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HABBEKRATS 2.0  
SCHETST DE BELEIDSKEUZES  
VAN HABBEKRATS NA 25 JAAR  
PIONIERSWERK

De titel refereert naar het jargon in de technologie waarmee wordt  
aangegeven dat er een echte kwantumsprong wordt gemaakt.  
Met andere woorden, voor 2.0 werd ontwikkeld, zijn er al heel wat 
updates van de oorspronkelijke versie geweest die deze ‘nieuwe  
versie’ konden waarmaken.

Deze updates zijn bij Habbekrats duidelijk afgebakend. In versie  
1.0 catalogeren we al het originele pionierswerk, zoals het staat 
beschreven in ons oorspronkelijke beleidsplan ‘Geen Klein Bier’  
uit 1991. De eerste update komt er wanneer Habbekrats jeugdwerk  
en welzijnswerk mixt tot toegankelijk Jeugdwelzijnswerk. In de tweede 
update, 1.3, verandert Habbekrats van een mobiele jeugdwerking  
in een stabiele werking die zich verder ontplooit in de provincies  
Oost- en West-Vlaanderen.

Update 1.4 is het moment dat Habbekrats zich landelijk profileert.  
In deze periode groeit Habbekrats, dankzij de erkenning Landelijk 
Jeugdwerk, pijlsnel uit naar een stabiele werking in alle Vlaamse  
provincies en Brussel.

Tenslotte wordt de laatste update gekenmerkt door de erkenning 
van de methodiek als een universele werkvorm om ‘onwelzijn’  
te bestrijden en geluk te bevorderen. In deze periode verschijnt  
het onderzoeksrapport ‘Meer dan een habbekrats’ van K.U.L.,  
wordt de Grote Prijs van de Opvoeding toegekend, wordt Habbekrats 
een Rode-Neuzenproject bij Medialaan en wordt het boek ‘Elk Kind is  
een Held’ uitgegeven. 

Het is ook de periode waarin het wereldbeeld het jeugdwerk tot 
nieuwe uitdagingen dwingt. Denk aan de groeiende tegenstellingen 
tussen Noord en Zuid, het individualisme dat massaal de kop opsteekt, 
de onverschilligheid, het extremisme en de grote vluchtelingenproble-
matiek. Een periode waarin de jeugd zich op zijn kwetsbaarst, maar 
tegelijkertijd op zijn sterkst toont. 

Habbekrats 2.0 wil, gebaseerd op 25 jaar ervaring, inspelen op al 
deze tendensen en de jongeren in hun kracht en geluk plaatsen. Dit  
is nodig om grote maatschappelijke vraagstukken te helpen oplossen. 
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CREATIEVE BUI …

Vandaag, terwijl ik dit schrijf, is het 15 november en precies 25 jaar 
geleden dat de Vereniging Zonder Winstoogmerk, Habbekrats, 
Vormingsdienst voor Randgroepjongeren werd opgericht. 

Al is dit slechts een louter juridisch gegeven. Immers, een jeugd-
dienst oprichten, doe je niet door eventjes rond de tafel te gaan zitten  
in een creatieve bui.

De droom om bij te dragen aan een betere wereld, was op 15 
november 1991 al heel lang aan het borrelen in het hart en het hoofd 
van een tienerjongen die heel moeilijk kon leven met onrecht. Niet dat 
hem dat zelf werd aangedaan. 

Maar, toen hij zag dat er in zijn omgeving kinderen opgroeiden in 
armoede of dat er in zijn eigen schoolklas kinderen naar de achterste 
bank werden verwezen, vond hij dat zo onrechtvaardig, dat hij er eerst 
ziek van werd, om daarna aan zichzelf te beloven dat hij daaraan iets 
zou veranderen.

Die jongen was ik en die wens was niet zo maar een jongensdroom 
zoals ‘ik wil later piloot worden’. Het was het begin van een zoektocht 
naar de ware zin van het leven, in de wetenschap dat elk leven begint  
te eindigen wanneer het begint.

Met een dergelijke loodzware bagage kan je niet veel richtingen uit. 
Je kan vluchten of vechten. Ik koos om te vechten. Habbekrats werd 
geboren in mijn hoofd en tien jaar later zaten we dus rond die tafel, 
waar het eerste beleidsplan werd getekend door een groep gelijkge-
stemde twintigers.

De aard van die start, dat vechten, heeft heel de werking van 
Habbekrats getekend. Van het prille begin tot vandaag. Maar het heeft 
Habbekrats ook dat unieke, eigenzinnige, koppige karakter gegeven 
waarvoor we vandaag worden benijd, geprezen of verguisd. Dat hangt 
af van het standpunt.

Het is niet gemakkelijk om een ambitieus project in goede banen  
te leiden. Zelfs met 100% idealisme en inzet bestaat de kans dat je  
een deel van je dromen verliest. Het stelt je telkens voor dezelfde 
keuze. Zal ik vechten of vluchten?

Gelukkig staat Habbekrats inmiddels niet meer alleen, maar wordt 
het gedragen door een sterke gemeenschap van publieke en private 
partners en vrienden, die zich eveneens moeilijk kunnen neerleggen  
bij het feit dat niet elk kind over dezelfde rechten kan beschikken. 

Het is een gemeenschap die is samengesteld uit mensen met  
bijzondere opvattingen, ideeën en passies. Maar vooral een werking 
die zich elke dag opnieuw laat inspireren door de kinderen en jongeren 
waarvoor ze is opgericht.

Habbekrats 2.0 wil, door haar ambitie, eer betuigen aan deze 
gemeenschap. Aan de bedenkers, de dromers, de vechters,  
de verwonderaars en de tovenaars. Maar vooral aan de kinderen die  
gedurende 25 jaar de energie leverden om passioneel door te zetten 
met het plan om ‘de wereld te veranderen’.

We leven vandaag in een bijzonder tijdsgewricht. Misschien is 2016 
daarin zelfs een bijzonder jaar. Bij mijn weten en aanvoelen was onze 
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maatschappij nooit eerder zo koel, en dat is een eufemisme. Elke dag 
worden we om onze oren geslagen met nieuws waarvan elk welden-
kend mens gaat huiveren. We zien hoe rond ons heen de gevestigde 
instituten verbrokkelen en maar moeizaam kunnen omgaan met basis-
waarden als gelijkheid, rechtvaardigheid en solidariteit. 

In deze omgeving moeten onze kinderen opgroeien. Op zoek naar 
voorbeelden die veiligheid, respect en rust kunnen brengen. Hier is 
voor Habbekrats een hogere taak weggelegd. De werking is op dit 
moment sterk uitgegroeid en kan inspirerend zijn voor iedere jongere,  
of iedereen die het welzijn van jongeren nastreeft. Ook dat is ons doel 
met 2.0. De methodiek en het hele Habbekratsforum waaraan 25 jaar 
werd gebouwd, aanbieden aan iedereen die er met zorg gebruik van 
wil maken in het voordeel van kinderen en jongeren.

VERWONDERING

Habbekrats 2.0 is een beleidsplan. Hoe je het ook draait of keert,  
het blijft de technische weergave van wat Habbekrats in werkelijkheid 
doet. Je moet al een pro zijn om je bij het lezen van de receptuur van  
een bier te kunnen voorstellen hoe het je zal verrassen, wanneer het  
je op de juiste plaats, op het juiste moment met een schuimende kraag 
wordt aangeboden.

De verwondering die Habbekrats opwekt zal je dus naar alle waar-
schijnlijkheid moeilijk kunnen afleiden uit haar beleidsplan, noch uit 
haar statuten of jaarrekeningen. Daarom hebben we het plan verlucht 
met levendige verhalen van jongeren die hun weg vonden naar 
Habbekrats. Ze zijn afkomstig uit het boek ‘Elk Kind is een Held’.

Echter om de echte sensatie te ervaren, moet je naar Habbekrats 
zelf komen. Met het team praten, met de kinderen spelen of luisteren 
naar hun verhaal. Je laten verrassen door de interieurs van de huizen, 
de heldenverhalen van de kampen of de vanzelfsprekendheid waarmee 
kinderen en hun begeleiders samenwerken als vrienden.

We nodigen u, na of tijdens het lezen van dit beleidsplan, graag  
uit om even de proef op de som te komen nemen. Voor ons past  
het altijd…

  Chris Van Lysebetten
  15 november 2016
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MEER DAN  
EEN HABBEKRATS…

KORTE ONTSTAANSGESCHIEDENIS

Toen 25 jaar geleden het eerste beleidsplan voor Habbekrats 
werd geschreven, boog een groep van een tiental twintigers 
zich over de tafel om het zeeslagspel te spelen. Niet het 
bekende gezelschapsspel waar je boten torpedeert. Wel  
de ‘zeeslag’ die ons was aangeleerd door Guy Redig bij het 
ontstaan van de nieuwe preventiecellen bij de Comités voor 
Bijzondere Jeugdzorg, waarmee de prille ‘Habbekratsers’ 
verwant waren.

Zeeslag is een bijzondere planningstechniek, die erin 
bestaat dat men doelgroepen en problematieken afweegt 
tegenover acties en daaruit strategische doelstellingen filtert. 
Het bijzondere is dat je zo rekening houdt met alle organisa-
ties die reeds in het vaarwater zitten, zodat je met je eigen 
plannen leegtes kan invullen. Vijfentwintig jaar geleden 
waren die leegtes snel gevonden, want het ‘jeugdwelzijns-
werk’ bestond nog niet.

Het zeeslagspel wierp snel zijn vruchten af. Habbekrats 
mocht aan de slag in gemeenten die op zoek waren naar 
een partner om kansarmoede te bestrijden en werk te 
maken van integratie. We kregen hiervoor experimentele 
middelen van de Vlaamse Gemeenschap. De opdrachten 
waren divers. De ene keer was je te gast in een voorziening 
Bijzondere Jeugdzorg, de andere keer stond je oog in oog 
met een groep hooligans waarmee de stad geen blijf wist. 
Tja, ‘Jeugdwelzijnswerk’, iedereen vulde het begrip naar 
believen in.

Maar voor het prille Habbekrats betekenden dit allemaal 
kansen om samen te werken met de bijzondere doelgroep 
die de dienst zich voor ogen had gehouden bij de conceptie: 
randgroepjongeren. 

Habbekrats spartelde zich een weg door het landschap  
van jeugdhuizen, jeugdinstellingen, welzijnswerk en kans-
armoede. De hele sector was toen in volle expansie en  
reorganisatie, daartoe gedwongen door een steeds groter 
aantal kinderen en jongeren die uit de boot van de gemeen-
schap vielen. Rond die tijd was er een zeer divers landschap 
aan migrantenverenigingen, groeide de bevolking in  
de instellingen Bijzondere Jeugdzorg spectaculair aan,  
en volgde de ene na de andere definitie van uitgesloten 
groepen elkaar op. Men was randgroepjongere, maatschap-
pelijk kwetsbare of kansarme jongere. Men kon ook sleutel-
kind zijn, risicojongere, bolsterjongere of hangjongere.

Voor Habbekrats maakte dat allemaal niet zoveel uit.
De dienst had immers de Rechten van het Kind als richt-

lijn aanvaard en benaderde elk kind op basis van zijn moge-
lijkheden, niet van zijn moeilijkheden.

Onze missie luidt als volgt:  

“De vereniging heeft tot doel jonge-

ren wiens levenssituatie geken-

merkt is door structurele achter-

stelling of kansarmoede, via 

ondersteuning op individueel-, 

groeps- of structureel vlak meer 

participatiekansen te bieden,  

hun weerbaarheid te vergroten

en belemmerings- of achterstel-

lingsmechanismen op te heffen  

of tegen te gaan”.

De visie daar aansluitend:  

“Het uitgangspunt van Habbekrats: 

alle kinderen hebben gelijke rech-

ten en kansen. En positieve krach-

ten en talenten, die hen een vol-

waardige plaats in de samenleving 

moeten opleveren. Habbekrats 

neemt het op voor kinderen die niet 

van dat basisrecht genieten. Onze 

waardemeter: de Rechten van het 

Kind. Die staan altijd centraal in 

ons aanbod en onze projecten”.
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Dat levert tot vandaag een heel bijzonder perspectief  
op en is in het jeugdwerklandschap nog steeds een unieke 
benadering, waardoor kinderen en jongeren zich beter  
en sterker gaan ontplooien.

Habbekrats heeft, nadat de experimentele middelen  
uitgeput waren, vijftien lange jaren moeten wachten op  
duurzame erkenning en subsidiëring door de Vlaamse 
Gemeenschap. Maar ook dat had een positieve kant. Omdat 
het geen zin had te wachten op een omslag met subsidie-
geld, ging Habbekrats zelf op zoek naar middelen om haar 
werking tot stand te kunnen brengen. Dat leverde een zeer 
sterk draagvlak op, bestaande uit private en publieke part-
ners. De publieke partners zijn de verschillende gemeente-
besturen waarmee Habbekrats in de loop der jaren een con-
tract afsloot. De private partners zijn de bedrijven en families 
die Habbekrats onder hun hoede hebben genomen, en het 
onder de naam ‘De Vrienden van Habbekrats’ beschermen 
en steunen.

Het gevolg is een sterke gemeenschap, waarin Habbekrats 
zich onafhankelijk en neutraal kan ontplooien, in het voordeel 
van de jongeren. Het heeft de dienst toegelaten een eigen-
zinnige koers te varen. De werking groeide daarbij –en dat 
was ook nieuw– bottom-up.

De jongeren gaven aan waar zij behoefte aan hadden  
en beoordeelden Habbekrats op haar werking, door er  
al dan niet aan deel te nemen.

Het begeleidersteam op zijn beurt luistert naar de vragen 
van de jongeren en zet die snel om in haalbare acties, daar-
bij gesteund door een sterk netwerk.

Daar ligt, vandaag nog steeds, de kracht van Habbekrats.

GROEI EN MAATSCHAPPELIJK AANVOELEN

Toen, na vijftien jaar, Habbekrats zich kandidaat stelde voor 
erkenning op landelijk niveau, werd een heel nieuw beleids-
plan geschreven met sterke doelstellingen.

Habbekrats was immers overtuigd van haar doel om  
in elke provincie én in Brussel een huis voor jongeren  
te openen. Niet zomaar een huis, maar een echte thuis waar  
activiteiten in konden plaatsvinden, of dat als uitvalsbasis 
fungeerde om de maatschappij errond te verkennen.

Elke werking bij Habbekrats begint met ‘een terreinonder-
zoek’, zodat Habbekrats kan inspelen op de reële behoeften 
die niet worden ingelost door andere organisaties of diensten. 
Overal kozen we om te starten vanuit de kern van de stad. 
Immers, in geen enkele van de grote steden waar Habbekrats 
zich ontplooide, was dit al voorgedaan.

Niets kon ons idealisme stoppen en in 2014 werd het  
laatste huis in de rij geopend op de Brusselse Grote Markt. 
Daarmee vervulde Habbekrats, veel sneller dan voorzien,  
de doelstellingen die het zichzelf had opgelegd in haar 
beleidsplan ‘Het geheim van de Vos’.

Naarmate Habbekrats meer jeugdoppervlakte ter 
beschikking stelde, groeide ook de populatie. Er werd veel 

2014 – 2016

2010 – 2013

2006 - 2009

Geografische spreiding

Voor 2006
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ruchtbaarheid gegeven aan de nieuwkomer Habbekrats in de 
verschillende grote steden. Men investeerde in het creëren 
van een sterke samenwerking met de steden en de buurt.  
Er ontstonden veel lokale samenwerkingsverbanden met het 
jeugd- en welzijnswerk, en goed overleg met andere actoren 
op het veld. Maar vooral groeide het aantal bereikte kinderen 
spectaculair op basis van de mond-aan-mond reclame.

METHODIEK

Een andere verklaring voor de spectaculaire groei en het 
succes van Habbekrats is de hoge kwaliteit van onze  
methodiek en ons streng integriteitsbeleid, bekend als  
het filterproces, die de uitvoering ervan bewaakt.

Elke actie die Habbekrats onderneemt, wordt afgetoetst 
aan het filter. Het filter bevat een aantal membranen die 
ervoor zorgen dat het filtraat beantwoordt aan de zuivere 
methodologie van Habbekrats. 

De eerste filter is normatief en heeft een eerder filosofisch 
karakter. Het wordt gekenmerkt door de drie W’s. Elke actie 
moet Warm, Waardevol en Waarachtig zijn.

De tweede filter is methodologisch. Het illustreert  
de ‘Totaalaanpak’ die ervoor zorgt dat elke actie  
beantwoordt aan vier complementaire benaderingen:  
laagdrempelig, integrale mensbenadering, geïntegreerd  
aanbod en inclusieve maatschappijbenadering.

De derde filter is een operationele filter die zorgt voor 
diversifiëring in de vraag en het aanbod. Het filter bestrijkt  
de volledige nulde en eerste zorglijn waarop Habbekrats werkt.

Elkaar overlappend onderscheidt Habbekrats hier ont-
moeten, verwonderen en verbinden. Het zijn drie comple-
mentaire, maar ook afzonderlijk bruikbare benaderingen  
van de jongeren, die ervoor zorgen dat de werking gerichter, 
efficiënter en duurzamer verloopt.

Door het voortdurend aftoetsen van onze werking aan  
het filterproces biedt de werking van Habbekrats een alles-
omvattend antwoord op de complexe vragen en behoeften 
van haar doelgroep. Men kan gewoon komen rondhangen in 
de instuifruimtes, men kan spelen op de reusachtige speel-
plaats die alle Habbekratshuizen en -pleinen samen vormen, 
zich uitleven in sportieve en culturele activiteiten. Jongeren 
kunnen zich ook engageren voor de goed doordachte vor-
mingstrajecten die Habbekrats tot ‘Vormingsdienst’ maken, 
deelnemen aan 80 kampdagen per jaar waarin men kan uit-
groeien tot Habbekratsheld, of een ‘stiel’ aanleren in de wer-
kateliers. Nog voor de link naar de hulpverlening op de eer-
ste lijn wordt gelegd, kan men bij Habbekrats bovendien 
terecht met elke hulpvraag, in de wetenschap dat 
Habbekrats goede banden onderhoudt met diensten op de 
hogere zorglijnen.

Het filterproces: 

Habbekrats past haar eigen ont-

wikkelde methodiek toe op de hele 

werking en gebruikt daartoe het 

filterproces. Het filter bevat een 

aantal membranen die ervoor zor-

gen dat het filtraat beantwoordt 

aan de zuivere methodologie van 

Habbekrats.

1: Normatieve filter 

2: Methodologisch filter 

3: Operationele filter
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Voorafgaand aan de opmaak van dit beleidsplan, kreeg 
Habbekrats overal erkenning nadat de K.U.L. het onder-
zoeksrapport ‘Meer dan een habbekrats’ publiceerde.  
Niet veel later ontving Chris Van Lysebetten, de bezieler van 
Habbekrats, de Grote Prijs voor de Opvoeding en daarmee 
de waardering voor het consequent werken met de doel-
groepjongeren op basis van de Rechten van het Kind.

In 2016 schrijft Chris Van Lysebetten ‘Elk Kind is een 
Held’ met de overtuiging medestanders te vinden, die van  
de Habbekratsmethodiek gebruik zullen maken om met hun 
eigen organisatie een antwoord te bieden aan zoveel vragen 
van een ongezien aantal diverse jongeren in nood.

MAATSCHAPPELIJKE NOOD

Habbekrats bereikt met 2500 kinderen en jongeren per jaar 
de grenzen van haar mogelijkheden. Toch is de maatschap-
pelijke nood zelden zo hoog geweest als in de laatste jaren. 
In 2015 is er een toenemende vraag naar laagdrempelige 
initiatieven voor kinderen en jongeren die kampen met  
psychologische en emotionele problemen. Habbekrats zit 
mee aan de tafel waar het Rode Neuzen Project van 
Medialaan geconcipieerd wordt. Hieruit groeien een aantal 
zeer concrete initiatieven die bijdragen aan het emotioneel 
en mentaal welbevinden van deze doelgroep. Een tweede 
Rode Neuzen actie, eind 2016 daagt initiatiefnemers uit om, 
op basis van een professionele samenwerking, over de zorg-
lijnen heen, een duurzaam ‘inloophuis’ te creëren. Een plaats 
van en voor de jongeren met gemakkelijke toegangen tot  
de hogere zorglijnen. De Habbekrats-Trefpunten zijn hiervoor 
geknipt, zodat Habbekrats 2017 kandidaat stelt voor 4 inloop-
huizen, ook Overkophuizen genaamd.

Terug in 2015 ervaart onze maatschappij een nieuwe 
schok wanneer het verhaal van geradicaliseerde jongeren 
geen ver-van-ons-bed-show blijkt te zijn. Opnieuw blijkt er 
voor Habbekrats een opdracht te zijn weggelegd, wanneer 
men beseft dat we deze jongeren beter hadden kunnen 
begeleiden en hun signalen hadden begrepen. In onze  
werking in Brussel komt het nieuws hard aan, maar wordt  
de werking niet ontwricht. Integendeel, Habbekrats krijgt 
opnieuw applaus voor haar consequente, positieve benade-
ring van jongeren. Tegelijkertijd maken we kennis met de 
vluchtelingencrisis en speelt het Habbekratsteam al vanaf 
2015 in op de noden van de vluchtelingenkinderen in het 
Maximiliaanpark in Brussel. Slechts enkele maanden later 
maken vluchtelingenkinderen uit oorlogsgebieden deel uit 
van de doelgroep. Dit hele proces gebeurt als het ware  
automatisch. Ook hier toont de methodiek zich op zijn best.

Vanaf 2016 neemt Habbekrats ook deel aan het overleg 
‘Missing Children Europe’ dat zich, als gevolg van  
de vluchtelingecrisis, buigt over het lot van meer dan  
10.000 zorgwekkende verdwijningen. Habbekrats sluit  
hiermee de rangen met Child Focus.

Laagdrempeligheid: 

Laagdrempeligheid staat voor  

de afwezigheid van enige belem-

mering. Het is een randvoorwaarde 

bij Habbekrats. Bij heel wat organi-

saties bevinden zich nog te veel 

selectiemechanismen die werken 

op basis van afkomst, financiële 

mogelijkheden, taal, gedrag… .

Integrale mensbenadering: 

Integraal betekent “volledig, in zijn 

geheel”. Het houdt in dat we aan-

dacht besteden aan alle levens-  

en probleemterreinen waarmee  

de jongere te maken heeft.  

De jongere wordt dus niet louter 

beschouwd als iemand die in  

het jeugdwerk belandt om zich  

te ontspannen.

Geïntegreerde aanpak: Een geïn-

tegreerde aanpak betekent dat je 

een jongere met één aanbod op 

diverse kanalen in zijn ontwikkeling 

ondersteunt. Het is een logisch 

gevolg van de integrale mensbena-

dering. Immers, wie die jongere als 

compleet persoon benadert, moet 

ook een compleet aanbod kunnen 

voorzien. In Habbekrats voorzien 

we daarom zowel ontmoeting, ont-

spanning, vorming, informatie, 

hulpverlening, zorg en nazorg.

Inclusieve maatschappij-

benadering: Jongeren bevinden 

zich vaak in een kwetsbare positie 

ten aanzien van verschillende 

maatschappelijke instellingen, het 

contact tussen beide verloopt 

slecht. De inclusieve maatschappij-

benadering staat voor het drempel-

verlagend werken richting de maat-

schappelijke instellingen.
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DEMOCRATISCH PROCES

In het team ontstaat vanaf 2015 als vanzelf het democratisch 
proces om het hele aanbod van Habbekrats opnieuw  
te ordenen. Die vraagt neemt toe door het groeiproces dat 
zich afspeelt op de vloer en rond de teamtafel. Er is nood 
aan een nieuw model op alle niveaus dat meer structuur 
moet brengen in het aanbod en meer specialisatie in het 
team, dat inmiddels uit 27 voltijds equivalenten bestaat.  
Op het niveau van de Raad van Bestuur wordt de acte  
‘Goed Bestuur’ geschreven en goedgekeurd. Daaruit ont-
staat het hiernaast afgebeelde organogram.

Op dinsdag 26 april 2016 organiseerde Habbekrats een  
congres. Hier kregen team, bestuur en alle actoren waarmee 
Habbekrats samenwerkt, de kans om de basis van het 
nieuwe beleidsplan te leggen. De resultaten van dit congres 
werden maandelijks meegenomen naar het Groot Team-
overleg. Elke actie van het beleidsplan werd met zeer veel 
zorg en inzicht behandeld in afzonderlijke werkgroepen en 
teruggekoppeld naar de redactie van 2.0.

Tot slot werd het, voorafgaand aan de publicatie, onder-
worpen aan de inzichten van buitenstaanders. De methodo-
logie werd via cases voorgelegd aan een groep studenten 
Psychologie in de KUL, en het volledige plan werd aan een 
audit onderworpen door trainees van ORMIT. Het resultaat 
van dit lange en intensieve proces ligt vandaag voor u.

TOT SLOT …

Terwijl we ons beleidsplan opmaken, worden we snel  
ingehaald door de realiteit. Het jaar 2016 bleek wederom  
een schakeljaar richting een nieuwe wereld. 

Die nieuwe wereld brengt nieuwe uitdagingen mee voor 
ons allen en voor Habbekrats. Onze organisatie is ervan 
overtuigd hieraan het hoofd te kunnen bieden. Habbekrats 
kan niet anders dan de roep van het toenemend aantal kin-
deren, jongeren, besturen en organisaties te beantwoorden.

Habbekrats 2.0 en onze partners moeten ons helpen om 
dit met de grootste zorg en met het beste resultaat te verwe-
zenlijken. Samen met hen willen we blijven inzetten op  
de onvermijdelijke, nieuwe mogelijkheden van een nieuwe 
wereld…

TL Toegevoegde leden

EL Effectieve leden

RVB Raad van Bestuur

UC Uitvoerend Comité

VM Vergadering Mecenassen 

HFO Habbekrats Foundation

LS Lokale Stuurgroep

LSC Lokale Steuncomités

JR Jongerenraad

SW Steward

GT Groot Team

C Coaches

B Begeleiders

S Stagairs

V Vrijwilligers

HF Habbekratsforum

De Habbekratsgemeenschap: 

het organogram
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MAHAVIR

Vrijdagavond, ergens een vorige week. Ik 
keerde met een vol busje jongeren terug 
naar De Fabriek, ons Habbekratshuis in 
Gent. We hadden samen een volle week 
kamp beleefd. Een tv-ploeg van het één-pro-
gramma Iedereen beroemd volgde in ons 
kielzog. 

De jongeren hadden me al verwittigd. In 
Gent zou Mats me staan opwachten. Mats 
had 2,10 euro nodig voor de trein. Zonder 
dat geld zou hij nooit op tijd bij zijn instel-
ling aankomen en mocht hij niet meer bin-
nen om te slapen. ‘Chris zal dat wel oplos-
sen’, hadden de kinderen in het busje naar 
Mats getext. Toen we voor De Fabriek ston-
den, bleek Mats niet meer alleen. Hij was in 
het gezelschap van Mahavir, een schriele 
Indische jongen met rugzak.

Mahavir was weggelopen, uit het huis 
van zijn adoptieouders in Oudenaarde. In de 
straten van Gent had hij Mats ontmoet. 
‘Mahavir is een goeie jongen’, vertelde Mats. 
Zelf was Mats racistisch en van plan een 
swastika op zijn borst te laten tatoeëren, 
‘tegen alle vreemdelingen’, verkondigde hij. 
Maar Mahavir was toch anders. Mats liet de 
Indische jongen aan mij over en vertrok in 
de richting van zijn opvang. Hij was te druk 
bezig met het regelen van zijn eigen leven 
om ook nog eens dat van anderen onder 
controle te brengen.

We hadden nog lunchpakketten van het 
kamp over. Ik gaf er eentje aan Mahavir. Die 
had alleen maar een blikje Cara Pils bij zich. 
Het lunchpakket stelde Mahavir op zijn 
gemak. Ook toen een anonieme politiewa-
gen naast ons stopte en de twee politieagen-
ten in burger vroegen wat er aan de hand 
was. Mahavir bleef rustig en ik gaf mijn uit-
leg. De politie wenste me een goede nacht 
en succes met het vinden van een slaap-
plaats voor de jongen. 

Terug naar huis gaan, zat er volgens 
Mahavir niet in. Hij had zijn vader geslagen 
en was vervolgens weggelopen. Hij wist ook 
dat op straat slapen geen optie was, ‘want de 
afgelopen dagen waren er op straat in Gent 
twee daklozen doodgeslagen’. Zo was hem 
toch verteld. 

Ik besloot Mahavir naar de nachtopvang 
te brengen. Indien dat niet zou lukken was 
er misschien een plaats in de jeugdherberg. 
Voor we in het busje stapten, vroeg ik 
Mahavir wat er thuis precies gebeurd was. 
‘Misschien kon ik morgen mee naar thuis 
om de brokken te helpen lijmen’, sugge-
reerde ik. ‘Wil je eerst instappen?’ ant-
woordde Mahavir rustig, waarna hij zelf ook 
in het busje stapte, zijn kleine rugzak en het 
blik Cara bij zich.

Onderweg werd de jongen heel erg rustig. 
We praatten over Ganesha, de wijze 
Hindoegod waar hij en ik fan van waren, en 

‘Heb je het nog?’  
‘Heb ik wat nog?’  
‘Wel, het blikje Cara.’
Ik heb het nog, het blikje bier. Het was 
Mahavirs cadeau. Ik mocht het niet  
opdrinken zodat ik me zijn verhaal altijd 
zou herinneren.
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ik vertelde Mahavir dat er zich in ons land 
een echte tempel bevond die aan Ganesha 
was gewijd. Daar wou hij wel eens graag met 
zijn broer naartoe. Zijn broer was ook een 
adoptiekind, afkomstig van Calcutta. Hijzelf 
was van Darjeeling. 

Toen werd het stil. 

‘Mijn vader valt mij en mijn broer lastig, je 
weet wel …’ doorbrak Mahavir de stilte, ‘en 
daarom ben ik weggelopen.’ Opnieuw werd 
het stil. En de jongen vervolgde: ‘Ik wil hem 
niet aanklagen. Ik wil het gewoon niet meer.’ 
Ik vroeg of zijn moeder ervan afwist. Zij wist 
het, maar het betekende volgens haar dat 
hun vader hen zeer graag zag. 

Ik was van de kaart. Mahavir zei dat ik nu 
de eerste en enige was aan wie hij dit had 
verteld. Ik stelde hem voor om in de nacht-
opvang goed te slapen, te douchen en te ont-
bijten en na te denken hoe we in de 
komende dagen naar een oplossing konden 
zoeken. Maandag moest Mahavir terug naar 
school en werd hij op zijn stageplaats ver-
wacht. Dat mocht niet stoppen. Het moest 
snel gaan. 

‘Heb je gezien hoe mooi de lente zich aan-
dient … overal paasbloemen en de bomen 
hebben nieuwe blaadjes’, doorbrak ik een 
nieuwe stilte. ‘Daar heeft niemand me ooit 
op gewezen’, zei de jongen. ‘Probeer het zelf 
te zien, het helpt wanneer de dingen slechter 
gaan’, antwoordde ik. We lieten de 
beboomde lanen achter ons en reden de stad 
in op zoek naar de nachtopvang.

Het gebouw van de nachtopvang toonde 
even somber als de straat waar het is gele-
gen. Het voelde slecht aan om de jongen hier 
achter te laten. Ik gaf hem de telefoonnum-
mers en het adres van Habbekrats, dat zich 
maar 500 meter verder bevond, zodat we 
snel opnieuw konden praten om een oplos-
sing te zoeken.

We gingen de nachtopvang binnen en 
belden aan bij een tweede veiligheidsdeur. 
Een mevrouw keek boos door het raam dat 
ons scheidde. ‘Ja?’ sprak ze door de parlo-
foon terwijl ik haar zag. ‘Mahavir is van huis 
weggelopen en heeft nachtopvang nodig’, 
zei ik. ‘Ben je toeleider?’ vroeg de vrouw, nog 
steeds aan de parlofoon. Ik had nog nooit 
het woord ‘toeleider’ gehoord, maar ant-
woordde toch maar: ‘Ja, ik ben de directeur 

van Habbekrats.’ ‘Habbekrats ken ik niet’, 
sprak een tweede stem vanachter de glazen 
muur. Een kwaad kijkende man moeide zich 
met het parlofoongesprek. 

‘Hij moet eerst naar een toeleider en die 
moet hem verwijzen naar hier’, stelde de 
man de regels affirmerend. ‘Lukt dat nu 
nog?’ vroeg ik. ‘Nee’, klonk het. ‘Kijk,’ drong 
ik aan, ‘die jongen heeft nú hulp nodig, want 
op straat is het niet veilig.’ ‘Misschien is er 
geen bed vrij’, sprak de man. ‘Misschien wel’, 
antwoordde ik, ‘Kunt u zeker toch even kij-
ken?’ De lijst lag vlak voor de man zijn neus. 
Ik zag dat er nog maar vijf bedden bezet 
waren. Het stoorde de man dat ik meekeek. 
‘We zullen voor een keer een uitzondering 
maken,’ klonk het, ‘maar morgen moet hij 
naar een toeleider.’ Ik bedankte de man 
overdreven en gaf hem mijn gegevens. 
‘Habbekrats? Het zegt me wel iets …’

Mahavir had in stilte meegeluisterd en 
gemerkt hoeveel moeite ik had moeten 
doen om een slaapplaats te regelen. Hij 
besefte dat hij in zijn eentje daar nooit zou 
in geslaagd zijn. We namen afscheid. ‘Krijg 
ik een knuffel?’ vroeg de jongen. Ik 
omarmde de jongen en voelde zijn angst om 
los te laten. Uiteindelijk stapte hij naar bin-
nen. ‘Dit komt er niet in’, snauwde de loket-
man en hij greep naar het blikje Cara Pils. De 
Indische jongen gaf het blikje aan mij en ik 
moest beloven het pas op te drinken wan-
neer ik thuis was. De combinatie ‘auto en 
alcohol’ was immers gevaarlijk.

De deuren sloten en Mahavir verdween in 
de gangen van de nachtopvang …

Ik reed met een geladen ongerustheid 
naar huis. Thuis kon ik de slaap niet vatten. 
Toen wist ik het weer. Dit was het dus 
waarom ik Habbekrats had gecreëerd, al die 
jaren geleden. Ik kreeg de bestaansreden 
van mijn levenswerk opnieuw keihard in 
mijn gezicht geslingerd. De rust keerde weer 
en ik sliep in.

Mahavir betekent ‘held’. 
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DOELSTELLINGEN 2018 - 2021
Dit luik vormt de kern van het beleidsplan. Het beschrijft de uitwerking van onze missie en 
visie in acht strategische doelstellingen met 32 operationele doelstellingen, verder uitgewerkt 
in acties. Samen geven ze een gedetailleerd beeld van wat Habbekrats wil realiseren binnen 
de beleidsperiode 2018-2021. 

De strategische doelstellingen weerspiegelen de lange termijnvisie van de vereniging.  
Ze maken de methodiek van Habbekrats toepasbaar en vertalen die naar de wereld van  
kinderen en jongeren. Om met haar ontwikkelde methodiek duurzame resultaten te boeken, 
hanteert Habbekrats een logisch en vierledig stappenplan dat ook de leidraad vormt van  
dit beleidsplan.

De eerste stap ontrafelt de ORGANISATIE van Habbekrats, zodat we een sterke 
gemeenschap vormen. Habbekrats wil zich verder ontwikkelen als een gezond en evenwichtig 
‘bedrijf’, zodat de operationele werking ruim wordt gedragen door de samenleving.

De volgende drie stappen, ONTMOETEN, VERWONDEREN en VERBINDEN, delen  
het doelstellingenkader verder op volgens het spectrum dat Habbekrats gebruikt om  
te slagen in haar missie.

Eerst wordt een groot platform voor ONTMOETEN gecreëerd, nodig om de doelgroep  
te bereiken, maar ook om hun omgeving te betrekken. Habbekrats legt in deze stap de 
klemtoon op het creëren van zoveel mogelijk ruimte voor kinderen en jongeren, waarvan  
het merendeel in de stad. De jongeren krijgen in dit verhaal medezeggenschap en zijn de 
voornaamste eigenaar van de ter beschikking gestelde ruimte. Uniek voor Habbekrats is 
ook de privaat-publieke samenwerking die deze doelstellingen mogelijk maakt.

Na ontmoeten volgt VERWONDEREN. Hier toont Habbekrats zich van zijn sterkste kant 
als vormingsdienst. Habbekrats erkent de waarde van ‘jong zijn’, en baseert zich hierop om 
kinderen en jongeren te begeleiden in hun opvoedingsproces, kennisverruiming en vorming. 
Het werkwoord ‘verwonderen’ bevat de filosofische benadering die nodig is om kinderen  
en jongeren te boeien en te betrekken bij de samenleving. Enerzijds zoekt Habbekrats haar 
klemtonen voor een groot deel in de stedelijke context, anderzijds voltrekt zich een groot 
deel van de vormingsprojecten op het avontuurlijke platteland.

De logische stap na verwonderen is voor Habbekrats VERBINDEN. Door jongeren te 
boeien, voelen ze zich verbonden met hun omgeving en voelen ze zich verantwoordelijk.  
Op die manier weten ze dat ze hun eigen toekomst mee kunnen bepalen, maar ook dat  
een omgeving waarmee ze zich hebben verbonden, hen niet in de steek laat. Hier start  
het echte jeugdwelzijnswerk. Verbinden vormt een essentieel bestandsdeel in het creëren 
van geluk en het uitsluiten van alle processen die naar onwelzijn kunnen leiden.

ORGANISATIE: SD 1 Habbekrats vormt een sterke gemeenschap, verankerd in de samenleving

ONTMOETEN
SD 2 Er is kwaliteitsvolle  
ruimte voor jongeren
SD 3 Een kind wordt als  
volwaardig mens beschouwd

VERWONDEREN
SD 4 Jongeren krijgen kansen 
om zich te ontwikkelen en  
te ontplooien
SD 5 Jongeren beleven de stad

VERBINDEN
SD 6 Habbekrats spant zich 
bijzonder in voor kinderen in nood 
SD 7 Het emotioneel en mentaal 
welbevinden van jongeren  
wordt versterkt
SD 8 Bijzondere doelgroepen 
krijgen bijzondere aandacht
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ORGANISATIE
HABBEKRATS STELT DAT HAAR 
DOELSTELLINGEN DUURZAAM KUNNEN 
WORDEN BEREIKT DOOR ZICH STERK  
TE VERANKEREN IN DE SAMENLEVING.

SD 1 HABBEKRATS VORMT EEN STERKE GEMEENSCHAP,  
VERANKERD IN DE SAMENLEVING

De opvoeding, vorming en inclusie van jongeren vraagt in de hedendaagse samenleving  
een grote verantwoordelijkheid van de actoren. Habbekrats is er zich van bewust een 
grote rol te kunnen spelen op voorwaarde dat de dienst zichzelf sterk, neutraal en onaf-
hankelijk kan profileren. In onderhavige doelstelling wil Habbekrats haar gemeenschap 
uitbreiden en zich als een gezond, goed bestuurd en innovatief bedrijf beter verankeren 
in de samenleving.

OD 1.1 Habbekrats onderschrijft deugdelijk bestuur als een dynamisch 
gegeven in lijn met haar ambities en strategische doelstellingen

In de loop van 2015 werd de Nota Deugdelijk Bestuur opgesteld door de Raad van Bestuur. 
Deze nota bevordert de implementatie van een deugdelijk bestuur via een set van richtlijnen. 
Groei en deugdelijk bestuur gaan hand in hand. 

De kwaliteit van het bestuur stelt een organisatie in staat haar potentieel te maximalise-
ren. Binnen de huidige maatschappelijke context is dit potentieel sterk bepaald door  
een aantal variabelen en onzekerheden. 

Daarom onderschrijft Habbekrats haar Deugdelijk Bestuur als een dynamisch gegeven, 
gebaseerd op input van alle niveaus en opgevolgd via een zogenaamd ‘Dashboard’, dat  
toelaat goed bestuur te evalueren en bij te sturen. Vind de ‘Nota Deugdelijk Bestuur voor 
Habbekrats’ hier: habbekrats.be/assets/docs/habbekrats_nota_goedbestuur.pdf
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Acties Timing Indicatoren

1 Doorlichting van de toepassing van de nota  
Deugdelijk Bestuur door Guberna, een onafhankelijk 
kenniscentrum.

2018 – 2019 Auditrapport Guberna

2 Habbekrats brengt de algemene vergadering (AV) 
samen bestaande uit effectieve leden en eventuele 
genodigden.

Jaarlijks 2 AV
Verslagen AV.

3 Habbekrats vormt en onderhoudt een Raad van 
Bestuur (RVB) en ziet er op toe dat de leden integer, 
open, deskundig en loyaal zijn.

Jaarlijks 10 RVB
Verslagen RVB

4 Habbekrats beschikt over een uitvoerend comité 
dat een brug vormt tussen het bestuur en het peda-
gogisch team, en alle daaraan verbonden taken.

Vanaf 2018 Aanwezigheid volwaardig 
uitvoerend comité

5 Habbekrats engageert een eigen Financieel  
Coördinator en versterkt haar administratieve cel.

Vanaf 2018 • ½ Financieel Coördinator
• 1 Administratief  
medewerker

6 Habbekrats ondersteunt via het uitvoerende comité 
de uitwerking van de lokale financiële steuncomités 
(LSC) en lokale inhoudelijke stuurgroepen (LS). 

2018 - 2021 • 10 LSC met minstens  
3 leden
• 10 LS met minstens  
3 leden

7 Habbekrats draagt verder bij aan de duurzame  
ontwikkeling en consolidering van de organisatie 
via het Fonds Habbekrats, dat verankerd is bij de 
Koning Boudewijnstichting.

2018 - 2021 Kapitaal Fonds Habbekrats

8 Habbekrats organiseert Habbekratscongressen die 
de Habbekratsgemeenschap samenbrengen rond 
een thema of problematiek.

Jaarlijks 1 Habbekratscongres

9 Habbekrats organiseert bijzondere nationale  
evenementen die bijdragen aan de cohesie van de 
Habbekratsgemeenschap.

Jaarlijks 2 nationale evenementen

Samenwerkingen Guberna, kenniscentrum voor bestuurders
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OD 1.2 Habbekrats investeert in een sterk pedagogisch team 

Het pedagogisch team van Habbekrats is in de laatste 5 jaar sterk gegroeid. Het resultaat is 
een dynamisch, veelzijdig, hecht en sterk team met een evenwichtige balans tussen ervaren 
en frisse vaste medewerkers, aangevuld door stagiairs en vrijwilligers. 

Onderdeel zijn van het pedagogisch team van Habbekrats is een niet te onderschatten 
taak. Er wordt veel van elk teamlid verwacht, zowel vanuit het team, als vanuit de jongeren. 
Habbekrats zet in op een sterke ondersteuning van haar pedagogisch team bestaande uit 
medewerkers, stagiairs en vrijwilligers. 

Acties Timing Indicatoren

1 Habbekrats zet sterk in op bovenlokale samenwerking 
van haar team. Het zorgt voor het behoud van de 
bijzondere teamcultuur en voor de ervarings-
gerichte expertise-uitwisseling binnen het team.

Jaarlijks 10 nationale activiteiten

2 Habbekrats engageert in haar Uitvoerend Comité 
een voltijdse medewerker verantwoordelijk voor de 
inhoudelijke en operationele werking. Tot zijn taken 
behoren niet-limitatief acties 3 tot 8.

2018 1 Inhoudelijk en  
Operationeel Coördinator

3 Habbekrats organiseert een Groot Team met alle 
personeelsleden. Het is een belangrijke en waarde-
volle operationele vergadering met verschillende 
functies, waaronder het welbevinden van het volle-
dige team, de interne peerevaluatie van de werkin-
gen, de bespreking van nieuwe trends, …

Jaarlijks 10 Groot Team  
vergaderingen

4 Habbekrats organiseert thematische werkgroepen 
met medewerkers en eventueel externe deskundigen. 
De werkgroepen buigen zich over methodiek,  
problematieken, mogelijkheden, trends en concrete 
projecten, die een landelijke impact hebben.

Jaarlijks 30 werkgroepvergaderingen 
met ongeveer telkens  
8 leden

5 Habbekrats neemt nieuwe medewerkers aan  
volgens een democratische procedure, waarin  
de jongeren en het team een gelijke stem krijgen.

2018-2021 Betrokkenheid jongeren, 
team en uitvoerend comité

6 Habbekrats organiseert externe en/of interne  
vormingen voor het hele team.

Jaarlijks • 4 externe vormingen
• 4 interne vormingen
• Aantal deelnemers

7 Habbekrats werkt een overkoepeld en versterkt 
stagebeleid uit, toepasbaar in alle Habbekrats  
Trefpunten.

2020 • 60 stageplaatsen
• Formalisering beleid in 
Habbekrats For Dummies 2.0

8 Habbekrats werkt een overkoepelend en duurzaam 
vrijwilligersbeleid uit, toepasbaar in alle Habbekrats 
Trefpunten.

2020 • 40 vrijwilligers
• Formalisering beleid in 
Habbekrats For Dummies 2.0

Samenwerkingen • Hogescholen en universiteiten uit binnen- en buitenland
• Externe vormingsdiensten en deskundigen
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OD 1.3 De maatschappelijke zetel faciliteert de operationele  
werking van Habbekrats

Men zou de maatschappelijke zetel van Habbekrats kunnen vergelijken met de locomotief 
van een trein waaraan de verschillende lokale werkingen als wagons zijn gekoppeld.  
Het aantal lokale werkingen is in de laatste 5 jaar in oppervlakte verdubbeld, in aanbod  
vergroot en in problematieken veel sterker gediversifieerd. Daarom moet de maatschappe-
lijke zetel worden versterkt, zodat “de trein” op kruissnelheid kan blijven rijden, zonder aan 
kwaliteit in te boeten.

Acties Timing Indicatoren

1 Habbekrats versterkt de maatschappelijke zetel 
(MZ) door met de ter beschikking gestelde DAC 
middelen een medewerker aan te werven. Tot zijn 
taken behoren niet-limitatief acties 2 tot 7.

Vanaf 2018 1/2 VTE verantwoordelijke 
facility in dienst

2 De MZ ondersteunt de lokale werkingen in het 
onderhoud van de Habbekratshuizen en -busjes-
vloot.

2018 - 2021 Jaarlijks onderhoudsplan

3 De MZ coördineert de logistieke ondersteuning 
(pasjes, folders, automaten, ...) van haar lokale 
werkingen.

2018 - 2021

4 Habbekrats ontwikkelt een gedigitaliseerde werk-
kruimte voor haar medewerkers.

2019 Digitale werkruimte  
operationeel

5 De MZ coördineert de opmaak van het nieuw veilig-
heids- en preventieplan voor al haar werkingen.

2020 Het nieuwe veiligheids- en 
preventieplan per locatie

6 Het Ontmoetingshuis, de locatie van de MZ, wordt 
ingericht als centrale werkruimte voor het team.  
De 1ste verdieping wordt hiervoor heringericht.

2019 Vernieuwd en functioneel
Ontmoetingshuis

7 De MZ coördineert de opmaak van een vernieuwd 
duurzaamheidscharter.

2021 Het nieuw duurzaam-
heidscharter
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OD 1.4 De Habbekratsgemeenschap wordt gekenmerkt door  
kwaliteit en veiligheid

Habbekrats zet zich in voor kinderen. Het is een zeer zware verantwoordelijkheid om als 
jongerenorganisatie in te staan voor de zorg, de opvoeding, het welzijn en de veiligheid van 
kinderen. Daarom moet Habbekrats over de volledige lijn kwaliteit en veiligheid uitstralen. 

Reeds in de voorgaande beleidsperiode ontwikkelde Habbekrats een toolkit die ons in staat 
stelt de kwaliteit van de Habbekratswerking over de hele lijn te controleren, het zogenaamde 
Habbekratslabel (H-Label). Deze tool werd naar aanleiding van het nieuwe beleidsplan geopti-
maliseerd tot het eerder beschreven filterproces. In de loop van Habbekrats 2.0 zetten we nog 
sterker in op kwaliteit en veiligheid. Meer middelen zullen niet enkel gebruikt worden voor het 
verhogen van de kwantiteit, dan wel voor het verbeteren van de kwaliteit, het duurzamer maken 
van het aanbod en het verhogen van de veiligheid van haar team en doelgroep. 

Acties Timing Indicatoren

1 Habbekrats heeft een intern kwaliteitslabel  
en toetst haar volledige werking daar aan af.

Jaarlijks Intern evaluatieverslag

2 Habbekrats publiceert een Habbekrats For Dum-
mies 2.0. Een vernieuwde leidraad voor (nieuwe) 
medewerkers, stagiairs, vrijwilligers, …

2020 Habbekrats  
for Dummies 2.0

3 Habbekrats laat een externe audit uitvoeren. 2020 Verslag externe audit

4 Habbekrats betrekt experts, deskundigen en promi-
nenten, in het bijzonder bij belangrijke wendingen.

Jaarlijks 5 experts, deskundigen  
of prominenten

5 Habbekrats voorziet opleidingen tot veiligheids-
coördinator voor haar medewerkers.

2018 - 2021 2 medewerkers volbrengen 
opleiding

Samenwerkingen • KUL en LUCAS
• ORMIT
• CEMAC, Crisis & Emergency Management
• PREBES vzw, Welzijn op het Werk
• IDEWE, Externe dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
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OD 1.5 De Habbekratsgemeenschap kenmerkt zich  
door ondernemerschap en innovatie

Habbekrats is een slimme onderneming die de gemeenschap verrast met innovatieve  
projecten, bijzondere locaties en een gedurfde aanpak. De dienst kenmerkt zich niet enkel 
door ondernemen, maar ook door volharden. Sterk ondernemerschap en innovatie zijn over-
tuigende kenmerken van een groeiende organisatie waar derden hun vertrouwen aan willen 
schenken. Daarom bewaakt Habbekrats haar ondernemersmodel en toont de dienst  
zich als innovatief labo, waarin ze haar eigen methoden en technieken beproeft en deelt. 

Acties Timing Indicatoren

1 Habbekrats stimuleert haar team tot innovatie  
en ondernemerschap, door in het uurrooster tijd  
vrij te laten invullen voor innovatieve projecten.

Jaarlijks % tijd beschikbaar voor 
eigen projecten

2 Habbekrats richt een deel van Het Ontmoetingshuis 
in als centraal creatief laboratorium van haar  
werking, het zogenaamde HABLAB, waar mede-
werkers de tools ter beschikking hebben om  
hun projecten uit te werken.

2018 Aanwezigheid HABLAB  
in Het Ontmoetingshuis

3 Habbekrats ontwikkelt nieuwe producten en pro-
jecten toepasbaar in haar (en andere) werkingen.

Jaarlijks 1 nieuw product

4 Habbekrats onderneemt nieuwe acties op basis  
van de ontwikkelde projecten en producten in  
het belang van haar doelgroep.

Jaarlijks 1 nieuwe actie

Samenwerkingen • Een scala aan grote ondernemingen
• De Vlerickschool voor management
• Ormit, Specialist in traineeships and leadership development
• Het Fonds VINCI, Sociale projecten
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OD 1.6 Habbekrats beïnvloedt dankzij haar gemeenschap de maatschappij

Ruimer dan Habbekrats is er gewerkt aan een Habbekratsgemeenschap. Dit is een groot 
forum van mensen, organisaties en instituten die eenzelfde doelstelling nastreven of zich 
inzetten voor dezelfde doelgroep. De groeiende werking van Habbekrats en een toenemend 
aantal maatschappelijke problemen en tendensen maken het noodzakelijk de Habbekrats-
gemeenschap ruimer en meer divers in te vullen. Daarom zet Habbekrats in op het vergro-
ten van haar gemeenschap en de impact ervan op de bredere maatschappij, met het oog 
op het behalen van de missie en visie.

Acties Timing Indicatoren

1 Habbekrats vergroot de Habbekratsgemeenschap 
door actief op zoek te gaan naar relevante partners 
onder impuls van het uitvoerend comité.

2018-2021 Aantal samenwerkings-
verbanden

2 Habbekrats vormt de Habbekratsgemeenschap  
tot een hecht, divers en invloedrijk geheel, dat  
op haar beurt acties onderneemt ter versterking  
van Habbekrats en het imago van haar jongeren.

Permanent Nieuwsbrief met acties 
ondernomen door  
de Habbekratsgemeenschap

3 Habbekrats onderneemt zelf acties om het imago 
van de Habbekratsgemeeschap en in het bijzonder 
haar jongeren op een positieve manier te versterken:
• Uitgave van een voorstellingsbrochure
• Uitgave van een kwalitatief jaarrapport
• Website www.habbekrats.be
• Habbekrats Facebookplatform.
• Verspreiding van de methodiek via  
de uitgave ‘Elk Kind is een Held’

Permanent • Voorstellingsbrochure 
jaarlijks 2500 ex.
• Jaarrapport of  
magazine 2000 ex.
• Jaarlijks onderhoud  
en update van de website 
• Coördinatie van  
het Facebookplatform
• Aantal verkochte boeken 
‘Elk Kind is een Held’ 

4 • Habbekrats onderhoudt goede samenwerkings-
verbanden met jeugdwerk, welzijnswerk, kansar-
moede en onderwijs.
• Habbekrats heeft een stem op relevante bovenlo-
kale overlegstructuren.

Permanent • Aantal bijgewoonde  
overlegvergaderingen

Samenwerkingen • Vormgevers en drukkerij
• Chris Van Lysebetten, Uitgeverij LannooCampus
• Assist IT, Web IT & operations
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HABBEKRATS BESCHOUWT ONTMOETEN 
ALS EEN BASISFUNCTIE WAAROP ALLE 
ANDERE FUNCTIES KUNNEN WORDEN 
GEËNT.

“IN TEGENSTELLING TOT IETS AFSPREKEN HEEFT ONTMOETEN 
EEN ELEMENT VAN TOEVAL. JE GEBRUIKT DE TERM WANNEER 
JE HEBT AFGESPROKEN, MAAR OOK WANNEER JE ELKAAR 
TEGENKOMT OP STRAAT OF WAAR DAN OOK.

“MISSCHIEN IS DE TERM ONTMOETEN DAN WEL ONTSTAAN 
TOEN MENSEN ELKAAR ONTMOETTEN TERWIJL ZE AAN HET 
ONT-MOETEN WAREN (DUS WANNEER ZE DINGEN ALS WERK 
OF ANDERE VERPLICHTINGEN NIET AAN HET DOEN WAREN).”

JANNES VAN EVERDINGEN
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SD 2 ER IS KWALITEITSVOLLE RUIMTE VOOR JONGEREN

In de afgelopen vijfentwintig jaar is Habbekrats erin geslaagd meer dan 25.000 m² 
jeugdruimte te realiseren, voornamelijk in de stad. Habbekrats erkent het belang dat jon-
geren hechten aan het hebben van eigen ruimte, maar erkent ook dat deze ruimte moet 
worden gedeeld en, met het oog op integratie en mede-eigenaarschap, werkelijk aan-
schouwelijk moet zijn. In de komende beleidsperiode wil Habbekrats haar ruimte voor 
jongeren met de helft vermeerderen en optimaliseren. 

OD 2.1 Habbekrats zorgt zelf voor meer jeugdruimte

Wanneer men jongeren als aanvaarde partners in de samenleving beschouwt, en in het  
bijzonder in de stad, verdienen zij daar ook hun plaats. Al te vaak leidt de aanwezigheid  
van jongeren in de publieke ruimte tot conflictsituaties, te wijten aan wederzijds onbegrip.

Daarom beschikt Habbekrats bij de start van 2016 over 25.000 m² jeugdruimte die  
ze bewust centraal, transparant en vlot toegankelijk houdt en aldus inpast in de publieke 
ruimte. Door deze ruimte in de toekomst minstens (gecontroleerd) te vermeerderen, neemt 
het wederzijds respect toe.

Acties Timing Indicatoren

1 We breiden de werking uit naar tien centraal  
gelegen huizen.

2018-2021 10 centraal gelegen huizen

2 We delen de ruimtes waarover we zelf beschikken 
optimaal met de doelgroep jeugd en andere  
organisaties die zich inzetten voor de jeugd.

2018-2021 Aantal jongeren  
verenigingen die van onze 
ruimte gebruik maken

Samenwerkingen • Lokale overheden
• Private eigenaars
• Jeugd organisaties
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OD 2.2 We stimuleren anderen om te zorgen voor meer jeugdruimte

Habbekrats heeft in de afgelopen jaren de overheden en de private partners waarmee  
zij samenwerkt, gestimuleerd om meer ruimte voor jongeren ter beschikking te stellen.

We stellen vast dat er heel wat potentieel beschikbare ruimte onbenut blijft. Dit wordt  
nog versterkt door de individualisering van onze maatschappij. Men is in vele gevallen  
jongeren liever kwijt dan rijk.

Daarom wil Habbekrats haar verworven positie aanwenden om lokale besturen en  
anderen te stimuleren om hun ruimte te delen, toegankelijk te maken of volledig beschikbaar 
te stellen met en voor jeugd. 

Acties Timing Indicatoren

1 We stimuleren de openbare besturen waar 
Habbekrats werkzaam is om meer ruimte  
ter beschikking te stellen voor jongeren.

2018-2021 Hoeveelheid extra  
beschikbare ruimte

2 We stimuleren publieke instellingen  
en organisaties om ruimtes te delen.

2018-2021 Hoeveelheid extra  
beschikbare ruimte

Samenwerkingen • Lokale overheden
• Publieke instellingen en organisaties

OD 2.3 Habbekrats optimaliseert de eigen totale beschikbare ruimte

Habbekrats is erin geslaagd meer dan 25.000 m² jeugdruimte te realiseren. De Habbekrats-
ruimtes vormen een grote attractiepool voor kinderen en jongeren, waardoor de huidige 
ruimte nagenoeg verzadigd is. Door inventieve ingrepen en ‘out of the box’ ideeën, onder 
andere van de jongeren zelf, wil Habbekrats het potentieel in ‘eigen huis’ vergroten.

Acties Timing Indicatoren

1 We inventariseren de beschikbare ruimte. 2018 Inventaris alle ruimtes

2 We geven de jongeren inspraak over  
de beschikbare ruimte.

2018-2019 Verslag advies jongeren

3 We onderzoeken de middelen en mogelijkheden 
van de beschikbare ruimte.

2019 Rapport per Trefpunt

4 We investeren om de beschikbare ruimtes  
meer duurzaam, functioneel, doeltreffend en  
capaciteitsvol te maken.

2019-2021 • 1e geoptimaliseerd  
Trefpunt: 2020
• 2e geoptimaliseerd  
Trefpunt: 2021

5 We passen bestaande ruimte flexibel aan,  
aan de veranderende leefwereld van jongeren.

2021 Permanente opvolging  
met advies jongeren

Samenwerkingen • De Habbekratsjongeren.
• Trendwatchers jeugd (vb. Trendwolves)
• Lokale serviceclubs
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OD 2.4 We zorgen dat anderen hun ruimte optimaliseren

Habbekrats maakt zeer vaak en graag gebruik van de ruimte bij andere organisaties. Vaak 
werkt dit in twee richtingen en komt dit het beeld over jeugd ten goede. Nog té vaak botsen 
we op hindernissen wanneer we met jongeren proberen over ruimte van derden te beschik-
ken. Dikwijls worden de drempels bewust verhoogd en/of is de ruimte niet kindvriendelijk.

Habbekrats wil ijveren voor een betere samenwerking met eigenaars en uitbaters om hun 
ruimtes en infrastructuur ter beschikking te stellen aan, en beter toegankelijk te maken voor 
kinderen en jongeren.

Acties Timing Indicatoren

1 We sensibiliseren anderen over het gebruik  
van hun ruimtes.

Permanent Aantal succesvolle  
samenwerkingen

2 We nemen actie om drempels te verlagen. Permanent Aantal succesvolle  
samenwerkingen

Samenwerkingen Eigenaars, uitbaters en lokale overheden
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OD 2.5 Habbekrats komt op voor de plaats van jongeren  
in de publieke ruimte

Habbekrats heeft een eigen methodiek voor het pleintjeswerk ontwikkeld. In elk van haar 
werkingen neemt Habbekrats het pleintjeswerk op. Dit op plaatsen in de stad waar dit 
noodzakelijk wordt geacht. Behalve het zelf georganiseerd pleintjeswerk wil Habbekrats  
het potentieel aan pleinen in de stad toegankelijk maken voor kinderen en jongeren. Het  
is de bedoeling dat we daarmee mede-eigenaarschap creëren, zodat de jongeren zelfstan-
dig gebruik kunnen maken van de pleinen.

Habbekrats wil het gebruik van de publieke ruimte in de stad vergroten door kinderen  
te helpen faciliteren bij de overheid en de buurt. Zo wil Habbekrats er mee over waken dat 
de verwachtingen, inzake mede-eigenaarschap, worden ingelost. 

Acties Timing Indicatoren

1 We overtuigen overheden en de buurt over  
de vanzelfsprekendheid van specifieke jeugdruimte 
via de lokale stuurgroep.

Permanent Verslag lokale stuurgroepen

2 We maken jongeren tot een logische partner  
van deze ruimte en stimuleren hun inspraak, door 
hen een stem te geven in de lokale stuurgroep.

2019 Verslag lokale stuurgroepen

3 We richten zelf één jeugdvriendelijk centraal gelegen 
plein in waarop we pleintjeswerk organiseren.

2020 1 Ingericht plein in 2020

4 We maken jongeren mede-eigenaar van het plein 
door hen te betrekken in de inrichting, het onder-
houd en beheer van het plein, samen met de buurt-
bewoners.

2020-2021 Aantal geëngageerde  
jongeren

5 Habbekrats organiseert in elk Trefpunt  
pleintjeswerk.

2019-2021 1 sessie pleintjeswerk  
per week per werking

Samenwerkingen Eigenaars, uitbaters en lokale overheden
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SD 3 EEN KIND WORDT ALS VOLWAARDIG MENS BESCHOUWD

Voor ons, volwassenen, is niets zo ondoorgrondelijk als het tienerbrein. Gedurende de 
afgelopen vijfentwintig jaar heeft Habbekrats zich, met de hulp van professionelen, beter 
verdiept in de leef- en ervaringswereld van jongeren en inzicht gekregen in hun zoge-
naamde ‘black box’. We hebben daar vooral uit geleerd dat elk kind, elke jongere als een 
volwaardig mens dient te worden behandeld, en dat dit zich moet vertalen in de hele 
werking. In de context van dit beleidsplan willen we meer inzetten op de bottom-up 
beweging die ervoor zorgt dat Habbekrats de jongeren als volwaardige mens beschouwt 
en op haar beurt de vriend wordt van de jongere.

OD 3.1  Er wordt naar alle jongeren geluisterd 

Habbekrats is bottom-up gestart en heeft zich de afgelopen jaar op die manier ontwikkeld. 
Dit heeft geleid tot een bijzonder mede-eigenaarschap en een sterk project.

Het creëren van het mede-eigenaarschap heeft zeer concrete, positieve gevolgen.  
De doelgroep voelt zich in alles mee betrokken, gewaardeerd en verantwoordelijk. Er ontstaat 
een bijzondere vorm van wederzijds respect die zelfs mantelzorg tussen de jongeren onder-
ling stimuleert.

Daarom wil Habbekrats een ruim jongerenforum implementeren in haar deelwerkingen, 
waar de doelgroep, liefst zonder enige bemoeienis, vorm en betekenis kan geven aan 
Habbekrats in al haar facetten. 

Acties Timing Indicatoren

1 In alle Trefpunten worden tijdens de openingsuren 
laagdrempelige ontmoetingsmomenten georgani-
seerd, “Instuif” genaamd. Dit laat de kinderen toe 
met elkaar en de begeleiders in contact te komen 
en van de accommodatie vrij gebruik te maken.  
Dit vormt de basis van Ontmoeten.

Permanent • Aantal Instuifmomenten
• Weekplanning
• Aantal aanwezige  
jongeren

2 Elk Habbekratstrefpunt installeert een Jongeren-
raad, die minstens maandelijks samenkomt en mee 
de lokale werkingen aanstuurt en het activiteiten-
programma bepaalt.

2018:  
Elk Trefpunt 
heeft zijn 
Jongeren-
raad

Aantal Jongerenraden en 
het aantal samenkomsten

3 We stellen jongeren aan tot ‘Steward’ met  
een specifieke, begeleidende rol binnen  
de lokale Habbekratswerking.

2018: Het 
‘Steward 
statuut’ is 
overal inge-
voerd

Het aantal Stewards

4 Elke Habbekratsbegeleider is goed bekend  
met de Universele Rechten van het Kind.

Permanent

5 Bij overlast of andere samenlevingsproblemen  
stelt het Habbekratsteam zich op als bemiddelaar 
en vertolkt het de stem van de jongeren.

Permanent
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Acties Timing Indicatoren

6 We laten jongeren deelnemen aan externe  
overlegplatformen.

Permanent

7 We koppelen een ‘Jeugdpunt’ aan onze Trefpunten. 
Een laagdrempelige plaats waar elke jongere, niet 
specifiek van onze doelgroep, met alle vragen 
terecht kan. Dit Jeugdpunt wordt bemand door  
een halftijdse medewerker.

• 2018:  
er zijn twee 
Jeugdpunten 
operationeel
• 2020:  
er zijn vier 
Jeugdpunten 
operationeel

Het aantal operationele 
Jeugdpunten

8 Het Ontmoetingshuis (de MZ) is het regionaal,  
nationaal en internationaal aanspreekpunt dat  
de stem van jongeren vertolkt naar partners,  
overheden en opponenten.

Permanent

Samenwerkingen Jongeren en jongerenorganisaties
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OD 3.2 Alle jongeren voelen zich gewaardeerd door Habbekrats

Habbekrats beschouwt kinderen en jongeren altijd en overal als haar voornaamste partner.  
We vinden dat jeugd een zeer belangrijke, zo niet de belangrijkste rol te vervullen heeft in de 
maatschappij. Habbekrats schaart zich achter de slogan dat ‘de Jeugd de Toekomst heeft’. 
Habbe krats gelooft bovendien in een democratische samenleving die zich bottom-up  
organiseert en dicht daarbij een voorname rol toe aan de jeugd. Habbekrats wil in alles wat 
zij onderneemt, laten blijken dat haar intenties echt en oprecht zijn. We willen de jongeren 
positief blijven benaderen, verwelkomen en belonen. We willen hen het kostbaarste bieden 
wat mogelijk is: tijd en ruimte. Op die manier creëert Habbekrats ook mede-eigenaarschap 
met alle positieve gevolgen.

Acties Timing Indicatoren

1 Elke jongere ontvangt bij een eerste kennismaking 
een Welkomstpakket met gadgets, uitleg en  
de belangrijkste huisregel: Respect.

Permanent 1.250 uitgedeelde Welkomst-
pakketten per jaar

2 Elke jongere krijgt positieve signalen, een glimlach, 
een handdruk, een knuffel.

Permanent

3 Jongeren kunnen in de Trefpunten Groene Kaarten 
verdienen.(Het beloningssysteem van Habbekrats, 
‘Elke kaart is een Euro waard’).

Permanent 500 uitgedeelde Groene 
Kaarten per jaar

4 Kwaliteitsvolle lokale communicatie (brochures, 
flyers, facebook, sociale media website, …)  
en kwaliteitsvolle ruimtes tonen dat we echt voor 
hen kiezen en in hen willen investeren.

Permanent Aantal publicaties
Aantal ‘likes’ op de sociale 
media

5 Jongeren die weinig of geen aandacht krijgen,  
worden proactief opgezocht. Onder meer via  
pleintjeswerking, schoolbezoeken, Facebook, 
acties, mond-tot-mond.

Permanent Aantal actieve interventies 
naar eenzame jongeren

6 Scholen en andere jeugdorganisaties, maar ook 
ouders en de buurt kunnen Habbekrats bezoeken.

Permanent Aantal schoolbezoeken

Samenwerkingen Alle jongeren.
Scholen en andere organisaties
Gespecialiseerde organisaties
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HABBEKRATS MEENT DAT VERWONDEREN 
EEN NOODZAKELIJKE BELEVING IS  
OM DE ONTWIKKELING VAN JONGEREN  
TE STIMULEREN EN DE INTEGRATIE  
IN DE SAMENLEVING TE BEVORDEREN.

“IN DE VERWONDERING ERVAREN WIJ ONS ZELF OP  
GROND VAN EEN ONTMOETING MET EEN WERKELIJKHEID. 
DE VERWONDERING LAAT EEN SCALA VAN MOGELIJKHEDEN 
TOE OMDAT ZIJ EEN ZELF-ERVARING IS OP WEG EN OP ZOEK 
NAAR EEN HOUDING TEN OPZICHTE VAN DE WERKELIJKHEID 
DIE WORDT ONTMOET. ZIJ IS NOG GEEN HOUDING OF GEVOEL, 
MAAR DE CONCENTRATIE WAARUIT EVENTUEEL EEN HOUDING 
OF EEN GEVOEL KAN ONTSTAAN.”

CORNELIS VERHOEVEN
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SD 4 JONGEREN KRIJGEN KANSEN OM ZICH  
TE ONTWIKKELEN EN TE ONTPLOOIEN

Sedert haar oprichting heeft Habbekrats een platform ontwikkeld waarop jongeren zich 
kunnen ontplooien. Met haar erkenning als ‘Vormingsdienst voor Randgroepjongeren’  
op zak, heeft Habbekrats sterk geïnvesteerd in maatschappelijke- en persoonsvorming. 
Op beide terreinen werd een aanbod ontwikkeld waarmee Habbekrats zich populair en 
gewaardeerd heeft gemaakt bij haar doelgroep en iedereen die de waarde van vorming 
onderkent. Op basis van de beproefde formules wil Habbekrats, in het kader van dit 
beleidsplan, nieuwe vormingsprojecten ontwikkelen en haar Uit-aanbod verder 
uitbouwen.

OD 4.1 Habbekrats zorgt voor een ruim aanbod van maatschappij
gerichte vorming

Habbekrats hecht groot belang aan haar vormingsproces als middel om jongeren te integre-
ren. Daarom bieden we jaarlijks een dubbel vormingstraject aan genaamd VIP en Stappen. 
Daarbij is VIP de naam van de formule waarbij de maatschappij binnen de muren van 
Habbekrats wordt gehaald via activiteiten, gastsprekers, multimedia …, en STAPPEN de 
naam van de formule waarbij de jongeren op stap gaan om de maatschappij te verkennen. 

Inclusie van jeugd en maatschappij is afhankelijk van wederzijds begrip en kennis. Heel 
wat jongeren ondervinden moeilijkheden bij traditionele maatschappijgerichte vorming zoals 
het onderwijs. Deze jongeren vormen een belangrijk onderdeel van de doelgroep van 
Habbekrats. Daarom zet Habbekrats in de toekomst sterker in op een geïntegreerd aanbod 
met de klemtoon op verwonderen. Door haar aanbod op deze manier te organiseren,  
versterkt de impact en wordt het project duurzamer. In de loop van dit beleidsplan zal 
Habbekrats haar vormingsprojecten toepassen in al haar Trefpunten.

 

Acties Timing Indicatoren

1 Habbekrats organiseert het project VIP of Vinger In 
de Pap. Het is een vormingsproject van lange duur 
in iedere provincie voor kinderen tussen 10 en 15 
jaar. De VIP behandelt maatschappelijke problemen 
en fenomenen op een originele en gevarieerde 
manier.

Jaarlijks • Elk jaar 31 VIP  
activiteiten van minimaal  
2 uur per provincie
• Elke activiteit bereikt  
een gemiddelde van  
10 kinderen per provincie

2 Habbekrats organiseert, buiten de schoolvakanties, 
het project Stappen. Een educatief project van 
woensdagnamiddagavonturen die thematisch aan-
sluiten bij het VIP project.

Jaarlijks • Elk jaar 31 Stappen  
activiteiten van minimaal 
2 uur per provincie
• Elke activiteit bereikt een 
gemiddelde van 7 kinderen 
per provincie
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Acties Timing Indicatoren

3 Aan het team wordt een halftijdse medewerker 
toegevoegd die instaat voor de bekendmaking van 
het landelijke aanbod, alle vormingsactiviteiten en 
de redactie van de draaiboeken. Hij/zij maakt dit 
aanbod open-source, zodat ook andere organisaties 
er eenvoudig gebruik kunnen van maken.

2018 • ½ VTE ‘Verwonderen’
• Elk jaar één draaiboek ter 
leidraad van de activiteiten 
per provincie
• De verspreiding van  
de folder ‘Verwonderen’  
in een oplage van  
1500 exemplaren

4 Het inrichten van een verwonderende vormings-
ruimte in elk Habbekratstrefpunt. Elke ruimte 
beschikt over het nodige didactische materiaal 
om alle methoden en technieken toe te passen  
om dit project te laten slagen.

2018 Het aantal ingerichte  
vormingsruimten  
‘Verwonderen’ in de  
Trefpunten

Samenwerkingen • Een zeer ruim scala aan partners die voor de jongeren als rolmodel 
kunnen fungeren in de samenleving door hun kwaliteiten, hun kennis 
en/of hun kunde
• Lokale besturen financieren de lokale Verwonderen medewerkers

OD 4.2 We zorgen voor sterke initiatieven die bijdragen aan persoonlijke 
ontplooiing

Habbekrats heeft vanaf haar conceptie in 1991 het model gebruikt van korte, intensieve  
projecten die sterk bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. Hieruit groeide 
een permanent kampaanbod, gekend als het UIT-project, dat zich later ontwikkelde tot het 
project ‘De Habbekratshelden’.

Het zelfbeeld van de kinderen uit de doelgroep wordt vaak niet of slechts in geringe mate 
positief ingevuld. Het kind belandt aldus verder in een negatieve spiraal die elke inclusie of 
integratie, en zelfs het leven zelf in de weg staat.

Daarom heeft Habbekrats veel tijd en middelen geïnvesteerd in het vormingsproject  
‘De Habbekratshelden’, een bundel van meerdaagse, intensief begeleide activiteiten die via 
een totaalervaring een boost geven aan de persoonlijkheid en het zelfbeeld van elke jongere. 
We noemen deze kinderen terecht ‘De Habbekratshelden’.
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Acties Timing Indicatoren

1 Habbekrats organiseert een innovatief en vormend 
programma van weekends en kampen onder  
de naam ´De Habbekratshelden .́ De weekends  
en kampen worden georganiseerd voor verschil-
lende leeftijdscategorieën. De kampen hebben  
een capaciteit van 24 tot 30 deelnemers.

Jaarlijks • 15 Tweedaagse activiteiten 
• 2 Vijfdaagse activiteiten 
• 3 Zevendaagse activiteiten
• 1 Vijfdaags uitwisselings-
project gericht op gelijkheid 
en verscheidenheid over de 
taalgemeenschappen heen

2 Habbekrats stelt een UIT-verantwoordelijke vrij  
die instaat voor het programmeren, organiseren, 
opvolgen en evalueren van ‘De Habbekratshelden’.

2018 1 VTE UIT-verantwoordelijke

3 Habbekrats biedt het programma van  
‘De Habbekratshelden’ aan op een waardevolle  
en warme manier, via publicaties en digitale  
communicatie waaronder e-mail, website en  
Facebook. Ook inschrijven is online mogelijk.

Jaarlijks • De publicatie van de folder 
‘De Habbekratshelden’ in 
een oplage van 2500 ex. 
Digitale communicatie via: 
www.habbekrats.be
• www.facebook.com/
dehabbekratshelden
• Aanwezigheid online 
inschrijvingssysteem 

4 Permanent waken over de kwaliteit, de doeltref-
fendheid en de veiligheid van het volledige aanbod.

2018 - 2021 • Het uitwerken van  
een draaiboek per  traject
• Het organiseren van  
een briefing per kamp

5 Het permanent en tijdelijk huren van de meest 
geschikte accommodatie om deze activiteiten –in 
internaatsverband– te laten slagen. De accommo-
datie beantwoordt in alle gevallen aan alle normen 
van comfort, veiligheid en hygiëne.

2018 - 2021 • Het verdubbelen van  
de accommodatie voor  
de uitvoering van dit project
• Inventaris beschikbare 
accommodatie

6 Habbekrats vergroot haar vloot tot 8 minibussen 
voor het transport van de deelnemers van  
‘De Habbekratshelden’.

Vanaf 2019 Habbekrats beschikt over  
8 minibusjes

7 Aankopen, huren en ter beschikking stellen  
van alle materialen en instrumenten die nodig  
zijn om het project optimaal te laten slagen.

2018 -2021 Inventaris van het materiaal 
en instrumenten

8 Zorgen voor nazorg en opvolging van  
de deelnemers in de lokale werkingen.

2018 - 2021 Aantal jongeren die deelne-
men aan ‘De Habbekratshel-
den’ als het lokale aanbod

Samenwerkingen • Ruim scala aan musea, attracties, deskundigen, outdoor bedrijven, …
• De bvba Happy Home
• De Familie Descamps 
• De Federatie Abbé Froidure
• JINT vzw



40 Habbekrats 2.0

OD 4.3 Habbekrats neemt deel aan het opvoedingsproces van jongeren

Habbekrats is bij haar leden zeer frequent en langdurig aanwezig in hun jeugd. De jure zijn 
we niet de voortrekkers noch eindverantwoordelijke in hun opvoeding, de facto steeds meer. 
Zeker sinds de minimumleeftijd van de doelgroep is verlaagd tot 8 jaar. Het opvoedingspro-
ces van Habbekrats is gebaseerd op steunen, sturen en stimuleren. Voor de inspanningen 
en haar voortrekkersrol op het vlak van opvoeding van jongeren ontving Chris Van 
Lysebetten de ‘Grote Prijs van de Opvoeding 2014-15’.

Veel kinderen groeien op in kwetsbare omgevingen, met nefaste gevolgen voor hun 
opvoeding. Jongeren steunen, sturen en stimuleren in een omgeving van respect, draagt  
bij aan een betere maatschappij. 

Habbekrats neemt deel aan het opvoedingsproces van jongeren. Een sterke, cirkelvormige 
opvoeding waarbij volwassenen kinderen ‘grootbrengen’, maar kinderen ook de volwassenen 
opvoeden.

Acties Timing Indicatoren

1 Habbekrats zorgt ervoor dat haar pedagogisch 
team zich bewust is van haar rol als opvoeder  
en gezamenlijke kennis gebruikt om de opvoeding 
van elk kind te laten slagen.

Permanent Het aantal opvoeders  
in het pedagogisch team

2 Habbekrats voorziet permanent in de scholing en 
verdieping van het team via specifieke, opvoedings-
gerichte thema’s.

Permanent Het aantal bijscholings-
momenten

3 Habbekrats gaat samenwerkingen aan met andere 
relevante actoren. In de eerste plaats de ouders, 
andere opvoeders, de Bijzondere Jeugdbijstand,  
maar ook met onderwijs, CLB, Kind en Gezin …

Permanent Het aantal samenwerkings-
verbanden

Samenwerkingen • Alle, voor de opvoeding van het kind, belangrijke actoren
• Onderwijs, CLB, Kind en Gezin
• Het Kinderrechtencommissariaat
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OD 4.4 We verbreden de kennis van kinderen en jongeren

Niet alle kinderen hebben de kans om kennis op te doen. Vaak laat hun maatschappelijke positie 
niet toe om hun kennis te verruimen, en in vele gevallen gaat er te weinig of niet de gepaste aan-
dacht naar kinderen die het moeilijker hebben om kennis te verwerven. Habbekrats meent dat 
het zelf beschikken over een ruime kennis en/of weten waar die te vinden, een sterke bijdrage 
kan leveren aan de persoonlijkheid van elk kind, en de kansen om te slagen in het leven aanzien-
lijk kan vergroten. Daarom investeert Habbekrats sterk in mogelijkheden die kennisoverdracht 
bevorderen en helpt de dienst om de toegang tot kenniscentra te vergemakkelijken.

Acties Timing Indicatoren

1 Habbekrats voorziet elk Trefpunt van gratis,  
veilig, draadloos internet.

2018 Het aantal Trefpunten uitge-
rust met draadloos internet

2 Habbekrats voorziet in elk Trefpunt voldoende  
computers met internettoegang voor de doelgroep.

2019 Het aantal computers ter 
beschikking van de jongeren

3 Habbekrats voorziet in elk Trefpunt een stille ruimte 
waar men onder begeleiding huiswerk kan maken.

2019 Het aantal stille ruimtes voor 
onderwijsbegeleiding

4 Habbekrats zorgt dat elke pedagogische Habbe-
kratsbegeleider het belang van kennisoverdracht 
naar kinderen erkent.

Permanent Aantal vormings-
instrumenten

5 Habbekrats stelt zelf leertechnieken en boeken ter 
beschikking en onderhoudt zelf een bibliotheek, 
eveneens ter beschikking voor derden.

2020 Habbekrats beschikt over 
een eigen kenniscentrum, 
met bibliotheek

6 Habbekrats introduceert kennisoverdracht in  
al haar programma’s, en boeit en interesseert  
haar kinderen voor een ruim palet aan thema’s.

2018 - 2021 Aanwezigheid kennis-
overdracht in de Habbekrats-
programma’s

7 Habbekrats bevordert de ruimdenkendheid van  
elk kind in een snel evoluerende maatschappij.

Permanent Aantal vormings-
instrumenten

8 Habbekrats creëert digitale ruimtes voor  
haar doelgroep.

2019 Minstens 1 digitale ruimte  
in 1 Trefpunt

9 Habbekrats werkt samen met Child Focus naar  
een bewust veilig en verantwoord internetgebruik 
voor en door jongeren.

Jaarlijks • Minimaal 1 vorming voor 
jongeren per Trefpunt
• Minimaal 1 teamvorming

Samenwerkingen Child Focus, Rode Neuzen Fonds
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OD 4.5 Habbekrats zorgt voor een specifiek vormingsaanbod  
rond tewerkstelling

In de loop der jaren ontwikkelde er zich, binnen het UIT-project, een nieuw vormings-
programma, Vlieg-er-eens IN genaamd, waar tewerkstelling centraal staat. Het is evident dat 
het al dan niet hebben van werk sterk bepalend is voor de sociale positie en de integratie 
van jongeren, in het bijzonder van jongeren uit de kansengroepen. Daarom wil Habbekrats 
sterker inzetten op haar aanbod gericht op tewerkstelling, en wordt het Vlieg-er-eens IN 
project omgevormd tot het project UIT-Werken, dat een sterkere klemtoon legt op  
het ontwikkelen van arbeidsattituden, nodig voor een grotere kans op tewerkstelling.

Acties Timing Indicatoren

1 Habbekrats ontvouwt een vormingstraject UIT- 
Werken, met ateliers rond specifieke deelthema’s 
waaronder wonen, bouwen, natuur en bos. Elk van 
deze deelprojecten wordt 5 maal per jaar georgani-
seerd. Het project UIT-Werken richt zich naar jongeren 
van 16 tot en met 25 jaar die nood hebben aan hulp bij 
zelfstandig wonen en/of werken. Het heeft een capa-
citeit van 24 deelnemers.

Jaarlijks • Elk jaar 5 tweedaagse 
projecten UIT-Werken met 
drie ateliers
• Het aantal deelnemers per 
tweedaags project  
UIT-Werken

2 Habbekrats verwerft of huurt een gebouw waarin 
het project UIT-Werken zich kan ontplooien.

2018 De nieuwe locatie voor  
het project UIT-Werken

3 Habbekrats stelt zes ‘gespecialiseerde medewer-
kers’ vrij die, binnen het pedagogisch team,  
elk verantwoordelijk zijn voor een deelproject  
gedurende de 5 tweedaagse projecten UIT-Werken.

2018 - 2021 • Elk jaar zes vrijgestelde 
medewerkers binnen het team
• Jaarlijkse evaluatie en 
bijsturing

4 Het engageren van meerdere specialisten  
en vakmensen die als vrijwilliger bijdragen  
aan de vervolmaking van de jongeren.

2018 - 2021 Aantal gespecialiseerde 
vrijwilligers gedurende  
de projecten UIT-Werken

Samenwerkingen • Fonds VINCI
• Federatie Abbé Froidure, Familie Descamps
• Specialisten team en ambachtslieden.
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SD 5 JONGEREN BELEVEN DE STAD

Habbekrats heeft zich van meet af aan gevestigd in het hart van de stad. Dit gebeurde 
vanuit de vaststelling dat maatschappelijke uitdagingen zich meer en sterker manifesteren 
in het stedelijk weefsel. Het werken in de stad leverde veel experimenteerruimte,  
om projecten voor jongeren op te zetten en het aanbod van Habbekrats te ontplooien. 
Immers, in de stad zijn de mogelijkheden en moeilijkheden talrijker en scherper. 
Daarnaast geldt het feit dat Habbekrats zich in de stad gemakkelijk kon ontplooien zonder 
in het vaarwater van andere diensten te komen. Tenslotte biedt de aanwezigheid van 
Habbekrats in de stad een goed antwoord op de talrijke vragen van kansengroepen die 
zich typisch in de stedelijke context situeren. 

OD 5.1 We benutten de sportmogelijkheden van de stad

Habbekrats hecht groot belang aan het principe van ‘een gezonde geest in een gezond 
lichaam’. Dankzij talrijke deelprojecten wist Habbekrats heel wat sportinfrastructuur binnen 
haar eigen accommodatie te plaatsen. Maar er is meer nodig. Jongeren moeten alle sport-
mogelijkheden van de stad kunnen benutten.

Het was en is voor iedereen duidelijk dat de fysieke conditie van kinderen en jongeren  
in grote mate bijdraagt aan hun algemeen welbevinden. We zien echter dat het aanbod in de 
steden verzadigd is, en dat de doelgroep ‘kansenjongeren’ vaak de eerste is die uit de boot 
valt. Dikwijls gebeurt dit ook bewust. Daarom wil Habbekrats het pad effenen voor de kin-
deren van haar doelgroep en haar invloed en kennis aanwenden om gebruik te maken van 
de sportinfrastructuur van de steden waar ze werkzaam is.

Acties Timing Indicatoren

1 Habbekrats versterkt haar eigen sportaanbod  
in haar Trefpunten en op de pleintjes waar  
we werkzaam zijn.

2019 Het eigen sportaanbod  
van Habbekrats is met  
een derde toegenomen

2 Elke lokale Habbekratswerking maakt haar jonge-
ren maandelijks vertrouwd met een bijzondere 
sport en/of spelmogelijkheid in de stad.

2018 - 2021 Progressie van de sport- 
mogelijkheden in de stad

3 De lokale Habbekratswerkingen bouwen een sterk 
netwerk uit met lokale sportverenigingen die  
de participatie van haar doelgroep aan het reguliere 
aanbod versterkt.

2018 Het aantal samenwerkings-
verbanden met sportclubs

4 Habbekrats oefent haar invloed uit bij het  
stads bestuur om gebruik te kunnen maken van  
de lokale sportinfrastructuur.

Permanent Het aantal samenwerkingen 
rond sportinfrastructuur

5 Habbekrats ontwerpt een innovatieve sportkooi 
voor haar Trefpunt in Antwerpen en moedigt op die 
manier anderen aan om meer sportruimte te creëren.

2021 De Sportkooi wordt voltooid

Samenwerkingen • Sportdienst en Schepen van Sport van elke stad
• Sportclubs
• Concrete financiering van de sportkooi: Stad Antwerpen,  
District Antwerpen, Koning Boudewijnstichting en private partners
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OD 5.2 Habbekrats benut optimaal het culturele aanbod van de stad

Er lijkt een grote kloof te bestaan tussen de cultuur van grote mensen en die van jongeren. 
Toch is dat niet helemaal waar. Dat is voor een groot deel zo, omdat onbekend ook onbemind 
betekent.

Een cultuurkloof draagt niet bij aan wederzijds begrip en een goede verstandhouding. 
Velen zijn ervan overtuigd dat een gemeenschappelijke beleving en waardering van elkaars 
cultuur de basis kan vormen voor een goede verstandhouding, erkenning en respect.
Daarom wil Habbekrats dat gegeven aanwenden om tot een meer coherente gemeenschap 
te komen waarin iedereen elkaars cultuur kent en respecteert.

Acties Timing Indicatoren

1 Habbekratsjongeren krijgen de kans om op  
een kleinschalige en spontane manier cultuur  
te beoefenen.

2018 - 2021 Het aantal samenwerkingen 
rond cultuurparticipatie

2 Habbekrats gebruikt de openbare aanwezige  
cultuur van de stad in haar eigen uitgewerkt  
vrijetijds- en vormingsaanbod.

2018 - 2021 Het aantal culturele  
initiatieven  binnen  
het Habbekratsaanbod

3 Habbekrats neemt deel aan het lokaal  
beschikbare culturele aanbod.

2018 - 2021 Aantal deelnames aan  
het culturele aanbod

4 Habbekrats Trefpunten ontvangen culturele  
organisaties, die bereid zijn om hun aanbod  
toegankelijk tot bij jongeren te brengen.

2018 - 2021 Lijst van samenwerkingen 
met culturele organisaties

5 Habbekrats promoot het culturele aanbod  
van de stad in haar huizen en op sociale media.

2018 - 2021 Aantal promoties  
en publicaties van  
derden rond cultuur

6 Habbekrats promoot de jongerencultuur. 2018 - 2021 Toonmomenten en tubes

7 Habbekrats organiseert jaarlijks één groot publiek 
evenement rond jongerencultuur.

Jaarlijks Aantal aanwezigen  
op het jongerenevent

Samenwerkingen • Alle jongeren
• Grote en kleine cultuurorganisaties 
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OD 5.3 Habbekrats erkent de waarde van ‘jong zijn’

Er schuilt zoveel kracht in de uitdrukking ‘jong zijn’. Jong zijn, heeft voordeel op heel wat 
interessante vlakken. Je moet nog zoveel ontdekken, heel veel zaken moeten nog de eerste 
keer plaatsvinden. Je bent flexibel, nieuwsgierig en gemotiveerd. Jongeren zijn leergierig en 
kunnen vlug heel veel informatie absorberen en verwerken. Jongeren zijn kneedbaar en 
staan open voor nieuwe uitdagingen. Ze zijn speels, fantasierijk, vrolijk en eerlijk maar vooral, 
heel erg echt.

Het permanent werken met en tussen kansenjongeren en problemen zou je wel eens 
cynisch kunnen maken en laten vergeten dat gewoon ‘jong zijn’ een interessant en positief 
gegeven is, waarmee je aan de slag kan om problemen en tekorten te bestrijden.
Daarom moeten we eens van focus durven veranderen en ons niet concentreren op de 
klacht, maar ook op de kracht van jongeren. De waarde van ‘Jong zijn’. Habbekrats en het 
team sluiten zich dan ook steevast aan bij de slogan ‘De Jeugd is goed Bezig’.

Acties Timing Indicatoren

1 Habbekrats legt haar focus op de positieve  
aspecten van jong zijn en gaat actief aan  
de slag met de kracht van jongeren.

Permanent Jaarlijks 3.500  
Groene Kaarten tijdens  
UIT-projecten

2 Habbekrats laat zich inspireren door jongeren en 
geeft hen op elk moment een stem in de werking.

Permanent De mate waarin jongeren 
medezeggenschap hebben 
in Habbekrats

3 Habbekrats heeft een team dat zich gemakkelijk 
vereenzelvigt met de kinderen en jongeren uit haar 
doelgroep. De meeste veldwerkers bij Habbekrats 
worden uitgekozen door de jongeren zelf.

Permanent De mate waarin jongeren 
Habbekrats als ‘vriend’, als 
gelijkgestemde beschouwen 
via steekproef of enquête

4 Habbekrats hanteert zeer bewust de universele 
Rechten van het Kind en interpreteert die op  
een positieve manier.

Permanent Een overzicht van  
positieve toepassingen  
van de Rechten van  
het Kind in de werking

5 Habbekrats verspreidt de slogan ‘De Jeugd is goed 
Bezig’ in al haar werkingen, brochures, …

Permanent Aanwezigheid slogan  
‘De Jeugd is goed Bezig’

Samenwerkingen • De jongeren en het team
• Jeugdorganisaties
• De Kinderrechtencommissaris
• VTM Kazoom, Ketnet
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OD 5.4 Jongeren dragen bij tot de veiligheid van de stad

Men zegt dat de onveiligheid toeneemt en vaak wijst men dan beschuldigend naar jongeren. 
Habbekrats gelooft niet dat onveiligheid toeneemt, doch wijst dit toe aan een andere per-
ceptie, gevoed door een negatief klimaat, verzuring, negatieve nieuwsgaring en vertonend 
extremisme.

Habbekrats denkt dat de jeugd een goeie partner is die de veiligheid in de stad kan laten 
toenemen. Immers, kinderen spelen van nature niet waar het onveilig is. Hun aanwezigheid 
waarborgt een veilige plaats. Daarom wil Habbekrats samen met de jongeren werken aan 
een vrolijkere stad waarin men zich veiliger voelt.

Acties Timing Indicatoren

1 Habbekrats profileert zich als een meldpunt  
waar de jongeren (anoniem) informatie kunnen  
signaleren.

2018 Objectieve weergave van 
signalen

2 Habbekrats wil haar jongeren bewustmaken van 
hun aandeel in de veiligheid van de stad..  
Het project SURPLAS te Brussel speelt hierbij een 
prominente rol in de associatie jongeren-veiligheid.

2018 - 2021 Aantal jongeren aanwezig  
in de werking in het hart 
van elke stad

3 Habbekrats leert haar jongeren aan zich dienstbaar 
op te stellen.

2018 - 2021 Mate waarin bewoners  
de jeugd als veilig of niet 
ervaren via enquête en/of 
interview

4 Habbekrats organiseert jaarlijks één jongerenactie 
rond een veilige omgeving, in elke stad.

Jaarlijks Aantal positieve acties  
in verschillende steden

5 Habbekrats brengt goed ‘jeugdnieuws’ in de pers. Jaarlijks Habbekrats brengt jaarlijks 
vijf positieve artikels in  
de media

Samenwerkingen • Alle jongeren
• Relevante actoren in de stad
• De Pers
• Lokale besturen
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OD 5.5 Habbekrats draagt, vanuit de kracht van de kinderen,  
bij aan het imago van de hoofdstad 

Na de aanslagen van 2015 in Parijs en 2016 in Brussel werd met een beschuldigende vinger 
naar Brussel gewezen. Meer in het bijzonder veranderde de focus ten opzichte van jongeren 
uit de randgroepen en werden ze daardoor nog meer dan voorheen gestigmatiseerd.

Habbekrats en haar partners zijn ervan overtuigd dat een grotere waardering van  
de jongeren in de stad hen zou helpen bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld  
en daaruit voortvloeiend positief gedrag.

Daarom wil Habbekrats elke kans aangrijpen om de kinderen van Brussel mogelijkheden 
te geven om zich positief te ontwikkelen, een rol te spelen in een verdraagzame hoofdstad 
en bij te dragen aan een positief imago van de hoofdstad. 

Acties Timing Indicatoren

1 Habbekrats profileert zich overduidelijk als centrum-
werking in de hoofdstad door zich centraal  
te vestigen.

2018 - 2021 Zichtbaarheid Habbekrats 
centraal in de stad

2 Habbekrats ontwikkelt een zeer goed zichtbaar 
vrijetijdsaanbod in het hart van de hoofdstad.

2018 Het programma van  
een nieuw, verwonderend 
aanbod in het hart van  
de hoofdstad

3 Habbekrats maakt haar project SURPLAS toegan-
kelijk voor alle actoren die willen bijdragen aan  
een betere positie van het kind in de stad.

2018-2021 Aantal partneractoren  
in SURPLAS

4 Habbekrats spreidt haar aanbod verder uit  
en zorgt voor nieuwe ruimte in het hart van de stad, 
in het bijzonder in wijken en op pleintjes die daar-
aan het meeste nood hebben.

2019 Habbekrats heeft haar 
ruimte en haar inhoudelijk 
aanbod, in de hoofdstad  
verdubbeld ten opzichte  
van 2016, onder de noemer 
Surplus

5 Habbekrats stelt zich op als belangenbehartiger  
en Informatiepunt voor jongeren en gesprekspartner 
voor derden.

Mate waarop het  
Informatiepunt bekend is  
(bv via bevraging)

Samenwerkingen • Relevante actoren in de hoofdstad.
• Negotrade en de familie de Giey
• De Stichting Jean-François Peterbroeck
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 OD 5.6 Habbekrats is optimaal aanwezig in de stad en zorgt  
voor een positief imago van jongeren in de stad

Kinderen horen thuis in de stad. Toch lijkt niet iedereen daarvan overtuigd. Men bestempelt 
jongeren als hangjongeren en plaatsen waar jongeren zijn, worden dikwijls als onveilig ervaren. 
Dit leidt opnieuw tot een kloof. Habbekrats wil, in de steden waar ze actief is, voorkomen dat 
deze kloof groter wordt en kinderen en jongeren prominenter laten aanwezig zijn in de stad. 
We kunnen dit door de stad optimaal te gebruiken en partner te zijn bij buurtactiviteiten, stedelijke 
activiteiten en events. Daarom wil Habbekrats in deze nieuwe beleidsperiode de stad echt 
beleven, er optimaal in aanwezig zijn en het imago van jongeren in de stad echt verbeteren.

Acties Timing Indicatoren

1 Habbekrats organiseert stadskampen waar  
jongeren leren om te overleven in een stad.  
Een niet te onderschatten opdracht, zeker  
als de stad je niet bekend is.

Jaarlijks • Elk jaar een tweedaags 
stadskamp 
• Aantal deelnemers  
aan het stadskamp

2 Habbekrats is aanwezig in de stad door haar 
POPs-UP-activiteiten, waarmee ze plaatsen omto-
vert tot kleurrijke en boeiende pleinen vol leven 
voor jong en oud. We zetten er specifiek in op de 
enorme rijkdom die diversiteit met zich meebrengt.

Jaarlijks • Twee Pops-Up activiteiten 
waarop meerdere Trefpun-
ten aanwezig zijn
• Aantal deelnemers aan 
Pops-Up activiteiten

3 De huizen van Habbekrats situeren zich hoofdzake-
lijk in het hart van de stad, tonen zich transparant 
en kleurrijk en verfraaien de stad. De werking van 
Habbekrats wordt in de verf gezet door kleurrijke 
T-shirts, vlaggen en banners.

2018 • Elk Trefpunt oogt fraai, 
helder en verzorgd
• Er is een duidelijk  
informatiebord 
• Kleurrijk promomateriaal

4 Habbekrats neemt deel aan stedelijke en  
buurtactiviteiten en stelt zich dienstbaar op.

Jaarlijks Mate waarin werd deel-
genomen aan activiteiten

5 Habbekrats gebruikt haar positief imago  
om het imago van de jongeren te versterken.  
De dienst zelf vormt een brug tussen de kinderen 
en de samenleving.

2018 - 2021 Habbekratsbegeleiders zijn 
herkenbaar en aanspreek-
baar voor bewoners

6 Elk Habbekrats Trefpunt vaardigt een medewerker 
af in relevante buurt- en overlegcomités.

Jaarlijks • Elk Trefpunt heeft  
een afgevaardigde
• Mate waarin elk Trefpunt 
aanwezig was op overleg

7 Habbekrats versterkt het positieve imago van  
haar projecten en huizen in het hart van de stad.

2018 - 2021 Mate waarin imago van  
huizen en jongeren  
verbeterd zijn (via b.v. een 
enquête, witboek …)

Samenwerkingen • Stedelijke diensten en overheden
• Wijk- en buurtoverleg
• (Buurt-)politie
• Bewoners(-overleg)
• Jongeren
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HABBEKRATS MEENT DAT HET 
VERBINDEN VAN JONGEREN MET ELKAAR 
EN MET DE MAATSCHAPPIJ EEN 
NOODZAKELIJKE VOORWAARDE IS OM 
HET WELBEVINDEN TE VERGROTEN.

“DOOR TE FOCUSSEN OP DE VERSCHILLEN, IN PLAATS  
VAN DE OVEREENKOMSTEN ERVAART MEN HET GEVOEL  
VAN AFGESCHEIDEN TE ZIJN. 
AFSCHEIDING ZORGT VOOR WEERSTAND, ANGST EN GEBREK. 

VERBONDENHEID ZORGT VOOR ACCEPTATIE, LIEFDE EN 
GELUK. DE BASIS VOOR EEN GROTER WELBEVINDEN.”

F. DE MOEI
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SD 6 HABBEKRATS SPANT ZICH BIJZONDER IN VOOR 
KINDEREN IN NOOD EN ORGANISEERT EEN STERK 
THERAPEUTISCH AANBOD

In Vlaanderen kampt één op de vijf jongeren psychische problemen, dikwijls met zware 
gevolgen. Bovendien vinden of krijgen zeer weinig jongeren niet de zorg die ze nodig 
hebben. Daarom heeft Habbekrats zich geëngageerd om voor deze jongeren bijzondere 
inspanningen te doen, zelf in een therapeutisch, laagdrempelig aanbod te voorzien  
en voor jongeren betere en snellere toegangen tot de noodzakelijke hulpverlening  
te creëren. Omgekeerd telt ook dat Habbekrats kansen wil bieden aan jongeren  
die in therapie zijn om terug te keren naar de ‘normaliteit’.

OD 6.1 Habbekrats neemt initiatieven om te voorzien  
in de algemene basiszorg van kinderen

Habbekrats onderschrijft zeer sterk de Rechten van het Kind en wil er in het bijzonder over 
waken dat elk kind wordt voorzien in zijn basisbehoeften. Vanuit die positie kan elke intensieve 
hulpverlening met meer succes worden gestart. Daarom investeert Habbekrats in haar aan-
bod van basisbehoeften, met de steun van talrijke private partners in eigen accommodatie.

Acties Timing Indicatoren

1 In elk huis is een therapeutisch aanbod ingebed. Permanent Aanwezigheid van het thera-
peutisch aanbod per huis

2 Habbekrats voorziet voor elk van ‘haar’ kinderen, 
altijd en overal gezonde voeding.

Permanent Er is dagelijks gezonde  
voeding voor ieder kind

3 In elk Trefpunt wordt minstens éénmaal per week 
een gezamenlijk eetmoment voorzien.

Permanent Er is minimaal één wekelijks 
eetmoment per Trefpunt

4 In elk Trefpunt is er de mogelijkheid om  
de persoonlijke hygiëne te verzorgen.

Vanaf 2018 Elk Trefpunt beschikt over 
minimaal één wasplaats, 
wasmachine en droogkast

5 Habbekrats kan, eventueel via derden,  
een bed en/of slaapplaats aanbieden.

Vanaf 2018 Concrete afspraken met 
diensten die logies aanbieden

6 Habbekrats heeft haar eigen steunfonds ‘De Tover-
doos’, waaruit kleine kosten voor dringende eerste 
hulp rechtstreeks aan de jongeren worden betaald.

Permanent Het steunfonds houdt  
jaarlijks minimaal 15.000€ 
ter beschikking

7 Habbekrats creëert duurzame samenwerkings-
verbanden met diensten die in de basisbehoeften 
van ieder kind kunnen voorzien.

Oplopend 
vanaf 2018

Aantal duurzame  
samenwerkingen

Samenwerkingen • Samenwerkingen met diensten op de eerste en tweede zorglijn
• Samenwerking met de Voedselbanken en het Foodsavers project
• Samenwerkingen met de Horeca
• Samenwerkingen met Jeugdherberg, Airbnb, B&B, private initiatieven 
en partners: bv La Lorraine en service clubs
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OD 6.2 Habbekrats activiteiten bevinden zich binnen een continuüm  
van universele preventie

Het hele Habbekratsaanbod is een coherent geheel waarin tijd, ruimte en materie als één 
continuüm worden aangeboden. Deze doelstelling zit vervat in de originele missie en visie 
van Habbekrats die gekenmerkt is door preventie. De methodiek van de Totaalaanpak 
bestaat uit een geïntegreerd, integraal en inclusief aanbod en staat garant voor een doel-
treffende preventieve werking. Daarom wenst Habbekrats haar methodiek ook toe te passen 
op haar luik Verbinden, in de wetenschap dat het werken in continuüm de meest efficiënte 
en doeltreffende manier is om deze doelstelling te bereiken.

Acties Timing Indicatoren

1 Elk Trefpunt verklaart zich bereid om kinderen  
in crisis ambulant op te vangen. Meer bepaald richt 
het zijn aanbod naar jongeren die kampen  
met emotionele- en psychiatrische problemen.

2017 • Intentieverklaring: Succes 
van het bereik van jongeren 
met emotionele en psychia-
trische problemen
• De therapeutische kwaliteit 
van het aanbod via feedback

2 Elk Trefpunt bouwt een voldoende sterk samenwer-
kingsverband op met de gespecialiseerde geeste-
lijke gezondheidszorg, Jeugd- en Jeugdwelzijns-
werk, algemeen Welzijnswerk en Kinderpsychiatrie.

03/2017 Habbekrats beschikt over 
een sterk samenwerkings-
verband

3 Habbekrats stelt haar infrastructuur open voor  
alle jongeren, maar verleent ook toegang aan 
lokale, relevante verenigingen in de buurt.

Vanaf 2017 • Evolutie aantal jongeren
• Aantoonbare samenwerkin-
gen met andere organisaties

4 Elk Trefpunt beschikt over een lokale stuurgroep 
waarin de belangrijkste partners zetelen.

06/2017 Elk Trefpunt beschikt  
over een stuurgroep met 
jeugdwelzijnspartners

Samenwerkingen • Rode Neuzenfonds en Koning Boudewijnstichting
• Partners op alle zorglijnen
• Centra Geestelijke Gezondheidszorg
• Diensten in het netwerk
• Buurt en organisaties
• Kinderpsychiatrie
• Zorgnetwerken (Volksgezondheid)
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OD 6.3 Habbekrats oefent invloed uit op het beleid

Het is bijzonder belangrijk om de beproefde acties over te dragen aan de overheid die  
ze eventueel als ‘good-practices’ kan gebruiken en inschakelen in haar beleidskeuzes.

Het beleid zelf heeft behoefte aan input vanop de werkvloer. Vaak is deze input  
gebaseerd op de verwachtingen die de overheid zelf stelt. Daarom wil Habbekrats haar 
innovatieve projecten en methodieken aanbieden aan de overheid. Die kan er voor kiezen  
ze te weerhouden, bij te sturen of te verwerpen.

Acties Timing Indicatoren

1 Habbekrats voorziet één publicatie waar ze, op 
basis van de resultaten, met haar toegepaste 
methodiek het beleid inspireert.

Eind 2018 Eén kwaliteitsvolle publicatie

2 Elke therapeutisch Habbekrats medewerker neemt 
actief deel aan minstens één relevant bovenlokaal 
beleidsoverleg.

Vanaf 2018 Aantal bovenlokale  
overlegmomenten

Samenwerkingen • Bovenlokaal overlegorgaan
• LUCAS (KUL)
• Andere jeugdwelzijnsorganisaties
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SD 7 HET EMOTIONEEL EN MENTAAL WELBEVINDEN  
VAN JONGEREN WORDT VERSTERKT

Het mentaal welbevinden van Vlaamse jongeren staat onder druk. Onderzoek geeft aan 
dat de verwachtingen van de huidige samenleving hierin een belangrijke invloed hebben, 
net als een ongezonde leefstijl en de impact van de digitalisering op sociale contacten.

OD 7.1 Habbekrats versterkt de veerkracht van jongeren

95% van de jongeren met psychisch en emotioneel bestempeld gedrag heeft geen uitgebreide 
therapeutische begeleiding nodig en heeft vooral baat bij het versterken van veerkracht. 
Veerkracht is de capaciteit om flexibel om te gaan met veranderingen, om van de klappen  
die je krijgt te leren en er een plaats aan te geven. Zo kan men zien welke positieve gevolgen ze 
naast de negatieve kunnen hebben. Daarom wil Habbekrats tools en programma’s aanreiken 
waardoor jongeren zelf leren hun veerkracht beter te ontwikkelen en te benutten.

Acties Timing Indicatoren

1 Habbekratsbegeleiders zetten bewust in op  
het verhogen van de veerkracht van de jongeren.

Permanent 
vanaf 2018

Het team kent en past de 
capaciteit van veerkracht toe

2 Habbekrats organiseert wekelijks vormingsmomen-
ten rond thema’s uit de leefwereld van de jongeren. 
Deze thema’s bieden kansen om te leren omgaan 
met veerkracht.

Wekelijks 
aanbod 
vanaf 2018

Minimaal 1 maal per week 
richt in elk Trefpunt een 
vormingsprogramma zich op 
de veerkracht van jongeren

3 Habbekrats voorziet in haar totale UIT-aanbod acti-
viteiten en acties die de veerkracht van de deelne-
mers verhogen.

Aangepast 
aanbod 
vanaf 2018

Er is een nieuw, aangepast 
UIT-programma met aan-
dacht voor veerkracht

4 Habbekrats organiseert een innovatief aanbod van 
vijf weekendkampen onder de naam UIT-RUSTEN, 
gericht op het emotioneel welbevinden, via het ver-
hogen van de veerkracht.

Vanaf 2018 UIT-RUSTEN kampen vinden 
plaats in internaatsverband, 
5x per jaar

Samenwerkingen • Het Rode Neuzen Fonds en de Koning Boudewijnstichting.
• Het luik Verwonderen
• De Federatie Abbé Froidure
• De Familie Descamps
• Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Welzijn
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OD 7.2 Habbekratsjongeren stellen zich op als mantelzorgers

Mantelzorg is de extra zorg die aan een zorgbehoevende persoon wordt gegeven door 
leden van zijn of haar directe omgeving. De zorgverlening vloeit voort uit de sociale relatie, 
buiten het kader van een hulpverlenend beroep of georganiseerd vrijwilligerswerk.

Mantelzorg is een zeer ruim begrip. Mantelzorgsituaties kunnen heel uiteenlopend zijn, 
evenals de zorgvragen die erin gesteld worden. Jongeren die zich geruime tijd in een 
Habbekratswerking bevinden en/of ervaringsdeskundigen kunnen zich perfect profileren  
als mantelzorgers naar andere jongeren. Daarom wil Habbekrats dit bijzonder soort van 
mantelzorg implementeren, steunen en stimuleren in haar werking.

Acties Timing Indicatoren

1 In elk Trefpunt is er een specifieke, ‘stille’ ruimte voor-
zien voor individuele begeleiding. Deze ruimtes zijn 
gekenmerkt door een veilig, warm en echt klimaat.

Vanaf 2018 In elk Trefpunt bevindt zich 
een ‘stille ruimte’

2 Habbekrats ondersteunt het organisch proces, 
waarbij jongeren zich opstellen als mantelzorgers 
voor andere jongeren.

2018 Verslag van het proces en 
als output het aantal jonge 
mantelzorgers

3 Habbekrats kan jongeren aanstellen als ‘buddy’ 
om een andere jongere een tijdje van dichtbij  
te begeleiden.

2018 Aantal buddy’s in functie

4 Habbekrats leidt haar vrijwillige medewerkers/ 
ervaringsdeskundigen op tot mantelzorger/buddy.

2018 Aantal kwalitatieve  
opleidingen

5 Habbekratsmedewerkers waarborgen het vertrou-
wen en de geheimhouding bij problematieken.

2018 Ondertekende  
deontologische code

6 Habbekratsbegeleiders zijn in de eerste plaats  
de VRIEND van de jongere. Een voorbeeldfiguur  
en mentor. Diegene die luistert. Via mantelzorg 
overtreffen ze dikwijls hun (betaalde) opdracht.

2018 Mate waarin het team zich 
ook vrijwillig engageert

Samenwerkingen • Rode Neuzen Fonds en de Koning Boudewijnstichting
• Alle actoren
• Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Welzijn
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OD 7.3 Habbekrats gidst jongeren doorheen het hulpverlenings landschap 
waarmee we hen vertrouwd maken

Zeer weinig jongeren vinden in Vlaanderen de weg doorheen het hulpverleningslandschap en 
krijgen niet de hulp waar zij recht op hebben. Jeugdhulpverlening kan maar efficiënt werken, 
wanneer jongeren gericht op het aanbod afstappen en omgekeerd. Maar vaak ontbreken een-
voudige tools om jongeren op weg te zetten, is de toegang niet zichtbaar of is de drempel te 
hoog. In het bijzonder vallen de meest kwetsbaren uit de boot. Daarom ontwikkelt Habbekrats 
tools en acties die bijdragen aan de toegankelijkheid van het jeugdhulpverleningslandschap.

Acties Timing Indicatoren

1 Habbekrats organiseert minstens 1x per jaar een 
vormingsmoment rond het hulpverleningslandschap.

Vanaf 2018 Eén vormingsmoment  
per jaar per huis

2 Indien de jongere dit wenst, begeleidt de  
Habbekratsmedewerker de jongeren persoonlijk 
naar de 1ste, 2e of 3e lijnorganisatie.

Vanaf 2018 Aantal begeleide  
doorverwijzingen

3 In het Team wordt een vaste coach Verbinden aan-
gesteld. Die is aanspreekpunt van Habbekrats voor 
het contact met andere hulpverleningsdiensten 
waarmee hij/zij de relaties verdiept en onderhoudt. 
Deze coach coördineert’ het luik Verbinden en  
evalueert de deelprojecten en de medewerkers.

Vanaf 2018 Er is één vaste coach  
Verbinden aangesteld  
in het team

4 Habbekrats draagt bij aan het online-platform  
dat wordt gecreëerd.

Vanaf 2018 Meetbare bijdragen aan  
het RN online-platform

5 Habbekrats installeert zelf, via haar website,  
een toegang tot de hulpverlening. De zogenaamde 
‘Rode Knop’.

Vanaf 2018 De Rode Knop is operatio-
neel en gekend

6 Elk Habbekrats Trefpunt voorziet een infohoek  
met alle relevante informatie die de jongeren  
wegwijs maken in het hulpverleningslandschap.

Vanaf 2018 In elk huis bevindt zich  
een goed gedocumenteerde 
infohoek

Samenwerkingen • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Welzijn
• Diensten op hogere zorglijnen
• Awel en Tele-Onthaal



Beleidsplan 2018–2021 57

OD 7.4 Habbekrats versterkt haar team door expertise  
op te bouwen en uit te wisselen

Gestart als vormingsdienst en gesubsidieerd als experimenteel project binnen ‘Welzijn’ 
heeft Habbekrats vijfentwintig jaar lang een parcours afgelegd op de grens van jeugd- en 
welzijnswerk. De rol als jeugdwelzijnsorganisatie is voor Habbekrats de laatste jaren veel 
duidelijker geworden, mede door de evoluties in de maatschappij en de verwachtingen van 
alle actoren en de jongeren in het bijzonder. Het is een belangrijk voordeel wanneer je als 
jeugdorganisatie ook meteen welzijnswerk in huis hebt. Het biedt de organisatie de kans om 
welzijnswerk effectief op de nulde lijn aan te bieden. Het is noodzakelijk dat je team deze 
opportuniteiten ziet, signalen opvangt en er op de juiste manier mee omgaat. Het team zorgt 
voor een naadloze overgang van de nulde naar de eerste lijn, in eigen huis. Daarom is het 
noodzakelijk het team bij te sturen en bij te scholen, en hen bewust te maken van de unieke 
positie van Habbekrats. Daarnaast is het van belang dat het team een goede relatie onder-
houdt met haar ‘Jongerenraad’ zodat iedereen bij de pinken blijft.

Acties Timing Indicatoren

1 Habbekrats organiseert 10 maal per jaar een  
bijeenkomst van het volledige team waarop exper-
tise wordt uitgewisseld.

Vanaf 
03/2018

Er vindt elke maand een 
volledige Teamoverleg plaats

2 Habbekrats organiseert wekelijks een Bewoners-
overleg per Trefpunt waarop cases worden  
besproken.

Vanaf 
06/2018

Aantal maal Bewonersoverleg

3 Het team communiceert duidelijk en constructief 
met haar Jongerenraad per Trefpunt.

Vanaf 2018 Op regelmatige wijze  
overlegt het Team met  
haar Jongerenraad

4 Habbekrats schoolt haar team bij via het regelmatig 
opvolgen van cursussen en opleidingen.

Vanaf 2018 Aantal en aard van  
de cursussen

5 Het Habbekratsteam gaat actief op zoek  
naar informatie en kennis.

Permanent Mate waarin het Team zich 
bijschoolt en informeert

Samenwerkingen • Rode Neuzenfonds en Koning Boudewijnstichting.
• Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Welzijn
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SD 8 BIJZONDERE DOELGROEPEN KRIJGEN  
BIJZONDERE AANDACHT
OD 8.1 Habbekrats stelt zich open voor bijzondere doelgroepen  

en verdiept zich in hun situatie en hun leefwereld

Doorheen de Habbekratsgeschiedenis hebben zich onder de grote doelgroep 
‘Kansenjongeren’ steeds nieuwe subgroepen aangediend. Soms diende Habbekrats voor 
deze groepen acuut een aanbod uit te werken of een eerste opvang te verlenen. Doorheen 
de jaren werd er een aangepast aanbod uitgewerkt voor achtereenvolgens: kinderen uit de 
Bijzondere Jeugdbijstand, M-kinderen (met psychische achterstand), vluchtelingenkinderen 
uit Centraal- Zuidoost-Europa, Roma-jongeren, Bolsterjongeren, Sleutelkinderen, zoge-
naamde ‘Hangjongeren’, Jongeren met een risico op radicalisering, vluchtelingen uit recente 
conflictgebieden, jongeren met vertonend psychiatrisch en emotioneel probleemgedrag, 
onrustwekkend verdwenen kinderen en jongeren …

De maatschappij evolueert dusdanig snel dat er steeds meer groepen jongeren uit de 
boot (dreigen te) vallen. Habbekrats heeft een sterke werking en een goeie methodiek om 
ook voor deze groepen een antwoord te bieden op hun vragen. Habbekrats heeft bewezen 
dat haar aanbod en methodiek universeel is en wil die ter beschikking houden van elk kind, 
elke jongere die daar nood aan heeft.

Acties Timing Indicatoren

1 Habbekrats stelt haar volledige werking open voor 
kinderen en jongeren in acute nood. Habbekrats 
engageert hiervoor 1 voltijdse coach gelijkekansen. 

Vanaf 2018 Aanwezigheid coach gelijke 
kansen

2 De coach gelijkekansen zorgt voor en documenteert 
zich over deze bijzondere doelgroepen en commu-
niceert hiervoor met het volledig Habbekrats team. 

Permanent Habbekrats informeert  
zich op regelmatige basis  
en zeker wanneer er zich 
een nieuwe (deel)doelgroep 
aandient

3 De coach gelijkekansen organiseert samenwerkingen 
met professionele organisaties en diensten.

Permanent Aantal samenwerkingen

4 Habbekrats gaat, via haar coach gelijkekansen, 
actief op zoek naar oplossingen en biedt, indien 
nodig, een aangepast programma of een aange-
paste ruimte aan, of stelt een lokale medewerker 
tijdelijk vrij.

Permanent Neerslag van acties en  
aangepaste programma’s

5 Habbekrats spant zich in om deze jongeren op  
een organische manier in haar werking te laten 
instromen en draagt bij aan een betere positie  
in de samenleving.

Permanent • Rapport van het aantal 
infosessies en samen-
werkingen
• Aantal en aard van  
bijzondere ingrepen naar 
bijzondere doelgroepen 
• Aantal ingestroomde  
en/of doorgestroomde 
kinderen en jongeren
• Aantal geslaagde 
interventies
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Samenwerkingen • Gespecialiseerde diensten
• UNIA, Interfederaal Gelijkekansencentrum
• Instellingen Bijzondere Jeugdbijstand 
• CLB, MPI
• Politie
• Politici
• Vluchtelingenorganisaties
• Kinderrechtencommissariaat
• Roma verenigingen en zelfgroepen
• Child Focus en Missing Children Europe.
• Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Gelijke Kansen  
en Armoedebestrijding
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DANNY

Danny wil me beschermen. Danny zijn 
vraag is altijd oprecht. Steevast komt hij 
zich informeren of alles wel goed gaat. 
Danny is inmiddels 50. Op zijn levensweg 
nam hij altijd de moeilijkste afritten.  
Soms bewust, maar meestal niet. 

Danny was erbij vanaf het prille begin. 
Een troep hooligans die na een verloren 
voetbalmatch tegen Standard hun frustra-
ties had botgevierd op een tankstation langs 
de E40-autosnelweg kreeg van de rechter 
een alternatieve straf opgelegd. 

Toen ze daar voor het eerst voor mij ston-
den, dat tiental jongens, stond ik hen op te 
wachten met plastic bekertjes met cola en 
limonade. Maar ik zag ze niet als hooligans. 
Ik zag tien beschaamde jongens die abso-
luut iets wilden goedmaken. Dat ze anders 
beslist de gevangenis ingingen, speelde 
natuurlijk mee. Maar bovenal schaamden 
de jongens zich over hun gedrag en dat ze 
het zover hadden laten komen.

Bij het tweede bekertje limonade legde ik 
de jongens uit dat ze hun misdaad konden 
goedmaken door samen met Habbekrats de 
route te fietsen die hun autocar die ene nacht 
had gevolgd, van het voetbalstadion in Luik 
naar het tankstation, om daar hun veront-
schuldigingen aan te bieden. Iedereen was 

akkoord met het fietsen. Het zich veront-
schuldigen, vonden ze voorlopig te vernede-
rend. Dat zagen ze ter plaatse dan wel.

Onderweg tijdens het fietsen, gebruikte 
iedereen zijn tijd om te reflecteren en na te 
denken waarom vandalisme en geweld ver-
werpelijke manieren zijn om je ongenoegen 
te uiten. Geen enkele begeleider voelde zich 
op enig moment een soort cipier die ervoor 
moest zorgen dat het fietsen geen uitje, 
maar een straf was. En ikzelf, ik leerde met 
de minuut bij. 

De gezamenlijke reis op de fiets was een 
eerste les in het doorprikken van vooroor-
delen. De jongens waren af van de dreiging 
om in de gevangenis te belanden. Maar 
bovenal leerden ze dat het veroordelen van 
wat ze deden niet hetzelfde was als het ver-
oordelen van wie ze waren als mens. De 
geslaagde formule groeide later uit in een 
fan-coaching project dat een grote bijdrage 
heeft geleverd aan het anti-hooligan verhaal 
van AA-Gent. De jongens zelf zijn naar het 
prille Habbekrats blijven komen.

De eerste drie jaar van zijn bestaan is 
Habbekrats pijlsnel gegroeid. Het ging niet 
meer over tien, maar over honderden jonge-
ren van 16 tot 21 jaar, die elkaar de weg had-
den gewezen naar dat nieuwe initiatief dat 

‘Is alles oké, Chris?’ Het was Danny die  
aanbelde aan Het Ontmoetingshuis in Gent,  
de plaats waar we traditioneel vergaderen 
met het team, projecten uitwerken en onze 
werking evalueren. Danny huivert bij  
het idee dat er mij iets zou overkomen  
wanneer ik alleen achter mijn bureau zit. 
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hen tot ‘betere mensen’ maakte. De groep 
was nauwelijks een groep te noemen. Het 
ging over individuen die elk een ander verle-
den met zich meesleurden en hun ongenoe-
gen over de maatschappij op verschillende 
manieren uitten. Maar Habbekrats begreep 
dat gemeenschappelijke: het waren allemaal 
jonge mensen in nood; jongeren in ‘onwel-
zijn’. Niets meer en niets minder.

Onze impact was dermate groot dat de 
jongens en meisjes het begeleidersteam 
van Habbekrats als vertrouwenspersonen 
gingen zien: mensen aan wie ze hun diep-
ste gevoelens konden tonen, in de hoop dat 
we ook daarvoor een pasklare formule in 
onze projectenkoffer hadden zitten. Maar 
dat hadden we niet. Op de emotionele pro-
blemen die nu naar boven kwamen, waren 
we niet voorbereid. We hadden niet ingere-
kend dat er vriendschaps- en vertrouwens-
banden zouden ontstaan tussen Habbekrats 
en de jongeren, banden die sterker bleken 
dan diegene met hun naaste omgeving, als 
die er al waren. 

Het overrompelde ons allemaal. De uitin-
gen van geweld, wanhoop, verdriet, bedrog, 
vandalisme, middelengebruik, zelfvermin-
king … Zo kwam het dat ik, ten einde raad, 
een aantal specialisten bij mij had uitgeno-
digd op de tweede verdieping van ons 
Ontmoetingshuis. Rond de tafel zaten ook 
drie door de wol geverfde dames: onze voor-
zitster, tevens voorzitter van het Comité 
voor Bijzondere Jeugdzorg, de Gentse sche-
pen van Sociale Zaken en het hoofd van  
de Cel Kansarmoede bij de hogere overheid. 

In mijn openingswoord schetste ik de 
situatie aan de dames, hoe jongeren niet 
enkel naar Habbekrats komen om er zich  
te amuseren, maar ook en vooral om er hun 
hart uit te storten, hun ziel bloot te leggen. 
Ik vertelde hoe jeugdwerk hier welzijnswerk 
werd. Ik vroeg hulp om een aanbod te voor-
zien voor deze jongeren, steun om een psy-
choloog in dienst te nemen die op de nulde 
en desnoods op de eerste lijn hulp kon 

verlenen. Maar de dames hadden elkaar al 
hoofdschuddend aangekeken omdat er 
uiteraard geen middelen waren. 

Een vreselijke schreeuw uit de aangren-
zende badkamer maakte toen abrupt een 
einde aan ons gesprek.

Samen met de officiële gasten was blijk-
baar ook Danny naar binnen geslopen. Hij 
had zich in de badkamer naast de vergader-
zaal verstopt. Er had zich een drama voltrok-
ken. Ik trapte de deur in; een hevig huilende 
Danny viel in mijn armen; twee bloedfontei-
nen gutsten uit zijn polsen; de groep door de 
wol geverfde dames spatte uit elkaar; Lieve 
kwam toegesneld, de ambulance werd 
gebeld; we bonden af wat kon en spoeden 
ons naar de spoed.

Het was niet de eerste en ook zeker niet 
de laatste keer dat ik met dit soort taferelen 
werd geconfronteerd en mijn opleiding als 
ambulancier had mij taaier gemaakt. Ook 
hier zag ik in de eerste plaats de jongen, 
Danny, en wist ik wat mij te doen stond. 

De onthutste dames waren geschokt 
teruggekeerd naar hun kantoren. Hier 
moest iets gebeuren. Niet zo heel veel later 
konden we iemand vrijstellen binnen 
Habbekrats. We gaven hem de functie van 
individueel begeleider.

‘Is alles ok, Chris?’Danny belt opnieuw aan. 
Hij mag er niet aan denken dat er mij iets 
zou overkomen …
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TOELICHTING BIJ 
SAMENWERKINGEN  
EN NETWERKING
Habbekrats heeft zich gedurende 25 jaar kunnen ont-
plooien tot de aanvaarde partner die het vandaag is, voor 
jongeren en iedereen die het voor kinderen en jongeren 
opneemt. Dat is voor een groot deel het gevolg van een 
zeer grote netwerking en samenwerking.

Habbekrats heeft vanaf dag één de waarde van samenwer-
king correct ingeschat. We zijn gegroeid vanuit een samen-
werkingsplatform binnen de Bijzondere Jeugdzorg waar 
gerenommeerde partners zich rond de tafel schaarden met 
als doel een sterk preventief aanbod te creëren. Het aanbod 
moest op geïntegreerde wijze antwoord bieden op verschil-
lende vragen. Het is in deze samenwerkingscontext dat 
Habbekrats heeft geleerd dat de inclusieve maatschappij-
benadering - die in se inhoudt dat men met de hele maat-
schappij gaat samenwerken - onlosmakelijk deel uitmaakt 
van de methodiek 

Naarmate de werking zich verder ontplooide, groeiden  
er op bovenlokaal niveau samenwerkingsverbanden met  
verschillende aanverwante sectoren. Habbekrats is te gast  
of vertegenwoordigd op belangrijke platforms rond jeugd, 
opvoeding, onderwijs, kansarmoede, welzijn, veiligheid, 
gezondheid en vrije tijd.

OP LOKAAL NIVEAU

Sinds Habbekrats evolueerde naar een meer gedecentrali-
seerde operationele werking worden dezelfde samenwerkin-
gen op gang gebracht op lokaal vlak. Samenwerkingen die 
bijzonder waardevol zijn voor de doelstellingen worden 
opgenomen in de samenwerkingsconvenanten. Daarnaast 
zijn in elk van de steden en gemeenten waar Habbekrats 
werkzaam is, een Stuurgroep of een Projectgroep actief. 
Hier zitten de lokale partners rond de tafel. In totaal heeft 
Habbekrats op deze manier tientallen waardevolle, formele 
samenwerkingen en een veelvoud aan informele samenwer-
kingen gerealiseerd. 

De sterkste lokale samenwerkingen vinden plaats op het 
niveau van de lokale overheden. Ze bevorderen gezamenlijke 
inzet en overleg, evaluatie en bijsturing van de werking,  
en vormen de sleutel tot de continuering van de werking op 
lange termijn.

Toen Habbekrats zich in Brussel 

vestigde, toonde zich een voor  

ons heel nieuw netwerk bereid tot 

samenwerking. Voor hen was 

Habbekrats een zeldzame partner 

die zich in het hart van de stad 

ontplooide als een langverwachte 

centrumwerking. De Brusselse 

werking van Habbekrats heeft een 

heel eigen netwerk van Vlaams- en 

Franstalige partners en specifiek 

Brusselse verenigingen.

Bijzondere samenwerkingen  

en erkenningen

Habbekrats wordt door velen 

gezien als een zeer waardevolle 

partner. Hierdoor zijn een paar  

bijzondere samenwerkingen tot 

stand gekomen. In de eerste plaats 

heeft Habbekrats in elke stad en 

gemeente waar wordt gewerkt een 

officiële erkenning als jeugd- of 

jeugdwelzijnswerk.

1999 ‘De Prijs van de Vlaamse 

Gemeenschap’, als Trendsetter in 

het jeugd- en welzijnslandschap.

2006 ‘Permanente Hoge Bescherm- 

ing van H.M. de Koningin’.

2014 ‘De Grote Prijs van de 

Opvoeding’. Erkenning vooraan-

staande opvoedingspartner.

2015 ‘Rode Neuzenproject’. 

Vooraanstaande partner. 

2016 Oprichting ‘Fonds 

Habbekrats’ bij Koning 

Boudewijnstichting.

2016 Samenwerking Fedasil en 

het Rode Kruis naar aanleiding 

vluchtelingenproblematiek.

2016 Samenwerking Childfocus  

in het kader van het platform 

Missing Children Europe.
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PRIVAAT PUBLIEKE SAMENWERKING

Om zich onafhankelijk, zelfstandig, snel en efficiënt te kunnen 
ontplooien, heeft Habbekrats een voor de sector uniek  
privaat-publiek samenwerkingsnetwerk gerealiseerd.

Het huidige netwerk is het resultaat van een weldoordacht 
beleid, waarbij Habbekrats zich profileert als een goed 
bestuurd bedrijf.

Deze samenwerkingen zijn niet uitsluitend bedrijfstechnische 
overeenkomsten. Elke samenwerking moet, als onderdeel 
van de gehele werking, de proef van de ‘trechter’ doorstaan. 
Ze moet vooral gekenmerkt zijn door waarheid, warmte en 
waarden. We werken dus slechts samen met private part-
ners die de filosofie van Habbekrats en de Rechten van het 
Kind onderschrijven.  Ze maken een belangrijk deel uit van 
‘De Vrienden van Habbekrats’, een groot platform van vrien-
den, sponsors en mecenassen uit de private sector die mee 
waken over de kwaliteit, de efficiëntie en de financiële 
gezondheid van Habbekrats.

BOVENAL …

… hecht Habbekrats het grootste en eerste belang aan de 
samenwerking met haar doelgroep. Habbekrats heeft nooit 
de luxe gehad om over een leidinggevend team te beschik-
ken dat nauwgezet elke vergadering, overleg en platform kan 
opvolgen. Het team bestaat vooral uit veldwerkers die graag, 
wanneer het kan en in het belang van de jongeren, willen 
aanzitten aan de tafel van anderen die hetzelfde doel nastreven.

Dat dat niet op elk moment aan elke tafel kan gebeuren,  
is een begrijpelijk gevolg …

SAMENWERKEN EN NETWERKEN 2.0

Ook op het bovenlokaal niveau wil Habbekrats verder netwer-
ken, en haar deelname en knowhow ter beschikking stellen 
van iedereen die hetzelfde doel nastreeft. Concreet heeft 
Habbekrats daartoe een paar handige tools ontwikkeld: De 
uitgaven ‘Meer dan een habbekrats’ (KUL) en ‘Habbekrats For 
Dummies’. ‘Elk Kind is een Held’ (LannooCampus) van Chris 
Van Lysebetten maakt de Habbekrats methodiek open source 
voor alle partners, en het nieuwe ‘Hablab’ dat binnen de  
context van dit beleidsplan wordt ontwikkeld, is een open 
workspace.

Op die manier wil Habbekrats zich verder ontplooien 
tot een waardevolle, ervaren en betrouwbare partner die  
een uitgestoken hand reikt naar iedereen die bijdraagt aan  
de Rechten van het Kind.

PUBLICATIES
‘Petje Af!, Jongeren met Stekels’ - Chris Van Lysebetten, Uitgeverij Lannoo 2005
‘De Jongens van de Vlakte’ - Don Fabulist, Chris Van Lysebetten, Uitgeverij Lannoo 2010
‘Elk Kind is een Held’ - Chris Van Lysebetten, Uitgeverij LannooCampus 2016

Habbekrats 

Overkopschema
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STAF

Staf was meegevraagd door een paar andere 
jongens. Hij durfde de trap niet op naar het 
Lokaal. De jongen zei nauwelijks iets, maar 
toen ik even doorvroeg, zegden zijn maten: 
‘Allee, antwoord maar, dat is de Chris en die 
kan daartegen.’ Staf sprong een halve meter 
in de lucht, brieste, spuwde en riep: ‘Vet 
wijf.’ Ik schrok me te pletter. Terug in rust 
zei hij: ‘Staf.’ 

‘Ja,’ kwam een van de makkers tussen, 
‘het is verschietachtig, maar het is zijn 
ziekte.’ ‘Wat voor ziekte is dat dan wel?’ 
vroeg ik. Het antwoord volgde pas nadat 
heel het systeem eerst weer zijn gal had 
gespuwd. ‘Tourette, Gilles de la Tourette.’

‘Niet mee lachen,’ zei Stafs maat, ‘want hij 
wordt daar heel erg agressief van.’ Ik lachte 
niet. Ik was te hard geschrokken en vroeg 
Staf om mee de trap op te gaan naar Lokaal 
10 en iets te drinken. Sinds die dag werd Staf 
vaste stamgast en leerde ik Tourette en alle 
bijbehorende grillen kennen. Er was wel een 
probleem, want er vielen nu iets meer klap-
pen dan voordien in Habbekrats Hamme. 
En dat waren er al niet weinig.

Toen ik Staf thuis opzocht, vond ik hem in 
een rijhuisje waar je onmiddellijk in de leef-
kamer terechtkomt. Ofschoon hij maar vijf-
tien jaar oud was, woonde hij hier helemaal 
alleen. ‘De jeugdrechter heeft mij vervroegd 
meerderjarig verklaard zodat ik alleen kon 
wonen’, vertrouwde hij mij toe. ‘Mijn moeder 
kon niet meer met mij leven en als ik mijn 
vader zie dan sla ik hem dood.’

Ik bleef er rustig bij. Staf ook. Hij zette 
koffie, vertelde het verhaal van zijn leven, 
en toonde zijn trofeeën. Die had hij gewon-
nen met paardrijden. Toen ging alles nog 
goed en was hij een normaal kind. Maar dan 
was er iets gebeurd met zijn vader, en dat 
voorval had Tourette wakker geschud. 
Sedertdien was het zijn overtuiging dat het 
termineren van zijn vader meteen ook zijn 
ziekte uit de weg zou ruimen. Daar was hij 
op gefocust.

Natuurlijk had Staf een ingewikkeld sociaal 
leven. Noch op school noch op het werk wou 
iemand voor ‘vet wijf’ of ‘wc-eend’ worden 
uitgescholden. Daarbij was het schelden 
dikwijls aangepast aan de situatie. Ik zie 
mezelf nog staan in de grote zaal van Het 
Avonturenhuis in Bérisménil. Zeven 
Marokkaanse jongens aan mijn rechter-
zijde. Staf aan mijn linkerzijde, gewapend 
met een mes. Klaar om toe te slaan. ‘Kom 
maar af!’ riep hij, ’Ik pak jullie, alle zeven!’ 
Een paar ogenblikken daarvoor had Staf een 
jongen voor ‘bruine aap’ versleten, waarna 
de Marokkaanse jongeren zich onmiddellijk 
als een front naar hem hadden gekeerd. Ik 
zag de lijkbleke gezichten, de bloeddoorlo-
pen of tot spleetjes geknepen ogen, de klop-
pende halsslagaders. De lucht werd zwaar. 

‘Kijk,’ zei ik tegen jongens rechts van me, 
‘jullie hebben gelijk, jullie moeten hem 
aftuigen. En tegen Staf zei ik: ‘Jij hebt ook 
gelijk, jij moet hen vermoorden. Alle zeven. 
Maar, hoe beginnen we eraan?’ 

Ik had nog nooit van Gilles de la Tourette 
gehoord, tot ik Staf ontmoette. Staf wachtte 
beneden aan de deur van mijn lokaal in 
Hamme, mijn geboortedorp waar zich één 
van de allereerste Habbekratswerkingen 
ontplooide. 
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De concentratie verslapte. ‘Zei Chris nu, “Je 
moet hen vermoorden, alle zeven”?’ Ik ging 
verder: ‘Hoé ga je hen vermoorden met dat 
kleine mes, Staf? Wie ga je eerst steken? En 
waar, want het moet meteen raak zijn!’ 

Iedereen schrok wakker. Wat gebeurde 
hier? Spieren ontspanden. Iedereen keek 
plots nuchter naar het mes. Staf keek zelf 
ook en vond het plots een belachelijk idee 
dat hij met dat mes zeven jongens zou moe-
ten neersteken. ‘Als het toch niet lukt kun je 
het mes beter aan mij geven, dan bedenken 
we iets anders’, ging ik verder.

Het hele toneel stortte in elkaar.
Mijn doel was bereikt. Een zeer emotio-

nele situatie uitsluitend rationeel benade-
ren; daar kon niemand tegenop. Al vond ik 
zelf dat ik vooral blufpoker had gespeeld. 
Maar de geest zat terug in de fles. En ik kon 
het mes veilig en wel opbergen. Er kon 
gepraat worden. 

Eerst ging dat nog stroef, vervolgens met 
genoeg ruimte om uit te leggen dat het 
ongecontroleerd schelden tot het ongeloof-
lijke ziektepatroon van Gilles de La Tourette 
behoorde. Later zou ik het mes begraven in 
de tuin van mijn ouders. Daar in de grond 
bevond zich al een hele buit in beslag geno-
men wapens, waaronder een geladen revol-
ver en ook een ninja-ster.

Het werd niet altijd gevaarlijk. Meestal 
zorgden Stafs tussenkomsten voor hilari-
sche situaties en was het heel moeilijk om 
de lach in te houden. Met dit gegeven kon ik 
hem allicht helpen. Ik moest Staf overtuigen 
dat mensen hem niet uitlachten maar om 
hem lachten. Dat was iets heel anders.  
Het maakte Staf grappig, hij had een talent. 
Mijn stagiair en ik bouwden een ministudio 
waarin Staf plaatsnam voor de camera.  
Al na een minuut weerklonk zijn eerste 
Tourette-salvo. 

In mijn fantasie deed het experiment een 
beetje denken aan die zwart-wit afbeeldin-
gen die je in oude wetenschappelijke boeken 
aantreft met als onderschrift: ‘Fig. 1 Den 
patiënt ziet zijn eigen bezig in den spiegel.’ 
Die ‘spiegel’ waren de video-opnames 

waarvan Staf zelf maar niet genoeg kon krij-
gen. Hij kwam niet meer bij van het lachen 
toen hij zichzelf bezig zag. Dat had hij voor-
goed geleerd. Dat er om hem te lachen viel 
en dat mensen niet meer moesten oppassen 
voor zijn ziekte.

Samen ontdekten we zijn grote talent om 
te tekenen, te schrijven en te dichten.  
Sedert dat moment noemde Staf mij ‘vader’: 
degene die hem als een nieuw mens liet 
geboren worden en die hem leerde leven 
met Tourette.
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BEREIK VAN  
DE VERENIGING

GEOGRAFISCH BEREIK

Habbekrats is een landelijke jeugdorganisatie en neemt  
dat ook letterlijk. Binnen het kader van het Beleidsplan,  
‘Het Geheim van De Vos’ ontwikkelde Habbekrats zich  
verder geografisch en werd er in elke provincie minstens  
één Habbekratswerking geopend. 

Ieder van deze werkingen kenmerkt zich door het open-
stellen, op permanente basis, van een groot ‘huis’, Trefpunt 
genaamd. Een warme thuis voor kinderen en jongeren die 
hieraan nood hebben.

De werking van ieder Trefpunt wordt quasi autonoom 
geoperationaliseerd, aangestuurd door de werking van Het 
Ontmoetingshuis, de maatschappelijke zetel in Gent, die de 
volledige Habbekratswerking inhoudelijk stroomlijnt.

Elk Trefpunt bevindt zich in het centrum van de gemeen-
schap en heeft een sterke invloed op haar omgeving,  
waarvan het deel uitmaakt. Op die manier groeien rond ieder 
Trefpunt afgeleiden, zoals eigen speelpleinen, het tiener-
strand, pleintjeswerk, deelname aan lokale evenementen en 
het organiseren van tijdelijke ontmoetingsplaatsen onder de 
naam ‘Habbekrats Pops-Up’.

De omvang en aantrekkingskracht van een Habbekrats-
Trefpunt heeft in vele gevallen ook impact op een ruimer 
geografisch gebied. Met name voor de vormingsactiviteiten 
is er ruime deelname van kinderen uit de belendende 
gemeenten.

Voor het UIT-aanbod (weekendkampen en vakanties) 
mogen we zelfs stellen dat er deelnemers uit heel 
Vlaanderen aanwezig zijn, dus ook uit talrijke gemeenten  
en steden waar zich geen Habbekratstrefpunt bevindt.  

Het weefsel dat Habbekrats met haar Trefpunten vormt is 
goed doordacht. Men is nooit verder dan vijftig kilometer 
verwijderd van een Habbekratshuis. Dat is belangrijk om ook 
op landelijk vlak een representatieve werking te kunnen  
ontplooien. Het overwicht in de provincie  
Oost-Vlaanderen is het gevolg van de historische groei van 
Habbekrats. In de komende jaren werd dat in balans gebracht.

Behalve in de Vlaamse Provincies, breidde Habbekrats 
haar werking ook uit naar het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Op vraag van de Brusselse ondernemers ont-
plooide Habbekrats zich centraal in de stad, vertrekkend 
vanop de Grote Markt tot de binnenranden van het ‘hart’ van 
de hoofdstad. Het gevolg van deze groei is dat Habbekrats 
zich ook richt naar Franstalige, Brusselse jongeren en kinderen.

Op het toppunt van de vluchtelingencrisis en tijdens de 
periode van de aanslagen in 2016 toonde Habbekrats zich 
als een sterke partner en woordvoerder.

1 De Hertog   

 Marktplein 6   

 9220 Hamme 

2 Het Ontmoetingshuis  

Edward Anseeleplein 3  

9000 Gent  

 De Fabriek   

 Raffinaderijstraatje 4 

9000 Gent   

3 De Loft   

 Koophandelstraat 14   

 9230 Wetteren

4 Het Hoekhuis   

 Oude Kasteelstraat 4   

 8500 Kortrijk   

5 Habbekrats For Teens   

 Prekersstraat 14   

 2000 Antwerpen   

6 Het Heldenhuis   

 Brusselsesteenweg 166

 1500 Halle 

7 Het Avonturenhuis   

 Bérismenil 4   

 6982 La-Roche-en-Ardenne   

8 Huis aan Zee   

 Zeeheldenplein 1   

 8400 Oostende   

9 Surplas   

 Grote Markt 20   

 1000 Brussel   

10 Het Huis van de Vos   

 Walputstraat 29   

 3500 Hasselt

Geografische bereik

(Trefpunten)
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Dankzij JINT en het project Bel ’J kon Habbekrats zich tijdens 
de afgelopen jaren ook verder bewijzen in tweetalige initiatieven 
waarin haalbare bruggen werden gebouwd op de waarde 
van gelijkheid en verschillen, van wederzijds respect.  
Habbekrats heeft hierbij zichzelf overtroffen.

DEELNEMERSBEREIK

De organisatie Habbekrats neemt het op voor alle kinderen 
en jongeren, tussen 8 en 25 jaar, die niet over basisrechten 
beschikken of daarin door de samenleving tekort worden 
gedaan.

De schaalvergroting van Habbekrats en de keuze voor élk 
kind in nood zorgde uiteraard voor een grote toeloop.

Habbekrats heeft dat verder zelf in de hand gewerkt door, 
binnen het voorgaande beleidsplan haar instapleeftijd met 
succes te laten zakken tot 8 jaar. Verder ook door zich, via 
het drempelloos aanbod, te richten naar bijzondere nieuwe 
doelgroepen. 

Een laatste grote impact was er in 2016 door de komst van 
niet begeleide vluchtelingenkinderen uit conflictgebieden.

Kinderen en jongeren nemen op verschillende manieren 
deel aan het aanbod op Het Habbekratsforum, dat in de 
week na de schooluren wordt aangeboden.

Een eerste groep bestaat uit jongeren, vanaf 8 jaar, die op 
regelmatige basis deelnemen aan de Habbekratswerking. 
Voor deze deelnemers onderhoudt Habbekrats een systeem 
van Habbekratspasjes. 

Een tweede groep deelnemers aan het 
Habbekratsaanbod bestaat uit kinderen en jongeren die 
deelnemen aan de UIT-activiteiten en het vormingstraject 
VIP & Stappen, vanuit Vlaanderen en Brussel.

Andere geregistreerde jongeren zijn diegenen die een tra-
ject volgen binnen het aanbod ‘Verbinden’. Het team verant-
woordelijk voor Verbinden houdt een dagboek bij van de 
cases.

Men kan dus stellen dat het totaal aantal geregistreerde 
jongeren bestaat uit alle deelnemers die een duurzaam  
traject afleggen binnen de Habbekratswerking. 

Daarnaast bereikt Habbekrats nog een grote groep kinde-
ren en jongeren, die we niet registreren. Het zijn diegenen 
die sporadisch deelnemen aan de activiteiten in het Trefpunt, 
of die we regelmatig ontmoeten tijdens het wekelijks 
Pleintjeswerk rondom onze werkingen.

Tot slot bereikt Habbekrats een zeer groot aantal kinderen 
en jongeren in de context van bezoeken aan een Jeugdpunt, 
groepsbezoeken,  ter beschikking stellen van de infrastruc-
tuur, schoolbezoeken, bosklassen en verblijven van andere 
groepen in Het Avonturenhuis in de Ardennen. Dit wordt  
bijgehouden in de dagboeken van de deelwerkingen.

Een laatste vorm van bereik bestaat uit de deelnemers 
aan voordrachten, toespraken, congres,  gastcolleges, enz. 
waarbij Habbekrats aan het woord is.

Geografische spreiding

(aantal deelnemers)

Leeftijdsverdeling

(aantal deelnemers)
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BEREIK 2.0

Binnen het huidige bereik heeft Habbekrats haar verzadigings-
punt bereikt. Een verdere aangroei zou in de huidige context 
kwaliteitsverlies betekenen. Vanaf 2017 maken nieuwe,  
bijzondere projecten een kwalitatiever aanbod mogelijk (zie 
marge).

In 2.0 willen we bijkomende middelen en mogelijkheden 
inzetten om jongeren op een duurzamere manier te bereiken. 
We zullen dus meer inzetten op kwaliteit dan op kwantiteit.

Dankzij nieuwe samenwerkingen en een beter gestructu-
reerd aanbod is dit mogelijk.

De cases die we volgen binnen het luik Verbinden zijn een 
goed voorbeeld van het feit dat Habbekrats zich niet neer-
legt bij een status-quo van het welbevinden van haar 
deelnemers.

In 2.0 wordt verdere geografische uitbreiding niet in het 
vooruitzicht gesteld. 

Echter, wanneer er, binnen de doestellingen, een vraag 
zou worden gesteld waarin Habbekrats en/of haar metho-
diek als onmisbaar onderdeel wordt genoemd, dan zal die 
met de grootste zorg worden onderzocht.

BESLUIT

Gestimuleerd door haar landelijke erkenning heeft 
Habbekrats een ambitieuze doelstelling waargemaakt  
en haar operationeel bereik tot op de grenzen van haar  
kunnen gebracht.

De uitdaging is om deze schaalgrootte aan te houden  
en daarbinnen te streven naar duurzame resultaten.

Verwijzing naar 

het doelstellingenkader

SD 2 OD 2.5

SD 3 OD 3.1

  OD 3.2

SD 4 OD 4.1

  OD 4.2

  OD 4.5

SD 7 OD 7.1

SD 8 OD 8.1

JEUGDPUNT

Het Jeugdpunt voorziet alle jonge-

ren, tot 25 jaar van informatie op 

alle terreinen waar jongeren actief 

zijn. Het is een gratis, vrij toeganke-

lijke plaats, centraal in de stad en 

gekoppeld aan een Habbekrats - 

vestiging.

 Je kan het Jeugdpunt zien als 

een ‘informatiepunt’ zoals dat 

overal voor toeristen bestaat: goed 

herkenbaar, centraal gelegen,  

permanent bemand en goed gedo-

cumenteerd. Het eerste Jeugdpunt 

opent in 2017 in Huis aan Zee te 

Oostende, het volgende wordt 

gepland in Antwerpen.

 

DE HELDENSCHOOL

De beschikbaarheid over het 

Chateau de Grimonster te Ferrières 

vergroot aanzienlijk de capaciteit 

van het UIT-project. Het maakt het 

mogelijk het project sterker te 

diversifiëren. Danzkij Het Kasteel is 

het mogelijk het project UIT-Werken 

rond tewerkstelling en UIT-Rusten 

rond mentaal en emotioneel welzijn 

sterk, professioneel te organiseren.

 Mettertijd zijn er ook groei- en 

uitbreidingsmogelijkheden voor 

UIT-Vliegen, het organiseren van 

bosklassen, colloquia en het inrich-

ten van vakantie-units.

 Het geheel wordt overkoepeld 

onder de projectnaam  

‘De Heldenschool’. Een totaalcon-

cept rond samenleven, opvoeding 

en vorming.
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DE ORGANISATIE HABBEKRATS 
NEEMT HET OP VOOR ALLE 
KINDEREN EN JONGEREN, 
TUSSEN 8 EN 25 JAAR,  
DIE NIET OVER BASISRECHTEN 
BESCHIKKEN OF DAARIN DOOR  
DE SAMENLEVING TEKORT 
WORDEN GEDAAN.
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DAVID

Het jaar 2001. Habbekrats bestond toen tien 
jaar en we waren zeer goed bezig. Dat vond 
iedereen. De Fabriek, ons jeugdcentrum in 
Gent, draaide op zijn best. De instapleeftijd 
hadden we al verlaagd, met het oog op een 
meer preventieve aanpak. Het was nu heel 
gewoon dat er kinderen van veertien jaar 
naar Habbekrats kwamen. Op de avontu-
renkampen hadden we zelfs een speciaal 
aanbod voor hen voorzien met meer toe-
gankelijke opdrachten. 

In De Fabriek ontplooide zich een nieuwe 
tienergroep van vijftien-plussers die elkaar 
hadden leren kennen via de kampen. Er was 
iets bijzonders met deze gasten aan de hand. 
Ze straalden, waren hip, droegen leuke kle-
ren en lachten voortdurend om elkaars 
grappen. Waren deze gasten in hun black 
box gaan rommelen en vonden ze leuke 
overlevingsstrategieën doeltreffender dan 
choquerende? Hun uitstraling en gedrag 
werden alleszins gesmaakt. 

De vormingsprogramma’s in Habbekrats 
draaiden op volle toeren. We hadden toen al 
een mooi VIP-project, het paradepaardje 
van Habbekrats. VIP betekent voor ons vin-
ger in de pap. Een jaar lang maatschappe-
lijke vorming, verpakt als een hip jongeren-
programma waarvan de vorm aanleunde bij 
De Grote Meneer Kaktus Show, het legenda-
rische Nederlandse televisieprogramma uit 
de jaren tachtig waarin Meneer Kaktus alles 
weet, tegenspeler Kweetniet dom is en het 
haar van mevrouw Stemband overeind 

staat. En er was Stappen, een programma op 
woensdagmiddag waarmee we plekken gin-
gen bezoeken waar de samenleving zich op 
zijn aantrekkelijkst openbaart. Bovendien 
leende de grote zolder van De Fabriek zich 
ongewoon goed voor een praatprogramma 
in intieme, veilige sfeer. Het project dat daar 
plaatsvond heette Alles Kids? en zette jonge-
ren aan tot praten over alle kleine en grote 
dingen die hen bezighielden. Net zoals in de 
betere talkshows op tv was er steeds een 
centrale gast. Dikwijls iemand met een 
beroemde kop. 

Het was daar, in die geborgen sfeer dat de 
maskers vaak afvielen en dat de grote proble-
men kwamen bovendrijven. Die werden dan 
besproken in de intimiteit van de zolder, 
waar de afspraak gold dat ‘alles wat in Alles 
Kids? gebeurt in Alles Kids? moet blijven’.

We hadden ons niet vergist. De hippe kle-
ding had ons in de war gebracht. Dit waren 
tieners met huizenhoge problemen die de 
schijn ophielden. Ook voor elkaar. Thuis 
wachtte de harde realiteit: eenzaamheid, 
angst, verdriet, zelfverachting, doodsge-
dachten …

De band met deze jongeren groeide. 
Beetje bij beetje toonden ze wie ze echt 
waren en hoe we ze konden helpen. Het feit 
dat ze nagenoeg dagelijks naar De Fabriek 
afzakten en deelnamen aan ieder kamp 
maakte een echte hulpverlening mogelijk 
op basis van een vertrouwen dat zienderogen 
groeide.

Plots was David daar. Een jongen met een 
vrolijk gezicht, bekroond met een piercing  
in zijn kin. Het leek of David er altijd al  
was geweest.
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Op een dag zat ik met David alleen in de 
auto. Hij zou mij helpen om kampmateriaal 
te vervoeren naar de omgeving van Dinant. 
Ik reed via Namen langs de Maas omdat dat 
zo een prachtig traject is. Je rijdt de hele weg 
langs de stroom. Zoals steeds vertelde ik 
honderduit over de bezienswaardigheden, 
van het Fort van Dave tot de Rocher Bayard. 

We volgden een aak op de stroom en hiel-
den halt toen die bij een sas arriveerde.  
Ik parkeerde de auto en we stapten uit. Ik gaf 
technische uitleg bij de indrukwekkende 
stuw en samen stonden we te kijken hoe het 
schip via het sas de hoogte overbrugde. Dat 
was genieten.

‘Kijk, dat heeft nu nog nooit iemand voor 
mij gedaan’, zei David met zijn lijzige stem, 
toen we terug in de auto stapten. ‘Wat 
gedaan?’ vroeg ik. ‘Wel,’ zei David, ‘al die tijd 
aan mij besteed, mij al die zaken verteld, mij 
de moeite waard gevonden …’ We waren alle-
bei een tijdje stil en lieten de waarde van 
deze woorden bezinken. ‘Zullen we aard-
beien gaan eten in Wépion? De beste die er 
bestaan.’ Als antwoord fonkelden er lichtjes 
in zijn ogen.

Diezelfde lichtjes zijn ook te zien op de 
foto’s van David in ons eerste Habbekrats-
boek Petje Af. Het boek bevat fotoreportages 
van Habbekratskinderen in bijzondere 
omstandigheden, gemaakt door professio-
nele fotografen. Het boek maakte deel uit 
van een fototentoonstelling onder de naam 
Dubbel Glas.

Een aantal van die foto’s versieren van-
daag nog de gangen en het onthaal van De 
Fabriek. De fotoreeks draagt de titel ‘Alleen 
met het hart kun je goed zien’. Omdat deze 
kinderen vaak op hun uiterlijk worden 
beoordeeld, hadden we de kijker een rad 
voor de ogen gedraaid en een fotoshoot 
gemaakt in dure merkkledij die ze zelf 
mochten uitkiezen in de winkel. Zo wilden 
fotograaf Jo Clauwaert en ikzelf de kijkers 
een lesje leren in vooroordelen. 

David staat er schitterend op, hij draagt de 
groep en trekt de aandacht naar zich toe 
met zijn vrolijke kop en met de lichtjes die 
zijn zorgen verbergen.

Ik sta aan een spooroverweg in Lede, 
vlakbij het huis van Davids vader. Hier is het 
in november 2004 gebeurd. ‘De dood van 
onze jongen is bijzonder schrijnend.’ De 
stem van Davids vader stokt even. ‘David is 
altijd een probleemkind geweest. Hij circu-
leerde een tijdlang in het Gentse krakers-
milieu en leidde een turbulent leven.  
Maar sinds kort was David tot rust gekomen. 
Het OCMW (Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn) had hem werk 
bezorgd en hij had plannen om met zijn 
vriendin alleen te gaan wonen. Hij ontpopte 
zich tot het zonnetje in huis en zag een 
gestructureerde toekomst echt zitten. 

Tot die fatale trein kwam.
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GELIJKEKANSENBELEID 

MISSIE

De vzw Habbekrats heeft van bij haar geboorte de filosofie 
van gelijke kansen in haar waarden ingeschreven. 
Habbekrats zelf spreekt van een filosofie gebaseerd op 
gelijkheid, solidariteit en rechtvaardigheid. Deze waarden 
maken onlosmakelijk deel uit van het waardenkader waaraan 
elk project en elk product wordt afgetoetst. Vanaf het eerste 
moment dat de Rechten van het Kind er waren, heeft 
Habbekrats die onderschreven.

Het aanbieden van een volledige, drempelloze werking 
heeft gelijkheid van bij het begin in de hand gewerkt. Elk 
kind wordt gezien als kind. Als jonge mens tussen 0 en 18 
jaar. Daarin een onderscheid maken op basis van gender, 
geaardheid, godsdienst, afkomst, huidskleur, taal, opleiding, 
fysieke of mentale beperkingen enz., is nooit aan de orde 
geweest.

De grote tool die ons in staat stelt om noch negatief, noch 
positief te discrimineren is de  drempelloosheid die ingebak-
ken zit in de werking, maar ook in de hoofden en harten van 
de begeleiders. Het komt in niemand op om iemand niet toe 
te laten tot de werking.

Om dat in de praktijk uit te voeren wordt er in elk Trefpunt, 
en uiteraard op elk plein, vrije toegang geboden aan elk kind. 
Er is geen enkele formele noch financiële vereiste om 
Habbekrats binnen te stappen. Het aanbod is gratis. En 
waar het dat niet kan zijn, omwille van bijvoorbeeld toe-
gangsgelden bij derden, wordt de Toverdoos ingeschakeld. 
Het is een eigen fonds dat voor 100% tussenkomt in de kos-
ten, ongemerkt.

GEEN REGISTRATIE

Verder bestaat er geen registratie van de deelnemers. 
Wanneer deelnemers hun naam geven, zijn we tevreden. 
Wanneer ze een Habbekratspas aanvragen, nodig om lange 
trajecten te  garanderen en te verzekeren, is een adres 
nodig. In geen geval wordt er een dossier bijgehouden van 
de kinderen. Het sterkste middel om jongeren gelijke kansen 
te bieden schuilt in de houding van de begeleiders. Zij zijn 
onder meer geselecteerd op hun vaardigheid om elk mens 
als mens te beschouwen, zonder onderscheid.

Een andere, zeer concrete stap die Habbekrats heeft 
genomen is de aanzienlijke verlaging van de instapleeftijd. 
Trapsgewijs is die gezakt van 15 naar 8 jaar. Immers, hoe 
vroeger een preventief traject start, des te efficiënter blijkt 
het. Maar ook voor kinderen is het belangrijk om zeer snel in 
een gemixte groep terecht te komen waarin iedereen gelijk 
is. Hoe jonger  de kinderen zijn, hoe ruimdenkender. Daar 
kunnen we iets van leren.

Verdeling jongens meisjes

Diversiteit 

(aantal nationaliteiten)
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Zo komt het dat wanneer we eender waar een Habbekrats-
werking of project bezoeken, we ons te midden van een 
kleurrijke en gevarieerde groep jongeren bevinden, kinderen 
die het zeer goed met elkaar kunnen vinden. Ze weerspiege-
len de huidige, multiculturele en brede maatschappij. Toch 
doen zij dat onderling met een verdraagzaamheid, waarvan 
we als volwassenen alleen maar kunnen dromen.

UITDAGINGEN IN 2.0 

In 2016 werd Habbekrats op een vrij directe manier met haar 
laagdrempeligheid geconfronteerd. De vluchtelingencrisis 
bracht een toevloed van kinderen, vooral niet begeleide  
minderjarigen naar Habbekrats. De vrij eenzijdige bericht-
geving en de houding van Europa hebben Habbekrats ertoe 
aangespoord om zelf op de vluchtelingenjongeren af te  
stappen en naar hen te luisteren. Op enkele maanden tijd 
hebben jongeren uit crisisgebieden zich zeer snel geïnte-
greerd in de werking, waarvan ze nu onlosmakelijk deel  
uitmaken. Dat was iets wat we ook al hadden geleerd bij  
de vluchtelingencrisis uit Oost-Europa, en meer bepaald  
bij de komst van de Roma.

In 2.0 wil Habbekrats hier, op basis van haar ervaring en 
veldwerk, een voorbeeldfunctie bieden naar andere diensten 
en instanties die zich eerder terughoudend of afwijzend 
opstellen. Daarnaast wil Habbekrats verder expertise 
opdoen naar specifieke doelgroepen en bekijken hoe er, ook 
na Habbekrats, kan aangesloten worden bij werkingen die 
op eenzelfde, ruimdenkende manier met deze mensen 
omgaan. Op die manier willen we de aanpak van Habbekrats 
duurzamer maken.

Verwijzing naar 

het doelstellingenkader

SD1 OD 1.2

SD2 OD 2.2

  OD 2.4

  OD 2.5

SD3 OD 3.1

  OD 3.2

SD6 OD 6.1

  OD 6.2

  OD 6.3

SD7 OD 7.1

  OD 7.2

  OD 7.3

SD8 OD 8.1
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JULIUS EN DANIËL

Niemand wist echt goed wie deze jongeren 
waren toen enkele Roma voor het eerst bij 
Habbekrats in Gent arriveerden. Niemand 
had ons op de komst van deze kinderen 
voorbereid. 

Wanneer die eerste jongen, Julius, De 
Fabriek bezocht, hebben wij hem net als alle 
kinderen warm en goed ontvangen. Nog 
geen week later waren er al een tiental van 
deze nieuwe, vrolijke jongens, die zich goed 
thuis schenen te voelen in de 
Habbekratsgroep en die zich op kampen, 
zonder enige angst, compleet uitleefden in 
de natuur. Stilaan leerden we deze gasten 
beter kennen en maakten we kennis met 
wie ze waren, vanwaar ze kwamen, hoe ze 
hier terechtkwamen en wat het betekent 
om Roma te zijn. We leerden over de grote 
ongelijkheid in Europa ten aanzien van deze 
mensen en over het racisme waarmee velen 
te maken krijgen in hun thuisland. We leer-
den ook over de verschillende gemeen-
schappen: de Roemenen, de Kosovaren, de 
Bulgaren en de Slowaken, waarbij de meeste 
Roma in Gent uit de omgeving van Košice 
in Slowakije komen.

We moesten zelf nog veel leren en kon-
den daarvoor bij weinig mensen terecht. En 
dus brachten de kinderen ons zelf bij wie ze 
waren en waarom zij naar België afzakten. 
Ondertussen werd de stad Gent naar eigen 
zeggen overspoeld met Roma; ze voelde zich 
slachtoffer van haar sociaal imago binnen 
een asociaal Europa.

Inmiddels hadden al deze jongeren in De 

Fabriek de gastvrijheid van Habbekrats ont-
dekt en merkten we hoe een groot aantal 
jongeren liever niet met de Roma werd 
geconfronteerd en wegbleef. Het was een 
moment om terug even naar onze bron te 
gaan. Trouw aan onze overtuiging, kozen 
we voor het kind. Of het nu groen, bruin of 
zwart gekleurd was, gelovig of niet, Belg of 
Roma. Elk kind dat kwam, werd geholpen. 
Een quotum bestond niet.

Maar er was veel werk aan de winkel.  
Elk inzicht in de black box van mogelijke 
overlevingsstrategieën waarvan jongeren 
zich bedienen, kreeg plots een diepere 
dimensie. Deze gasten wisten als geen 
ander wat overleven was. Het was hun 
enige wapen in hun thuisland. Zoals altijd 
zochten we een positieve invalshoek om 
deze jongeren te benaderen. We organi-
seerden spectaculaire activiteiten waarin 
de Romajongeren uitblonken. Muziek, 
dans, zang, acrobatie … Dat alles terwijl we 
hen op een ander niveau ons waarde- en 
normenpatroon probeerden uit te leggen, 
met wisselend succes. 

Later dan de jongens arriveerden  
de meisjes. 

In het begin waren de meisjes eerder 
schuchter. Met hun rug tegen de huizen, een 
been opgetrokken, nagelbijtend, dicht bij 
maar niet in De Fabriek. We riepen hen zelf 
binnen. Ze twijfelden en keerden terug naar 
huis. ’s Anderendaags waren ze er opnieuw. 
En onze begeleiders stapten op hen toe en 
spraken hen aan. Als je de taal niet spreekt, 

Ik koos mijn woorden zorgvuldig uit en 
voelde de priemende blikken van de achter-
dochtige Romamoeders die niet wilden dat 
hun dochters naar De Fabriek kwamen.
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zegt een blik genoeg. Voor deze meisjes was 
het nieuw om een uitnodigende glimlach te 
zien. Thuis, in hun land werden ze letterlijk 
bespuwd.
Het duurde niet lang voor ook de 
Romameisjes zich thuis voelden in De 
Fabriek. Dit tot groot plezier van de meeste 
allochtone jongens. In ons boek Petje Af! 
kun je op de foto’s van Ann De Wulf zien hoe 
sierlijk de meisjes bewegen op het ritme van 
de melancholische muziek die hun achter-
grond verraadt.

In de Romagemeenschap staan de vrou-
wen in voor het bewaken van de eer. Binnen 
bepaalde groepen nemen vele gezinnen 
hierover sterk conservatieve standpunten  
in en treden vrouwen publiekelijk weinig op 
de voorgrond. Vanuit een westers etnocen-
trisme beoordelen we dat als veel te weinig 
vrijheid en te beperkte rechten. En dus 
zagen wij ook geen graten in het dansen en 
zingen waaraan deze meisjes zich 
overgaven.

We hadden ons beter moeten informeren 
over hun cultuur. Want plots kwam ik oog in 
oog te staan met een delegatie 
Romamoeders. ‘Jullie schenden onze eer!’ 
schreeuwde een moeder. ‘Jullie maken hoe-
ren van onze dochters’, vulde een andere 
moeder even heftig aan. De sfeer werd echt 
bitsig. ‘Als onze dochters hier nog mogen 
komen, zullen wij u vermoorden!’ dreigde 
weer een andere moeder.

Ik slikte de heftige woorden door, herpakte 
mij en nam rustig het woord. ‘Misschien 
maken we best een goede afspraak’, begon ik 
aarzelend. Maar aangezien ik niet in het ver-
weer ging of hen uitschold, wat ze van andere 
mannen wel gewoon waren, werd ik niet 
onderbroken en kreeg ik echt gehoor. Ik sprak 
af dat hun dochters welkom waren en dat ze 
zich ook aan de regels van Habbekrats dien-
den te houden, net zoals alle andere kinde-
ren. Vervolgens nodigde ik hen uit om een 
bezoek te brengen aan De Fabriek. Zo konden 
ze zelf ervaren wat er zoal gebeurde. Ze zou-
den goed worden ontvangen. Ook die open 
deur en transparantie was nieuw voor hen.

Met mijn neus op de feiten gedrukt en 
met alle ogen op mij gericht, nam ik ook 
meteen een besluit dat Habbekrats tot van-
daag kenmerkt en versterkt: iedere jonge 
regelmatige Habbekratsbezoeker moet in 
het bezit zijn van een Habbekratspas. Op de 
aanvraag voor het verkrijgen van die pas 
staat ons charter, met onze regels en nor-
men duidelijk vermeld. En de ouders dienen 
de aanvraag mee te ondertekenen, tenmin-
ste zolang hun kind minderjarig is. 

Had ik daarmee de toegangsdrempel ver-
hoogd? Misschien wel. Maar langs de andere 
kant was het resultaat wel dat de ouders 
vanaf dat moment wisten waar hun kinde-
ren naartoe gingen, wanneer ze dat konden 
doen en hoe ze zich daar gedroegen. Maar 
bovenal was het ook een charter voor een 
gedeelde verantwoordelijkheid. We zouden 
samen zorgen voor de integratie van hun 
kinderen in onze samenleving. Zij thuis en 
wij bij Habbekrats.

De angel was uit de poot. De moeders gin-
gen tevreden huiswaarts. Zij waren gehoord. 
Er waren concrete besluiten. En vooral, ze 
hadden hun eer verdedigd.
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STEDELIJKE CONTEXT 
Er was meer dan één goeie reden waarom Habbekrats 
ervoor koos om ‘groot te worden’ in een stedelijke context. 
Ten eerste was de behoefte aan gespecialiseerd jeugd-
werk op het platteland veel minder groot dan in de steden. 
Zeer vele jongeren komen daar terecht in een veilig vang-
net van georganiseerd jeugdwerk. Bovendien is de 
samenleving op het platteland vaak veel minder afstande-
lijk dan in de steden, waardoor er een soort mantelzorg 
ontstaat waaraan Habbekrats weinig kan toevoegen.

In de stad zelf waren de werkingen die zich richtten naar 
kansengroepen historisch gesitueerd in de rand.

Toen Habbekrats haar ‘Ontmoetingshuis’ als eerste thuis 
voor jongeren opende vlakbij de Vrijdagmarkt te Gent, stelden 
velen zich de vraag waarom we niet ‘kozen voor de wijken 
op de negentiende-eeuwse gordel waar toch een veel grotere 
behoefte was’. 

Inmiddels weten we dat de keuze om de werkingen in  
het centrum van de steden te plaatsen, voor Habbekrats de 
beste mogelijkheden bood om haar werking gestalte te 
geven.

De mensen die het concept uitdachten hadden door dat 
integratie in de stad niet tot stand kan worden gebracht door 
zich op een afgelegen eiland te plaatsen. Ze wisten dat we 
ons moesten vestigen in het hart van de gemeenschap om 
daar wederzijds voordelen uit te halen.

VOOR EN TEGENSTANDERS

Vandaag lijkt het niet meer dan logisch dat men een jeugd-
werking in het hart van een stad kan ontplooien, maar voor 
Habbekrats leverde deze eigenzinnige keuze vaak onbegrip 
en tegenstand op.  Dikwijls was die tegenstand ongegrond, 
of gebaseerd op het vooroordeel dat jongeren onveiligheid in 
de hand werken, of als storend worden ervaren.

Er was en is dus veel tijd energie nodig om de Habbekrats-
werkingen te ontplooien in het centrum van de stad. 

Vooraf moet de buurt met zorg worden verkend en moet 
men weten wie de ‘buren’ zijn.

In het hart van een stad zijn dat vaak middenstanders, 
toeristen, studenten of organisaties.

Met hen is het eenvoudig om rond de tafel afspraken te 
maken en aan te tonen dat een jeugdwerking in de stad een 
verrijking betekent. Het is voor Habbekrats evident dat  
we samenwerken met de buurt en bijvoorbeeld de lokale 
middenstand.

In een aantal gevallen diende Habbekrats zich enkel  
voor te stellen aan ‘buurtwerk’, dat zich gesterkt voelde door 
de komst van een partner die het opneemt voor de jeugd. 
Hun jeugd. 

GENT

Habbekrats in het hart van  

de stad. Vijf sterke voorbeelden:

HASSELT
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Habbekrats was dus snel een graag geziene gast rond de 
vergadertafels waar de stedelijke activiteiten werden bespro-
ken en allerlei plannen werden toegelicht.  In alle gevallen 
werd Habbekrats een trouwe partner voor grote stedelijke 
manifestaties. Halle Carnaval, Gentse Feesten, maar ook 
Open Monumentendag, Festival van Vlaanderen en zelfs de 
Zinnekesparade staan op onze vaste agenda.

De echte voorstanders van een werking in het hart van de 
stad zijn de kinderen zelf. De jongeren die de vele mogelijk-
heden die zich in het centrum aandienen, verkiezen boven 
de moeilijkheden waarmee ze in de rand worden geconfron-
teerd. Ze ervaren de stad als een dynamische en bruisende 
plek waar alles mogelijk is, en zien Habbekrats als een kleur-
rijke toegangspoort.

In het centrum van de stad voelen ze zich niet langer 
onwelkom. Integendeel, ze voelen er zich thuis en nemen er 
verantwoordelijkheid voor op. Habbekrats maakt hen tot 
mede-eigenaars van de stad en dat laat zich voelen in alles.

DROOMHUIS 

Een heel belangrijk onderdeel bij het ontplooien van een 
jeugdwerking in de stad is de keuze van ‘het huis’.  Wanneer 
je kinderen bijzonder vindt, moet je dat ook laten blijken uit 
de keuze van je huis. Het moet dus niet alleen centraal gele-
gen zijn, maar ook veel uitstraling hebben naar de buurt. Het 
huis, gevuld met kinderen moet de buurt mee opwaarderen.

Je gaat dus beter niet over één nacht ijs bij de keuze van 
de nieuwe thuis in de stad.

Dankzij de sterke privaat publieke samenwerking kon 
Habbekrats droomhuizen realiseren voor jongeren. 
Transparante, open huizen. Gebouwen met een geschiedenis, 
ingericht met duurzame materialen. Alles licht, luchtig, vrolijk 
en complementair aan de stedelijke omgeving.  De huizen 
van Habbekrats zijn echte ‘Trefpunten’. Dat betekent dat niet 
alleen jongeren er elkaar treffen, maar ook andere diensten, 
bewoners en geïnteresseerden kunnen kijken hoe ‘hun jeugd’ 
zich inzet en evolueert.

In ieder geval bieden de Trefpunten van Habbekrats aan 
de jeugd een centrale plek aan in de stad, waar ze onge-
stoord mogen rondhangen en zich uitleven onder de ogen 
van de bewoners.

BESLUIT

De stadskernen hebben de laatste jaren een grote gedaante-
wisseling ondergaan. Het hart van de stad werd overal 
opgewaardeerd en kreeg een grote aantrekkingskracht op 
bezoekers en bewoners. Meer dan we zouden denken waren 
deze mensen ook vragende partij naar jeugdwerk in de stad. 
We zijn geneigd om eerder aan aversie dan aan appreciatie 
te denken. Toch bewijst Habbekrats zwart op wit dat haar 
werkingen in het hart van de steden sterk gewaardeerd worden 
door beleid en bewoners.

ANTWERPEN

OOSTENDE

BRUSSEL
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Voor ‘Habbekrats 2.0’ willen we gebruik maken van deze 
positieve tendens om jeugd sterker en ruimer te positioneren 
in de steden.

We werken, rond de Trefpunten, steeds meer op de  
pleintjes die aanwezig zijn in de steden en hebben het  
project ‘Habbekrats Pops-Up ontwikkeld.

Habbekrats wordt in haar stedelijk beleid aangemoedigd 
door gebruikers, beleidsmakers en zelfs de buurt.

In Antwerpen kreeg Habbekrats het in 2015 voor elkaar 
dat een grote parking veranderde in een kleurrijk speelplein. 
Dit voorbeeld willen we doortrekken naar Gent, waar de  
creatie van een nieuw ‘Heldenplein’ vandaag tot de mogelijk-
heden behoort.

Kiezen voor een jeugdwerking in de stad is zoals kiezen 
om te wonen in de stad. Je weet waaraan je begint. Je mag 
je verwachten aan zeer vele invloeden, aan vele gebeurtenis-
sen, aan een zeer kleurrijke populatie, maar ook aan bruisende 
en vernieuwende activiteiten die een stad zo boeiend en hip 
maken.

Kiezen voor jeugdwerk in de stad is kiezen voor een  
brede kijk op een niet aflatende stroom van ervaringen en 
verwondering.

Verwijzing naar 

het doelstellingenkader

SD 5 OD 5.1

  OD 5.2

  OD 5.3

  OD 5.4

  OD 5.5

  OD 5.6
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LINDSEY

Lindsey behoorde tot de zogenaamde 
M-Kids. Een grote groep jogeren met fysieke 
en mentale beperkingen die zich bij 
Habbekrats had aangesloten omdat ze daar 
geen enkele vorm van discriminatie 
aanvoelden. 

Lindsey had op zeer jonge leeftijd haar 
moeder verloren. En aangezien haar vader 
niet voor de kinderen kon zorgen, werd ze 
samen met haar broer en zus in een pleeg-
gezin geplaatst. Daar groeide het meisje ver-
der op onder het waakzaam oog van haar 
‘nieuwe ouders’. Toen wat later ook haar 
vader stierf, was ze al lang gewoon aan haar 
nieuwe gezin. Het gemis van een echte 
moeder had Lindsey ingevuld door ontel-
bare vriendschapsbanden te sluiten. Een 
beetje Facebook avant-la-lettre, maar dan in 
het echt.

Het hebben van een grote vriendenkring, 
een peergroup, is belangrijk. Zo een groep 
creëert kansen om je grenzen te kennen en 
te verleggen, beter te doen, te reflecteren, te 
evalueren … Al is het niet altijd koek en ei 
tussen de vrienden en zijn we in de cirkel 
rond Lindsey dikwijls getuige geweest van 
excessen en intriges. Toch wegen de nade-
len niet op tegen de voordelen. Dat is vooral 
zo in tijden van grote nood, wanneer de 

vriendengroep de mantelzorg kan opne-
men. Tegen de zorg die jongeren elkaar aan-
bieden, kan geen enkele professionele hulp-
verlening op. 

Lindsey is er elke dag. Habbekrats is haar 
huis. Ze is als eerste aanwezig en sluit als 
laatste mee de deur. Ze droomt weg in de 
verhalen die we de jongeren op kamp aan-
bieden, en spaart en beschermt haar groene 
kaarten als waren het kostbare edelstenen. 
Habbekrats is haar alles. Wie Habbekrats 
raakt, krijgt met Lindsey ‘te doen’.

We zijn in de Ardennen. De begeleider 
kondigt een dropping aan. ‘Maakt iedereen 
zich klaar?’ Enthousiasme alom. Jongens en 
meisjes hollen door Het Avonturenhuis. De 
trap op, op zoek naar warme kleding in de 
chaos van hun rugzak of iets wat daarop 
lijkt. Alras staat de hele groep gespannen 
klaar en zijn de begeleiders bezig met het 
uitdelen van lampjes en fluohesjes. 

Bijna alle kinderen hebben hun hesje 
aan. De twee begeleiders werpen nog een 
laatste blik op de kaart zodat ze hun groep 
op een veilige manier door het bos kunnen 
gidsen. Ik kijk naar Lindsey. Ze zit op een 
vuilnisbak. Ze is aan haar ‘ik ga niet mee’-to-
neeltje begonnen. ‘Je bent nog niet klaar, 
Lindsey?’ 

Lindsey was een bijzonder meisje. Haar grote 
hart zat opgesloten in een veel te zwaarlijvig 
lichaam, waardoor ze weinig genegenheid 
kreeg van haar omgeving. Net datgene wat 
voor velen een reden vormde om Lindsey  
uit te sluiten, bood ons een mogelijkheid  
om – met een knipoog, maar recht door zee – 
haar vertrouwen te winnen.
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‘Ik ga niet mee.’ 
Korte stilte.
‘Kom, meiske, doe een jas aan.’ 
Geen reactie.

Ik hou me weer bezig met de andere kinde-
ren. Vanuit een ooghoek blijf ik Lindsey 
observeren. Ze zit met het hoofd naar bene-
den, de linkerelleboog op haar knie, de lin-
kerhand over kin en mond. Diepe zucht. 
Haar rechterelleboog gaat naar haar andere 
knie, de rechterhand gaat voor haar kin en 
mond. Opnieuw diepe zucht. Zo gaat het 
maar door. Een eindeloos aantal keren.

‘Ben je klaar, Lindsey?’ 
En dan komt het …
‘Ge weet toch, Chris dat ik niet mee kan, 

ge weet toch wat er gebeurd is!?’ ‘Ja, ik weet 
dat’, zeg ik. ‘Ja, maar het is nog veel erger 
dan dat wat ge weet.’ (tranen) ‘Je hebt het 
vorige keer toch gedaan?’ zeg ik. ‘Ja, maar 
dat was met Florian.’ ‘Is er iets gebeurd?’ 
vraag ik. ‘Nee, maar nu is Florian er niet.’ ‘Je 
kunt je angst voor het donker maar over-
winnen als je meegaat’, antwoord ik. ‘Anders 
blijft alles bij het oude en durf je nooit meer 
het donker in … De begeleiders zullen goed 
voor je zorgen.’

‘Gaat Karel mee?’ ‘Nee, die blijft stand-by 
voor het geval jullie verloren zouden lopen’, 
zeg ik. 

‘Zie je wel!’ (tranen)
‘Dries gaat mee’, zeg ik. 
‘Oké, dan wil ik het proberen.’ (tranen 

weg) Dries heeft het allemaal een beetje 
gevolgd, geeft me een knipoog en Lindsey 
een warme knuffel. Het fluohesje gaat aan 
en ze vertrekken richting bos.

Niet zo heel lang daarvoor was Lindsey 
aangerand in het park. Ze werd de bosjes 
ingesleurd, gekneveld … Natuurlijk heeft ze 
schrik van een donker bos. Maar met onze 
hulp legt ze zich daar niet bij neer. Ze moet 
snel leren haar angst te overwinnen zodat ze 
weer verder kan met haar leven. De 
Habbekratsbegeleiders zullen haar daarbij 
helpen, door naar haar te luisteren, haar te 
begrijpen en haar zelfvertrouwen te 
versterken.

Drie uur later zijn de andere groepjes 
weer thuis. Het groepje van Lindsey laat op 
zich wachten. De gsm’s van de begeleiders 
gaan niet over. Nog even wachten en we 
trekken het bos in. Ik ken het als mijn 

broekzak. Alle paden komen samen op het 
hoogste punt, 585 meter boven de zeespie-
gel. Daar staat het kruis: Le Croix des 
Marchands. Hier werden in de Franse tijd 
kooplieden beroofd door het beruchte boe-
venduo Géna en Magonette. Hun hoofden, 
de laatsten die in België onder de guillotine 
vielen, staan nog steeds als trofee in het 
Musée de la Vie Wallonne in Luik.Ik maak 
mij op om te vertrekken, richting het bos, 
wanneer uit een heel andere richting luid 
geroep weerklinkt. ‘We hebben het gehaald!’ 
Het is Lindsey die vooroploopt. Ze is heel 
uitbundig. ‘We hebben nog een extra toertje 
in het bos gemaakt!’ Ze omhelst me met 
heel haar lichaam. Er zijn opnieuw tranen. 
Deze keer van euforie.

Het is Paasvakantie. JIM wil iets te doen 
voor het goede doel en kiest Habbekrats uit. 
Hun sportiefste presentatoren, Sean en 
Vincent, besluiten om van Oostende naar 
Brussel te stappen. Je kunt sms’en voor elke 
stap. Het opgespaarde geld is voor de 
Habbekratskampen. Om het initiatief te pro-
moten worden er filmpjes opgenomen in de 
verschillende Habbekratshuizen. Telkens 
wordt een van de jongeren voor het voet-
licht geplaatst en hebben Sean of Vincent 
een warm gesprek met de jongen of het 
meisje. De kinderen kijken op naar de vj’s. 
De vj’s kijken ook op naar de jongeren. Er 
wordt niet gefaket. Het zijn oprechte kerels. 
Helden voor onze gasten.

Lindsey is aan de beurt. Ze is helemaal zot 
van Sean en kent de plaatjes van zijn voor-
malige groepje Nail Pin. Lindsey doet haar 
verhaal aan Sean alsof ze hem al jaren kent 
en vertrouwt. Idolen zijn voorbeeldfiguren. 
Ze kunnen helpen om de bolster te doorbre-
ken. In de loop van 25 jaar Habbekrats heb-
ben we ze zowat allemaal over de vloer 
gehad. 

 
Een uurtje later staan Sean en Lindsey te 
headbangen op het podium en klinkt er luid 
gitaargejengel: ‘They say we’re crazy but I 
just don’t care . And if they keep on talkin’, 
still they get nowhere.’
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SLOTWOORD
Om een beleidsplan te schrijven en je acties tot in de details uit te werken, moet je een 
beetje visionair zijn. Het afgelopen jaar hebben we gezien dat zelfs met bovennatuurlijke 
middelen niet te voorspellen viel op welke manier onze maatschappij zou worden door 
elkaar geschud. Het is ook tegen dit soort onvoorspelbare ontwikkelingen van onze samen-
leving dat we ons moeten wapenen.

Daarom is het verstandig je invalshoek vooraf goed te overwegen en te bepalen.  
Habbekrats koos en kiest er nog steeds voor haar werking te sturen vanuit de kinderen.  
Het is met andere woorden het tienerbrein zelf dat aan de basis ligt van de beleidskeuzes 
van Habbekrats. Dat werkt doeltreffend en verhelderend.

Het werken met kinderen en tieners is een voorrecht, al ben je je er beter van bewust  
dat het de tieners zijn die met jou werken. Zij zullen je pas aanvaarden wanneer je hun taal 
spreekt, naar hen luistert, hen begrijpt. In eerste instantie doen ze dat niet en kopiëren  
ze leeftijdsgenoten, of –niet zoveel oudere- personen die hen kunnen verwonderen.

Daar heeft Habbekrats op ingepikt. De jeugd wordt verwonderd door het grote, leuke  
en verrassende ontmoetingsplatform dat  voor hen werd uitgetekend en waar zij zelf het 
beheer over krijgen. Ze kijken op naar een tof team dat hen begrijpt en waardeert, en deel 
gaat uitmaken van hun peergroup. Het team is welkom in hun club en niet omgekeerd. Maar, 
uit de vriendschap die daar ontstaat, groeien leerprocessen waardoor opvoeding, vorming 
en onderwijs mogelijk zijn.

De begeleiders weten op elk moment dat het brein van de kinderen en jongeren waarmee 
ze werken verre van volgroeid is, en hunkert naar kennis, ervaring, uitdaging en -uiteraard 
weer- verwondering.  Ze weten dat opgroeiende kinderen op zoek zijn naar avontuur,  
naar het verkennen en overschrijden van hun grenzen, en spelen daar op in als een vriend. 
Dezelfde vriend die je ook terechtwijst wanneer je de grenzen te ver overschrijdt. Maar ook 
de vriend die klaarstaat wanneer het niet meer gaat. Op wie  je kan rekenen. De begeleider 
profileert zich hier als luisteraar, oplosser van vraagstukken en medestander wanneer het 
echt misloopt. 

Om het tot ‘vriend’ te kunnen schoppen, heeft Habbekrats een lang traject afgelegd. Het 
maken van een beleidsplan heeft ons daarbij telkens geholpen. Het zorgde ervoor dat het 
groeiproces van Habbekrats werd gestroomlijnd, geëvalueerd en bijgestuurd. Het gaf ons 
de mogelijkheid om vooruit te kijken en te controleren of de missie, de visie en de filosofie 
nog steeds kloppen. Het dwong ons om de methodiek verder te ontrafelen en om te zetten 
in operationele doelen en meetbare acties.

Het leerde ons om de hele Habbekratsgemeenschap samen te vatten in een recept dat 
door iedereen kan worden gekopieerd en waarvan we kunnen garanderen dat het, mits het 
door professionele handen wordt aangepakt, goed zal werken.

‘Geen Klein Bier’ was de naam van ons allereerste beleidsplan. Dat is het inderdaad,  
na al die jaren gebleken. Een recept van hoge gisting dat we graag met u delen.

  Chris Van Lysebetten
  15 november 2016

Meer literatuur:

‘Meer dan een habbekrats’, Copens, Van Clooster en Van Audenhove, K.U.L..2014

‘Elk Kind is een Held’, Van Lysebetten, LannooCampus, 2016

www.habbekrats.be



REDACTIE Dries Boeye, Servaes Dewinter, Chris Van Lysebetten

EXTERNE REFLEXIE ORMIT-TEAM Alexander, Liesje, Amélie, Louis, Sophie en Michiel

FINANCIEEL ADVIES Wim Depickere

VORMGEVING Karel Cromheecke en Wim Vandersleyen

VERHALEN UIT ‘Elk Kind is een Held’ Chris Van Lysebetten, LannooCampus 2016

VOORPAGINA EN ILLUSTRATIES PANAMARENKO met dank aan Evelien Hoorens

Gedrukt op 100% gerecycleerd wit ECO-papier

© Habbekrats vzw 11/2016


