
Heel wat waardevolle en inspirerende praktijken en experimenten in (en 
aan de rand van) het jeugdwerk creëren ruimte om jong te zijn

 Jeugdwerk kan een stevige rol spelen op vlak van jeugdgerichte ruimte!

De Ambrassade wil het jeugdwerk versterken in deze rol, en de kracht van 
het jeugdwerk inzetten om samen stappen vooruit te zetten: 

Naar een nieuw project ruimte voor De Ambrassade 2018-2020

LOKALE PRAKTIJKEN EEN FORUM GEVEN EN OPSCHALEN

WAARDEVOLLE EXPERIMENTEN ONDERSTEUNEN (INHOUDELIJK, BELEIDSMATIG,…)

ONTWIKKELING VAN NIEUWE INNOVATIEVE PRAKTIJKEN STIMULEREN

PROJECT DE AMBRASSADE



COLLECT & CONNECT 
(werktitel)



COLLECT



“Zwervers, dronkaards en 
voetballende studenten worden 
uit stadspleinen verdreven om 

het terrasjesplezier van de 
welgestelde consument niet te 

vergallen. In Vlaanderen en 
Brussel woedt een strijd om de 

publieke ruimte. De middenklasse 
krijgt daarbij de steun van de 
politie en lokale besturen, die 

met GAS-boetes strooien” 

(De Standaard, 11 mei 2016)



“Sluipende verdichting leidt tot 
conflicten in/over publieke 

ruimte” 

(Kind & Samenleving, 2016)



CONNECT



“Precies omdat plaats het enige 
is wat we nog delen, biedt het 

een goede basis voor solidariteit 
in een superdiverse samenleving” 

(Oosterlynck & Schuermans, 2013)



Als jeugdvereniging moet je 
“durven u positioneren in uw 

eigen lokale context, u durven 
betrokken tonen op de eigen 

omgeving waarin je als 
jeugdvereniging actief bent”

“Hoe kunnen we als 
jeugdbeweging veel meer naar 

buiten treden?”

(De Visscher, 2015)



VOORBEELDEN

MULTIPLEK (Formaat) SENS UNIQUE (Graffiti)

GANGMAKERS EN KOPLOPERS 
(Zzmogh, Office for Public Play 

& Trage Wegen)

EIGEN PLEK? TOCH NIET GEK! 
(Betonne Jeugd)



CONCREET

• 2017: Voortraject: 
• Op zoek gaan naar inspirerende praktijken in en aan de rand 

van het jeugdwerk 
• Hier lessen uit trekken

• 2018-2020: Campagne Collect & Connect
• Projectoproep naar het jeugdwerk
• Intensieve begeleiding van een aantal projecten
• Goede voorbeelden verspreiden

• Beleidsmatig inzetten op het belang van: 
• Collectieve ruimte 
• Verbinding, ontmoeting en diversiteit in de ruimte

Mogelijke invulling




