
Expert Hans Cools,
beleidsmedewerker Lokaal Jeugdbeleid Vlaanderen:

‘Jeugdbeleid Temse
staat model voor Vlaanderen’

Hans Cools (Temse, 1986), een begrip in Temsese jeugdkringen. Zijn c.v. ver-
meldt: groepsleiding Chiro Overal, oprichter-bezieler ‘Jeugd Temse in Bewe-
ging’, lid Jeugdraad, bestuurslid JOC De Nartist, animator Speelplein SpeGT, 
penningmeester-regisseur Theater Flanel, oprichter zaalvoetbalclub ’t Schrijverke 
United, medeoprichter-bestuurslid Temst Jupporters Belgium (supportersclub 
Rode Duivels, peter: Jan Vertonghen). Ook buiten de gemeentegrenzen is hij 
goed bekend. Naast vrijgestelde van Chirojeugd Vlaanderen was hij een sleu-
telfiguur bij de vzw Zin-d’erin(g)/Jong & Van Zin, die zich inlaat met basisvor-
ming en begeleiding van jongeren. Sinds 2016 is hij beleidsmedewerker van de 
vzw De Ambrassade: hij is het aanspreekpunt voor het erkende Jeugdwerk in 
Vlaanderen m.b.t. Lokaal Jeugdbeleid. Zijn ervaring heeft hem tot een autori-
teit gemaakt in de sector. Het is dan ook een Eiffeltorenhoog compliment als hij 
Temses jeugdbeleid als model stelt voor Vlaanderen. We laten hemzelf aan het 
woord. 

“De laatste jaren heeft de Vlaamse overheid veel veranderingen doorgevoerd 
inzake jeugdbeleid. Vroeger kregen de gemeenten een potje geld voor jeugd-
beleid. In ruil werd een Jeugdbeleidsplan opgemaakt, met items als brandveilige 
lokalen, fuifbeleid, info voor jongeren-met-vragen, investeren in jeugdinfra-
structuur…
Als 10’er en prille 20’er mocht ik van dichtbij meemaken hoe Temse onder 
schepen van Jeugd Hugo Maes al de primus van de klas was. Elke jeugdbewe-
ging kreeg zekerheid over z’n lokalen en speelpleinen voor de komende 50 jaar. 
Daarnaast kon het jeugdwerk op de gemeente rekenen voor kampvervoer en 
allerhande logistieke technische ondersteuning. JOC De Nartist groeide van een 
gezellige clubje uit tot een nieuwbouw met alle hedendaagse mogelijkheden en 
een polyvalente zaal. De Jeugdraad werd meer dan enkel een adviesraad. 
Jaren later kwam ik professioneel in het Vlaamse Jeugdwerk terecht in Brussel. 
Ik nam het Jeugdbeleid van Temse als maatstaf en dacht dat dit wel overal zo 
zou zijn. Maar al snel werd die verwachting doorprikt. Temses beleid uit mijn 
jeugd was wel degelijk het beste, een model voor de anderen! 
Sindsdien heeft Temse niet stil gezeten. De kijk op modern jeugdbeleid is eigen-
lijk ‘goed gemeentelijk beleid voor de kinderen en jongeren die er wonen’. Dat 
maakt dat we jeugdbeleid veel breder bekijken: elke schepen of ambtenaar zou 
zich de vraag moeten stellen welke effecten hun keuzes hebben op kinderen 
en jongeren. Daarom is het belangrijk hen de kans te geven na te denken over 
de toekomst van onze gemeente. Ook hierin staat Temse vooraan in de rij. Als 
1 van de eerste 15 gemeenten in Vlaanderen behaalde zij het label Kindvrien-
delijke Gemeente. Schepen Debby Vermeiren en de Jeugddienst o.l.v. Joke 
Maes namen daarvoor alle gemeentelijke diensten op sleeptouw om van Temse 
een steeds aangenamere plaats te maken om op te groeien. Nu wordt het de 
uitdaging dit label 100% waar te maken. Het jeugdwerkbeleid draait al op volle 
toeren en de jeugdinfrastructuur is dik in orde. Kan de gemeente Temse ook een 
voortrekkersrol spelen om kinderarmoede de gemeente uit te helpen? Diversi-
teit onder onze kinderen en jongeren als vanzelfsprekend te laten zijn? En de 
participatie van kinderen en jongeren aan de bouw, de verwezenlijking en de 
innovatie van ons lokaal beleid als een evidentie te beschouwen?
Met onze recente geschiedenis, de ervaring van de Jeugddienst, de goede wil 
van het voltallige bestuur en natuurlijk de kinderen en jongeren die talrijk in 
Temse wonen, hebben we alvast alle troeven in handen om ook de komende 
jaren topspeler te blijven inzake jeugdbeleid!”
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