Vragenlijst
kindvriendelijke
steden en
gemeenten voor
volwassenen
Als onderdeel van de
quickscan
Lees dit eerst. Dan kan je de vragenlijst sneller invullen.
Door middel van deze vragenlijst willen we weten hoe jij de kind- en jeugdvriendelijkheid
van de gemeente beoordeelt. Het resultaat komt aan bod in gesprekken die we later plannen
met kinderen en jongeren uit de gemeente, maar ook gemeentediensten en andere belanghebbenden. De resultaten van de vragenlijst en de gesprekken moeten mee zorgen voor een
meer kind- en jeugdvriendelijke gemeente.
Als we spreken over kinderen en jongeren, gaat het over alle kinderen en jongeren van 0
tot 18 jaar.
Hoe vul je de vragenlijst in?
•
Deze vragenlijst is verdeeld in 9 thema’s.
1. Welzijn en gezondheid
2. Wonen
3. Veiligheid
4. Onderwijs en scholen
5.
6.
7.
8.
9.

Vrije tijd (spel, sport, cultuur en recreatie)
Mobiliteit en verkeer
Milieu
Publieke ruimte
Participatie en actorschap van kinderen en jongeren

•

Je kan een stelling beantwoorden door te kiezen op een waardeschaal:
1. Helemaal niet akkoord
2. Eerder niet akkoord
3. Eerder akkoord
4. Helemaal akkoord

•

Op het einde van elk thema, kan je opmerkingen of aanvullingen schrijven over iets wat
nog niet aan bod kwam.

•

Het is niet verplicht alles in te vullen. Vul enkel in wat je weet, waarmee je vertrouwd
bent. Je kan ook een thema overslaan.
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Benieuwd naar de invulling van ‘kind en jeugdvriendelijkheid’ of wil je meer weten over
kindvriendelijke steden en gemeenten? Surf eens naar www.kindvriendelijkestedenengemeenten.be.
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ALGEMEEN
Vragenlijst kindvriendelijke gemeente 2015
Op deze pagina vragen we je een aantal algemene dingen over jezelf.
1. Ik ben
•
man
•
vrouw
•
X
2. Mijn
•
•
•
•
•
•

leeftijd is
15-24 jaar
25-34 jaar
35-44 jaar
45-54 jaar
55-64 jaar
65+

3. Mijn woonplaats is
Postcode [invulvak]
4. Ik vul deze vragenlijst in vanuit
•
Professionele betrokkenheid met kindvriendelijkheid
•
Niet-professionele betrokkenheid met kindvriendelijkheid
5. Ik vul deze vragenlijst in vanuit niet-professionele betrokkenheid met kindvriendelijkheid.
Ik vul deze vraag in als…
•
Vrijwilliger in de jeugdsector
•
Vrijwilliger in een andere sector
•
Inwoner van de gemeente
•
Frequent bezoeker van de gemeente (bv voor werk, familie, kinderen gaan er naar
school…)
•
Ouder, plusouder of grootouder
•
Andere
6. Ik vul deze vragenlijst in vanuit een professionele betrokkenheid met kindvriendelijkheid.
Ik werk…
•
Bij het gemeentebestuur
•
Als jeugdwerker
•
Als welzijnswerker
•
•
•
•
7a. Ik
•
•
•
•

In het onderwijs
Als medewerker maatschappelijk middenveld
Als medewerker in de kinderopvangsector
Andere… [invulvak]
werk bij het gemeentebestuur. Ik heb een ...
Uitvoerende functie
Beleidsfunctie
Leidinggevende functie
Bestuursfunctie

7b. Geef aan voor welke dienst je werkt
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[invulvak]
8. Wat is een kindvriendelijke stad/gemeente voor jou?
[invulvak]

Hoe ervaar jij welzijn en gezondheid in de gemeente?
Heb je geen idee? Laat de stelling dan blanco. Toch liever een ander thema? Klik onderaan
op ‘volgende’. Zolang je niet op 'klaar' geklikt hebt, kan je vrij terugkeren naar de andere
thema's.
Helemaal niet akkoord – eerder niet akkoord – eerder akkoord – helemaal akkoord.
•
Families vinden financiële hulp of hulp voor andere belangrijke behoeftes zoals voeding.
•
Kinderen en jongeren met speciale behoeften (bv. kinderen met een leerachterstand,
met een handicap, anderstalige kinderen en jongeren…) kunnen terecht in sociale
voorzieningen.
•
Alle diensten die werken aan het welzijn van kinderen en jongeren, zijn afgestemd
op elkaar.
•
Kinderen en jongeren worden in het lokale samenleven gerespecteerd ongeacht hun
kleur, religie, nationaliteit, cultuur of beperking.
•
Kinderen en jongeren worden gerespecteerd in hun eigenheid en specifieke kenmerken van hun leefwereld.
•
Er is kwalitatieve gezondheidszorg in de gemeente.
•
Er is betaalbare opvang voor kinderen in de gemeente of stad.
•
Er is voldoende opvang voor kinderen in de gemeente of stad.
•
Er is betaalbare opvang voor zieke kinderen in de gemeente of stad.
•
Kinderen, jongeren en hun ouders kennen het aanbod geestelijke gezondheidszorg
voor kinderen en jongeren.
Heb je nog suggesties, bedenkingen of opmerkingen bij dit thema?
[invulvak]

Hoe is het om te wonen in de gemeente?
Heb je geen idee? Laat de stelling dan blanco. Toch liever een ander thema? Klik onderaan
op ‘volgende’. Zolang je niet op 'klaar' geklikt hebt, kan je vrij terugkeren naar de andere
thema's.
Helemaal niet akkoord – eerder niet akkoord – eerder akkoord – helemaal akkoord.
•
Families hebben een woning die ze kunnen betalen en die hen niet meteen kan afgenomen worden.
•
De woningen waar kinderen en jongeren wonen hebben basisvoorzieningen als leidingwater, gas, elektriciteit…
•
Woningen hebben voldoende ruimte voor kinderen en jongeren.
•
Er is veilig bereikbare buitenruimte voor spel en ontmoeting in de buurt van de woning.
Heb je nog suggesties, bedenkingen of opmerkingen bij dit thema?
[invulvak]
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Hoe ervaar jij de veiligheid in de gemeente?
Heb je geen idee? Laat de stelling dan blanco. Toch liever een ander thema? Klik onderaan
op ‘volgende’. Zolang je niet op 'klaar' geklikt hebt, kan je vrij terugkeren naar de andere
thema's.
Helemaal niet akkoord – eerder niet akkoord – eerder akkoord – helemaal akkoord.
•
Kinderen, jongeren en hun ouders weten waar ze klacht kunnen indienen en hulp
kunnen krijgen als ze in gevaar zijn.
•
Kinderen en jongeren voelen zich beschermd tegen pesten.
•
Kinderen en jongeren voelen zich gewapend om met verslavende middelen (alcohol,
tabak en andere drugs) om te gaan.
•
Kinderen en jongeren voelen zich beschermd tegen geweld en misbruik (zowel verbaal, fysiek als seksueel).
•
Er zijn volwassenen buiten de familie met wie kinderen en jongeren vrij kunnen praten over misbruik of geweld en van wie ze hulp kunnen krijgen.
•
Kinderen en jongeren kennen de gevaren van het gebruik van het internet.
•

Ordehandhavers vertrekken vanuit de leefwereld van kinderen en jongeren.

Heb je nog suggesties, bedenkingen of opmerkingen bij dit thema?
[invulvak]

Wat vind jij van de scholen en het onderwijs in de gemeente?
Heb je geen idee? Laat de stelling dan blanco. Toch liever een ander thema? Klik onderaan
op ‘volgende’. Zolang je niet op 'klaar' geklikt hebt, kan je vrij terugkeren naar de andere
thema's.
Helemaal niet akkoord – eerder niet akkoord – eerder akkoord – helemaal akkoord.
* deze vragen gaan over alle vormen van onderwijs, voltijds of deeltijds, in elke onderwijskoepel.
•
Kinderen en jongeren hebben inspraak in de organisatie van de school (bv: via een
leerlingenraad)
•
Er wordt gezorgd voor een stimulerende en veilige schoolomgeving.
•
Elk kind heeft een betaalbare school dicht bij huis.
•
Kinderen en jongeren hebben betaalbare boeken, papieren, schrijfgerief en ander
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

materiaal voor school.
Leerkrachten luisteren naar ideeën van kinderen en jongeren.
Op school hebben kinderen en jongeren tijd om te spelen, te sporten, te rusten en
tijd door te brengen met hun vrienden.
De toiletten op school zijn proper.
Kinderen en jongeren kunnen de toiletten op school makkelijk en veilig gebruiken.
Er zijn op school volwassenen bij wie kinderen en jongeren zich veilig voelen, en met
wie ze kunnen praten over hun problemen en gevoelens.
Op school worden alle kinderen en jongeren gerespecteerd ongeacht hun kleur, religie, nationaliteit of cultuur.
Kinderen en jongeren met een beperking worden gerespecteerd op school. Alle kinderen en jongeren worden gelijkwaardig behandeld.
Ouders kunnen hun mening geven over de beslissingen die de school neemt.
Kinderen en jongeren respecteren elkaar op school. Ze worden niet gepest of lastig
gevallen.
De scholen zijn toegankelijk voor kinderen en jongeren met een fysieke en/of mentale beperking.
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Heb je nog suggesties, bedenkingen of opmerkingen bij dit thema?
[invulvak]

Wat vind jij van het vrijetijdsbeleid in de gemeente?
Heb je geen idee? Laat de stelling dan blanco. Toch liever een ander thema? Klik onderaan
op ‘volgende’. Zolang je niet op 'klaar' geklikt hebt, kan je vrij terugkeren naar de andere
thema's.
Helemaal niet akkoord – eerder niet akkoord – eerder akkoord – helemaal akkoord.
•
Kinderen en jongeren kunnen in contact komen met andere culturen of religies.
•
Wie sport, cultuur en spel organiseert in de gemeente, vertrekt vanuit de leefwereld
van kinderen en jongeren.
•
Wie verantwoordelijk is voor de sport-, cultuur- en spelvoorzieningen, recreatieve
ruimtes en speelzones, zorgt ervoor dat ze kwalitatief en veilig zijn.
•
Ook kinderen en jongeren met een beperking kunnen gebruikmaken van de recreatieve ruimtes en deelnemen aan de activiteiten.
•
Kinderen en jongeren kunnen spontaan (niet georganiseerd) spelen dicht bij huis.
•
Kinderen en jongeren hebben voldoende tijd om te spelen, te rusten en zich te amuseren.
Heb je nog suggesties, bedenkingen of opmerkingen bij dit thema?
[invulvak]

Hoe ervaar je de mobiliteit en het verkeer in de gemeente?
Heb je geen idee? Laat de stelling dan blanco. Toch liever een ander thema? Klik onderaan
op ‘volgende’. Zolang je niet op 'klaar' geklikt hebt, kan je vrij terugkeren naar de andere
thema's.
Helemaal niet akkoord – eerder niet akkoord – eerder akkoord – helemaal akkoord.
•
Het is veilig voor kinderen en jongeren om in de gemeente te fietsen en te wandelen.
•
Kinderen en jongeren voelen zich veilig op de bus of op ander openbaar vervoer.
•
De schoolomgevingen in de gemeente zijn verkeersveilig.
•
De woonomgevingen in de gemeente zijn verkeersveilig.
•
Ordehandhavers in het verkeer vertrekken vanuit de leefwereld van kinderen en jongeren.
Heb je nog suggesties, bedenkingen of opmerkingen bij dit thema?
[invulvak]

Hoe ervaar jij het milieubeleid in de gemeente?
Heb je geen idee? Laat de stelling dan blanco. Toch liever een ander thema? Klik onderaan
op ‘volgende’. Zolang je niet op 'klaar' geklikt hebt, kan je vrij terugkeren naar de andere
thema's.
Helemaal akkoord – eerder akkoord – eerder niet akkoord – helemaal niet akkoord.
•
De gemeente moedigt burgers aan om milieubewust en duurzaam te leven.
•
Afval en vervuild water worden vermeden in de gemeente (bv. door voldoende vuilbakken te plaatsen).
•
Er gebeuren inspanningen om de gemeente schoon en duurzaam te maken.
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Heb je nog suggesties, bedenkingen of opmerkingen bij dit thema?
[invulvak]

Wat vind jij van de manier waarop de publieke ruimte in de
gemeente wordt benut en ingericht?
Heb je geen idee? Laat de stelling dan blanco. Toch liever een ander thema? Kl ik onderaan
op ‘volgende’. Zolang je niet op 'klaar' geklikt hebt, kan je vrij terugkeren naar de andere
thema's.
Helemaal niet akkoord – eerder niet akkoord – eerder akkoord – helemaal akkoord.
•
De gemeente plant, ontwerpt en verbetert de publieke ruimte, en luistert hiervoor
naar kinderen en jongeren.
•
De gemeente houdt rekening met de behoeften van kinderen en jongeren met een
beperking als ze de publieke ruimte plant, ontwerpt en verbetert.
•
De gemeente zorgt ervoor dat mensen van verschillende leeftijden de publieke
ruimte samen kunnen gebruiken.
•
De gemeente is een aangename plek voor kinderen en jongeren om te spelen of
elkaar te ontmoeten.
•
Er zijn voldoende openbare toiletten die kinderen en jongeren veilig en gemakkelijk
kunnen gebruiken.
Heb je nog suggesties, bedenkingen of opmerkingen bij dit thema?
[invulvak]

Worden kinderen en jongeren in de gemeente serieus
genomen?
Heb je geen idee? Laat de stelling dan blanco. Toch liever een ander thema? Klik onderaan
op ‘volgende’. Zolang je niet op 'klaar' geklikt hebt, kan je vrij terugkeren naar de andere
thema's.
Helemaal niet akkoord – eerder niet akkoord – eerder akkoord – helemaal akkoord.
•
Lokale politici kennen de rechten van kinderen en jongeren.
•
Mensen die werken voor de gemeente, kennen de rechten van kinderen en jongeren.
•
•
•
•
•
•
•

De gemeente stemt haar communicatie af op kinderen en jongeren.
Inwoners van de gemeente kennen de rechten van kinderen en jongeren.
Kinderen, jongeren en hun families helpen met projecten om hun buurt en gemeente
te veranderen.
Kinderen, jongeren en hun families zijn betrokken bij de plannen en beslissingen van
de gemeente.
De gemeente vraagt kinderen, jongeren en hun families naar hun mening over hun
leefwereld of hun leefomgeving/buurt.
Kinderen, jongeren en hun families geven hun mening over het budget dat de gemeente besteedt aan acties voor kinderen en jongeren.
De gemeente communiceert voortdurend met kinderen en jongeren als zij haar beleid voorbereidt, uitvoert en evalueert.

Heb je nog suggesties, bedenkingen of opmerkingen bij dit thema?
[invulvak]
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Hartelijk bedankt voor je medewerking!
Wat gebeurt er nu?
In een volgende stap vinden gesprekken plaats met gemeentediensten, met kinderen en
jongeren en met andere belanghebbenden.
De gesprekken vertrekken vanuit de resultaten van deze vragenlijst. Daarna leggen we alle
antwoorden voor aan kinderen en jongeren. Zij kunnen dan zelf uitgebreid hun mening over
hun gemeente geven.
Al deze stappen (vragenlijst, gesprekken, participatierondes kinderen en jongeren) hebben
uiteindelijk als resultaat:
1. dat er een analyse komt van hoe kind- en jeugdvriendelijk de gemeente is op vlak van
verschillende thema's
en
2. dat verbeteringen voorgesteld worden om het beleid van de gemeente nog kind- en jeugdvriendelijker te maken.
Wil je graag op de hoogte gehouden worden van het verdere verloop van het traject? Laat
dan hier je e-mailadres achter.*
[invulvak]
* Uw emailadres zal enkel gebruikt worden voor communicatie over dit traject. Wij houden
uw e-mailadres in functie daarvan maximaal 2 jaar bij.
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