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0. VOORAF
VOLUIT VOOR VEERKRACHT

Misschien wordt “Veerkracht” wel het modewoord van 2020.
In dat geval gaat het over een verdiende winnaar. Het is immers vrij 
ongewoon dat één woord een semantisch veld creëert waar een hele 
gemeenschap kracht uit put. Kracht om te ondernemen, voor anderen 
met anderen. Een hefboom naar solidariteit, naar genezing, naar hoop.

Dat was in 2020 ook zo voor Habbekrats. Het woord Veerkracht geeft 
als geen ander betekenis aan de werking van Habbekrats. Ook en 
vooral omdat het de lading dekt van een participatieve aanpak, waarbij 
de organisatie aan de slag gaat met de eigen kracht van haar 
doelgroep.

Aan Veerkracht zijn inmiddels al veel definities toegeschreven en elke 
organisatie of individu met enige burgerzin wist veerkracht al te verta-
len in hun eigen aanpak. Niet altijd terecht. Men moet daar voorzichtig 
mee zijn. De kracht van een woord wordt snel aangetast door een 
onzorgvuldig gebruik. 

Terug naar veerkracht. Om het begrip als toetssteen te gebruiken voor 
elke actie die Habbekrats binnen de context van dit beleidsplan wil 
ondernemen, is Habbekrats op zoek gegaan in een overweldigend 
aanbod aan definities. Uiteindelijk hebben we gekozen voor het begrip 
Veerkracht dat, in de juiste context, beantwoordt aan volgende  
eindtermen: 1 

1.   Besteed aandacht aan de basisbehoeften van kinderen en   
  jongeren.
2.   Respecteer ten allen tijde de rechten van het kind
3.   Moedig een warme en ondersteunende opvoeding aan
4.   Ondersteun de persoonlijke ontwikkeling
5.  Maximaliseer de kansen op fysieke en mentale vorming
6.  Creëer verbinding tussen kinderen, jongeren en hun omgeving
7.  Zorg voor een veilige omgeving waarin ook kwetsbaarheid  
  bespreekbaar wordt
8.  Creëer gemakkelijke toegangen naar hulpverlening
9.  Betrek de kinderen en jongeren bij de totstandbrenging van je  
  plannen en acties

 

veer·kracht (de; v(m))
kracht van lichaam en geest 

om zich snel te herstellen

 1 Naar: “Elk Kind Goed in zijn Vel” , Vlaams Instituut Gezond Leven VZW 2020
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  ORGANISATIE

24 OD 2.1 Habbekrats optimaliseert tegen 2025 haar bestuur in lijn met ambities en   
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25 OD 2.2 Habbekrats en haar deelprojecten benutten doorheen de beleidsperiode hun  
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  jeugdwelzijnswerk
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50 OD 6.5 Habbekrats draagt, vanuit de kracht van de kinderen, bij aan het imago van de jeugd
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56 OD 8.1 Habbekrats versterkt de veerkracht van jongeren

56 OD 8.2 Habbekrats bevordert mantelzorg uitgevoerd door het team en de kinderen.

58 OD 8.3 Habbekrats gidst kinderen en jongeren doorheen het hulpverleningslandschap 

  waarmee we hen vertrouwd maken

58 OD 8.4 Habbekrats versterkt haar team door expertise op te bouwen en uit te wisselen 
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1. IN VIJF WOORDEN
 
Op zaterdag 17 november 2018 stonden Keyentha en 
Thomas, 16 en 17 jaar oud, helemaal vooraan in het 
Federaal Parlement, op de plaats van de voorzitter.
‘Habbekrats heeft ons leven veranderd’, stelden ze 
vastberaden. 

Die vijf woorden waren de perfecte samenvatting van wat 
Habbekrats voor hen betekent en waarom zopas de eerste 
Belgische Kinderrechtenprijs voor Vlaanderen werd 
overhandigd.
Het resultaat van wekenlange, straffe selecties door 
kinderen uit het hele land. Volwassenen kwamen er niet aan 
te pas. Dat maakt de prijs des te belangrijker omdat, dit 
getuigt van een zeer participatieve opstelling van de 
organisatie ten opzichte van haar doelgroep: Kinderen en 
jongeren in kwetsbare situaties in Vlaanderen.
 
Dat het zover is kunnen komen, heeft alles te maken met de 
zeer consequente manier waarop Habbekrats aan haar 
doelpubliek en doelstellingen vasthoudt.
En aan haar waarden- en normenkader, nagenoeg 
uitsluitend gebaseerd op het Internationale 
Kinderrechtenverdrag, dat kort voor de conceptie van 
Habbekrats werd aangenomen.

Het was voor Habbekrats dus geen gewonnen wed-
strijd, maar een verdienste en waardige erkenning. Op 
het moment van de uitreiking vierde Habbekrats bijna 
dag op dag haar 27e verjaardag. In de wereld van het 
jeugdwelzijnswerk leunt dit aan bij een eeuwigheid.

Dat Habbekrats na al die jaren nog zeer goed functioneert, is 
volgens mij te danken aan drie grote factoren:

In de eerste plaats is er het idealisme van een groep jonge 
mensen die weigert zich neer te leggen bij een status quo op 
het vlak van ongelijkheid. 
Zelfs niet in een jaar waar een grote crisis de burgerzin van 
ons allen op de proef stelt.
In zo een situatie ontstaat niet alleen populisme, maar 
gelukkig ook idealisme in de wetenschap dat we met zijn 
allen de grote maatschappelijke plicht hebben om kinderen 
gelijke kansen te geven.

Een tweede belangrijke factor is de grote populariteit die 
Habbekrats geniet bij de jongeren. Ze is het gevolg van het 
feit dat Habbekrats deel is gaan uitmaken van hun eigen 
leefwereld, door er zich pal middenin te plaatsen en haar 
doelgroep volop kostbare tijd en ruimte te bieden.

  

Vzw Habbekrats wint 

Kinderrechtenprijs 

De jeugdorganisatie vzw 

Habbekrats heeft de 

Kinderrechtenprijs 2018 gewonnen. 

Die prijs wordt uitgereikt door een 

jury van kinderen en jongeren en is 

10.000 euro waard. “We hebben 

voor Habbekrats gekozen, omdat 

die organisatie heel bewust bezig is 

met kinderrechten en er zonder 

onderscheid is voor elk kind en elke 

jongere”, zegt Louise (17), één van 

de jongeren van de jury. De prijs 

werd uitgereikt in het Federaal 

Parlement.

Judit Verstraete VRT NWS

za 17 nov 2018  15:53

Het jaar was nochtans goed 

begonnen…

 

Elk jaar, in het najaar, maakt 

Habbekrats de concrete planning 

op voor het komende werkjaar. Dat 

gebeurt vrij gedetailleerd. Binnen 

het grote kader van het beleidsplan 

worden alle doelstellingen omgezet 

in acties en producten die gedu-

rende het jaar van de band zullen 

rollen. In 2020 was dat niet anders.

Alle vormingsactiviteiten, werkin-

gen in de Trefpunten, de kampen 

maar ook de personeelsinzet en 

uiteraard het financiële plaatje, de 

begroting, waren minutieus voorbe-

reid. Van Covid 19 was nog geen 

sprake. Of beter, we wisten het 

niet…

Dus gingen we in hartje winter, van 

geen kwaad bewust aan de slag 

om in heel Vlaanderen honderden 

jongeren te verwelkomen in het 

nieuwe jaar…

Uit: ‘Dagen zonder Kinderen’

Jaarverslag 2020
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Een derde factor behoort tot het domein van de  bedrijfskunde.
Habbekrats heeft zich van bij de start geprofileerd als een 
privaat-publieke constructie die ervoor kon zorgen dat 
nagenoeg alle publieke middelen rechtstreeks aan de 
jongeren konden worden gespendeerd. Dat terwijl de 
privésector zorgde voor een grootse accommodatie.
Dat laatste had meteen ook tot gevolg dat de privé-sector 
zich meer bewust werd van haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid.
Habbekrats is dus een echte onderneming die, vandaag met 
zeer moderne middelen, haar werking aanstuurt en 
financieel gezond houdt.
In de afgelopen twee jaar is er overigens veel geïnvesteerd in 
de interne bedrijfscultuur en sterk ingezet op 
mede-eigenaarschap. Dat laatste is een sterke component 
die elke medewerker stimuleert en steunt bij het ontwikkelen 
en creëren van eigen manieren om de doelstellingen te
verwezenlijken.  Op die manier worden er meer kinderen op 
een meer fundamentele manier bereikt. Bovendien wordt 
elke werknemer op een transparante en coöperatieve manier 
betrokken bij de financiële lay-out van de werking.
Habbekrats werd voor deze verdienste in 2019 laureaat van 
het Venture Philanthropy Fonds en kreeg er zelfs een 
Coup de Coeur Prijs voor.

Maar toen kwam COVID 19…

Voor Habbekrats was een crisis van dergelijke omvang 
meteen de proef op de som.
Zouden we het aankunnen om onze zorgzaam opgebouwde 
doelstellingen te blijven realiseren, of moesten we vaststellen 
dat Habbekrats niet corona-proof zou zijn?
In elk geval hadden we te maken met een nieuwe realiteit en 
dan zijn er maar twee opties: Vechten of vluchten. 
Habbekrats koos voor vechten.

Jarenlange ervaring op de vloer leerde ons meteen dat niet 
enkel de fysieke, maar ook de geestelijke gezondheid van de 
kinderen in gevaar zou komen. Dus hebben we daar meteen 
sterk op ingezet. Ons plan van aanpak kreeg de naam 
‘Habbekrats laat je niet Los’ en bundelt tot op vandaag 
tientallen projecten en acties die bijdragen aan het geluk en 
het mentaal en het emotioneel welbevinden van de kinderen. 
Dankzij deze aanpak is er in Habbekrats in 2020, nagenoeg 
geen enkele dag helemaal zonder kinderen voorbij gegaan. 

 

Habbekrats en het Venture 

Philantrophy Fonds

Het Venture Philantrophy Fonds 

steunt verenigingen die zich inzet-

ten voor sociale inclusie in België. 

Habbekrats werd laureaat van het 

Fonds met het plan om haar 

Financieel Beheer te optimaliseren. 

Hierdoor heeft het financieel 

beheer van de organisatie in 2019 

en 2020 een sterke digitale transitie 

richting transparantie, efficiëntie en 

mede-eigenaarschap voltooid.

Deze vernieuwing maakt 

Habbekrats op meerdere vlakken 

slagkrachtiger. Zo gaat er nu 

minder tijd verloren aan 

dataverwerking en is er meer 

ruimte voor analyse en 

rapportering. Een gepaste digitale 

infrastructuur zorgt dat alle 

stakeholders (bestuur, uitvoerend 

comité, team) over recente en  

financiële gegevens beschikken. 

Het leidt er toe dat op elk niveau 

beslissingen genomen kunnen 

worden op basis van betere en 

volwaardigere informatie door alle 

mede-eigenaars van Habbekrats.

Voor haar goede werk werd 

Habbekrats laureaat van de Coup 

de Coeur prijs van het Venture 

Philanthrophy Fonds. Hieronder 

vindt u het schema van het 

financieel beheer dat Habbekrats 

sinds 2019 toepast met de steun 

van het VPF.
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VEERKRACHT

Plots dook ‘VEERKRACHT’ op als remedie, die als geen ander 
corona kon verslaan. 
Straffer dan een medicijn.
Het begrip veerkracht en hoe we daar vorm aan konden geven, 
groeide in de hoofden van beleidsmakers en koepels, 
organisaties en begeleiders.
Iedereen wist wat hem te doen stond. Veerkracht was voortaan 
dé kapstok, waaraan een hele werking kon worden opgehangen 
om het hoofd te bieden aan de crisis.

We mogen daarbij niet uit het oog verliezen dat veerkracht in 
deze betekenis een werkwoord is, waarbij de kracht vooral uit 
de jongeren zelf moet komen. Voor jongeren die gekwetst, moe 
en uitgeblust zijn, zou dit een moeilijke opgave worden.
Maar aangevuurd door de minister van Jeugd werd de 
veerkracht-component, die jarenlang in de doelstellingen van 
Habbekrats zat ingebakken, naar voor geschoven en verder 
uitgewerkt tot vernieuwende en doeltreffende initiatieven.

De sterke poleposition die Habbekrats had ingenomen bij de 
aanvang van 2020 heeft haar deugdelijkheid bewezen. 
Habbekrats bleef overeind in het oog van de storm en slaagde 
erin nieuwe projecten te ontwikkelen, en jongeren te benaderen 
vanuit het idee dat we de crisis samen aankunnen, wanneer we 
onze veerkracht bundelen. Jongeren en Team.
In de loop van 2020 leidde dit tot een vernieuwde invulling van 
het aanbod. Kampen werden “Bubbelkampen” en “Expeditie 
Veerkracht” was hét project van het jaar.

Deze projecten hebben ons er gelukkig van weerhouden om 
van digitaal het nieuwe normaal te maken, en hebben ons 
geleerd dat we mensen om ons heen nodig hebben.
Het lijkt of de cirkel op die manier rond is, omdat we terug 
eindigen bij onze basisdoelstelling naar het verlangen om 
mensen te connecteren en waarde te creëren voor de 
anderen. 
Om begrepen te worden, moet je eerst begrijpen.
Ik heb het niet mis wanneer ik zeg dat Habbekrats, na al die 
jaren, ondanks of net dankzij de crisis begrepen wordt…

 Chris Van Lysebetten

UIT: ‘Habbekrats Luistert’ 

180° DEGREES Consulting 11/2020 
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UIT: ‘Habbekrats Luistert’ 

180° DEGREES Consulting 11/2020 
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2. INLEIDEND HOOFDSTUK

2.1      MISSIE, VISIE EN KERNTAKEN
MISSIE
De vereniging heeft als doel maatschappelijk kwetsbare 

kinderen en jongeren, wiens levenssituatie gekenmerkt is 
door structurele achterstelling of kansarmoede, via  
ondersteuning op individueel, groeps- of structureel vlak 
meer participatiekansen te bieden, hun weerbaarheid te  
vergroten en belemmerings- of achterstellingsmechanismen 
tegen te gaan of op te heffen.

FILOSOFIE
Alle kinderen en jongeren hebben gelijke kansen en  

moeten die gelijke kansen krijgen, om via de ontwikkeling 
van hun eigen talenten en persoonlijkheden een volwaardige 
plaats in de samenleving te verkrijgen.

VISIE
Habbekrats heeft een ‘exemplarische goede praktijk’  

ontwikkeld en gedocumenteerd die, gebaseerd op haar  
specifieke methodiek, een antwoord biedt aan de door de 
gemeenschap erkende behoefte om de kwetsbare kinderen 
en jongeren, die het slachtoffer zijn van structurele kansar-
moede en uitsluiting, te versterken. 

De Habbekratsmethodiek wordt als dusdanig erkend door 
de overheid. Habbekrats heeft per provincie minstens één 
volwaardige werking die haar methodiek toepast en verder 
ontwikkelt, en die het steunpunt is voor de implementatie 
van deze methodiek in andere steden en gemeenten, en 
door andere organisaties.

KERNTAKEN
- Contacten leggen
- Informatie, dienstverlening en advies aanbieden
- Vorming, educatie en animatie aanbieden
- Activeren
- Begeleiden en ondersteunen 

 - Signaleren en doorverwijzen
- Hulpverlening 

2.2  KORTE ONTSTAANSGESCHIEDENIS
We moeten een eindje terug in de tijd, naar 20 november 

1989. Op die dag nam de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties in New York het ‘Internationaal Verdrag 
over de Rechten van het Kind’ aan.

Dit bijzondere moment is toen wellicht aan de aandacht 
van heel wat mensen ontsnapt maar in de hoofden van  
idealisten was de goedkeuring van het verdrag een aanmoe-
diging om te ondernemen voor jongeren in nood. Kinderen 

  

Chronologie 

 

12/1990    De uitvinding van 

Habbekrats

08/1991    De Stichting van 

Habbekrats

09/1991    Het eerste kamp vindt 

plaats

03/1992    Opening Trefpunt 

Ledeberg

05/1992    Erkenning door 

Vlaanderen

04/1993    Opening Trefpunt 

Hamme

06/1993    Opening Trefpunt 

Wetteren

01/1994    Erkenning Werking 

Kansarme Jongeren

01/1995    Aankoop van Het 

Avonturenhuis

04/1995    Opening 

Ontmoetingshuis Gent centrum.    

05/1996    Laureaat Outstanding 

Young Person of Belgium

09/1996    Laureaat Outstanding 

Young Person of The World

04/1997    Aanleg Avonturentuin te 

La Roche-en-Ardenne

01/1998    Habbekrats leert jonge-

ren surfen op het Internet.

03/1998    Publicatie ‘Snoepen van 

Habbekrats’.

01/1999    Opening van De Fabriek 

in Gent

05/1999    Laureaat Prijs van de 

Vlaamse Gemeenschap

01/2000    Lancering van de 

Habbesite

05/2001    Aanleg van Het 

Avontureneiland

02/2002    Project Jongens & 

Wetenschap

03/2003    Vormingsproject Alles 

Kids!

10/2004    Project De 

Habbekratshelden

01/2005    Actie Petje Af!

05/2005    Erkenning Landelijk 

Jeugdwerk

07/2005    Uitgave boek: Petje Af!

05/2006    Habbekrats krijgt de 

permanente Hoge Bescherming 

van H.M. De Koningin
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voor wie dit verdrag werd gemaakt om hen te beschermen 
tegen de verwoestingen die men zou kunnen aanrichten in 
hun leven.

Nauwelijks een jaar later, op 1 mei, wordt de Bijzondere 
Jeugdbijstand definitief geregeld en ontstaat er een momen-
tum waarin een nieuwe organisatie zou kunnen geboren 
worden. 

Preventie pur sang

Chris Van Lysebetten zou lid worden van de Preventiecel 
in het Gerechtelijk Arrondissement Dendermonde. Nog geen 
jaar later was Habbekrats geboren en actief in Hamme en 
Wetteren.

Binnen het jaar had Habbekrats een opdracht van de 
minister van Welzijn op zak. 

Er werd besloten om met de opdracht van de minister 
naar de gemeentebesturen te stappen om daar een afgeba-
kend project uit te voeren voor kwetsbare kinderen en jonge-
ren. Achteraf bleek deze strategie ons tot in het hart van het 
probleem te leiden en kon via deze weg het -hooggegrepen- 
doel van de minister worden behaald: 350 Jongeren duur-
zaam en krachtdadig helpen.

De werking van Habbekrats, die in de eerste jaren mobiel 
was, reisde van Veurne tot Genk om haar opdracht uit te 
voeren en jongeren en hun omgeving te verbazen met de 
schitterende methodiek van de Totaalaanpak2:

Als je met kwetsbare jongeren wil werken, zijn er vier 
complementaire benaderingen die elkaar versterken:

1.  Zorg dat alles wat je doet laagdrempelig is.
2.  Zorg voor een geïntegreerd aanbod, waarbij alle  

  elementen van spel, vorming en preventie op   
  elkaar aansluiten.

3.  Ga met elk kind om vanuit een integrale 
 mensbenadering. Dat wil zeggen in zijn fysieke,  

  emotionele, mentale en spirituele totaliteit.
4.  Werk vanuit een inclusieve 
 maatschappijbenadering, leg altijd een link naar  

  de samenleving. 

Terwijl Habbekrats haar methodiek met succes overal in 
het land presenteerde, scheen ook de groep van kwetsbare 
kinderen te vergroten. Misschien was dat ook het gevolg van 
een toenemend aantal welzijnswerkingen die met een  
kritischer oog op de jongeren afstevenden. Het waren in 
ieder geval de hoogdagen van het welzijnswerk en overal 
doken kwetsbare groepen op met stigmatiserende namen 
als sleutelkinderen, bolsterjongeren, hangjongeren…

07/2006    15 Jaar Habbekrats, Het 

Boek der Katharen

05/2007    Minister-president Kris 

Peeters opent Het Hoekhuis in 

Kortrijk

07/2008    Opening Habbekrats 

ForTeens te Antwerpen

01/2009    De Habbekrats 

instapleeftijd zakt naar 10 jaar

11/2009    De werking in Halle gaat 

van start.

01/2010    Uitgave van het boek

 ‘De Jongens van de Vlakte’

10/2010    Inhuldiging van de 

nieuwe Kinderrechtenmuur

09/2011    Start van de werking in 

Oostende

01/2012    Opening van De Hertog 

te Hamme

01/2012    Opening van het 

Heldenhuis te Halle

03/2012    Start experiment Warme 

Werking te Gent

12/2012    Beleidsplan ‘Het Geheim 

van de Vos’

06/2013    Opening Het huis van de 

Vos te Hasselt

07/2013    Opening van Het 

Tienerstrand te Oostende

10/2013    Laureaat van de Grote 

Prijs van de Opvoeding

10/2013    Onderzoeksproject 

‘Meer dan een Habbekrats’ door 

KUL

12/2013    Opening SURPLAS in 

Brussel

01/2014    Verlaging instapleeftijd 

tot 8 jaar.

03/2014    Koning Albert en 

Koningin Paola bezoeken officieel 

Habbekrats Brussel

06/2014    De Nota Goed Bestuur 

wordt onderschreven.               

03/2015    Opening Studio K

11/2015    Het Heldenplein opent in 

Antwerpen

12/2015    Habbekrats wordt 

Laureaat van het Rode 

Neuzenproject

01/2016    Huis aan Zee wordt 

een feit

01/2016    Naar een warme 

zorgwerking.

02/2016    Opening van De Loft  
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Ondertussen was er echter nog iets veranderd. De  
rondtrekkende Habbekratswerking bleek toch een stuk aan 
duurzaamheid in te boeten. Een Habbekratsbegeleider die in 
Veurne het vertrouwen van een jongere won, zou hem pas 
een week later kunnen terugzien om een probleem te 
bespreken. Er ging teveel tijd verloren. Er zou dus werk  
worden gemaakt van Jongeren-Trefpunten, knus ingerichte 
huizen waar begeleiders en jongeren elkaar konden treffen. 
Waar er plaats en aandacht was voor vorming en later, zoals 
zou blijken, voor hulpverlening.

Habbekrats werd een vormingsdienst en werd opnieuw 
erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Deze keer door de 
minister van Jeugd. 
Die tweeledigheid, welzijn/jeugd behoort tot op vandaag nog 
tot het DNA van Habbekrats en maakt ons tot pionier van 
het professionele jeugdwelzijnswerk.
Habbekrats kon zich verder ontplooien en kreeg een  
landelijke erkenning op basis van een experimentele werking 
in de verschillende Vlaamse provincies en Brussel.
De warme huizen werden warme jeugdcentra en ontplooiden 
zich parallel met een doorgedreven kampaanbod, dat zich 
uitstrekte over heel België. Het waren de hoogdagen van 
Habbekrats als jeugddienst, met pareltjes als De Fabriek in 
Gent, het Hoekhuis in Kortrijk en Het Avonturenhuis in de 
Ardennen, en de tien warme huizen die daarop volgden…

2015 Was het begin van een nieuw verhaal,  
aangemoedigd door een nieuwe private partner: Medialaan. 
Men signaleerde via de nieuwskanalen een groot aantal 
hulpvragen van jongeren die niet werden beantwoord of  
falicant afliepen voor de jongeren. Medialaan bracht een 
aantal specialisten rond de tafel om hen te verenigen rond 
een nieuw fundraising project, dat later de naam Rode 
Neuzendag meekreeg. De opbrengst zou gaan naar  
initiatieven die bijdroegen aan het mentaal en emotioneel 
welzijn van kinderen. Habbekrats zat mee aan de  
pionierstafel van Rode Neuzen en speelde haar  
welzijnservaringen van de eerste jaren uit.

 Het Rode Neuzenverhaal was een succes en er volgden 
er meer… Voor Habbekrats bood dit project mogelijkheden 
om opnieuw aan te knopen bij het welzijnswerk, dieper in de 
leefwereld van de jonderen te duiken, en op zoek te gaan 
naar hun problemen en zorgen. Het jeugdwelzijnsvuur was 
niet gedoofd en Habbekrats besloot om haar bestaande 
werkingen te flankeren met een volwaardig aanbod rond 
jeugdhulpverlening. Om het allemaal voor iedereen duidelijk 
te maken, spraken we over Ontmoeten, Verwonderen en 
Verbinden als we daarmee jeugdwerk, vormingswerk of 
welzijnswerk bedoelden. De combinatie van de drie was de 
optimale mix om jongeren duurzaam tegemoet te treden.

05/2016    Uitgave van het boek ‘Elk 

Kind is een Held’

03/2017    Habbekrats wordt laure-

aat in het Overkopproject en opent 

een Overkophuis in Oostende

05/2017    Surplas krijgt er een 

broertje bij in Brussel: SURPLUS

09/2017    L’Ecole de la Vie, een 

experimentele levensschool in 

Grimonster

10/2017    Ontwerp Groen Speeldak 

Antwerpen

01/2018    Heropening van Het 

Ontmoetingshuis te Gent

02/2018    Project Grenzenloos met 

JINT

10/2018    Opening van het 

Klokhuis te Sint-Truiden

11/2018    Laureaat van de 

Belgische Kinderrechtenprijs

01/2019    Project 

De Rechtvaardige Rechters

02/2019    Project De Maasroute 

ism JINT

04/2019    Habbekrats Brussel 

wordt erkend door de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie

05/2019    Habbekrats is Laureaat 

van het Venture Philantrophy Fonds 

van de KBS

09/2019    De Heldentoer, kracht-

toer voor scholen in Vlaanderen

12/2019    Publicatie ‘Het Jaar van 

de Held’

01/2020    Project MAX 18

02/2020    De Koningin bezoekt het 

project ‘Kuifje in België’

03/2020    Habbekrats gaat online

05/2020    Revival van Studio K

07/2020    Twee maand 

Bubbelkampen

08/2020    Expeditie Veerkracht

09/2020    Laureaat Coronaheld 

van de Stad Halle

09/2020    Project Beestige Zomer 

te Gent

10/2020    Project Habbekrats 

Houdt van Gent wordt positief ont-

haald met een nieuwe werking in 

Gent Zuid en Gent Noord.

11/2020    Habbekrats wordt part-

ner in de bestrijding van kinderar-

moede te Hamme
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Uit de Rode Neuzenactie groeide het project OVERKOP 
en Habbekrats werd een van de vijf laureaten die zo’n 
Overkophuis mochten oprichten. ‘Huis aan Zee’ werd een 
nieuwe parel tussen de Jongeren-Trefpunten. Het maakt de 
jongeren uit Oostende zichtbaar op één van de mooiste 
plaatsen langs de promenade. Een statement dat kan tellen! 
Overkop is inmiddels een eigen leven gaan leiden en krijgt 
een ereplaats in het aanbod van het Agentschap Opgroeien 
van de de Vlaams Minister van Welzijn.

De nieuwe, drieledige aanpak was nog maar net  
gelanceerd, of Habbekrats kreeg te maken met een nieuwe 
groep kwetsbare jongeren: Niet begeleide minderjarigen op 
zoek naar hoop in Europa.

Het lag voor de hand dat deze (vooral) jongens ook de 
laagdrempeligheid van Habbekrats als uitnodigend zouden 
ervaren. Ook voor hen die duizenden kilometers in angst 
hadden afgelegd, bleek Habbekrats over de juiste methodiek 
en aanpak te beschikken.

Vandaag kunnen we ons geen werking zonder hen meer 
voorstellen. Overal in het land hebben deze jongeren hun 
plaats gevonden tussen de anderen. Het levert ons het beeld 
op van een kleurrijke, inclusieve organisatie, waar men zich 
thuis voelt.

Een label dat we met trots dragen, nu en alle volgende 
jaren…

 2Dr. Redig Guy, 1990
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2.3  POSITIONERING EN PROFILERING 
VAN HABBEKRATS IN HET 
JEUGDWERKVELD

Wat we zelf zeggen...

Habbekrats bekleedt naar eigen zeggen een unieke  
positie in het Jeugdwerkveld en haalt de volgende 
 argumenten aan:

•   Kinderrechten: De Habbekratswerking zit verankerd in 
de Kinderrechten. Ze vormen het referentiekader waarbinnen 
Habbekrats haar volledige aanbod ontwikkelt. Daar kan en 
mag niet van worden afgeweken.

• Totaalaanpak: De Totaalaanpak is de methodiek die 
Habbekrats dertig jaar lang consequent hanteert. Het is een 
sterke mix die ervoor zorgt dat elke jongere inclusief en  
integraal benaderd wordt. De totaalaanpak vormt een  
garantie op de effectiviteit en de duurzaamheid van de 
projecten.

•  Jeugdwelzijnswerk: Habbekrats is pionier op het vlak 
van jeugdwelzijn. Bij het ontstaan van Habbekrats waren 
Jeugd en Welzijn nog twee onverenigbare werelden  
waartussen men moest kiezen voor erkenning. Habbekrats 
heeft door haar aanpak mee een lans gebroken voor een 
gemeenschappelijke aanpak, op basis van de succesratio 
van haar projecten.

•  Onderneming: Habbekrats is een perfomante 
onderneming die alle tools in huis heeft om een evenwichtig  
financieel en personeelsbeleid te voeren. De onderneming  
Habbekrats hanteert een zelf gecreëerd, voorbeeldig model 
van mede-eigenaarschap.

•  Alle jongeren: Voor Habbekrats is het een evidentie dat 
élke jongere op een gelijkwaardige manier kan deelnemen 
aan het aanbod. Er is geen enkele drempel of regel die dat 
belet, of moeilijk maakt. 

•   Stadskern: Habbekrats nestelt zich in de kern van de 
stad en wil, vanuit een positie van grote zichtbaarheid en 
transparantie, haar doelgroep maximale integratiekansen  
bieden.

•  Privaat-publiek: De basis van een privaat-publieke 
samenwerking vergroot de draagkracht van de organisatie, 
de  slaagkans van de projecten en het engagement van de 
privésector. 
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Wat anderen zeggen…

‘De vzw Habbekrats vervult zeker een voortrekkers- en voorbeeldrol 
op het vlak van ontplooiing en zinvolle inschakeling van kwetsbare  
jongeren in de samenleving.
Kenmerkend is dat Habbekrats de jongeren van bij aanvang  
onvoorwaardelijk aanvaardt en zich profileert als een medestander die 
met hen zoekt naar een kader van waarden en regels dat hen helpt om 
een plaats te vinden in onze maatschappij…
… Omwille van de unieke wijze waarop de medewerkers van 
Habbekrats jongeren aanspreken en op weg helpen, ken ik dit initiatief 
de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap 1999 toe’ 3

‘Chris Van Lysebetten erkent jongeren voor wie ze zijn. We moeten 
hen fundamenteel graag zien, met hen op de bodem van hun  
problemen gaan zitten om tot de juiste oplossing te komen. Dat zijn de 
ingrediënten voor het bijzondere werk van Habbekrats’ 4

‘Habbekrats heeft voor ons de Belgische Kinderrechten Prijs 
gewonnen omdat ze openstaan voor élke jongere en speciale  
begeleiding bieden aan kinderen in nood en voor zij die in een  
moeilijke situatie verkeren’ 5

‘Vijf redenen waarom Chris Van Lysebetten de Grote Prijs van de 
opvoeding heeft verdiend:
1.    Positief: Chris ondertekent zijn mails steevast met ‘De Jeugd is 
Goed Bezig’. De boodschap is een verademing tussen alle morele 
paniek rond jong zijn.
2.    Duurzaam: Habbekrats bestaat nu al meer dan 20 jaar, het is klein-
schalig begonnen op drie plaatsen. Nu zijn er 11. Dit project heeft zijn 
deugdelijkheid bewezen, het is geen hype.
3.     Zelfkritisch: Habbekrats is een project dat zichzelf voortdurend 
bevraagt.  Ze werken niet in het ijle. Ze werken niet vrijblijvend. Er is 
een filosofie en een methodiek die wordt getoetst.
4.    Duim voor het Jeugdwelzijnswerk: Jongeren die het lastig hebben 
in de samenleving -en zo zijn er steeds meer door de economische 
crisis- hebben nood aan een plek die vertrouwen geeft en waar ze zich 
niet uitgesloten voelen. Zo een plek is Habbekrats. Met deze keuze wil 
de jury ook het signaal geven dat het jeugdwelzijnswerk een eigen 
opdracht heeft naast het gewone jeugdwerk.
5.    Sociaal ondernemerschap: Chris Van Lysebetten is een pedagoog 
in hart en nieren. Maar hij is ook een slim ondernemer; De locaties die 
hij vindt voor de huizen, de manier waarop hij erin slaagt te mobiliseren 
voor de projecten. 6

‘Hoe mijn leven er zou uitzien zonder Habbekrats?’ Even slikken: ‘Dan 
was ik nu nog altijd depressief’.7

3Martens Luc, Minister van Welzijn, 1999
4Adriaenssens Peter, Kinder- en Jeugdpsychiater, 2016 
5 Louise (17), voorzitter van de Jury van de Kinderrechtenprijs, 2018
6 Vanobbergen Bruno, Kinderrechtencommissaris 2013, ter gelegenheid van de toe-

kenning van de Prijs Filson-Steers-Mariman van KBS
7 Thibo, (16), ‘Habbekratsjongere’.
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Bestuurlijk niveau 1 VTE

Leidinggevend niveau 3 VTE

Uitvoerend niveau 24,4 VTE

2.4 ORGANIGRAM

28,4 VTE Vast 
Habbekratsteam
Dec 2020

Stagairs       71 in 2019

Vrijwilligers        60 in 2019
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2.5  DEMOCRATISCH PROCES

Een democratische organisatie opbouwen, geeft je het voordeel om je beleid te kunnen 
verrijken met de stemmen, wensen en kritieken van de betrokken leden. Zo hebben de  
kinderen en jongeren zelf een grote en doorslaggevende stem in de hele werking. Bovendien 
leren kinderen en jongeren zo de basisregels van onze maatschappij, zoals het recht  
hebben op een eigen mening, gelijkheid en respect.  
Toch gaat de échte waarde van ‘een stem aan kinderen en jongeren geven’ nog veel  
verder, omdat we hierdoor rechtstreeks beantwoorden aan de missie van Habbekrats:  
De toepassing van de Rechten van het kind. 

Om al deze redenen wordt de hele werking van Habbekrats dan ook gekenmerkt door 
een permanent en organisch democratisch proces. De basis hiervan is de 38000 m²  
ontmoetingsruimte, waarop elk kind als volwaardig mens wordt beschouwd en waar  
gelijkheid en respect domineren. Men kan dit grote jeugdplatform vergelijken met de 
Griekse Agora, waarop de deelnemers continu uitdagingen en angsten, dromen en  
verlangens met elkaar delen. De signalen vanuit al deze ontmoetingen worden wekelijks 
behandeld in een bewonersoverleg per Jongeren-Trefpunt, en maandelijks op een  
overkoepelend Groot Team.  
Het is hier dat de signalen van kinderen en jongeren worden besproken, expertise wordt  
uitgewisseld en nieuwe acties worden geformuleerd. 
Verder investeert Habbekrats momenteel sterk in betere digitale informatiestromen, zowel 
financieel, inhoudelijk als operationeel. Ze bevorderen gedragen beslissingen en 
mede-eigenaarschap.

Naast deze diepe democratische basis is dit beleidsplan, Voluit voor Veerkracht, het 
resultaat van drie concrete oefeningen. Een eerste oefening vond plaats in 2019.  
Elke lokale werking van Habbekrats kreeg de opdracht om een SWOT-Analyse op te maken 
in het licht van de toepassing van het beleidsplan voor de periode 2018 - 2021. De besluiten 
werden opgenomen in actiepunten voor het nieuwe beleidsplan.  
Een tweede oefening vond plaats op de Algemene Vergadering van 14 november 2019. 
Aan de leden werd gevraagd om de verschillende projecten van het beleidsplan af te toet-
sen aan de strategische doelstellingen.

De grootste oefening vond echter plaats in het najaar van 2020 onder begeleiding van 
180° Consulting. Als externe en objectieve waarnemer voerden ze een grootschalige bevra-
ging uit bij alle stakeholders van Habbekrats: van kinderen en buurtbewoners, over mede-
werkers en bestuurders tot publieke en private partners. Een groep die zich enerzijds  
kenmerkt door haar enorme verscheidenheid, maar anderzijds een gedeeld engagement 
opneemt ten voordele van de jeugd en onze samenleving. 

180° Consulting maakte een raster met daarop horizontaal de inhoud van het beleidsplan 
en verticaal alle stakeholders van Habbekrats. Op strategische wijze werden inhoud en  
stakeholders met elkaar gekoppeld en verbonden.  
Het resultaat zijn 8 verschillende bevragingen en een gelijk aantal uiteenlopende interview- 
of gespreksmethodieken, de basis voor in totaal 117 bevragingen en 31 debatten. Een  
formidabele schat aan informatie, die verwerkt is in de vernieuwde doelstellingen en acties 
van dit beleidsplan. 
Tot slot werd het beleidsplan goedgekeurd op de Algemene Vergadering  
van vzw Habbekrats, gehouden op 15 december 2020.

*‘Habbekrats Luistert’ (pagina 9) 

180° DEGREES Consulting 11/2020 
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3. DOELSTELLINGEN VOOR 
DE BELEIDSPERIODE 
2022-2025

De kern van een beleidsplan zijn de doelstellingen.
Ze geven de lezer en gebruiker een gedetailleerde kijk op de  
langetermijn ambities van Habbekrats.  
In dit geval tot en met 2025.
De strategische doelstellingen zetten de missie en de visie om in 
bruikbare acties. Ze brengen de missie als het ware tot in de kern 
van de wereld van kwetsbare kinderen en jongeren.

Habbekrats verdeelt haar doelstellingenpakket in vier thema’s, 
complementair aan elkaar.
Het eerste deel behoort tot het terrein van de ORGANISATIE, het 
bedrijf Habbekrats.
De volgende drie thema’s vormen samen het integrale en inclu-
sieve aanbod, onderverdeeld in ONTMOETEN, VERWONDEREN 
en VERBINDEN.
Dit komt in grote lijnen overeen met wat Habbekrats wil realiseren 
op het vlak van jeugdwerk, vormingswerk en welzijnswerk. 
Habbekrats ziet deze drie benaderingen als complementair en 
kenmerkend voor een inclusief jeugdwelzijnsaanbod. 

Het doelstellingenkader dat we in dit hoofdstuk bespreken, is 
gebaseerd op 30 jaar expertise in heel Vlaanderen met duizenden 
kinderen. In 1990 8 werden de eerste strategische doelstellingen 
uitgeschreven, waaruit de operationele doelstellingen zouden  
worden gefilterd die zouden leiden tot een pakket vol acties. Dit 
hele proces werd aangevat als een Zeeslagspel 9 en vormde de 
blauwdruk voor de werking tot op vandaag. De laatste proef op de 
som werd genomen bij de uitvoering van het laatste beleidsplan, 
‘Habbekrats 2.0’, waar met een ambitieus doelstellingenkader 
werd uitgepakt, voor het eerst gerangschikt onder vier noemers, 
die de kleurrijke werking duidelijk weerspiegelen.

 

Habbekrats communiceert 

intern en extern over haar  

drieledige benadering door gebruik 

te maken van pictogrammen,  

respectievelijk een minibus een, 

duikboot en een raket. Zo krijgen 

we iedereen op een laagdrempelige 

manier mee in een professioneel 

verhaal. Een voorbeeld: Jongeren 

die zich aanmelden met een vraag 

of zorg weten dat de ruimtes die 

aangeduid zijn met een raket een 

warme en rustige, uitnodigende 

inrichting kregen…

De ‘duikbootprojecten en ruimtes’ 

zitten dan weer vol uitdagingen… 8 ‘Van Lysebetten C., Melaerts J. e.a. 1991 ‘Habbekrats, Geen Klein Bier, 

Beleidsplan van Hoge Gisting’ 
9 ‘Van Lysebetten C., 2016, ‘Elk Kind is een Held’ p.45 e.v., Lannoo Campus
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M
AT

HA
R

LEGENDE:

ACTIE

PROJECT

TRAJECT

ORGANISATIE 
 
SD 1  HABBEKRATS VORMT EEN STERKE GEMEENSCHAP, VERANKERD IN  

  DE SAMENLEVING 
SD 2 HABBEKRATS ONTWIKKELT ZICH ALS DAADKRACHTIGE EN   

  DEMOCRATISCHE ORGANISATIE

 

ONTMOETEN 
 
SD 3 HABBEKRATS VOORZIET KWALITEITSVOLLE TIJD EN RUIMTE VOOR  

  KINDEREN EN JONGEREN 
SD 4  HABBEKRATS BESCHOUWT ELK KIND ALS VOLWAARDIG MENS   

  EN PARTNER 
 

VERWONDEREN 
 
SD 5  HABBEKRATS GEBRUIKT EN VERSTERKT DE VEERKRACHT VAN   

  KINDEREN EN JONGEREN EN BIEDT MAXIMALE     

  ONTWIKKELINGS- EN ONTPLOOIINGSKANSEN

SD 6  HABBEKRATS ZORGT DAT KINDEREN EN JONGEREN LEEFBARE   

  STEDEN MEE VORM GEVEN EN BELEVEN.

 

VERBINDEN 
 
SD 7  HABBEKRATS SPANT ZICH BIJZONDER IN VOOR KINDEREN IN NOOD  

  EN ORGANISEERT EEN STERK AANBOD

SD 8  HABBEKRATS VERSTERKT HET EMOTIONEEL EN MENTAAL   

  WELBEVINDEN  VAN KINDEREN EN JONGEREN

SD 9 HABBEKRATS GEEFT BIJZONDERE AANDACHT AAN BIJZONDERE   

  DOELGROEPEN EN BIJZONDERE SITUATIES



20 Habbekrats 3.0

ORGANISATIE
HABBEKRATS GARANDEERT DE HAALBAARHEID VAN HAAR DOELSTELLINGEN OP 
LANGE TERMIJN DOOR ZE TE VERANKEREN IN EEN STERKE ORGANISATIE

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

De opvoeding, vorming en inclusie van jongeren vraagt in de hedendaagse samenleving een 
sterke samenwerking tussen de actoren. Habbekrats wil de duurzaamheid van haar impact 
verzekeren door zich als sterke gemeenschap te verankeren in de samenleving.

   O.D. 1.1 Habbekrats vergroot jaarlijks het aantal en de omvang  
     van haar samenwerkingen met minstens 2 publieke of 
     private partners

Toelichting:
Gedragen door vele sterke handen, kan Habbekrats op een duurzame manier bijdragen aan 

de rechten van kinderen en jongeren.

Acties

1 Habbekrats vernieuwt in 2023 de publicatie van de Vrienden van Habbekrats en 
publiceert 2000 exemplaren.

2 Habbekrats stelt zich jaarlijks kandidaat voor minstens 5 nieuwe projectoproepen 
van publieke of private partners.

3 Habbekrats ontwikkelt in 2022 een vernieuwd marketing- en fundraisingsbeleid 
en laat zich hierin consulteren.

4 Habbekrats zet sterk in op haar marketing en maakt jaarlijks minstens één film-
verslag van een exemplarisch project of traject, en verspreidt dit via sociale 
media.
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   O.D. 1.2  Habbekrats verbindt jaarlijks minstens 50 publieke en private  
        partners tot een gemeenschap die haar missie en visie deelt.

Toelichting:
Door deze “Habbekratsgemeenschap” te verbinden, versterkt en verankert Habbekrats het 

engagement van de leden ten voordele van de kinderen en hun rechten.

Acties

1 Habbekrats organiseert jaarlijks 1 congres dat de Habbekratsgemeenschap 
samenbrengt rond een thema of problematiek.

2 Habbekrats organiseert jaarlijks één nationaal evenement dat bijdraagt aan de 
cohesie van de Habbekratsgemeenschap.

3 Habbekrats ondersteunt de uitwerking van vijf lokale financiële steuncomités 
tegen 2025.  Ze voorzien fundraisingsactiviteiten per lokale werking.

4 Habbekrats ondersteunt doorheen de beleidsperiode de samenwerking tussen 
haar lokale werkingen en diens lokale publieke partners.

5 Habbekrats draagt doorheen de beleidsperiode verder bij aan de duurzame ont-
wikkeling en consolidering van de organisatie via het Fonds Habbekrats, dat 
verankerd is bij de Koning Boudewijnstichting.
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   O.D. 1.3  Habbekrats beïnvloedt, dankzij haar gemeenschap, de   
        maatschappij
   
Toelichting:

Habbekrats zegt “De Jeugd Is Goed Bezig”, en meent dat ook. Door dagelijks met jongeren 
te werken, hebben we ontdekt dat ze werkelijk de helden van onze maatschappij zijn.  
Ze doorstaan als kleine mensen al grote uitdagingen, zijn weerbaar en vertonen enorm veel 
mogelijkheden voor de toekomst. Dankzij de gemeenschap van Habbekrats komen we dan 
ook op voor deze onderschatte en onderbelichte groep in onze maatschappij.

Acties

1 Habbekrats ontwikkelt tegen 2024 een nieuwe voorstellingsbrochure met een 
oplage van 2000 exemplaren. 

2 Habbekrats brengt jaarlijks een kwalitatief jaarrapport uit met een oplage van 
1000 exemplaren. Het jaarrapport heeft ook een digitale versie.

3 Habbekrats publiceert een nieuw boek tegen 2022 met exemplarische helden-
verhalen van kinderen en jongeren.

4 Habbekrats is jaarlijks 3 keer waardevol vertegenwoordigd op breed gedragen 
maatschappelijke evenementen, gelinkt aan jeugdwelzijnswerk.

5 Habbekrats geeft haar werking permanent, kwaliteitsvol en kleurrijk weer via 
sociale media.
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Acties

1 Habbekrats brengt jaarlijks 2 keer haar Algemene Vergadering samen.

2 Habbekrats werkt in 2024 een traject uit dat het aantal effectieve leden in de 
Algemene Vergadering vergroot met 25% tegen 2025.

3 Habbekrats houdt jaarlijks minstens 6 keer een Raad van Bestuur.

4 Habbekrats ziet er doorheen de beleidsperiode op toe dat haar bestuursleden 
integer, open, deskundig en loyaal zijn.

5 Habbekrats ontwikkelt in 2023 een vernieuwde Nota Deugdelijk Bestuur en 
betrekt hierbij minstens 4 deskundigen of experten.

6 In de periode 2023 - 2025 implementeert Habbekrats de vernieuwde  
Nota Deugdelijk Bestuur.

7 In 2025 laat Habbekrats de toepassing van de vernieuwde Nota Deugdelijk 
Bestuur auditeren.

8 Het Uitvoerend Comité organiseert 1 keer per maand een meeting ter  
bevordering van het dagelijks bestuur. 

9 Habbekrats ondersteunt de uitwerking van tien lokale inhoudelijke stuurgroepen 
tegen 2025. Ze adviseren de lokale werkingen inhoudelijk en bestaan uit 
medewerkers, jongeren en externen.

SD 2  HABBEKRATS ONTWIKKELT ZICH ALS DAADKRACHTIGE 
EN DEMOCRATISCHE ORGANISATIE

Habbekrats is er zich van bewust een grote rol te kunnen spelen op het vlak van  
jeugwelzijnswerk, op voorwaarde dat de dienst zichzelf sterk, neutraal en onafhankelijk kan 
profileren. In onderhavige doelstelling wil Habbekrats zich als een gezond, goed bestuurd 
en innovatief bedrijf beter verankeren in de samenleving.

O.D. 2.1   Habbekrats optimaliseert tegen 2025 haar bestuur in lijn met haar 
ambities en doelstellingen

Toelichting
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. Habbekrats onderschrijft haar deugdelijk bestuur als 
een dynamisch gegeven. Tegen 2023 beschikt Habbekrats over een vernieuwde Nota 
Deugdelijk Bestuur. Tegen het einde van de beleidsperiode is deze nota volledig 
geïmplementeerd.
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O.D. 2.2   Habbekrats en haar deelprojecten benutten doorheen de  
beleidsperiode hun financiële mogelijkheden optimaal en 
evenwichtig

Toelichting
Doorheen de beleidsperiode zijn Habbekrats en haar deelprojecten financieel in evenwicht. 

Hiertoe zet Habbekrats in op een financieel beheer dat een modern, transparant en gezond 
geheel vormt, en mede-eigenaarschap geeft aan haar team.

Acties

1 Habbekrats installeert en optimaliseert in 2022 haar digitale tools ter bevorde-
ring van efficiënte en transparante dataverwerking en rapportering.

2 Habbekrats neemt vanaf 2022 een boekhouder in dienst die een snelle verwer-
king van de inkomsten en uitgaven blijft garanderen zodat een rapportering op 
maandbasis mogelijk wordt.

3 De Financieel Coördinator maakt jaarlijks samen met de lokale teams financiële 
rapporten voor alle private en publieke partners.

4 De Financieel Coördinator rapporteert per kwartaal de financiële cijfers van 
Habbekrats en haar deelprojecten aan de Raad van Bestuur en het Uitvoerend 
Comité.

5 De Financieel Coördinator bezoekt jaarlijks alle werkingen en projecten, en  
analyseert hoe het project financieel kan worden geoptimaliseerd.

6 De Financieel Coördinator begeleidt en vormt doorheen de beleidsperiode het 
team van Habbekrats in de rapportering, opvolging en analyse van de lokale 
financiën.

7 Habbekrats rapporteert via een digitale tool op maandbasis financiële en inhou-
delijke rapporten aan al haar lokale werkingen.
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O.D. 2.3   Habbekrats beschikt doorheen de beleidsperiode over een hecht, 
daadkrachtig en professioneel pedagogisch team van minstens 
30 VTE. 

Toelichting
Het professioneel team van Habbekrats is in 2020 gegroeid tot bijna 30 voltijdse educa-

tieve medewerkers. Samen vormen ze een complementaire, performante groep van jonge 
en ervaren pedagogische medewerkers met verschillende talenten, kennis en vaardigheden.

Acties

1 Habbekrats organiseert jaarlijks 10 keer een Groot Team met alle personeelsle-
den. Het Groot Team is een waardevolle bijeenkomst met verschillende functies, 
waaronder controle op de interne en externe samenwerking, het teameffect, de 
interne peerevaluatie van de werkingen, de bespreking van nieuwe trends, … .

2 Habbekrats organiseert jaarlijks minstens 30 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.

3 Habbekrats organiseert jaarlijks minstens 10 interne inhoudelijke vormingen voor 
het team. Verder in dit beleidsplan worden een aantal van deze vormingen  
thematisch vastgelegd.

4 Habbekrats organiseert jaarlijks minstens 15 externe inhoudelijke vormingen 
voor het team. Verder in dit beleidsplan worden een aantal van deze vormingen 
thematisch vastgelegd.

5 Habbekrats stuurt en bewaakt de goede uitvoering van het lokale bewonersover-
leg. Een belangrijk wekelijks intern, operationeel en inhoudelijk overleg per  
Jongeren-Trefpunt.

6 Habbekrats ontwikkelt in 2024 een beleid dat de inwerking en ontwikkeling van 
nieuwe medewerkers bevordert.

7 Habbekrats neemt doorheen de beleidsperiode elke nieuwe medewerker in 
dienst volgens een democratisch proces, waarin jongeren en medewerkers een 
gelijke stem krijgen.

8 Het Habbekratsteam gaat actief op zoek naar informatie en kennis, en geeft blijk 
van het beginsel van levenslang leren.

9 Het aanspreekpunt integriteit (API) organiseert jaarlijks een vorming rond de 
betekenis van integriteit voor alle teamleden in samenwerking met een externe 
gespecialiseerde partner.
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O.D. 2.4   Habbekrats begeleidt jaarlijks 60 stagiairs doorheen een  
kwaliteitsvolle stage in het jeugdwelzijnswerk 

Toelichting

Een goede stage is een win-win voor alle partners. Het stelt jonge studenten in staat om 
zich in praktijk te ontwikkelen tot jeugdwelzijnswerkers. Habbekrats kan hierdoor haar 
methodiek verder uitdragen. De kinderen en jongeren kunnen genieten van een sterker en 
breder team. Habbekrats gaat dan ook voluit voor kwaliteitsvolle stages.

Acties

1 Habbekrats begeleidt jaarlijks minstens 60 stagiairs in de verschillende landelijke 
en lokale projecten.

2 Habbekrats organiseert per semester één landelijke vorming- en kennismakings-
dag voor alle stagiairs.

3 Habbekrats ontwikkelt in 2023 een vernieuwd stagebeleid, toepasbaar in alle 
lokale projecten en werkingen.

4 Habbekrats organiseert jaarlijks één interne vorming voor medewerkers over het 
stagebeleid van de organisatie.

5 Habbekrats doet jaarlijks tweemaal een bevraging bij alle stagiairs om haar 
eigen stagebeleid te evalueren.
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O.D. 2.5   Habbekrats doet jaarlijks beroep op de waardevolle inzet van  
60 vrijwilligers

Toelichting

Het werk van Habbekrats was, vanaf de start, slechts mogelijks door de enorme vrijwillige 
inzet van een grote groep mensen. Habbekrats reikt de hand naar iedereen die zich wil inzetten 
voor de jeugd, en die de waarden van gelijkheid, rechtvaardigheid en solidariteit onderschrijft. 
Dit in de wetenschap dat vrijwillig niet gelijk is aan vrijblijvend.

Acties

1 Habbekrats ontwikkelt in 2023 een vernieuwd vrijwilligersbeleid uit toepasbaar 
in alle lokale en bovenlocale projecten en werkingen.

2 Habbekrats laat zich in 2023 adviseren door het Vlaams Steunpunt  
Vrijwilligerswerk bij de opmaak van haar vernieuwd vrijwilligersbeleid.

3 Habbekrats brengt jaarlijks de opdrachten van de huidige vrijwilligers en de 
mogelijkheden voor nieuwe vrijwilligers in kaart.

4 Habbekrats onderneemt jaarlijks één grote actie om al haar vrijwilligers te 
bedanken.

 

O.D. 2.6   Habbekrats coördineert doorheen de beleidsperiode haar  
landelijke werking vanuit een toegankelijke Maatschappelijke 
Zetel 

Toelichting
In de afgelopen beleidsperiode heeft de Maatschappelijke Zetel van Habbekrats  letterlijk 

een echte transformatie ondergaan. Het zogenaamde ‘Ontmoetingshuis’ werd inhoudelijk 
gestript en opnieuw geconcipieerd tot een dynamische structuur, die de volledige werking 
aanstuurt en faciliteert. In de Maatschappelijke Zetel worden alle overkoepelende projecten 
gestroomlijnd, wordt het nieuwe financiële beleid verder vormgegeven en de teamdynamiek 
gemonitord. Daarnaast heeft het Ontmoetingshuis ook opnieuw aangeknoopt bij haar doel-
publiek door hen letterlijk toegang te verlenen tot een aantal functies binnen dit huis.
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Acties

1 Habbekrats ondersteunt de lokale werkingen in het onderhoud van de  
Jongeren-Trefpunten, samen goed voor 38 000 m² jeugdruimte.

2 Habbekrats voorziet in een permanente vorming en begeleiding van haar team bij 
het gebruik van de digitale werkruimte. Deze omvat onder andere Google  
Workspace, Ema Sphere, Basecone, Lightworks, Photoshop en Indesign.

3 Habbekrats stelt een coördinator aan voor de logistieke ondersteuning,  
communicatie en publicaties van haar lokale werkingen.

4 Habbekrats stelt in 2023 een vernieuwd duurzaamheidscharter op.

5 Het Ontmoetingshuis - de locatie van de MZ - functioneert optimaal als centrale 
werk- en ontmoetingsruimte voor het Team

6 Habbekrats begeleidt elke lokale werking in het opstellen van een vernieuwd 
onderhoudsplan tegen 2025.

7 Het aanspreekpunt integriteit (API) ontwikkelt in 2022 een online tool voor  
teamleden, om meldingen rond schending van integriteit uniform en discreet te  
registreren. NA

NC
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O.D. 2.7   Habbekrats voorziet doorheen de beleidsperiode in laagdrempelige 
mobiliteit voor de deelnemers van haar activiteiten

Toelichting

De horizon van kinderen en jongeren verruimen, behoort tot de kernopdrachten van 
Habbekrats. Het aanbod van Habbekrats benut alle troeven van ons land en wil daarbij 
niemand achterlaten. Al te veel is fysieke afstand een te grote hindernis voor kinderen en 
jongeren. Daarom voorziet Habbekrats in zeer laagdrempelige mobiliteit voor de deelnemers 
van haar activiteiten.

Acties

1 Habbekrats stelt doorheen de beleidsperiode een vloot van 5 milieuvriendelijke 
minibussen ter beschikking voor het vervoer doorheen het vormingsaanbod.

2 Habbekrats stelt doorheen de beleidsperiode een vloot van 100 onderhouden 
fietsen voor alle leeftijden ter beschikking voor het jeugdwerk- en  
vormingsaanbod.

3 Habbekrats ontwikkelt en onderhoudt doorheen de beleidsperiode een digitale 
tool die het gemeenschappelijk onderhoud van haar vloot bevordert.

O.D. 2.8   Habbekrats garandeert permanent de kwaliteit en verdere  
ontwikkeling van haar methodiek, team en werking

Toelichting
Habbekrats zet sterk in op een beleid dat permanent kwaliteit garandeert. De dienst past 

zich snel en voortdurend aan in een veranderende wereld.



Beleidsplan 2022-2025 31

Acties

1 Habbekrats hanteert een eigen intern kwaliteitslabel, het H-Label*, en zorgt dat 
het voltallige team haar volledige werking er aan aftoetst.

2 Habbekrats organiseert jaarlijks één vorming voor (nieuwe) medewerkers rond 
het H-Label.

3 In 2023 publiceert Habbekrats een nieuwe Habbekrats For Dummies 2.1.  
Een vernieuwde leidraad voor medewerkers, stagiaires, vrijwilligers, …

4 Habbekrats stelt doorheen de beleidsperiode het HABLAB ter beschikking van 
alle medewerkers. Het is een centraal gelegen creatief jeugdwerk-laboratorium.

5 Habbekrats implementeert tegen 2023 in samenwerking met Streetsmart een 
nieuwe digitale tool voor inhoudelijke opvolging van haar doelstellingen.

6 Habbekrats ontwikkelt tegen 2024 een nieuwe procedure voor de inhoudelijke 
opvolging en evaluatie van de verschillende projecten.

7 Habbekrats ontwikkelt jaarlijks één nieuw product of project toepasbaar in haar 
(en andere) werkingen.

8 Habbekrats ontwikkelt jaarlijks één nieuwe actie in het belang van haar  
doelgroep en nieuwe trends die de doelgroep beïnvloeden.

9 Het aanspreekpunt integriteit (API) neemt jaarlijks deel aan de collegagroepen en 
intervisiemomenten die worden georganiseerd rond het thema integriteit door De 
Ambrassade.

     *H-label: vijf citeria waaraan alle acties worden afgetoetst:

     1. WWW, de actie is waardevol, warm en waarachtig

     2. De actie is zinvol en relevant

     3. De actie is leerrijk

     4. De actie bevat meerdere vormingsfuncties

     5. Aanwezigheid van de H-factor, de specificiteit van het    

          Habbekratsaanbod

      BRON: Jeugddienst met Stekels Beleidsplan 2007-2009 NA
TA

LI
A 

& 
SA

RA
H



32 Habbekrats 3.0

Acties

1 Habbekrats laat zich doorheen de beleidsperiode adviseren door een externe 
arbeidsgeneesheer en een Medisch Secrectratiaat

2 Habbekrats moedigt  jaarlijks haar voltallige professionele team aan om zich te 
vaccineren tegen griep en COVID. 

3 Habbekrats laat tegen 2025 een externe preventie- en veiligheidsaudit uitvoeren.

4 Habbekrats werkt tegen het einde van de beleidsperiode per lokale werking een 
tailor made veiligheids- en preventieplan uit.

5 Het aanspreekpunt integriteit (API) coördineert het integriteitsbeleid en onder-
steunt de teamleden met raad en advies.

6 Het aanspreekpunt integriteit (API) neemt het uitgewerkte integriteitsbeleid op in 
de deontologische code en het huisreglement in 2022, om de integriteit van zijn 
jongeren en personeel te verzekeren.

7 Habbekrats investeert permanent in brandveiligheid door samenwerking met 
specialisten aan een goed onderhoud van brand- en noodvoorzieningen.

8 Habbekrats waakt permanent over de veiligheid en integriteit van haar medewer-
kers en jongeren tegen agressie, door  te investeren in slimme en moderne vei-
ligheidstechnieken in al haar Jongeren-Trefpunten.

O.D. 2.9   De Habbekratsgemeenschap kenmerkt zich permanent door 
veiligheid.

Toelichting

In de afgelopen beleidsperiodes werden heel wat inspanningen gedaan om de veiligheid van 
de kinderen en het team te waarborgen. Habbekrats wil deze inspanningen doorzetten in de 
komende beleidsperiode. Bovendien wil Habbekrats ook meer aandacht besteden aan de 
fysieke en mentale gezondheid van haar kinderen.
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ONTMOETEN
Om haar methodiek landelijk uit te dragen erkent Habbekrats de nood aan het  

creëren van een breed ontmoetingsplatform in tijd en ruimte. Op dat platform  
hanteert Habbekrats de functie ‘Ontmoeten’ als laagdrempelige basisfunctie waarop 
alle hogere functies kunnen kiemen

SD 3 HABBEKRATS VOORZIET KWALITEITSVOLLE TIJD EN 
RUIMTE VOOR KINDEREN EN JONGEREN
O.D. 3.1   Habbekrats voorziet zelf permanent tijd en ruimte voor kinderen en 

jongeren in Vlaanderen en Brussel

Toelichting
Habbekrats biedt kinderen en jongeren iets kostbaar en waardevol: Tijd en ruimte. 

Wanneer men jongeren als aanvaarde partners in de samenleving beschouwt, 
verdienen zij daar hun plaats. Daarom beschikt Habbekrats bij de start van 2021 over 
38.000 m² jeugdruimte die centraal gelegen, transparant en maximaal vlot toegankelijk is.

Acties

1 In elke Vlaamse provincie en Brussel baat Habbekrats minstens één Jonge-
ren-Trefpunt uit. Een laagdremelig, centraal gelegen warm huis, waar  
Habbekrats lokaal haar volledige aanbod kan ontrollen.

2 Habbekrats organiseert in elk Jongeren-Trefpunt 700 uur per jaar ‘instuif’ met 
een combinatie van vrije tijd, sport, spel en ontmoeting. 

3 Habbekrats organiseert jaarlijks 100 uur pleintjeswerk in de ruime omgeving van 
elk Jongeren-Trefpunt.

4 Habbekrats organiseert in elk Jongeren-Trefpunt een digitaal ontmoetingsplat-
form op sociale media. Habbekrats post jaarlijks minstens 52 openbare berichten 
per Jongeren-Trefpunt, gericht op de doelgroep. 

5 Habbekrats ontwikkelt tegen 2024 landelijk een nieuw interactief aanbod voor 
scholen en jeugdorganisaties. Per jaar ontvangt Habbekrats 30 scholen of 
andere jeugdorganisaties voor een ervaringsgerichte kennismaking.

6 Habbekrats onderschrijft tegen 2025 een ecologisch charter en toetst haar  
aanbod en patrimonium permanent af aan de beste ecologische normen.

7 Habbekrats ontwikkelt tegen 2025 een nieuw Jongeren-Trefpunt. De inplanting 
ervan draagt slim bij aan het geografisch bereik van de organisatie.
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O.D. 3.2   Habbekrats optimaliseert de eigen totale beschikbare tijd en ruimte.

Toelichting

 Habbekrats is erin geslaagd zeer veel jeugdruimte te realiseren die bijna dagelijks 
toegankelijk is voor kinderen en jongeren. Door innovatieve ingrepen en ‘out of the box’ ideeën, 
onder andere van de jongeren zelf, wil Habbekrats het potentieel in ‘eigen huis’ steeds blijven 
vergroten.

Acties

1 Habbekrats besteedt tegen 2025, 80 % van haar totale personeelsinzet aan 
eerstelijns jeugdwerk.

2 Habbekrats zorgt dat 90 % van haar totale beschikbare oppervlakte toegankelijk 
is voor kinderen en jongeren.

3 Habbekrats investeert jaarlijks in 2 ontmoetingsruimtes en optimalisseert  
duurzaamheid, functionaliteit, doeltreffendheid en kwaliteit.

4 Habbekrats organiseert voorafgaand aan de investeringen in een ontmoetings-
ruimte, een inspraakmoment met haar doelgroep.

5 Habbekrats organiseert jaarlijks 5 teambuildings voor bedrijven en teams die 
bijdragen aan het onderhoud en de optimalisatie van jeugdruimte.

6 Habbekrats ontwikkelt tegen 2024 voor elk Jongeren-Trefpunt een technisch 
draaiboek. Het krijgt een jaarlijkse update.

7 Habbekrats organiseert jaarlijks één interne vorming over het performant gebruik 
en beheer van mensen, ruimtes en middelen voor haar (nieuwe) medewerkers, 
stagiaires en vrijwilligers.
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O.D. 3.3   Habbekrats bevordert optimaal ontmoetingen tussen kinderen en 
jongeren uit verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen en 
Brussel

Toelichting
Habbekrats zorgt voor een grote uitwisseling tussen de verschillende lokale Jongeren-

Trefpunten. Er ontstaat zo een gemeenschappelijk ontmoetingsplatform dat de landelijke  
werking belichaamt. Het stelt kinderen en jongeren in de mogelijkheid om de wereld buiten de 
eigen stad of gemeenten te ontdekken en biedt een grote meerwaarde aan onze peer-to-peer 
werking.

Acties

1 Habbekrats organiseert jaarlijks 30 bezoeken en evenementen tussen de  
verschillende lokale werkingen. Elke lokale werking bezoekt jaarlijks 3 andere 
werkingen.

2 Habbekrats voorziet jaarlijk 50 digitale ontmoetingen tussen kinderen en  
jongeren uit verschillende lokale werkingen.

O.D. 3.4   We zorgen dat anderen hun tijd en ruimte voor kinderen en jongeren 
vergroten en optimaliseren

Toelichting
Habbekrats wil ijveren voor een betere samenwerking met publieke en private eigenaars en 

uitbaters om hun ruimtes en infrastructuur ter beschikking te stellen aan, en beter toegankelijk 
te maken voor kinderen en jongeren.

 
Acties

1 Habbekrats heeft tegen 2025, 5 gemeentebesturen of organisaties overtuigd om 
meer en betere openbare ruimte ter beschikking te stellen voor jeugd. 

2 Habbekrats schrijft tegen 2025 een aanbevelingsrapport naar diensten die hun 
drempel willen verlagen.

3 Habbekrats richt tegen 2025 één nieuw jeugdvriendelijk centraal gelegen plein 
in.

4 Habbekrats maakt jongeren tot een logische partner van de publieke ruimte en 
stimuleert hun inspraak.
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SD 4 HABBEKRATS BESCHOUWT ELK KIND ALS VOLWAARDIG 
MENS EN PARTNER

Jongeren evolueren snel. We zien steeds meer jongeren participeren aan de samenleving, of 
duidelijk om participatiekansen vragen. Een zichzelf respecterende jongerenorganisatie moet 
rechtstreeks en volwassen kunnen communiceren met haar jongeren en zich op die manier 
duidelijk opstellen als een medestander. Habbekrats is, als bottom-up organisatie, zeer actief 
bezig met participatieve trajecten waarin de jongeren vaak zelf de hoofdrol spelen.

O.D. 4.1   Habbekrats bevordert doorheen de beleidsperiode de inspraak van 
kinderen en jongeren, in de eigen werkingen en daarbuiten

Toelichting
Habbekrats luistert permanent naar kinderen en jongeren. We zorgen voor maximale  

participatie om de eigen werking verder te optimaliseren, kinderen en jongeren de basiswaar-
den van een democratie aanleren en, bovenal de rechten van elk kind te garanderen. 

Acties

1 De Rechten van het Kind vormen de waardemeter van Habbekrats waaraan de 
hele werking wordt afgetoetst. Daarom organiseren we jaarlijks 1 vorming over 
de Rechten van het Kind voor nieuwe medewerkers, vrijwilligers en stagiairs.

2 Habbekrats organiseert jaarlijks een grote landelijke enquête die minstens 200 
kinderen en jongeren bereikt. De resultaten dragen bij aan de optimalisatie van 
de werking.

3 Habbekrats betrekt haar doelgroep en team in de ontwikkeling van een  
vernieuwde jongerenraad tegen 2024. Het bevordert de inspraak van kinderen 
en jongeren per lokale werking.

4 Vanaf 2024 houdt elk Jongeren-Trefpunt jaarlijks minstens 2 jongerenraden die 
de lokale werkingen aansturen en het activiteitenprogramma bepalen.

5 Habbekrats stelt jaarlijks per Jongeren-Trefpunt twee ‘Stewards’ aan, met een 
specifieke, begeleidende rol binnen de lokale werking.

6 Tegen 2025 neemt per werking één kind of jongere deel aan een extern  
overlegplatform.

7 Habbekrats maakt doorheen de beleidsperiode gebruik van positieve  
beelvorming over kinderen en jongeren via de slogan “ De Jeugd is Goed Bezig”.

8 Habbekrats fungeert doorheen de beleidsperiode als bemiddelaar bij overlast of 
andere samenlevingsproblemen in haar omgeving. Ze vertolkt de stem van de 
jongere.

9 Het aanspreekpunt integriteit (API) betrekt tegen 2025 minstens 20 jongeren uit 
alle Habbekrats-Trefpunten bij de ontwikkeling van nieuwe pictogrammen, die de 
gedragsregels rond integriteit en RESPECT voor iedereen duidelijk maken.
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O.D. 4.2   Habbekrats zorgt permanent en over heel de werking dat  
kinderen en jongeren zich gewaardeerd voelen

Toelichting

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.  
Elke jongere krijgt positieve signalen, een glimlach, een handdruk of een knuffel. Op die 
manier creëert Habbekrats ook mede-eigenaarschap met alle positieve gevolgen.

Acties

1 Ter bevordering van de eerste kennismaking bezorgt Habbekrats aan nieuwe 
kinderen en jongeren een Welkomstpakket met gadgets, uitleg en de belangrijk-
ste huisregel: RESPECT. Jaarlijks worden minstens 500 pakketten uitgedeeld.

2 Habbekrats bezorgt jaarlijks 5000 Groene Kaarten aan haar doelgroep. Een 
Groene Kaart is een positieve beloning voor een concrete uiting van een waarde-
volle attitude, eigenschap of competentie. Elke kaart is één euro waard binnen 
Habbekrats.

3 Habbekrats voorziet doorheen de beleidsperiode in kwaliteitsvolle lokale commu-
nicatie, zowel offline (brochures, flyers,...) als online (website, sociale media,...), 
die toont dat we echt voor hen kiezen.

4 Habbekrats onderneemt jaarlijks 2 interventies naar kinderen en jongeren die 
weinig of geen aandacht krijgen. Ze worden proactief opgezocht. Onder meer via 
pleintjeswerking, schoolbezoeken, Instagram, Facebook,
acties, mond aan mond.

5 Habbekrats versterkt permanent het imago van haar deelnemers, noemt ze  
helden en pakt uit met positieve slogans en communicatie.
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VERWONDEREN
Er schuilt heel veel kracht in het woord VERWONDERING. Het woord bevat ele-

menten als verrassing, maar ook van ontdekking. Het ontdekken en verkennen van 
de eigen veerkracht wint in dit beleidsplan sterk aan belang in de acties binnen dit 
luik.

Verwondering heeft een intrinsieke kracht die het mogelijk maakt op ontdekking te gaan 
in de samenleving. Habbekrats gebruikt dit als platform om haar projecten op het vlak van 
maatschappijgerichte en persoonlijke vorming op te enten.

SD 5 HABBEKRATS GEBRUIKT EN VERSTERKT DE VEER-
KRACHT VAN KINDEREN EN JONGEREN EN BIEDT 
MAXIMALE ONTWIKKELINGS- EN 
ONTPLOOIINGSKANSEN  
 
O.D. 5.1   Habbekrats zet maximaal in op de veerkracht van jongeren met 
het doel hen perspectief te bieden in moeilijke omstandigheden

Toelichting
Door de veerkracht van kinderen en jongeren te versterken, vergroten we hun capaciteit 

om flexibel om te gaan met verandering. Wie veerkrachtig is, kan moeilijkheden overwinnen 
en maakt ruimte om nieuwe mogelijkheden te benutten. De acties hieronder geven een extra 
boost aan het werk van Habbekrats rond veerkracht.

Acties

1 Habbekrats laat jaarlijks 50 nieuwe kwetsbare kinderen deelnemen aan haar 
vormingsaanbod. We sporen hen op via vindplaatsgericht werk en door contact 
met de sector Jeugdhulp. 

2 Habbekrats organiseert jaarlijks één breed (landelijk) aanbod van initiatieven die 
de veerkracht van jongeren stimuleren. 

3 Habbekrats organiseert per jaar één landelijk Veerkracht-traject dat zich kleurrijk 
ontplooit in de buurten waar kwetsbare kinderen en jongeren wonen.

O.D. 5.2   Habbekrats zorgt voor een ruim aanbod van maatschappijgerichte 
vorming

Toelichting
Habbekrats hecht vanaf haar start bijzonder veel aandacht aan haar vormingsprocessen, als 

duurzame acties bij het integratieproces van haar doelgroep. Heel wat jongeren ondervinden 
immers moeilijkheden bij traditioneel onderwijs. Voor hen kan een goed doordacht vormings-
project een sterke aanvulling bieden op hun persoonlijk ontwikkelingstraject.
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Acties

1 Habbekrats organiseert jaarlijks per provincie 30 ‘VIP’ activiteiten van minimaal 
2 uur voor gemiddeld 10 kinderen. VIP of Vinger In de Pap is een vormingstraject 
van lange duur in iedere provincie voor kinderen tussen 8 en 15 jaar.  
VIP behandelt maatschappelijke problemen en fenomenen op een integrale,  
originele en gevarieerde manier.

2 Habbekrats organiseert jaarlijks per provincie 30 ‘Stappen’ activiteiten van  
minimaal 2 uur voor gemiddeld 7 kinderen. Stappen is een educatief project van 
uitstappen dat thematisch aansluit bij het VIP project. De activiteiten geven  
kinderen de kans zich letterlijk te ontplooien in de samenleving.

3 Habbekrats kiest jaarlijks een actueel thema voor haar vorming en  
communiceert daarover met een kwaliteitsvolle publicatie op 1500 exemplaren, 
samen met een digitale variant.

4 Habbekrats werkt landelijk doorheen de beleidsperiode voor elk traject binnen 
VIP/Stappen een draaiboek uit in samenwerking met de lokale werkingen.

5 Habbekrats ontwikkelt jaarlijks in samenwerking met de lokale werkingen 10 
studiosets (decors) die aangepast zijn aan het jaarthema van VIP/Stappen.
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O.D. 5.3   Habbekrats zorgt voor sterke meerdaagse initiatieven die  
bijdragen aan de persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing en 
veerkracht van de deelnemers

Toelichting

Habbekrats investeert veel tijd en middelen in haar meerdaagse vormingsprojecten van 
kampen en weekends. Het zijn intensief begeleide activiteiten die via een totaalervaring een 
boost geven aan de persoonlijkheid en het zelfbeeld van elke jongere. We noemen deze jon-
geren dan ook  terecht ‘De Habbekratshelden’. De kampen en weekends kunnen aansluiten 
op het dagelijkse traject dat jongeren volgen in de Jongeren-Trefpunten. Anderzijds kunnen 
ze de start betekenen van een nieuw traject in de lokale werkingen.

Acties

1 Habbekrats organiseert jaarlijks 15 tweedaagse activiteiten en 8 vijfdaagse acti-
viteiten. Het aanbod is innovatief en zet kwaliteitsvol in op ervaringsgerichte vor-
ming. Elke activiteit heeft een capaciteit van 24 deelnemers. De deelnemers zijn 
evenredig afkomstig uit de Vlaamse provincies en Brussel. Het aanbod vindt 
plaats tijdens weekends en schoolvakanties.

2 Habbekrats werkt jaarlijks één van haar vijfdaagse activiteiten onder de noemer 
“De Habbekratshelden” uit als een uitwisselingskamp in samenwerking met 
JINT vzw. Het kamp richt zich op samenwerking over (taal)gemeenschappen 
heen, met bijzondere aandacht voor niet begeleide, minderjarige vluchtelingen.

3 Habbekrats bundelt haar volledig kampaanbod onder de noemer “De Habbe-
kratshelden”. Het programma wordt jaarlijks aangeboden in een warme en 
waardevolle publicatie met een oplage van 2500 ex. De publicatie heeft ook een 
digitale versie die beschikbaar is op de website www.habbekrats.be.

4 Habbekrats maakt doorheen de beleidsperiode elke activiteit onder de noemer 
‘De Habbekratshelden’ bekend via haar sociale media.

5 Habbekrats coördineert jaarlijks de inschrijvingen van het voltallige kampaanbod 
via een digitale inschrijvingstool.

6 Habbekrats ontwikkelt doorheen de beleidsperiode voor elke activiteit onder de 
noemer “De Habbekratshelden”, een draaiboek. Het draaiboek bewaakt de toe-
gankelijkheid, kwaliteit, doeltreffendheid en veiligheid van het volledige aanbod.

7 Habbekrats houdt doorheen de beleidsperiode voor elke activiteit onder de noe-
mer “De Habbekratshelden”, een inhoudelijk en operationele briefing op landelijk 
niveau, waarbij telkens minstens 70 % van het verantwoordelijke kampteam 
aanwezig is.

 



Acties

1 Habbekrats onderhoudt, doorheen de beleidsperiode, Het Avonturenhuis zodat het 
voldoet aan alle normen van vorming, ecologie, comfort, veiligheid en hygiëne.

2 Habbekrats stelt doorheen de beleidsperiode Het Avonturenhuis, Berisménil 4, 
6982 La Roche-en-Ardenne ter beschikking voor eigen jeugdkampen. In totaal 
vinden er minstens 700 individuele overnachtingen plaats.

3 Habbekrats laat doorheen de beleidsperiode Het Avonturenhuis gebruiken voor 
jeugdverblijven van derden. Jaarlijks gebruiken minstens 3 andere organisaties 
het verblijf.

4 Habbekrats ontwikkelt tegen 2024 een kwaliteitsvolle folder voor andere gebrui-
kers van Het Avonturenhuis, in een oplage van 1500 exemplaren.

5 Habbekrats optimaliseert tegen 2025 het ‘Klokhuis’, Trudobron 20 te 3800 
Sint-Truiden, tot een nieuwe jeugdverblijfplaats met verblijfsaccommodatie voor 
30 personen.

6 Habbekrats laat haar Jeugdverblijfcentra tegen 2025 officieel erkennen door de 
Vlaamse Overheid.
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O.D. 5.4   Habbekrats stelt tegen 2025 minstens 1000 m² extra kwaliteis-
volle ruimte voor jeugd  ter beschikking en brengt haar totaal  
naar 3700 m² Jeugdverblijf

Toelichting
De ruimte voor meerdaagse jeugdverblijven van Habbekrats bereikt stilaan haar verzadi-

gingspunt. Doorheen de volgende beleidsperiode wil Habbekrats dan ook letterlijk meer 
ruimte maken waar kinderen en jongeren voor avontuur kunnen verblijven.
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O.D. 5.5  Habbekrats neemt deel aan het opvoedingsproces van jongeren 

Toelichting
Habbekrats is bij haar leden zeer frequent en langdurig aanwezig doorheen hun jeugd. De 

jure zijn we niet de voortrekkers noch eindverantwoordelijke in hun opvoeding, de facto steeds 
meer. Het opvoedingsproces van Habbekrats is gebaseerd op steunen, sturen en stimuleren. 
Een sterke, cirkelvormige opvoeding, waarbij volwassenen kinderen ‘grootbrengen’, maar kin-
deren ook de volwassenen ‘opvoeden’.

Acties

1 Habbekrats zorgt ervoor dat doorheen de beleidsperiode een vierde van haar 
team uit orthopedagogen bestaat. Het pedagogisch team is zich bewust van haar 
rol als opvoeder, om de opvoeding van elk kind te doen slagen.

2 Habbekrats voorziet permanent in de scholing en verdieping van het team via 
specifieke, opvoedingsgerichte thema’s. Er worden jaarlijks 5 vormingsmomen-
ten georganiseerd rond deze thema’s.

3 Habbekrats gaat samenwerkingen aan met andere relevante actoren. In de eerste 
plaats de ouders, andere opvoeders, het onderwijs en de Jeugdhulp. Er zijn tegen 
2025, 10 extra samenwerkingsverbanden, gericht op het opvoedingsproces.

O.D. 5.6   We verbreden de kennis van de jongeren via onze programma’s en 
tools, en zetten de komende jaren sterk in op digitale vaardigheden

Toelichting
Habbekrats heeft een sterk vormingsaanbod en gebruikt dit om de kennis en  

ruimdenkendheid van haar kinderen en jongeren te verbreden. De pandemie van 2020 toonde 
echter sterk aan dat het vele kinderen ontbreekt aan digitale vaardigheden en/of dat zij geen 
toegang krijgen tot de internetsnelweg. Habbekrats wil in deze beleidsperiode sterk inzetten 
om deze achterstand in te halen en digitale vaardigheden en mediawijsheid te versterken.

Acties

1 Habbekrats voorziet doorheen de beleidsperiode gratis, veilig en draadloos  
internet in al haar Jongeren-Trefpunten en Jeugdverblijven.

2 Habbekrats optimaliseert tegen 2025 haar digitale infrastructuur voor kinderen 
en jongeren. Elk Jongeren-Trefpunt heeft tegen 2025, 10 computers ter  
beschikking.

3 Habbekrats voorziet doorheen de beleidsperiode 10 stille ruimtes in de 
Jongeren-Trefpunten, waar kinderen en jongeren onder begeleiding huiswerk 
kunnen maken.
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Acties

4 Habbekrats ondersteunt landelijk de opstart van nieuwe lokale samenwerkingen 
die huiswerkbegeleiding bevorderen. Tegen 2025 zijn er 5 nieuwe  
samenwerkingen.

5 Habbekrats hecht veel belang aan mediawijsheid en werkt samen met  
Child Focus naar een bewust veilig en verantwoord internetgebruik voor en door 
jongeren tegen 2025.

6 Het aanspreekpunt integriteit (API) zorgt er jaarlijks  voor dat de thema’s rond 
integriteit (pesten en cyberpesten, agressie, seksueel grensoverschrijdend 
gedrag) binnen het preventieve luik opgenomen worden in de draaiboeken van 
het  landelijke vormingsaanbod, zoals beschreven onder 5.1, 5.2 en 5.3 .

7 Het aanspreekpunt integriteit (API) faciliteert jaarlijks 2 externe vormingen voor 
jongeren binnen het preventieve luik van het integriteitsbeleid, door samen te 
werken met deskundige organisaties.

 



O.D. 5.7   Habbekrats zorgt voor een specifiek vormingsaanbod rond 
tewerkstelling.

Toelichting
Het al dan niet hebben van werk is sterk bepalend voor de sociale positie en de integratie 

van jongeren, in het bijzonder van jongeren uit de kansengroepen. Daarom wil Habbekrats  
verder inzetten op haar specifiek vormingsaanbod rond tewerkstelling. 

Acties

1 Habbekrats organiseert jaarlijks 5 tweedaagse activiteiten onderverdeeld in 4 
ateliers. Het project heeft de naam UIT-Werken. Elke activiteit heeft een  
capaciteit van 24 deelnemers, de focust ligt op 16 tot 25 jaar. De ateliers werken 
rond specifieke deelthema’s waaronder wonen, bouwen, tuinbouw, natuur en 
bos en zijn gericht op het laagdrepelig aanleren van werkattitudes.

2 Habbekrats betrekt doorheen de beleidsperiode per activiteit onder de noemer 
“UIT-Werken” 2 vaklieden of specialisten die extra kennis en expertise deskundig 
overbrengen op de deelnemers.

3 Habbekrats ontwikkelt doorheen de beleidsperiode, voor elke activiteit onder de 
noemer “UIT-Werken” een draaiboek. Daarin staan de doelstellingen, toeganke-
lijkheid, kwaliteit, doeltreffendheid en veiligheid van het voltallige aanbod.

4 Habbekrats houdt, doorheen de beleidsperiode, voor elke activiteit onder de  
noemer “UIT-Werken” een inhoudelijk en operationele briefing op landelijk 
niveau, waarbij minstens 70% van het verantwoordelijke kampteam aanwezig is.

5 Habbekrats bouwt lokale partnerschappen op ten voordele van effectievere 
begeleiding en ondersteuning van jongeren richting opleiding en werk.
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SD 6 HABBEKRATS ZORGT DAT KINDEREN EN JONGEREN 
LEEFBARE STEDEN MEE VORM GEVEN EN BELEVEN
O.D. 6.1   Habbekrats draagt bij tot de verbetering van de leefomgeving van 

de doelgroep in de stad.

Toelichting
Habbekrats maakt haar jongeren bewust van de noodzaak van een veilige en gezonde 

leefomgeving en levenswijze.

Acties

1 Habbekrats coördineert landelijk de jaarlijkse uitvoering van 50 lokale activiteiten 
die kaderen binnen het project Foodprint. De activiteiten dragen bij aan een 
gezonde en veilige levenswijze en -omgeving.

2 Habbekrats ontwikkelt landelijk, doorheen de beleidsperiode, één grootschalig 
en exemplarisch project dat kinderen en jongeren bewust maakt over (de zorg 
voor) hun leefomgeving.
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O.D. 6.2   Habbekrats benut maximaal de sportmogelijkheden van de 
gemeenschap.

Toelichting
Habbekrats bouwt een sterke samenwerking uit met sportverenigingen opdat de participatie 

van haar doelgroep aan het reguliere sportaanbod versterkt.

Acties

1 Habbekrats ontwikkelt en organiseert een landelijk initiatief dat jongeren stimu-
leert om meer te sporten en aan te sluiten op het reguliere sportaanbod. In totaal 
worden lokaal jaarlijks 100 activiteiten georganiseerd onder de noemer  
“Sports on Tour”.

2 Habbekrats oefent haar invloed uit op de lokale en landelijke overheid om 
gebruik te kunnen maken van de sportinfrastructuur. Er is jaarlijks één interven-
tie naar de overheid.

3 Habbekrats organiseert jaarlijks één groot nationaal sportevenement.

 



O.D. 6.3   Habbekrats benut optimaal het culturele aanbod van de stad

Toelichting
Habbekrats wil jongeren laten deelnemen aan een gemeenschappelijke beleving en waarde-

ring van cultuur. Het draagt bij aan ruimdenkendheid, een goede verstandhouding, erkenning 
en respect. Habbekrats wil dat gegeven aanwenden om tot een meer coherente gemeenschap 
te komen waarin iedereen elkaars cultuur kent en respecteert.

Acties

1 Habbekrats coördineert en ondersteunt landelijk jaarlijks 30 kleinschalige 
culturele projecten in haar Jongeren-Trefpunten.

2 Habbekrats organiseert jaarlijks één groot landelijk evenement met als thema 
jongerencultuur en -talent.

3 Habbekrats neemt jaarlijks deel aan in totaal 25 culturele activiteiten, aangebo-
den door de lokale steden en gemeenten of Vlaamse culturele instellingen.

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

5 Habbekrats organiseert jaarlijks 3 toonmomenten die actief de jongerencultuur 
promoten.

6 Habbekrats sluit tegen 2025 met 30 culturele organisaties een samenwerkings-
overeenkomst af die laagdrempelige toegang van haar kinderen en jongeren tot 
het aanbod bevordert.

O.D. 6.4    Habbekrats stimuleert kinderen en jongeren om bij te dragen aan de 
veiligheid van de stad.  

Toelichting
Habbekrats ervaart niet dat de onveiligheid toeneemt, noch dat kinderen en jongeren er aan 

bijdragen. Integendeel, ze ziet de jeugd als goede partner om de veiligheid in een stad te laten 
toenemen. Kinderen spelen van nature niet waar het onveilig is. Hun aanwezigheid waarborgt 
een veilige plaats. 
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Acties

1 Habbekrats neemt het thema (on)veiligheid in de stedelijke leefomgeving op in 
haar landelijke enquête naar kinderen en jongeren. 

2 Habbekrats stelt tegen 2025 een rapport op voor lokale steden en gemeenten, 
op basis van de enquête.

3 Habbekrats ontwikkelt zich tegen 2025 tot meldpunt waar de jongeren (anoniem) 
informatie over (on)veiligheid en /of stigmatisering van de jeugd in dit verband, 
kunnen signaleren.

4 Habbekrats ontwikkelt landelijk 1 initiatief rond de stad als veilige omgeving dat 
lokaal wordt uitgevoerd in de lokale werkingen. De actie maakt kinderen en 
jongeren bewust over hun aandeel in een veilige en leefbare stad.



O.D. 6.5   Habbekrats draagt, vanuit de kracht van de kinderen, bij aan het 
imago van de stedelijke jeugd.

Toelichting
Habbekrats gebruikt haar eigen positief imago om dat van de jongeren te versterken.  

De begeleiders zijn bekend en herkenbaar, en vormen een brug tussen de kinderen en de 
samenleving.

Acties

1 Habbekrats coördineert landelijk tegen 2025 de uitwerking van 20 lokale initia-
tieven die inzetten op dienstbaarheid en burgerschap.

2 Habbekrats deelt jaarlijks vijf positieve acties en ervaringen van jongeren via 
artikels en andere media. Ze tonen de positieve impact en mogelijkheden van de 
jeugd en dragen bij aan diens imago.

3 Habbekrats coördineert landelijk de jaarlijkse deelname van 3 lokale werkingen 
aan open bedrijvendag en/of Open Monumentendag.

4 Habbekrats organiseert jaarlijks één van haar kampen onder de noemer “De 
Habbekratshelden” als stadskamp. Jongeren leren doorheen dit kamp om te 
(over)leven in een stad. Een niet te onderschatten opdracht, zeker als de stad je 
niet bekend is.

5 Habbekrats organiseert jaarlijks één Pops-Up activiteit. De activiteit zet een plein 
of buurt in zijn kracht met een kleurrijk en boeiend aanbod voor jong en oud. We 
zetten er specifiek in op de enorme rijkdom die diversiteit met zich meebrengt.

6 80% Van de Jongeren-Trefpunten situeren zich in het hart van de stad, ze tonen 
zich krachtig, transparant en kleurrijk en verfraaien de stad.

7 De landelijke werking van Habbekrats voorziet jaarlijks in kleurrijke T-shirts, 
vlaggen en banners die het positieve imago van kinderen en jongeren uitdragen.

8 Habbekrats neemt jaarlijks deel aan minstens 1 stedelijke buurtactiviteit per 
Jongeren-Trefpunt en stelt zich er dienstbaar op.

9 Tegen 2025 heeft elk Jongeren-Trefpunt een afgevaardigde in één relevant buurt 
en/of overlegcomité.

10 Het H-TEAM beschikt over een gepersonaliseerde outfit en toont zich op die 
manier als herkenbare gesprekspartner naar de buurt.

50 Habbekrats 3.0
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VERBINDEN
Habbekrats meent dat een sterke verbinding tussen de jongere en de maatschap-

pij het emotioneel en mentaal welbevinden van de jongere verbetert en de veerkracht 
vergroot. 

SD 7 HABBEKRATS SPANT ZICH BIJZONDER IN VOOR 
KINDEREN IN NOOD EN ORGANISEERT EEN STERK 
AANBOD

O.D. 7.1   Habbekrats neemt initiatieven om te voorzien in de algemene 
basiszorg van kinderen in armoede.

Toelichting
Habbekrats onderschrijft zeer sterk de Rechten van het Kind en wil er in het bijzonder 

over waken dat kinderarmoede wordt bestreden, en dat elk kind wordt voorzien in zijn 
basisbehoeften. Vanuit die positie kan elke intensieve hulpverlening met meer succes wor-
den gestart. Daarom richt Habbekrats zich op kinderen in nood en investeren we tijd en 
middelen in een aanbod van basisbehoeften.

Acties

1 Habbekrats is zich permanent bewust van het feit dat vele kinderen in armoede 
leven en gaat actief op zoek naar mogelijkheden om de oorzaken van kinderar-
moede te helpen bestrijden, door zich lokaal aan te sluiten bij bestaande initiatie-
ven of door zelf initiatief te nemen.

2 Habbekrats houdt permanent toezicht op de fysieke gezondheid van de deelne-
mers, en steunt en stimuleert hen bij het bewaken en verbeteren van hun eigen 
gezondheid.

3 Habbekrats zorgt doorheen de beleidsperiode voor een gezonde en actieve 
speel- en (be-)leefomgeving voor haar doelgroep in elk Jongeren-Trefpunt.

4 Habbekrats bouwt haar project FOODPRINT verder uit en voorziet doorheen de 
beleidsperiode gezonde voeding voor ieder kind in elk Jongeren-Trefpunt.

5 Habbekrats voorziet doorheen de beleidsperiode in elk Jongeren-Trefpunt 2 
gezamenlijke eetmomenten per week.

6 Habbekrats voorziet tegen 2025 in elk Jongeren-Trefpunt een ruimte die de per-
soonlijke hygiëne van jongeren faciliteert. Er is een wasplaats, wasmachine en 
droogkast.
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Acties

7 Habbekrats wil doorheen de beleidsperiode aan kinderen en jongeren in nood 
een bed en/of slaapplaats aanbieden in samenwerking met derden.  
Elk Jongeren-Trefpunt heeft een lijst van mogelijke opvangaccommodaties van 
zijn stad of streek, die de werking van Habbekrats onderschrijven.

8 Habbekrats beschikt permanent over haar eigen steunfonds ‘De Toverdoos’ met 
een kapitaal van €15.000, waaruit kleine kosten voor dringende eerste hulp 
rechtstreeks aan de jongeren worden betaald.

9 Habbekrats creëert landelijk doorheen de beleidsperiode 10 duurzame samen-
werkingsverbanden met diensten, bedrijven en organisaties die in de basisbe-
hoeften van ieder kind kunnen voorzien.

10 Habbekrats ziet permanent toe op de fysieke gezondheid van haar doelgroep, 
geeft steun en advies en verwijst waar nodig door naar artsen en specialisten 
waarmee wordt samengewerkt.
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O.D. 7.2   Habbekrats draagt als pionier bij aan de verdere landelijke tot-
standkoming van kwaliteitsvolle OverKophuizen.

Toelichting
Habbekrats is pionier in de inmiddels erkende Overkop-Werking. We willen mee ijveren 

voor de verdere totstandkoming van kwaliteitsvolle OverkopHuizen in de verschillende zorg-
regio’s. OverKop is een veilige plek, waar jongeren ont-moeten, waar je een luisterend oor 
vindt en beroep kan doen op professionele hulp.

Acties

1 Habbekrats stimuleert en ondersteunt de landelijke ontwikkeling en kritische 
opvolging van de OverKophuizen. Het zijn laagdrempelige instaphuizen, waar 
jongeren vrijblijvend beroep kunnen doen op professionele, therapeutische hulp.

2 Habbekrats creëert, tegen eind 2022, landelijk drie sterke therapeutische samen-
werkingsverbanden. De samenwerkingen dragen sterk bij aan het kwaliteitsvol 
therapeutisch aanbod.

3
In het kader van OverKop zet Habbekrats specifiek in op volgende doelstellingen: 
a. Jongeren gepast ondersteunen op het vlak van mentaal welzijn.
b. Op basis van informele ontmoeting, ondersteunende sociale netwerken scheppen.
c. Jongeren ondersteunen in verschillende levensdomeinen met het oog op volwaardige     
participatie in de samenleving.

4 Habbekrats breidt tegen 2025 een totaal van 3 Jongeren-Trefpunten uit tot Over-
Kophuis.

5 Habbekrats neemt deel aan het Overkop-overleg bij het Agentschap Opgroeien. 
Er zijn minstens twee overlegmomenten/jaar.

6 Habbekrats ontwikkelt met de andere OverKophuizen het online Overkopplat-
form.

O.D. 7.3   Habbekratsactiviteiten bevinden zich binnen een continuüm van 
universele preventie.

Toelichting
Het hele Habbekratsaanbod is een coherent geheel waarin tijd, ruimte en materie als één 

continuüm worden aangeboden. Deze methodiek staat garant voor een doeltreffende, pre-
ventieve werking en wordt door Habbekrats in haar luik ‘Verbinden’ toegepast.

Acties

1 Elk Jongeren-Trefpunt is tegen 2023 vaardig, bekwaam en bereid om jongeren 
die kampen met emotionele en psychische problemen op te vangen en te  
begeleiden

2 Tegen 2023 hebben 5 Jongeren-Trefpunten een sterk samenwerkingsverband 
met gespecialiseerde diensten Jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg, jeugd- 
en jeugdwelzijnswerk, algemeen welzijnswerk, onderwijs en kinderpsychiatrie.
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Acties

3 Habbekrats laat jaarlijks 10 welzijnsorganisaties gebruik maken van haar accom-
modatie.

4 Habbekrats neemt landelijk deel aan vijf groepen van jeugdwelzijnsoverleg of 
lokale stuurgroepen met de belangrijkste partners in het jeugdwelzijnswerk, en 
organiseert jaarlijks 1 therapeutische vorming voor haar team.

5 Habbekrats voorziet permanent, doorheen de beleidsperiode in elk  
Jongeren-Trefpunt de mogelijkheid voor therapeutische begeleiding.

6 Het aanspreekpunt integriteit (API) voorziet jaarlijks een infosessie op het Groot 
Team rond het kennen en begrijpen van de sociale kaart om degelijke doorver-
wijzing te garanderen.
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SD 8 HABBEKRATS VERSTERKT HET EMOTIONEEL EN 
MENTAAL WELBEVINDEN VAN KINDEREN EN JONGEREN

O.D. 8.1   Habbekrats versterkt de veerkracht van jongeren.

Toelichting
Een belangrijk deel van de jongeren met psychische en emotionele uitdagingen heeft 

geen uitgebreide therapeutische begeleiding nodig, en heeft vooral baat bij het versterken 
van hun veerkracht. Daarom wil Habbekrats tools en programma’s aanreiken waardoor  
jongeren leren hun veerkracht beter te ontwikkelen en te benutten.  
 

Acties

1 Habbekrats geeft jaarlijks, in samenwerking met derden één vorming aan het 
team over veerkracht van jongeren.

2 Habbekrats ondersteunt jaarlijks de uitvoering van 1 vorming rond welzijn en 
veerkracht per maand per Jongeren-Trefpunt.

3 Habbekrats heeft in haar kampaanbod “De Habbekratshelden” permanent aan-
dacht voor veerkracht.

4 Habbekrats voorziet, doorheen haar aanbod, tijd voor kinderen en jongeren om 
tot rust te komen en zich kwetsbaar op te stellen. Er gaat minstens 700 uur per 
jaar naar Individuele Begeleiding.   

O.D. 8.2   Habbekrats bevordert mantelzorg uitgevoerd door het team en de 
kinderen.

Toelichting
Mantelzorg is de extra zorg die aan een zorgbehoevende persoon wordt gegeven door 

leden uit zijn of haar directe omgeving. De zorgverlening vloeit voort uit de sociale relatie.
Jongeren die zich geruime tijd in een Habbekratswerking bevinden, en/of   
ervaringsdeskundigen, kunnen zich perfect profileren als mantelzorgers naar andere jonge-
ren. Daarom wil Habbekrats dit bijzonder soort van mantelzorg implementeren, steunen en 
stimuleren in haar werking. De zogenaamde peer to peer werking.

Acties

1 Habbekrats installeert tegen 2025 een ‘stille’ ruimte in elk Jongeren-Trefpunt. 
Deze ruimtes zijn gekenmerkt door een veilig, warm en echt klimaat dat uitnodigt 
voor dialoog, begrip en zorg.

2 Habbekrats stimuleert jaarlijks 25 jongeren om zich te ontplooien tot mantelzor-
gers via een organisch proces.



FO
DÉ

Beleidsplan 2022-2025 57

Acties

3 Habbekrats vormt en begeleidt tegen 2025, 20 jongeren tot “buddy” van andere 
jongeren. Buddies worden vooral ingeschakeld voor kortlopende, specifieke  
hulpverleningstrajecten.

4 Begeleiders profileren zich als vriend en luisteraar ten opzichte van de jongeren. 
Ze bekwamen zich permanent verder in het ontwikkelen van deze bijzondere 
relatie.

5 Habbekrats onderhoudt doorheen de beleidsperiode een kenniscentrum over 
jeugdwelzijnswerk te Edward Anseeleplein 3, 9000 Gent.
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O.D. 8.3   Habbekrats gidst kinderen en jongeren doorheen het  
hulpverleningslandschap, waarmee we hen vertrouwd maken.

Toelichting
Zeer weinig jongeren vinden in Vlaanderen de weg doorheen het hulpverleningslandschap. 

Anderen 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 ont-
breken eenvoudige 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

1 Habbekrats zorgt dat elk Jongeren-Trefpunt jaarlijks één vormingsmoment rond 
het hulpverleningslandschap organiseert.

2 Habbekrats wijst, doorheen de beleidsperiode, kinderen en jongeren de weg naar 
de hulpverlening, verlaagt op die manier drempels en zorgt voor de juiste match.

3 Habbekrats voorziet digitaal een snelle en toegankelijke doorverwijzing voor kin-
deren en jongeren in nood. Dit onder meer via de “Rode Knop” op 
openingspagina van de website www.habbekrats.be.

4 Habbekrats voorziet tegen 2023 in elk Jongeren-Trefpunten een kennis en infor-
matiepunt over het lokale hulpverleningslandschap. 

5 Habbekrats engageert zich om medewerkers met een psychologische vorming 
op te nemen in haar team.

O.D. 8.4   Habbekrats versterkt haar team door expertise op te bouwen en 
uit te wisselen

Toelichting
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 jeugdorganisa-
tie 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 Habbekratsteam zorgt voor 
een naadloze overgang van de nulde naar de eerste lijn, in eigen huis.



Acties

1 Habbekrats organiseert 10 maal per jaar een interne werkgroep waar expertise 
wordt uitgewisseld rond jeugdwelzijn.

2 Het aanspreekpunt integriteit (API) coördineert het reactiebeleid door lokale 
casussen en vertrouwenspersonen op te volgen en te ondersteunen met raad en 
advies.

3 Habbekrats brengt op regelmatige wijze cases rond jeugdwelzijn op de agenda 
van haar Jongerenraad.

4 Habbekrats schoolt haar team jaarlijks bij via minstens één cursus of opleiding 
rond hulpverlening.
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SD 9 HABBEKRATS GEEFT BIJZONDERE AANDACHT AAN 
BIJZONDERE DOELGROEPEN EN BIJZONDERE SITUATIES
O.D. 9.1   Habbekrats stelt zich open voor bijzondere doelgroepen 

en verdiept zich in hun situatie en hun leefwereld.

Toelichting
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 aangepaste activiteiten aangeboden voor groepen jongeren die in een 
snel evoluerende maatschappij dreigen te worden uitgesloten.*

Acties

1 Habbekrats stelt haar volledige werking altijd en overal maximaal open voor 
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. De werking is slechts bij hoge 
uitzondering gesloten.

2 Habbekrats ontwikkelt doorheen de beleidsperiode een vernieuwd communica-
tiepakket “Habbekrats laat je niet Los”. Het pakket wordt ingezet in moeilijke 
omstandigheden en belichaamt het engagement van de organisatie.

3 Habbekrats zet zich permanent, in elk Jongeren-Trefpunt en in haar UIT-aanbod, 
actief in om kinderen optimaal te laten participeren. Habbekrats doet extra 
inspanningen naar bijzondere doelgroepen, zoals kinderen uit voorzieningen, 
NBM vluchtelingen, weglopers... , via een zeer gericht, doorlopend  aanbod van 
folders, online contacten en contacten met doorverwijzers.

4 Er wordt maximaal overlegd met specialisten en ervaringsdeskundigen rond bij-
zondere kwetsbare groepen. Jaarlijks organiseren we met één van hen een vor-
ming voor het team.

5 De bijzondere groepen worden op een zorgzame, positieve manier in beeld 
gebracht in de publicaties, en onderdeel gemaakt van de bestaande werking.

O.D. 9.2   Habbekrats bereid zich voor op (onvoorspelbare) noodsituaties.

Toelichting
Niemand had de mogelijkheid van een ramp kunnen voorzien, maar toch werd heel de 

wereld getroffen door een grote pandemie in 2020. We hebben daar als samenleving veel uit 
moeten leren. Ook als jeugdorganisatie hebben we bijzondere inspanningen moeten leveren 
om het hoofd te bieden aan deze ramp. Een aantal zaken willen we vereenvoudigen door ze 
vast te leggen in dit beleidsplan via deze operationele doelstelling.

*Terwijl we dit beleidsplan schrijven zitten we bovendien pal in de tweede piek van de COVID 19 pandemie en 

hebben we maanden aan een stuk ondervonden dat de methodiek van Habbekrats ook in deze onvoorspelbare 

omstandigheden stand houdt.
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Acties

1 Habbekrats ontwikkelt in 2022 een vernieuwde noodprocedure voor (onvoorspel-
bare) noodsituaties.
Deze procedure is uitgewerkt in een protocol bij aanvang van het jaar 2022.

2 Habbekrats neemt in haar noodprocedure de samenstelling van een Task Force 
op. Deze groep neemt, in noodsituaties zo snel mogelijk het beleid in handen op 
basis van een noodscenario en communiceert naar alle actoren, in het bijzonder 
de doelgroep. De samenstelling en de werking van de Task-Force is gekend en 
duidelijk in 2022.

3 Habbekrats neemt in haar noodprocedure de ontwikkeling van een Safe-House 
op. Dit is een veilige, volledig operationele, fysieke plaats in de werking. Er is 
minstens één safe-house operationeel in 2022

4 Habbekrats werkt een communicatieplan uit in de noodprocedure dat haar in 
staat stelt om online en offline met haar doelgroep en andere noodzakelijke 
actoren te blijven communiceren. Het communicatieplan is operationeel in 2022.

5 Habbekrats neemt een herstelscenario op in haar noodprocedure.
Dit scenario is klaar in de loop van 2022.

6 Habbekrats stelt zich, in een ruimer samenwerkingsverband op als bereidwillige 
en ervaren partner. Habbekrats is bekend als partner in noodsituaties met 
betrekking tot kinderen en jongeren.
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4. SAMENWERKING EN 
NETWERKING

Wanneer dit beleidsplan ingaat, is Habbekrats goed 30 
jaar oud en heeft de dienst zich drie decennia met succes 
ingezet om kwetsbare kinderen en jongeren een aanvaarde 
plaats te geven in de samenleving. Natuurlijk is het succes 
van Habbekrats niet de verdienste van Habbekrats alleen. 
Met meer ben je beter, sterker en kritischer. Dat leren we ook 
aan de jongeren.

Het succes van Habbekrats is dus ook het succes van 
dertig jaar samenwerken binnen het jeugdwelzijnswerk, om 
een netwerk op te bouwen met enorm veel mensen en  
organisaties die elkaar versterken in het bestrijden van  
achterstelling en uitsluiting.

Misschien bestaat de grootste verdienste van Habbekrats 
er wel in dat we erin geslaagd zijn om al deze mensen achter 
hetzelfde doel te scharen. Zowel privaat als publiek, lokaal 
als bovenlokaal, Vlaams als Federaal… werkt Habbekrats 
samen met zeer veel private en publieke partners, om de 4 
functies van het jeugdwelzijnswerk te realiseren.  
Namelijk een groepsgericht vrijetijdsaanbod, een  
welzijnsfunctie met hulpverlening op maat, een  
brugfunctie naar andere levensdomeinen, en een  
belangenbehartiging plus signaalfunctie.

Om jou als lezer toch even door het bos de bomen te 
laten zien, hebben we alle samenwerkingen netjes opgelijst 
onder de QR code hiernaast.
Hieronder vind je alvast een schema van alle samenwerkin-
gen en hoe zich die tot elkaar verhouden.
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5. BEREIK VAN DE 
VERENIGING

GEOGRAFISCH BEREIK
Habbekrats is ontstaan in de kern van Oost-Vlaanderen, 

maar is er snel in geslaagd om zich, aangemoedigd door haar 
erkenning als ‘Landelijk Jeugdwerk’ en de vaststelling dat 
haar methodiek universeel toepasbaar is, te ontrollen over 
heel Vlaanderen en Brussel.

In de marge kan je zien hoe de werking is uitgebreid  
doorheen de geschiedenis van de Jeugddienst Habbekrats. 
Op dit moment kunnen we zeggen  dat de werking het groot-
ste deel van Vlaanderen dekt. Als je de deelnemers aan de  
avontuurlijke kampen, individuele begeleidingen en  
schoolgroepen meegerekent, heeft Habbekrats in veel meer 
steden en gemeenten dan hiernaast voorgesteld, jongeren 
bereikt.

Een nieuwe tendens is dat Habbekrats, op basis van uit-
stekende resultaten in de gemeenten en steden waar we 
werkzaam zijn, vaak wordt gevraagd om bijkomende, gespe-
cialiseerde of wijkgebonden opdrachten uit te voeren. Ook 
daardoor vergroot het bereik, zowel geografisch -bvb door de 
komst van twee extra werkingen in Gent Zuid en Noord in 
2021- als demografisch, - bvb door een nieuwe opdracht bin-
nen kinderarmoede in de gemeente Hamme vanaf 2021.

De opening van een nieuw Jongeren-Trefpunt gebeurt altijd 
wel overwogen. De keuze moet vallen op een plaats die zich 
buiten het huidige bereik van de Habbekratswerking bevindt, 
maar er zijn nog voorwaarden.

De belangrijkste:

  - Er is een noodzaak om een nieuwe werking voor   
  maatschappelijk kwetsbare jongeren te starten,   
  omdat die ontbreekt of aanvullend is op het   
  bestaande aanbod.                           
  - De Stad of Gemeente is zelf vragende partij. 
  Met hen moet een samenwerkingsconvenant worden  
  afgesloten.                                                                
  -Er is een private partner, zodat de werking kwalitatie- 
   ver is en een eigen autonomie behoudt.
  -Er is een ruim, veilig en comfortabel pand    
  beschikbaar, liefst in de kern van de stad of de   
  beoogde buurt. 
  - De Maatschappelijke Zetel moet financieel en ope- 
  rationeel in de mogelijkheid verkeren een extra   
  werking te beheren.

1 De Hertog   

 Marktplein 6   

 9220 Hamme 

2 Het Ontmoetingshuis  

Edward Anseeleplein 3  

9000 Gent  

 De Fabriek   

 Raffinaderijstraatje 4 

9000 Gent 

 De Zuidpool  

 Tweebruggenstraat 1 

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 - Overkop   

 Zeeheldenplein 1   

 8400 Oostende   

9 Surplas   

 Bergstraat 44  

 1000 Brussel 

 Surplus

 Beenhouwersstraat  43

 1000 Brussel

10 Het Huis van de Vos   

 Walputstraat 29   

 3500 Hasselt

11. Klokhuis

 Trudobron 20

 3800 Sint-Truiden

12. Nieuwe werking wenselijk



Jongeren met een 

Habbekratspasje: 1981

Totaal aantal bereikte  

jongeren in 2020: 2419

XXS  - 8 - 10

XS - 10 - 12

S -  12 - 14

M -  16 - 16

L  - 16 - 18

XL  - 18 - 21

XXL - 21 - 25

LEGENDE
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Aan deze voorwaarden werd voldaan toen Sint-Truiden zich als 
voorlopig laatste stad kandidaat stelde voor een Habbekratswerking. 
Met succes opende in september 2018 het Klokhuis de deuren. Een 
groot gebouw in het groen van de Trudobron, goed bereikbaar voor de 
tientallen Truiense kinderen, die hier aan hun veerkracht werken. Ook 
hier heeft de installatie van een Jongeren-Trefpunt niet alleen impact 
op de stad zelf, maar ook op een vrij grote omgeving. Zo vormt bij-
voorbeeld de combinatie van de werkingen in Hasselt en Sint-Truiden, 
een sterke aantrekkingspool op kinderen uit heel Limburg.

Zoals het er bij het schrijven van dit beleidsplan naar uitziet, zou de 
landelijke spreiding vollediger zijn indien er zich een nieuwe werking 
zou ontplooien ten zuidoosten van Brussel. We voorzien om deze uit-
breiding in de komende vijf jaar te realiseren.

DEMOGRAFISCH BEREIK

De schaalvergroting heeft natuurlijk ook direct invloed op het deel-
nemersbereik van de organisatie. Uit de figuren in de marge kan men 
afleiden hoe het aantal deelnemers gestaag toeneemt en hoe de ver-
houding is in leeftijden en gender.
Dit heeft echter niet uitsluitend te maken met de schaalvergroting, 
maar ook met het feit dat Habbekrats de instapleeftijd van haar  
werking heeft verlaagd tot 8 jaar (januari 2014), en ook door haar  
verder in te zetten voor bijzondere doelgroepen. Zo had de komst van 
de niet begeleide minderjarige vluchtelingen, vooral jongens, vanaf 
2015 een grote impact op het deelnemersbereik. 

Habbekrats ziet de gestage toename van het aantal jongeren ook 
als een succesfactor. Steeds meer jongeren kiezen voor Habbekrats, 
omdat ze zich daar letterlijk thuis voelen. Men zou het ook kunnen 
omdraaien: Er is steeds meer nood aan organisaties die op deze 
manier jongeren ontvangen, begeleiden en helpen.

DE HABBEKRATSPAS

Habbekrats heeft er van bij aanvang voor gekozen om geen leden 
te werven onder de jongeren. Men kan dus als deelnemer geen lid zijn 
van Habbekrats. Men kan wel een Habbekratspas bezitten. Dat is een 
kaartje dat wordt aangevraagd door kinderen en jongeren die 
regelmatige bezoeker zijn van Habbekrats. De Habbekratspas is ech-
ter niet zomaar een bewijs dat men ‘bij de club’ is. Door het aanvragen 
van het kaartje onderschrijven ouders en jongeren het respectcharter 
van Habbekrats. Jongeren en ouders beschouwen dat als een 
serieuze zaak en gaan er zorgzaam mee om.

Behalve hun foto en persoonsgegevens lezen we op de Habbekratspas: ‘Deze 

kaart geeft toegang tot alle Jongeren-Trefpunten. De houder gaat akkoord met het 

huisreglement en zet zich binnen en buiten Habbekrats in voor respect.’

Leeftijdsverdeling

(deelnemers)

< 200

200 - 400

400 - 600

> 600
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6. GELIJKEKANSENBELEID

LEREN VAN DE KINDEREN
Van bij haar geboorte heeft Habbekrats de filosofie van 

gelijke kansen in haar waarden ingeschreven. Habbekrats 
zelf spreekt van een filosofie gebaseerd op gelijkheid, soli-
dariteit en rechtvaardigheid. Deze waarden maken onlosma-
kelijk deel uit van het waardenkader, waaraan elk project en 
elk product wordt afgetoetst. Vanaf het eerste moment heeft 
Habbekrats de Rechten van het Kind onderschreven.
Het aanbieden van een volledige, drempelloze werking heeft 
gelijkheid van bij het begin in de hand gewerkt. Elke  
deelnemer 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 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 niet 
alleen ingebakken zit in de werking, maar ook in de hoofden 
en harten van de begeleiders. Immers, het sterkste middel 
om jongeren gelijke kansen te bieden, schuilt in de houding 
van de begeleiders. Het begeleidersteam zelf vormt trou-
wens ook een afspiegeling van onze diverse maat-
schappij. 
Zij zijn onder meer geselecteerd op hun vaardigheid om elke 
mens als mens te beschouwen, zonder onderscheid. Om dat 
in de praktijk uit te voeren, wordt er in elk Jongeren-Trefpunt 
en 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 toegangsgelden bij 
derden, wordt De Toverdoos ingeschakeld. Het is een eigen 
fonds dat voor 100% tussenkomt in de kosten.  

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 
te zijn. 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, als volwassenen, iets van leren.
Zo komt het dat wanneer we eender waar een Habbekrats- 
werking of project bezoeken, ons te midden van een kleur-
rijke en gevarieerde groep jongeren bevinden, kinderen die 
het zeer goed met elkaar kunnen vinden. 

Ze weerspiegelen de huidige, multiculturele en brede 
maatschappij. Toch doen zij dat onderling met een verdraag-
zaamheid, waarvan wij als volwassenen alleen maar kunnen 
dromen.

Verdeling jongens meisjes

Diversiteit 

(Gesproken talen)
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7. KANSEN IN EEN 
STEDELIJKE CONTEXT

Habbekrats heeft meerdere grondige redenen om zich te 
vestigen in het hart van de stad. Doorgaans is het er drukker, 
voller en diverser. Je kan in feite zeggen dat een werking in 
de kern van een stad ‘superdivers’ is. Dit houdt in dat er niet 
alleen grote verschillen tussen de verschillende minderheden 
zijn, maar ook dat de leden van de verschillende doelgroe-
pen onderling grote verschillen laten zien. Denk maar aan de 
stad Antwerpen, waar er meer dan 170 nationaliteiten met 
verschillende culturen en gewoonten zijn. Dat vraagt veel 
specifieke kennis en vaardigheden van een pedagogisch 
team. 

DIVERSE JEUGD IN EEN DIVERSE 
OMGEVING

Van een pedagogisch team dat in de stad werkt, wordt 
verwacht dat zij ‘stadsbekwaam’ zijn en niet in stereotypen 
of tegenstellingen denken en werken. Zij kijken vanuit een 
breed en genuanceerd perspectief naar de veelkleurige 
populatie en beschikken over de vaardigheden om met hen 
relaties aan te gaan in een klimaat waarin aandacht is voor 
gemeenschappelijkheden, maar ook voor verschillen.

Habbekrats is er zich ook van bewust dat niet alleen de 
populatie, maar ook de stedelijke, kosmopolitische omgeving 
uniek is en vele kansen biedt. Denk maar aan de de veelheid 
van sport- en cultuurcentra, en mogelijkheden tot vrijetijds-
besteding. Met andere woorden, de stad is een zeer rijke 
omgeving, met vele kansen op samenwerking met andere 
professionele diensten, jeugdwerkers en sleutelfiguren.

Habbekrats heeft, omwille van de vestiging van haar wer-
king in de stadskernen, van bij de start sterk geïnvesteerd in 
de stadsbekwaamheid van haar team. De teamleden zijn 
geselecteerd op hun vaardigheden om in een breed, stede-
lijk perspectief te werken. Habbekrats is er zich, samen met 
haar team van bewust dat deze positie zeer vele voordelen 
oplevert. In de eerste plaats naar de doelgroep zelf, die zich 
heeft vereenzelvigd met de brede, niet stereotype aanpak 
van de organisatie waarin ze zich thuis voelt. Ze voelen zich 
door de organisatie beter begrepen en krijgen de kans om 
aan te sluiten bij andere peergroepen. Wie een Jongeren-
Trefpunt bezoekt, ondervindt aan den lijve hoe de werking 
een afspiegeling vormt van de diversiteit van de stad.

Een ander belangrijk voordeel van een plaats in het cen-
trum van de stad is de mogelijkheid om zich duidelijk zicht-
baar te presenteren aan de bevolking, en tastbaar deel uit te 
maken van een veilige omgeving in de samenleving.

ANTWERPEN

GENT

HASSELT

PLAATS VAN HABBEKRATS IN 

HET HART VAN DE STAD
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Dit was van bij het begin een bewuste keuze van 
Habbekrats. We wilden de jongeren een plaats bieden in het 
hart van de samenleving, opdat die met hen zou (moeten) 
samenleven. Die plaats in het hart van de stad is echt ver-
worven. Sterker, Habbekrats wist de plaats in het hart van 
de mensen te veroveren.

HET GEDROOMDE HUIS

Het geldt voor iedereen, maar voor een jeugddienst in het 
hart van de stad nog meer: ‘Kies je droomhuis’.  Vergelijk het 
met een winkel of een restaurant. Een mooi huis, goed 
bereikbaar, goed zichtbaar is een grote troef.                                                              
Voor jongeren geldt dat ook. Je kan onmogelijk zeggen dat 
je heel erg in je jongeren gelooft en dat vervolgens niet ver-
talen in hun huisvesting.                         

Habbekrats heeft van bij het begin gekozen voor mooie, 
warme, comfortabele huizen. We kunnen dit doen dankzij 
private partners die ook graag worden geassocieerd met 
een mooi project, dat kwaliteit uitstraalt. Dat zo’n huis zich 
middenin de stad bevindt, is ook voor hen een troef.

BESLUIT

De steden in Vlaanderen zijn in volle transitie. Eén voor 
één transformeren ze naar veilige zones, waar het beter 
leven is. Auto’s worden gebannen, beton maakt plaats voor 
groen, rivieren worden weer zichtbaar gemaakt, er ontstaat 
een groot wandel en fietsnetwerk… Kortom, het leven in de 
stad wordt steeds meer gekenmerkt door comfort, veiligheid 
en warmte. Het is belangrijk dat stadsbesturen in hun voor-
nemens om de stadskern te vernieuwen ook rekening hou-
den met kinderen en jongeren. Zij kunnen mee de stadskern 
kleuren en opfleuren, want waar kinderen zijn, is het goed 
toeven. Habbekrats is fier om hierin een waardevolle en 
graag geziene partner te zijn.

BRUSSEL

ENKELE RECENTE 

HABBEKRATS-PROJECTEN IN DE 

STAD

Het HELDENPLEIN in ANTWERPEN

SURPLAS in BRUSSEL

Het TIENERSTRAND in OOSTENDE

De ZUIDPOOL in Gent

Het OVERKOPHUIS in Oostende

OOSTENDE
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8. INTEGRITEITSBELEID EN API
Als professionele jeugdwelzijnsorganisatie draagt 

Habbekrats sinds haar ontstaan zorg voor de integriteit 
van de jongeren, het team en de eigen organisatie.  
Om dit te formaliseren werd een zogenaamde  
‘deontologische code’ opgesteld waarvan elke mede-
werker (vast, student, vrijwilliger…) een kopie ontvangt 
en formeel onderschrijft. 

Habbekrats hanteert in haar integriteitsbeleid drie com-
plementaire benaderingen: Het KWALITEITSBELEID  vloeit 
voort uit de onderschrijving van de Kinderrechten en de 
Universele Rechten van de Mens. In de praktijk wordt  de 
hele werking afgetoetst aan een normatieve filter10 Daarin 
stelt Habbekrats dat haar programma over de gehele 
breedte de test van de ‘drie W’s’ moet kunnen doorstaan: 
Warmte, Waarden en Waarheid. De waarden die we bedoe-
len zijn terug te vinden in de filosofie: Gelijkheid, Solidariteit 
en Rechtvaardigheid. 

In haar PREVENTIEBELEID hanteert Habbekrats een 
‘Charter van Respect’. Elke deelnemer onderschrijft dit char-
ter bij het aanvragen van een Habbekratspas. Zo stemmen 
ze in met de regels van respect die gelden in en buiten de 
Habbekratswerking. Bij het betreden van het 
Habbekratsdomein wordt men geconfronteerd met 16 picto-
grammen. Die maken voor iedereen in ‘alle talen’ duidelijk 
wat de leefregels zijn. Het toekennen van de Habbekratspas, 
het toelichten van de pictogrammen en het onderschrijven 
van het charter behoren tot een interactief gebeuren, waarbij 
begeleiders en jongeren telkens opnieuw aan de integriteits-
regels worden herinnerd. Eveneens binnen haar preventief 
beleid neemt Habbekrats integriteit op als een belangrijk 
item in haar vormingsaanbod naar jongeren en medewerkers.

Het REACTIEBELEID rond integriteit kreeg in Habbekrats 
vorm door het inschakelen van een ‘Warme Werker’, een 
vertrouwenspersoon in elk Jongeren-Trefpunt. De inzet van 
deze werkers lag aan de bron van het realiseren van een vol-
ledige ‘warme werking’. Warm is hier synoniem voor veilig-
heid en geborgenheid, en schept een sfeer waarin het 
mogelijk is het hart te luchten. Sedert het Beleidsplan 
Habbekrats 2.0 in 2016 werd dit gegeven verder uitgewerkt 
tot het luik ‘Verbinden’, dat vandaag onlosmakelijk deel uit-
maakt van de gehele Habbekratswerking.

Om het integriteitsbeleid te vervolledigen werd in de loop 
van 2019 een API11 aangesteld. De API heeft als taak de ver-
schillende cases op te volgen die lokaal worden behandeld, 
die discreet te registreren en indien nodig bij te springen met 
raad en advies.  Op die manier wordt het juiste traject  
verzekerd en worden de lokale vertrouwensfiguren  
ondersteund met de juiste vorming, expertise en thema’s. De 
API zorgt er voor dat het integriteitsbeleid van de organisatie 
up-to-date blijft.

10Habbekrats 2.0, Beter dan het 

Origineel, 11/2016, p. 10
11Aanspreekpunt Integriteit
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 12 https://www.unicef.nl/pers/2020-12-11-unicef-kinderarmoede-zal-in...
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SLOTWOORD
Het streefdoel van Habbekrats is om via de doelstellingen 

uit dit beleidsplan zo veel mogelijk kinderen en jongeren hun 
veerkracht te laten ontdekken en leren gebruiken. 

Via vertrouwen, daadkracht, speelkracht en alle andere 
krachten die jonge mensen zo sterk in zich dragen.

De besmetting met het virus, die tijdens het schrijven van 
dit beleidsplan op haar tweede hoogtepunt is, heeft een 

negatief effect op ons leven. Het veroorzaakt eenzaamheid. 
Mensen moeten schuilgaan achter glas of een mondmasker. 

Of erger, ze moeten gedwongen thuisblijven. Maar het 
veroorzaakt eveneens wantrouwen. Dikwijls gericht naar 

jongeren voor wie de straat hun thuis is. Kwetsbare groepen 
die door  Covid 19 nog meer worden uitgesloten, terwijl zij 

precies onze aandacht het meeste nodig hebben. 
Echter, daar valt niet de meeste schade.

 
‘De impact van de crisis op de kinderen is zo enorm 

dat ze langdurig, dalende levensomstandigheden tot 
gevolg heeft.’ Dat lezen we in het UNICEF-rapport12 dat 

net vandaag verschijnt met de verontrustende kop: 
‘Kinderarmoede zal in rijke landen minstens vijf jaar 

boven het niveau van voor de Coronacrisis’ liggen.

Vijf jaar. Dan is het december 2025, het moment dat we 
de doelstellingen uit dit beleidsplan mogen afvinken.  

Het moment dat we weten of we hiermee tenminste hebben 
kunnen bijdragen aan het lot van de kinderen en jongeren 

waarover Habbekrats zich bekommert.
Habbekrats komt met haar Beleidsplan ‘Voluit voor 

Veerkracht’ in actie met een project dat zich verzet tegen 
kinderarmoede, uitsluiting en kwetsbaarheid. Habbekrats wil 
meehelpen om kinderen opnieuw te activeren. De veerkracht 

die daarvoor nodig is, is intrinsiek bij mensen aanwezig. 
Misschien nog het meest bij jongeren. Alleen moet men deze 

kracht weten te ontlokken. Niet toelaten dat het noodlot, in 
welke vorm dan ook, toeslaat of onherstelbare schade 

veroorzaakt. Dat vergt een sterke en totale aanpak.
Het plan dat Habbekrats hier presenteert, is ambitieus en 

staat bol van daadkracht. Het kan echter enkel slagen met 
uw goedkeuring. U die ons als overheid of als private partner 

het vertrouwen en de middelen geeft om met de 
doelstellingen uit dit beleidsplan aan de slag te gaan. 

Samen met u kan het lukken!

Chris Van Lysebetten, Algemeen Coördinator, 
11 december 2020



Onder de Hoge Bescherming van H.M. Koningin Paola


