemer, als huurder van een
woning,… Neerwaarts mobiele individuen of mensen die denken dat ze in de nabije
toekomst achteruit zullen gaan kennen een grotere kans op etnocentrisme. Het
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verlies aan prestige en sociaal-economische standing kan voor frustratie zorgen en
dan vormen allochtonen het perfecte doelwit voor de uiting van de gevoelde
frustratie (Jacobs e.a., 2001: 103).
Er zijn echter ook andere oorzaken mogelijk; ondermeer het feit dat laag opgeleide
personen een leven leiden dat meer georiënteerd is op de buurt en het familieleven.
Dit uit zich in hun culturele leefstijl en de manier waarop ze hun geld besteden. Zo
zullen ze eerder een nieuwe auto kopen dan een verre reis maken. Hoogopgeleiden
leiden vaker het leven van kosmopolieten, daartoe gestimuleerd door hun grotere
culturele kennis en grotere individuele autonomie. Ze zijn minder gebonden aan
buurt en familie (Vollebergh, 1995a).
Deze verklaringen worden deels bevestigd door de resultaten uit Tabel 69. Jongeren
uit het TSO ervaren allochtonen zowel in de eigen buurt als in de stad Antwerpen het
meest als probleem. Maar ook in het ASO ervaren wel wat jongeren allochtonen als
een probleem. Het meest tolerant zijn de leerlingen uit het kunstonderwijs. De
resultaten van de jongeren uit het BSO zijn ietwat dubbelzinnig. In de eigen buurt
ervaren leerlingen afkomstig uit laatstgenoemd onderwijsniveau allochtonen niet
zozeer als een probleem. Wanneer we de vraag verplaatsen naar de stad Antwerpen
in het algemeen verandert deze tolerante houding aanzienlijk. Hoe valt dit te
begrijpen? Allereerst moeten we rekening houden met het grote aantal migranten in
het BSO. Hieruit vloeit voort dat deze leerlingen, of het nu gaat om autochtonen of
allochtonen, zich minder druk maken over de aanwezigheid van allochtonen in de
eigen buurt omdat ze zich op school reeds geconfronteerd weten met mensen van
diverse afkomst: jongeren van Marokkaanse origine lopen school met jongeren van
Belgische, Turkse, Italiaanse,… origine. Ze zitten samen in de klas, zijn met elkaar
bevriend,… wat maakt dat ze elkaar niet zozeer meer als vreemd of problematisch
beschouwen. Echter, wanneer de stad als entiteit op zich beschouwd wordt, geldt ook
voor hen het gezegde “Onbekend maakt onbemind”. De sociale banden die zij
opgebouwd hebben op microniveau (in de klas, de vriendenkring, de eigen straat of
buurt) weten zij nog niet te transcenderen naar het hogere niveau van de stad. De
allochtonen waar zij geen bindingen mee hebben, ervaren zij dus wel als vreemd en
problematisch.
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Tabel 69 'Allochtonen' en 'onverdraagzaamheid en discriminatie' vermeld als probleem naar
opleidingsniveau en kwetsbaarheid (N= 2970).

Allochtonen

Onverdraagzaamheid en discriminatie

Totaal

ASO

TSO

BSO

KSO

Buurt

3.9

3.2

5.8

2.8

1.2

Stad

4.7

3.8

6.4

5.1

1.1

Buurt

6.8

6.9

6.6

6.6

8.7

Stad

5.6

5.8

5.4

6.4

4.4

Een vierde variabele waar rekening moet mee gehouden worden wanneer het gaat
over etnocentrisme is sociaal kapitaal. Dit begrip ontlenen we aan de Amerikaanse
wetenschapper Putnam. Hij omschrijft sociaal kapitaal als de aanwezigheid van een
bloeiend verenigingsleven binnen een samenleving. Vrijwilligersorganisaties, VZW’s,
vakbonden,

mutualiteiten,…

maar

ook

sportclubs,

hobbyverenigingen

of

jeugdbewegingen,… kunnen, aldus Putnam, beschouwd worden als organisaties die
een

leerschool

vormen

in

democratie.

Immers,

lidmaatschap

van

een

maatschappelijke organisatie of vereniging creëert een houding van vertrouwen,
bijvoorbeeld vertrouwen in de andere groepsleden (secularized trust). Mensen die
actief deelnemen aan het verenigingsleven en bijgevolg een hoge graad van dit
interpersoonlijk vertrouwen verwerven, zouden volgens de theorie van Putnam in
staat zijn dit vertrouwen uit te bouwen tot een algemeen vertrouwen (generalized

trust) in de maatschappij en haar leden29.
Deelname aan het verenigingsleven zorgt voor diversiteit in de sociale contacten.
Mensen die actief betrokken zijn bij het georganiseerde gemeenschapsleven kennen
brede sociale contacten en een goede ingebedheid in diverse sociale netwerken, wat
hun tolerantiegevoel, hun respect voor en vertrouwen in anderen ten goede komt.
Mensen die daarentegen in sociaal isolement vertoeven, die weinig participeren en
zichzelf daardoor nauwelijks met verschillende sociale groepen kunnen identificeren
zijn veel meer vatbaar voor xenofobe gevoelens, angst en onzekerheid (Urslaner,
1999: 126-131). Zij zullen bijgevolg meer etnocentrische attitudes hebben doordat ze
nauwelijks mogelijkheden hebben om met leden van een andere etnische groep in
contact te komen, te leren communiceren, sociale relaties aan te knopen,…

29

Zij

Op deze vermeende relatie tussen secularized trust en generalized trust is reeds heel wat kritiek
geuit, doch deze discussie is hier niet aan de orde.
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verstikken zich in de eigen groep en al wat hen als vreemd overkomt wordt negatief
gepercipieerd (Billiet e.a., 1990: 10).
De theorie rond sociaal kapitaal wordt slechts gedeeltelijk door ons onderzoek
bevestigd. Hierbij merken we meteen op dat het ons te ver zou leiden, mochten we
deelname aan het verenigingsleven gaan linken met het al dan niet hebben van
etnocentrische gevoelens. Naast het meetprobleem (we hebben immers niet
etnocentrisme gemeten maar “allochtonen” als probleem in de stad of de buurt), is er
het probleem van de omvang van een dergelijke kruisbestuiving tussen enerzijds het
al dan niet lid zijn van een sportclub of een hobbyvereniging, een religieuze
vereniging, een tienerwerking,… en anderzijds de graad van etnocentrisme.
6.2.7 Het oplossen van problemen
Jongeren zijn zich niet alleen bewust van problemen. In veel gevallen hebben zij ook
hun eigen idee over hoe problemen aangepakt moeten worden. Daarom vroegen we
in de enquête niet alleen naar de problemen die hen het meest bezighielden maar
ook naar de bereidheid om die problemen op te lossen. Bijna veertig percent (39.1 %)
van de jongeren willen daadwerkelijk iets aan de problemen in de stad doen. Meisjes
zijn iets meer bereid om de problemen aan te pakken dan jongens (41 versus 36
percent). In Antwerpen-Noord en op Linkeroever is de bereidheid het grootst.
Jongeren uit het Centrum-district zijn het meest kritisch tegenover de idee dat
jongeren problemen zelf zouden kunnen aanpakken. Opvallend is dat Marokkaanse
jongeren een hogere bereidheid vertonen om iets te doen (44.4 %) dan de Belgische
jongeren (38.7 %).
We bekijken in deze paragraaf gedetailleerd de twee groepen in dit verhaal. Wat zijn
de oplossingen die actie-bereide jongeren aandragen voor de problemen in hun stad
? Maar daarna kijken we ook naar de redenen om niets te willen doen. Waarom zien
jongeren concrete actie zelf niet zitten ?
6.2.7.1 Jongeren willen problemen in de stad aanpakken
De jongeren die bereid waren iets aan de problemen te doen werden gevraagd om
hun antwoord te verduidelijken. We vroegen waarom ze iets aan die problemen
wilden doen, wat ze dan zouden doen en in welke mate de stad Antwerpen of de
jeugddienst daarbij een rol zou kunnen spelen. Een algemeen overzicht van de
antwoorden is terug te vinden in Tabel 70. De belangrijkste redenen om iets te willen
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doen is omdat de emmer voor veel jongeren al is overgelopen. Zo voelen zich onveilig
of de problemen die ze belangrijk vinden storen hen verschrikkelijk. Ze voelen zich
persoonlijk geraakt en dat is een motivatie om iets te veranderen. Sommige zeggen
ook gewoon dat ze zelf willen helpen aan het verbeteren van de toestand in de stad.
De manieren waarop problemen aangepakt zouden moeten worden, hangt
natuurlijk heel sterk van het soort problemen af. We komen daar later op terug. Nu
kunnen we alleen vaststellen dat de jongeren structureel iets aan de stedelijke
accommodatie zouden doen of strenger tegen uitwassen zouden optreden (meer
politiecontrole ?). De rol van de stad en de jeugddienst zien zij in de eerste plaats als
ondersteunend: luisteren en gehoor geven aan de wensen van jongeren. In de tweede
plaats verlangen jongeren dan toch dat de stad zelf initiatieven neemt zoals
verkeersaanpassingen of het opvoeren van controles.
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Tabel 70 Redenen en manieren om problemen aan te pakken
Waarom zou je iets doen ?

Wat zou je doen ?

Hoe kan de stad en de
jeugddienst daarbij helpen ?

N

%

N

%

N

%

Het stoort en is erg

143

14.8

Accommodatie aanpassen

85

12.1

Ondersteuning voor jongeren

71

12.5

Ik wil helpen

137

14.1

Verkeersaanpassingen

57

8.1

Luisteren naar jongeren

65

11.5

Ik voel me onveilig

125

12.9

Meer bewaking

54

7.7

Jongeren financieren

56

9.9

Het moet dringend veranderen

91

9.4

Praten

53

7.5

Meer controles

51

9.0

Ik wil een betere omgeving

55

5.7

Probleem aanpakken

50

7.1

Meer ruimte/ middelen

47

8.3

Ik heb er zelf last van

52

5.4

Actie voeren

48

6.8

Reclame maken

45

8.0

Het verkeer is onveilig

45

4.6

Activiteiten/ evenementen

45

6.4

Actie ondernemen

32

5.7

Het is voor iedereen belangrijk

33

3.4

Contact met beleidsmensen

40

5.7

Verkeersaanpassingen

26

4.6

Er gebeurt nu niets

24

2.5

Jeugdraad & politiek

29

4.1

Meer activiteiten

18

3.2

Ik wil meer ruimte

22

2.3

Petities & enquêtes

25

3.5

Info geven

14

2.5

We vervelen ons

20

2.1

Migranten terugsturen

22

3.1

Drugsbestrijding

14

2.5

Drugs is gevaarlijk

20

2.1

Zwaarder straffen

22

3.1

Problemen oplossen

10

1.8

Omwille van vervuiling en verloedering

15

1.5

Advies geven

21

3.0

Opvang

8

1.4

Omwille van de allochtonen

10

1.0

Afkickcentra bouwen

14

2.0

Strenger vreemdelingenbeleid

8

1.4

Ik wil vrienden helpen

7

0.7

Nieuw beleid

13

1.8

Stad proper maken

8

1.4

7

0.7

Brief/ artikels schrijven

12

1.7

Overleg met burgemeester

7

1.2

163

16.8

Betere vervoerdienst

11

1.6

Openbaar vervoer

6

1.1

Stad properder maken

10

1.4

Maatregelen treffen

4

0.7

Stad veiliger maken

8

1.1

Betere communicatie

3

0.5

Andere

86

12.2

Andere

73

12.9

Omwille van de toekomst van de jeugd

Andere
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De antwoorden in Tabel 70 zijn noodzakelijkerwijs vaag. Niet alleen werden de
oplossingen en wensen van jongeren op heel uiteenlopende manieren geformuleerd.
Ook werden ze opgeschreven als reactie op een bepaald probleem. Om een beter zicht
te krijgen op het verband tussen probleem en oplossing, werd een multiple
correspondentie-analyse uitgevoerd. Deze multivariate techniek maakt het mogelijk
om een grafische voorstelling te maken van het verband tussen de problemen die
jongeren naar voor schuiven en de oplossingen die zij daarbij voorstellen. We
voerden de analyse eerst uit met het verband tussen problemen en de manieren
waarop deze volgens de jongeren aangepakt moesten worden en nadien met de
manieren waarop de stad of de jeugddienst kan helpen bij het oplossen van
problemen.

Figuur 2 Correspondentie-analyse van problemen die jongeren ervaren en oplossingen die zij zouden
hanteren

2

D-Migranten terugsturen

P-Migrantenprobleem
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D-Zwaarder straffen

1
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D-Beter vervoer
P-Mobiliteit

D-Bewaking
P-Vervuiling
P-Criminaliteit
P-Overlast
D-Aanpakken
D-Nieuw beleid
D-Petities
D-Jeugdraad
D-Actie
ondernemen

D-Contact met beleid

0

D-Adviezen
P-Weinig groen

Dimensie 2 Inertie: 0 .292 (22 .6%)

P-Geen opvang

D-Praten met jongeren
P-Drugs

P-Onverdraagzaamheid

P-Te weinig jongeren

D-Petities + brieven schrijven
D- Bijkomende accomodatie
P-Gebrek ruimte
voorzien
P-Niet betrokken worden
P-Niet kunnen uit gaan

-1

D-Activiteiten voorzien

P-Geen activiteiten.

P-Verveling

-2
-2

-1

0

1

2

3

Dimensie 1 Inertie: 0 .334 (25 .8%)
Legende
P - Probleem
D - Wat zou jij doen ?

In Figuur 2 wordt het verband onderzocht tussen de problemen die jongeren ervaren
en de oplossingen die zij daarvoor aandragen. We zien dat een heleboel problemen
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en oplossingen rond de oorsprong samenclusteren. Dat zijn de meest voorkomende
problemen en oplossingen. Wanneer we de plot interpreteren zien we dat er
ongeveer drie clusters te ontdekken vallen. Vertrekkend uit de oorsprong is er een
cluster die naar links boven, naar rechts boven en naar onder vertrekt. Rechts boven
vinden we jongeren die vooral migranten als een probleem zien en bijgevolg
migranten willen terugsturen of zwaardere straffen wensen. Dit is een discours dat
zeer sterk bij extreemrechtse ideeën aansluit. Deze cluster omvat een kleine 3 percent
van de jongeren (zie Tabel 70) en wordt afgescheiden omwille van de consequente
antwoordpatronen. Deze extreemrechtse jongeren gelijken met andere woorden heel
sterk op elkaar wat betreft probleemgevoeligheid én oplossingen. De tweede cluster
gaat naar links boven. Hier komen voornamelijk mobiliteitsproblemen naar voor.
Jongeren vinden het verkeer te gevaarlijk en zouden hiervoor structurele
aanpassingswerken in de stad uitvoeren. Daarnaast zouden zij beter openbaar
vervoer voorzien en petities organiseren om hun doelen te verwezenlijken. Tot slot is
er een derde cluster die vooral klaagt over een gebrek aan activiteiten in de stad,
verveling en het ontbreken van plaatsen op uit te gaan, om te fuiven. Hier bevinden
zich ook jongeren die zich niet betrokken voelen bij het beleid. Als oplossingen
zouden deze jongeren activiteiten organiseren of bijkomende accommodatie
bijbouwen. Dit laatste is te begrijpen als fuifaccommodatie.

183
Figuur 3 Correspondentie-analyse van problemen die jongeren ervaren en oplossingen die zij zouden
hanteren
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Figuur 3 vat een analyse samen waarbij we de problemen die jongeren ervaren
samenbrachten met de hulp die zij vanuit de stedelijke overheid of de jeugddienst
zien komen. De figuur is niet zo duidelijk als de vorige. Toch kunnen we ongeveer
dezelfde drie clusters onderscheiden. Rechts in de figuur is er de cluster van
etnocentristische jongeren die van de stad een strenger vreemdelingenbeleid vragen
of gewoon stellen dat er maatregelen genomen moeten worden om wat zij “het
migrantenprobleem” noemen, op te lossen. Deze groep onderscheidt zich opnieuw
door een zere consistent antwoordpatroon maar is slechts 1.4 percent groot. Het gaat
bijgevolg om een zeer kleine kern van jongeren die heel scherp reageert tegenover
allochtonen. De tweede cluster vinden we langs de onderzijde van de plot. Hier
vinden we dit keer de jongeren samen die oplossingen verwachten om de
verkeersproblematiek in de stad te bestrijden maar ook om opvang te voorzien voor
jongeren. Het is niet duidelijk waarom deze twee problemen een gelijklopend
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antwoordpatroon opleverden. Tot slot is er de grote groep problemen en
hulpmaatregelen rond de oorsprong, met een lichte uitdeining naar de bovenzijde.
Aan de bovenzijde vinden we de problemen rond activiteiten en verveling opnieuw
terug. Van de stad en de jeugddienst wordt verwacht dat zij jongeren financieel
tegemoet komen om aan activiteiten te kunnen doen of dat zij meer ruimte in de
stad creëren.
6.2.7.2 Machteloosheid of apathie ?
Die jongeren die zelf niets aan de problemen in de stad of de buurt wilden doen,
werd gevraagd hun antwoord toe te lichten. De vele redenen die opgegeven werden,
zijn herleid naar een beperkt aantal categorieën.

Tabel 71 Redenen om de problemen in de stad of de buurt niet zelf aan te pakken
N

%

Het heeft toch geen effect

328

24.2

Ik weet niet hoe/ Het is te moeilijk

220

16.2

Ik heb geen tijd

193

14.3

Ik heb geen zin

133

9.8

Het is mijn probleem niet

88

6.5

Het is gevaarlijk

69

5.1

Het is de taak van het stadsbestuur

66

4.9

Ze luisteren toch niet

46

3.4

Ze moeten het zelf oplossen

34

2.5

Ik heb schrik

28

2.1

Ik ben geen inwoner

26

1.9

Het is te veel moeite

25

1.8

Ik durf niet

23

1.7

Het is mijn ding niet

17

1.3

Dat is de taak van de politie

17

1.3

Ik ben niet op de hoogte

14

1.0

Ik heb niets te zeggen

12

0.9

Ik heb geen geld

10

0.7

Ik heb zelf problemen

5

0.4

69

5.1

Andere

De resultaten geven in hoofdzaak twee groepen van redenen aan: redenen van
machteloosheid (“het heeft toch geen effect”) en redenen van apathie (“het is mijn
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probleem niet”). Meisjes reageren vaker vanuit een machteloosheidsgevoel. Vooral de
complexiteit van de materie (“ik weet niet hoe”) en het nut (“het heeft geen effect”)
komen bij hen naar voor. Bij de jongens komen beide redenen ook sterk naar voor
,maar daar is een grote groep die ook zegt geen zin te hebben in het oplossen van
problemen. Ook zeggen zij vaker dat problemen oplossen een taak is van het
stadsbestuur en niet van de jongeren. De machteloosheid lijkt wel te dalen met de
leeftijd. De oudste tieners geven vaker aan dat ze er geen tijd voor hebben, terwijl de
jongste tieners vaak hun onvermogen ventileren. Geen tijd hebben, is echter niet
hetzelfde als geen zin hebben. Naarmate men ouder wordt, wordt minder en minder
het “geen zin” argument gebruikt. Allochtone jongeren hebben een heel divers
antwoordpatroon op deze vraag. Zo stellen de Marokkaanse jongeren vooral dat het
allemaal toch geen effect heeft en dat hun problemen niet zijn terwijl de Turkse
jongeren vooral zeggen dat ze geen zin hebben om problemen op te lossen maar ook
dat het aanpakken van problemen voor hen gevaarlijk is. Het gaat daarbij niet alleen
om problemen van onverdraagzaamheid maar ook om problemen met drugs en
verkeersproblemen. Met analyses naar de districten moeten we in deze heel
voorzichtig zijn. Bijgevolg laten we deze hier achterwege.
6.3 Politieke Participatie
Het verlangen om niet enkel van de vruchten van het nationaal beleid te genieten,
maar om ook aan de besluitvorming deel te nemen, is diep geworteld in onze
hedendaagse cultuur. De Westerse maatschappijen hebben allen gekozen voor het
samenlevingsmodel van de gedemocratiseerde rechtsstaat. Dit model beoogt in
theorie een gelijke participatie voor alle burgers en steunt fundamenteel op de
realisatie van twee principes, zijnde politieke gelijkheid en politieke vrijheid. De
democratische participatietheorie vindt haar meest kernachtige uitdrukking in
volgend citaat van Lincoln: “De macht van het volk, door het volk, voor het volk.”
(Dierickx, 1999: 93).
Hierbij valt op dat de klemtoon gelegd wordt op de vrijheid van het volk en de mens
in het algemeen. De mens wordt gezien als een vrij wezen dat fundamentele keuzes
kan maken en daardoor zowel zijn individuele als gemeenschappelijke identiteit
creëert. Politiek kan in deze context beschouwd worden als vrijheidsinstrument. Het
is immers op de politieke bühne dat ieder mens de kans krijgt om zijn visie en zijn
keuzes uit te spreken om zo de maatschappij waarin hij bestaat mee te vormen en te
sturen.
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Maatschappelijke en politieke participatie raakt thema’s als de relatie tussen burger
en overheid, de kloof tussen burger en politiek, ontwikkeling van interactief bestuur,
bevorderen van sociale cohesie, opbouw van sociaal kapitaal, … Zelfs minimale
participatie in kleine groepen bevordert de maatschappelijke betrokkenheid van
individuen en leidt tot een toename van sociaal kapitaal. Het is daarom wenselijk dat
een begrip als politieke participatie breed geïnterpreteerd wordt. Iedere gezonde
democratische samenleving heeft de opdracht het participatieplatform naar haar
burgers toe zo groot en open mogelijk te maken.
Uit het voorgaande mag blijken dat binnen samenlevingen die zichzelf van het label
‘democratie’ voorzien het proces van politieke participatie een must is. Om dit proces
vlot te laten verlopen, is het nodig dat burgers zich actief opstellen en hun
verantwoordelijkheden opnemen.
Bovendien is een goede communicatie- en informatiestroom tussen burgers en
overheid onontbeerlijk. Er moet als het ware een brug gebouwd worden tussen het
individu en de gemeenschap (Dierickx, 1999: 95).
Participatie mag dan al een universeel streven zijn, niet iedereen voelt zich er
evenzeer toe geroepen. Sommige burgers beseffen wel de waarde van een goed
democratisch systeem, maar voelen zich niet geroepen om daar zelf aan mee te
werken. Nog anderen stellen zich geheel passief op ten aanzien van het politieke spel
in al zijn facetten. Toch ligt vandaag het probleem van de participatie niet bij haar
kwantiteit doch bij haar kwaliteit. Er zijn meer burgers die participeren, alleen doen
ze het minder goed. Een tweede probleem waar participatie mee te kampen heeft is
het volgende: wanneer vele burgers inspraak eisen in het beleid zal dit laatste lijden
aan een hoge graad van complexiteit, wat op zijn beurt kan resulteren in moeizame
deelname (Dierickx, 1999).
Dergelijke knelpunten kunnen leiden tot ontgoocheling en frustratie. Het ideaal van
gelijke en universele participatie wordt al te vaak bedreigd door de enorme werklast
van het politieke systeem en door de onoverzichtelijkheid van de beleidsvorming. Het
nobele idee van de democratische participatie loopt hierdoor het risico om te slaan in
haar tegendeel, namelijk een concrete situatie van politieke aliënatie.
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6.3.1 Jeugdparticipatie
Waar politieke participatie al een zeer moeilijke opgave blijkt te zijn voor de
stemgerechtigde burger, is het dat nog veel meer voor jongeren. Toch is het een ‘hot
topic’ binnen onze hedendaagse maatschappij en kan de nood om jonge mensen op
te voeden tot politiek-bewuste burgers niet in vraag worden gesteld. Voortbouwend
op de problemen die de Antwerpse jongeren signaleerden (zie voorgaande
paragrafen), staan we op het einde van dit onderzoeksrapport stil bij de
mogelijkheden van een degelijke participatie van tieners in de stad Antwerpen.
6.3.1.1 Definiëring
Onder jeugdparticipatie verstaan we de actieve inschakeling van jongeren in de
samenleving. Jongeren moeten beschikken over een stem, een forum en voldoende
beleidsruimte om hun ideeën ook effectief in daden om te zetten. Binnen de actieve
welvaartsstaat van vandaag neemt eenieder deel aan de constructie en de
instandhouding van zowel de welvaart als het welzijn. Jongeren beschikken
weliswaar niet over dezelfde wapens als volwassenen, maar ze kunnen wel degelijk
een verschil maken wanneer hen daartoe de kans gegeven wordt (Jans, De Backer,
2001: 1).
Jeugdparticipatie is een begrip dat nog niet heel lang op de bijval van het grote
publiek kan rekenen. Het heeft een groeiproces doorlopen en wordt vandaag de dag
nog vaak kritisch beschouwd. Zo werden opvoeding en politiek lang als twee aparte
werelden gezien. De zuivere ziel van kinderen en jongeren moest ver weg gehouden
worden van de verderfelijke politiek. Later kon politieke vorming op jonge leeftijd
dan weer wel, maar beperkte men zich wijselijk tot louter kennisoverdracht en het
bijbrengen van morele waarden zoals vaderlandsliefde en verantwoordelijkheid. In
onze huidige maatschappij is de houding ten aanzien van politieke ervaringen voor
jongeren dubbelzinnig. Enerzijds beseffen ouders, leerkrachten en andere opvoeders
dat jongeren ingeleid moeten worden in de politieke wereld om, wanneer de tijd
daar rijp voor is, de maatschappelijke orde verder uit te bouwen. Anderzijds biedt
politieke bewustwording de kans om een kritische houding te ontwikkelen en tegen
de gevestigde orde te rebelleren. Jongeren verwachten dat volwassenen met hun
eisen en wensen rekening gaan houden. Ze laten zich niet zondermeer in de hoek
drummen. Natuurlijk krijgt de bewuste jeugd zelf ook de bal terug: tegenover
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toegenomen mondigheid staan immers de eisen van verhoogde responsabiliteit en
zelfdiscipline.
Jongeren krijgen de kans om onder democratische verhoudingen op te groeien en om
zelf hun steentje bij te dragen. Keerzijde van de medaille is dat ze zelf de
verantwoordelijkheid dragen voor het eigen gedrag (Van Daalen, De Regt, 1997: 10).
6.3.1.2 Legitimatie jeugdparticipatie
Critici schilderen jeugdparticipatie vaak af als onnodig met als argumentatie dat
kinderen en jongeren niet rijp genoeg zijn om politiek te bedrijven. Toch laat
jeugdparticipatie zich vanuit verschillende invalshoeken legitimeren. Vooreerst
vanuit democratisch oogpunt. Het begrip democratie is op zich slechts een utopie.
Zonder de voortdurende bewerkstelliging ervan door zowel jong als oud, blijft het
een leeg en nietszeggend begrip. Ook vanuit “humanistisch” standpunt kunnen we
jeugdparticipatie verantwoorden. Jongeren hebben het recht om als volwaardig
individu deel uit te maken van de maatschappij, om in de gelegenheid te worden
gesteld en te worden aangemoedigd taken op zich te nemen. Ze hebben het recht om
eigen beslissingen te nemen om zodoende ook invloed uit te oefenen op hun eigen
leefsituatie en toekomstperspectief (Poort, 1997: 101). Ten derde kan jeugdparticipatie
op basis van sociaal-culturele en pedagogische gronden gelegitimeerd worden. De
heterogeniteit van de jeugd (onder andere naar etnie, leeftijd, sociale status,
(sub)cultuur,…) vraagt om een doordachte en voorzichtige aanpak. Het zou allerminst
een goed idee zijn om de volwassenen van morgen uit het oog te verliezen. Reeds op
jonge leeftijd participeren, speelt een aanzienlijke rol bij de zogenaamde ‘community
development’

(De

Winter,

1994:

17).

Jongeren

verdienen

politieke

en

maatschappelijke opvoeding. Ze moeten de kans krijgen een democratisch leerproces
te doorlopen zodat ze over voldoende bagage beschikken om de overstap naar actief
burgerschap tot een goed einde te brengen (Poort, 1997: 102). Van de Walle merkt
hierbij op dat de jeugdfase nu net de cruciale fase is voor politieke socialisatie. Jonge
kinderen doen emotionele, maar politiek getinte indrukken op (Van de Walle, 1996:
171). Een gebrek aan participatiemogelijkheden kan als dusdanig een remmende
factor vormen voor het ontwikkelingsproces. Bovendien kan actieve betrokkenheid
van kinderen bij hun sociale omgeving opgevat worden als een belangrijke én
stimulerende voorwaarde van ontwikkeling en psychosociaal welzijn. Tot slot wordt
legitimatie gevonden vanuit moreel perspectief. Inzet voor anderen is een
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belangrijke waarde die maar beter zo snel mogelijk meegegeven wordt (Poort, 1997:
102).
6.3.1.3 Voorwaarden voor succesvolle jeugdparticipatie
Om van geslaagde jeugdparticipatie te kunnen spreken moet aan enkele
voorwaarden voldaan worden. Jeugdparticipatie moet ten allen tijde op maat van de
jongeren gemaakt zijn. Dit wil zeggen dat aansluiting gezocht moet worden bij de
leefwereld en de ervaringsruimte van de jongeren. Identiteitsontwikkeling bij
jongeren gebeurt door het opdoen en verwerken van ervaringen. De behoefte om te
‘reizen’ door ervaringsruimten is een onbetwistbaar kenmerk van het jong zijn.
Ervaringen delen en uitwisselen met leeftijdsgenoten vormt tevens een cruciale
schakel in de constructie van sociale vaardigheden die later in maatschappelijk
opzicht goed van pas kunnen komen (XXX, 1999).
Dit alles maakt dat jeugdparticipatie maar echt kan werken wanneer vertrokken
wordt

vanuit

een

analyse

van

de

jonge

leefwereld

en

de

jeugdige

maatschappijpositie door middel van rondetafelgesprekken, enquêtes en dergelijke
meer, in dialoog met de jongeren zelf (Poort, 1997: 126). Tevens moet
drempelverlagend te werk gegaan worden. Het moet voor de jongeren duidelijk zijn
dat een oproep tot participatie er een is gericht tot eenieder van hen, ongeacht ras,
leeftijd of opleiding. Voortdurend dient onderstreept te worden hoe belangrijk hún
inbreng wel is. Men moet willen, durven en kunnen samenwerken met de doelgroep
zodanig dat er een voldoende groot draagvlak uitgebouwd wordt voor een efficiënte
deelname. Het negatieve imago van de politiek zoals dit vaak door jongeren
gepercipieerd wordt, zou ook wat bijsturing kunnen verdragen, bijvoorbeeld door
promotiecampagnes die de boodschap communiceren dat politiek er ook voor hen is
en niet per definitie een saaie bedoening hoeft te zijn (Buitelaar, Verschoor, 1997: 43).
Nog een wezenlijke voorwaarde om van geslaagde participatie te kunnen spreken, is
dat het ten allen tijde om tweerichtingsverkeer moet gaan. Niet louter jeugdigen
mee laten denken, praten en beslissen over de invulling van de samenleving, maar
ook de samenleving aanpassen aan wat jeugdigen werkelijk vinden en willen (Poort,
1997: 104). Jongeren moeten bij beleid betrokken worden. Bovendien moet a priori
duidelijk gemaakt worden wat van hen verwacht wordt: advies, medezeggenschap of
daadwerkelijke politieke actie (Poort, 1997: 56). Ook de verschillende terreinen
waarop zij werkzaam zullen en/of mogen zijn moeten vooraf gecommuniceerd
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worden. Bij jongeren is het met name belangrijk niet te vervallen in loze beloften
maar telkenmale de daad bij het woord te voegen.
6.3.1.4 Profiel van de jeugdparticipant
De laatste jaren heeft men verschillende pogingen gedaan om een profiel op te
stellen van de participerende jongere. Hierbij legde men in de eerste plaats de nadruk
op het belang van het opleidingsniveau: de hoogte van het genoten onderwijs zou
correleren met bepaalde belangrijk geachte attituden, gedragingen en vaardigheden,
die op hun beurt deel uitmaken van de huidige Westerse maatschappijen. Deze
mensen zouden daardoor meer kans maken om te participeren, aangezien hun
gedachtegoed quasi perfect aansluit bij de heersende cultuur. Andere onderzoekers
hechten veel belang aan parameters zoals intelligentie, sociaal-economische status
en kennis.
Wanneer we kijken of jongeren iets te zeggen willen hebben over het beleid in de
Stad Antwerpen, is het verschil tussen ASO en BSO, TSO en KSO groot. Belangrijk
hierbij is dat Tabel 72 bewijs levert voor het feit dat vele jongeren wel de intentie
hebben om mee te participeren, maar in de praktijk deze intentie vaak niet omzetten
in daden. Verder leren de gegevens dat vooral de jongste leeftijdscategorie graag iets
te zeggen wil hebben. Hier zou men kunnen opperen dat het net in deze levensfase is
dat deze jongelingen voor het eerst het gevoel krijgen dat ze in staat zijn dingen te
veranderen. Ook geeft het hen het gevoel “groot” te zijn.
Tabel 72 Iets te zeggen willen hebben naar geslacht, leeftijd en onderwijstype (N=2910)
Willen participeren

Willen participeren

Man

44.8

ASO

50.1

Vrouw

43.3

TSO

37.9

BSO

35.1

KSO

39.1

12 - 14

49.9

15 - 16

37.8

17+

43.7

Totaal

43.8
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Naast de situatie van de jongeren zelf, is er eveneens een onderzoeksstroom die
uitgaat van een correlatie tussen participatiegraad enerzijds en de schoolse
organisatie anderzijds. Volgens deze theorie kan het aanleren van politiek
burgerschap best gebeuren in een omgeving waar het discussiëren wordt
aangemoedigd, waar meningen openlijk mogen worden geventileerd en waar
participatie

op

alle

manieren

wordt

aangemoedigd

(door

bijvoorbeeld

leerlingenraden, extra-curriculaire activiteiten,...). Deze manier van onderwijzen zal
de kinderen de onontbeerlijke basis geven tot participatie in het algemeen en
politieke participatie in het bijzonder (De Groof, Siongers, 1999: 472).
Onderzoek (De Groof, Siongers, 1999) wijst evenwel uit dat het voornamelijk de
schooldirecties uit het ASO zijn die veel belang hechten aan participatie op school. De
directies uit TSO en BSO hinken achterop. Logisch gevolg is natuurlijk dat jongeren
uit de twee laatst genoemde onderwijsniveaus achterblijven bij hun collega’s uit het
ASO. Ze krijgen niet dezelfde kansen om te leren participeren en zich te ontwikkelen
tot mondige burgers. Ze missen het duwtje in de rug dat de jongeren uit het ASO op
school wel krijgen waardoor ze minder efficiënt kunnen participeren, sneller
gefrustreerd raken en minder pogingen ondernemen om tot een goede, actieve
deelname te komen.
Tabel 73 Inspraak willen via een leerlingenraad op school naar geslacht en onderwijsniveau (N=3290)
Totaal

Man

Vrouw

ASO

TSO

BSO

KSO

22.6

19.8

24.7

26.9

17.0

19.2

20.8

Dit alles versterkt de ongelijkheid tussen de jongeren uit het ASO die zich gesteund
zien in hun participatiepogingen en hierdoor een enthousiasme ontwikkelen om zich
verder te ontwikkelen en de jongeren uit TSO en BSO, die niet over deze
mogelijkheden beschikken (niet in aanraking komen met participatorische
vaardigheden en attitudes), zich daardoor onbegrepen voelen en niet de kanalen zien
om hun frustraties te uiten. Het is deze spiraal die kan leiden tot een ongelijke
vertegenwoordiging en afspiegeling van de jeugd in jongerenraden (Dotulong,
1997b: 18). Ook in ons onderzoek zijn het de ASO-jongeren die meer willen
participeren in een leerlingenraad in de school. Uit Tabel 74 blijkt verder dat er een
samenhang is tussen geëngageerd zijn in het sportieve leven en het verenigingsleven
en mogelijk engagement in het politieke leven. Het is vooral opvallend hoe goed de
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percentages van de sportende jongeren aansluiten bij de algemene percentages. De
percentages van de jongeren die lid zijn van een jeugdbeweging liggen voor de
verschillende variabelen zelfs nog hoger.
Tabel 74 Kennis van de Jeugdraad, belang van de eigen mening en iets te zeggen willen hebben naar
beoefenen van sport en lidmaatschap aan een jeugdbeweging
Totaal

Sport

Geen sport

Lid jeugd-

Geen lid

beoefenen

beoefenen

beweging

jeugdbeweging

Kent de Jeugdraad

10.5

10.0

10.3

23.2

7.7

Eigen mening belangrijk vinden

80.6

81.2

78.7

82.8

80.5

Iets te zeggen willen hebben

43.8

45.8

40.1

52.1

41.8

De wil om te participeren is duidelijk ook niet gelijk verspreid over de stad. Zo is er
eerst en vooral al een opvallend verschil in kennis over de jeugdraad. Vooral het
district Berendrecht-Zandvliet-Lillo springt hier zeer sterk uit. Bijna één op drie
jongeren die woonachtig zijn in dit district kennen er de jeugdraad. Daarnaast scoren
ook Linkeroever en Ekeren zeer goed. Bovendien lijkt de kennis van de jeugdraad in
vele districten samen te gaan met het belangrijk vinden van de eigen mening. Enkel
de wil zelf om iets te zeggen te hebben, staat meer los van de jeugdraad. Toch zijn het
opnieuw de Berendrecht-Zandvliet-Lillo-jongeren en de jongeren uit Ekeren die meer
over het beleid te zeggen willen hebben. Mogelijk ligt hun geografische ligging hier
mee aan de basis. Ver weg van het centrum van de beslissingen, maar toch heel
betrokken op het beleid en heel gretig om er deel aan te nemen.
Meer ten zuiden van het centrum is een veel apathischere houding te ontwaren. Niet
dat jongeren hier niets te zeggen willen hebben, want bijna in alle districten vinden
we meer dan 80 percent van de jongeren terug die vindt dat hun mening belangrijk
is. Op het Kiel en in Hoboken zien we echter een zeer lage score jongeren die ook
effectief iets met die mening wil doen.

193
Tabel 75 Kennis van de Jeugdraad, belang van de eigen mening en iets te zeggen willen hebben naar
district
Vindt eigen
Kent de

mening

Wil iets te

jeugdraad

belangrijk

zeggen hebben

Antwerpen-Centrum

7.4

83.0

48.1

Antwerpen-Zuid

3.8

80.8

46.6

Antwerpen-Kiel

5.2

80.0

35.1

Antwerpen-Noord

4.6

85.2

49.3

Berendrecht-Zandvliet-Lillo

27.9

87.2

58.8

Antwerpen-Linkeroever

10.6

90.9

42.7

Antwerpen-Noord

7.5

71.8

40.2

Deurne

9.1

81.8

43.0

Borgerhout

6.2

76.0

44.4

Merksem

9.7

82.2

45.7

Ekeren

11.7

83.1

51.6

Berchem

7.9

82.5

45.9

Wilrijk

8.5

93.9

45.8

Hoboken

7.9

74.1

39.8

6.3.1.5 Thematiek Jeugdparticipatie
Tenslotte willen we in dit deel rond jeugdparticipatie nog even de thema's op een
rijtje zetten die volgens verschillende auteurs van belang zijn voor jongeren. Anders
gezegd gaat het hier om die thema’s die jongeren belangrijk genoeg vinden om er
iets over te willen zeggen. We denken hier ondermeer aan algemene thema’s als
drugs,

verkeer,

racisme,

de

creatie

van

meer

en

betere

uitgaans-

en

recreatiemogelijkheden (van fuifzalen tot skateparken) en betere milieuzorg. Het zijn
allemaal voorbeelden van concrete politieke agendapunten die nauw aansluiten bij
de leefwereld van de jongeren en die bovendien op een hoge graad van jeugdige
belangstelling kunnen rekenen.
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Tabel 76 Thema's die jongeren heel belangrijk vinden naar geslacht en leeftijdscategorie
Totaal

Man

Vrouw

12-14

15-16

17+

Gratis openbaar vervoer

64.7

67.3

62.9

61.4

66.4

66.0

Gratis internet

61.1

65.0

58.3

67.9

65.8

52.3

Voorzien van fuifzaal

59.7

60.9

58.8

60.8

64.0

55.7

Veilig verkeer

59.6

54.7

63.4

65.2

56.1

57.6

Sportruimte

54.6

66.0

46.1

59.0

56.0

50.2

Plaatsen om rond te hangen

46.0

46.4

45.7

50.6

52.0

37.7

Speelpleintjes en parken

41.4

45.2

38.4

48.0

41.6

36.2

Cultuur

24.5

20.5

27.2

19.9

22.7

29.0

Jeugdbeleid

23.0

23.0

22.9

21.2

21.3

25.6

Repetitie-lokalen

19.5

18.8

19.9

17.4

19.2

21.1

Andere

58.7

60.5

54.7

59.8

65.8

51.2

Tabel 76 maakt duidelijk dat voor de door ons bevraagde jongeren de mogelijkheid
van gratis openbaar vervoer een topprioriteit is, op de hielen gezeten door gratis
internet, het hebben van fuifzalen en een veilig verkeer. De invloed van de politiek
van voormalige burgemeester van Hasselt, Steve Stevaert, heeft duidelijk school
gemaakt.
Hoewel de resultaten vrij gelijklopend zijn, duiken er toch enkele verschillen op
tussen de geslachten: jongens hechten meer dan meisjes belang aan gratis openbaar
vervoer en internet, terwijl bij de meisjes veilig verkeer op nummer één staat.
Sportruimte is het meest seksegebonden thema. Het is veel belangrijker voor de
jongens dan voor de meisjes.
Ook de leeftijd zorgt voor enige diversiteit. Enkele thema’s winnen aan belang
naarmate de jongeren opgroeien (bijvoorbeeld cultuur). Voor de meeste thema’s zien
we echter een omgekeerde beweging; ze boeten aan belang in met de jaren
(bijvoorbeeld het hebben van gratis internet of plaatsen om rond te hangen). Deze
bewegingen kunnen verklaard worden door het tijdsbestedingspatroon van de
verschillende leeftijdscategorieën. De opwaartse beweging van het thema cultuur
laat zich makkelijk begrijpen. Cultuur in de brede zin van het woord richt zich toch
iets vaker tot een wat ouder publiek. Jeugdbeleid is een thema dat vooral in de
leeftijdscategorie zeventien plus aan belang wint. Het hebben van een fuifzaal
daarentegen is iets wat aan belang inboet bij de oudste tieners.
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Naar district zijn de verschillen moeilijker te interpreteren. De resultaten volgen in
grote lijn de algemene trend. Alleen zijn er enkele verschillen naar district waar te
nemen. Tabel 77 geeft echter wel aan dat er twee districten zijn waar jongeren
systematisch hoger scoren dan in de rest: Borgerhout en Antwerpen Noord ( 2060).
Mogelijk zijn de percentages hier hoger dan bij de andere districten omwille van een
hogere nood en een scherper aanvoelen van bepaalde problematieken. Zo wordt de
verkeersproblematiek en het gebrek aan sport- en spelproblematiek in deze districten
als zeer belangrijk aanzien.
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Tabel 77 Thema's die jongeren heel belangrijk vinden naar district
Antwerpen-

Antwerpen-

Antwerpen-

Antwerpen-

Berendrecht-

Antwerpen-

Antwerpen

Centrum

Zuid

Kiel

Noord (2030)

Zandvliet-Lillo

Linkeroever

Noord (2060)

Gratis openbaar vervoer

60.6

65.0

67.4

62.9

65.2

75.5

62.9

Gratis internet

60.5

61.3

64.5

68.5

65.7

67.4

68.5

Voorzien van een fuifzaal

58.4

56.2

66.7

53.9

49.3

61.3

53.9

Veilig verkeer

62.4

63.5

61.8

66.4

54.4

52.7

66.4

Sportruimte

54.1

54.5

54.3

52.6

52.9

61.3

52.6

Plaatsen om rond te hangen

50.0

46.6

50.0

40.7

49.3

48.4

40.7

Speelpleintjes en parken

46.4

45.1

36.4

46.8

43.3

39.4

46.8

Cultuur

31.2

30.6

29.1

41.6

17.9

21.3

41.6

Jeugdbeleid

27.1

22.9

26.1

29.6

20.3

21.5

29.6

Repetitielokalen

27.6

15.9

27.3

19.9

14.9

20.4

19.9

Andere

75.0

43.8

66.7

61.1

71.4

50.0

61.1
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Deurne

Borgerhout

Merksem

Ekeren

Berchem

Wilrijk

Hoboken

Gratis openbaar vervoer

68.2

66.1

60.6

64.6

61.5

62.3

61.9

Gratis internet

59.5

69.3

64.1

60.5

64.5

51.3

52.8

Voorzien van een fuifzaal

63.8

58.6

58.4

64.4

59.7

53.9

55.7

Veilig verkeer

52.3

66.7

54.5

59.4

60.7

60.5

64.8

Sportruimte

51.6

59.9

49.8

54.7

58.0

48.7

59.7

Plaatsen om rond te hangen

44.4

41.3

47.6

55.0

52.6

46.7

39.3

Speelpleintjes en parken

33.8

51.4

38.1

44.4

44.3

37.7

43.1

Cultuur

17.5

37.4

18.0

17.0

27.8

23.7

24.8

Jeugdbeleid

17.9

32.9

16.7

19.9

22.8

22.7

27.1

Repetitielokalen

15.6

28.5

12.5

16.8

15.0

25.3

16.5

Andere

41.9

57.1

56.0

60.0

75.0

0.0

45.5
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6.3.2 Verschillende vormen van jeugdparticipatie
Er bestaan verschillende manieren om jongeren te laten participeren: jongerenraden,
jeugdadviesraden,

jeugdpanels,

kindergemeenteraden,

jeugdcommissies,

jeugdgemeenteraden en zelfs een heus jongerenparlement. Bij dit alles is het van het
grootste belang dat de jongeren voldoende steun krijgen van volwassenen, want
zonder deze steun hebben deze projecten weinig kans tot slagen.
Bij het participeren kan men verschillende gradaties onderscheiden. Men kan ervoor
kiezen de jongeren te informeren (daarbij niet te vergeten zichzelf ook goed te
informeren over de jongeren), maar evengoed kan geopteerd worden voor het
raadplegen van de doelgroep in kwestie om zo naar hun houding inzake diverse
plannen en standpunten te peilen. Jongerenparticipatie wordt in dit geval
voornamelijk begrepen als zijnde van adviserende aard. De laatste optie bestaat erin
de jongeren daadwerkelijk medezeggenschap te geven, waarbij nog een onderscheid
moet worden gemaakt tussen medezeggenschap bij het beleid of bij de uitvoering
ervan.
De stad Antwerpen lijkt voor de laatste optie te hebben gekozen. Zij vindt het vooral
belangrijk dat de jeugd inspraak heeft. Dit gegeven vertaalt zich in de praktijk naar
het houden van een aantal jeugdpeilingen per jaar. Op basis van de resultaten van
deze peilingen worden er in het college beslissingen genomen. Ook de
jeugdparagraaf waar het advies van de jongeren gevraagd moet worden op een
aantal beleidsdomeinen, mag in deze niet onvermeld blijven. De jeugdparagraaf
garandeert de participatie van jongeren niet enkel op momenten waarop
beleidsplannen gemaakt worden maar ook bij de concrete uitvoering van het beleid
(én op domeinen die niet tot de bevoegdheid van jeugd behoren).
Voorwaarden voor een geslaagde opiniepeiling bij jongeren zijn het werken vanuit
hun leefwereld en interesses, duidelijkheid over de doelstelling, het waarmaken van
beloftes, bevragingen op maat van kinderen en jongeren en niet enkel de mondigen
aan het woord laten. Wanneer de deelname aan de peilingen voldoende ruim is,
leveren de resultaten een goede voedingsbodem op voor een efficiënt beleid. De
oudste vorm van inspraak en participatie aan het beleid zijn de jeugdraden. Ze
brengen steeds vaker advies, waarmee rekening gehouden wordt. Naast de
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jeugdraden zijn ook de kinderraden ontstaan (zie hoger). Deze bieden bijkomende
mogelijkheden tot participatie aan de jongsten.
Tabel 78 Manier waarop jongeren iets te zeggen willen hebben naar geslacht en leeftijd
Totaal

Man

Vrouw

12-14

15-16

17+

Website

58.9

62.4

56.0

62.0

56.7

57.3

Enquête

49.1

46.8

50.9

51.3

50.7

45.7

Jeugdraad

48.4

45.6

50.3

27.3

54.1

63.9

Tienerraad

47.9

44.9

50.4

76.3

56.0

16.0

Leerlingenraad op school

47.7

41.4

52.5

51.7

45.7

45.2

Stadsradio voor jongeren

44.5

43.6

45.4

49.0

46.2

39.2

Chatsessie met een schepen

33.7

37.7

30.6

36.5

32.1

32.2

Chatsessie met de burgemeester

33.5

38.7

29.5

36.5

31.3

32.0

Luisteruurtje bij de burgemeester

25.5

30.7

20.9

24.4

21.5

28.2

Luisteruurtje bij een schepen

21.6

28.7

16.2

21.9

18.7

23.3

Kinderraad

15.3

17.7

13.9

23.2

13.6

8.9

Postkaarten-actie

14.4

13.7

14.9

18.4

16.0

9.4

Andere

4.0

6.4

2.2

3.4

3.6

4.8

Tabel 78 leert ons iets over de manier waarop jongeren willen participeren aan het
beleid. Het meest populaire participatiemedium is participeren via het internet.
Daarnaast zijn ook enquêtes en de verschillende adviesraden populair. Enkel de
kinderraad valt hier buiten. Dat heeft te maken met de connotatie met “kleine
kinderen” die door de tieners liever niet gemaakt wordt. De “tienerraad” heeft
trouwens hetzelfde probleem in de categorie boven 17 jaar. Chatten met de
burgemeester of met een schepen zien ongeveer een derde van de Antwerpse
jongeren wel zitten. Uiteraard zou dit een meer dan gevulde chatsessie opleveren,
maar als participatiemiddel is het zeer direct omdat onmiddellijk contact gelegd kan
worden met het hoogste bestuursniveau.
De verschillen tussen jongens en meisjes zijn eerder beperkt. Jongens voelen zich iets
meer aangesproken door participatie via nieuwe media (via een website, een
chatsessie) of via een meer directe vorm van communicatie (luisteruurtje). De meisjes
houden het liever op de traditionele kanalen als tienerraad, jeugdraad en
leerlingenraad.
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Hoewel moeilijk te duiden, zijn er ook naar district opvallende verschillen (zie Tabel
79). Zo zien we dat zowel Berendrecht-Zandvliet-Lillo als Ekeren gewonnen zijn voor
inspraak via zowel een website als via een enquête. De jongeren uit de andere
districten schuiven slechts een van beide sterk naar voor. Opvallend is dat er ook
sterke verschillen zijn tussen een jeugdraad (bv. Wilrijk) en een tienerraad (bv.
Berendrecht-Zandvliet-Lillo). Misschien is een verschil in perceptie tussen jongeren
uit verschillende districten op dit gebied. Eerder werd wel duidelijk dat dergelijke
semantisch verschil heel duidelijk meespeelt in de leeftijd van de jongeren. Oudere
tieners willen veel meer een jeugdraad, terwijl jongere tieners voorstander zijn van
een tienerraad. Omwille van het sterke verband met de leeftijd kan dit mogelijk
verder meespelen in het antwoordpatroon op deze vraag over de verschillende
districten.
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Tabel 79 Manier waarop jongeren iets te zeggen willen hebben naar district
Antwerpen-

Antwerpen-

Antwerpen-

Antwerpen-

Berendrecht-

Antwerpen-

Antwerpen

Centrum

Zuid

Kiel

Noord (2030)

Zandvliet-Lillo

Linkeroever

Noord (2060)

Website

56.5

51.8

42.2

59.0

61.4

66.0

58.6

Enquête

43.5

41.2

31.1

53.8

61.4

53.2

45.9

Jeugdraad

46.8

38.8

42.2

41.0

36.4

46.8

48.6

Tienerraad

38.7

48.2

60.0

66.7

77.3

66.0

46.8

Leerlingenraad op school

35.5

51.8

44.4

64.1

61.4

51.1

60.4

Stadsradio voor jongeren

40.3

49.4

48.9

61.5

40.9

44.7

48.6

Chatsessie met een schepen

19.4

35.3

40.0

33.3

34.1

21.3

33.3

Chatsessie met de burgemeester

21.0

34.1

40.0

30.8

43.2

23.4

29.7

Luisteruurtje bij de burgemeester

27.4

25.9

24.4

25.6

34.1

21.3

24.3

Luisteruurtje bij een schepen

29.0

23.5

13.3

17.9

11.4

27.7

18.9

Kinderraad

12.9

10.6

13.3

10.3

25.0

21.3

18.9

Postkaartenactie

19.4

12.9

15.6

10.3

18.2

12.8

22.5

Andere

6.5

2.4

6.7

2.6

2.3

4.5
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Deurne (2100)

Borgerhout

Merksem (2170)

Ekeren (2180)

(2140)

Berchem

Wilrijk (2610)

(2600)

Hoboken
(2660)

Website

58.3

49.6

64.8

61.8

48.6

66.7

64.1

Enquête

45.7

44.9

54.3

62.9

37.8

48.9

46.9

Jeugdraad

45.7

52.0

53.7

34.8

47.3

60.0

45.3

Tienerraad

35.1

43.3

58.0

64.0

41.9

40.0

37.5

Leerlingenraad op school

43.7

54.3

42.0

51.7

35.1

40.0

50.0

Stadsradio voor jongeren

36.4

40.9

48.8

43.8

35.1

37.8

37.5

Chatsessie met een schepen

35.8

36.2

35.2

41.6

35.1

33.3

31.3

Chatsessie met de burgemeester

37.7

33.1

37.7

42.7

29.7

31.1

32.8

Luisteruurtje bij de burgemeester

26.5

32.3

24.7

20.2

18.9

28.9

23.4

Luisteruurtje bij een schepen

18.5

33.9

27.8

14.6

18.9

13.3

29.7

Kinderraad

7.9

22.8

13.6

14.6

18.9

17.8

20.3

Postkaartenactie

10.6

19.7

13.0

10.1

16.2

8.9

17.2

5.3

4.7

3.1

5.6

6.8

4.4

4.7

Andere
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6.3.3 Beperkte politieke participatie door jongeren
Uit voorgaande resultaten mag blijken dat politieke participatie van jongeren
allesbehalve een eenvoudig gegeven is. Jeugdparticipatie kan op tal van wijzen
gedefinieerd en uitgewerkt worden, doch niets van dit alles biedt enige garantie tot
succes. Jeugdparticipatie is een continu proces van vallen en opstaan waarbij heel
wat hindernissen de lange weg bezaaien. Alle goede bedoelingen ten spijt blijft
jeugdparticipatie al te vaak een zaak van de happy (?) few. De beperkte deelname van
jongeren kan zeer algemeen herleid worden tot de traditionele knelpunten waar
jeugdige participatie zich herhaaldelijk mee geconfronteerd weet. Meer concreet
kunnen we volgende redenen aanhalen.
Leeftijd
Allereerst kunnen we niet voorbij het feit dat het hier wel degelijk om jonge mensen
gaat en dus allerminst om volwassen burgers of doorwinterde politici. Al hebben
jongeren de laatste decennia enorm aan mondigheid gewonnen, toch blijven zij een
zwakke maatschappelijke en politieke positie innemen (Van Daalen, De Regt, 1997).
Men mag jongeren niet dwingen om op een volwassen manier aan politiek te doen.
Daar hebben zij immers de munitie niet voor. Ze zijn niet voldoende gewapend om
verschillende belangengroepen tegen elkaar uit te spelen en missen de steun van
uitgebreide interne of externe netwerken (Dotulong, 1997b). Dit maakt dat zij het
risico lopen negatieve ervaringen op te doen en aldus worden zij, meer nog dan
volleerde

burgers,

vatbaar

voor

gevoelens

van

politiek

wantrouwen

en

machteloosheid die op hun beurt dan weer kunnen resulteren in vroegtijdige
aliënatie.
Gebrekkige deelnamestructuur
Een tweede reden vinden we in het feit dat vaak vergeten wordt om de bestaande
politieke structuur van gemeente of provincie af te stemmen op de specifieke noden
van de jonge deelnemers. Jongeren bewandelen de traditionele wegen niet en
moeten op hun terrein aangesproken worden.
Participatie-onkunde
Als derde reden halen we hier de zogenaamde kloof tussen de politiek en de jongeren
aan. De hedendaagse jeugd weet vaak niet tot wie men zich moet wenden of waar
men naartoe kan om te kunnen participeren. Maar ook langs de andere kant vinden
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we wel wat onwetendheid terug. De politieke actoren zijn er zich niet van bewust
wat de jongeren bezighoudt: wat zijn hun interesses, hun problemen, hun noden ?
Inspraak moet dan ook naar voren geschoven worden als een noodzakelijke
voorwaarde om een beleidsplan op te stellen dat aansluit bij de behoeften van de
doelgroep (Van de Walle, 1996: 169).
Tal van actoren kunnen een zekere rol van betekenis spelen bij het dichten van de
kloof en bij het bestrijden van politieke onkunde op jonge leeftijd. Zo denken we hier
bijvoorbeeld aan de school. Dit is de plaats bij uitstek om jongeren een beter inzicht
in het politieke bedrijf te verschaffen (bijv. via lespakketten over de werking van de
gemeenteraad of via een bezoek aan het gemeentehuis en dergelijke meer). De
jongeren moeten zich op school aangespoord weten tot politiek engagement (Poort,
1997: 120-126).
Ook het plaatselijke bestuur kan en moet meer oog hebben voor de jongeren. We
haalden eerder reeds aan dat de structuur aanpassing verdient. Maar er bevinden
zich nog tal van andere wapens in het arsenaal van de lokale overheden die hen in
staat stellen werk te maken van een efficiënte dienstverlening naar een jong cliënteel
toe. Zo kan men bijvoorbeeld regelmatig werkvergaderingen houden met jongeren of
de contactmogelijkheden verhogen door het plaatsen van een ideeënbus of het
opstarten van een interactieve website (Poort, 1997).
Een laatste belangrijke actor die we hier nog wensen te vernoemen zijn de nationale
politieke partijen. Zij kunnen de bestaande kloof dichten door hun imago meer af te
stemmen op een jong publiek door de politiek in het algemeen en hun partij in het
bijzonder van een ander label dan ‘saai’ te voorzien. Tevens zijn zij in staat actief de
politieke onkunde te bestrijden door informatiedagen te houden voor jongeren,
bijeenkomsten te organiseren of informatieve doch flitsende websites op
jongerenmaat te creëren (Buitelaar, Verschoor, 1997: 45).
Participatie-onwil
Het beperkte succes van jeugdparticipatie kent ook nog een vierde reden. Hiervoor
wijzen we op het feit dat we niet blind mogen zijn voor de problemen bij de jongeren
zelf. Het zou naïef zijn te denken dat alle jongeren wel graag willen participeren,
maar noodgedwongen de strijd opgeven na tal van tegenslagen. Sommige jongeren
beginnen niet eens aan de politieke strijd en hebben niet te kampen met gevoelens

205
van politieke machteloosheid, maar wel met gevoelens van politieke nonchalance en
desinteresse. Soms kan men hen zelfs niet warm maken voor de actualiteit. Politiek
lijkt voor deze groep een ver-van-m’n-bed-show waar ze liever geen energie aan
verspillen. Naast nonchalance en achteloosheid kunnen we jongeren vaak ook een
vrij egoïstische houding verwijten. Ze zijn enkel geïnteresseerd als ze daarmee hun
eigen levenssituatie of die van vrienden kunnen verbeteren (Poort, 1997: 109).
Jongeren die zich op alle terreinen én op lange termijn willen engageren zijn dan ook
zeldzame subjecten (Dotulong, 1997b: 18).
De aversie die jongeren hebben ten overstaan van politiek kan verklaard worden door
het gegeven dat jongeren nog niet gematigd zijn in hun denken en aldus meer
vatbaar zijn voor extremen als bijvoorbeeld het anarchistisch gedachtegoed of de
ideologieën die zich aan de uiterste zijden van het politieke spectrum bevinden
(zowel extreem-links als extreem-rechts). De jeugd van nu heeft lak aan autoriteit en
beleeft de wereld fragmentarisch en pragmatisch (Poort, 1997: 109). De zeldzame
kwaliteit van het genuanceerd denken en het compromissen sluiten is niet altijd aan
jonge mensen besteed, zodoende hebben de traditionele partijen het bij de
hedendaagse jeugd verkorven (Van de Walle, 1996: 173). De jeugdige generatie staat
negatief ten opzichte van participatie omdat de besluitvorming naar hun normen
veel te traag gaat. Jongeren keren de traditionele bureaucratie de rug toe en eisen
mobiliteit en snelheid (Dotulong, 1997a: 25).
Politiek cynisme
Een vijfde verklaring voor de beperkte jeugdparticipatie vinden we in het politiek
cynisme dat ook bij jonge mensen terug te vinden is. Een groot gedeelte van de jeugd
keert participatie de rug toe wanneer ze geconfronteerd worden met hypocrisie en
machtsmisbruik, twee begrippen die intuïtief verbonden zijn aan de strijd der
titanen die politiek soms is (Buitelaar, Verschoor, 1997: 43).
De politieke interesse en het vertrouwen in de maatschappij zouden bij jongeren op
een laag pitje staan en nog steeds verder bekoelen. Jongeren zijn opgegroeid in een
wereld waarin de media een belangrijke rol spelen en waarin het duidelijk wordt dat
er op de politiek bühne vele machtsspelletjes worden gespeeld. Deze generatie is
evenwel sterk in het doorzien van deze spelletjes waardoor ze snel ontmoedigd raken
en niet meer de moeite nemen zelf deel te nemen aan het beleid (Buitelaar,
Verschoor, 1997: 43). Jongeren hebben het gevoel dat politiek niets anders is dan
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conflicten en achterbaks gemanipuleer. Het is van belang hen te doen inzien dat het
ook anders kan.
Tabel 80 toont aan dat jongeren inderdaad weinig interesse tonen voor al wat met
beleid te maken heeft. Vooral de meisjes, de 15 tot 16-jarigen en de maatschappelijk
sterke jongeren tonen een hoge mate van desinteresse. Echter, wanneer de jongeren
individueel bevraagd worden over hun politieke interesse geven de cijfers aan dat ze
allemaal wel enige politieke interesse hebben (zie hoger).
Tabel 80 waarom men niets te zeggen wil hebben over het beleid in Antwerpen, naar geslacht en
leeftijd (N=3337)
Totaal

Man

Vrouw

12-14

15-16

17+

Niet boeiend, geen interesse

39.7

36.4

42.0

37.3

44.4

37.7

Niet voldoende kennis

9.2

8.7

9.5

10.9

6.6

9.7

Haalt niets uit

6.5

6.6

6.6

3.8

5.6

9.3

Ik woon niet in Antwerpen

6.4

6.4

6.6

2.7

2.7

12.2

Moei me daar niet mee

6.1

6.4

6.0

8.0

6.9

4.0

Geen tijd

5.7

5.4

6.0

2.4

4.5

9.1

Geen zin, behoefte

5.5

5.6

5.4

5.9

7.7

3.6

Goed zoals het is

4.3

5.2

3.4

6.8

4.0

2.7

Geen geschikte capaciteiten

3.3

3.3

3.1

3.8

3.2

2.9

Is voor anderen

3.0

3.3

2.8

4.1

3.5

1.9

Ik heb niets te zeggen

3.0

2.7

3.3

5.0

2.9

1.7

Te veel werk en energie

1.1

1.6

0.7

1.5

0.5

1.3

Te jong

0.9

1.6

0.4

1.5

1.3

0.2

Te grote verantwoordelijkheid

0.8

1.2

0.4

1.5

1.1

0.0

Geen politieke interesse

0.5

0.4

0.6

0.3

0.5

0.6

Te veel = inefficiënt

0.5

0.6

0.4

0.6

0.5

0.4

Andere

3.5

4.7

2.7

3.8

4.0

2.7

Deze discrepantie kan misschien verklaard worden door het feit dat het niet politiek
geïnteresseerd zijn geen sociaal wenselijk antwoord is, maar vooral ook doordat
jongeren zichzelf niet de capaciteiten aanmeten om aan politiek te doen (dit geldt
vooral voor de maatschappelijk kwetsbaren) en niet vinden dat ze over voldoende
kennis beschikken. Vaak geloven jongeren ook dat hun stem niet echt veel uithaalt.
Opvallend is dat naarmate jongeren ouder worden, ze steeds minder tijd zeggen te
hebben om met politiek en participatie bezig te zijn. De jeugd participeert zodoende
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niet altijd evenveel en even graag. Een kanttekening die we hierbij nog even willen
maken, is het probleem dat dergelijke beperkte participatie creëert. Er zijn wel
degelijk jongeren die er bewust voor kiezen om politiek het voortouw te nemen.
Alleen is deze selecte groep niet altijd een even correcte afspiegeling van de jeugdige
generatie zelf (Van de Walle, 1996: 170). De moeilijkheid hier is dat er momenteel veel
monoculturen van jongeren naast elkaar bestaan waardoor jongeren als het ware
een gesegregeerde groep vormen. We spreken hier van informele en subculturele
segregatie die er evenwel voor zorgt dat jongeren niet altijd evenveel voeling met
elkaar hebben (XXX, 1999: 12). Dit komt de vertegenwoordiging en dus de goede
werking van de participatie niet ten goede.

7 Besluit

In dit onderzoek staat de communicatie van de stedelijke jeugddienst van Antwerpen
centraal. Het onderzoek tracht een antwoord te geven op drie onderzoeksvragen. In
de eerste plaats wordt gekeken naar het communicatiegedrag van de Antwerpse
jongeren.

Zij

zijn

de

“ontvanger”

om

het

in

klassieke

communicatiewetenschappelijke termen te zeggen. Het onderzoek gaat na welke
media jongeren gebruiken en op welke manieren hun communicatie verloopt. De
tweede onderzoeksvraag concentreert zich dan op de “zender”: de jeugddienst.
Hierbij staat zowel de bekendheid en het imago van de jeugddienst centraal als de
materiële communicatievormen van de jeugddienst. Is de jeugddienst gekend bij de
tienerpopulatie en zo ja hoe kijkt men dan aan tegen die jeugddienst ? Aan de andere
kant wordt het huidige communicatiebeleid belicht via de brochures en gadgets die
bij het communiceren ingezet worden. Het onderzoek gaat daarbij ook kijken in
welke mate jongeren zelf aangeven waar de communicatie van de jeugddienst kan
verbeteren. Waar houden zij nu niet van en waar zien zij mogelijkheden om hen op
een betere manier te bereiken ? Tot slot wordt kort ingegaan op de boodschap van de
jeugddienst. Die boodschap is op zich heel complex en divers. Zo complex dat het
misschien een heel onderzoek zou vergen om daar gedetailleerd inzicht in te
verwerven. De boodschap waar in dit onderzoek op gefocust werd, is de houding van
jongeren ten aanzien van de actualiteit en de politiek. Van jongeren wordt immers
vaak beweerd dat zij niet geïnteresseerd zijn in hun omgeving, dat ze politiek
gealiëneerd zijn en niet geëngageerd zijn. In het onderzoek proberen we na te gaan
in welke mate dit ook het geval is en of jongeren politiek en de actualiteit echt zo ver
van hun bed vinden staan. In dit besluit geven we een overzicht van de antwoorden
die het onderzoek biedt op de onderzoeksvragen en op de beleidsaanbevelingen die
daaruit voortvloeien.
7.1 Jongeren communiceren
De eerste onderzoeksvraag bekijkt het communicatiegedrag van jongeren. De
penetratie van media is bijzonder groot bij jongeren. Zowel de oudere media zoals
televisie en radio als de nieuwe media (Internet, GSM) zijn wijd verspreid in de
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huisgezinnen. Het aandeel televisies in de gezinnen is wel lager dan verwacht.
Anderzijds ligt het aandeel Internetaansluitingen zoals verwacht hoog. De Vlaming is
op het einde van de jaren negentig in grote getale op Internet aangesloten en dat
wordt duidelijk zichtbaar in het onderzoek. Toch is dit voornamelijk een fenomeen
dat zich onder de autochtone jongeren voordoet. Allochtone gezinnen beschikken
veel minder over een computer, laat staan over een Internetaansluiting. Op de eigen
kamer van de jongeren vinden we bij velen een miniatuurkopie van de woonkamer:
muziekinstallatie, TV, computer. Vooral jongens beschikken veel meer dan meisjes
over een eigen computer op hun kamer. In veel gevallen is dat nog zonder
Internetaansluiting (slechts een kwart beschikt over een toegang tot het wereldwijde
web). Dat jongens veel actiever zijn bij het spelen van computerspelletjes, zal hierbij
niet verbazen.
De televisie en de GSM staan centraal. Het zijn de media waar jongeren de meest
emotionele band mee hebben en waar ze het sterkst aan vast houden. Ik kijk en ik bel,
dus ik besta. Dat laatste is vooral waar bij de oudere tieners. Hoe ouder men wordt,
hoe belangrijker de GSM. Ondanks de hoge graad van mediabezit, leeft bij deze
media-omnivoren toch nog één droom: op de kamer een eigen PC met
Internetaansluiting. Zoals gezegd ontbreekt deze nu bij vele jongeren. Waarschijnlijk
mogen we verwachten dat de minderheid aan surfers in de nabije toekomst nog fel
zal groeien. De belangrijkste hinderpaal daar zal ongetwijfeld het verlies aan
ouderlijke controle zijn over het surfgedrag. Zodra de Interaansluiting in de
tienerkamer opduikt, vermindert immers het zicht van de ouders op surfplaatsen en
–tijden.
De GSM neemt niet alleen een sterk emotionele plaats in, in het leven van de jongere,
het is tevens zijn primordiaal communicatiemiddel. Afspreken met andere jongeren
gebeurt nog wel via de klassieke telefoonlijn (en dus meestal op kosten van de
ouders) maar is in de eerste plaats een kwestie van bellen met de GSM of het sturen
van SMS-berichten. E-mail speelt bij het afspreken tussen jongeren geen rol. Dat is
vreemd omdat e-mailsites wel een belangrijke plaats innemen binnen het surfgedrag
van jongeren. De meerderheid van de jongeren surft immers op Internet én heeft een
persoonlijk e-mailadres. Naast het e-mailen hebben voornamelijk chatboxen en
zoekmachines op Internet veel aantrek bij jongeren. In de eerste plaats is Internet er
bijgevolg om te communiceren met andere jongeren. In de tweede plaats om
websites op te zoeken die hun interesse wegdragen. Meisjes houden het daarbij veel
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meer op zoeken naar websites en chatten, terwijl de jongens meer bezig zijn met
muziek downloaden en spelletjes spelen of informatie over spelletjes op te zoeken.
Entertainment
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Internet
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bovendien

sterk

gebonden

aan

lagere

opleidingsniveaus (BSO-leerlingen). In het TSO en voornamelijk het ASO wordt
Internet eerder gebruikt om met elkaar te communiceren en iets minder om met
elkaar online te spelen. Als jongeren met een informatievraag zitten, is de oplossing
voor de jongens vaker het Internet. Zij gaan antwoorden online zoeken. Meisjes
daarentegen zullen toch nog vaker de directe communicatie opzoeken en ten rade
gaan bij vrienden of ouders. Opvallend daarbij is dat kranten een rol beginnen spelen
in het informatieproces naarmate de jongeren ouder worden. De bibliotheek speelt
in dit verhaal absoluut niet mee. De rol van tempel van kennis is afgestaan aan de
wereldwijde digitale snelweg.
7.2 Communicatie vanuit de jeugddienst
Het belangrijkste deel van de studie betreft de evaluatie van de jeugddienst en de
mogelijke bijsturingen in het communicatiebeleid naar de toekomst toe. Zoals
gezegd worden hierbij zowel de jeugddienst en haar activiteiten bekeken als de
communicatie vanuit de jeugddienst zelf. De jeugddienst op zich is nauwelijks
bekend bij de Antwerpse jongeren. Niet alleen doet de naam “jeugddienst” geen
belletje rinkelen, de meeste jongeren zijn nog nooit een jeugddienst binnengestapt
of kwamen er mee in aanraking. Dat laatste moeten we echter wel nuanceren. Ook al
zeggen jongeren dat ze de jeugddienst niet kennen, een aantal activiteiten van de
jeugddienst zijn wel bekend. Vooral de Grabbelpas en de speelstraat worden door
veel jongeren herkend. De Grabbelpas is niet voor jongeren boven de twaalf maar is
duidelijk een bekende formule die al jaren meegaat. De scholieren van nu zijn de
Grabbelpasleeftijd nog niet zo lang ontgroeid. Dat verklaart de hogere
vertrouwdheid. De speelstraten zijn een nieuwere activiteit die echter zoveel mediaaandacht gekregen heeft dat de hogere vertrouwdheid met het concept hieraan te
wijten kan zijn. Daarnaast merken we dat de bekendheid van de activiteiten van de
jeugddienst onevenwichtig verspreid is over de stad. Zo is de Grabbelpas veel
bekender in Wilrijk, Merksem en Ekeren. Wham! Is dan weer meer bekend in
Antwerpen-Noord. Mogelijk speelt een andere interesse of een andere manier van
reclame maken hierin mee. De jeugdinformatiepunten waar in 2002 veel aandacht
naar ging, zijn mogelijk nog slechter bekend bij jongeren dan de jeugddiensten. Voor
de enkele de jongeren die beweren een JIP te kennen of reeds in een JIP binnen
geweest zijn, blijkt dat zij een JIP vooral gebruiken voor vrije tijdsaspecten. Voor
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vragen rond drugs, vakantiewerk of seksualiteit wordt veel meer gebruik gemaakt
van het Internet of de vriendenkring. De ouders worden ook als informatiepunt
aangehaald. Uit de enquête is onmogelijk af te leiden of de jongeren werkelijk een JIP
(als JIP dan) binnengestapt zijn en of dit dan ging om eerstelijnshulp en
doorverwijzing of gewoon om een algemene informatievraag. Dergelijke informatie
moet verzameld worden bij de JIP’s zelf. De hoge onbekendheid van de (plaatselijke)
jeugddienst, lijkt niet gecorreleerd met de dienstverlening. Wie de jeugddienst kent
en er komt, is zeer tevreden. Gemiddeld geven de jongeren de jeugddiensten een
score van zeven op tien. Positieve uitschieters in de beoordelingen zijn voornamelijk
de bereikbaarheid van de diensten en de ontvangst. De meest kritische geluiden
kwamen uit Deurne en Wilrijk. Jongeren uit Deurne klagen voornamelijk dat de
jeugddienst slecht bereikbaar is en ze zijn minder tevreden over de openingsuren.
Ook in Wilrijk wordt over de openingsuren van de jeugddienst geklaagd. Daar is men
ook kritischer over de inrichting. Wanneer we concreet op het uitzicht en het
aanvoelen van de jeugddiensten ingingen, blijkt vooral De Branderij er uit te
springen. De nieuwbouw in Borgerhout haalt opvallend hoge appreciatiecijfers.
Wanneer we kijken naar de communicatiemiddelen die door de jeugddienst ingezet
worden, komen we in eerste instantie uit bij de website (jeugd.antwerpen.be). Deze
werd niet in de enquête geëvalueerd maar aan een inhoudsanalyse onderworpen, in
vergelijkend perspectief met de website van de jeugddienst van Gent. Positief aan de
huidige website is de uitgebreidheid van de informatie. De website bevat zeer veel
informatie en is heel compleet. De informatie is ook heel actueel en ondanks de
uitgebreidheid, zijn er relatief weinig technische problemen bij het opvragen van de
pagina’s. De negatieve zijde is dat soms te weinig met de eigenheid van het medium
zelf rekening wordt gehouden. Zo is de site zeer sterk tekstueel georiënteerd en
komen grafische aspecten nauwelijks aan bod. Het aangeboden tekstmateriaal is
bovendien vaak nogal uitgebreid en moeilijk. Het lijkt alsof de site te sterk in het
keurslijf van de stad Antwerpen moet passen en daardoor niet flexibel genoeg op de
jongeren kan inspelen. Naast de website werden ook de jeugddienstbrochures en
gadgets geëvalueerd. Dat gebeurde door in de klas de brochures en gadgets te tonen
en te laten beoordelen. Hieruit kunnen we afleiden dat brochures die heel specifiek
zijn en geschreven werden voor een bepaald doelpubliek, minder aanslaan bij de
grote groep. Ook kleur is een belangrijke factor in de appreciatie van brochures.
Daarbij is een volledige vierkleurendruk niet noodzakelijk. Kleuren die een brochure
doen opvallen, zijn voldoende om de aandacht te trekken en (hopelijk) de brochure te
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doen aanslaan. De duidelijkheid en informativiteit van de jeugddienstbrochures
wordt door de jongeren over het algemeen goed beoordeeld. Hier lijken niet echt
problemen te zijn. Gadgets daarentegen zijn een heel ander communicatiemiddel. Bij
de evaluatie werden zes gadgets opgenomen, wat achteraf veel blijkt te zijn. De
vergelijkbaarheid van de beoordelingen wordt hierdoor sterk bemoeilijkt. Té
praktische gadgets scoren zoals verwacht hoog op de nuttigheidsdimensie maar
worden in het algemeen minder aantrekkelijk gevonden. Vooral de paarse
sleutelhanger scoorde goed. De reden hiervoor blijft een beetje duister. Mogelijk ligt
een geslaagde (modieuze ?) kleurencombinatie hieraan ten grondslag.
Niet alleen de huidige situatie werd bekeken. De jongeren konden in de enquête ook
aangeven hoe zij de jeugddienst in de toekomst graag zouden zien communiceren.
Op die manier kan de huidige communicatie eventueel worden bijgestuurd naar de
toekomst toe. We deelden deze toekomstevaluatie op in vier thema’s: activiteiten,
een jongerentijdschrift, een jongerenradio en de website van de jeugddienst. Voor elk
onderdeel werden aparte vragen in de vragenlijst opgenomen die elk ingaan op
specifieke aspecten van deze vier communicatiekanalen. Zo wordt de communicatie
rond activiteiten opgesplitst in twee reeksen vragen. In de eerste reeks wordt
gevraagd naar de wijze waarop jongeren voor hun eigen activiteiten (in casu een
fuif) reclame zouden maken. De filosofie hierachter is dat datgene waar je zelf
gebruik van maakt, ook wel eens bij jou zou kunnen werken. De meest populaire
manieren om reclame te maken voor een fuif zijn mond-tot-mondreclame en
affiches. In tweede orde komen meer persoonlijke communicatiewijzen zoals het
sturen van SMS-berichten en persoonlijke uitnodigingen. Vooral meisjes en
allochtone jongeren zijn geïnteresseerd in deze manier van reclame maken. Affiches
worden vooral geapprecieerd omwille van hun grote bereik. Met één affiche die je
gericht verspreidt in de stad, bereik je veel jongeren. SMS en e-mail worden dan weer
geapprecieerd omdat het snelle en gemakkelijke communicatiemiddelen zijn. Mondtot-mondrelame is volgens de jongeren de meest doeltreffende manier om reclame
te maken. Toch worden al deze manieren niet even positief bekeken. Zo worden
affiches soms niet gebruikt omdat je op die manier ongewenst bezoek op een fuif
aantrekt. Persoonlijke uitnodigingen werken in dat geval beter omdat je selectiever
kan zijn. SMS-berichten versturen of radioberichten gebruiken wordt dan weer als te
duur omschreven. Over berichten in de lokale pers zijn de meningen dan weer heel
verdeeld. Sommigen vinden dit een efficiënt middel, anderen helemaal niet. Gadgets
uitdelen voor fuiven wordt door heel wat jongeren weggelachen. Wanneer we vragen
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hoe de jeugddienst over de eigen activiteiten moet communiceren, krijgen we
grotendeels een gelijkaardig beeld: affiches, SMS, e-mail en persoonlijke
uitnodigingen. De laatste drie liggen voor een overheidsdienst moeilijk. Niet alleen
kunnen zich privacyproblemen stellen, ook zijn persoonlijke e-mails of GSMnummers niet zo maar op te zoeken in een databank. Vreemd is wel dat jongeren de
jeugddienst voornamelijk via folders zien communiceren. Folders zouden jongeren
zelf nooit gebruiken om reclame te maken voor hun eigen activiteiten, maar de
jeugddienst zou wel van dit communicatiemiddel gebruik moeten maken. Gevraagd
naar de interesse om informatie te krijgen over de activiteiten van de jeugddienst,
antwoordde ongeveer de helft van de groep positief. Er is meer interesse voor de
grote evenementen die de jeugddienst organiseert dan voor de reguliere
zomeractiviteiten. Groots opgezette evenementen hebben duidelijk aantrek (zie ook:
Mortelmans e.a., 2002).
Een tweede reeks vragen handelde over de interesse van de Antwerpse jongeren voor
een jongerentijdschrift. Momenteel bestaat een dergelijk tijdschrift reeds, maar echt
populair is dat niet te noemen. De interesse leeft bij de jongeren, zij het voornamelijk
bij de meisjes. In zo’n tijdschrift ziet men geen plaats voor grote thema-artikelen of
lezersbrieven. Wat er wel in moet komen, is minder duidelijk. Enkel voor de oudste
jongeren zou een activiteitenkalender meer dan wenselijk zijn. Tussen de jongeren
onderling is er eveneens weinig verschil te merken. Marokkaanse jongeren zitten
dicht bij het wensenpatroon van de Belgische jongeren. Turkse en Oost-Europese
jongeren zijn eveneens vergelijkbaar maar vertonen algemeen een lagere interesse in
een tijdschrift.
Een derde communicatiemiddel waar de jongeren over bevraagd werden, betreft de
oprichting van een stadsradio voor en door jongeren. Op dit ogenblik bestaat een
dergelijke radio nog niet in het Antwerpse en binnen het kabinet jeugd werden in
2002 plannen gesmeed om met dergelijk project van start te gaan30. Met het
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In het voorjaar van 2003 greep er in het Antwerpse schepencollege een wijziging van
bestuursmandaten. Ook jeugd kreeg toen een nieuwe schepen. Met het aantreden van deze
schepen werd de stadsradio als stedelijk initiatief van de prioriteitenlijst afgevoerd. De voorziene
middelen zullen geïnvesteerd worden in een betere uitleendienst en betere toeristische informatie
op maat van jongeren. Een deel van deze studie concentreerde zich echter op de stadsradio en de
mogelijkheden hiervan en werd daarom in dit eindrapport behouden, ook al haalde de bestuurlijke
realiteit door samenloop van omstandigheden, de onderzoeksmatige ondertussen in.
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onderzoek wordt dan ook nagegaan in welke mate er interesse zou bestaan bij het
potentiële doelpubliek en wat dan het profiel van zo’n radio zou kunnen zijn. De
interesse voor een jongerenzender is er zeker bij de respondenten. Hoewel het
eigenlijke luisterpotentieel niet met deze vragenlijst bepaald kan worden, staan de
meeste jongeren zeker niet afkerig tegenover de idee. Ze zijn voornamelijk
geïnteresseerd in programma’s die door jongeren zelf verzorgd worden en in top-30achtige programma’s. Interesse in een nieuwsuitzending komt er pas echt vanaf de
leeftijd van 16. In zo’n bulletin zien jongeren voornamelijk informatie over muziek en
film aan bod komen. Opnieuw de oudere jongeren (vanaf 17) hebben interesse in
meer politiek getint nieuws. Zij vinden binnen en buitenlands nieuws zelfs even
belangrijk als popnieuws of filmnieuws. Over reclame op de zender zijn de jongeren
zeer kritisch. Slechts een kwart van de jongeren vindt dit acceptabel. De anderen
zouden graag een reclamevrije zender zien. Belangrijk in het hele radiodossier is dat
jongeren het belangrijk vinden dat zij mee mogen werken aan de zender. Ongeveer
één derde zou zich zelfs kandidaat stellen mochten er plaatsen als presentator,
redactielid of technicus openkomen. Uit een case study van de Nederlandse
stadsradio FunX blijkt dat een stadsradio voor jongeren kan werken wanneer deze
professioneel opgezet wordt en hoge kwaliteitseisen stelt aan de jongeren die willen
meedoen. De concurrentie in de sector is zo groot en het doelpubliek zo kritisch dat
amateurisme op dit vlak niet wordt getolereerd.
Een vierde en laatste communicatiemiddel dat wordt bekeken is de website van de
jeugddienst. Ook al wordt de huidige website van de jeugddienst niet rechtstreeks in
de evaluatie betrokken, het onderzoek peilt wel naar wat de Antwerpse jongere
verwacht van een website van de jeugddienst. Daarbij ligt de nadruk zowel op de
inhoud van zo’n website als op de vormgeving. Inhoudelijk wensen de jongeren
vooral informatie over de jeugddienst zelf. Daarnaast komt opnieuw een vraag naar
een activiteitenkalender en nuttige adressen. Naarmate men ouder wordt, stijgt ook
de vraag om gratis reclame voor de eigen activiteiten (fuiven bijvoorbeeld) te kunnen
maken op de website van de jeugddienst. De jongere tieners zien de functie van de
website van de jeugddienst veel meer op ontspanningsvlak liggen. Zij vragen dan ook
meer een chatbox en een moppenboek. Naar vormgeving wordt voornamelijk een
grafisch sterk ontwikkelde site geapprecieerd: veel beelden en animaties en een snel
wisselende inhoud. Dit zijn aspecten waar de huidige website nog op te kort schiet.
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7.3 Problemen herkennen en aanpakken in Antwerpen
Het derde en laatste onderdeel van het onderzoek concentreerde zich op de wijze
waarop jongeren omgaan met hun omgeving. Het uitgangspunt van dit deel was het
achterhalen wat jongeren vandaag de dag bezighoudt. Daarbij werd vooral de link
gelegd tussen de politieke gevoeligheid van jongeren en hun wil om aan het beleid te
participeren. In de eerste plaats werd heel algemeen gevraagd of de jongeren
interesse hadden in de actualiteit. Bijna zestig percent reageert hier positief op.
Vooral leeftijd en opleidingsniveau zijn hierbij van doorslaggevend belang. Hoe
ouder men is of hoe hoger het opleidingsniveau, hoe meer men in de actualiteit
geïnteresseerd is. Daarnaast is de invloed van de ouders ook niet onbelangrijk. Ook al
hangt het opleidingsniveau van de jongeren sterk samen met het opleidingsniveau
van de ouders, dit laatste heeft op zich ook nog een belangrijke impact op het feit of
jongeren in de actualiteit geïnteresseerd zijn of niet. Bovendien is de actualiteit zoals
jongeren die beleven een andere actualiteit dan die van volwassenen. We zagen
eerder reeds dat jongeren in het nieuws op een jongerenradio vooral popnieuws en
filmnieuws willen horen. Als we hen vragen wat precies in de actualiteit hun
interesse wegdraagt dan is dat in de eerste plaats “sport”. Andere gaven een eerder
ontwijkend antwoord als “ik heb een algemene interesse”. Pas daarna komt
“politiek” of “oorlog en conflicten”. Allochtone jongeren en in het bijzonder dan de
Marokkaanse jongeren zijn daarbij zeer sterk begaan met de Midden Oosten
problematiek. De aanslagen van 11 september hebben deze gevoeligheid ongetwijfeld
gestimuleerd maar de trend is heel opvallend. Wie geen interesse heeft,
verantwoordt dit voornamelijk door te verwijzen naar een tijdsgebrek of door de
actualiteit als “saai en stom” te omschrijven.
Om de vraag naar de interesse in de actualiteit concreter te maken en meer toe te
spitsen op de dagelijkse leefwereld van de jongeren, werd gevraagd wat zij het meest
prangende probleem vinden in hun buurt en in de hele stad Antwerpen. Veruit het
sterkste probleem, zowel op buurt- als op stadsniveau is de criminaliteit en de
onveiligheid. Op verre afstand volgen dan drugs, alcohol, onveilig verkeer en het
gebrek aan ruimte. Bij de allochtone jongeren komt hier nog onverdraagzaamheid en
racisme bij maar ook zij klagen over onveiligheid als het belangrijkste probleem in
Antwerpen. De verschillende problemen die naar voor geschoven worden, zijn meer
in detail onderzocht. Zo blijkt dat het onveiligheidsgevoel het sterkst leeft bij
jongeren uit Hoboken, Deurne en Antwerpen-Noord. Op buurtniveau is dat vooral
Antwerpen-Centrum en het Kiel die de kroon spannen. Zich onveilig voelen in de stad
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is heel sterk leeftijdsgebonden. Oudere tieners voelen zich duidelijk onveiliger dan de
jongste leeftijdsgroepen. Het uitgaansgedrag zou hier veel mee te maken kunnen
hebben. Drugs- en alcoholproblemen worden voornamelijk door de meisjes naar voor
geschoven. Hier speelt ook een omgekeerd leeftijdseffect. Mogelijk leidt de
confrontatie van oudere tieners met (soft)drugs tot een hogere permissiviteit. Het
probleem van de verkeersonveiligheid is reeds in andere onderzoeken als belangrijk
probleem naar voor gekomen. Ook hier duikt het onveilige stadsverkeer als belangrijk
probleem op. Vooral in Merksem, Ekeren en Berendrecht-Zandvliet-Lillo wordt dit
door de jongeren aangehaald. Naast deze problemen die vooral op stadsniveau heel
sterk naar voor gehaald zijn, worden ook nog twee eerder wijkgebonden problemen
aangekaart. Het gebrek aan ruimte is een probleem dat jongeren vooral in hun buurt
zien opduiken. Belangrijk is dat het hier vooral om een gebrek aan speel- en
sportruimte gaat. Racisme en onverdraagzaamheid tenslotte is het tweede
buurtprobleem. Eigenlijk vinden we hier in de antwoorden een dubbel probleem
terug. De ene groep jongeren spreekt van racisme en onverdraagzaamheid als
probleem in hun buurt. De andere groep spreekt van allochtonen als een probleem.
De probleemgevoeligheid stijgt in beide groepen met de leeftijd. We vermoeden dan
ook dat het probleem zich het scherpst stelt vanaf de leeftijd van zestien jaar. Lager
opgeleide jongeren, voornamelijk uit TSO-klassen ervaren de problematiek het
scherpst. Verrassend genoeg zet zich dat niet door bij de BSO-leerlingen. Mogelijk
speelt het hoge aantal allochtone jongeren in deze studierichtingen hierin een rol.
Wanneer jongeren konden aangeven hoe de gesitueerde problemen het best
aangepakt konden worden, vinden we een zeer verscheiden antwoordpatroon terug.
Verschillende clusters zijn in de antwoorden teruggevonden. Zo is er een kleine maar
eensgezinde groep etnocentristische jongeren die het moeilijk hebben met
allochtonen en die vooral radicale maatregelen als uitwijzing voorstellen. De omvang
van deze groep is evenwel beperkt. Een tweede groep schuift voornamelijk het
mobiliteitsprobleem naar voor en zou meer doen aan veiligere straten en een beter
openbaar vervoer. Een derde groep tot slot klaagt voornamelijk het gebrek aan
activiteiten en uitgaansmogelijkheden aan. Die groep zou meer accommodatie
bouwen en activiteiten voorzien.
De laatste stap die gemaakt wordt, is het koppelen van de probleemgevoeligheid aan
de bereidheid tot participeren. In het onderzoek wordt aan de jongeren gevraagd of
ze zelf iets te zeggen willen hebben in het Antwerpse beleid. Bijna de helft van de
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jongeren zegt dat ook te willen. Vooral ASO-leerlingen wensen graag te participeren.
Participatiewil lijkt heel sterk gebonden te zijn aan het onderwijssysteem. We zien
immers dezelfde wil bij de ASO-leerlingen om ook in een leerlingenraad op school te
participeren. Participatie en de wens om te participeren zijn bijgevolg niet alleen
ongelijk verspreid, ze worden eveneens ongelijk aangemoedigd. De grootste
bereidheid om te participeren komt van jongeren die woonachtig zijn in BerendrechtZandvliet-Lillo, Ekeren of Linkeroever. De minst geïnteresseerde jongeren wonen in
Hoboken of op het Kiel. Thema’s waar jongeren iets in te zeggen willen hebben,
hebben betrekking op mobiliteit en verkeersveiligheid, internettoegang en speel- en
sportinfrastructuur (bijv. fuifruimten). Participatiekanalen die door de jongeren naar
voor geschoven worden zijn het Internet, enquêtes en adviesraden. Een ietwat
ontnuchterend resultaat is wel dat veertig percent van de jongeren zegt absoluut
geen interesse te hebben om te participeren.
7.4 Het communicatiebeleid van de jeugddienst
Tot slot van dit onderzoek proberen we de belangrijkste beleidsimplicaties uit deze
studie samen te brengen. Deze implicaties gaan noodzakelijkerwijze over de
besluiten die de jeugddienst zou kunnen trekken uit de resultaten van deze studie.
We delen onze besluiten op naar het communicatiemiddel dat de jeugddienst in zijn
communicatiestrategie kan inzetten.
7.4.1 Schriftelijke communicatie
In de eerste plaats kijken we naar de schriftelijke communicatie die vanuit de
stedelijke of plaatselijke jeugddiensten uitgaat. Deze communicatie is op dit
moment reeds heel divers en zal dat in de toekomst ook blijven. Over het algemeen
zijn jongeren niet ontevreden over de schriftelijke communicatie die vanuit de
jeugddienst uitgaat. Dat de meer gespecialiseerde brochures minder aanslaan lijkt
dan ook geen probleem. Wel is duidelijk dat kleur aantrekt. Hoe opvallender een
brochure hoe beter ze door de jongeren geëvalueerd wordt.
Over het tijdschrift van de jeugddienst hebben jongeren meer ambivalente
gevoelens. Vooral meisjes gaven aan een tijdschrift te appreciëren. De vraag is echter
of het aanbod aan tijdschriften niet reeds heel sterk gedekt wordt door de
commerciële sector. Er zijn reeds heel wat tijdschriften voor jongeren en de vraag die
de jeugddienst zich dient te stellen, is welke plaats zij wenst in te nemen met een
eigen tijdschrift. Is een tijdschrift het geschikte medium om het merendeel van de
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Antwerpse jongeren te bereiken ? Welke jongeren zijn het doelpubliek van een
tijdschrift ? Zijn dat alle jongeren uit het Antwerpse, of enkel die jongeren die actief
participeren in bijvoorbeeld jeugdraden ?
Vermits de jongeren vooral een activiteitenkalender noodzakelijk achten in een
tijdschrift van de jeugddienst, moet bekeken worden of een maandelijks tijdschrift
wel het juiste medium is om dergelijke kalender in op te nemen.
7.4.2 Promotie maken
De activiteiten van de jeugddienst hebben momenteel een wisselend succes en zijn
zeker niet goed gekend onder de jongeren. Alleen de Grabbelpas voor de 4 tot 12jarigen en de speelstraten zijn gekend. Nieuwere initiatieven als de Swap, Wham! of
de Talentenbank hebben duidelijk nog tijd nodig om ruimer bekend te worden. De
interesse van de jongeren is er echter wel. Het komt er echter vooral op aan om de
bekendmaking van deze evenementen beter af te stemmen op het doelpubliek. De
eerste vraag die daarbij gesteld kan worden is in hoeverre de jeugddienst bij deze
activiteiten op de voorgrond moet treden. Op dit ogenblik is de jeugddienst een grote
onbekende, terwijl dat niet noodzakelijk gezegd is van de evenementen die door de
jeugddienst of samen met de jeugddienst georganiseerd worden. Populaire
evenementen zijn een mogelijkheid om tegelijk de jeugddienst te promoten. Op die
manier kunnen jongeren meer bewust gemaakt worden van het bestaan van de
stedelijke jeugddienst maar vooral ook van de plaatselijke diensten. Dit kan tegelijk
de drempel verlagen.
Het promoten van grote evenementen en vakantie-activiteiten kan gebeuren op de
meest klassieke manier, namelijk door middel van affiches. Hier zijn twee opties.
Ofwel worden affiches gemaakt die via de officiële borden van de stad verspreid
worden. Dit heeft het voordeel dat de affiches op een relatief eenvoudige manier te
produceren en te verspreiden zijn. Het nadeel is dat deze kanalen voor jongeren een
té officieel karakter hebben. Het gevaar is groot dat zij de daar aangekondigde
activiteiten niet opmerken, eenvoudigweg omdat zij geen oog hebben voor deze
officiële kanalen. Een alternatief is dan de kanalen te gebruiken die de jongeren zelf
ook gebruiken, namelijk wildplakken of de plakzuilen. Het nadeel is dat dit veel
moeilijker te organiseren is omdat de jeugddienst niet over dezelfde “plakploegen”
beschikt als de jongeren zelf. Deze manier komt de geloofwaardigheid echter wel ten
goede. Mogelijk kan samenwerking gezocht worden met de jeugdraden. De
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jeugdraad wordt hoofdzakelijk gevormd door jongeren die de promotiekanalen nog
zeer goed kennen en kunnen gebruiken.
Moeilijker zijn de meer persoonlijke communicatiekanalen die de jongeren hanteren
om reclame te maken. Het gebruik van SMS-berichten of e-mails om reclame te
maken voor activiteiten wordt door de jongeren heel sterk naar voor geschoven.
Uiteraard kan een jeugddienst niet zo selectief zijn om slechts een beperkte groep uit
te nodigen voor een activiteit. Toch kan onderzocht worden wat het potentieel is van
deze nieuwe communicatiemiddelen in het promotie maken voor activiteiten van de
jeugddienst, ook al is het een secundaire, aanvullende manier om reclame te maken.
De eerste en belangrijkste voorwaarde daarvoor is dan wel dat er GSM-nummers
en/of e-mailadressen verzameld kunnen worden. In principe is dit mogelijk binnen
de krijtlijnen van de privacywetgeving. De jongeren moeten hiervoor zelf het
nummer of het adres geven. Daarnaast moet bij de verzameling duidelijk gezegd
worden waarvoor de nummers of de adressen gebruikt zullen worden, hoe lang deze
bijgehouden zullen worden én er moet een mogelijkheid voorzien worden om zich uit
de databank te laten verwijderen. In essentie is dat de wijze waarop ook door de
commerciële sector adressen verzameld worden. Een bijkomende moeilijkheid bij het
gebruik van SMS-berichten, is de kostprijs. Aan het versturen van e-mails met
reclameboodschappen zijn geen of nauwelijks kosten verbonden. Aan het versturen
van SMS-berichten echter wel. Het gebruik van persoonlijke communicatiemiddelen
is een te overwegen piste die echter voldoende studiewerk en voorbereiding vraagt
om succesvol te zijn.
7.4.3 De stadsradio
Bij de stadsradio kunnen we dezelfde vragen stellen als bij het tijdschrift van de
jeugddienst: is deze markt al niet verzadigd ? Als we de jongeren mogen geloven, zien
zij nog een plaats voor een radio voor en door jongeren. Zeker het enthousiasme
waarmee zij in de enquête te kennen gaven te willen optreden als redactielid of
technicus lijkt veelbelovend. Maar wanneer we kijken wat de jongeren aan inhoud
van zo’n zender verwachten dan zien we dat dit heel erg aansluit bij het bestaande
aanbod. Zowat elke radio heeft een top-30 en op veel zenders komen de luisteraars
mee aan bod.
Toch lijkt het Nederlandse voorbeeld FunX een geslaagd experiment. De zender toont
aan dat een stadsradio een waardevol instrument kan zijn om jongeren zowel te
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integreren, als om ze te laten participeren en om verschillende nationaliteiten samen
te brengen. Echter, om zo’n zender kans op slagen te geven, lijkt Antwerpen over een
te krappe basis te beschikken. Het meer-stedenaspect van FunX lijkt ons een heel
belangrijk uitgangspunt. Ook het professionalisme waar de zender mee aangepakt
wordt is belangrijk. Het lijkt dan ook belangrijk om in de eerste plaats voor een goede
radio te gaan en niet voor een maatschappelijk integratieproject. Uiteraard spelen de
middelen een cruciale rol. Met vier of meer steden samen één project uitwerken, is
misschien nog haalbaar; een dergelijk project goedgekeurd krijgen door de Vlaamse
overheid is meer dan een huzarenstuk. Voor integratie van allochtonen en
kansarmen zijn immers vele andere projecten denkbaar.
7.4.4 De website
Het Internet verschijnt als een belangrijk communicatiemiddel bij de hedendaagse
tieners. Ook al is de toegang tot Internet thuis op dit moment nog heel ongelijk
verdeeld, de meeste jongeren hebben of vinden al hun weg naar de
informatiesnelweg. De jeugddienst is met de website deze trend gevolgd en is nu
reeds

prominent

aanwezig

met

jeugd.antwerpen.be.

In

de

huidige

communicatiestrategie wordt veel geld en middelen gestoken in het bekendmaken
van het webadres. Het welslagen van de website hangt immers in grote mate af van
het bezoek van de website en het gebruik dat er van gemaakt wordt.
Zowel de inhoudsanalyse als de enquête leren dat de website op dit moment een
beetje een dubbelzinnig statuut heeft. Aan de ene kant is de website heel uitgebreid
en bevat ze veel informatie. De informatie is bovendien up-to-date en wordt
regelmatig bijgehouden. Aan de andere kant is de huidige site te moeilijk in zijn
taalgebruik, te sterk ambtelijk gericht door de integratie in antwerpen.be en vooral te
tekst-gericht. Bovendien kan de uitgebreide menustructuur overweldigend
overkomen. Het succes van een site als Google bijvoorbeeld ligt voornamelijk in snelle
toegang en eenvoud. Toch volstaat het niet om de huidige site gewoon af te slanken
en grafischer te maken. Dan komt men dicht in de buurt van de website van de
Gentse jeugddienst die wél grafisch is én korte, goed leesbare teksten bevat. Dat is
het kind met het badwater weggooien zijn. Onze suggestie is om een dubbele
toegang te voorzien op jeugd.antwerpen.be. Laat de bezoekers bij het binnenkomen
van de site kiezen welke inhoud ze willen zien: een uitgebreide, tekstgerichte site die
veel informatie bevat. Een site die gericht is op jeugdconsulenten, professionals in
het veld die de jeugddienstwebsite nodig hebben en ouders die via de site kunnen
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inschrijven op bijvoorbeeld Grabbelpasactiviteiten. Voorzie daarnaast een aparte
site, los van de lay-out van de Antwerpse site, met een blitse stijl, eenvoudige teksten
in een jongerentaal en menustructuur en vooral veel beelden en animaties. Mogelijk
is een aparte URL hiervoor nog meer aangewezen zodat voor deze aparte site reclame
gemaakt kan worden. Op deze site horen de Antwerpse jongeren een thuis te vinden.
Daar worden ze op hun wenken bediend, kunnen ze chatten, kunnen ze aan
wedstrijden deelnemen of kunnen ze een online, up-to-date activiteitenkalender
raadplegen. Daar waar een tijdschrift bijna per definitie de actualiteit achternaloopt,
kan een online activiteitenkalender eenvoudig actueel gehouden worden. Wanneer
de jongeren de indruk krijgen dat ze op die site steeds terecht kunnen voor actuele
informatie over het activiteiten en uitgaansleven in Antwerpen, is het succes
verzekerd. Omwille van de enorme breuk in interesses op 16 jaar zou de site ook extra
aandacht moeten besteden aan plaatsen op de site waar jongere tieners hun gading
vinden naast de oudere tieners. Een verstandige architectuur van deze jongerensite
moet dit perfect mogelijk maken. Ook moet het altijd mogelijk zijn om de uitgebreide
“tekstsite” opnieuw te openen. Het kan immers zijn dat sommige jongeren de site als
start gebruiken om over bepaalde thema’s echt op zoek te gaan naar informatie. Een
dubbele website van de jeugddienst komt tegemoet aan de wensen van jongeren om
veel en goede informatie te krijgen (over de jeugddienst en haar activiteiten) aan de
ene kant en om een grafisch aantrekkelijke interface te krijgen aan de andere kant.
Naast het ontdubbelen van de jeugddienstsite, is het uitbouwen van een
elektronische nieuwsbrief een tweede stap op Internet die tegemoet komt aan de
snelle hapklare communicatie van de hedendaagse jongeren. In feite kan zo’n
nieuwsbrief gezien worden als een combinatie van het verzamelen van e-mails (om
verder mee te communiceren) én het vervangen van een klassiek tijdschrift. Een
elektronische nieuwsbrief is immers een snel en efficiënt communicatiemiddel. Snel
omdat de e-mails zo goed als onmiddellijk op de bestemming arriveren. Efficiënt
omdat de jongeren zelf om de communicatie vragen en bijgevolg potentieel
geïnteresseerd zijn in de inhoud. Wel mag de frequentie van de nieuwsbrief niet te
hoog liggen om niet over te komen als spam (de veelvuldig rondgestuurde en
ongevraagde e-mails). Bovendien biedt de nieuwsbrief ook de mogelijkheid om op
een snelle manier een actuele activiteitenkalender rond te sturen
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7.4.5 Tot slot: een geïntegreerd jeugdbeleid
Om

dit

rapport

te

besluiten

willen

we

nog

even

het

meest

recente

jeugdwerkbeleidsplan onder de aandacht brengen. Het rapport spreekt van een
geïntegreerd jeugd(werk)beleid in de Stad Antwerpen (Stad Antwerpen, 2002: 26). Dit
onderzoek biedt enkele heel concrete kapstokken om een geïntegreerd jeugdbeleid
mee op te starten. Uit de spontane antwoorden van 3367 jongeren, zijn immers drie
zeer prangende problemen vanuit de levenssferen van de jongeren naar voor
gekomen: criminaliteit en onveiligheid (gecombineerd met onverdraagzaamheid en
ethnocentrisme),

een

gebrek

aan

ruimte

en

activiteiten

en

tot

slot

mobiliteitsproblemen. Deze top drie kan een aanknopingspunt zijn om samen met
de Antwerpse jongeren hierover te spreken, te werken en acties op touw te zetten. En
misschien is er dan veertig percent met een manifeste participatieonwil, er blijven
nog altijd zestig percent over die bereid zijn om in deze stad mee te werken. Ze
moeten alleen een duidelijke zet of een gemeend duwtje in de rug krijgen. Het
herwaarderen van de jeugdraden kan hierbij een rol spelen. Uit de interviews blijkt
dat er op dit moment redelijk veel frustratie heerst onder de leden van de
jeugdraden. Dat terwijl deze jeugdraden actieve, participerende jongeren bevatten.
Ook al vertegenwoordigen zij niet àlle Antwerpse jongeren, ze kunnen we een
belangrijke brugfunctie vervullen om die jongeren die nu probleemgevoelig zijn
maar niet participerend, over te halen om daadwerkelijk de handen uit te mouwen te
steken. En die wil is zeker aanwezig. Of zoals een zeventienjarige uit AntwerpenCentrum het uitdrukt “Ik wil iets doen omdat Antwerpen er beter van wordt en

omdat het zo plezant is om er te wonen” want “sommige problemen zijn duidelijker
voor jongeren dan voor volwassenen”.
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