
Jeugddienst Eeklo 
Wie zijn we, wat drijft ons en wat doen we? 



Structuur 

 1. Wat is de jeugddienst? 

 2. Welke thema’s behandelen wij? 

 3. Onze visie & aanpak 

 4. Projecten & samenwerkingen 

 5. Pictionary 

 6. Vorming op maat 

 7. Educatief spelmateriaal 

 

 



 



1. Wat is de jeugddienst? 

 Jeugdcentrum Kubiek 

 Stedelijke Jeugddienst Eeklo  

 JIP (Jongereninformatiepunt) 

 Jeugdhuis De Route 

 Polyvalente zaal 

 Repetitieruimtes (Eeklose/Meetjeslandse bands) 

 

 Het jeugdcentrum wil een ontmoetingsplaats zijn voor alle kinderen en 

jongeren. Een plaats waar iedereen terecht kan voor activiteiten, informatie, 

een goed gesprek, … 

 

 

 



 



 







 





2. Welke thema’s behandelen wij? 

 

Welzijn 

Vrije tijd 

Preventie 

Beleid 



2.1 Welzijn 

 JIP (Jongereninformatiepunt) 

 Vorming voor scholen (rond ‘drugs’, ‘relaties en seksualiteit’) 

 Coördinering brugprojecten (deeltijds onderwijs) 

 Schoolspottersproject (coaching) 

 Samenwerkingsnetwerk 

 Scholen 

 Regionale samenwerkingen 

 Schoolverlatersgids 

 Jeugdwelzijnsoverleg 

 



2.1.1 JIP (Jongereninformatiepunt) 

 
 Informatie aan jongeren (vb. omtrent drugs) 

 Schoolverlatersgids 

 Educatieve spelpakketten 

 Gesprekken met jongeren (vroeginterventie) 

 Doorverwijsfunctie 

 Campagnes & vormingen 

 





2.2 Vrije tijd 

 De jeugddienst organiseert en ondersteunt tal van activiteiten  

 Kinderen: 

 Grabbelpas, speelpleinwerking ‘t GES, buurtspel, Roefel, wijkwerking, Buitenspeeldag, … 

 Jongeren: 

 12+, VIP², wijkwerking, 100-dagen, StreetAction, praatcafé, … 



2.3 Preventie  

 
 Buurtspel 

 Wijkwerking 

 Hit The City 

 JIP 

 StreetAction  

preventie@eeklo.be  

mailto:Preventie@eeklo.be


2.4 Beleid (Vlaams en federaal) 

 Vlaamse prioriteiten: 

 Jeugd en cultuur 

 Jongerencultuur 

 Jeugdwerkondersteuning 

 Werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren 

 Federale prioriteiten: 

 Strategisch veiligheids –en preventieplan 

 



3. Onze visie & aanpak 

 Inspraak van kinderen en jongeren is belangrijk! 

 Jeugdbeleid voor en door jongeren 

 Zinvolle vrijetijdsbesteding 

 Samenwerking met partners om de werking te versterken 

 Faciliteren: ondersteunen van kinderen en jongeren 

 Hen steunen om net iets verder te gaan 

 Ondersteunen van vrijwilligers 

 Bieden van experimenteerruimte 

 

 



4. Projecten en samenwerkingen 

 Sinterklaasfeest 

 Dag van de jeugdbeweging 

 Kerstfeest 

 100-dagen 

 Huizen van het Kind (De Kring) 

 … 



Contactgegevens 

 Adres:   Kerkstraat 121, 9900 Eeklo 

 Telefoon:  09 218 29 20 

 Website:   www.eeklo.be/jeugd 

 E-mail:  jeugd@eeklo.be 

 

http://www.eeklo.be/jeugd
mailto:jeugd@eeklo.be




6. VORMING OP MAAT 

 Interactief en vanuit de jongeren 

 Focus op preventie en educatie 

 In het vormingslokaal van het JC of op locatie 

 Themaweken op school 

 Standaardvormingen (Drugs, Seksualiteit, Op Eigen Benen) 

 Volgens leeftijd 

 Actueel 

 Organiseren van toneelvoorstellingen 

 Aanbod ook voor andere organisaties 

 Koppelen aan educatief spelmateriaal (bv. maat in de shit) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       VORMING DRUGS 



7. EDUCATIEF SPELMATERIAAL 


