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LIJST MET AFKORTINGEN

ACCE: Ambtelijke coördinatie cultuureducatie
ASCW: agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen
ADJ: vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme
BBC: Beheers- en Beleidscyclus
DAC: Derde Arbeidscircuit
EDO: Educatie Duurzame Ontwikkeling
ENCE: Expertise Netwerk Cultuur Educatie
EVC: Erkennen Verworven Competenties
IVRK: Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
JKP:
Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019
JOP:
Jeugdonderzoeksplatform
KeKi: Kenniscentrum Kinderrechten vzw
LGBT: Lesbian, Gay, Bisexual en Transgender (lesbisch, homo, biseksueel en transgender)
NCRK: Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind
OCM: Open Coördinatie Methode
OD:
Operationele doelstelling
o.m.:
onder meer
PAJ:
Platform Allochtone Jongeren vzw
RA:
Regeerakkoord
RIA:
Reguleringsimpactanalyse
SARC: Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Sd/
Strategische doelstelling
SWOT: Strength, Weakness, Opportunity, Threat (sterkte, zwakte, kansen, bedreigingen)
VAK: Vlaams Actieplan Kinderrechten
VIP Jeugd: Vlaams InformatiePunt Jeugd vzw
VJP:
Vlaams Jeugdbeleidsplan
VJR: Vlaamse Jeugdraad vzw
VKS: Vlaamse Kwalificatiestructuur
VR:
Vlaamse Regering
ViA:
Vlaanderen in Actie
VVJ: Vereniging Vlaamse jeugddiensten vzw
WMKJ: Werking Maatschappelijk Kwetsbare Kinderen en Jongeren

Decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en de stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling
van het provinciaal jeugdbeleid.

Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

Decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de
vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme
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LEESWIJZER

Voor u ligt de beleidsbrief Jeugd 2014. Deze beleidsbrief bouwt voort op de structuur die werd aangereikt door
de beleidsnota Jeugd 2009-2014. Dat betekent dat de strategische en operationele doelstellingen ook nu weer het
kader bieden voor de uitdagingen die in 2014 voorliggen.
Met deze beleidsbrief geef ik ook uitvoering aan acties uit het Vlaams Jeugdbeleidsplan, het Vlaams Actieplan
Kinderrechten, ViA. De verwijzingen naar deze acties worden aangegeven in voetnoten.

Pascal SMET
Minister van Jeugd en coördinerend minister Kinderrechten

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 2217 (2013-2014) – Nr. 1

7

I MANAGEMENTSAMENVATTING
Het laatste jaar van een regeerperiode is er altijd één van dingen afronden en naar buiten treden met resultaten.
Dit is exact wat ik ook binnen het beleidsveld jeugd zal doen.
Er werden heel wat onderzoeken opgestart die in 2014 voorgesteld zullen worden. We komen naar buiten met de
resultaten van het onderzoek van de jeugdhuizen en de 0-meting van het lokale jeugdbeleid. Ook de kennis en
ervaring verworven in de begeleidingsopdracht met focus op het wegwerken van drempels van jeugdbewegingen
voor kinderen en jongeren in armoede en de daaraan verbonden publicatie, maken we in het voorjaar van 2014
aan de sector en de lokale besturen bekend. Ook presenteren we in 2014 de eerste resultaten van de derde JOPsurvey.
Een aantal nieuwe onderzoeken worden uitgeschreven: de speelpleinwerkingen worden doorgelicht, en er komt
een onderzoek bij ouders als stakeholder van het jeugdwerk. De kinderrechtenmonitor wordt eind 2013
gefinaliseerd. In 2014 worden de indicatoren, de operationalisering en de groeipaden dan ook voorgesteld.
De structureel gesubsidieerde organisaties gaan aan de slag met hun enveloppe voor de beleidsnota 2014-2017.
We zorgen ervoor dat dit najaar met elk van hen een subsidieovereenkomst wordt afgesloten, met duidelijke
doelstellingen. In de periode 2014-2017 worden 58 verenigingen landelijk georganiseerd jeugdwerk, 14
verenigingen informatie en participatie en 14 cultuureducatieve verenigingen gesubsidieerd op basis van hun
beleidsnota die ze op 1 januari 2013 indienden in het kader van het decreet vernieuwd jeugd- en
kinderrechtenbeleid. Daarnaast dienden ook politieke jongerenverenigingen een subsidieaanvraag in, en waren
er erkennings/subsidieaanvragen van nieuwe verenigingen.
Los daarvan lanceerde ik in 2013 twee projectoproepen (homofobie en verdraagzaamheid) en wil ik in 2014
verdergaan op dit elan en opnieuw één of meerdere projectoproepen lanceren in het kader van het instrument
voor de realisatie van het Vlaams Jeugdbeleidsplan en het Jongerenpact2020.
Zelf maken we dit najaar en in 2014 prioritair werk van het opstellen van een specifiek uitvoeringsbesluit, zodat
de nieuwe regelgeving inzake de attesten in 2015 in voege kan treden. Er worden generieke instrumenten (bv.
stageboekje, sjabloon voor competenties begeleiders, enz.) uitgewerkt die de implementatie moeten
vergemakkelijken. Hiermee wordt het mogelijk om de leerresultaten van (kader)vormingsprocessen in het
jeugdwerk beter te identificeren en te documenteren.
De Ambrassade zal vanaf 2014, verhuisd en wel, op volle kracht, het jeugdbeleid mee vorm geven, en de
jeugdsector ondersteunen. Hun ambities voor 2014 zijn groot. Ze maken werk van een groots verkiezingsproject,
met 100 jongeren die opgeleid worden tot jongerenambassadeurs voor evenveel thema‟s die kinderen en
jongeren aanbelangen. Anderzijds zijn ze gestart met de voorbereiding van hun co-creatief inhoudelijk kompas
en de organisatie van een inspirerend netwerkevent, een opvolger voor het JET-congres van begin 2010.
Maar, ik blijf ook de andere op naam gesubsidieerde bovenbouwspelers subsidiëren voor hun heel specifieke
taken.
Nog nieuw, is de regeling die werd uitgewerkt om de professionalisering in de jeugdhuissector te ondersteunen.
Mits ze aan een aantal voorwaarden voldoen, kunnen een veertigtal grotere jeugdhuizen in 2014 personeels- en
werkingssubsidies krijgen voor de uitvoering van projecten ter bevordering van de artistieke expressie bij
jongeren, of ter ondersteuning van het ondernemerschap bij jongeren.
De vermindering van administratieve lasten voor de jeugdverenigingen zal eindelijk concreet vorm krijgen. Op
basis van de vier actieplannen voorbereid door De Ambrassade wordt een overleg opgestart – liefst samen met
het Vlaams Parlement- met de diverse betrokken actoren en beleidsniveaus waarbij de regulitisthema‟s worden
aangekaart en wordt gezocht naar een draagvlak voor de voorgestelde oplossingen.
Ook Europa stelt ons in 2014 voor nieuwe uitdagingen: onder de titel Erasmus+ gaat vanaf 2014 het nieuwe
Europese programma van start. Voor Jeugd zal ik JINT opnieuw aanduiden als Nationaal Agentschap om dit
programma uit te voeren. Ik zal JINT de opdracht geven om hiervoor samen met EPOS een promotiecampagne
op touw te zetten, zodat de vele vrijwilligers en jeugdorganisaties in Vlaanderen de mogelijkheden van het
programma ten volle leren kennen en kunnen benutten. Op 16 november 2013 organiseert JINT opnieuw Go
Strange, de informatiebeurs voor jongeren die naar het buitenland willen. Deze gaat door in het ICC in Gent.
Hier zal ik het nieuwe programma Erasmus+ met de nodige luister lanceren.
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Voor 2013 is de conferentie Jong in de Stad absoluut het melden waard: een inspiratie-, uitwisselings- en
kennisdelingsmoment dat beleidsmakers en politici op het lokale (stedelijke) en Vlaamse niveau versterkte in het
uitbouwen van een integraal jeugdbeleid naar jongeren in de steden. In opvolging hiervan zal VVJ het
zelfevaluatie-instrument kindvriendelijke gemeente verder ontwikkelen.
In 2014 worden de strategische meerjarenplannen van de Vlaamse gemeenten en de daaraan verbonden
subsidieaanvragen in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het jeugdbeleid, beoordeeld door de
administratie. Vanaf 2014 worden extra middelen vrijgemaakt voor de uitvoering van de tweede Vlaamse
beleidsprioriteit „ het verhogen van de participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren die opgroeien in
maatschappelijk kwetsbare situaties‟.
Ik zal in het voorjaar van 2014, in opvolging van de diversiteitsdag, een originele publicatie over superdiversiteit
in het jeugdwerk Niets meer… dan gelijkheid, voorstellen. De publicatie kijkt voorbij het poneren van „bestpractices‟ en zet in op het concreet vertalen van nieuwe paradigma‟s in het diversiteitsdiscours naar het
jeugd(werk)beleid. In mei wordt een studiedag georganiseerd over Romajongeren voor de jeugdsector. VVJ
werkt hiervoor het concept uit.
De studie- en informatiedagen (SID-in‟s) voor de laatstejaarsstudenten van het secundair onderwijs worden voor
het eerst verruimd met een luik jeugdinformatie.
In verschillende Europese steden ontstaan open, creatieve experimenteerruimtes voor jongeren. In het voorjaar
2013 zette Demos in samenwerking met mijn administratie en ACCE een beleidstraject op rond het hoe en
waarom van deze „jeugdculturele zones‟ in Vlaanderen. Tijdens de Week van de Jeugd (mei 2013) ging dit
traject officieel van start op „Vrijhavens. Inspiratiedag over ruimte voor jong cultureel verzet‟. Het traject moet
in de zomer van 2014 uitmonden in een publicatie. Bedoeling is om hiermee effectief ook maatschappelijk
kwetsbare kinderen en jongeren te bereiken en kennis te delen.
Natuurlijk blijf ik ook inzetten op jeugdinfrastructuur: in 2014 zal het masterplan voor het Vormingscentrum
Destelheide gepresenteerd worden. Op De Hoge Rielen is men volop bezig aan de uitvoering van het eigen
masterplan: er werd werk gemaakt van het ontwerp van nieuwe sanitaire boxen en de eerste aanzetten werden
gegeven voor het hernieuwen van bestaande loodsen en paviljoenen. Op 19 oktober wordt het Wadi-hostel
plechtig ingehuldigd, een vernieuwend architecturaal concept dat volledig geïntegreerd werd in de groene
omgeving.
De Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd verhuist. Alle ontleningen die voorheen gebeurden in de
loods van Machelen, zullen in 2014 plaatsvinden in de nieuwe loods in Nossegem. Parallel aan deze verhuis
werkt de ULDK ook aan een nieuw reserveringsprogramma. Dit nieuwe reserveringsprogramma zal vanaf de
ontleningen 2014 gebruikt worden.
Op basis van het nieuwe decreet voor de subsidiëring van jeugdverblijven, ontving het agentschap tijdig 75
aanvragen van erkende jeugdverblijfcentra type C of hostels. Dit is een verhoging van negen aanvragen ten
opzichte van de subsidiëring voor 2013.
Tot slot, nog iets over de instrumenten voor het jeugd- en kinderrechtenbeleid. In 2014 zal ik zorgen voor het
eindrapport bij het VJP/VAK 2010-2014. In opvolging van de resolutie over de optimalisering van het
middenveld kinderrechten, wordt ondertussen de werking van de aanspreekpunten, de reflectiegroep en de
JoKER verbeterd waar nodig. Ik vroeg het Kenniscentrum Kinderrechten (KEKI) om te voorzien in training voor
de overheid en de aanspreekpunten in het bijzonder.
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II STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
SD 1 - ZOVEEL MOGELIJK KINDEREN EN JONGEREN RUIMTE GEVEN OM ZICH TE
VERENIGEN EN ZICH TE ENGAGEREN
OD 1.1 wetenschappelijk en systematisch onze kennis over jeugdwerk blijven uitbouwen en het jeugdwerk
monitoren
Bij het nemen van beslissingen moeten intuïtie, pragmatiek en visie getoetst worden aan empirie. Graag wil ik
meer data en onderzoeksmateriaal verzamelen en verspreiden om het jeugdwerkbeleid voldoende
feitengerelateerd te houden. Aan de hand van het globaal onderzoeksplan blijf ik inzetten op het verwerven en
ontsluiten van kennis en onderzoek. Ik doe dit door de resultaten van de relevante instrumenten en
onderzoeksinitiatieven met elkaar te verbinden en maximaal te ontsluiten. Deze operationele doelstelling is nauw
verbonden met doelstelling OD 3.1 Investeren in een betere kennis van de leefwereld van kinderen en jongeren
en in instrumenten om die leefwereld te leren kennen.
Kwantitatief en kwalitatief onderzoek
Beleidsrealisaties 2013
In 2013 startte ik een nulmeting op voor het lokale jeugdbeleid. Met de afschaffing van het sectorale lokale
jeugdbeleidsplan en de invoering van de beleids- en beheerscyclus (BBC), is de context voor de planning en
uitvoering van het lokaal jeugd(werk)beleid in belangrijke mate veranderd. Met deze nulmeting (2013-2014) wil
ik inzicht krijgen in wat de ervaringen en verwachtingen zijn van lokale besturen binnen de vernieuwde context.
Door de uitvoerige participatie van gemeenten en steden aan de nulmeting, worden toekomstige evoluties beter
opgevolgd en kan de ondersteuning vanuit Vlaanderen zo relevant en doeltreffend mogelijk worden ingevuld.
Hiervoor gunde ik een onderzoeksopdracht aan het Instituut voor de Overheid (KU Leuven).
Op 13 september maakte ik de resultaten bekend van een onderzoek dat, nadat dit reeds voor de
jeugdbewegingen gebeurde, het jeugdwerk gericht op maatschappelijk kwetsbare jongeren in kaart brengt. Nog
in 2013 startte ik een vergelijkbaar onderzoek op voor de jeugdhuissector.
De wijze van opmaak van een eerste jeugdwerkpeiler werd voorbereid. Er wordt nu gekeken naar een methode
om de administratieve lasten voor de sectororganisaties tot een minimum te beperken.
Bij een project van mijn collega bevoegd voor armoede over de toegankelijkheid van de jeugdbewegingen voor
kinderen in armoede, lanceerde ik een begeleidingsopdracht. De begeleidingsopdracht wordt uitgevoerd door
Demos vzw in samenwerking met VVJ vzw.
Ook werd in 2013 een nieuwe JOP-survey afgenomen, zowel met een representatieve steekproef voor
Vlaanderen als een bijkomende bevraging in Antwerpen, Gent en Brussel en in een selectie van Vlaamse
scholen. Afstemming tussen het Jeugdonderzoeksplatform (JOP), het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) en
onze eigen onderzoeksprojecten blijft een vast aandachtspunt, net als de ontsluiting van de onderzoeksresultaten.
Met de halfjaarlijkse nieuwsbrief „Jong Geleerd‟ heb ik expliciet en zo ruim mogelijk gecommuniceerd over
jeugdonderzoek en een vertaalslag gemaakt die het wetenschappelijk materiaal bruikbaar maakt voor iedereen
die met kinderen en jongeren werkt.
Beleidsopties 2014
Ook in 2014 blijf ik de vinger aan de pols houden. Naast gesprekken met jongeren, jeugdwerkers, adviezen, laat
ik me voeden door cijfers en onderzoek. Ik nam me voor om deze legislatuur een inhaalbeweging te realiseren
wat betreft onderzoek en startte een reeks op waarmee we, mijn administratie, maar zeker ook de jeugdsector,
meer inzicht krijgen in de diverse vormen van jeugdwerk, en zo ook in het jeugdwerk tout court.
In 2014 stellen we de resultaten van het onderzoek van de jeugdhuizen en de 0-meting van het lokale
jeugdbeleid voor. Ook de kennis en ervaring verworven in de begeleidingsopdracht met focus op het
wegwerken van drempels van jeugdbewegingen voor kinderen en jongeren in armoede, en de daaraan verbonden
publicatie, maken we in het voorjaar van 2014 bekend aan de sector en de lokale besturen.
Na de jeugdbewegingen, de werkingen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en de jeugdhuizen,
geef ik in 2014 de opdracht voor het voeren van een onderzoek naar de speelpleinwerkingen. Hiervoor zal
zoals steeds, nauw samengewerkt worden met relevante actoren in het veld.
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Ook wil ik in 2014 een onderzoek opstarten rond de verwachtingen van ouders t.a.v. jeugdwerk. De ouders
vormen een belangrijke stakeholder van het jeugdwerk. Op die manier wordt het debat over het jeugdwerk
verruimd van een gesprek tussen overheid en sector, naar een andere stakeholder.
Ter afsluiting van de reeks jeugdbeleidsplannen die de gemeenten opmaakten tussen 1993 en 2013 maak ik een
laatste cijferboek „klassieke stijl‟. Een finale evaluatie van de geformuleerde prioriteiten
jeugdwerkinfrastructuur en jeugdcultuur wordt hierin opgenomen. We geven het cijferboek een plaats binnen de
monitoring van het toekomstige lokale jeugdbeleid. Deze monitoring van het lokale jeugdbeleid wordt
afgestemd op de ontwikkeling van de kinderrechtenmonitor en het traject kindvriendelijke steden dat bij de
stadsmonitor loopt.
In 2014 maak ik de eerste resultaten van de derde JOP-survey bekend. In het voorjaar zullen de onderzoekers
een overzicht geven van de meest relevante en opvallende cijfers uit de verschillende bevragingen: de
representatieve survey bij Vlaamse jongeren, de survey afgenomen bij leerlingen in Brusselse, Antwerpse,
Gentse scholen en een selectie van Vlaamse scholen, en uit de ouderbevraging. In het najaar volgt een
studiedag die vanuit al dit nieuwe onderzoeksmateriaal zal inzoomen op een specifiek thema.
In 2014 zal de nieuwe Participatiesurvey voor cultuur, jeugd, sport en media opgestart worden. De
Participatiesurvey wil inzicht krijgen in het participatiegedrag van de Vlaming, in participatiedrempels, de wijze
en context van participatie, de mechanismen die een impact hebben op participatie en de eventuele overlap of
verschillen in participatie. De dataverzameling, zal in de loop van 2014 gebeuren bij 3.000 Vlamingen tussen 14
en 85 jaar. Een gemengde stuurgroep voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media maakte de nodige voorbereidingen
om vanaf januari 2014 te starten met de derde Participatiesurvey. Het Steunpunt Cultuur en het
Jeugdonderzoeksplatform (JOP)sloten een samenwerkingsovereenkomst om een gezamenlijke dataverzameling
bij scholen op te zetten..Dit unieke longitudinaal onderzoek laat toe trends kwalitatief en kwantitatief te
duiden.(Competentie-) profiel jeugdwerker en opleiding(en) (zie ook OD 2.2)
Beleidsrealisaties 2013
In het voorjaar van 2013 bereidde de werkgroep attesten, waarin de sector en administratie zetelen, een wijziging
van het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid voor. Die werd in oktober voorgelegd aan de Vlaamse
Regering. Door deze wijziging zal de geattesteerde kadervorming een wettelijke basis krijgen.
Belangrijk bij deze herziening is dat het competentiedenken het vertrekpunt is voor de hervorming van de
geattesteerde kadervorming. Sinds vele decennia bestaat de praktijk om aan jongeren die bepaalde
kadervormingscursussen in het jeugdwerk volgen, attesten uit te reiken. Vanaf 1995 deed men dit via het
reglement Criteria voor het uitreiken van attesten aan jeugdwerkers; mits een paar kleine technische wijzigingen
is dit tot op heden in voege. Na 20 jaar is de visie op vorming grondig gewijzigd en is er een klimaat van
levenslang en levensbreed leren ontstaan, vandaar de noodzaak om de Criteria te herzien. Ik kies ervoor om het
uitreiken van attesten aan animatoren, hoofdanimatoren en instructeurs te reguleren in de sectorale regelgeving.
De transformatie van de huidige Criteria in die richting moet beschouwd worden als een eerste structurele stap
op weg naar het valideren van niet-formeel en informeel leren binnen een nationaal kwalificatiekader. De
werkgroep ontwikkelde competentieprofielen en formuleerde voorstellen over het traject dat een jongere moet
volgen om een attest animator, hoofdanimator of instructeur te krijgen.
Beleidsopties 2014
In het najaar leg ik een ontwerp van wijziging van het decreet Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleid voor
en na goedkeuring de bijhorende uitvoeringsbesluiten. De nieuwe regelgeving inzake de attesten zal in 2015 in
voege treden. In 2014 zullen we verenigingen informeren over de wijzigingen die deze nieuwe regelgeving
met zich meebrengt. In uitvoering daarvan zullen de administratie en de werkgroep attesten verder werk maken
van het uitwerken van generieke instrumenten (bv. stageboekje, sjabloon voor competenties begeleiders,
enz.) die de implementatie moeten vergemakkelijken. Hiermee wordt ingezet op het identificeren en
documenteren van de leerresultaten van (kader)vormingsprocessen in het jeugdwerk. Dit is de eerste
noodzakelijke stap om op termijn het valideren van niet-formeel en informeel leren mogelijk te maken.
Performante „bovenbouw‟
Beleidsrealisaties 2013
Op 6 december 2012 werd de vzw De Ambrassade boven de doopvont gehouden. Een eerste belangrijk feit van
de vereniging was de indiening van de beleidsnota 2014-2017 op 22 december 2012. Vanaf 1 januari 2013 ging
De Ambrassade aan de slag met zes strategische doelstellingen in de huidige werking van de drie gefusioneerde
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organisaties (Vlaamse Jeugdraad vzw, VIP Jeugd vzw en Steunpunt Jeugd vzw). Op 4 oktober 2013 werd de
nieuwe thuishaven van de vereniging in de Leopoldstraat te Brussel geopend. Tenslotte werd er in het najaar een
nieuwe subsidieovereenkomst opgemaakt tussen de Vlaamse overheid en De Ambrassade voor de periode 20142017.
Nog in het najaar van 2013 organiseer ik een eerste overleg tussen de administratie, de Vlaamse instellingen, de
Vlaamse Jeugdraad en andere zogenaamde bovenbouwspelers als denktank van het jeugdbeleid.
Beleidsopties 2014
Voor het zomerreces maakte ik de subsidie-enveloppes voor de instellingen bekend. Zo krijgen het
Kenniscentrum Kinderrechten en de Kinderrechtencoalitie vanaf 2014 respectievelijk een jaarlijkse subsidie van
234 000 euro en de 150 000 euro. Bij de beslissing over Keki en Kireco hielden we maximaal rekening met de
resolutie betreffende de optimalisering van het middenveld kinderrechten (zie achteraan). De
kinderrechtencoalitie wordt naast haar koepeltaak (decretale taak) gesubsidieerd voor het opmaken van een
schaduwrapport IVRK én het opvolgen van het VJP. De Vereniging Vlaamse Jeugddiensten werd met 50 000
euro verhoogd en dit om de mogelijke uitdagingen die de implementatie van het Planlastendecreet en de
Gemeentelijke Administratieve Sancties voor de lokale besturen stellen, aan te pakken. VVJ moet dit nauwe
samenwerking met Karuur vzw doen. De jaarlijkse subsidie voor VVJ vanaf 2014 bedraagt 403 500 EUR. Voor
Jint wordt de Bel‟J subsidie geoormerkt toegevoegd aan de enveloppe. Jint krijgt op die manier een structurele
subsidie van 921 000 euro. Over de enveloppe van De Ambrassade beslis ik in het najaar.
In 2014 faciliteert De Ambrassade een netwerk- en inspiratie-event voor 'verenigingen met bijzondere
opdracht' (JINT, VVJ, KeKi, Kinderrechtencoalitie, ADJ, Vlaamse Jeugdraad, CJT, VJH), de Afdeling Jeugd en
het kabinet van de Vlaamse minister van Jeugd.
Tewerkstelling jeugdsector
Beleidsrealisaties 2013
Ik leverde mijn bijdrage aan de uitvoering van het engagement in het social-profit akkoord inzake het
verzamelen van gegevens over de tewerkstelling in de jeugdsector. In 2013 werd naast de reeds op het
programma Cultuur voorziene 21 500 000 euro uit de vorige akkoorden, nog het bijkomend budget voor VIA 4
verdeeld aan de rechthebbende organisaties van de socioculturele sector.
In 2013 werd in nauwe samenwerking met Formaat vzw een nieuwe regeling uitgewerkt om de
professionalisering van de jeugdhuizen te ondersteunen.
Beleidsopties 2014
Mits ze aan een aantal voorwaarden voldoen, kunnen jeugdhuizen in 2014 tot 40 000 euro personeelssubsidie en
tot 5 000 euro werkingssubsidie krijgen van de Vlaamse overheid. Met deze extra subsidiepot kunnen een
veertigtal grotere jeugdhuizen personeels- en werkingssubsidies krijgen voor de uitvoering van projecten
ter bevordering van de artistieke expressie bij jongeren, of ter ondersteuning van het ondernemerschap
bij jongeren.
Formaat vzw kreeg ook een geoormerkte subsidie om een alternatief te bieden aan het verdwijnen van een
deel van de logistieke en technische tewerkstelling in de jeugdhuissector. Formaat moet hiervoor
samenwerken met actoren uit de tewerkstellingssector (lokale diensteneconomie, deeltijds onderwijs of
werkervaringsprojecten).
OD 1.2 de vrijwilliger in het jeugdwerk maximaal ondersteunen
Gevolgen van regelgeving voor verenigingen en vrijwilligers
De laatste decennia is de regelgeving sterk toegenomen en de administratieve last die ermee gepaard gaat, weegt
zwaar voor verenigingen en (jonge) vrijwilligers. In 2007 werd reeds een grondige analyse gemaakt van de
tijdrovende, overbodige administratieve procedures waar verenigingen mee geconfronteerd worden. Deze werd
in het najaar van 2011 geactualiseerd.
Beleidsrealisaties 2013
Na de intentieverklaring voor een positief kampklimaat en op basis van een rondetafel 'Camps-kampen', heeft
De Ambrassade het actieplan kampenregulitis verder uitgewerkt. In overleg met De Ambrassade bereidde ik een
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globaal plan van aanpak voor inzake de vermindering van administratieve lasten voor de jeugdverenigingen in
een Mededeling aan de Vlaamse Regering van 5 juli 2013.
Beleidsopties 2014
Op basis van de vier actieplannen voorbereid door De Ambrassade, wordt een overleg opgestart – liefst samen
met het Vlaams Parlement- met de diverse betrokken actoren en beleidsniveaus, waarbij de regulitisthema’s
worden aangekaart en wordt gezocht naar een draagvlak voor de voorgestelde oplossingen.
In opvolging van het actieplan kampenregulitis wacht ik op een initiatief van mijn collega Furlan om een nieuwe
rondetafel ’Camps-kampen’ te organiseren. De bedoeling is dat De Ambrassade tegen de zomer van 2014 de
campagne Respect op kamp herneemt, in nauwe samenwerking met de jeugdbewegingen en op basis van de
evaluatie van de vorige campagne.
Ontwikkelen van visie over waarde van vrijwilligerswerk
In uitvoering van het VJP (OD 23.1) zal De Ambrassade tegen eind december 2013 een bruikbare tool
ontwikkelen voor de jeugdsector waarmee een inhoudelijk debat over de functies van het jeugdwerk op gang
wordt gebracht. Ook de rol van jonge vrijwilligers in de samenleving wordt erin uitgewerkt.
Verenigingsleven actief, structureel en projectmatig ondersteunen
Beleidsrealisaties 2013
Op 1 januari 2013 konden de verenigingen die in 2012 structureel gesubsidieerd werden hun beleidsnota
indienen voor de periode 2014-2017. In 2013 werden deze verenigingen nog gesubsidieerd op basis van het
decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid van 18 juli 2008. Nog niet gesubsidieerde verenigingen konden op
1 juni 2013 hun erkenningsaanvraag voor de periode 2014-2017 indienen op basis van het nieuwe decreet.
De projectsubsidiëring liep in 2013 volgens het nieuwe decreet. Voor de tweede projectlijn, m.n. bijdragen aan
de realisatie van het VJP, deden we twee projectoproepen, namelijk een inzake het bestrijden van homofobie en
een projectoproep rond verdraagzaamheid. Daarnaast kregen alle gesubsidieerde verenigingen in 2013 de kans
om, in aanvulling op hun beleidsnota, een projectaanvraag in te dienen.
De bestaande projectlijn rond experimenteel jeugdwerk werd ook in 2013 verder gezet. Een overzicht van de
gesubsidieerde
projecten
vindt
de
lezer
op
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/expjeugdwerk_gesubsidieerd.aspx
Beleidsopties 2014
In de periode 2014-2017 worden 58 verenigingen landelijk georganiseerd jeugdwerk, 14 verenigingen
informatie en participatie en 14 cultuureducatieve verenigingen gesubsidieerd op basis van hun beleidsnota
die ze op 1 januari 2013 indienden in het kader van het decreet vernieuwd jeugd -en kinderrechtenbeleid.
Daarnaast dienden ook nieuwe verenigingen een erkenningsaanvraag in. De verenigingen waarvoor de
erkenning/subsidieprocedure met positief resultaat wordt afgerond, komen vanaf 2014 in aanmerking voor
subsidiëring. Alle ingediende dossiers werden voor 1 september ontvankelijk verklaard. Voor 1 november
worden verenigingen op de hoogte gebracht van het voornemen tot niet erkennen of subsidiëren. Verenigingen
kunnen hiertegen een gemotiveerd bezwaar indienen. Uiterlijk op 31 december ontvangen de verenigingen de
beslissing om over te gaan tot erkennen of subsidiëren.
De jonge vrijwilliger en het Europees Jaar van de Vrijwilliger
In de jeugdsector gaat het vaak over vrijwilligerswerk. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk zet zich al jaren
structureel in om organisaties in Vlaanderen die werken met vrijwilligers te ondersteunen en het
vrijwilligerswerk in de schijnwerpers te zetten. In Vlaanderen staat Jint verder in voor de uitvoering van het
Europees Jeugdprogramma (Youth in Action) dat bij uitstek jonge vrijwilligers aanzet om internationaal aan de
slag te gaan.
Beleidsrealisaties 2013
De ondersteuning van het jeugdwerk en derhalve het vrijwilligerswerk, zowel lokaal als landelijk, blijft de core
business van mijn beleid.
In overleg met de Zuid-Afrikaanse partner NYDA werd overeengekomen het uitgeprobeerde jaarlijkse
evenement stop te zetten. De Mandela-dag wordt in Zuid-Afrika georganiseerd op 18 juli, wat in de
vakantieperiode valt wanneer vrijwilligers moeilijk(er) te mobiliseren zijn. Tevens is, na het organiseren van
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Boost it! in Vlaanderen op 5/12/2012 (de internationale dag van de vrijwilliger), gebleken dat het concept van
een Mandela-dag in Vlaanderen niet echt toepasbaar is.
De besprekingen en ontwikkelingen in het kader van het nieuwe Europese programma heb ik nauwgezet
opgevolgd om maximaal zichtbaarheid en gewicht te geven aan het hoofdstuk ‟Jeugd„ (zie ook verder).
In 2013 werd Chiro (in samenwerking met de andere jeugdbewegingen) gesubsidieerd voor het ontwikkelen van
een pakket voor scholen rond engagement in de jeugdbeweging voor jongeren uit de tweede en derde graad van
het secundair onderwijs.
Het experimenteel project 'Platform Jongeren voor de Samenleving' werd in 2013 verder gesubsidieerd: jongeren
engageren zich op voltijdse basis voor zes maanden samenlevingsdienst in solidaire projecten. Naast hun
engagement op individuele basis kwamen de jongeren geregeld samen voor vormingen. Het pilootproject kon in
2013 beroep doen op meer en beter gespreide ontvangstorganisaties, waardoor meer jongeren de kans kregen om
mee te doen.
Beleidsopties 2014
Onder de titel Erasmus+ gaat vanaf 2014 het nieuwe Europese programma van start. Voor Jeugd zal ik JINT
opnieuw aanduiden als Nationaal Agentschap om dit programma uit te voeren. Ik zal JINT de opdracht geven
om hiervoor samen met EPOS een promotiecampagne op touw te zetten, zodat de vele vrijwilligers en
jeugdorganisaties in Vlaanderen de mogelijkheden van het programma ten volle leren kennen en kunnen
benutten.
JINT organiseert op 16 november 2013 weer Go Strange waar de jongeren die grensoverschrijdend
vrijwilligerswerk deden, hun verhaal kunnen delen, om aldus ook anderen enthousiast te maken en voor te
bereiden o.a. op internationaal vrijwilligerswerk.
Leiderschapsvorming bij kansengroepen
Beleidsrealisaties 2013
Om meer jongeren uit kansengroepen te laten doorstromen naar leiding werden volgende initiatieven genomen:
- in het kader van de herziening van de geattesteerde kadervorming werd het thema “diversiteit” expliciet
meegenomen;
- in het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid werd als criterium
voor het beoordelen van beleidsnota‟s “interculturaliteit” uit het vorige decreet vervangen door het ruimere
begrip “gelijkekansenbeleid”. Dit gaf mij de mogelijkheid om verenigingen te honoreren die in hun beleidsnota
2014 – 2017 bijvoorbeeld doelstellingen opnemen over de leiderschapsvorming van kansengroepen.
Beleidsopties 2014
In het voorjaar 2014 zal een communicatie worden opgezet, waarbij we enerzijds jongeren uit kansengroepen
wijzen op hun mogelijkheden om zelf (hoofd)animator in het jeugdwerk te worden en anderzijds het
jeugdwerk informeren over de kansen die zij jongeren kunnen bieden o.a. op basis van good practices.
Wat de good practices betreft, wil ik zeker de koploperstrajecten in de kijker plaatsen, die o.a. door de
verenigingen Uit De Marge en JeS worden opgezet.
Ook zal ik samen met de jeugdbewegingen een methodiek ontwikkelen rond engagement in de
jeugdbeweging voor jongeren uit de tweede en derde graad secundair onderwijs. Deze methodiek wil ik
promoten binnen scholen met een diverse samenstelling. Het is een lessenpakket om het concept Jeugdbeweging
bekend te maken bij diverse doelgroepen. Het lessenpakket plaatst de jeugdbeweging in een groter geheel. In
2012 werd er reeds voor lagere scholen een pakket ontwikkeld. Engagement is een extra insteek ten opzichte van
het lespakket lager onderwijs. Het pakket wordt in het najaar 2013 uitgetest en in het voorjaar 2014 bekend
gemaakt en verspreid.
OD 1.3 de laboratoriumfunctie van het jeugdwerk versterken
Impulsen voor innovatie en verdere ontwikkeling van het jeugdwerk/de jeugdsector
Beleidsrealisaties 2013
Zowel op de zes regionale congressen lokaal jeugdbeleid, als het vormingsmoment rond de tweede Vlaamse
beleidsprioriteit, besteedde ik aandacht aan de nieuwe regelgeving en de mogelijkheden tot het verruimen en
vernieuwen van het jeugdwerkaanbod, ook door het voorstellen van good practices. De website van het
agentschap blijft een goed forum voor het verspreiden van goede voorbeelden.
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In 2013 werden er, zoals voorzien in het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, twee
projectoproepen gelanceerd ter subsidiëring van vernieuwende projecten ter uitvoering van het Vlaams jeugd- en
kinderrechtenbeleidsplan, de beleidsnota Jeugd en de beleidsbrieven Jeugd Het betreft een projectoproep inzake
het bestrijden van homofobie en een projectoproep rond verdraagzaamheid. De bestaande projectlijn rond
experimenteel jeugdwerk werd ook in 2013 verder gezet.
De ingediende projecten spelen in op de mogelijkheden en bedreigingen van culturele diversiteit bij jongeren,
via educatieve games, door het opnemen van een sociaal engagement.
Eén van de indieners speelt in op de problematiek van Hate Speech, een fenomeen dat naar aanleiding van een
aantal reportages over ask.fm in de actualiteit is.
Jeugd(werk) in de (groot)stad
Beleidsrealisaties 2013
De conferentie “Jong in de Stad” vond plaats op 6 maart 2013 te Mechelen (Lamot-site). Ik bood hiermee een
inspiratie-, uitwisselings- en kennisdelingsmoment dat beleidsmakers en politici op het lokale (stedelijke) en
Vlaamse niveau versterkte in het uitbouwen van een integraal jeugdbeleid naar jongeren in de steden. De
verhalen van jongeren die zich bewegen in de stad stonden centraal tijdens deze conferentie; ze werden
aangevuld met wetenschappelijk onderzoeksmateriaal. Zowel binnenlandse als buitenlandse voorbeelden werden
gepresenteerd. Er was ruimte voor discussie, uitwisseling en netwerking. Op de conferentie werd ook aandacht
besteed aan de uitdagingen van het jeugdwerk in stedelijke context. Het centrumstedenoverleg georganiseerd
door de VVJ biedt de ideale ruimte om verder uit te wisselen en expertise op te bouwen over de rol en
ondersteuningsmogelijkheden van het stedelijk jeugdwerk.
Op 26 april organiseerde ik een extra vormingsmoment voor die gemeentebesturen die in aanmerking komen
voor de tweede Vlaamse beleidsprioriteit. Uit de Marge, VVJ en VVSG waren partners bij de organisatie. Enkele
lokale besturen kwamen goed draaiende acties en projecten voorstellen.
Er vond overleg plaats tussen de medewerkers van minister Van den Bossche bevoegd voor Stedenbeleid, mijn
eigen medewerkers, afgevaardigden van het team Stedenbeleid (ABB), de afdeling Jeugd en de VVJ, over het
uitbreiden van de stadsmonitor met indicatoren in verband met kindvriendelijkheid van de stedelijke omgeving.
Het pilootproject van VVJ in dit verband werd bij drie van de vier centrumsteden succesvol afgerond, bij twee
van deze steden wordt kindvriendelijkheid ook expliciet opgenomen binnen de strategische meerjarenplanning
en dit over beleidsdomeinen heen. Dit project kan dus een succes genoemd worden. Om een zelfevaluatie
instrument te ontwikkelen dat voor alle Vlaamse steden en gemeenten bruikbaar is, werd het project uitgebreid
naar kleinere gemeenten. Hiervoor voorzag ik extra financiële ondersteuning voor VVJ.
Mijn administratie was betrokken bij de innovatieve en originele projecten in het kader van het stedenfonds, die
in 2013 exclusief op kindvriendelijke steden waren gericht.
In de voorbereiding van „Jong in de stad‟ werden honderd jongeren met heel diverse profielen bevraagd over hun
beleving van de stad. De resultaten hiervan werden meegenomen in de omgevingsanalyse die opgemaakt werd
voor het volgende Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan. Zie het rapport 100x Jong in de Stad, een
weergave van de interviews die met honderd heel diverse jongeren werden afgenomen over hun visie op de stad
van nu en van de toekomst http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/jongindestad_doc/publicatie_JongindeStad.pdf.
Beleidsopties 2014
Stedenbeleid ontwikkelt samen met de dertien centrumsteden een luik over kindvriendelijke steden. Het gaat
over het ontwikkelen van een visiematrix, die later vertaling zal krijgen in een specifiek luik rond
kindvriendelijke steden in de stadsmonitor. Mijn medewerkers zitten hier mee aan tafel, onder meer om de
bestaande kennis rond kinderrechten, jongeren in de stad, buitenspelen, enz. die in de laatste jaren werd
ontwikkeld, mee te nemen.
VVJ krijgt projectsubsidies voor de uitbreiding van de pilootgroep kindvriendelijke steden, en zal in het kader
van zijn subsidieovereenkomst het zelfevaluatie-instrument kindvriendelijke gemeente ontwikkelen.
De Ambrassade bekijkt samen met de jeugdsector de noden en behoeften met betrekking tot grootstedelijk
jeugd(werk)beleid om eventueel een Platform stedelijkheid op te starten met diverse partners uit het
jeugdwerk.
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Samenwerkingsverbanden met de commerciële sector
Beleidsrealisaties 2013
De zesde editie van de Buitenspeeldag was een historische editie. Voor de eerste keer stapte een andere
mediapartner mee in het verhaal: Ketnet zette op 27 maart 2013 net als Nickelodeon het scherm op zwart.
Kinderen kregen tal van buitenspeelmogelijkheden in 199 gemeenten, 8 districten en 18 lokale organisaties.
In de afgelopen jaren werkten we samen met de VRT rond Mijn Kunst is Top en de Checklist. Naar aanleiding
van deze samenwerkingen vonden we het belangrijk en noodzakelijk dat ook het jeugdwerk en de VRT elkaar
beter zouden leren kennen. Zo faciliteerde ik op vrijdag 17 mei een ontmoeting tussen VRT (Ketnet, de
jongerenzender OP12), jeugdwerkers en jeugdconsulenten uit Vlaanderen en Brussel. Er namen 55
jeugdwerkers/jeugdconsulenten deel aan deze ontmoeting. Andere redenen voor deze ontmoetingen zijn het
toenemend belang van media in de leefwereld van kinderen en jongeren, de beeldvorming over kinderen en
jongeren in diezelfde media en de opportuniteiten die dit medium biedt om alle kinderen en jongeren te bereiken.
Hetgeen de jeugdsector en de media verbindt is het bieden van een leuke ontspanning aan kinderen en jongeren,
hen begeleiden bij het opgroeien en hen inspireren, coachen en stimuleren en nog wel veel meer. We zijn
bondgenoten om de positie van kinderen en jongeren in onze samenleving te versterken.
Beleidsopties 2014
De evaluatie van de editie 2013 is positief en alle partners gaven aan verder te willen gaan met de
Buitenspeeldag, dus ook in 2014 zet ik samen met Nickelodeon en Ketnet mijn schouders onder dit belangrijke
initiatief. In het najaar 2013 – en in opvolging van het ontmoetingsmoment in het voorjaar - faciliteer ik een
ontmoeting tussen Vmma (Kzoom/JIM) en jeugdwerkers en jeugdconsulenten uit Vlaanderen en Brussel.
OD 1.4 zoveel mogelijk kinderen van zo divers mogelijke achtergrond zoveel mogelijk actief laten
deelnemen aan het jeugdwerk
Vlaamse prioriteiten voor het lokaal jeugd(werk)beleid
In 2010 en 2011 volgde ik nauwlettend de vorderingen binnen de dossiers planlastvermindering en interne
staatshervorming. Cruciaal hierin is dat ik aandacht vroeg voor het belang van een sectorale subsidiestroom voor
het lokale jeugdwerk, voor de inspraak en participatie van kinderen en jongeren in het lokaal beleid én de
garanties voor voldoende financiële middelen om doorbraken te realiseren.
Beleidsrealisaties 2013
In 2013 werden de bestuursakkoorden met de provincies opgesteld, deze werden door de Vlaamse Regering
ondertekend in april 2013. Niet alleen in deze bestuursakkoorden, maar ook in de decretale taakstelling voor de
provinciebesturen, wordt aan de provincies expliciet de mogelijkheid gegeven een beleid te ontwikkelen dat
zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans geeft actief deel te nemen aan jeugdwerk.
Beleidsopties 2014
In 2014 worden de strategische meerjarenplannen en de daaraan verbonden subsidieaanvragen in het kader van
de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het jeugdbeleid, beoordeeld door de administratie. Vanaf 2014 worden extra
middelen vrijgemaakt voor de uitvoering van de tweede Vlaamse beleidsprioriteit „het verhogen van de
participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties’.
In het kader van deze prioriteit moeten lokale besturen die aanspraak maken op deze subsidie, aantonen hoe ze
de particuliere verenigingen ondersteunen die kinderen en jongeren bereiken die opgroeien in maatschappelijk
kwetsbare situaties. Ook wordt van deze gemeentebesturen verwacht dat ze ontmoetingsruimte en mogelijkheden creëren voor jongeren die opgroeien in kwetsbare situaties en tenslotte moeten de
gemeentebesturen eveneens voorzien in een vakantieaanbod voor deze kinderen en jongeren, dit minimaal
tijdens de zomervakantie en met aandacht voor taalstimulering Nederlands.
In het kader van de opvolging van de bestuursakkoorden en de invulling van de provinciale taakstelling
organiseert de afdeling Jeugd twee maal per jaar een ambtelijk overleg met de vertegenwoordigers van de
provincies.
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Basisvoorwaarden voor lokaal jeugd(werk)beleid

Beleidsrealisaties 2013
Naast het congres „Jong in de stad‟ dat plaatsvond in maart 2013 en waarmee ik de steden inspireerde
betreffende hun beleid aangaande jongeren, organiseerde VVJ in nauwe samenwerking met de afdeling jeugd en
de VVSG in het voorjaar 2013 zes regionale congressen voor de nieuwe jeugdschepenen. Op die manier konden
zij zich vertrouwd maken met de nieuwe regelgeving betreffende het lokaal jeugdbeleid. Tijdens deze
vormingsmomenten werd het vernieuwde handboek lokaal jeugdbeleid voorgesteld.
Demos vzw voert in samenwerking met VVJ een begeleidingsopdracht armoede uit, waarbij verder gewerkt
wordt aan de toegankelijkheid van de jeugdbewegingen voor kinderen in armoede. Deze opdracht leidt ertoe dat
dat de bestaande en opgebouwde expertise kan ontsloten worden (zie ook 1.1). Lokale besturen worden
vanzelfsprekend betrokken.
Beleidsopties 2014
In het voorjaar 2014 stel ik de resultaten van de begeleidingsopdracht voor, samen met de publicatie die de
lokale besturen wil helpen hun jeugdwerkaanbod meer toegankelijk te maken voor kinderen en jongeren
die opgroeien in armoede.
Op basis van de ingediende meerjarenplannen van de lokale besturen worden interessante initiatieven extra in de
kijker geplaatst, onder andere via de pagina‟s voor gemeenten en provincies op www.jeugdbeleid.be.
Jeugdinitiatieven in het participatiedecreet
Beleidsrealisaties 2013
Samen met de collega‟s cultuur en sport sloot ik een nieuwe vijfjarige overeenkomst met Demos vzw. Als co
eigenaar van het participatiedecreet werd ik ook betroken bij de vijfjarige overeenkomst met Cultuurnet. Zo zijn
we zeker dat Cultuurnet ook haar opdracht naar de jeugdsector waar maakt.
De evaluatie van het Participatiedecreet leidde tot een gezamenlijk engagement van de betrokken ministers van
Cultuur, Jeugd en ikzelf om het decreet bij te sturen, te optimaliseren en te versterken in functie van
transversaliteit en het versterken van de aandacht voor kansengroepen. In 2013 werd de noodzakelijke
decreetsaanpassing uitgewerkt. In het gewijzigde decreet worden alle initiatieven rond leesbevordering
(Stichting Lezen, de projecten leesbevordering, Leesweb) geïntegreerd binnen het letterenbeleid. Een aantal
andere sectorale maatregelen, zoals de proeftuinen, de grootschalige evenementen en de Cultuur- en
Sportgemeente, wordt niet langer via het Participatiedecreet ondersteund. De twee participatie-instellingen
Demos en CultuurNet Vlaanderen behouden hun transversale opdracht voor de domeinen Cultuur, Jeugd en
Sport Het transversale karakter van het decreet en de inspanningen die focussen op de participatie van
kansengroepen werden versterkt. Ook werden kleine aanpassingen gedaan om de uitvoerbaarheid te verhogen.In
opvolging van een aanpassing van het decreet wordt in het najaar de aanpassing van het uitvoeringsbesluit
voorbereid.
De proeftuinen Jeugd (2) uit het participatiedecreet liepen in 2013 af. In de overgang naar het nieuwe decreet
werden de gemeenten die een aanvraag deden nog tot het eind van 2013 gesubsidieerd om de continuïteit van de
proeftuinprojecten tot eind 2013 te garanderen. De bredeschoolprojecten liepen tot het einde van het schooljaar
2012-2013.
Beleidsopties 2014
Aangezien proeftuinen bij uitstek lokale projecten zijn, is het vanaf 2014 aan de steden en de gemeenten om
deze projecten al dan niet verder te subsidiëren. Dit kan binnen de tweede prioriteit lokaal jeugdbeleid. Met
deze prioriteit wil ik de participatie van kansengroepen aan het jeugdwerk verhogen en de professionalisering
binnen de sector versterken. Daartoe verdubbel ik het budget tot meer dan 7 miljoen euro voor deze prioriteit.
Dit geeft lokale besturen de „financiële‟ ademruimte om de eerder door Vlaanderen gefinancierde projecten al
dan niet verder structureel te ondersteunen. Dat is natuurlijk de autonomie van de desbetreffende lokale besturen.
Het gewijzigde participatiedecreet treedt in werking in 2014 en het de mogelijkheid blijft bestaan om ook voor
jeugdwerkactiviteiten een participatieproject voor kansengroepen in te dienen. Een project moet, via een
vernieuwend concept, kansengroepen leiden naar culturele, jeugdwerk- of sportieve activiteiten, of moet uitgaan
van een kansengroep. Het kan gaan om personen met een handicap, gedetineerden, mensen in armoede of met
een diverse etnisch-culturele achtergrond, gezinnen met kinderen.
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“Zelforganisaties”
Beleidsrealisaties 2013
Het Platform Allochtone Jeugdwerkingen (PAJ) werd in 2012 en 2013 facultatief gesubsidieerd. Daarmee kreeg
PAJ de kans zich voor te bereiden op het nieuwe decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.
Het bood hen de kans om door te groeien naar een erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging.
Beleidsopties 2014
PAJ deed in juni 2013 een aanvraag tot subsidiëring in het kader van het decreet vernieuwd jeugd- en
kinderrechtenbeleid.
Toegankelijkheid van het jeugdwerk (zie ook OD 7.1)
Beleidsrealisaties 2013
De verschillende acties uit verschillende beleidsplannen voor 2013 en 2014 en aanvullende acties werden
uitgevoerd. Binnen Vlaanderen werd overleg opgestart over de implementatie van het Roma Youth Action Plan
van de Raad van Europa. Dit zal uitmonden in een studiedag over jeugdwerk en Roma in mei 2014.
Begin 2013 formuleerden we ook voor jeugd nieuwe acties voor het OCM-doelstellingenkader Gelijke Kansen,
met betrekking tot toegankelijkheid, LGBT‟s en gender: de afdeling Jeugd zal haar communicatie toegankelijk
maken en aandacht hebben voor gelijke kansen in haar communicatie (AnySurferlabel halen), de afdeling Jeugd
coördineert de No Hate Speech Movement in Vlaanderen, de richtlijnen over hoe men lokaal kan werken aan het
verbeteren van de toegankelijkheid van zijn jeugdinfrastructuur zullen nog beter bekendgemaakt worden bij
lokale jeugdwerkorganisaties, er wordt een instrument aangereikt om de openheid bij jongeren t.o.v. seksuele en
genderdiversiteit te verhogen, bijvoorbeeld via een spelmethodiek, ook de nieuwe gebouwen van de eigen
infrastructuur halen het label toegankelijkheid, bv. het WADI-hotel op de Hoge Rielen; het Masterplan
Destelheide mikt op maximale toegankelijkheid.
Anderzijds werden binnen het Actieplan Integratiebeleid nieuwe mijlpalen voor 2013 en 2014 geformuleerd. De
samenwerking tussen de Vlaamse Jeugdraad en het Minderhedenforum wordt geoptimaliseerd; er wordt een
nieuwe methodiek ontwikkeld om jongeren via het onderwijs te laten proeven van de jeugdbeweging; er wordt
een systeem voor gegevensbeheer ontwikkeld voor het verzamelen van de doelstellingen gelijke kansen in de
beleidsnota‟s van de jeugdverenigingen; het eindrapport van het onderzoek jeugdwerk MKKJ werd voorgesteld;
op de conferentie Jong in de Stad werden goodpractices uitgewisseld; een vormingspakket
diversiteitscompetenties voor ambtenaren wordt voorbereid.
Demos werd via het participatiedecreet verder ondersteund voor het werken aan – onder meer – de
toegankelijkheid van het jeugdwerk. Zoals bepaald in hun beheersovereenkomst hebben ze in overleg met
allerhande partners het maatschappelijk debat rond de participatie van kansengroepen aan het jeugdwerk verder
verdiept en vernieuwd door systematisch initiatieven in het veld mee bekend te maken, en de
jeugdbewegingsmethodiek verder te ontsluiten. In samenwerking met het Steunpunt Vakantieparticipatie
versterkten ze de participatie van hun doelgroepen aan het vakantieaanbod. Ze zijn partners in het KBS-project
van De Ambrassade rond divers jeugdwerk.
Het jaarlijks verticaal armoedeoverleg Jeugd ging door op 1 juni 2013 en werd toegespitst op onderwijs. In
aanwezigheid van de directeur- generaal van het Verbond van het Katholiek Onderwijs, de afgevaardigd
bestuurder van het GO!, een vertegenwoordiger van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, ging ik in gesprek
met een 20-tal jongeren uit jongerenorganisaties waar armen het woord nemen. Heel wat knelpunten kwamen
aan bod. Een neerslag van het gesprek werd gepubliceerd in Klasse.
Beleidsopties 2014
Ik zal samen met Demos in opvolging van de diversiteitsdag een originele publicatie over superdiversiteit in
het jeugdwerk Niets meer… dan gelijkheid, voorstellen in het voorjaar van 2014. De publicatie kijkt voorbij het
poneren van „best-practices‟ en zet in op het concreet vertalen van nieuwe paradigma‟s in het diversiteitsdiscours
naar het jeugd(werk)beleid. Aansluitend bij de conclusies uit de doe-en-denkdag hebben we als expliciete
doelstelling het counteren van het vaak normerend (problematiserend) perspectief waarmee diversiteit in het
jeugd(werk)beleid nog te vaak wordt benaderd. De feitelijke (super)diversiteit in de samenleving en de
verscheidenheid in het jeugdwerk die daaruit volgt, wordt weergegeven. We willen hierin de stem van de
jongeren zelf een duidelijke plaats geven. De achtergronden, contexten en betrachtingen van „nieuw-Belgen‟ zijn
veel meer versnipperd dan we doorgaans denken. Hoog en laag opgeleid, arm en rijk lopen zij aan zij, en
taalkundige, culturele en religieuze achtergronden worden zo divers dat niemand zich nog kan spiegelen aan
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categorieën zoals „de migranten‟, „de allochtoon‟. Vandaar het begrip „superdiversiteit‟, dat het oudere
paradigma „multiculturaliteit‟ vervangt.
De acties in het VAPA, het Actieplan Integratie, het OCM Gelijke Kansen worden verder uitgevoerd. Zo
zal ik in nog in het najaar 2013 een nieuw verticaal armoedeoverleg organiseren met de jongeren van het
Netwerk waar Armen het Woord nemen. Ik ondersteun via het landelijk georganiseerd jeugdwerk projecten rond
leiderschapsvorming bij kansengroepen.
De Ambrassade zal ook in 2014 een vijftal bijeenkomsten organiseren van de expertisegroep diversiteit. Ze doen
aan visieontwikkeling, intervisie, uitwisseling van methodieken en goede voorbeelden.
Met „Allez Changer?!‟, het actieonderzoek diversiteit in het kader van het project Divers jeugdwerk,
ondersteunt De Ambrassade jeugdwerkorganisaties om beter in te spelen op onze diverse samenleving.
In mei wordt een studiedag georganiseerd over Romajongeren voor de jeugdsector. Dit is een initiatief in het
kader van het Roma Youth Action plan van de Raad van Europa, dat voor Vlaanderen gecoördineerd wordt door
het departement internationaal Vlaanderen en past ook binnen het Vlaams horizontaal beleid ter bevordering van
de integratie van Roma in de samenleving. Vragen die voorliggen zijn: hoe kunnen we Roma de kans geven om
actief te zijn binnen de huidige structuren? (cf. rol van de integratiesector); hoe kunnen we het huidige beleid
aanpassen, zodat Romajongeren vlotter toegang hebben tot dit beleid? (cf. rol van de jeugdsector); wat werkt nu
wél al op de verschillende niveaus? (cf. eigen jeugdwerking van Roma…) en wat is er nodig om elkaar (beter) te
vinden? VVJ werkt hiervoor het concept uit.
Diversiteitscompetenties
Ik subsidieer via het landelijk georganiseerd jeugdwerk een aantal organisaties die werk maken van de
sensibilisering en vorming van begeleiders m.b.t. het omgaan met kinderen in armoede, enz. Uit de Marge biedt
vormingen aan jeugdwerkers aan rond het werken met maatschappelijk kwetsbare jongeren. Ze werden nauw
betrokken bij de organisatie van de reeks „trip lokaal‟, vorming voor lokale jeugdwerkers en bij de
vormingsvoormiddag over de uitvoering van de tweede Vlaamse beleidsprioriteit. BIZON besteedt in haar intern
vormingsaanbod heel wat aandacht aan het werken met maatschappelijk kwetsbare jongeren. De vereniging
biedt dit ook aan via externe vorming. Men richt zich op organisaties uit het jeugdwerk die hun vrijwilligers
willen vormen op het vlak van achtergrond, kenmerken van en omgang met maatschappelijk kwetsbare kinderen
en jongeren. Groep INTRO heeft een extern vormingsaanbod voor jeugdwerkers rond het werken met
maatschappelijk kwetsbare jongeren; LEJO en UDM bieden samen een hoofdanimatorcursus aan (Explo-cursus)
voor beroepskrachten of vrijwilligers binnen het jeugdwerk die willen werken met kinderen of jongeren in een
maatschappelijk kwetsbare positie; Arktos biedt proevertjesdagen aan waar jeugdwerkers worden
ondergedompeld in het werken met jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties, en tenslotte is er JeS dat
vorming aanbiedt rond het werken met moeilijk bereikbare doelgroepen.
Beleidsopties 2014
De aanbevelingen uit het Roma rapport worden vertaald naar een vorming rond “werken aan
diversiteitscompetenties bij ambtenaren”. Deze vorming wordt op de VVJ driedaagse in 2014
geprogrammeerd.
In de loop van 2014 wordt het eindrapport over de noden van kinderen en jongeren met etnisch cultureel diverse
roots van de denktank divers jeugdwerk van De Ambrassade voorgesteld, o.a. met aanbevelingen en een trainthe-trainers-tool. Deze denktank ondernam de voorbije jaren diverse acties om de noden van kinderen en
jongeren met etnisch-cultureel diverse roots zichtbaar te krijgen.
Bij het uitwerken van nieuwe criteria voor attestering en de opmaak van de competentieprofielen werd er
aandacht besteed aan de diversiteitscompetenties.
OD 1.5 Ambassadeur zijn van het Vlaamse Jeugdwerk in Europa en zo mee de plaats van het jeugdwerk
in het Europese beleid versterken
Beleidsrealisaties 2013
Bi- en multilaterale uitwisseling en samenwerking
Via de uitvoering van de bilaterale akkoorden gaf ik in 2013 verder invulling aan de ambassadeursrol van het
Vlaamse jeugdwerk. Het is een gelegenheid om kennis op te bouwen en uit te wisselen rond diverse
jeugdbeleidsthema‟s zoals erkenning van competenties, participatie en jeugdwerkinfrastructuur.
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Ik zette verdere stappen in de samenwerking met Zuid-Afrika:
de capaciteitsontwikkelingstool rond het beheer en de organisatie van jongerenvrijwilligerswerk werd
gefinaliseerd en verspreid;
er werd vorming georganiseerd rond het gebruik van de capaciteitsontwikkelingstool, in samenwerking
met Vlaamse trainers;
er werd vorming georganiseerd rond `organisatie-ontwikkeling` voor jeugd-NGO`s;
kennis en materiaal rond jongerenvrijwilligerswerk werd verzameld en ontwikkeld;
de resultaten van het onderzoek over de perceptie van jongeren over vrijwilligerswerk werden gebruikt
voor het uitwerken van de marketing campagnes in de volgende jaren;
de mogelijkheden voor het opzetten van „een Mandeladag‟ in Vlaanderen (een dag gefocust op
vrijwillige inzet) werden geëvalueerd;
we hielpen mee om de database van jeugd-NGO`s in Zuid-Afrika te ontwikkelen.
Benelux
Het samenwerkingsprogramma van de werkgroep Jeugd van de Benelux werd verder uitgevoerd en er werd een
nieuw samenwerkingsprogramma voor de jaren 2014-2016 opgezet. De thema‟s waarrond gewerkt zal worden
zijn: niet-formeel leren op het gebied van jeugdwerk, mobiliteit van jongeren, meer kennis en inzicht in
jongeren.
Europese Unie: onderhandelingen Erasmus voor Iedereen/Erasmus+
Het Europees Parlement heeft op 25 mei 2012 een eerste werkdocument vrijgegeven, en op 9 juli 2012 werd een
eerste bespreking gehouden. Ik bleef mij in 2013 samen met mijn collega‟s van de andere gemeenschappen
inzetten om de zichtbaarheid van en de toegankelijkheid voor de jeugdsector en specifieke doelgroepen te
vrijwaren, onder andere door te ijveren voor een aparte budgetlijn voor jeugd, en een specifiek nationaal
agentschap voor jeugd.
Beleidsopties 2014
Raad van Europa
Van november 2014 tot mei 2015 neemt België het roterend voorzitterschap van de Raad van Europa
(RvE) op zich. Het is ook 60 jaar geleden dat de Europese Culturele Conventie tot stand kwam, ondertussen
getekend door 50 landen. Een jaar voor de aanvang van het voorzitterschap dient België zijn prioriteiten over te
maken aan het secretariaat van de RvE. Het is van belang dat deze prioriteitennota bondig en duidelijk afgelijnd
is, bestaande uit twee categorieën: institutionele en thematische prioriteiten.
Vanuit het beleidsveld Jeugd zal speciale aandacht worden besteed aan 25 jaar Kinderrechtenverdrag.
Daarnaast bekijk ik nog de haalbaarheid van een tweede Europese Conventie Jeugdwerk (in na-/opvolging van
de eerste Europese Conventie, georganiseerd naar aanleiding van het Belgische EU-voorzitterschap Jeugd in
2010)
Net als in 2013 zal ik ook in 2014 een vrijwillige bijdrage doen voor het onderhoud van de Bel’Lounge in het
Europees Jeugdcentrum te Straatsburg. Verdere ondersteuning garandeert een fijne, informele ontmoetingsplek
voor jongeren en jeugdwerkers in het jeugdcentrum.
Europese Unie
Onder de titel Erasmus+ gaat vanaf 2014 het nieuwe Europese programma van start. De meeste van mijn
bekommernissen zijn gewaarborgd in het compromis dat bereikt is in de onderhandelingen tussen Commissie,
Raad en Parlement. “Youth in Action” blijft de branding voor het aparte hoofdstuk Jeugd. Tevens is er een
aparte budgetlijn voorzien. De drie kernacties zijn a) individuele leermobiliteit, b) samenwerking met het oog op
innovatie en verspreiding van goede praktijken en c) ondersteuning van beleidshervormingen. Voor Jeugd zal ik
JINT opnieuw aanduiden als Nationaal Agentschap om dit programma uit te voeren, alsook het nodige doen om
het nieuwe programma zo ruim mogelijk kenbaar te maken.
Bi- en multilaterale uitwisseling en samenwerking
Binnen de samenwerking met Zuid-Afrika wordt de laatste fase in het samenwerkingsprotocol uitgevoerd. Finaal
zullen we ook mee nadenken over de verdere samenwerking in 2014-2017.Als afronding van de periode 20112014 organiseren we begin 2014 een afsluitend seminarie in Zuid-Afrika waar een stand van zaken wordt
gegeven rond het versterken van het jongerenvrijwilligerswerk en hoe de ontwikkelde instrumenten beter
kunnen verspreid en gebruikt worden binnen de (jeugd) NGO‟s en het lokale niveau.
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SD 2 - KINDEREN EN JONGEREN RUIMTE GEVEN OM COMPTETENTIES TE
ONTDEKKEN EN TE ONTWIKKELEN
OD 2.1 de samenwerking tussen jeugdwerk, cultuur, onderwijs, werk en welzijn versterken op het vlak
van het detecteren en ontwikkelen van vaardigheden van kinderen en jongeren door
Competentieontwikkeling i.s.m. andere beleidsvelden en beleidsdomeinen
Zowel binnen het beleidsdomein CJSM als daarbuiten werden samenwerkingsverbanden rond
competentieontwikkeling verdergezet. Zo werd de samenwerking tussen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport
en Media en het beleidsdomein Onderwijs en Vorming rond formeel, informeel en niet-formeel leren
geformaliseerd in een vijfjarig samenwerkingsprotocol.
Beleidsrealisaties 2013:
Vanuit mijn bevoegdheid Onderwijs en in afstemming met de beleidsplannen van de betrokken beleidsvelden
(Jeugd, Sport, Cultuur, Werk en Welzijn) en met de Europese aanbeveling over het valideren van niet-formeel en
informeel leren, heb ik een decreet voor een geïntegreerd beleid inzake de erkenning van competenties
(EVC) voorbereid. Het decreet focust op een eenduidige definiëring en afbakening van EVC en op een
transparante organisatie van de EVC-trajecten (EVC-infopunten en EVC-assessmentcentra) vertrekkend van de
Vlaamse kwalificatiestructuur of het Europees Referentiekader voor Vreemde Talen (ERK) als
gemeenschappelijk referentiekader voor erkenning.
Beleidsopties 2014
Ik werk met de betrokken beleidsdomeinen verder aan het ontwerpdecreet EVC.
OD 2.2 het competentiedenken en –handelen in het jeugdwerk zelf stimuleren
Regelgeving voor attestering van jeugdwerkers
Beleidsrealisaties 2013
In het voorjaar van 2013 bereidde de werkgroep attesten, waarin de sector en administratie zetelen, een wijziging
van het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid voor. Die werd in oktober voorgelegd aan de Vlaamse
Regering. Door deze wijziging zal de geattesteerde kadervorming een wettelijke basis krijgen. Heel belangrijk
bij deze herziening is dat het vertrekpunt voor de geattesteerde kadervorming het competentiedenken is. De
werkgroep ontwikkelde competentieprofielen en formuleerde voorstellen over het traject dat een jongere moet
volgen om een attest animator, hoofdanimator of instructeur te ontvangen.
Sinds vele decennia bestaat de praktijk om aan jongeren die bepaalde kadervormingscursussen in het jeugdwerk
volgen, attesten uit te reiken. Vanaf 1995 deed men dit via het reglement Criteria voor het uitreiken van attesten
aan jeugdwerkers; mits een paar kleine technische wijzigingen is dit tot op heden in voege. Na 20 jaar, een tijd
waarin de visie op vorming grondig gewijzigd is en een klimaat van levenslang en levensbreed leren is ontstaan,
zijn de Criteria aan herziening toe. Ik kies ervoor om het uitreiken van attesten aan animatoren, hoofdanimatoren
en instructeurs te reguleren in de sectorale regelgeving. De transformatie van de huidige Criteria in die richting
moet beschouwd worden als een eerste structurele stap op weg naar het valideren van niet-formeel en informeel
leren binnen een nationaal kwalificatiekader. De werkgroep ontwikkelde competentieprofielen en formuleerde
voorstellen over het traject dat een jongere moet volgen om een attest animator, hoofdanimator of instructeur te
ontvangen.
Beleidsopties 2014
Eens de wijziging van het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid is goedgekeurd, zal zo spoedig
mogelijk aan de Vlaamse Regering een specifiek uitvoeringsbesluit voorgelegd worden, zodat de nieuwe
regelgeving inzake de attesten in 2015 in voege kan treden. In 2014 informeren we verenigingen over de
wijzigingen die deze nieuwe regelgeving met zich meebrengt. Ter ondersteuning daarvan zullen de administratie
en de werkgroep attesten verder werk maken van het uitwerken van generieke instrumenten (bv. stageboekje,
sjabloon voor competenties begeleiders, enz.) die de implementatie moeten vergemakkelijken. Hiermee wordt
ingezet op het identificeren en documenteren van de leerresultaten van (kader)vormingsprocessen in het
jeugdwerk. Dit is de eerste noodzakelijke stap om op termijn het valideren van niet-formeel en informeel
mogelijk te maken.
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Portfolio- en competentie-instrumenten in de jeugd(werk)sector
Beleidsrealisaties 2013
De verdere ontwikkeling van Oscar is opgenomen in de beleidsnota 2014-2017 van De Ambrassade en geniet
dus ondersteuning via de enveloppesubsidie. In 2013 werd in de schoot van Oscar een werkgroep communicatie
opgericht die een driejarenplanning uitwerkte. Er werd o.a. beslist om breder te communiceren over wat Oscar
doet.
Beleidsopties 2014
De Ambrassade maakt verder werk van de uitdieping en kwaliteitsvolle ontwikkeling van Oscar en het
stimuleren van comptentiedenken en -handelen binnen de jeugdsector.
Vorming van lokale jeugdconsulenten
Beleidsrealisaties 2013
In het najaar 2012 organiseerde VVJ in samenwerking met de afdeling Jeugd opnieuw Plankuren, de
vormingsdagen voor ambtenaren. Specifieke aandacht ging hier naar de competenties nodig bij de invoering van
het vernieuwde decreet lokaal jeugdbeleid en het werken met de vernieuwde BBC voor lokale besturen. Ook
andere partners in het lokale beleid (jeugdwerkers, schepenen…) werden, via o.a. Trip Lokaal, ondersteund.
Deze provinciale vormingsdagen werden zes maal georganiseerd in de maand december. Naast de vijf provincies
vond er ook een vormingsmoment plaats in Brussel.
In 2013 organiseerde de VVJ in samenwerking met de afdeling Jeugd en VVSG vormingen voor nieuwe
schepenen en jeugddienstmedewerkers, dit op zes regionale congressen. In april vond ook nog een extra
vormingsvoormiddag plaats over de tweede Vlaamse beleidsprioriteit. Ook de Plankuren staan in het najaar van
2013 opnieuw op de agenda.
Beleidsopties 2014
In het najaar 2013 biedt de administratie al de gemeentebesturen die dit wensen, de mogelijkheid om feedback
te vragen over de invulling van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het jeugdbeleid in hun meerjarenplan.
Tijdens de Plankuren wordt ook een sessie „helpdesk afdeling jeugd’ aangeboden, waar al de
jeugddienstmedewerkers met vragen over het meerjarenplan van hun gemeente terecht kunnen bij een
dossierbehandelaar van de afdeling. Uiteraard staan de Plankuren ook in 2014 op het programma. Het handboek
lokaal jeugdbeleid zal verder aangevuld worden met informatie over de Vlaamse beleidsprioriteiten en het
strategisch meerjarenplan.
Verder ondersteun ik een aantal organisaties zoals VVJ en Karuur die een specifieke opdracht hebben
naar de ondersteuning van diverse partners op het lokale niveau. Diverse jeugdwerkorganisaties staan in
voor de ondersteuning van het lokaal jeugdwerk.
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SD 3 - KINDEREN EN JONGEREN RUIMTE GEVEN OM VANUIT HUN EIGEN LEEFWERELD DE
SAMENLEVING MEE VORM TE GEVEN
OD 3.1 investeren in een betere kennis van de leefwereld van kinderen en jongeren en in instrumenten om
die leefwereld te leren kennen
Kwalitatief en kwantitatief onderzoek1
Cf. ook OD 1.1 wetenschappelijk en systematisch onze kennis over jeugdwerk blijven uitbouwen en het
jeugdwerk monitoren.
Beleidsrealisaties 2013
De netwerkgroep „onderzoek‟ continueert zijn werking en komt telkens in het voor- en najaar samen. In 2013
werd zowel in het voor- als in het najaar een editie van de nieuwsbrief „Jong Geleerd‟ verstuurd. Deze zijn
daarnaast ook raadpleegbaar op de website www.sociaalcultureel.be. In het VAK werd het engagement
aangegaan om een kinderrechtenmonitor te ontwikkelen. In 2013 werd met een stuurgroep waarin verschillende
administraties en het middenveld vertegenwoordigd waren, een voorstel uitgewerkt voor een
kinderrechtenmonitor. Deze bestaat uit te ontsluiten en in de komende jaren te ontwikkelen indicatoren en zal in
2014 voorgesteld worden. Waar mogelijk werken we in overleg met de Nationale Commissie voor de Rechten
van het Kind en in overleg met de andere gemeenschappen. Tot slot werd in 2013 een geactualiseerde versie van
het onderzoeksplan opgemaakt.
Beleidsopties 2014
In 2014 wordt het geactualiseerde onderzoeksplan verder uitgevoerd, centraal hierin staan nog steeds het
verder afstemmen van onderzoek en beleid enerzijds, en het verspreiden en ontsluiten van onderzoek anderzijds.
De kinderrechtenmonitor wordt eind 2013 gefinaliseerd. In 2014 worden de indicatoren, de operationalisering
en de groeipaden voor de te ontwikkelen indicatoren voorgesteld. De kinderrechtenmonitor zal ondersteund
worden door een website waar steeds de meeste actuele data en informatie te vinden zullen zijn.
Participatie-initiatieven
Beleidsrealisaties 2013
VVJ werkte in het kader van het project kindvriendelijk beleid, dat afgerond werd in 2013, aan een monitoring /
zelfevaluatiesysteem voor lokale besturen. Participatie maakt hier een onderdeel van uit.
Uit het cijferboek Jeugd bleek dat er werk aan de winkel is rond de samenstelling van jeugdraden. Jeugdraden
zullen andere methoden van inspraak moeten aanboren om de stem van kinderen en jongeren in gemeenten naar
boven te brengen. Karuur werd ook in 2013 gesubsidieerd als ondersteuningsorganisatie.
Ik verleen een subsidie aan vzw Karuur voor het project „Karuur in Brussel‟ dat de participatie van kinderen en
jongeren en hun organisaties aan het beleid in Brussel wil versterken en verankeren in de Brusselse
beleidscultuur. Dankzij deze subsidiëring kan Karuur het komende jaar de inspanningen in Brussel intensifiëren.
De organisatie wil zijn expertise inzake thema‟s, methodieken en praktijkvoorbeelden inzetten voor Brusselse
jongeren. Het is expliciet de bedoeling gemeentegrenzen te overstijgen.
In de voorbereiding van „Jong in de stad‟ werden honderd jongeren met heel diverse profielen bevraagd over hun
beleving van de stad. De resultaten hiervan werden meegenomen in de omgevingsanalyse die opgemaakt werd
voor het volgende Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan.
Beleidsopties 2014
Mijn administratie blijft deel uitmaken van de nationale werkgroep voor de gestructureerde dialoog waarbij de
Jeugdraad de leidende rol heeft. De resultaten van het project met de jongerenambassadeurs voor sociale inclusie
zullen meegenomen worden naar de komende jeugdconferenties en ik zal deze ook meenemen naar de discussies
in de Raad. In de evaluatieoefening van de gestructureerde dialoog die de Commissie opzet, wil België een
voortrekkersrol spelen.
Eind 2013 vindt het eerste Vlaams Jeugdparlement plaats. Samen met de Kracht van je Stem ondersteun ik dit
project – een bottom up initiatief van een aantal jongeren - waarin 124 jongeren gedurende drie dagen de plaats
1

VIA SD27/PACT 18

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 2217 (2013-2014) – Nr. 1

23

in nemen van een Vlaamse volksvertegenwoordiger of de rol opnemen van één van de tien journalisten. Ik heb
specifiek aandacht gevraagd voor een representatieve vertegenwoordiging van de Vlaamse jongeren.
Het Jongerenpact wordt systematisch opgevolgd via projectoproepen (zie de oproep rond
verdraagzaamheid), maar ook in zijn totaliteit via een participatieproject van Karuur dat ik zal financieren.
Onder de noemer „Helden van later‟, en in samenwerking met Flanders DC en de Sociale Innovatiefabriek, daagt
het project jongeren tussen 16 en 26 jaar uit om na te denken over de toekomst en om oplossingen te bedenken
voor maatschappelijke vraagstukken. Bedoeling is dat de jongeren beleidsmakers inspireren. Het Jongerenpact
2020 wordt de kapstok voor dit project.
OD 3.2 het jeugdinformatiebeleid doeltreffender maken
Jeugdinformatie: toegang in kaart
Beleidsrealisaties 2013
De volledig geüpdatete tweejaarlijkse jongerengidsen en drie interactieve websites voor kinderen, tieners en
jongeren werden voorgesteld en verspreid; de website “jeugdinfotheek.be” werd online geplaatst. Deze website
bundelt jeugdinformatie en kennis over jeugdinformatie(verstrekking) en richt zich naar iedereen die te maken
heeft met kinderen en jongeren en hen op een goede manier wil informeren over thema‟s die hen aanbelangen.
Op 17 juni 2013 werd “Trusty”, het label voor kwalitatieve jeugdinformatie, gelanceerd. Elf organisaties kregen
in 2013 al het label toegekend.
De Ambrassade startte een commissie jeugdinformatie op. Deze commissie brengt de jeugdinformatiespelers
samen om na te denken over jeugdinformatie. Het programma voor de opleiding jeugdinformatiewerker werd
definitief vastgelegd. In het najaar ging de opleiding voor een eerste keer door.
Tenslotte werden in 2013 ook verkennende gesprekken gevoerd m.b.t. de organisatie van
beleidsdomeinoverschrijdende jeugdinformatiedagen voor schoolverlaters om de transitie tussen school en werk
beter te laten verlopen.
Beleidsopties 2014
De acties 2014 m.b.t. jeugdinformatie werden opgenomen in het beleidsplan van De Ambrassade en zullen
opgevolgd worden via de beheersovereenkomst.
De Ambrassade neemt in 2014 voor het eerst deel aan de Studie- en informatiedagen voor de
laatstejaarsstudenten van het secundair onderwijs. Ze zullen er het informatie-aanbod verruimen met een luik
jeugdinformatie. Het departement onderwijs en de CLB‟s willen met dit initiatief graag de jeugdige bezoekers
informeren over thema‟s die een link hebben met verder studeren of de stap naar de arbeidsmarkt. Op de stand
van de Ambrassade krijgen jongeren informatie over o.a. budgetbeheer, alleen gaan wonen, koken op kot enz.
Het wordt een Jongerengids-stand in levende lijve, waar de verschillende thema’s van de gids aan bod
komen, steeds met een link naar de studie- en beroepskeuze.
Over het onderzoek ‘jeugdinformatie via sociale netwerken’ organiseert De Ambrassade een symposium op 16
oktober 2013. De Hogeschool Gent bracht in opdracht van De Ambrassade het informatienetwerk en de
zoekstrategieën van kinderen en jongeren in kaart. Verschillende informatiebronnen werden hiervoor naast
elkaar geplaatst. Resultaat is een schets van het informatiezoekgedrag bij drie doelgroepen: kinderen van 8 tot 11
jaar, tieners van 12 tot 15 jaar en jongeren vanaf 16 tot 25 jaar.
De Ambrassade maakt in zijn beleidsnota 2014-2017 prioriteit van het bereiken van bijzondere doelgroepen,
m.b.t. hun taak inzake het informeren rond kinderen en jongeren
Portaalsite kinderrechteninformatie
Beleidsopties 2014
De Ambrassade besteedt via de Jongerengids.be expliciet aandacht aan informatie over kinderrechten. Ook
organiseren zij een dialoogdag over kinderrechteneducatie/ informatie over kinderrechten.
In functie van een betere afstemming en aansturing van de kinderrechteneducatie (VAK OD 2.4) geeft de
administratie samen met KeKi vorming aan de aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid in de
verschillende beleidsdomeinen.
In opvolging van het VJP (OD2.3) en VAK (OD 2.) maak ik werk van een kindvriendelijke vertaling van het
Vlaams kinderrechtenbeleid.
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Experimenten taalstimulering
Zoals beschreven in mijn talenbeleidsnota voor het onderwijs, behoren het opzetten en ondersteunen van
taalstimulerende activiteiten, en het creëren van netwerken tussen welzijns- en vrijetijdsorganisaties en scholen,
structureel tot de taken van de lokale besturen.
Beleidsrealisaties 2013
Tijdens het vormingsmoment over de tweede Vlaamse beleidsprioriteit jeugd georganiseerd door de
administratie, werd ook een vernieuwend initiatief „taalrap‟ aan de gemeenten voorgesteld.
Beleidsopties 2014
Gemeenten die extra subsidies ontvangen in het kader van de tweede Vlaamse beleidsprioriteit worden extra
gestimuleerd om werk te maken van taalstimulering Nederlands, voornamelijk gekoppeld aan het
vakantieaanbod. Ik zal interessante, nieuwe en succesvolle initiatieven extra in de kijker plaatsen.
In 2014 maak ik ook middelen vrij voor de uitvoering van een project in twee gemeenten in het
arrondissement Halle-Vilvoorde. Ik wil hiermee de twee gemeenten met het hoogste aantal
lagereschoolkinderen met een andere thuistaal dan het Nederlands, de kans bieden een project op te zetten met
als doelstelling het versterken van de samenwerking tussen onderwijs- en vrijetijdsactoren, teneinde de formele
en informele leerkansen van (voornamelijk anderstalige) gezinnen te bevorderen.
Interessante taalstimuleringsprojecten die in gemeenten worden opgezet in het kader van de
meerjarenplanning worden via diverse kanalen verspreid, zoals bijvoorbeeld in het handboek lokaal
jeugdbeleid.
Digitale media en mediawijsheid
Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarmee burgers zich bewust en kritisch
kunnen bewegen in een complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld. Het is het vermogen tot een actief
en creatief mediagebruik dat gericht is op maatschappelijke participatie. Mediawijsheid situeert zich op het
snijvlak van verschillende beleidsvelden waaronder Media en Onderwijs.
Beleidsrealisaties 2013
In samenwerking met de minister van media en in uitvoering van het Vlaams Jeugdbeleidsplan organiseerde ik
in het najaar van 2012 een jongerenmediadag. Deze jongerenmediadag is een onderdeel van de Creative Media
Days. Het evenement bood een platform voor debat, kennisopbouw, dialoog, interactie en creativiteit.
Beleidsopties 2014
In het najaar 2013 bekijkt de minister van Media de mogelijkheid om in april 2014 een nieuwe
Jongerenmediadag te organiseren in samenwerking met Mediawijs.be en de projectorganisatie van Villa
Crossmedia. Als minister van Jeugd zal ik het initiatief van de minister van Media mee versterken.
Samenwerking met Klasse uitbouwen
Beleidsrealisaties 2013
Er was geregeld overleg met de Klasseredactie en het Agentschap voor Onderwijscommunicatie in ruimere zin.
De Buitenspeeldag is de meest in het oog springende samenwerking, maar er was ook overleg over het
jeugdinformatiebeleid, de No Hate Speech-campagne en de samenwerking aan het Checklistproject van de
VRT/Ketnet.
Beleidsopties 2014
De samenwerking wordt in 2014 verder gezet en we faciliteren een ontmoetingsmoment tussen de
jeugdsector en Klasse (naar analogie met de ontmoetingen met VRT en Vmma – zie hoger).
OD 3.3 directe beleidsinspraak voor kinderen en jongeren waarborgen
Betrekken van jongeren bij visie op toekomstig beleid: het Jongerenpact 2020 en het nieuwe Vlaamse jeugd- en
kinderrechtenbeleidsplan2
2

Bij deze titel werd het traject Jongerenpact toegevoegd en wordt verwezen naar het nieuwe jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan waarvoor de
voorbereiding volop loopt in 2013 en 2014.
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Beleidsrealisaties 2013
Om het Jongerenpact verder uitwerking te geven, schreef ik in 2013 een projectoproep uit rond het engagement
verdraagzaamheid. Centraal in dat project stonden – naast het thema – ook het belang van voldoende
maatschappelijke weerklank én de participatie van kinderen, jongeren en stakeholders.
Beleidsopties 2014
Op basis van het voortgangsrapport voor het Vlaams Jeugdbeleidsplan 2010-2014 (VJP) en het Vlaams
Actieplan Kinderrechten (VAK), een uitgebreide omgevingsanalyse én een participatiedag (het
groteprioriteitendebat op 20 september) bereidt de administratie reeds het volgende Vlaams jeugd- en
kinderrechtenbeleidsplan (JKP) voor.
Via het project verkiezingen zal De Ambrassade in 2014 heel wat acties opnemen rond het bevorderen van
jeugdparticipatie en het sensibiliseren van jongeren rond actief burgerschap. In overleg met de Kracht van je
Stem wil men gericht jongeren informeren over de verkiezingen van 25 mei.
Inspraak van jeugdwerk en kinderen en jongeren in lokaal en provinciaal beleid
Beleidsrealisaties 2013
Tijdens de geplande vormingen voor jeugdschepenen in het voorjaar 2013 werd aandacht besteed aan het belang
van participatie van kinderen en jongeren aan het lokale beleid. Ook nam ik het belang van participatie van
kinderen en jongeren aan het lokale beleid op binnen mijn communicatie met de nieuwe schepenen van jeugd.
Versterken participatieklimaat op school door kruisbestuiving met expertise uit jeugd- en kinderrechtensector
Dit krijgt systematisch vorm via de vergaderingen van de Reflectiegroep jeugd- en kinderrechtenbeleid waar
vertegenwoordigers van de verschillende beleidsdomeinen in overleg gaan met vertegenwoordigers van het
middenveld.
Platform voor jonge werklozen of werkzoekenden
Beleidsrealisaties 2013
Op de conferentie Jong in de Stad organiseerden we een debat over en met jonge werkzoekenden met federaal
minister van Werk, Monica De Coninck. Anderzijds werd Magik vzw in 2013 verder gesubsidieerd als
jeugdvereniging informatie en participatie voor hun informatieaanbod rond de overgang tussen school en
werken. Tenslotte werd ook KAJ ondersteund -via hun structurele subsidiëring- voor het opzetten van hun
interim-campagne. In september en oktober organiseerde de VDAB in samenwerking met JIMtv drie live
jongerenpanels over werk en werkloosheid en hoe jongeren hun toekomst zien. Extra aandacht gaat hier naar
laaggeschoolde jongeren met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Om deze digitale bevraging èn de live
jongerenpanels onder hen te verspreiden, werden lokale partners aangesproken om de VDAB hierbij te helpen.
Tijdens deze panels werd gevraagd aan jongeren om o.a. een nieuwe VDAB te bouwen: welke elementen
moeten hier voornamelijk in zitten?
Beleidsopties 2014
Ook in 2014 biedt VDAB een forum aan jongeren en blijft ze zo inzetten op jongerenparticipatie. We volgen
deze ontwikkelingen op de voet en zullen ondersteuning en versterking bieden indien nodig en in onderlinge
afstemming
OD 3.4 de leefwereld van kinderen en jongeren verruimen en verrijken
Jongeren en het buitenland: uitwisselingsprogramma‟s
Beleidsrealisaties 2013
Het onderzoek naar de internationalisering van de jeugdsector werd afgesloten op 2 oktober 2012 met een
discussiedag "Buitenland In-Zicht" georganiseerd door JINT. Het verslag hiervan werd gepubliceerd. De
belangrijkste conclusie was dat het jeugdwerk al heel wat good practices heeft, maar ook nog veel vernieuwende
aspiraties inzake internationaal werk, o.a. inzake langlopende partnerships, virtuele internationale samenwerking,
impact op internationaal jeugdbeleid. JINT vzw heeft een aantal van die conclusies vertaald in doelstellingen en
acties in zijn beleidsnota 2014-2017.
Met betrekking tot gesignaleerde administratieve problemen (VJP OD 21.3), werden er in het kader van het
intra-Belgisch overleg (administraties en agentschappen) enkele cases rond inreisvisum voor inkomende
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vrijwilligers en fiscaliteit bij gastorganisaties besproken. Er werd informeel overleg georganiseerd met RVA
over wijzigingen in de werkloosheidsreglementering en een update gemaakt inzake de situatie van vertrekkende
vrijwilligers.

Beleidsopties 2014
Op 16 november 2013 organiseert JINT opnieuw Go Strange, de informatiebeurs voor jongeren die naar het
buitenland willen. Deze gaat door in het ICC in Gent. Hier zal ik het nieuwe programma Erasmus+ met de
nodige luister lanceren. Het gaat vanaf 2014 van start.
De meeste van mijn bekommernissen zijn gewaarborgd in het compromis dat bereikt is in de
onderhandelingen tussen Commissie, Raad en Parlement. Youth in Action blijft de branding voor het aparte
hoofdstuk Jeugd. Tevens is er een aparte budgetlijn voorzien. De drie kernacties zijn a) individuele
leermobiliteit, b) samenwerking met het oog op innovatie en verspreiding van goede praktijken en c)
ondersteuning van beleidshervormingen. Voor Jeugd zal ik JINT opnieuw aanduiden als nationaal agentschap
om dit programma uit te voeren.
Het hoofdstuk Jeugd van het komende Erasmus+ programma zal in de komende zeven jaren een budgetstijging
van ongeveer 40% kennen. Zolang er geen akkoord is tussen Europese Raad en Europees Parlement omtrent het
financieel meerjarenkader 2014-2020, blijft de opgave van een exact bedrag moeilijk. Toch kan reeds worden
gesteld dat er een budgetlijn voor jeugd is van 10% van het Erasmus+ programma. Het programma stelt zich
o.a. als doel:
a)
verhoging van het niveau van de kerncompetenties en vaardigheden van jongeren, waaronder arme
jongeren, bevordering van de participatie van jongeren in de democratie in Europa en de
arbeidsmarkt, van hun actief burgerschap, van interculturele dialoog, van sociale inclusie en
solidariteit;
b)
door de toenemende mogelijkheden voor leermobiliteit voor jongeren, mensen die actief zijn in
jeugdwerk en jeugdorganisaties en jeugdleiders te verruimen en door sterkere koppelingen tussen
jeugdzaken en de arbeidsmarkt te leggen;
c)
bevordering van kwaliteitsverbetering in het jeugdwerk, met name door nauwere samenwerking
tussen organisaties op het gebied van jeugd of andere belanghebbenden;
d)
versterking van de internationale dimensie van jongerenactiviteiten en de rol van jeugdwerkers en
jeugdorganisaties ter ondersteuning van jongeren als aanvulling op de externe actie van de Unie.
In het najaar lanceert JINT een vernieuwde en update versie van www.kamielinfo.be: de database rond
rechten en plichten in de sociale zekerheid voor jongeren die naar het buitenland trekken.
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SD4 - KINDEREN EN JONGEREN CULTURELE RUIMTE GEVEN
OD 4.1 meer kinderen en jongeren laten deelnemen aan het bestaande cultuureducatieve aanbod 3
Strategisch beleid cultuureducatie
Samen met mijn collega bevoegd voor cultuur maakte ik werk van een gezamenlijke visie op en een strategisch
kader voor meer en betere cultuureducatie. De groeiende samenwerking tussen de ankerpunten CANON
Cultuurcel en ACCE, zoals die zich bijvoorbeeld uit in de jaarlijkse Dag van de Cultuureducatie, en het
bestaande protocol van samenwerking tussen de beleidsdomeinen Onderwijs en Vorming en Cultuur, Jeugd,
Sport en Media, bieden hiervoor een goede basis.
Beleidsrealisaties 2013
Naast een opnieuw succesvolle Dag van de Cultuureducatie en de eerste stappen in de richting van een
beroepencluster cultuureducator, lag het zwaartepunt in 2013 bij de werking van de commissie
beleidsinstrumenten en kwaliteitskader. Deze commissie van experten screende de regelgeving binnen cultuur en
jeugd en bereidt een kwaliteitskader cultuureducatie voor. Ze stelden haar tussentijdse resultaten voor tijdens
twee klankbordmomenten om in april 2014 hun definitieve bevindingen op te leveren.

Samen met mijn collega bevoegd voor Cultuur, en vanuit mijn bevoegdheden Onderwijs en Jeugd maakte ik
werk van de vervolgnota: „Doorgroeien in cultuur‟ met een focus op cultuureducatie voor +18-jarigen.
Beleidsopties 2014
Tijdens het laatste jaar consolideer ik de doelstellingen en acties uit beide nota‟s “Groeien in cultuur” én
“Doorgroeien in cultuur”. Op basis van de aanbevelingen van de commissie m.b.t. de optimalisering van het
beleidsinstrumentarium zullen concrete voorstellen worden gedaan, o.a. voor de introductie van het uitgewerkte
kwaliteitskader in het brede cultuureducatieve veld. De ENCE‟s zullen in hun tweede en derde werkingsjaar met
concrete realisaties hun relevantie en meerwaarde voor de betrokken sectoren cultuur, jeugd en onderwijs
kunnen aantonen. Op 4 februari 2014 organiseren ACCE en Canon Cultuurcel de Dag van de Cultuureducatie in
BOZAR Brussel. Deze zal in het teken staan van „verlies‟.
Cultuureducatieve netwerken
Uit de recente veldtekening cultuureducatie kwam de nood aan expertise-ontwikkeling en -uitwisseling tussen
cultuur, jeugd en onderwijs als één van de belangrijkste behoeften naar boven.
Beleidsrealisaties 2013
Mijn administratie volgde in 2013, in samenwerking met ACCE & CANON, de werking van de ENCE‟s
(expertisenetwerken cultuureducatie) op. Minister Schauvliege en ikzelf beslisten om de ENCE‟s, na een
evaluatie van de administraties jeugd, cultuur en onderwijs, voor een tweede opeenvolgend jaar te subsidiëren.
Beleidsopties 2014
De volgende voortgangsrapporten (van het tweede werkingsjaar) worden in het voorjaar 2014 ingediend om een
laatste keer te verlengen richting 3de werkingsjaar .
Jeugd- en jongerencultuur in het lokaal jeugdbeleid
Beleidsrealisaties 2013
In 2013 werd werk gemaakt worden van het opstellen van de bestuursakkoorden met de provinciebesturen. In
deze akkoorden werd bepaald wat van de provinciebesturen wordt verwacht in het kader van het voeren van een
impulsbeleid ter ondersteuning van jong artistiek talent. In verschillende Europese steden ontstaan open,
creatieve experimenteerruimtes voor jongeren. In Vlaanderen kregen deze de werknaam „jeugdculturele zones‟.
Ze belichamen een nieuwe manier waarop jongeren kansen krijgen of afdwingen om zichzelf creatief en artistiek
te uiten. Het zijn open dynamieken die jongeren en niet in het minst jongeren uit kansengroepen op een actieve
manier bij (jeugd)cultuur betrekken. Vandaar dat binnen de conceptnota „Groeien in Cultuur‟ (2012) hiervan ook
sprake is: "Jeugdculturele zones bieden jongeren creatieve mogelijkheden en steeds vaker ook de nodige
begeleiding en ondersteuning binnen grotere steden. We willen de mogelijkheden onderzoeken voor verdere
ondersteuning of inspiratie van dergelijke vrijplaatsen in andere steden." (2012 p.48)

3
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In het voorjaar 2013 zette Demos in samenwerking met mijn administratie en ACCE een beleidstraject op rond
het hoe en waarom van „jeugdculturele zones‟. De bedoeling is om een breed scala aan culturele – en
jeugdactoren samen te brengen rond deze uitgangsvraag. We gaan daarbij verder dan de gekende of daartoe
gelabelde jeugdculturele zones. We kijken breder naar nieuwe, vaak informele initiatieven en ontwikkelingen in
binnen- en buitenland. De nadruk ligt evenwel op plekken die gericht inzetten op actieve cultuurparticipatie
waarin er in sterke mate sprake is van (1) ownership van of sturing door jongeren en (2) ruimere participatieve
projecten waarin jongeren zelf een eigen (jeugd-) culturele dynamiek genereren. Vanuit deze afbakening heeft
het traject als doel visie te ontwikkelen en te inspireren. Tijdens de Week van de Jeugd (mei 2013) ging dit
traject officieel van start op „Vrijhavens. Inspiratiedag over ruimte voor jong cultureel verzet‟. Een honderdtal
deelnemers schreven zich in voor deze studiedag. Actoren uit verschillende hoeken wisselden er van gedachten,
deelden kennis en maakten toekomstplannen. De deelnemers werden geïnspireerd om zowel op stedelijk als
meer gemeentelijk niveau aan de slag te gaan rond jeugdculturele ruimte. In vier workshops werd bovendien de
start gegeven van een beleidsvoorbereidend proces getrokken door Demos, dat in de zomer van 2014 moet
uitmonden in een publicatie.
Beleidsopties 2014
Jeugdcultuur is een Vlaamse beleidsprioriteit voor het lokaal jeugdbeleid. Gemeenten die bereid zijn
inspanningen te leveren op het vlak van jeugdcultuur, kunnen vanaf 2014 daarvoor extra middelen krijgen.
Samen met de meerjarenplanning en beheers- en beleidscyclus biedt dit een ideale opstap om cultuureducatie als
noodzakelijke maatschappelijke hefboom te verankeren op lokaal vlak.
Op 23 oktober 2013 organiseerden LOCUS, ACCE en het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media,
CANON Cultuurcel, Vitamine C, De Ambrassade en de stad Antwerpen een inspiratiedag en -avond waarop
de invulling van cultuureducatie en de beleidsprioriteit jeugdcultuur op lokaal (en intergemeentelijk)
beleidsniveau centraal stond.
In 2014 stel ik samen met Demos een publicatie voor rond jeugdculturele zones. Bedoeling is om de
opportuniteiten te onderzoeken om met een jeugdculturele zone ook maatschappelijk kwetsbare kinderen en
jongeren te bereiken. (cf. VJP OD 16.2).
Creatief gebruik van digitale media en games stimuleren
Beleidsrealisaties 2013
In het najaar 2012 lanceerde ik samen met mijn collega bevoegd voor media een open oproep voor Vlaamse
gamemakers via het Gamefonds beheerd door het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). We stelden 750 000 euro
ter beschikking: voor entertainment games (niet enkel louter commercieel) ) én serious games (met een
maatschappelijk of cultureel doel - 550 000 euro – begroting Media) en voor serious games (focus op
leerplichtonderwijs en met educatieve inslag - 200 000 euro – begroting Onderwijs)
Beleidsopties 2014
Tot en met 2014 beschikt het Gamefonds over een jaarlijks budget van 750.000 euro. Concreet worden drie types
games ondersteund via deze regeling: serious games gericht op het leerplichtonderwijs, andere serious games en
entertainment games. De steun is gericht op de Vlaamse gameontwikkelaars. De financiële tegemoetkomingen
nemen de vorm aan van hetzij preproductiesteun hetzij productiesteun.

Cultuurambassadeurs binnen jeugdverenigingen en gebruik van Brusselse cultuurwaardebon
Beleidsrealisaties 2013
De Ambrassade startte in 2013 met een expertisegroep cultuur en cultuureducatie. Deze groep is gestart als een
werkgroep van jeugdwerkactoren, maar gaandeweg zijn er ook actoren uit onderwijs en cultuur bij aangesloten.
Dit platform zet acties op om de brug tussen kinderen, jongeren, jeugdwerk en cultuur te versterken.
De expertisegroep wil een brug vormen tussen jeugd en cultuur. De expertisegroep cultuur en cultuureducatie is
een sectoroverschrijdend platform waar kennis wordt gedeeld en expertise wordt uitgewisseld over het werken
rond cultuur met/voor/door kinderen en jongeren. Vlaamse gesubsidieerde cultuureducatieve verenigingen uit
het decreet Vlaamse Jeugd- en kinderrechtenbeleid, de kunsteducatieve verenigingen (kunstendecreet), maar
ook organisaties zoals Formaat, JeS, Koning Kevin zijn deelnemers aan dit platform. De expertisegroep
stimuleert samenwerkingen. Een concrete samenwerking is het vormingstraject voor cultuureducatoren „De
Samenscholing‟ van zZmogh, Koning Kevin en Mooss. De Ambrassade zette een kwalitatieve bevraging op in
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lagere scholen over cultuurbeleving. De Brusselse cultuurwaardebon werd geënt op de UITpas, waardoor deze
een bredere scoop krijgt.
Beleidsopties 2014
Er komt in 2014 een uitgebreide publicatie met methodieken voor cultuurbeleving van kinderen en jongeren.
De Ambrassade zal deze publicatie ontsluiten in de jeugdsector en het jeugdinformatielandschap.
Bij positieve evaluatie van het proefproject van de UiTPAS van mijn collega bevoegd voor Cultuur en een
beslissing over de uitrol naar Vlaanderen, zal ik in samenwerking met CultuurNet en De Ambrassade een
infomoment organiseren voor de Vlaamse en Brusselse Jeugdsector om ervoor te zorgen dat het jeugdwerk aan
de slag gaat als gebruiker én als aanbieder.

OD 4.2 de relatie tussen cultuureducatie op school en buiten de school versterken
Horizontale stuurgroep cultuureducatie
Het werk aan het strategisch kader Cultuureducatie werd voorbereid door de verschillende administraties (meer
bepaald door CANON Cultuurcel en ACCE). Zij werkten samen verder aan de trajecten rond opleiding en
vorming enerzijds, en het traject rond netwerking anderzijds.
Beleidsrealisaties 2013
Op 29 januari 2013 organiseerden CANON Cultuurcel en ACCE opnieuw de Dag van de Cultuureducatie. De
editie van 2013 stond in het teken van meesterschap en engagement.
Beleidsopties 2014
Op 4 februari 2014 organiseren ACCE en CANON Cultuurcel de Dag van de Cultuureducatie in BOZAR. Deze
staat dit jaar in het teken staan van „cultuur en verlies‟, een laatste luik in de thematische cyclus van de afgelopen
jaren rond identiteitsontwikkeling.
Jeugd- en jongerenculturen zichtbaar te maken 4
Beleidsrealisaties 2013
Ook in 2013 spendeerde Klasse aandacht aan jeugd- en jongerencultuur. Via het netwerkmoment op de
jongerenmediadag werd de aandacht voor jeugd en voor jongerencultuur dichterbij de klassieke media gebracht.
Ook tijdens Vrijhavens, de inspiratiedag over jeugdculturele zones, kwam het belang van een plek voor jeugden jongerencultuur prominent aan bod.
Beleidsopties 2014
Mijn administratie neemt dit thema telkens mee in haar gesprekken met Ketnet/OP12 en Klasse. De plannen van
OP12 met Krijg Carte Blanche tonen een bijzondere aandacht voor jongerencultuur.
Uitbouw van Vormingscentrum Destelheide en Dharts als cultuureducatief centrum voor het jeugdwerk en
onderwijs
Beleidsrealisaties 2013
Aan de hand van een planningswedstrijd via de Open Oproep procedure van de Vlaamse Bouwmeester, werd
Blauwdruk Stedenbouw (aka Planners) aangesteld als ontwerper van een globaal masterplan voor het
Vormingscentrum Destelheide. Het doel van het masterplan is de toekomstkansen van Destelheide te
maximaliseren op het vlak van de infrastructuur en de werking, door een planmatige aanpak van de renovatie op
basis van een coherente visie. Belangrijk hierbij is dat er aan de buitenkant van de bestaande architectuur van
Paul Felix niet geraakt mag worden.
Beleidsopties 2014
Het definitieve Masterplan Destelheide wordt ingediend op 31 maart 2014. Daarna wordt een publieksmoment
georganiseerd waarbij duidelijk de beleidsopties van het masterplan in beeld gebracht worden. Concreet
onderzoekt het masterplan onder meer de organisatie en flexibiliteit van de bestaande gebouwen, de
beschikbaarheid van aangepaste technologie, de ecologische en duurzame transformatie, de specifieke
geschiktheid voor de diverse kunstdisciplines, het cultureel en sociaal comfort, de toegankelijkheid. Het opnieuw
4
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definiëren van het landschap, het ruimtelijk vertalen van de crossover van verschillende disciplines en het
opwaarderen en actualiseren van het bestaande patrimonium, vormen hierbij de uitgangspunten. Daarnaast zal
het masterplan voorstellen doen voor het aanpassen van de gebouwen aan hedendaags comfort, een efficiënt en
flexibel gebruik van de beschikbare ruimte, de inbedding van de kunst- en cultuureducatieve dienst en
technologische vernieuwing. Ook de ligging van Destelheide is belangrijk. De nabijheid van de hoofdstad met
haar unieke eigenheid en diversiteit vormen belangrijke troeven in de verdere ontwikkeling van Destelheide. Het
masterplan heeft als finaliteit de opdracht van Destelheide in een veranderende samenleving te kunnen
maximaliseren op het vlak van activiteiten, ontmoeting, verblijf en creatie.

SD 5 - KINDEREN EN JONGEREN RUIMTE GEVEN VOOR LEVENSBREED LEREN
OD 5.1. van de jeugdsector een actieve partner maken in de uitbouw van brede scholen
Coherent concept en subsidiëring van projecten
Beleidsrealisaties 2013
Binnen de uitvoeringsbesluiten van het decreet lokaal jeugdbeleid nam ik het ‟ondersteunen, stimuleren of
faciliteren van jeugdwerk als een actieve partner in lokale samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, welzijn,
cultuur en jeugd„ als mogelijke invulling van de prioriteit jeugdcultuur op.
We willen gemeentebesturen en vooral de steden die vandaag al werk maken van deze samenwerking tussen
jeugdwerk, cultuur, welzijn en onderwijs de mogelijkheid geven om deze samenwerking nog te versterken en
verder te ondersteunen. Door vandaag al aandacht te vragen voor het jeugdwerk, als actieve partner binnen deze
netwerken, willen we de jeugdwerksector mobiliseren voor het belang van deze vormen van samenwerking.
In 2013 maakte ik 750 000 euro vrij binnen mijn Brusselbevoegdheid voor brede school in Brussel. De 22
bredeschoolprojecten gingen van start in september 2012 en rondden eind augustus 2013 hun eerste werkingsjaar
af. Tegen begin 2013 hadden alle betrokken scholen een bredeschoolcoördinator aangeworven. Begin 2013 werd
een tussentijdse evaluatie gemaakt en werden aandachtspunten geformuleerd en meegedeeld aan de brede
scholen, net als bij de kennismakingsgesprekken.
Beleidsopties 2014
De lopende projecten brede school binnen jeugd werden afgerond in 2013. Vanaf 2014 kunnen de
gemeentebesturen de middelen voor de beleidsprioriteit jeugdcultuur inzetten om de bestaande
bredeschoolprojecten te continueren. De Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel kan vanaf 2016 bij de
opmaak van haar nieuw plan eveneens intekenen op de nieuwe beleidsprioriteiten.
Stimuleren van lokale besturen om mee regie op te nemen
Beleidsrealisaties 2013
In 2013 werd tijdens de conferentie „Jong in de stad‟ en andere vormingsmomenten zoals „Trip Lokaal‟ ook stil
gestaan bij de mogelijke invulling van de prioriteit jeugdcultuur. De rol van het jeugdwerk en ook van de lokale
besturen binnen bredeschoolnetwerken kwam aan bod. Het Steunpunt Diversiteit organiseerde in samenwerking
met het beleidsdomein Onderwijs en Vorming een studiedag Brede School om voor de huidige en toekomstige
bredeschoolorganisatoren informatie te ontsluiten uit binnen- en buitenland.
Beleidsopties 2014
Vanuit de BBC monitor wordt in kaart gebracht hoe en of de gemeenten werk maken van de ontwikkeling van
bredeschoolnetwerken waarin het jeugdwerk een actieve rol speelt.

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 2217 (2013-2014) – Nr. 1

31

SD 6 - KINDEREN EN JONGEREN FYSIEKE RUIMTE GEVEN
OD 6.1 meer plaats van en voor kinderen in de publieke ruimte door
Recht van kinderen en jongeren om buiten te spelen en elkaar buiten te ontmoeten
Beleidsrealisaties 2013
De zesde Buitenspeeldag was ook nu weer een succes, met behoorlijk wat weerklank bij lokale pers.
De verschillende organisaties die deel uitmaken van het netwerk dat het Hangmanproject trekt, bleven ook in
2013 verder financieel ondersteund. Tijdens Trip Lokaal werd er een specifiek aanbod georganiseerd rond de
gepercipieerde overlast van jongeren die aanwezig zijn in de publieke ruimte.
Vanuit mijn bevoegdheid Jeugd vroeg ik De Ambrassade en VVJ om o.m. op te volgen hoe lokale besturen de
kaderwet rond Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) implementeren en waar het jeugdwerk
desgevallend geconfronteerd wordt met misbruiken. VVJ schreef in 2013 een informatie- en
sensibiliseringsbrochure over de GAS gericht op jeugddiensten, jeugdraden, jeugdverenigingen en jongeren zelf.
Deze brochure werd opgemaakt in samenwerking met partners in de jeugd-, kinderrechten- en welzijnssector.
Jaarlijks wordt deze brochure herbekeken en aangevuld met good practices waar zinvol.
Beleidsopties 2014
Aangezien het thema “buiten spelen” me nauw aan het hart ligt, blijf ik mijn schouders mee onder de
Buitenspeeldag zetten. Ik blijf een jaarlijks sensibiliseringsmoment belangrijk vinden en ben dan ook verheugd
dat de VRT/Ketnet het project nu volop mee ondersteunen.
VVJ zal in samenwerking met Karuur het GAS-verhaal (zie hoger) verder opvolgen. De Ambrassade zorgt
in overleg met VVJ voor afstemming van de acties van de werkgroep GAS van de Vlaamse Jeugdraad en het
brede veld. Stampmedia nam het initiatief om GAS in kaart te brengen om zo feiten van fictie te
onderscheiden. Op de website www.stampmedia.be/gasinvlaanderen vind je infografieken die op een heldere
manier het GAS-beleid van een desbetreffende stad of gemeente toelichten. Het is een „work in progress‟. Ook
vind je op deze website een oplijsting van gemeenten in Vlaanderen die de GAS- wetgeving niet toepassen.
Speellawaai en overlast
Beleidsrealisaties 2013
De campagne Goe Gespeeld!, gecoördineerd door De Ambrassade, sloot zich in 2013 aan bij het
samenwerkingsverband rond het recht op spelen in artikel 31 uit het Kinderrechtenverdrag. 14 kinderrechten- en
jeugdactoren riepen samen op tot „31 minuten meer speeltijd per dag op school, thuis en in de buurt‟. Want
kinderen hebben recht op spel. En de vrije tijd staat steeds meer onder druk van verplichtingen en strakke
schema‟s. Artikel 31 verwijst naar het Kinderrechtenverdrag en is een samenwerkingsverband van de
Gezinsbond, het Kinderrechtencommissariaat, Kinderrechtencoalitie Vlaanderen (Kireco), Vernieuwing in
Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (VBJK), Centrum Informatieve Spelen en Goe Gespeeld!. Ondertussen
tekenden een 40-tal Vlaamse gemeenten het Charter van Goe Gespeeld! De campagne Goe Gespeeld, richtte
zich in 2013 ook naar het onderwijs.
Beleidsopties 2014
Het Kenniscentrum Kinderrechten wijdt zijn post-academische vorming in het najaar van 2013 integraal aan
kinderrechten en publieke ruimte: een kinderrechtenperspectief op de fysieke en mentale plaats die kinderen
binnen de publieke ruimte willen, kunnen en mogen invullen. Er wordt nagaan in hoeverre wetenschappelijke
inzichten een referentiekader bieden voor onderzoekers, beleidsmakers en praktijkwerkers om de vragen en
knelpunten m.b.t. de toename van gemotoriseerd verkeer, de groeiende onverdraagzaamheid, de criminalisering
van „overlast‟ en het daaraan gekoppelde veiligheidsdiscours …, een plaats te geven, ze in debat en dialoog aan
te pakken, en van daaruit tot gezamenlijke antwoorden en constructieve oplossingsstrategieën te komen. Zoals
gevraagd in de resolutie over het sensibiliseren tot verdraagzaamheid voor spelende kinderen, zal ik ook in 2014
systematisch aandacht vragen voor spelende kinderen in de publieke ruimte in het kader van de jaarlijkse
Buitenspeeldag. De actie 31‟ van Goe Gespeeld! (zie hoger) wordt verder gezet in de gemeenten, scholen en
thuis.
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Kinderen en jongeren een plaats geven in het mobiliteitsbeleid
Beleidsrealisaties 2013
De Ambrassade heeft het proefproject rond de Interactieve Speelweefsel Kaart (ISK) in Limburg mee vorm
gegeven. Het is een handig instrument op de website www.groenspeelweefsel.be die toe laat om speelplekken en
-verbindingen online in kaart te brengen. Van de Speelweefselkaart bestaat ook een mobiele website waarmee
jeugdgroepen of gezinnen speelbossen of trage wegen kunnen opzoeken of tochten kunnen uitstippelen. Op de
website staan bovendien andere interessante tools en tips om een eigen groen speelweefsel in te richten: een
quickscan voor het correct benoemen van speelplekken in de gemeente; een dieptescan voor terreinen die een
gefundeerde afweging van speelkansen en natuurwaarden vragen; inspirerende fiches over uiteenlopende types
en varianten van groene speelplekken; een waaier aan inspirerend en verduidelijkend fotomateriaal, vrij te
gebruiken, en een hoop praktijkvoorbeelden uit o.a. de pilootgemeenten van het project.
De website is een initiatief van Kind & Samenleving, De Ambrassade, BOS+, Provincie Limburg, het
Agentschap voor Natuur en Bos, en het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid.
De vernieuwde www.groenspeelweefsel.be is ingebed in de nieuwe website van Kind & Samenleving.
Beleidsopties 2014
Vanuit mijn bevoegdheid Onderwijs zal ik samen met de minister van mobiliteit ervoor zorgen dat zoveel
mogelijk basisscholen deelnemen aan het fietsexamen. Het is geen is geen test waarvoor je slaagt of niet, maar
waarmee je de rijvaardigheid van kinderen van 12 kan testen
Publieke ruimte kindvriendelijker maken
Beleidsrealisaties 2013
De jaarlijkse oproep innovatieve en originele projecten in het kader van het Stedenfonds was in 2013 exclusief
op het thema kindvriendelijkheid gericht. Publieke ruimte was daarbij een vanzelfsprekend aandachtspunt. Ik
volg deze projecten mee op via de afdeling Jeugd.
In 2013 werkte VVJ aan het operationaliseren van het concept kindvriendelijkheid, door het opstellen van een
monitor met een uitgebreide set van indicatoren (gebaseerd op een internationaal concept van Unicef). De
monitor die zowel een kwantitatief en kwalitatief luik omvat, werd getest in een aantal centrumsteden. Na het
doorlopen van de monitor kunnen de lokale besturen een strategie kindvriendelijkheid ontwikkelen die dan ook
zijn weerslag kan kennen in de strategische meerjarenplannen.
VVJ wil het instrument dat is ontwikkeld door het Europees netwerk 'Child FriendlyCities', verder uittesten. Dat
instrument kan Europese steden helpen om hun 'kindvriendelijkheid' af te toetsen. VVJ coördineert de
aanpassing van dit instrument naar de Vlaamse context. Na een eerste testfase wordt het instrument verder
verfijnd en getest in de context van enkele kleine en landelijke gemeenten. Zo zal het kwaliteitslabel aangepast
zijn aan de diversiteit van lokale besturen.
Beleidsopties 2014
In 2014 wordt verder gewerkt aan de bijsturing van de stadsmonitor met indicatoren rond
kindvriendelijkheid. Het pilootproject van VVJ, dat momenteel loopt in kleinere gemeenten, wordt afgerond,
en er zal een zelfevaluatie-instrument ontwikkeld worden waarbij de kwaliteit van de publieke ruimte aan bod
komt.
De Ambrassade volgt het nieuw Structuurplan Vlaanderen op in functie van een kindvriendelijkere inrichting
van de ruimtelijke ordening en zal in 2014 haar informatief pakket voor jongeren en
jongerenvertegenwoordigers in Gecoro’s verspreiden.
Uitbouwen netwerk kindvriendelijke steden
Beleidsrealisaties 2013
Het project van VVJ vertaalde de internationale stroming „childfriendlycities‟ naar een Vlaamse context. Op die
manier werd de facto een nieuw netwerk kindvriendelijke steden geactiveerd.
Beleidsopties 2014
VVJ ontwikkelt tegen begin 2014 samen met een aantal partners (o.a. Unicef) een label kind- en
jeugdvriendelijke steden en gemeenten. Dit label bewijst de strategische inzet van een stad of gemeente voor
een kind- en jeugdvriendelijk lokaal beleid. De procedure en criteria die uiteindelijk tot het label leiden, worden
vastgelegd in samenwerking met de partners.
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OD 6.2 blijven investeren in voldoende en veilige jeugdinfrastructuur
Lokale jeugdinfrastructuur
Beleidsrealisaties 2013
Ook in 2013 maakten gemeentebesturen in het kader van de prioriteit lokaal jeugdbeleid werk van een
brandveiligheidsbeleid ten aanzien van de jeugdlokalen op hun grondgebied.
Beleidsopties 2014
In het cijferboek lokaal jeugdbeleid wordt in kaart gebracht wat er gebeurde in het kader van deze prioriteit.
De Ambrassade en Mediaraven ontwikkelen tegen eind 2014 een GIS-applicatie die de jeugdwerkinfrastructuur
(jeugdlokalen, jeugdhuizen…) in Vlaanderen in kaart brengt. De koepels van het jeugdwerk willen de GIS-laag
o.a. gebruiken voor het beheer van hun lokalen, voor vrijstelling van onroerende voorheffing, voor analyses van
geografische spreiding en evoluties/trends…). Anderzijds is de applicatie ook interessant voor gebruik door
ruimtelijke ordeningsdiensten, zodat zij rekening kunnen houden met de ligging van jeugdwerk bij ruimtelijke
planningsprocessen, idem voor mobiliteit en verkeersveiligheid, en voor de monitoring van trends in
ruimtegebruik door het jeugdwerk…
De gegevensverzameling zal gebeuren via de koepels van het jeugdwerk en via de gemeentelijke jeugddiensten.
De GIS-laag zal o.m. volgende gegevens bevatten: adres, perceelgegevens, gegevens over de
jeugdwerkorganisatie die het gebouw/perceel gebruikt, gegevens over de eigenaar van het gebouw/perceel,
gegevens over de staat en de beschikbare faciliteiten van het gebouw.
Investeren in de infrastructuur van de centra De Hoge Rielen en Destelheide, en uitvoering van het Masterplan
De Hoge Rielen
Beleidsrealisaties 2013
Blauwdruk Stedenbouw (aka Planners) werd in 2013 aangesteld als ontwerper van een geheel masterplan voor
het Vormingscentrum Destelheide (zie hoger).. Daarnaast worden er in 2013 en 2014 al een aantal grote werken
uitgevoerd op Destelheide (gescheiden rioleringsstelsel, heraanleg toegangswegen…)
Op De Hoge Rielen werd er werk gemaakt van het ontwerp van nieuwe sanitaire boxen en werden de eerste
aanzetten gegeven voor het vernieuwen van bestaande loodsen en paviljoenen. Daarnaast werd gestart aan de
uitvoering van het laatste luik van de eerste fase van het masterplan De Hoge Rielen, nl. de aanleg van de
contactstrip en het openluchttheater. Daarnaast werd fase 2 voorbereid. Daarvoor werd in 2011 een
reflectiegroep samengesteld onder externe begeleiding. Het masterplan blijft de leidraad om nieuwe ingrepen en
de lange weg van herstel van het patrimonium aan te vatten. Daarbij gaat het masterplan niet enkel over nieuwe
ontwikkelingen en ingrepen, maar ook over de (her)oriëntatie van bestaande gebouwen. Het beheersplan geeft
concreet en permanent invulling aan de verdere uitvoering. In het plan komen de 69 gebouwen op de Hoge
Rielen helder in kaart, en wordt een tijdspanne van tien jaar (tot 2023) vooropgesteld om het ganse domein aan
te pakken.
In oktober 2011 startte ik, met een drilboor, het project Hostel Wadi, een conceptueel hoogstandje. Het hostel is
cilindervormig met een transparante doorkijk naar de natuur. Het heeft ook een wadi, een infiltratiesysteem voor
regenwater. Het gebouw, met twintig kamers, voor telkens maximaal vier personen, omarmt als het ware een
centraal ven - een 'wadi' - zodat de bezoekers steeds in direct visueel contact met de natuur blijven. Dit hostel
richt zich tot kleinere groepen, gezinnen en studenten. Elke kamer beschikt over basiscomfort: vier bedden waarvan twee opklapbaar - en een bureautje, een aparte badkamer met douche en wc. De prijs voor een verblijf
is voor elke kamer gelijk en verandert niet naargelang het aantal personen. Hostel Wadi werd gebouwd naar een
ontwerp van de Italiaanse studio Secchi-Vigano in het kader van het masterplan voor de Hoge Rielen. Dit bureau
staat bekend vanwege de sterke impact die zijn ontwerpen hebben op stedelijke ontwikkelingen. Dit hostel is
echter volledig in - en met respect voor - de natuur opgenomen. Het wordt volledig geïntegreerd in de groene
omgeving en krijgt een groendak. Op 19 oktober werd het hostel plechtig ingehuldigd en kan het geboekt
worden.
In 2012 werd ook het project loodskamperen afgewerkt op de Hoge Rielen. Dit originele concept combineert
kamperen op een kampeergrond met logeren in een loods. De groep beschikt over een kampeergrond, een
gerestaureerde loods en een volledig vernieuwd sanitair blok met warme douches. De loodsen van de
kampeergronden 1 en 3 werden speciaal hiervoor ingericht. Elke loods heeft een grote open ruimte, een
keukenbox en een slaapbox. De slaapboxen bevatten beddenbakken en een matrassenvloer. De groep kiest zelf
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of er binnen geslapen wordt, of men buiten kampeert of beide combineert. In beide loodsen is er in het
slaapcompartiment ruimte voorzien om bagage in te stallen. Loods 1 biedt slaapplaats voor 60 personen. In deze
loods zijn er 33 beddenbakken en loods 3 biedt slaapplaats voor 60 personen. Hier zijn 27 beddenbakken.
Het nieuwe reglement voor het verlenen van investeringssubsidies voor sectorale jeugdinfrastructuur werd
operationeel in 2013. Eén van de prioriteiten gaat over infrastructuur die wordt gebruikt voor de werking van
bovenlokale jeugdwerkinitiatieven en vrijetijdsinitiatieven van en voor kinderen en jongeren uit een ruime regio.
Bij overgangsmaatregel moesten de aanvragen voor het jaar 2012 ingediend worden uiterlijk 50 dagen na
inwerkingtreding van het besluit, zijnde 7 februari 2013. Bij de eerste zeven aanvragen waren er twee die zich
aandienden als jeugdinfrastructuur met bovenlokaal belang. Bij de ronde voor het subsidiejaar 2013 waren er
drie van de veertien dossiers die zich aandienden onder de noemer jeugdinfrastructuur. De aanvragen voor beide
subsidiejaren worden, na het opvragen van bijkomende informatie, telkens in een tweede ronde behandeld in het
najaar van 2013.
Beleidsopties 2014
Het definitieve Masterplan Destelheide moet uiterlijk op 31 maart 2014 ingediend worden. Voor de sanitaire
boxen op de Hoge Rielen wordt een bestek opgemaakt. De plannen voor een contactstrip en het openluchttheater
worden uitgevoerd.
Jeugdverblijven en toerisme
Beleidsrealisaties 2013
Ook in 2013 werd er verder gezocht naar passende oplossingen voor de zonevreemde jeugdverblijven.
Op 14 juni 2013 werd de nota aan de Vlaamse Regering goedgekeurd. Deze nota omvat het plan van aanpak
voor de zonevreemde jeugdverblijven waarvoor een planinitiatief nodig is.
Beleidsopties 2014
De taskforce loopt door en er wordt uitvoering gegeven aan het actieplan jeugdverblijven en het plan van
aanpak zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
Uitleendienst kampeermateriaal
Sinds 1 januari 2009 maakt de Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd (ULDK) deel uit van het
Agentschap Sociaal–Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen. Dat betekent dat het agentschap sinds die
datum het volledige beheer en bestuur over de dienst heeft.
Beleidsrealisaties 2013
De huidige locatie in Machelen is verouderd en voldoet niet meer aan de noden. Op 14 juli 2011 adviseerde de
Inspectie van Financiën de nieuwe huisvestingsbehoefte van de ULDK positief. Na analyse van alle bezochte
panden werd het Delta Park in Nossegem het best geschikt bevonden om de ULDK te huisvesten. Mits een
aantal extra aanpassingen (sanitair, inrijpoorten, verluchting) zal dit gebouw / loods perfect zijn om de
dienstverlening van de ULDK te ondersteunen en te faciliteren. Het nieuwe gebouw zal ook toelaten dat het
tentenmateriaal van de ULDK op een goede en juiste wijze gestockeerd wordt, zodat onnodige slijtage vermeden
kan worden. Eind augustus 2013 werd de overeenkomst getekend door alle betrokken partijen. Er werd een huur
voor 18 opeenvolgende jaren bedongen welke inging op 1 juli 2013.
Beleidsopties 2014
Belangrijk te vermelden is dat er een huurvrije periode overeengekomen werd tot 1 april 2014. Zodoende wordt
de overlap van dubbele huurperiodes tussen de huidige en de nieuwe huisvesting opgevangen. De huur in
Machelen eindigt op 1 april 2014. Ondertussen worden in de nieuwe loods de nodige inrichtingswerken
gedaan. Het gaat om het plaatsen van een sanitair blok (douches, wasbakken en wc‟s in het administratief
gebouw), het plaatsen van een specifieke verwarmings- en afzuiginstallatie in de loods zelf, nieuwe verlichting
in de loods en het opknappen van de bureauruimte. Naast deze werken, waarvoor de verhuurder 200 000 euro ter
beschikking stelt, zal de eigenaar – als extra financiële inspanning - ook nog grote werken laten uitvoeren aan het
gebouw zelf, namelijk de aanleg van vier grote inrijpoorten aan de zijkant van het gebouw. Alle ontleningen
zullen in 2014 plaatsvinden in deze nieuwe loods. Parallel aan deze verhuis werkt de ULDK ook aan een
nieuw reserveringsprogramma. Dit nieuwe reserveringsprogramma zal vanaf de ontleningen 2014 gebruikt
worden. De hoofdtaak van dit nieuwe reserveringsprogramma is dubbel: enerzijds het opvolgen en beheren van
dossiers voor het uitlenen van kampeermateriaal aan verschillende verenigingen in Vlaanderen. Dit van de
aanvraag tot het afsluiten van het dossier (betaling van het verschuldigd bedrag is ontvangen of dossier is
overgemaakt aan gerechtelijke invordering). Anderzijds zal dit programma op termijn het aanvragen zelf van
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kampeermateriaal vergemakkelijken en versnellen. Het reserveringsprogramma laat toe om rapporten op te
vragen.
Evaluatie en bijsturing van het decreet jeugdverblijfcentra
Het decreet jeugdverblijfcentra was aan een grondige herziening toe. Hoewel de filosofie van het decreet door
iedereen als positief ervaren werd, schortte er veel aan de toepassing ervan: een zware administratieve last bij de
uitbaters, zeer logge en lange subsidiëringprocedures en geen zekerheid op middellange en lange termijn.
Beleidsrealisaties 2013
Met de goedkeuring van het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 maart 2013 betreffende de subsidiëring van
hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw ADJ, is de nieuwe regelgeving voor
subsidiering afgerond.
In overeenstemming met artikel 13, §2 van het decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels,
jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme, kunnen
jeugdverblijfcentra type C of hostels die voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 12, een
personeelssubsidie aanvragen voor vier jaar. Deze aanvraag gebeurt op basis van een vierjaarlijkse beleidsnota.
In afwijking op artikel 12, §2, moest de aanvraag voor het verkrijgen van een personeelssubsidie voor de
vierjarenperiode 2014-2017 ingediend worden bij de administratie vóór 1 mei 2013.
In deze beleidsnota‟s diende onder meer de noodzakelijkheid en de maatschappelijke meerwaarde aangetoond te
worden van de inzet van personeel in het verblijfcentrum.
Het agentschap ontving tijdig 75 aanvragen van erkende jeugdverblijfcentra type C of hostels. Dit is een
verhoging van negen aanvragen ten opzichte van de subsidiëring voor 2013. Er waren twaalf nieuwe aanvragen,
maar ook drie centra die geen aanvraag meer indienden. Op negen jaar gaat het om een verhoging van 48
aanvragen! Het betreft hier een eerste indiening voor vier jaar in het kader van het nieuwe decreet.
Elk centrum dat een aanvraag voor een personeelssubsidie indiende, werd de afgelopen jaren bezocht door de
afdeling Jeugd.
In het najaar 2013 werd het contingent vergader- en ontmoetingsinfrastructuur uitgebreid met het nieuwe
Muntpunt en het Bureau voor Jonge Zaken, het nieuwe gebouw van De Ambrassade.
Beleidsopties 2014
De verdere subsidiëring van jeugdverblijfcentra en hostels. Met betrekking tot hostels kan er gewezen
worden op de uitvoering van het actieplan Jeugdverblijven dat goedgekeurd werd op de Vlaamse Regering. Dit
plan voorziet in de uitbating van een aantal nieuwe en / of verbouwde hostels (Brugge, Kortrijk, Oostende,
Hasselt). Met steun van de Vlaamse Gemeenschap tracht de vzw Vlaamse Jeugdherbergen ook haar
succesvolle jeugdherberg in Brussel, de Breughel, aan te passen en uit te breiden om tegemoet te komen
aan de steeds groter wordende vraag van jongeren om in Brussel tegen aanvaardbare prijzen te
overnachten. In het kader van deze extra overnachtingscapaciteit voor de vzw Vlaamse Jeugdherbergen,
verhoogde ik de enveloppefinanciering.
In de geest van de inspanningen op het vlak van zonevreemde jeugdverblijven, wil ik erover waken dat het totale
aanbod, zowel het commercieel aanbod jeugdverblijven, als het aanbod van non-profitorganisaties en van de
verschillende overheden, op peil blijft. In een van de meest verstedelijkte regio‟s van Europa, met
(centrum)steden die jonger en diverser worden, moet immers niet alleen geïnvesteerd worden in de stedelijke
ruimte, maar ook in ontmoetings- en ontspanningsruimte buiten de stad. Specifiek voor jeugdverblijven in
eigendom van lokale en provinciale besturen, wil ik dat de Task Force Jeugdtoerisme een overleg opstart met
steden, gemeenten en provincies om de noden op vlak van beheer in kaart te brengen.
OD 6.3 kinderen en jongeren respectvol laten spelen in de groene ruimte
Charter bos, natuur en jeugd: stimulansen geven tot meer groene ruimte en meer toegankelijke stadsrandbossen
Beleidsrealisaties 2013
Kinderen moeten, zeker in de zomer, kunnen ravotten en spelen in de natuur. Ik volgde de beleidspistes van mijn
collega Schauvliege dan ook met interesse verder op. In 2013 werden 3732 ha extra zomerspeelzones geopend,
anderzijds werden ook permanente speelbossen (ook met speeltuigen) ingericht: zie www.speleninhetgroen.be
of de website www.natuurenbos.be. De gebieden liggen grotendeels in de domeinen in eigendom of in beheer
van het Agentschap voor Natuur en Bos. De speelzones zijn vrij toegankelijk voor alle kinderen tussen 8u00 en

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 2217 (2013-2014) – Nr. 1

36

22u00. Ook de kampplaatsen zijn terug te vinden op deze interactieve kaart. Na de zomervakantie 2013 wordt dit
project samen met het ANB geëvalueerd.
Beleidsopties 2014
Het Charter Natuur, Bos en Jeugd wordt verder opgevolgd.
Duurzaamheid
Beleidsrealisaties 2013
Het aanspreekpunt Duurzame Ontwikkeling van mijn administratie nam verder deel aan het Vlaams Platform
voor Educatie Duurzame Ontwikkeling; een werkgroep van het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd
en Volwassenen werkte via concrete acties aan het realiseren van de voorbeeldfunctie van de Vlaamse overheid.
Op de website www.opkamp.be bundelt De Ambrassade de tips en tools over natuur- en milieuvriendelijk op
kamp gaan.
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SD 7 - KINDEREN EN JONGEREN RUIMTE GEVEN VOOR WELBEVINDEN
OD 7.1 de openheid en toegankelijkheid van het jeugdwerk versterken
Peer-to-peer sociale netwerking o.a. via
ontmoetingsplaatsen van jongeren

gebruik sociale netwerksites en formele en informele

Beleidsopties 2014
Jongerengids.be biedt via de ‘Jongerengids-gemeenschap’ op de site aan jongeren de mogelijkheid om elkaar
tips te geven, informatie uit te wisselen… Op Jongerengids.be voor 12-15-jarigen en 16-plussers kunnen tieners
en jongeren een eigen profiel maken en zich zo inloggen in de Jongerengids-gemeenschap. Daarna kunnen ze op
de site reacties geven op artikels, vragen stellen aan andere jongeren en informatie uitwisselen.
Openheid bevorderen ten aanzien van homoseksualiteit en transgender
Beleidsrealisaties 2013
In juni 2013 lanceerde ik de projectoproep „bestrijden van homofobie bij jongeren‟ in het kader van het decreet
Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleid van 20 januari 2012. Met deze projectoproep wil ik de tolerantie ten
aanzien van holebiseksualiteit bij jongeren in Vlaanderen - vooral bij moslimjongeren - verhogen, onder meer
door de dialoog over dit thema te stimuleren.
Beleidsopties 2014
In opvolging van de projectoproep rond het bestrijden van homofobie zullen in 2014 projecten opstarten die
homofobie bij (moslim)jongeren in een vrijetijdscontext bespreekbaar maken en bestrijden.
Ook blijf ik de organisatie Wel Jong niet Hetero ondersteunen. In hun beleidsnota nemen ze zich voor om vanaf
2014 jaarlijks minimum één sensibiliseringscampagne in te richten, en om tegen eind 2017 als expertisecentrum
rond seksualiteitsbeleving en genderbeleving bij holebi- en transgenderjongeren en hun omgeving erkend te zijn.
Toegankelijkheid van jeugdlokalen5
Beleidsrealisaties 2013
Sinds 2012 is de website rond toegankelijke jeugdlokalen online te raadplegen. In 2013 waren er tot half
augustus 3155 unieke „hits‟. Ook op www.jeugdlokalen.be en in een aanvulling van de lokalenmap werd over de
richtlijnen van Enter vzw gecommuniceerd. Jaarlijks worden er ook minimaal 3 „wenkenbladen‟ met nuttige tips
in verband met toegankelijkheid gepubliceerd. Het zijn handige fiches in een reeks Toegankelijkheid van
publieke gebouwen en omgevingen. In september 2013 verscheen een gloednieuw wenkenblad „toegankelijkheid
van jeugdlokalen‟. Deze gratis publicatie is een handig hulpmiddel om de toegankelijkheid van jeugdlokalen van
de jeugdbeweging, jeugdhuizen… te verhogen. Het geeft jeugdverenigingen, bouwheren of ontwerpers een
aantal tips om hun gebouw bereikbaar en bruikbaar te maken voor iedereen: zie
http://www.entervzw.be/sites/default/files/toegankelijkheid_jeugdlokalen.pdf
Beleidsopties 2014
Ik zal de website verder update houden en good practices vanuit de sector toevoegen. Het Vlaams
Expertisecentrum Toegankelijkheid Enter zal ook in 2014 drie wenkenbladen uitgeven.
Inclusie stimuleren
Beleidsrealisaties 2013
Chiro kreeg in 2013 projectsubsidies voor het uitwerken van een lessenpakket om via het onderwijs kinderen en
jongeren te laten proeven van de jeugdbeweging. Het project is een samenwerking tussen negen Vlaamse
jeugdbewegingen (Chirojeugd Vlaanderen, Scouts en Gidsen Vlaanderen, FOS Open Scouting, IJD, JNM, KLJ,
KSJ-KSA-VKSJ, Wel Jong Niet Hetero en Jeugd Rode Kruis), waarbij Chirojeugd Vlaanderen als 'host'
optreedt. Het project had als doel de bekendheid en het imago van jeugdbewegingen te bevorderen bij jongeren
in de eerste, tweede en derde graad van het secundair onderwijs in alle Vlaamse scholen in Vlaanderen en
Brussel. Chirojeugd Vlaanderen ging samen met leerkrachten, leerlingen en jeugdbewegingen aan de slag om, na
een verkennende fase, een instrument te ontwikkelen dat bruikbaar is voor leerkrachten, dat de doelgroep
aanspreekt, jeugdbewegingen zichtbaar maakt en de eerste drempels wegneemt. Het lespakket zal worden
5
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verspreid over heel Vlaanderen en Brussel en moet het hele jaar door bruikbaar zijn in secundaire scholen en
differentiatiemogelijkheden bieden naargelang van het specifieke doelpubliek. Ook in 2013 kregen de provincies
subsidies voor de ondersteuning van het jeugdwerk voor kinderen en jongeren met een handicap.
Beleidsopties 2014
Vanaf 2014 wordt de aandacht voor kansengroepen opgevolgd via het BBC voor de gemeenten en via het
overleg over de bestuursakkoorden met de provincies.
Seksuele integriteit en geweld
Beleidsrealisaties 2013
Ook in de beleidsperiode 2012-2013 is de seksuele integriteit van de minderjarige een belangrijk aandachtspunt
gebleven. Zo heb ik mijn medewerking verleend aan de organisatie van een studiedag over dit thema door
Sensoa op 17 december 2012. Goede voorbeelden werden vanuit de verschillende sectoren (jeugdhulpverlening,
sport, onderwijs en jeugd) samengebracht. Zo werden de resultaten voorgesteld van de doorontwikkeling van het
raamwerk Beleid en Seksualiteit van Sensoa en Child Focus naar de jeugdsector. Het aan de jeugdsector
aangepaste raamwerk is beschikbaar als publicatie van de Vlaamse overheid. Op 22 maart 2013 heeft Sensoa op
mijn vraag voor de Jeugdsector een opleiding over het algemene raamwerk, het instrument “(N)iets mis mee?!”
en het gebruik van het vlaggensysteem in concrete situaties georganiseerd. Aan deze opleiding heb ik de
jaarlijkse opvolging met de sector gekoppeld. In opvolging van dit overleg sprak ik ook de federale collegaministers van Justitie en Binnenlandse Zaken aan op hun verantwoordelijkheid. Hierbij aansluitend heb ik in
2013, i.s.m. mijn collega bevoegd voor Welzijn, het Vlaams Forum Kindermishandeling (VFK) vanuit een
kinderrechtenperspectief van nabij gevolgd en gewerkt aan een verbreding van de aanwezigheid op het forum
van andere Vlaamse bevoegdheden, zoals sport en onderwijs.
Uit het rapport van de kinderrechtencommissaris „Geweld, gemeld en geteld‟ bleek dat ook binnen de
jeugdsector geweld telt. Momenteel loopt De Ambrassade in nauwe samenwerking met de Vlaamse Jeugdraad
en de jeugdorganisaties een traject over geweld in de leefwereld van kinderen en jongeren. In het najaar worden
drie doe- en testdagen georganiseerd voor jeugdbegeleiders uit jeugdwerk en sport, met als doel hun
competenties te versterken in het voorkomen van en omgaan met geweld. Eén van de workshops gaat over de
preventie van homo- en transfoob geweld.
Ik voorzag projectgeld voor de coördinatie voor Vlaanderen van de No Hate Speech Movement gelanceerd door
de Raad van Europa. “Jongeren tegen online hate speech” is een project van de jeugdafdeling van de Raad van
Europa. Tussen 2012 en 2014 willen zij daarmee vechten tegen het racisme en de discriminatie in online hate
speech. Daarvoor willen ze jongeren en jeugdorganisaties met de nodige competenties uitrusten om zulke
mensenrechtenschendingen te herkennen en er tegen te ageren. Voor Vlaanderen coördineert de Afdeling Jeugd
de No Hate campagne. Op 26 juni 2013 werd de campagne in België gelanceerd met een flashmob op het
Flageyplein. Jong en Van Zin, Tumult, VVJ, Groep Intro en Mediaraven slaan met het project No-Hatetijd de
handen in elkaar om de coördinatie ten volle te ondersteunen. Tussen 1 oktober 2013 en 30 september 2014
zullen ze met het project minstens 10 000 jongeren in Vlaanderen en Brussel stimuleren en sterken om te
reageren op online haatspraak.
Beleidsopties 2014
Uit de opvolging van de engagementsverklaring bleek dat de jeugdsector meer betrokken wenst te worden bij en
gekend wil worden door het meldpunt 1712. Vandaar zal ik de resultaten van het onderzoek naar de
kindvriendelijkheid ervan, dat momenteel op vraag van collega Vandeurzen door Kind en Samenleving wordt
uitgevoerd, van nabij opvolgen. Hierbij zal ik er, in afspraak met de jeugdsector, op toezien dat het meldpunt
1712 bereikbaar is voor kinderen, jongeren en jeugdverenigingen.
Van de Ambrassade verwacht ik dat ze in het kader van hun nieuwe beheersovereenkomst de jeugdverenigingen
verder zal begeleiden rond het thema van de seksuele integriteit van de minderjarige binnen hun
organisaties. Ze zullen zorgen voor een update en herdruk van “(N)iets mis mee?!”, extra vorming en een
beknopte handleiding voor de lokale afdelingen, zodat deze niet steeds het volledige raamwerk moeten
raadplegen. Zo zal (N)iets mis mee op de grote vernieuwde vormingsdag Koppen XXL voor vrijwilligers en
beroepskrachten in het jeugdwerk geprogrammeerd worden.
Ik zal de nood aan een meer kindvriendelijke werking van Justitie en Politie aan de orde blijven stellen in het
kader van het VFK. Afgesproken werd dat naast Justitie ook Binnenlandse Zaken zou uitgenodigd worden om
deel te nemen aan het overleg.
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SD 8 - NAAR EEN INCLUSIEF EN INTEGRAAL JEUGDBELEID
OD 8.1 het Vlaams jeugdbeleidsplan6 2011-2014 coördineren
Elke Vlaamse Regering geeft via het VJP aan hoe zij werkt aan een transversaal beleid voor kinderen en
jongeren. Met het VJP streef ik ernaar dat alle kinderen en jongeren met dezelfde talenten gelijke kansen krijgen,
dat we de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren verhogen, dat kinderen en jongeren de ruimte krijgen
om kind of jongere te zijn en dat kinderen en jongeren volwaardig kunnen participeren aan het maatschappelijk
leven.
Beleidsrealisaties 2013
In het voorjaar van 2013 stelde ik het eerste tussentijds rapport voor het Vlaams Jeugdbeleidsplan en het Vlaams
Actieplan Kinderrechten voor. Het werd op 17 mei goedgekeurd op de Vlaamse Regering, samen met een lijst
van 21 kernindicatoren. De Vlaamse Jeugdraad bezorgden me een omstandig advies bij dit eerste verslag en de
uitvoering van het VJP en VAK in 2011 en 2012. Per Vlaamse minister werden een aantal aandachtspunten
geformuleerd.
De Ambrassade startte de voorbereiding van haar co-creatief inhoudelijk kompas en de organisatie van een
inspirerend netwerkevent, een opvolger voor het JET-congres.
Voor de opvolging van het Jongerenpact 2020 koos ik voor de piste van brede projectoproepen, waar
verschillende actoren kunnen op intekenen. De eerste oproep rond verdraagzaamheid was een succes met maar
liefst 29 intekenaars. Karuur vzw gaat met de thema‟s uit het jongerenpact 2020 concreet aan de slag (zie
hoger).
Beleidsopties 2014
Ik zorg voor het eindrapport VJP/VAK 2010-2014.
Ondertussen zorgt de afdeling Jeugd voor de inhoudelijke voorbereiding van het JKP, het Vlaamse jeugd- en
kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019, dat een jaar na de verkiezingen moet klaar zijn. Ik zal –als de budgetten dat
toelaten - nog één of twee nieuwe projectoproepen lanceren in opvolging van het Jongerenpact2020.
OD 8.2 de implementatie van het kinderrechtenverdrag coördineren
Opvolging IVRK en het VAK
Op 15 juli 2011 werd het VAK door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Het VAK wil in eerste instantie de
antwoorden in beeld brengen die door de verschillende beleidsdomeinen worden geformuleerd op de
slotbeschouwingen van het VN Comité inzake de Rechten van het Kind binnen zes actieterreinen.
Beleidsrealisaties 2013
In het voorjaar van 2013 keurde de Vlaamse Regering het tussentijds rapport over de uitvoering van het VJP en
het VAK goed (zie hoger). Ik heb het overgemaakt aan het Vlaams Parlement en advies gevraagd aan de
Kinderrechtencommissaris en de Vlaamse Jeugdraad.
In het VAK werd het engagement aangegaan om een kinderrechtenmonitor te ontwikkelen. Eind 2012 werd de
voorbereiding ervan aangevat met een verkennende fase waarin literatuur en voorbeelden uit binnen- en
buitenland bestudeerd werden. In het voorjaar van 2013 werd een keuze gemaakt van relevante indicatoren. Dit
alles gebeurde met medewerking van een klankbordgroep bestaande uit de betrokken administraties (WVG,
Kind en Gezin en Onderwijs), middenveldorganisaties (UNICEF, Kinderrechtencoalitie, De Ambrassade,
Gezinsbond), het Kinderrechtencommissariaat en de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind.
Beleidsopties 2014
Om de implementatie van het kinderrechtenverdrag in Vlaanderen en België effectiever en gecoördineerder te
laten verlopen, zoals ook gevraagd door het VN-Comité voor de Rechten van het Kind in zijn slotbeschouwingen
van juni 2010, zal ik werk maken van het finaliseren van een Vlaamse kinderrechtenmonitor, de vertaling
van de resolutie middenveld kinderrechten naar de subsidieovereenkomsten en een akkoord met de andere
bevoegde overheden over de vernieuwde contouren van een Nationale Commissie voor de Rechten van het
Kind als nationaal/ interfederaal coördinatieorgaan. Met het oog op de hervorming van de NCRK zal een
interdepartementale werkgroep voorstellen doen tot hervorming van de NCRK, die dan politiek beslecht moeten
worden in het voorjaar 2014. Duidelijkheid zal moeten gecreëerd worden over de verhouding tot een op te
6
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richten nationaal mensenrechteninstituut. Ondertussen wil ik wel de continue werking van de commissie
waarborgen. De laatste hand zal gelegd worden aan de digitalisering van een rapportagesjabloon m.b.t. het
kinderrechtenverdrag. Ten slotte zal ik vragen om de resultaten van de Vlaamse kinderrechtenmonitor te
verwerken in een Belgische visie op kinderrechtenindicatoren.
JoKER
Beleidsrealisaties 2013
De evaluatie van de JoKER-verplichting door KEKI liep parallel met de hervorming van de RIA en de
ontwikkeling van een Quick Scan voor effectmeting inzake duurzame ontwikkeling. Deze processen kregen
maar een definitieve uitkomst in de RIA-omzendbrief van maart 2013. Belangrijkste gevolg van deze
omzendbrief voor de JoKER-verplichting is de toepassing van de RIA-uitzonderingsgronden, waardoor de vraag
naar een JoKER zich nog maar alleen stelt bij de opmaak van een RIA, en waardoor het JoKER-advies van de
afdeling Jeugd vanaf nu steeds geïntegreerd wordt in het RIA-advies van de Dienst Wetsmatiging, dat binnen de
vijf werkdagen aan de aanvrager bezorgd wordt.
Beleidsopties 2014
Aanvullend bij de nieuwe handleiding voor de aanspreekpunten, waarover verder meer, zal ook de JoKERhandleiding geactualiseerd worden, rekening houdende met de nieuwe RIA-omzendbrief en de nieuwe
documenten van Wetsmatiging en Duurzame Ontwikkeling waaraan vanuit jeugd werd meegewerkt: het RIAsjabloon, -leidraad, en de checklist, alsook de consultatiecode en de quick scan voor duurzame ontwikkeling.
Daarbij zal conform het VJP (OD 5.2) ook overlegd worden met het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid om
eventueel elementen rond Health Impact Assessment te integreren.
Andere instrumenten voor een jeugd- en kinderrechtenbeleid
Beleidsrealisaties 2013
Op mijn voorstel heeft de Vlaamse Regering op 5 juli 2013 de aanspreekpunten Jeugd- en Kinderrechtenbeleid
heraangeduid. Vanuit de afdeling Jeugd werd een nieuwe handleiding voor de aanspreekpunten gemaakt. Deze
verschaft meer duidelijkheid over wat van een aanspreekpunt wordt verwacht. Ze kan de leidend ambtenaar van
de betrokken entiteit helpen om de juiste persoon te kiezen als aanspreekpunt.
Beleidsopties 2014
In haar beleidsnota 2014-2017 stelde het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) voor om te voorzien in training
voor de overheid en de aanspreekpunten in het bijzonder. Dat zal ik in overleg met KeKi concretiseren in de
subsidieovereenkomst 2014-2017. Eind 2013 stel ik een vormings- en intervisieaanbod voor de aanspreekpunten
kinderrechten voor. Aansluitend bij de verfijning van de rol van het aanspreekpunt zal ik ook de werking van de
reflectiegroep jeugd- en kinderrechtenbeleid bijstellen waar nodig.
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III OVERZICHT VAN DE WIJZE WAAROP GEVOLG WERD GEGEVEN AAN DE RESOLUTIES
EN MOTIES VAN HET VLAAMS PARLEMENT IN HET VOORBIJE JAAR
BELEIDSNOTA JEUGD 2009-2014, MET REDENEN OMKLEDE MOTIE (STUK 203 (2009-2010) –
NR.2):
Beleidsnota Jeugd 2009-2014, met redenen omklede motie (stuk 203 (2009-2010) – nr.2):
Werk maken van een inclusief en integraal beleid voor kinderen en jongeren, met bijzondere aandacht voor
- dwarsverbindingen tussen jeugdwerk en onderwijs
- een geïntegreerd beleid voor kinderen en jongeren die kwetsbaar zijn door problemen m.b.t. geestelijke
gezondheid en problematische opvoedingssituaties.
In de uitvoering van het Vlaams Jeugdbeleidsplan en het Actieplan Kinderrechten werd expliciet samengewerkt
met o.a. de administratie Onderwijs en Vorming, en mijn collega bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin. In het Vlaams Forum Kindermishandeling worden verschillende beleidsdomeinen betrokken.
Via de Taskforce en in samenwerking met andere bevoegde ministers en administraties een toekomstperspectief
uitwerken voor jeugdtoerisme en jeugdverblijven.
Cf. Resolutie betreffende het voortbestaan van kampplaatsen (stuk 634 (2005-2006) – nr.1 van 22 december
2005) en plan van aanpak en afwegingskader van minister Muyters (mededeling aan de VR 14 juni 2013) voor
zonevreemde jeugdverblijven waarvoor een planinitiatief nodig is.
Het vernieuwde decreet jeugdverblijfcentra komt tegemoet aan de bezorgdheden van de jeugdsector en de
huiseigenaars.
Maximale kansen te bieden aan kansengroepen om aan het jeugdwerk deel te nemen door
- Drempels voor het bestaande aanbod te slopen
- Impulsen te geven voor de ontwikkeling van een zo divers mogelijk jeugdwerkaanbod
Zie actieplan Diversiteit onder OD 1.4 en 7.1
Talenten van kinderen en jongeren maximale kansen te geven door
- werk te maken van een brede school
Brede school maakt deel uit van beleidsprioriteit jeugdcultuur lokaal jeugdbeleid
- versterking van het cultuureducatieve aanbod
De conceptnota „Groeien in cultuur‟ werd goedgekeurd. Voor de uitvoering van de acties zie OD 1.4.
- het valideren van competenties die in en door het jeugdwerk verworven worden
Het trajectplan voor het hervormen van de attestenregeling werd verder uitgevoerd: een uitvoeringsbesluit wordt
voorbereid.
Bij de planlastvermindering voor de lokale besturen de lokale inspraak en het mandaat van de lokale jeugdraden
te bevestigen en te versterken
In het nieuwe decreet lokaal jeugdbeleid werden de lokale jeugdraden bevestigd. Karuur vzw heeft o.a. de
opdracht de jeugdraden te versterken via vorming en advies.
Een evenwicht te zoeken tussen spelregels en spelvreugde door
o de administratieve overlast voor verenigingen beperken
o aansturen op impactanalyse federale maatregelen
Zie traject „regulitis‟ (OD 1.2)
o impactanalyse beleidsmaatregelen Vlaamse Regering
Mijn administratie werkte vanuit de JoKER mee aan het schrijven van een consultatiecode en het herschrijven
van het RIA-sjabloon, de RIA-leidraad en de RIA-omzendbrief. Aan de regelgevingsagenda werd de JoKER
toegevoegd. Ook in 2013 werden alle ontwerpdecreten gescreend op hun impact op kinderen en jongeren. Nieuw
is dat het JoKER-advies sinds 1 januari 2013 steeds geïntegreerd wordt in het RIA-advies, dat in uitvoering van
de nieuwe RIA-omzendbrief binnen de vijf werkdagen moet worden afgeleverd.
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Blijven inzetten op brandveilige lokalen en onderzoeken of een Vlaams regelgevend kader in deze mogelijk en
wenselijk is
In 2013 maakten gemeentebesturen in het kader van de prioriteit lokaal jeugdbeleid verder werk van een
brandveiligheidsbeleid ten aanzien van de jeugdlokalen op hun grondgebied.
SENSIBILISEREN TOT VERDRAAGZAAMHEID VOOR SPELENDE KINDEREN, RESOLUTIE (Stuk
1071 (2010-2011) nr.1)
Opzetten sensibiliseringscampagne om de verdraagzaamheid t.a.v. spelende kinderen te vergroten
De gemeenten oproepen om in te zetten op voldoende veilige en kwaliteitsvolle speelruimte voor kinderen.
Zie OD 6.1.
MAATSCHAPPELIJKE BELEIDSNOTA JEUGDZORG, MOTIE VAN AANBEVELING ( stuk 1190 20102011) nr.5, 7 inzake het jeugdbeleid
a) in te zetten op een doeltreffende ontsluiting en verspreiding van de beschikbare kennis over kinderen,
jongeren, hun leefwereld en hun toekomstvisie en daarbij aandacht te hebben voor nieuwe trends en hun
effecten;
Zie OD 3.1.
b) sensibiliseringscampagnes te voeren:
1) in verband met het aanvaarden van teleurstelling in het verwachtingspatroon van en ten aanzien van
kinderen en jongeren;
2)
om
de
tolerantie
ten
aanzien
van
kinderen
en
jongeren
te
verhogen;
Zie eerder antwoord op motie verdraagzaamheid voor spelende kinderen.
3) om ouders en opvoeders te laten inzien dat het uitoefenen van ouderlijk gezag, het stellen van grenzen en
het bieden van structuur noodzakelijk zijn in de wereld van kinderen en jongeren;
Opvoedingsondersteuning valt onder bevoegdheden Welzijn en Gezin. De Ambrassade werkt samen met
Expoo, het expertisecentrum in opvoedingsondersteuning, voor de bekendmaking van de
onderzoeksresultaten van Infoscan.
c) kind- en jongerenvriendelijkheid tot een centraal aandachtspunt in het Vlaamse stedenbeleid en het
Brusselbeleid
te
maken,
alsook
de
lokale
besturen
daartoe
te
stimuleren;
Zie OD 3.1 aspect kindvriendelijkheid in stadsmonitor
d) een beleidsdomeinoverschrijdend actieplan op te stellen om het pesten (fysiek, verbaal en digitaal) van en
door
kinderen
en
jongeren
kordaat
aan
te
pakken;
Zie VJP -OD 6.2 en VAK-OD 4.1 en OD 4.2
e) door samenwerking en coördinatie doelgerichter in te zetten op jeugdinformatie, die informatie te laten
beantwoorden aan overeengekomen kwaliteitsprincipes en kwaliteitscriteria en werk te maken van een
verhoogde deskundigheid over het toegankelijk maken van die informatie bij beleidsmedewerkers en
jeugdinformatieverstrekkers;
Zie OD 3.2.
f) toe te zien, met ondersteuning van organisaties uit het middenveld, op voldoende mogelijkheden voor kinderen
en jongeren tot ontplooiing in de vrije tijd, en op lokaal vlak een optimaal gebruik van publieke
accommodaties,
onder
andere
voor
kinderen
en
jongeren,
te
faciliteren;
Zie OD 1.3 , OD 1.4, OD4.1, OD 6.1, OD 6.2 en OD 7.1.
g) met erkenning van de specifieke rol van de integratiecentra sterk in te zetten op competenties van mensen en
organisaties die werken met kinderen en jongeren, om om te gaan met de groeiende diversiteit bij de jeugd;,
Zie OD 1.4.
h) in de monitorencursussen voor jongerenbegeleiders specifiek te voorzien in vorming in verband met het
omgaan met diversiteit en jongeren met problemen, alsook over de manier waarop en de instanties waar
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kunnen

gebeuren;

i) de vorming en het inzetten van jeugdadviseurs (jongeren geven jongeren advies) bij de jongerenadviescentra
te
vergroten;
De Steunpunten Algemeen Welzijnswerk vallen onder de bevoegdheid van minister Vandeurzen.
j) jeugdcultuuractoren te stimuleren en te ondersteunen om in te zetten op maatschappelijk kwetsbare kinderen
en
jongeren;
Zie OD 4.1.

RESOLUTIE BETREFFENDE DE OPVOLGING VAN DE AANBEVELINGEN VAN DE BIJZONDERE
KAMERCOMMISSIE BETREFFENDE DE BEHANDELING VAN SEKSUEEL MISBRUIK EN FEITEN
VAN PEDOFILIE BINNEN EEN GEZAGSRELATIE, INZONDERHEID BINNEN DE KERK. (Stuk 1148
(2010-2011), nr.4, 2° de jeugdbewegingen uit te nodigen om het handvest van Child Focus te onderschrijven.
Cf. studiedag 17 december 2012 en opvolgingsgesprek engagementsverklaring op 22 maart 2013: zie OD 7.1
over seksuele integriteit en geweld.
RESOLUTIE BETREFFENDE DE BESTRIJDING VAN ARMOEDE BIJ KINDEREN (Stuk 1260, nr.4,
38° en 39° met betrekking tot maatschappelijke participatie en vrijetijdsbesteding
Wordt opgevolgd via het verticaal armoedeoverleg Jeugd.
Zie ook begeleidingsopdracht VVJ en Demos onder OD 1.1. De Ambrassade heeft in 2013-2014 een interne
projectgroep kinderarmoede samengesteld om de geplande acties rond kinderarmoede te regisseren en op te
volgen. In het najaar van 2013 werd een traject rond wonen en armoede opgestart.
RESOLUTIE BETREFFENDE HET STIMULEREN VAN BEZOEK DOOR JONGEREN UIT
VLAANDEREN
AAN
DE
KAZERNEDOSSIN,
MEMORIAAL,
MUSEUM
EN
DOCUMENTATIECENTRUM OVER HOLOCAUST EN MENSENRECHTEN(Stuk 1855 2012-2013, nr.4,
2° maatregelen vanuit het jeugdbeleid)
2º vanuit haar jeugdbeleid maatregelen te nemen om het bezoek van jongeren aan Kazerne Dossin maximaal te
stimuleren;
In september 2013 lanceert Jeugd & Vrede / Tumult een gloednieuw inleefspel voor het jeugdwerk (Dilemma
14/18). Men ontwikkelde dit spel naar aanleiding van de 100-jarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog in
2014-2018. Anderzijds heeft Tumult een heel aanbod voor jongeren om het thema oorlog en vrede te exploreren,
o.a. een tafeltentoonstelling (Auschwitz, hoe leg je dat uit aan jongeren) om samen met jongeren na te denken
over oorlog. Ik zal hen vragen om ook expliciet stimulansen te geven voor een bezoek aan de Kazerne Dossin.
RESOLUTIE BETREFFENDE DE OPTIMALISERING VAN HET MIDDENVELD KINDERRECHTEN
(Stuk 2003 2012-2013, nr.3)
1° het Kinderrechtenverdrag als mensenrechteninstrument en kinderrechten als mensenrechten te benaderen om
het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid en de integratiebeweging tussen het Vlaamse
kinderrechtenbeleid en het Vlaamse jeugdbeleid een nieuwe dynamiek te geven;
2° het middenveld van kinderrechtenorganisaties te blijven erkennen en te versterken in zijn rol, daarbij
uitgaande van de volgende functies: informatie, educatie, belangenbehartiging en beleidsadvisering,
onderzoek en monitoring;
3° via de monitoring van het Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan, aandacht te vragen voor de in de
veldtekening en in de slotbeschouwingen van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind gedetecteerde
lacunes;
4° informatie over kinderrechten te bundelen zodat er voor kinderen en jongeren één toegangspoort/loket is;
5° het middenveld ertoe aan te zetten om deze visie en doelstellingen ter harte te nemen en in praktijk om te
zetten, met bijzondere aandacht en zorg voor de participatie van kinderen en jongeren bij deze
implementatie;
6° daarbij gebruik te maken van het afsluiten van de beheersovereenkomsten 2014-2017 in het kader van het
decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.
Zie OD 8.2
Er werd rekening gehouden met de resolutie bij de beslissing over de subsidie-enveloppe 2014-2017 voor de
Vlaamse instellingen voor het jeugd- en kinderrechtenbeleid (artikel 8 van het decreet van 20 januari 2012), met
name bij het opmaken van de beheersovereenkomst van het Kenniscentrum Kinderrechten en de
Kinderrechtencoalitie Vlaanderen.
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RESOLUTIE BETREFFENDE HET VLAAMSE BELEID TEN AANZIEN VAN JEUGDHUIZEN Stuk
1834 (2012-2013) – Nr. 3
1° administratieve lasten voor jeugdhuizen te beperken in alle beleidsdomeinen, inzonderheid
op
het
vlak
van
brandveiligheid,
veiligheid,
geluidsnormen
en
vrijwilligerswerk;
Zie traject regulitis OD 1.2
Zie ook OD 6.2: De Ambrassade en Mediaraven ontwikkelen tegen eind 2014 een GIS-applicatie die de
jeugdwerkinfrastructuur (jeugdlokalen, jeugdhuizen…) in Vlaanderen in kaart brengt. De koepels van het
jeugdwerk willen de GIS-laag o.a. gebruiken voor het beheer van hun lokalen, voor vrijstelling van onroerende
voorheffing, voor analyses van geografische spreiding en evoluties/trends…).
2° bij de federale overheid de knelpunten aan te kaarten waarmee de jeugdhuizen
geconfronteerd worden: zaken die tot de bevoegdheid van de federale overheid
behoren;
Zie traject regulitis OD 1.2
3° bij nieuwe initiatieven in alle beleidsdomeinen de effecten op en mogelijkheden voor
jeugdhuizen in ogenschouw te nemen met het oog op een kwantitatieve en kwalitatieve
versterking van het lokale jeugdhuisbeleid;
Zie onderzoek jeugdhuizen OD 1.1: in 2014 stellen we de resultaten van het onderzoek van de jeugdhuizen
voor.
4° jeugdhuizen te erkennen als ankerpunten voor jongeren in lokale gemeenschappen
en ze als partners te zien, inzonderheid op domeinen die ook in het Vlaams Jeugdbeleidsplan
prioritair zijn: diversiteit, jongerencultuur, brede scholen, kwetsbare
groepen en zin voor creativiteit en ondernemen;
Zie de regeling die werd uitgewerkt om de professionalisering in de jeugdhuissector te ondersteunen. Mits ze
aan een aantal voorwaarden voldoen, kunnen een veertigtal grotere jeugdhuizen in 2014 personeels- en
werkingssubsidies krijgen voor de uitvoering van projecten ter bevordering van de artistieke expressie bij
jongeren, of ter ondersteuning van het ondernemerschap bij jongeren (OD 1.2).
5° de koepelorganisatie Formaat te blijven erkennen in haar rol als ondersteunende
organisatie.
Formaat vzw kreeg ook een geoormerkte subsidie om een alternatief te bieden aan het verdwijnen van een
deel van de logistieke en technische tewerkstelling in de jeugdhuissector. Formaat moet hiervoor
samenwerken met actoren uit de tewerkstellingssector (lokale diensteneconomie, deeltijds onderwijs of
werkervaringsprojecten) (zie OD 1.1).

IV GEVOLGGEVING AAN ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF EN HOF VAN JUSTITIE
Niet van toepassing
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V REGELGEVINGSAGENDA

Dit is een uittreksel uit de regelgevingsagenda met informatie aangevuld tot op 18/09/2013.
Meer actuele en meer uitgebreide informatie over deze initiatieven kunt u te allen tijde raadplegen in de
regelgevingsagenda op www.regelgevingsagenda.bestuurszaken.be

Uitvoeringsbesluit subsidiëring bovenlokale projecten jeugdhuizen
Status van het initiatief: Afgewerkt
1ste
principiële
goedkeuring

2de
principiële
goedkeuring

Definitieve
goedkeuring

VR 03/05/2013

VR 24/05/2013

VR 05/07/2013

Parlementaire
behandeling

Bekrachtiging
Vlaamse
Regering

Publicatie
in
staatsblad

Bekrachtiging
Vlaamse
Regering

Publicatie
in
staatsblad

Goedkeuring conceptnota Vlaamse Regering: Implementatie (uitvoeringsbesluiten: nieuw initiatief, omzendbrief, ...):
Andere: Inwerkingtreding: 1 september 2013

Decreet attesten
Status van het initiatief: In voorbereiding
1ste
principiële
goedkeuring
31 oktober
2013

2de
principiële
goedkeuring
15 december
2013

Definitieve
goedkeuring
31 januari
2014

Parlementaire
behandeling
1 maart 2014

1 juni 2014

Goedkeuring conceptnota Vlaamse Regering: niet ingevuld
Implementatie (uitvoeringsbesluiten: nieuw initiatief, omzendbrief, ...): Uitvoeringsbesluit
Andere: niet ingevuld
Inwerkingtreding: 1 oktober 2015

Uitvoeringsbesluit attesten jeugdsector
Status van het initiatief: In voorbereiding
1ste
principiële
goedkeuring

2de
principiële
goedkeuring

31 januari 2014

15 maart 2014

Definitieve
goedkeuring

Parlementaire
behandeling

1 mei 2014

Goedkeuring conceptnota Vlaamse Regering: niet ingevuld
Implementatie (uitvoeringsbesluiten: nieuw initiatief, omzendbrief, ...):
Andere: niet ingevuld
Inwerkingtreding: 1 oktober 2015
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Uitvoeringsbesluit decreet jeugdverblijven
Status van het initiatief: Afgewerkt
1ste
principiële
goedkeuring

2de
principiële
goedkeuring

Definitieve
goedkeuring

VR 19/10/2012

VR 18/01/2013

VR 08/03/2013

Bekrachtiging
Vlaamse
Regering

Parlementaire
behandeling
nvt

nvt

Publicatie
in
staatsblad
12/04/2013

Goedkeuring conceptnota Vlaamse Regering: niet ingevuld
Implementatie (uitvoeringsbesluiten: nieuw initiatief, omzendbrief, ...): niet ingevuld
Andere: niet ingevuld
Inwerkingtreding: 08/03/2013

Decreet houdende instemming met het klachtenprotocol bij het Verdrag inzake de Rechten
van het Kind
Status van het initiatief: Afgewerkt
1ste
principiële
goedkeuring

2de
principiële
goedkeuring

Definitieve
goedkeuring

VR 22/06/2012

VR 22/06/2012

VR 21/09/2012

Bekrachtiging
Vlaamse
Regering

Parlementaire
behandeling
2012

VR 14/12/2012

Publicatie
in
staatsblad
25/01/13

Goedkeuring conceptnota Vlaamse Regering: VR 17/02/2012
Implementatie (uitvoeringsbesluiten: nieuw initiatief, omzendbrief, ...):
Andere: Ratificatie afhankelijk van goedkeuring andere Belgische overheden. Inwerkingtreding daarenboven afhankelijk
van ratificatie andere VN-lidstaten
Inwerkingtreding: -

Uitvoeringsbesluit decreet lokaal jeugdbeleid
Status van het initiatief: Afgewerkt
1ste
principiële
goedkeuring
VR 20/07/12

2de
principiële
goedkeuring
VR 19/10/12

Definitieve
goedkeuring
VR 21/12/12

Bekrachtiging
Vlaamse
Regering

Parlementaire
behandeling
NvT

NvT

Goedkeuring conceptnota Vlaamse Regering: niet ingevuld
Implementatie (uitvoeringsbesluiten: nieuw initiatief, omzendbrief, ...):
Andere: niet ingevuld
Inwerkingtreding: 01/01/14
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Decreet vernieuwd Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid
Status van het initiatief: Afgewerkt
1ste
principiële
goedkeuring

2de
principiële
goedkeuring

Definitieve
goedkeuring

VR 17/06/2011

VR 15/07/2011

VR 28/10/2011

Bekrachtiging
Vlaamse
Regering

Parlementaire
behandeling
16/11/2011

VR 20/01/2012

Publicatie
in
staatsblad
07/03/2012

Goedkeuring conceptnota Vlaamse Regering: niet ingevuld
Implementatie (uitvoeringsbesluiten: nieuw initiatief, omzendbrief, ...): Uitvoeringsbesluit bij decreet
vernieuwd Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid
Andere: niet ingevuld
Inwerkingtreding: 1/01/2013

Uitvoeringsbesluit bij decreet vernieuwd Vlaams jeugd- en kinderechtenbeleid
Status van het initiatief: Afgewerkt
1ste
principiële
goedkeuring

2de
principiële
goedkeuring

Definitieve
goedkeuring

VR 25/05/2012

VR 06/07/2012

VR 14/09/2012

Bekrachtiging
Vlaamse
Regering

Parlementaire
behandeling
nvt

nvt

Publicatie
in
staatsblad
24/10/2012

Goedkeuring conceptnota Vlaamse Regering: niet ingevuld
Implementatie (uitvoeringsbesluiten: nieuw initiatief, omzendbrief, ...): Bekendmaking op informatiedag
(17/09) en via website en e-zine
Andere: niet ingevuld
Inwerkingtreding: 1/01/2013

Decreet lokaal jeugdbeleid
Status van het initiatief: Afgewerkt
1ste
principiële
goedkeuring

2de
principiële
goedkeuring

Definitieve
goedkeuring

VR 28/10/2011

VR 03/02/2012

VR 20/04/2012

Bekrachtiging
Vlaamse
Regering

Parlementaire
behandeling
03/05/2012

06/07/2012

Publicatie
in
staatsblad
09/08/2012

Goedkeuring conceptnota Vlaamse Regering: niet ingevuld
Implementatie (uitvoeringsbesluiten: nieuw initiatief, omzendbrief, ...): Uitvoeringsbesluiten bij decreet lokaal
jeugdbeleid: http://www.sociaalcultureel.be/regelgeving/lokaaljeugdbeleid_decreet.aspx
Andere: niet ingevuld
Inwerkingtreding: 1/01/2014
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Uitvoeringsbesluit beleidsprioriteiten bij decreet lokaal jeugdbeleid
Status van het initiatief: Afgewerkt
1ste
principiële
goedkeuring

2de
principiële
goedkeuring

Definitieve
goedkeuring

VR 20/07/2012

VR 19/10/2012

VR 09/11/2012

Bekrachtiging
Vlaamse
Regering

Parlementaire
behandeling
nvt

nvt

Publicatie
in
staatsblad
11/12/2012

Goedkeuring conceptnota Vlaamse Regering: niet ingevuld
Implementatie (uitvoeringsbesluiten: nieuw initiatief, omzendbrief, ...): niet ingevuld
Andere: De uitvoering van het decreet lokaal jeugdbeleid van 2012 wordt geregeld op basis van twee aparte
uitvoeringsbesluiten: een eerste over de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het gemeentelijke jeugdbeleid, een tweede
over de andere aangelegenheden (onder meer de subsidiëringsvoorwaarden). Dat heeft te maken met het verzoek om
spoedbehandeling bij de Raad van State. In oktober werd aan de Raad van State een spoedadvies gevraagd over het
(oorspronkelijke) ontwerp van uitvoeringsbesluit bij decreet lokaal jeugdbeleid. De Raad van State ging akkoord met de
motivering voor een spoedadvies, maar alleen voor de bepalingen over de Vlaamse beleidsprioriteiten (art. 2 tot 4 van
het uitvoeringsbesluit). Daarover bracht hij dus een spoedadvies uit. De Raad van State zag echter niet in waarom ook
spoedadvies werd gevraagd over de andere bepalingen. Gevolg: twee aparte uitvoeringsbesluiten: een eerste over de
Vlaamse beleidsprioriteiten, dat op 9 november definitief werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering en een tweede
over de andere bepalingen, dat op 21 december definitief werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering (dus pas na een
nieuwe adviesvraag aan de Raad van State).
Inwerkingtreding: 30/10/2012

Decreet jeugdverblijven
Status van het initiatief: Afgewerkt
1ste
principiële
goedkeuring

2de
principiële
goedkeuring

Definitieve
goedkeuring

VR 20/12/2011

VR 02/03/2012

VR 04/05/2012

Bekrachtiging
Vlaamse
Regering

Parlementaire
behandeling
04/05/2012

06/07/2012

Publicatie
in
staatsblad
17/08/2012

Goedkeuring conceptnota Vlaamse Regering: niet ingevuld
Implementatie (uitvoeringsbesluiten: nieuw initiatief, omzendbrief, ...): Uitvoeringsbesluit jeugdverblijfcentra
Andere:
Inwerkingtreding: 1/01/2013
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