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MANAGEMENTSAMENVATTING

In het komende werkjaar staan volgende prioriteiten op de agenda: er komt een traject
naar meer diversiteit in het jeugdwerk, met o.m. een burgerkabinet rond dit thema; de
goedkeuring van het masterplan bivakplaatsen; het stappenplan voor een gecoördineerd
vrijwilligersbeleid; de één-meting voor het lokaal jeugdbeleid; de evaluatie en eventueel
bijsturing van het decreet Vlaams Jeugd en Kinderrechtenbeleid; de verdere voorbereiding
van een communicatieplatform en de blijvende inzet op kindvriendelijke gemeenten.
Meer diversiteit tot stand brengen in het jeugdwerk is een belangrijke beleidsprioriteit. Ik
plan hiervoor de uitrol van een groot traject. We gaan in dialoog met stakeholders,
verenigingen en specialisten om een stappenplan te ontwikkelen dat drempels in het
jeugdwerk detecteert en weg werkt. Er komt een leernetwerk waarin we goede praktijken
verzamelen,
werkbezoeken
organiseren
en
informatie
uitwisselen.
De
goede
praktijkvoorbeelden moeten verschillende vormen van jeugdwerk helpen groeien en bloeien
en in een volgende stap met elkaar in verbinding geraken. We bereiden een Dag van de
Diversiteit voor, een initiatief dat van onderuit verder kan bloeien. In het voorjaar plan ik
een rondetafel met het klassieke jeugdwerk, ervaringsdeskundigen, specialisten en de
middenveldorganisaties voor diverse doelgroepen. Het volgende #Burgerkabinet zal dit
thema behandelen.
Het komende werkjaar wil ik verder het masterplan bivakplaatsen kunnen goedkeuren.
Daarin worden plannen opgenomen inzake het aanbod, omgeving, uitbating en de
diversiteit van de kampplaatsen en het gemeentelijk, regionaal en federaal beleid ter zake.
Het moet ook een betekenisvolle deregulering realiseren. Ik wil de taskforce
jeugdverblijfscentra mee de uitvoering van het masterplan laten opvolgen.
In het voorjaar 2016 wil ik klaar zijn met een eerste stappenplan voor de uitwerking van
een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid. Hierbij besteed ik aandacht aan het
vrijwilligersstatuut en de vrijwilligerswetgeving, de versnippering van informatie voor en
over vrijwilligers en de overregulering. Het stappenplan zal op deze terreinen doelstellingen,
mogelijke oplossingen en hefbomen bevatten naar een gecoördineerd vrijwilligersbeleid.
Specifiek voor jeugd zijn hierbij de administratieve vereenvoudiging en de problemen met
vrijwilligerswerk in een internationale context belangrijk.
Via het label Kindvriendelijke Steden en Gemeenten werk ik verder aan een
mentaliteitsverandering die lokale besturen stimuleert een horizontaal beleid te voeren dat
ook (alle) kinderen en jongeren betrekt. Een toename van het aantal labels geeft aan dat de
lokale besturen deze bekommernis ter harte nemen. We reiken ook weer een Prijs uit voor
de Jeugdgemeente of de Jeugdstad van Vlaanderen. Bij die gelegenheid stellen we een
brochure met goede voorbeelden voor.
Naar aanleiding van de inkanteling van de sectorsubsidies in het Gemeentefonds rees er
bezorgdheid over de monitoring van het lokaal jeugdbeleid. In het najaar van 2015 starten
we een project om die monitoring vorm te geven. Aansluitend op de “nul-meting lokaal
jeugdbeleid” van vorig jaar, zullen we in het najaar van 2015 een opdracht gunnen voor de
“één-meting lokaal jeugdbeleid”, waarin gepolst wordt naar de verwachtingen van de lokale
besturen over hun verdere samenwerking met Vlaanderen, de evolutie van de lokale
participatie van jongeren en kinderen en de noden en leemten in het lokaal jeugdbeleid.
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Vorig jaar startte een reflectiegroep een evaluatie van het decreet over het jeugd- en
kinderrechtenbeleid. Als die evaluatie besluit dat dit decreet dient te worden aangepast,
bereid ik een wijzigingsdecreet voor.
Om een duidelijk aanspreekpunt voor kinderen op te zetten, wordt verder gewerkt aan een
communicatieplatform. Ik wil in 2016 een trekkersgroep aanduiden om het voortraject
hiervoor uit te werken, die wordt geleid door een onafhankelijke speler.
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I.

INLEIDING

Het jeugdwerk staat sterk in Vlaanderen. Zoals ik reeds in mijn beleidsnota 2014-2019
aangaf, wil ik behouden wat goed is en verenigingen zo veel als mogelijk blijven
ondersteunen: door financiële hulp, materiële ondersteuning, door overregulering weg te
werken,…
In mijn beleidsnota 2014-2019 werk ik rond 4 krachtlijnen: het verder uitbouwen van de
kracht van het jeugdwerk; het inzetten op jeugdwerk dat alle jongeren bereikt, doelgericht
samenwerken en inzetten op kennisopbouw.
Deze beleidsbrief gaat verder in op deze strategische en operationele doelstellingen. Per
doelstelling heb ik aandacht voor de beleidsrealisaties 2015 en de beleidsopties 2016.
Een eerste voorbeeld van het wegwerken van overregulering dat is opgenomen in deze
beleidsbrief 2015-2016, het Masterplan Bivakplaatsen, zal ik dit werkjaar agenderen. Net
als een stappenplannen om te komen tot een gecoördineerd vrijwilligersbeleid.
Verder plan ik ook initiatieven rond het wegwerken van participatiedrempels. Ik wil het
jeugdwerk nóg diverser maken en plan daar dit jaar een aantal initiatieven rond. Onder
meer het tweede #Burgerkabinet zal hierrond werken.

Sven Gatz
Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
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II.

STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

1. SD 1 We bouwen de kracht van het jeugdwerk verder uit
1.1

OD 1.1 We ondersteunen het bestaande jeugdwerk in al zijn facetten

1.1.1

Ontmoetingsplekken stimuleren voor jongeren onderling én intergenerationeel

Beleidsrealisaties 2015
De Vlaamse regering keurde op 17 juli het Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan
2015-2019 goed. Het plan werd op 29 september overhandigd aan het Vlaams Parlement en
op 8 oktober gepresenteerd in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Deze
doelstelling over het stimuleren van ontmoetingsplekken werd hierin overgenomen. Zo zijn
er voor verschillende beleidsdomeinen concrete acties ingeschreven onder OD 3.1 en OD
8.2.
Ook via het Vlaamse Brusselbeleid worden ontmoetingsplekken gecreëerd: ik ondersteunde
in 2015 een aantal projecten die dynamische, intergenerationele en multifunctionele
ontmoetingsplekken met sociaal-culturele laboratoria creëren, vaak in het verlengde van
een klaslokaal of speelplaats. De vzw Circus zonder handen, die een kwaliteitsvolle
Nederlandstalige circuswerking ontplooit voor kinderen, jongeren en volwassenen in Brussel
met specifieke aandacht voor deelnemers uit kansengroepen, is hiervan een voorbeeld. Ik
subsidieerde ook de vzw Toestand, die 'Spontane Actie Zones' opricht in vergeten of
leegstaande gebouwen, terreinen of (openbare) ruimtes. Hierdoor is er een vrijplaats waar
projecten op spontane wijze tot stand kunnen komen.

Beleidsopties 2016
De Ambrassade voert, samen met intersectoriële partners, een project uit rond ruimte
delen. Ze verzamelen kennis en expertise om inzicht te krijgen in de noden, knelpunten en
de mogelijkheden. Diverse goede praktijkvoorbeelden worden in kaart gebracht, om ook
anderen te inspireren. De voorbeelden worden vanuit verschillende perspectieven
onderzocht, zoals ook werd opgenomen in het JKP (OD 8.2) “Door in te zetten op het samen
ontwikkelen en gebruiken van (semi-) publieke ruimte vergroot de Vlaamse overheid het
mede-eigenaarschap bij kinderen en jongeren.”
Via de toekenning van het label kindvriendelijke steden en gemeenten wil ik lokale besturen
ertoe verder aanzetten een horizontaal jeugdbeleid te voeren en zo dus ook publieke ruimte
toegankelijk en aantrekkelijk te maken voor kinderen en jongeren. VVJ zorgt voor de
opvolging en administratie van de uitreiking van dit label.
Verder ontvangt de stad Gent de internationale conferentie Child in the City. Op deze
tweejaarlijkse conferentie worden interessante voorbeelden opgespoord voor het samen
bestaan van formele bestemmingen en de diverse bestemmingen die kinderen en jongeren
zelf aan een ruimte toeschrijven. (JKP OD 8.3).
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Het Kenniscentrum Kinderrechten (KEKI) doet bovendien verder onderzoek naar Jongeren
en de Publieke Ruimte.
Een aantal Brusselprojecten worden in 2016 verder gesubsidieerd. Zo bijvoorbeeld de
Anderlechtse vzw Cultureghem die probeert om de dichtbevolkte en heterogene wijk
Kuregem uit zijn isolement te halen. Anderzijds het project Surplace van Habbekrats vzw,
een Nederlandstalig project dat zich ook richt tot jongeren uit de andere
taalgemeenschappen.
Kinderen en jongeren zullen betrokken worden bij de totstandkoming van het Beleidsplan
Ruimte Vlaanderen (JKP 8.2.1). Toegankelijkheid is een belangrijk onderdeel van dat
beleidsplan. In het zoeken en creëren van ruimte, hou ik rekening met de toegankelijkheid
voor kinderen en jongeren met een beperking.
1.1.2
Inzetten op
jeugdverblijfcentra

vernieuwen

van

bestaande

en

creëren

van

nieuwe

Beleidsrealisaties 2015
In 2015 werd de ondersteuning van erkende jeugdverblijven en hostels gecontinueerd via
uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende hostels, jeugdverblijfcentra,
ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme.
Een budget van 4,3 miljoen euro is voorzien voor de uitvoering van de eerste fase van het
masterplan Destelheide (nieuwe centrale stookplaats, bouw nieuw paviljoen en nieuw
slaapblok). Destelheide heeft als eerste Vlaams jeugdverblijfcentrum een Smiley ontvangen
van het Federaal Voedselagentschap (FAVV) voor de goede zorgen die het besteedt aan de
voedselveiligheid. De Raad van Europa heeft beslist Destelheide het Europese kwaliteitslabel
voor jeugdcentra toe te kennen.
Het masterplan voor De Hoge Rielen werd verder uitgevoerd. De grootkeuken werd
gerenoveerd. Daarnaast werden de plannen voor de renovatie van de paviljoenen 12 en 13
op punt gesteld.
Beleidsopties 2016
In overleg met alle stakeholders wordt in het najaar van 2016 een eerste evaluatie van het
decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra,
ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme, gedaan.
De overhandiging van het Europese kwaliteitslabel aan Destelheide is voorzien voor de
eerste helft van 2016.
De infrastructuur inspanningen voor de centra van de Vlaamse Gemeenschap worden verder
gezet, met aandacht voor de toegankelijkheid.
Het masterplan Destelheide wordt verder uitgevoerd door de bouw van een nieuwe centrale
stookplaats.
Ook het masterplan Hoge Rielen wordt in 2016 verdergezet met de renovatie van de
paviljoenen, waarbij het toewijzen van studieopdrachten en de werkelijke uitvoering van de
werken op een meer integrale wijze worden aangepakt; dit ter bevordering van de
architecturale uitstraling van het domein.
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1.1.3

Opmaken van een masterplan bivakplaatsen

Beleidsrealisaties 2015
Het voorbereidend werk voor het masterplan bivakplaatsen werd geleverd door de
werkgroep jeugdtoerisme van De Ambrassade. Dit resulteerde in een ontwerp van
masterplan dat op 12 mei 2015 werd bezorgd aan de minister van Toerisme en aan mezelf.
Het Centrum voor Jeugdtoerisme (CJT), dat ook in 2015 verder werd ondersteund via het
decreet, werkte mee aan het ontwerp.
De goedkeuring door de Vlaamse Regering van het masterplan bivakplaatsen van jeugd en
toerisme is gepland eind 2015. De verdere uitvoering kan daarna starten. Er zullen zowel
acties op korte als middellange termijn worden voorzien.
Beleidsopties 2016
De inventaris bivakplaatsen zal afgerond worden en de conclusies zullen daarna
geformuleerd worden. Ook aan een aantal acties opgenomen in het masterplan wordt
uitvoering gegeven. Het lijkt me wenselijk de taskforce jeugdverblijfscentra mee de
opvolging te laten doen van de uitvoering van het masterplan.
1.1.4

Brandveiligheid in jeugdlokalen blijft een bijzonder aandachtspunt

Beleidsrealisaties 2015
De Lokalenmap blijft een belangrijk instrument waarmee ter plekke het beheer en de
veiligheid van jeugdlokalen kan worden gemonitord. De werkgroep Jeugdloken geeft aan
dat een fysieke map als werkinstrument nog steeds veel voordelen biedt. Daarin kunnen
ook alle documenten effectief worden opgeborgen, ze is makkelijk raadpleegbaar en door te
geven.
De vernieuwing van de website jeugdlokalen.be was gepland voor het werkjaar 2015-2016
en werd om technische redenen in 2015 versneld uitgevoerd. Brandveiligheid is ook hier
één van de aandachtspunten.
Jeugdinfrastuctuur is één van de prioriteiten binnen het FoCI. In 2015 werd hierop meer de
focus gelegd, in vergelijking met de vorige jaren. Vanzelfsprekend wordt bij deze dossiers
(het Autonoom Regionaal Trefcentrum vzw uit Ieper, het Kultuurkaffee van de VUB in
Brussel, de Kopergietery vzw in Gent, het Centrum voor Informatieve Spelen vzw in
Heverlee en de TRAX‐site in Roeselare) ook de toets brandveiligheid gecheckt.
Beleidsopties 2016
Ik vraag VVJ om aan brandveiligheid in jeugdlokalen aandacht te besteden in de vorming
voor jeugdambtenaren.

1.1.5
Investeren
jeugdverenigingen

in

Beleidsrealisaties 2015

8

eigentijds

kampeermateriaal

ten

behoeve

van

de

Er werden nieuwe seniortentzeilen besteld voor de Uitleendienst Kampeermateriaal. Deze
worden geleverd in het voorjaar van 2016, zodat ze kunnen opgenomen worden in de stock
voor verhuur in het zomerseizoen.
Vanaf 1 oktober 2015 kunnen ontleningen voor 2016 digitaal worden aangevraagd. Klanten
kunnen hun dossier digitaal raadplegen en aanpassen. Als overgangsmaatregel blijft ook de
papieren aanvraag nog voor 1 jaar behouden.
Wat de samenwerking met federale overheidsdienst Defensie betreft, antwoordde de
bevoegde federale minister mij dat zolang het mogelijk is, de dienst Defensie
kampeermateriaal zal blijven aanbieden volgens de werkwijze zoals dit in het protocol werd
afgesproken.
Beleidsopties 2016
Er wordt verder geïnvesteerd in kampeermateriaal.
Met de uitvoering van de interne staatshervorming wordt de overdracht van de tenten van
de provinciale uitleendienst Vlaams-Brabant aan de ULDK voorbereid. Op die manier wordt
de stock uitgebreid.
1.1.6

Bijzondere aandacht voor het stedelijk jeugdbeleid

Beleidsrealisaties 2015
Van 2 tot 4 november 2015 zal een Vlaamse delegatie deelnemen aan de European
Intercity Youth Conference in Zweden. Niet alleen met het oog op het verruimen van kennis
en verzamelen van interessante voorbeelden, maar ook ter voorbereiding van een mogelijk
gelijkaardig initiatief in Vlaanderen in 2017.
VVJ is lid van het bestuur van dit netwerk en moedigt steden aan er ook lid van te worden.

Beleidsopties 2016
Er komt een vervolgtraject rond Jong in de Stad waarbij jeugdwerk en stedelijkheid centraal
zullen staan.
Ik zal bovendien aan de beoordelingscriteria voor de beleidsnota’s van de verenigingen
landelijk georganiseerd jeugdwerk, verenigingen informatie en participatie en
cultuureducatieve verenigingen de prioriteit stedelijkheid toevoegen.
1.1.7

Vrijwilligers in het jeugdwerk maximaal ondersteunen

Beleidsrealisaties 2015
Een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid moet resulteren in een beleid waarin alle
actoren en belanghebbenden zich herkennen. Ook de debatten op het cultuurforum op 28
september maakten duidelijk dat de verschillende sectoren hier nog niet op één lijn zitten.
Draagvlak en de nodige afstemming met alle belanghebbenden zijn belangrijk. Daarom zijn
in samenspraak met de administratie stappen gezet om de krijtlijnen uit te tekenen, en dit
in eerste instantie met een beperkt aantal stakeholders. Als stakeholders zie ik in deze fase
onder meer het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, de Verenigde Verenigingen en een
aantal sectorale steunpunten en administraties van sectoren waarin vrijwilligers sterk
vertegenwoordigd zijn.
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Voor elk van de mogelijke sporen moet een scherpe probleemstelling worden geformuleerd,
met daaraan gekoppeld een aantal doelstellingen, oplossingen en hefbomen.
Het vastleggen van het traject moet ook gezien worden binnen een ruimere context, zoals
het blijven waken over het vrijwillig statuut van vrijwilligerswerk, of de interne
staatshervorming.
Daarvoor worden ook de bevindingen uit de brochure ‘Regulitis’ van de Ambrassade verder
onder de loep genomen door Agentschap Informatie Vlaanderen en in een rapport
verzameld.
Via de verenigingen landelijk georganiseerd jeugdwerk, de verenigingen informatie en
participatie en de cultuureducatieve verenigingen worden jonge vrijwilligers ondersteund.
De subsidiëring van deze 94 verenigingen behoort tot het continu beleid.
In de subsidieovereenkomst met De Ambrassade werd Oscar bij de operationele
doelstellingen opgenomen. In 2015 kreeg ik van De Ambrassade, Socius en Faro een
evaluatie van 7 jaar werken met Oscar voorgesteld. Daaruit bleek dat 112 organisaties
competentiedocumenten aanmaakten en dat er in totaal 29 159 competentiedocumenten
werden uitgereikt in die periode.
Vrijwilligers worden ook inzake internationale uitwisseling ondersteund. De tweejaarlijkse
Go Strange infobeurs van JINT zette de diverse mogelijkheden voor jongeren van 14 tot 30
jaar om een internationaal avontuur aan te gaan in de kijker. De parkloods in Parkspoor
Noord was het decor voor een infobeurs, infosessies en getuigenissen die jongeren zin doen
krijgen om hun buitenlandplannen vorm te geven.
Beleidsopties 2016
Er wordt verder gewerkt met de verzamelde informatie uit het regulitisproject door het
Agentschap Informatie Vlaanderen. Onder actie 1.2.5 wordt hier verder op ingegaan.
Begin 2016 zal ik een eerste stappenplan voor de uitwerking van een gecoördineerd Vlaams
vrijwilligersbeleid opmaken. Zoals ik reeds in het Parlement aankondigde zie ik hier drie
assen waarrond moet worden gewerkt: het vrijwilligersstatuut en de vrijwilligerswetgeving,
de versnippering van informatie voor en over vrijwilligers en de overregulering. Dit laatste
punt kwam ook aan bod in de motie die naar aanleiding van de bespreking van mijn
beleidsnota werd goedgekeurd.
Met het oog op een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid dient voor elk van deze drie
assen een scherpe probleemstelling te worden geformuleerd, met daaraan gekoppeld een
aantal doelstellingen, oplossingsrichtingen en hefbomen, ook naar de federale overheid en
de lokale overheden toe. Op basis daarvan kan dan een traject naar een gecoördineerd
beleid gerealiseerd worden waarbij rekening wordt gehouden met de diversiteit aan
vrijwilligerswerk en vrijwilligers.
Wat ‘Oscar’ betreft, wil ik – samen met de actieve partners Socius, Faro en De Ambrassade
- bekijken welke opportuniteiten het gecoördineerd vrijwilligersbeleid hiertoe kan bieden om
Oscar te continueren.
Inzake vrijwilligersbeleid zal, specifiek voor jeugd,
een sterke focus liggen op de
administratieve vereenvoudiging en de acute problemen met vrijwilligerswerk in
internationale context.
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Wat internationale uitwisseling betreft, zal ik de problemen omtrent visum en statuut van de
buitenlandse studenten aankaarten bij de collega’s van de federale regering. Hierover
werden op het ambtelijk jeugdoverleg reeds afspraken vastgelegd met de drie
gemeenschappen. In aansluiting op de afspraken op het ambtelijk jeugdoverleg van de drie
gemeenschappen (dd. 30 juni 2015) wordt een gezamenlijke nota voorbereid over deze
problematiek, met het oog op agendering op een Overlegcomité.
1.1.8

Prioritair inzetten op het jeugdverenigingsleven

Beleidsrealisaties 2015
Jaarlijks kunnen de structureel gesubsidieerde jeugdverenigingen (decreet vernieuwd jeugden kinderrechtenbeleid) op 1 september een projectaanvraag indienen. Hierover wordt
uiterlijk op 30 november een beslissing genomen.
De engagementen uit de vorige VIA-akkoorden werden onverkort uitgevoerd. De
organisaties ontvingen tijdig de middelen voor verhoging van de koopkracht van
werknemers, voor arbeidsduurvermindering bij oudere werknemers en voor verhoging van
de kwaliteit in de werkomgeving.
Het onderzoek door het Hoger Instituut van de Arbeid naar de versterking van het
arbeidsvolume in de organisaties van het sociaal-cultureel werk, werd afgerond. Het
onderzoek geeft een genuanceerd beeld over de tewerkstellingssituatie van de werknemers
in de organisaties van de verschillende subsectoren in het paritair comité voor het sociaalcultureel werk. De resultaten zullen de voorbereiding van de volgende Vlaamse
Intersectorele Akkoorden ondersteunen.
In 2015 werd de regularisatie van de gesco-projecten in de jeugdsector voorbereid. De
subsidiëring van de gesco-projecten als tewerkstellingsprojecten wordt vanaf 31 december
stopgezet omdat de gesco-subsidies niet langer beschouwd worden als een instrument voor
het werkgelegenheidsbeleid. De gesco-subsidiëring was geëvolueerd naar een
ondersteuning van de structurele werking van de organisaties en vormde aldus een
aanvulling op de subsidie voor de algemene werking van een organisatie.
De 2e Europese Jeugdwerkconventie vond plaats eind april 2015 in the Egg in Brussel en
formuleerde in een Verklaring de uitdagingen voor het jeugdwerk in Europa. Ook in
Vlaanderen wordt een grondige denkoefening over jeugdwerk voorbereid. Hiervoor worden
onderzoeken doorgenomen, buitenlandse praktijkvoorbeelden verzameld, een visienota
voorbereid,… (zie JKP OD 7.3).
Beleidsopties 2016
De gesco-regularisatie is voor de jeugdsector een belangrijke operatie: 80 VTE’s in 26
organisaties zijn hierbij betrokken. Het gaat over een budget van 2,7 miljoen euro. Daar
waar mogelijk en relevant zullen de projecten en middelen via de respectievelijke decreten
worden geïntegreerd in de reguliere werkingsmiddelen. Er moeten beleidskeuzes worden
gemaakt en waar nodig zal de bestaande regelgeving hierop worden afgestemd.
Inzake de uitbouw van een sterk jeugdverenigingsleven wordt in 2016 ook een Europese
peer learning activiteit afgerond waaraan de Afdeling jeugd, de Ambrassade, VVJ en de
Jeugddienst van Gent deelnemen. We willen de lessen uit deze internationale uitwisseling
omzetten in concrete acties voor het jeugdwerk en het jeugdbeleid in Vlaanderen. Ook bij
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andere internationale peer learning activiteiten is de ondersteuning en ontwikkeling van het
jeugdwerk een belangrijk aandachtspunt voor Vlaanderen.
De 2e Europese Jeugdwerkconventie zette ook in Vlaanderen een denkoefening in gang over
het wezen van jeugdwerk. Bovendien stelde mijn collega bevoegd voor Welzijn al enkele
pertinente vragen over de rol van de buitenschoolse opvang en de relatie met het
jeugdwerk. Nu de Vlaamse Regering hierover een conceptnota heeft goedgekeurd, vind ik
het, ook ter voorbereiding van decreetgeving ter zake, belangrijk dat het debat op allerlei
plekken gevoerd wordt: binnen de overheid, in het jeugdwerkveld, met andere actoren in
welzijn, onderwijs, sport, cultuur. Daarom start ik in 2016 met de voorbereidingen voor een
Vlaamse jeugdwerkconferentie die ik ten laatste in 2019 wil laten plaats vinden. (JKP OD
3.2)(IB OD 3.4)
1.1.9

Inzetten op kindvriendelijke steden en gemeenten

Beleidsrealisaties 2015
Op 15 december 2015 reik ik de prijs ‘Jeugdgemeente van Vlaanderen’ uit. Alvast 38
jeugdraden hebben hun gemeentebestuur voorgedragen als mogelijke winnaar.
Beleidsopties 2016
Het label Kindvriendelijke Steden en Gemeenten zet lokale besturen er toe aan een
horizontaal beleid te voeren, waarbij in belangrijke mate ingezet wordt op de participatie
van kinderen en jongeren. Het vraagt lokale besturen bij het uit te stippelen beleid rekening
te houden met de visie van kinderen en jongeren binnen alle beleidsdomeinen. Zo
stimuleert het ook de ontmoeting tussen verschillende generaties. Een stijgende groei van
het aantal uit te reiken labels kan ook een signaal zijn dat lokale besturen goed omgaan
met hun autonomie en zo hun verantwoordelijkheden, ook op vlak van kinderrechten, ter
harte nemen. Ook de kinderrechtencoalitie geeft aan hierbij sterkere betrokkenheid te willen
tonen.
Daarom reik ik in 2016 opnieuw het label kindvriendelijke steden uit (zie ook JKP OD 3.1 en
VAPA SD4). Een tussentijdse evaluatie van de uitgereikte labels staat eveneens gepland
voor 2016.
VVJ zorgt voor de opvolging en de administratie van de uitreiking. Deze opvolging gebeurt
enerzijds via de helpdesk, anderzijds door het tussentijds bezoeken/opvolgen van de
gemeenten door de jury.
Naar aanleiding van de uitreiking van de Prijs voor Jeugdgemeente of Jeugdstad van
Vlaanderen wordt een brochure gemaakt met goede voorbeelden.
In overleg met VVJ, De Ambrassade, de Kinderrechtencoalitie e.a. blijf ik er bij de
gemeenten op aandringen dat ze het kinderrechtenverdrag respecteren en actief vorm
geven, o.a. in de toepassing van de GAS-wet.
1.1.10

We organiseren, i.s.m. externe partners, de jaarlijkse buitenspeeldag

Beleidsrealisaties 2015
Op 1 april 2015 werd voor de 8ste maal de Buitenspeeldag georganiseerd. Deze dag, die de
aandacht vestigt op spelen en sporten in de openbare ruimte, werd georganiseerd door de
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Vlaamse overheid in samenwerking met VVJ, ISB en de mediapartners Nickelodeon, Ketnet
en VTM/KZOOM. Er werden meer dan 300 activiteiten georganiseerd.
Na een positieve evaluatie werd besloten de Buitenspeeldag onder zijn huidige vorm voort
te zetten. Het concept zal verder inhoudelijk uitgediept worden.
Beleidsopties 2016
Op woensdag 13 april 2016 zal de 9de Buitenspeeldag plaatsvinden. Er wordt aandacht
besteed aan het verder uitdiepen en verspreiden van de inhoudelijke boodschap en aan het
betrekken van extra mediapartners.
1.2

OD 1.2 We bieden oplossingen aan voor bestaande problemen

1.2.1. Decreet op de jeugdverblijven evalueren
Beleidsrealisaties 2015
In 2015 werd verder uitvoering gegeven aan het decreet. Het decreet had pas in 2014 zijn
eerste jaar uitwerking op vlak van subsidiëring.
Beleidsopties 2016
In het najaar van 2016 zal ik in overleg met alle stakeholders, het decreet van 6 juli 2012
houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw
Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme evalueren (zie ook JKP OD 7.2).
1.2.2. De werking van de gemeentelijke jeugdraden monitoren en desgevallend de
decreetgeving terzake wijzigen
Beleidsrealisaties 2015
Een ‘commissie decentralisatie’ heeft het voorbije jaar onderzocht op welke terreinen de
autonomie van de lokale besturen nog kan worden verhoogd. De subwerkgroep Vrije Tijd
richtte zich, gezien de reeds grote autonomie op dat vlak, meer concreet op monitoring.
In haar conclusies, die op 13 mei bevestigd werden door de centrale stuurgroep van de
commissie Decentralisatie, stelde de werkgroep dat zowel de lokale besturen als de Vlaamse
overheid willen weten wat er leeft en speelt in de beleidsvelden cultuur, jeugd en sport.
Daarom werd volgend toekomstperspectief voor monitoring geformuleerd: de Vlaamse
overheid vertrekt bij haar monitoring vanuit de lokale informatiebehoefte. Zo kan
Vlaanderen mee het lokale beleid ondersteunen en versterken. Hierbij staan 3 principes
centraal. Ten eerste stemmen we de verschillende stromen van dataverzameling op elkaar
af, zowel inhoudelijk als in de tijd. Daarnaast ontsluiten we de data op een centraal
platform, minstens voor de cluster vrije tijd (cultuur-jeugd-sport), maar liefst ook verder
afgestemd met andere sectoren. Tot slot wordt de opgevraagde data verrijkt met eigen data
of data uit andere sectoren.
Naar aanleiding van de inkanteling van de sectorsubsidies in het gemeentefonds ontvingen
alle gemeentebesturen een brief waarin hen werd gewezen op de blijvende verplichting tot
het inrichten van een jeugdraad.
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Omdat lokale monitoring door de gewijzigde context zowel voor de lokale besturen als voor
de Vlaamse overheid alsmaar belangrijker wordt, wordt in het najaar van 2015 een project
opgestart waarbij lokale monitoring concreet vorm moet krijgen. Na een inventaris van
bestaande relevante data zal werk worden gemaakt van een lijst met indicatoren, die
bestaat uit enerzijds een beperkte en gedragen set van indicatoren die opgevraagd worden
bij de lokale besturen en anderzijds een overzicht van data, afkomstig uit Vlaams beleid,
met lokale relevantie die zal ontsloten worden. Bij de lijst hoort een overzicht van de tools
die hiervoor gebruikt zullen worden en een concrete planning over de timing en wijze
waarop gegevens verzameld zullen worden.
In aansluiting op de “0-meting lokaal jeugdbeleid”, die in mei 2014 werd gepresenteerd,
wordt in het najaar 2015 de opdracht “1-meting lokaal jeugdbeleid” gegund.

Beleidsopties 2016
Er zal onderzocht worden welke mogelijkheden BBC biedt als rapportage-instrument.
De 1-meting zal polsen naar verwachtingen van lokale besturen ten opzichte van een
verdere samenwerking met Vlaanderen, zal nagaan hoe de lokale participatie van kinderen
en jongeren (met inbegrip van de jeugdraad) evolueert en opsporen waar er zich noden en
leemtes bevinden (zie JKP OD 7.3).
De lokale jeugdraden worden verder ondersteund door VVJ/Karuur. VVJ rolt ook het
proefproject “transformerz” uit, waarin drie jeugdraden/gemeenten intensief zullen
gecoached worden om zo hun jeugdraadwerking en lokale participatie te versterken.
Hierdoor zullen nieuwe goede praktijkvoorbeelden verder ontsloten kunnen worden.
Verder blijft VVJ met haar ‘Trip Lokaal’ een jaarlijks moment organiseren over lokale
participatie, gericht op o.a. jongeren uit lokale jeugdraden.
De “1-meting lokaal jeugdbeleid” wordt uitgevoerd.
1.2.3. Bestaande
subsidieregels
binnen
het
decreet
vernieuwd
kinderrechtenbeleid evalueren en desgevallend optimaliseren

jeugd-

en

Beleidsrealisaties 2015
Samen met stakeholders uit de sector ging eind 2014 de “reflectiegroep” van start om het
decreet houdende een hernieuwd jeugd en kinderrechtenbeleid van 20 januari 2012 te
evalueren.

Beleidsopties 2016
Als uit de evaluatie blijkt dat het decreet moet worden aangepast, maak ik werk van een
wijzigingsdecreet, dat in 2016 kan worden goedgekeurd.
1.2.4. We implementeren het decretaal systeem voor kadervormingstrajecten
Beleidsrealisaties 2015
Ingevolge de nieuwe regelgeving met betrekking tot de kadervorming, die in werking trad
op 1 oktober 2015, werden een aantal instrumenten uitgewerkt. Dit gebeurde in
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samenspraak met de werkgroep kadervorming. In 2015 werd een portfolio uitgewerkt en
werd een trajectboekje gemaakt. Daarnaast werd een web-tool ontwikkeld die sinds eind
augustus online staat.
In de loop van 2015 werden meerdere infosessies gehouden voor de sector. Zo was er een
sessie over het opmaken van een aanvraagdossier, een sessie rond het gebruik van het
trajectboekje, en op 15 september een sessie over het gebruik van de webtool
www.mijnkadervorming.be.
Beleidsopties 2016
In 2016 wordt het nieuwe systeem van attestering kadervorming verder geïmplementeerd.
(zie ook JKP OD 5.3)

1.2.5. Regelgeving evalueren die creativiteit en initiatief van jongeren en verenigingen
belemmeren. Overregulering wordt aangepakt
Beleidsrealisaties 2015
De bevindingen uit de brochure ‘Regulitis’ van De Ambrassade werden verder geanalyseerd
door het agentschap Informatie Vlaanderen en in een rapport verzameld. In overleg met De
Ambrassade, afdeling Jeugd en onder regie van het agentschap Informatie Vlaanderen
werden de resultaten en verdere acties besproken. Naast mogelijke acties voor het
masterplan bivakplaatsen, zijn ook de pijnpunten bij de organisatie van fuiven concreet
gemaakt.
In het opvolgingssysteem van het RIA-advies kijkt de afdeling Jeugd ontwerpdecreten na op
de effecten op kinderen, jongeren en hun rechten, het zogenaamde kind- en
jongereneffectrapport (JoKER). De criteria die daartoe gebruikt worden, werden inzichtelijk
gemaakt. Ze zijn ingegeven vanuit kinderrechten en de doelstellingen van het JKP. Deze
worden nu verwerkt in een vernieuwde handleiding die de Vlaamse ambtenaar concrete
handvaten moet aanreiken bij het inschatten van de effecten van nieuwe regelgeving op
kinderen en jongeren.
Beleidsopties 2016
Er wordt verder gewerkt met de verzamelde informatie uit het project van het agentschap
Informatie Vlaanderen. Naast het verspreiden van de informatie over het thema fuiven, ligt
de focus van het overleg op het onderling uitwisselen van goede praktijken bij lokale
besturen.
Ik zal het initiatief nemen om samen met De Ambrassade, het agentschap Informatie
Vlaanderen en andere interessante partners gesprekken op te starten met lokale
verantwoordelijken (zie JKP OD 3.3). Zo wordt ook in het Masterplan bivakhuizen voor het
thema “Op kamp” aandacht besteed aan de regulitis. Het hele traject krijgt bovendien een
plaats in het gecoördineerde vrijwilligersbeleid: zie 1.1.7. Ook rond het dossier van de
vrijstelling van het jeugdwerk van onroerende voorheffing worden de nodige inspanningen
gedaan om de regulitis weg te werken.
In 2016 zal de afdeling Jeugd, i.s.m. KEKI, vorming organiseren voor de verschillende
beleidsdomeinen die hen moet ondersteunen bij het kindvriendelijker maken van Vlaamse
regelgeving.
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1.2.6. Evalueren en herbekijken van de rol van de Vlaamse overheid t.o.v. de lokale
besturen
Beleidsrealisaties 2015
De Vlaamse overheid moet verder evolueren naar een coachende en ondersteunde
overheid, ook op vlak van jeugdbeleid.
In het najaar 2015 wordt het Cijferboek Lokaal Jeugdbeleid 2014-2015 gepresenteerd; een
verdere monitoring van het lokaal jeugdbeleid wordt opgenomen in een breed traject lokale
monitoring zoals goedgekeurd door de Commissie Decentralisatie. (zie ook BN 1.2.2)
In 2015 startte een internationaal peer learning traject met de afdeling Jeugd, De
Ambrassade, VVJ en de Jeugddienst van Gent. Daarin wordt onder andere bekeken hoe het
beleid op de verschillende niveaus (Europees, nationaal, regionaal, lokaal) elkaar kan
beïnvloeden en versterken. Het traject loopt verder in 2016 en moet leiden tot concrete
aanbevelingen en acties, ook ten aanzien van de lokale besturen. Andere landen kunnen
daarbij als inspiratie dienen.
Beleidsopties 2016
Er zal onderzocht worden welke mogelijkheden BBC biedt als rapportage-instrument.
De 1-meting zal opsporen waar er zich noden en leemtes bevinden (zie JKP OD 7.3) (zie ook
BN 1.2.2).
Daarnaast wil ik in een partnerschap met mijn collega van Stedenbeleid de mogelijkheden
bekijken van het uitrollen van de digitale tool ter bevraging van kinderen en jongeren, die
ontwikkeld werd in samenhang met de stadsmonitor. Eveneens onderzoek ik of het haalbaar
is deze tool ter beschikking te stellen van alle Vlaamse gemeentebesturen.

1.2.7. Werk maken van de interne staatshervorming en de overheveling van de taken van
de provincies
Beleidsrealisaties 2015
Op 10 oktober 2014 heeft de coördinerende minister van Binnenlands Bestuur een
mededeling op de Vlaamse Regering gebracht over de afslanking van de provincies, ter
realisatie van het Vlaamse Regeerakkoord. Deze mededeling kondigde de start van een
project afslanking provincies aan met als eerste stap de opmaak van inventarissen met de
provinciale persoonsgebonden bevoegdheden. In het voorjaar van 2015 hebben de
provincies een inventaris van hun provinciale bevoegdheden, instellingen en taken
opgemaakt.
Na oplevering van deze inventarissen in april 2015 heeft mijn kabinet en de administratie
deze inventarissen besproken met de bevoegde gedeputeerden en hun administraties.
Daarnaast heeft mijn kabinet verschillende gesprekken gevoerd met de sectoren en de
belangenbehartigers teneinde het volledige veld in kaart te kunnen brengen. Op basis van
deze inventarissen en gesprekken heb ik aan mijn collega minister van Binnenlands Bestuur
een voorstel overgemaakt met betrekking tot de toewijzing van de persoonsgebonden
provinciale taken. Op 17 juli 2015 nam de Vlaamse Regering akte van dit eerste voorstel.
Op basis van dit voorstel werd ik samen met mijn collega van Binnenlands Bestuur
gemachtigd tot het verder bespreken van dit voorstel met de betrokken lokale besturen.
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Beleidsopties 2016
In 2016 zal ik de overdracht van de persoonsgebonden taken verder voorbereiden. In
eerste instantie zal mijn administratie samen met de provinciale administraties de
inventarissen verder verfijnen. Daarnaast zal ik in het najaar van 2015 gesprekken voeren
met de betrokken lokale besturen die een provinciale instelling op hun grondgebied hebben.
In de loop van 2016 worden concrete transitietrajecten opgestart.
Mijn betrachting is om deze overdracht zo vlot mogelijk te laten gebeuren. In geen geval
mag de jeugd- en cultuursector het slachtoffer worden van deze bestuurlijke wijziging.

1.2.8. In samenspraak met de federale overheid werk maken van een degelijk en
realistisch GAS-beleid
Beleidsrealisaties 2015
Het Grondwettelijk Hof heeft dit jaar geoordeeld dat de GAS-wetgeving niet strijdig is met
de bevoegdheidsverdelende regels in samenhang gelezen met onder meer bepalingen uit
het Kinderrechtenverdrag. Of de in de wetgeving ingebouwde waarborgen daarom steeds
correct zullen worden toegepast, is nog iets anders. Als daarover vragen rijzen, is het
Grondwettelijk Hof niet meer bevoegd, maar wel de gewone of administratieve rechtbanken.
Daarover heb ik in het najaar een schrijven gericht aan de lokale besturen.
Bij de opmaak of herwerking van de individuele zonale GAS-reglementen moet erop
toegezien worden dat ook hier de kinderrechten niet worden geschonden, en dat in de
toepassing ervan waar mogelijk eerst alternatieven worden overwogen wanneer
minderjarigen betrokken zijn. Tevens heb ik gewezen op de adviesfunctie van de lokale
jeugdraden en de verplichting die in de GAS-wetgeving is ingeschreven om hen te
raadplegen.
Beleidsopties 2016
In overleg met VVJ, De Ambrassade, de Kinderrechtencoalitie e.a. blijf ik er bij de
gemeenten op aandringen dat ze het kinderrechtenverdrag respecteren en actief vorm
geven, o.a. in de toepassing van de GAS-wet.

2. SD 2 In Vlaanderen zetten we in op jeugdwerk dat alle jongeren bereikt
2.1

OD 2.1 Iedereen moet kunnen participeren

2.1.1 Inzetten op het toegankelijk maken van het jeugdwerk voor maatschappelijk
kwetsbaren en jongeren van buitenlandse herkomst
Beleidsrealisaties 2015
Dit najaar worden de participatiesurvey en het boek van het Jeugdonderzoeksplatform rond
diversiteit gepresenteerd. Een eerste situering werd reeds gegeven op het Cultuurforum op
28 september. De resultaten van het onderzoek van het JOP zullen inspiratie bieden voor
het beleid met betrekking tot bepaalde doelgroepen.

17

In de participatiesurvey werden deze keer een aantal bijkomende vragen opgenomen over
het samen met kinderen of ouders participeren en over de perceptie die men heeft van
(jonge) generaties. Deze bijdragen werden door het JOP uitgewerkt en komen mee aan bod
op een studiemoment op 4 december 2015.
Naast deze onderzoeken bestaat er voor verenigingen ook jaarlijks de mogelijkheid om ten
laatste op 1 september projectaanvragen in te dienen en zo ondersteuning te vragen voor
nieuwe methodieken of experimenteel jeugdwerk te realiseren. De beslissing over de
ondersteuning hierover wordt uiterlijk op 30 november genomen en meegedeeld aan de
verenigingen.
In de denkoefening over het jeugdwerk (BB 1.1.8) wordt uitdrukkelijk nagedacht over een
breder bereik van het jeugdwerk. Want ook uit overleg met de jeugd- en cultuursector in
het kader van mijn initiatief ‘Cultuur voor Vluchtelingen’ werd eens te meer duidelijk dat dit
een vraagstuk is waar ook ons breed verenigingsleven vandaag nog geen pasklaar antwoord
op heeft.
In het kader van de preventie van radicalisering heb ik samen met de collega bevoegd voor
het integratiebeleid, een projectoproep gelanceerd om organisaties te ondersteunen die een
positieve bijdrage kunnen leveren aan de zoektocht van jongeren naar een eigen identiteit.
We denken hierbij aan jeugd- of sportorganisaties, zelforganisaties of moskeeverenigingen.
We maken hiervoor samen 650.000 euro vrij (zie ook JKP OD 7.2). De projectsubsidie wordt
eenmalig toegekend voor een periode van maximaal 24 maanden. De projecten moeten van
start gaan tussen 1 januari 2016 en 1 maart 2016. De subsidies worden toegezegd in
december.
Door de afdeling Jeugd van het Ministerie CJSM werd een overleg Radicalisering opgestart
waaraan verschillende jeugdverenigingen participeerden. Aan dit eerste overleg namen
samen met de afdeling Jeugd ook De Ambrassade, Uit de Marge, Formaat, Arktos en JES
deel.
De resultaten van de veldtekening Roma-jongeren werden gepresenteerd op de VVJdriedaagse.
Op 8 september bracht ik, op mijn initiatief, een eerste maal steunpunten en
belangenbehartigers uit de jeugd- en cultuursector samen in een platform om te
onderzoeken hoe er vanuit het jeugdwerk en vanuit cultuur initiatieven kunnen genomen
worden en zichtbaar gemaakt kunnen worden die bijdragen aan de opvang en integratie van
de vluchtelingen. Het platform heeft de bedoeling om op maandelijkse basis samen te
komen; op korte termijn initiatieven uit de jeugd- en cultuursector te stroomlijnen (in
samenspraak met het minderhedenforum en Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Op langere
termijn wenst het Platform ook het hoofd te bieden aan het brede integratievraagstuk.
Met het project ‘Oog voor armoede’ wil De Ambrassade i.s.m. Uit de Marge en andere
experts via dialoog met kinderen en jongeren in armoede en hun begeleiders het
armoedeperspectief meer ingang doen vinden in het jeugdwerk (JKP OD 1.2)(VAPA SD4).
Na een eerste traject in het voorjaar, werd een nieuw ondersteuningstraject voor
dialOOGcoaches opgestart in het najaar van 2015.
Zelf organiseer ik in december een verticaal armoede-overleg, o.m. met de jeugdwerkingen
van het Netwerk tegen Armoede.
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Beleidsopties 2016
Er wordt een leernetwerk opgestart rond het thema diversiteit. Het initiatief zal worden
genomen door de afdeling Jeugd, die zowel binnen de overheid als in de jeugdsector en
daarbuiten op zoek zal gaan naar personen met expertise rond dit thema. De focus ligt
vooral op het verzamelen van zoveel mogelijk goede praktijken en het uitwisselen van
informatie. Het zal ook het traject voor de organisatie van een ‘Dag van de Diversiteit’
verder vormgeven, waarbij het mijn intentie is om richtinggevend te werk te gaan, maar
het initiatief vooral van onderuit verder te laten groeien, zonder het jeugdwerk hierbij te
willen instrumentaliseren. (zie JKP OD 3.2 en 7.2)(VAPA OD8 en SD17)(IB OD 1.2).
Verder ontwikkel ik ook een stappenplan om meer inzicht te krijgen hoe we het jeugdwerk
toegankelijker maken. Ik ga daarvoor in dialoog met de vele stakeholders om te leren uit de
do’s en don’ts die vroegere trajecten reeds duidelijk maakten. Ik ga in overleg met
verenigingen en specialisten terzake; maar ook met de jongeren zelf. Steeds met de
drijfveer te zoeken waar de drempels voor een diverser jeugdwerk vandaag liggen. De focus
ligt dus vooral op het verzamelen van zoveel mogelijk goede praktijken en het uitwisselen
van informatie, ook via werkbezoeken.
Die goede praktijkvoorbeelden moeten er toe leiden om verschillende vormen van
jeugdwerk de kans te geven te groeien, te bloeien en zo in een volgende stap met elkaar in
verbinding te gaan. Dit moet er toe leiden dat elke jongere kan kiezen voor een zonvolle
vrijetijdsbesteding op eigen maat, met het oog op sociale ontplooiing en mentale ruimte.
Daarnaast wil ik hieraan in het voorjaar van 2016 een rondetafel wijden , waarbij o.m. het
klassieke jeugdwerk, Uit De Marge, Formaat, JES, het minderhedenforum, het Netwerk
tegen Armoede, de Vlaamse Jeugdraad, de Ambrassade en enkele (lokale)
ervaringsdeskundigen wil samenbrengen.
Ook het volgende #Burgerkabinet dat ik organiseer zal het thema Diversiteit in het
Jeugdwerk behandelen.
In de survey van het Jeugdonderzoeksplatform, wordt er bekeken hoe de categorieën van
personen van buitenlandse herkomst kunnen worden geïntegreerd, en hoe via het nieuwe
digitale systeem voor het behalen en opvolgen van de attesten Animator, Hoofdanimator en
Instructeur in het jeugdwerk kan gemonitord worden hoeveel personen van buitenlandse
herkomst attesten aanvragen (IB OD 1.1 actie 2.2.2).
Het platform Cultuur voor Vluchtelingen continueert haar werking in de jeugd- en
cultuursector en bekijkt ook in welke mate het hoofd kan worden geboden aan het brede
integratievraagstuk.
In 2016 worden de projecten taalstimulering via het jeugdwerk in Vilvoorde en Sint-PietersLeeuw geëvalueerd en wordt de projectoproep indien nodig bijgestuurd (IB OD 2.3).
Zoals vooropgesteld in het JKP en het VAPA zal Demos verder praktijktafels organiseren
voor gemeenten die rond jeugdwerk en armoede willen werken (zie ook JKP OD 1.2 en
VAPA SD11). Op basis van de beheersovereenkomst maken zij jaarlijks een beleidsplan op.
Zelf zal ik ook in 2016 het overleg organiseren met het Netwerk tegen Armoede e.a. Via één
gezamenlijk en één beleidsveldspecifiek verticaal permanent armoedeoverleg (VPAO), zal ik
zowel beleidsthema’s die alle beleidsvelden raken en afstemming vereisen als specifieke
beleidsinitiatieven aftoetsen aan de visie en ervaring van jongeren in armoede.
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De afdeling jeugd werkt actief mee aan het horizontaal Integratiebeleidsplan, waarin actief
geformuleerd worden om meer kinderen en jongeren van buitenlandse herkomst te
bereiken.
2.1.2 We maken vrijetijdsbeleving toegankelijker voor andersvalide kinderen en jongeren
Beleidsrealisaties 2015
De kinderrechtenmonitor kwam online en werd een eerste keer geactualiseerd in het najaar.
Het onderzoek rond de vrijetijdsbeleving van kinderen en jongeren met een handicap gold
als een eerste verdiepingsstudie en werd voorgesteld (cf. 4.2.2).
Beleidsopties 2016
De afdeling Jeugd werkt actief mee aan het gelijkekansenbeleidsplan, waarin acties
geformuleerd worden om meer kinderen en jongeren met een handicap te bereiken in het
jeugdwerk. Het eerder aangehaalde onderzoek zal als basis dienen om deze acties uit te
bouwen. Ik schrijf acties in m.b.t. de participatieve projecten binnen het participatiedecreet,
de Dag van de Diversiteit, de conferentie jeugdwerk in de stad, een voorbeeldenboek in het
kader van toegankelijke publieke ruimte, de toegankelijkheid van jeugdverblijfcentra en
bivakplaatsen, en de ondersteuning van jeugdwerk dat zich inzet voor bijzondere
doelgroepen. Voor de uitwerking van de toegankelijkheidsinitiatieven, wordt samengewerkt
met het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen.
De toegankelijkheid van het jeugdwerk voor kinderen en jongeren met een handicap is
zeker ook iets dat wordt meegenomen in de ruimere denkoefening over jeugdwerk in
Vlaanderen en indien nodig en wenselijk in de geplande decreetswijziging. Wat het
jeugdwerk voor kinderen en jongeren met een handicap betreft, bekijk ik hoe we vanuit
Vlaanderen verder kunnen bouwen op de ondersteuning die tot eind 2016 door de
provincies werd gegeven.
2.1.3 We zetten in op cultuur voor én door de jongeren

Beleidsrealisaties 2015
In 2015 werden
cultuureducatieve
cultuureducatieve
onderzoek of deze

er binnen het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid 18
verenigingen structureel ondersteund. Op 1 juni dienden 5 nieuwe
verenigingen een erkenningsaanvraag in. Tegen eind 2015 is het
aanvragen kunnen worden erkend, afgerond.

33 jeugdhuizen worden ondersteund voor de uitvoering van een project van bovenlokaal
belang ter bevordering van de artistieke expressie van jongeren.
Het vormingscentrum Destelheide in Dworp biedt vooral jongeren- en onderwijsgroepen een
kwalitatieve structuur voor creatieve en kunstzinnige activiteiten en allerhande vormen van
expressie. In Brussel daarentegen is er een groot tekort aan dergelijke infrastructuur. De
faciliteiten en het aanbod van Destelheide zijn dan weer onvoldoende bekend in Brussel.
Om die reden is het centrum recent gestart met een Brusselwerking die Brusselse jonge
kunstenaars, gezelschappen, jeugdorganisaties, (hoge)scholen e.d. naar Destelheide brengt
en Vlaamse jongerengroepen die in Destelheide verblijven naar Brussel brengt. Het project
brengt Vlaamse en Brusselse jongeren ook samen en zorgt voor co-creaties en
uitwisselingsprojecten. In de Brusselse projecten die Dharts samen met verschillende
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partners uit jeugdwerk, onderwijs en socio-culturele sector uit Brussel organiseert, wordt
gefocust op kwetsbare groepen die minder makkelijk de weg naar Destelheide en
cultuureducatie vinden.
In de evaluatie van het decreet van 20/1/2012 willen we nagaan of het wenselijk is om een
extra beoordelingscriterium op te nemen inzake het ondersteunen en ontwikkelen van
begeleiders. Specifiek voor cultuureducatieve verenigingen is dat ten behoeve van de
versterking van de competenties van cultuureducatieve begeleiders (zie JKP OD 12.2). Het
overleg hierover met de jeugdsector loopt.
De publicatie Tussen Ruimte, Kunst en Kapers. Wat we kunnen leren van het creatief
ondernemerschap
in
vrijhavens’
(Demos)
werd
verspreid
onder
Vlaamse
jeugdwerkorganisaties en Vlaamse jeugddiensten (JKP OD 12.3).
Op 16 november 2014 vond voor de derde keer de Kunstendag voor Kinderen plaats. Door
kinderen in gezinsverband aan te spreken bereikt zo’n dag makkelijker diverse
publieksgroepen. Maar ook de kunstenorganisaties worden uitgenodigd na te denken over
hoe ze kunst presenteren voor kinderen en hun gezin.
In opvolging van de aanbevelingen van de commissie Groeien in cultuur m.b.t. de screening
van het beleidsinstrumentarium en de creatie van een kwaliteitskader cultuureducatie vond
er op 25 maart 2015 een eerste overleg plaats tussen het departement en de verschillende
intermediaire organisaties. Aandachtspunten waren hier onder meer een duidelijke
positionering, rolverdeling en afstemming (incl. expertisedeling) tussen de verschillende
intermediaire instanties (steunpunten, netwerken e.d.) en grote spelers/instellingen met
een vuurtorenfunctie m.b.t. praktijkondersteuning, vorming, communicatie, vraag en
aanbod.
De voorbereidingen voor het sectormoment cultuureducatie, dat zal plaatsvinden op 17
november 2015 en in het teken staat van meertaligheid, zijn op schema. Een
klankbordgroep werd samengesteld om het thema te verdiepen en het programma concreet
vorm te geven.
Tussen de Beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd, Sport en Media en Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin werden in 2015 de gesprekken opgestart om via een integrale en geïntegreerde
aanpak vorm te geven aan een cultuureducatiebeleid voor de allerkleinsten.
Eén van de resultaten hiervan is dat in de routemap voor de Huizen van het Kind, waarin
o.m. veel aandacht uitgaat naar meer en sterkere verbindingen tussen de werking van Kind
& Gezin en de domeinen werk, wonen en welzijn, wordt gewerkt aan een stappenplan om in
de toekomstige Huizen van het Kind een stevige connectie te maken met het domein
cultuur.
Ik ondersteunde dit jaar het kunsteducatieve, inspirerende doe-pakket van de
Kunstenzomer van Vlieg van CultuurNet (het vervolg op de jaarlijkse ‘Schatten van Vlieg’)
om de kunstzinnigheid van jonge kinderen (8-12 jaar) aan te wakkeren.
Als minister voor cultuur leverde ik ook een bijdrage aan verschillende horizontale
beleidsplannen, zoals onder meer het Doelstellingenkader Gelijke Kansen, het
Integratiebeleidsplan, het Ouderenbeleidsplan, het strategisch plan inzake hulp- en
dienstverlening voor gedetineerden 2015-2020 en het nieuwe Vlaams Actiesplan
Armoedebestrijding (VAPA 2015-2019).
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De algemene Vlaamse vrijetijdspas, UiTPAS, blijft een speerpunt in mijn participatiebeleid.
In 2015 lanceerde ik de eerste algemene oproep aan steden en gemeenten om in stappen.
Een expertencommissie (Demos vzw, het Netwerk tegen Armoede, ISB, VVJ en Locus vzw)
beoordeelt de aanvragen op basis van een aantal criteria, waaronder het toepassen van een
kansentarief via solidaire kostendeling en het inzetten op toeleiding van mensen in
armoede.
De vijf regionale expertisenetwerken cultuureducatie (ENCE) beëindigden op 31 augustus
2015 hun derde en laatste werkingsjaar. De ENCE, die partners uit de onderwijs-, jeugd- en
cultuursector verzamelden, ontwikkelden expertise i.v.m. cultuureducatie, wisselden kennis
uit en stemden vraag en aanbod op elkaar af. Ze overlegden hiervoor onderling en werkten
complementair aan de ankerpunten cultuureducatie op Vlaams niveau, namelijk de
Ambtelijke Coördinatiecel CultuurEducatie (ACCE) en CANON Cultuurcel. In het najaar 2015
wordt de werking van de ENCE geëvalueerd.
Beleidsopties 2016
Cultuureducatieve verenigingen worden verder structureel ondersteund binnen het decreet
vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. (zie ook JKP OD 12.1)
Ook in 2016 worden weer heel wat projecten ondersteund ter bevordering van artistieke
expressie van jongeren. De lopende projecten worden verdergezet, mogelijks worden
enkele nieuwe projecten ondersteund. (zie ook JKP OD 12.1) Zoals het #Burgerkabinet
aanbeveelt engageer ik me ertoe verder te blijven inzetten op de ondersteuning van
artistieke projecten in jeugdhuizen, de plek bij uitstek waar jongeren ongedwongen kunnen
experimenteren en groeien.
Op basis van de gegevens afkomstig van de web-tool kadervorming kunnen we nagaan
hoeveel verenigingen inzetten op kadervorming van cultuureducatieve begeleiders en
hoeveel trajecten voor hen worden opgezet in 2016.
Ik wil in 2016 onderzoeken of we als overheid een rol kunnen spelen in het aanbieden van
voldoende cultuuractiviteiten voor jongeren in de bijzondere jeugdzorg. Ik baseer me
hiervoor op de resultaten van de jaarlijkse verdiepingsstudie i.k.v. kinderrechtenmonitor
(zie BB 4.2.2 en JKP OD 12.1)(IB OD 1.2).
De Kunstendag voor Kinderen is ondertussen een vaste waarde in het culturele jaar. We
zien dan ook deze laagdrempelige ‘dag’ een steeds breder en diverser publiek aanspreekt.
Op 2 februari 2016 wordt de Dag van de Cultuureducatie georganiseerd. Deze staat in het
teken van “Cultuur in de spiegel”. De input van mijn eerste #Burgerkabinet geeft duidelijk
aan om cultuur structureler in het onderwijscurriculum in te bouwen. Met Cultuur in de
Spiegel hebben we een eerste aanzet om dit structureel uit te gaan bouwen.
ACCE blijft volop haar rol opnemen als ankerpunt cultuureducatie, door intermediaire
actoren te verenigen binnen de beleidsvelden Cultuur en Jeugd, maar ook door de
samenwerking met onderwijs, vooral CANON Cultuurcel. Dit uit zich o.a. in het
gemeenschappelijke engagement voor het Europees ambtenarennetwerk inzake kunst- en
cultuureducatie ACEnet.
In 2016 wordt op basis van de aanbevelingen van de commissie ‘Groeien in cultuur’
voortgewerkt aan een netwerk dat het cultureel leren binnen de subsectoren kunsten
(inclusief amateurkunsten), media, cultureel erfgoed, sociaal-cultureel werk en jeugd
verbindt, en waar nodig een brug slaat naar de sectoren sport, welzijn, onderwijs en werk.
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De Participatiesurvey toont keer op keer aan dat hoe jonger je aan cultuur begint, hoe
groter de impact op de latere cultuurparticipatie. De invloed van het gezin blijkt hierin erg
bepalend, maar ook de eigen opbouw van ‘cultureel kapitaal’ en het feit of je al dan niet
cultuureducatie genoten hebt tijdens de kindertijd en jeugd.
Daarom worden er in samenwerking met Welzijn cultuureducatieve initiatieven opgezet en
dit vanuit het belang van de waarde van cultuur in de ontwikkeling van jonge kinderen.
(#Burgerkabinet) Het doel is de ondersteuning van gezinnen en van professionals en
vrijwilligers bij de ontwikkeling, opvoeding en opvang van baby’s, peuters en kleuters, in
het bijzonder met het oog op hun culturele ontplooiing. Dit thema krijgt extra aandacht via
studie- en inspiratiedagen (o.a. Dag van de Cultuureducatie, Week van de Opvoeding,
lokale pilootacties Vlieg).
Samen met CultuurNet zal ik ook inzetten op meer kunst voor kinderen in gezins- of
jeugdvereningsverband.
CultuurNet Vlaanderen bouwt voort op haar traditie van de
schattenzoektochten (Vlieg-zomeractie) en geeft deze inhoudelijk nog meer richting.
(#Burgerkabinet)
De werking van Dharts Destelheide blijft inzetten op culturele kansen geven aan kinderen
en jongeren in Vlaanderen én Brussel. Zo zet Dharts zijn projecten met Brusselse
organisaties verder. Daarnaast zijn er de opleidingen, workshops en masterclasses om
begeleiders en jonge kunstenaars kwalitatief te begeleiden.
De opgedane kennis rond vrijhavens, gebundeld in de publicatie ‘Tussen Ruimte, Kunst en
Kapers’ (Demos) zal ik verspreiden naar alle lokale besturen zodat dit mee voeding kan
geven aan hun eigen jeugd en cultuurbeleid want het creëren van dergelijke ruimten is
vooral een lokale aangelegenheid die liefst bottom-up groeit, maar best wel kansen krijgt
van lokale besturen. (#Burgerkabinet)
Voortbouwend op het Stadspiratenspel, bekijk ik om vanaf 2016 (in samenwerking met een
kunsteducatieve partner) een pakket uit te werken waarmee jeugdwerkers zelfstandig of
onder begeleiding mee aan de slag kunnen. (#Burgerkabinet)

2.2

OD 2.2 Inspraak voor jongeren als basispijler voor het jeugdbeleid

2.2.1 Vlaams jeugdbeleid steeds afgetoetst door en opgebouwd mét de Vlaamse Jeugdraad
Beleidsrealisaties 2015
Er werd systematisch samengewerkt met de VJR, vooral in het kader van het JKP, de
nieuwe kadervormingstool en de herziening van het decreet vernieuwd jeugd- en
kinderrechtenbeleid (JKP OD 3.2 en 7.2). Naast het overleg over ad hoc dossiers, organiseer
ik minimaal driemaandelijks een structureel overleg met de Vlaamse Jeugdraad.
Beleidsopties 2016
Via de subsidies aan De Ambrassade blijf ik de Vlaamse Jeugdraad onvoorwaardelijk
ondersteunen in hun decretale opdracht als permanente megafoon van kinderen, jongeren
en de jeugdwerksector (JKP OD 3.2). Het overleg wordt gecontinueerd.
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2.2.2 Vlaanderen ontwikkelt en hanteert strategieën om beleidsparticipatie te verhogen
Beleidsrealisaties 2015
De gestructureerde dialoog rond ‘youth empowerment for political participation’ loopt eind
2015 af. In Vlaanderen heeft de Nationale Werkgroep onder leiding van de Vlaamse
Jeugdraad het traject ‘Europinion’ uitgewerkt en een aantal van de jongerenambassadeurs
konden deelnemen aan de EU Jeugdconferenties van de verschillende voorzitterschappen.
Ik hield rekening met de tussentijdse resultaten hiervan bij de opmaak van het jeugd- en
kinderrechtenbeleidsplan (zie JKP SD 7).
Op mijn vraag maakte KEKI een overzicht van de Vlaamse regelgeving ter bevordering van
de participatie van kinderen en jongeren. Dit leverde een rijk beeld op aan
participatiemogelijkheden. In 7 van de 12 Vlaamse beleidsdomeinen werden relevante
bepalingen teruggevonden. In totaal werden 97 fiches opgesteld.
Verder werkte KEKI aan een bevattelijk en bruikbaar overzicht van (participatieve)
methodieken voor beleidswerkers, praktijkwerkers en onderzoekers om het belang van het
kind te operationaliseren in beleid, praktijk en onderzoek, gekaderd binnen een ruime
interpretatie van het begrip participatie. In opvolging van de Europese Conferentie over het
Belang van het Kind (december 2014) wil ik meer inzicht verschaffen in de methodieken die
toelaten om kinderen zélf te betrekken bij de bepaling van wat in hun belang is. KeKi
maakte een analyse van drie good practices van beleidsparticipatie van kinderen en
jongeren in verschillende beleidsdomeinen en met verschillende doelgroepen. Ze brachten
ook in kaart welke organisaties knowhow hebben om kwetsbare doelgroepen te betrekken
bij beleid.
Ik vroeg de gemeenten om kinderen en jongeren te blijven betrekken bij hun beleid, bv.
m.b.t. reglementeringen en taksen die ze willen invoeren. VVJ daagt met zijn project
‘Transformerz’ de lokale jeugdraden uit om zich helemaal om te gooien en heruit te vinden,
te transformeren in het ultieme participatiemodel. Beleidsparticipatie … from scratch.
De Ambrassade organiseert in november 2015 een internationaal congres rond eparticipation en werkt zo me aan de uitbouw van een online tool om beleidsparticipatie van
jongeren te verhogen.
Beleidsopties 2016
Ik bekijk hoe de finale resultaten van de cyclus ‘youth empowerment for political
participation’ de doelstellingen van het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan nog kunnen
versterken (zie ook JKP OD 7.2 en 7.3).
Er wordt een netwerkgroep beleidsparticipatie opgestart (tweede helft 2016)(zie ook JKP OD
7.1 en IB OD 1.8) met actoren van zowel buiten als binnen de overheid, waar kan worden
uitgewisseld over goede praktijken, lopende projecten, pijnpunten in huidig beleid en
potentiële initiatieven. De focus ligt op kennisuitwisseling, informatiedoorstroming en het
uitbouwen van een waardevol netwerk.
Het KEKI zal begin 2016 een studie publiceren over kinderrechteneducatie in het onderwijs,
waarbij het de nadruk zal leggen op de vaardigheden die nodig zijn om te waarborgen dat
volwassenen die werken met kinderen ook doen wat ze zeggen. Ik wil, afhankelijk van de
resultaten van dit onderzoek ook bekijken om KEKI een vervolgstudie te vragen omtrent de
dynamieken m.b.t. kinderrechteneducatie in het veld (noden, sterktes, zwaktes), met
bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen en sleutelactoren uit verschillende
beroepsgroepen.
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In overleg met de jeugdsector wil ik onderzoeken hoe de consultatiecode kan gebruikt
worden en waar nodig aangevuld, om jongeren en hun organisaties een sterke plaats te
geven in het consultatieproces bij de opmaak van nieuwe of wijziging van bestaande
regelgeving. Daarbij zal ik overleggen met de Minister-President, vanuit zijn bevoegdheid
voor het Algemeen Regeringsbeleid (zie JKP 7.2.9), om met hem te waarborgen dat
kinderen en jongeren ook in de vernieuwde consultatiepraktijk betrokken worden. Daarbij
zal ik bijzondere aandacht besteden aan maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.
Ik vraag de afdeling Jeugd om in de uitvoering van het JKP het informeel overleg met het
netwerk van jongeren in armoede verder te zetten (JKP OD 7.2 en VAPA SD8).
Samen met de Vlaamse Jeugdraad, de lokale partners en jeugdraden kan er gezocht
worden naar vernieuwende vormen van beleidsparticipatie, zodat groepen die nu moeilijk
bereikt worden, ook betrokken worden bij het lokaal beleid of aansluiting vinden via
alternatieve trajecten van beleidsparticipatie, o.a. via prijs en label (zie ook JKP OD 7.2 en
7.3).
Ook de 1-meting lokaal jeugdbeleid focust op participatie (JKP OD 7.3)(zie ook BB 1.2.2).
VVJ organiseert ook in 2016 vorming voor alle actoren in het lokale jeugdbeleid:
jeugdraden, jeugdambtenaren en schepenen.
De experimentele e-participation-tool van De Ambrassade wordt in 2016 verder uitgewerkt
in een samenwerkingsproject met Tree Company, de stad Antwerpen en de stad Leuven.

3. SD 3 Jeugdbeleid krijgt vorm door doelgerichte samenwerking
3.1

OD 3.1 Vlaanderen maakt er werk van om het jeugdwerk en jongeren internationaal
te oriënteren

3.1.1 Maximaliseren van de dialoog tussen het Vlaamse beleidsniveau en de internationale
beleidsniveaus
Beleidsrealisaties 2015
Vlaanderen heeft ook in 2015 nauw samengewerkt met andere landen en regio’s rond
jeugdwerk en jeugdbeleid in een bi- of multilaterale context.
Daarnaast nam Vlaanderen deel aan de “jeugdagenda's” van heel wat multilaterale fora,
zoals Europese Unie, Raad van Europa, Unesco en de Verenigde Naties. De 2de Europese
Jeugdwerkconventie bracht onder andere deze verschillende beleidsniveaus samen in de
zoektocht naar een gemeenschappelijke grond in het jeugdwerk in Europa.
Ook VVJ werkt mee aan de verdere uitbouw van Intercity Youth (een Europees netwerk van
lokale besturen en koepelorganisaties).
Het Jeugd in Actie luik van het Erasmus+ programma van de EU werd maximaal benut en ik
gaf JINT als Nationaal Agentschap de kans om de groei van het programma kwalitatief te
ondersteunen.
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Beleidsopties 2016
Vanaf 2017 zal het bedrag voor projectmiddelen (Jeugd in Actie) stijgen. In 2016 zal ik JINT
vragen om na te denken over hoe het Jeugd in Actie luik van het Erasmus+ programma van
de EU verder kan groeien om zo meer kwaliteitsvolle projecten te laten plaatsvinden.
Aangaande het Jeugd in Actie luik van het Erasmus+ programma besliste de Europese
Commissie om de halfweg-evaluatie van het programma 2010-2018 te laten samenvallen
met de eindevaluatie van de implementatie van Youth in Action 2007-2013.
In 2012 werd het rapport van de Raad van Europa omtrent jeugdbeleid in de drie
gemeenschappen in België voorgesteld. Een internationaal expertenteam van de Raad van
Europa zal in de loop van 2016 opnieuw een bezoek brengen aan de drie gemeenschappen
om te zien hoe er gevolg werd gegeven aan de Europese aanbevelingen.
Samen met De Ambrassade zal JINT in 2016 mee het vervolgtraject van de Europese
Jeugdwerkconventie gestalte geven en nagaan op welke elementen het Vlaamse jeugdwerk
kan en/of wil inhaken.
Zowel binnen het Vlaamse jeugdbeleid als binnen de Europese dialoog over jeugdzaken wil
ik de aanbevelingen van de 2de Europese Jeugdwerkconventie mee ondersteunen.

3.1.2 Onderhouden van de banden en uitwisselingsprojecten met prioritaire partners
Beleidsrealisaties 2015
Met de Zuid-Afrikaanse partner (NYDA) kwamen we een nieuw werkprogramma voor 5 jaar
overeen om jongerenvrijwilligers en middenveldorganisaties in Zuid-Afrika verder te
versterken. Hiertoe werd ook een eerste jaarplan opgesteld en goedgekeurd. Verder werd
met de NYDA gezocht hoe er in Zuid-Afrika een “jeugdonderzoeksplatform” kan worden
opgestart met als inspiratiebron het Europees Kenniscentrum inzake jeugdbeleid. Bij hun
bezoek aan Brussel in december zal ik de vertegenwoordigers van NYDA ontmoeten.
In maart werd met Catalonië over een nieuw werkprogramma onderhandeld voor de periode
2015-2017. Een aantal studiebezoeken rond actuele thema’s zal ons helpen om ons
jeugdbeleid uit te bouwen, inspiratie op te doen en goede voorbeelden te delen. Sociaal
ondernemerschap, politieke participatie, samenwerking tussen niet-formeel en formeel leren
bij vroege schoolverlaters zijn enkele thema’s die aan bod zullen komen.
Beleidsopties 2016
Met NYDA zal een jaarplan voor 2016 (= werkjaar 2) worden uitgewerkt.
Naast een aantal studiebezoeken, organiseert Vlaanderen in 2016 ook een seminar met de
partners van Estland, Letland en Litouwen. Met dit seminar proberen we een aantal thema’s
uit de Verklaring van Brussel (2e Jeugdwerkconventie) onder de loep te nemen en te kijken
wat dit concreet kan betekenen voor de deelnemers en het jeugdwerk in hun verschillende
nationale realiteiten.
Het
huidig
vrijwilligersbeleid
heeft
soms
ook
haar
beperkingen
inzake
uitwisselingsprogramma’s. Ook met deze problematiek hou ik rekening bij de uitbouw van
het gecoördineerd vrijwilligersbeleid (BN 1.1.7)
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3.2

OD 3.2 Naast de samenwerking met prioritaire internationale partners, zetten we
ook in op samenwerking en uitwisseling met de naburige gemeenschappen

Beleidsrealisaties 2015
Om de stem vanuit het Vlaamse jeugdbeleidsveld maximaal te laten wegen op multilaterale
fora (EU, RvE…) is een systematisch en volgehouden intrabelgisch jeugdoverleg
noodzakelijk om tot goede standpunten te komen voor wat de internationale jeugdagenda’s
betreft.
Vanuit de drie gemeenschappen werd op een actieve wijze meegewerkt aan een high-level
conferentie van de Raad van Europa over No Hate. Daar werd o.a. afgesproken om de
campagne nog enkele jaren te verlengen. Vanuit Vlaanderen werd deelgenomen aan de
Europese evaluatie en planning van de No Hate Speech campagne in overleg met de Franse
en Duitstalige Gemeenschap.
Beleidsopties 2016
Het is mijn ambitie om het samenwerkingsakkoord met de Franse Gemeenschap in 2016 op
volle snelheid te brengen. Ik plan een projectoproep 2016, waarbij we over heel het land
een vijftiental nieuwe, kleinere samenwerkingsprojecten willen doen ontstaan, in
verschillende takken van de cultuursector. Ook in 2016 zal ik samen met mijn collega van
de Franse Gemeenschap een groot project ondersteunen dat het speerpunt en het
uithangbord van onze samenwerking zal zijn.
Samen met de collega’s van de andere gemeenschappen heb ik beslist om in 2016 het Bel’J
programma te evalueren.
Binnen Vlaanderen wordt met de geïnteresseerde betrokkenen verder deelgenomen aan de
No Hate beweging. Samenwerking met (inter)nationale en regionale partners is
aangewezen.
3.3

OD 3.3 Vlaanderen maakt werk van een integraal jeugdbeleid, met optimale
samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen

3.3.1 Voortrekker zijn in het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-1019
Beleidsrealisaties 2015
De Vlaamse Regering heeft in het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP), vanuit
een integrale en geïntegreerde visie op kinderen en jongeren in de samenleving, het
transversale jeugd- en kinderrechtenbeleid voor deze regeerperiode uitgetekend.
Ten gronde gaat het erover dat gelijke kansen, brede ontwikkelingskansen, ruimte voor alle
kinderen en jongeren gecreëerd en geborgd worden en dat de formele en informele
betrokkenheid van kinderen en jongeren bij de samenleving verhoogd wordt. Dit betekent
o.a. dat de Vlaamse Regering rekening houdt met de behoeften en mogelijkheden van
kinderen en jongeren en de jeugdsector.
In 2015 werd hard gewerkt aan de afwerking van het vierde jeugd- en
kinderrechtenbeleidsplan. Het plan werd goedgekeurd op de Vlaamse Regering van 17 juli
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en werd vervolgens bezorgd aan het Vlaams Parlement. Op 29 september werd het plan
voorgesteld aan het brede publiek in het Vlaams Parlement.

Beleidsopties 2016
In 2016 zorgen we voor een kindvriendelijke versie van het nieuwe plan en starten we met
de monitoring van het plan in voorbereiding van een tussentijdse rapportering midden
2017.
In antwoord op de prioritaire beleidsuitdagingen in het JKP formuleerde ik acties voor het
sociaal-cultureel werk, de kunsten, het cultureel erfgoed, media, film en e-cultuur, het
jeugdwerk en het KMSKA, die bijdragen aan het realiseren van de strategische doelen van
het JKP, en dit op alle beleidsniveaus. Binnen de visie en maatschappelijke doelen van het
decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid van 20 januari 2012, wordt
binnen het Departement CJSM een intern netwerk van ankerpunten jeugd- en
kinderrechtenbeleid opgericht, waarbij ook wordt tegemoet gekomen aan de bepalingen van
het Verdrag voor de Rechten van het Kind, en een focus ligt op onderzoek en monitoring,
waardoor ik het engagement om de kinderrechten en het jeugdbeleid ook hier onder de
aandacht brengen.
Anderzijds zal ik in overleg met de Vlaamse Jeugdraad en de Reflectiegroep jeugd- en
kinderrechtenbeleid de vorm, het traject en de noodzaak van een jeugd- en
kinderrechtenbeleidsplan evalueren.
De Ambrassade brengt tenslotte intersectoriële partners samen om projecten op te zetten
rond vier kerndoelen. Ik bekijk wat hiervan de output hiervan is om op basis hiervan
desgevallend het JKP bij te sturen.
3.3.2 Het kinderrechtenverdrag implementeren
Beleidsrealisaties 2015
In samenwerking met mijn federale collega van Justitie, de minister-president van de
Franse Gemeenschap en de Raad van Europa organiseerde ik op 9 en 10 december 2014
een Europese conferentie over het belang van het kind. Mijn administratie heeft het initiatief
genomen om samen conclusies te formuleren en deze voor te leggen aan het Comité van
Ministers van de Raad van Europa. Op 15 april 2015 heeft het Comité hiervan
kennisgenomen en heeft het beslist ermee rekening te houden bij de ontwikkeling van de
nieuwe strategie kinderrechten. Momenteel wordt ook de laatste hand gelegd aan een
online publicatie van de Raad van Europa met bijdragen van de op de conferentie aanwezige
experten.
Conform het decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid verwijst het eerste geïntegreerde jeugden kinderrechtenbeleidsplan naar de slotbeschouwingen van het Comité voor de Rechten
van het Kind (2010) waarmee rekening gehouden werd. Dit is belangrijk in het licht van de
komende rapportage over het VRK.
In het kader van zijn subsidieovereenkomst actualiseerde KEKI zijn thematische
zwaartepuntanalyse van onderzoek op het vlak van kinderrechten. Op onze vraag zullen ze
de match doen tussen die resultaten en de beleidsmatige prioriteiten, het VRK en de
slotbeschouwingen 2010. In de vergelijking tussen prioriteiten in beleid en onderzoek
formuleren ze op basis hiervan aanbevelingen voor de Vlaamse overheid.
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In het kader van het werkprogramma 2015-2017 met Polen werd voor de eerste keer een
hoofdstuk kinderrechten ingeschreven. Momenteel legt mijn administratie contacten met de
Poolse collega’s om hieraan uitvoering te geven.
Binnen de grenzen van het bestaande samenwerkingsakkoord werd de werking van de
NCRK, op basis van het evaluatierapport, verfijnd. De oprichting van een afzonderlijk
adviesorgaan naast een intergouvernementeel orgaan zorgde voor de noodzakelijke
scheiding van de adviserende en gouvernementele taken.
Beleidsopties 2016
Mijn administratie zal met de collega’s van het Departement Welzijn en de Vlaamse
experten die op de conferentie aanwezig waren de documenten en conclusies van de
Europese Conferentie over het Belang van het Kind onder de loep nemen. Er zal bekeken
worden hoe de vertaling naar de Vlaamse context kan gebeuren. Zo is het belang van het
kind een centraal begrip in het decreet rechtspositie in de jeugdhulp.
In het kader van de NCRK werd een plan van aanpak voor de volgende periodieke
rapportage van België over het Kinderrechtenverdrag uitgewerkt. Daarbij werd evenwel
gestoten op de vraag of het VN-Kinderrechtencomité nu al dan niet de nieuwe
vereenvoudigde wijze van rapporteren zal toepassen. België is hier alleszins voorstander
van. Ik hoop spoedig duidelijkheid te hebben. Als, zoals de vorige keren, een omvattend
rapport moet opgemaakt worden, moeten we met de voorbereiding begin 2016 kunnen
starten.
3.3.3 De samenwerking tussen het jeugdwerk, cultuur, sport en media versterken
Beleidsrealisaties 2015
Binnen het Departement CJSM werden half 2015 een aantal interne transversale netwerken
opgestart. Ze onderzochten stuk voor stuk hoe de samenwerking tussen de verschillende
sectoren kan versterkt worden; projectplannen werden voorbereid.
Ook bij de opmaak van het JKP werd samengewerkt. De acties onder OD 3.1
(ontmoetingskansen), OD 3.2 (beeldvorming), OD 1.2 vrijetijdsmogelijkheden voor kinderen
en jongeren in armoede, SD 7 Participatie en SD 12 Cultuureducatie werden voorbereid
door de verschillende sectoren en zullen bijdragen tot het gezamenlijk realiseren van de
doelstelling.

Beleidsopties 2016
Ook voor de uitvoering van het JKP wordt verder samengewerkt met de collega’s van
andere sectoren. Het wezen van een jeugd- en kinderrechtenbeleid is intersectoraal.

3.3.4. In samenwerking met de minister van Omgeving en Toerisme de problematiek van
zonevreemde jeugdlokalen verder aanpakken
Beleidsrealisaties 2015
De website www.opkamp.be werd vernieuwd. Afspraken hierover werden gemaakt tussen
De Ambrassade en CJT.
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Mijn collega bevoegd voor Omgeving keurde een uitzonderingsregeling toe die het mogelijk
maakt om voor gebouwen van het jeugdwerk eventueel af te wijken van
stedenbouwkundige voorschriften. Jeugdwerkactiviteiten worden voortaan beschouwd als
handelingen van algemeen belang die een ruimtelijk beperkte impact (cf. artikel 4.4.7, §2,
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening).
Beleidsopties 2016
Ik blijf eventuele problemen inzake zonevreemdheid opvolgen.
3.3.5. Het jeugdbeleid ondersteunt mee het Vlaamse armoedebestrijdingsplan
Beleidsrealisaties 2015
Mijn beleid draagt bij tot het bestrijden van armoede. Dit heeft ertoe geleid dat ik een
aantal acties binnen het Vlaams Actieplan voor Armoedebestrijding (VAPA) heb
ingeschreven. Voorts heb ik er mij ook toe geëngageerd om de armoedetoets toe te passen
op de dossiers die een mogelijke impact op armoede hebben.

Beleidsopties 2016
Ik zal de acties opgenomen binnen het VAPA nauwkeurig uitvoeren om sociale uitsluiting
maximaal mee helpen tegen te gaan. Verder pas ik de armoedetoets minsten toe op die
dossiers waarop volgens het VAPA een armoedetoets moet worden uitgevoerd.

4. SD 4 Vlaanderen zet in op kennisopbouw: over én voor onze jongeren
4.1

OD 4.1 We zetten volop in om onze jongeren optimaal te informeren

4.1.1 Het jeugdinformatiebeleid doeltreffender maken
Beleidsrealisaties 2015
De decretale rol van De Ambrassade m.b.t. jeugdinformatie werd uitgeklaard in de herziene
subsidieovereenkomst: cf. Trusty, jeugdinfotheek, nieuwe jongerengids, opleiding, lokale
JIP’s…
In 2015 werden 13 verenigingen informatie en participatie structureel gesubsidieerd.
Beleidsopties 2016
De subsidieovereenkomst met De Ambrassade wordt verder uitgevoerd.
Ook in 2016 worden de verenigingen informatie en participatie structureel gesubsidieerd.
Verder zal ik met de relevante partners (o.a. De Ambrassade en VVJ), maar ook met Kind
en Gezin (via De Huizen van het Kind) nagaan hoe het lokale jeugdinformatiebeleid de
komende jaren verder kan uitgebouwd worden.
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4.1.2 Een werkpunt maken van mediawijsheid bij jongeren
Beleidsrealisaties 2015
In 2015 werden op basis van de subsidieregelgeving voor de verenigingen informatie en
participatie drie verenigingen gesubsidieerd die werken rond mediawijsheid bij jongeren.
In 2015 koos het Kenniscentrum Mediawijsheid ervoor om met het budget voor
projectwerking een online platform over mediaopvoeding voor ouders op te zetten. Ouders
spelen een belangrijke faciliterende rol bij het overbrengen van mediawijze vaardigheden en
attitudes naar kinderen en jongeren. De voorbereidingen zijn volop aan de gang zodat het
project vanaf het einde van dit jaar kan uitgevoerd worden.
Beleidsopties 2016
De samenwerking met het Kenniscentrum Mediawijsheid wordt gecontinueerd.
De projectwerking die het Kenniscentrum opstartte in 2015 (i.e. het online platform over
mediaopvoeding voor ouders) zal verder uitgevoerd worden tot in het najaar van 2016.
Daarnaast zullen er nieuwe mediawijze projecten worden gelanceerd. Eén van deze
projecten zal werken rond het zeer actuele thema radicalisering. Jongeren lopen meer en
meer het risico om online geradicaliseerd te worden door contacten met haatpredikers op
sociale media, opruiende beelden en obscure websites met foutieve of ongenuanceerde
informatie.
Mediawijsheid kan een belangrijke rol spelen in het voorkomen van radicalisering. In het
kader van het ‘Actieplan ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot
extremisme en terrorisme’ van de Vlaamse Regering zal het Kenniscentrum Mediawijsheid
een dialoogtraject tussen jongeren uit kwetsbare stedelijke buurten en professionele
mediamakers faciliteren. Dit traject moet leiden tot aanbevelingen om polariserende
berichtgeving in de media tegen te kunnen gaan. Ter ondersteuning hiervan zal het
Kenniscentrum ook informatie en educatief materiaal over media, radicalisering en
polarisering verzamelen en ontsluiten.
4.1.3 We zorgen voor een duidelijk aanspreekpunt voor kinderen

Beleidsrealisaties 2015
In het kader van het communicatieplatform, zoals aangehaald in mijn beleidsnota, werd
reeds individueel overleg opgestart met een aantal belangrijke partners in het
jeugdinformatielandschap. Binnen dit communicatieplatform kan een rol weggelegd zijn
voor jeugdinformatiespelers, welzijnsactoren, kinderrechtenactoren, klachtdiensten en
jeugdhulpverleners.
Ook de commissie jeugdinformatie boog zich hierover reeds het hoofd. De commissie kwam
tot een eerste aanbeveling om parallel 3 paden bewandelen en lijnen uitwerken:
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1.

Vertrekken vanuit noden en behoeften van kinderen en jongeren

2.

Vertrekken vanuit in kaart brengen van inventaris organisatieniveau

3.

Doel en beleidsluik het communicatieplatform in kaart brengen

Het is belangrijk aan te geven dat dit communicatieplatform ook zijn impact kan/zal hebben
op de beleidsdomeinen Media, Welzijn en Onderwijs. En dat er ook de nodige aandacht dient
geschonken te worden aan de jongeren die nu reeds moeilijk bereikt (kunnen) worden.
Beleidsopties 2016
Wil het communicatieplatform kans tot slagen hebben, dat is het noodzakelijk om de
opportuniteiten en de bedreigingen ervan naast elkaar te leggen. Belangrijk hierbij is om de
betrokken actoren in alle objectiviteit hun input te laten geven.
Om met alle actoren in gesprek te gaan, wil ik in 2016 een trekkersgroep aanduiden om het
voortraject uit te werken, geleid door een onafhankelijke speler. De uitkomst van dit
voortraject moet mij input bezorgen voor de verdere uitwerking van communicatieplatform.

4.2

OD 4.2 We bouwen onze kennis over onze kinderen en jongeren uit

4.2.1 Verder inzetten op onderzoek over de staat van de jeugd
Beleidsrealisaties 2015
Het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) presenteert in november een nieuwe publicatie over
diversiteit, waarbij men ingaat op verschillende dimensies van diversiteit die de leefwereld
van jongeren mee bepalen (gezin, religie en etniciteit, stad en platteland). Daarnaast
hebben ze ook hun kwalitatief onderzoek over arbeid en jeugdwerkloosheid bij kwetsbare
jongeren afgerond. Het onderzoeksplan werd verder uitgevoerd: er verschenen opnieuw
drie edities van de nieuwsbrief Jong Geleerd en de netwerkgroep jeugdonderzoek kwam ook
in 2015 tweemaal samen: in mei en oktober.
In de participatiesurvey werden deze keer een aantal bijkomende vragen opgenomen over
het samen met kinderen of ouders participeren en over de perceptie die men heeft over
(jonge) generaties. Deze bijdragen werden door het JOP uitgewerkt en komen mee aan bod
in de presentatie op 4 december.
Daarnaast werden drie onderzoeken afgerond: het speelpleinonderzoek werd bij de start
van de speelpleinzomer bekend gemaakt. Het onderzoek naar de vrijetijdsbeleving van
kinderen en jongeren met een handicap wordt als verdiepingsstudie van de
kinderrechtenmonitor in november bekendgemaakt. En het onderzoek naar de kijk van
ouders op het jeugdwerk zal ook nog dit najaar worden gepresenteerd.
Een tweede verdiepingsstudie naar de vrije tijd van jongeren in instellingen en
voorzieningen werd opgestart, de resultaten daarvan worden verwacht in 2016. Ook het
evaluatieonderzoek naar de nieuwe regelgeving van de kadervorming is opgestart. Dit zal in
verschillende fases lopen tot 2018 en de nieuwe trajecten volgen.
Beleidsopties 2016
Ik zal in 2016 de ondersteuning van het Jeugdonderzoeksplatform continueren en bekijk in
welke structuur dit optimaal kan gebeuren. Daarbij vind ik het essentieel dat het JOP de
schat aan data die de JOP3 bevraging heeft opgeleverd verder kan analyseren en dat ze op
langere termijn (2018) een volgende representatieve survey kunnen opzetten. Ook het
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continueren van de databank die een overzicht geeft van het jeugdonderzoek is een
belangrijke opdracht van het JOP.
4.2.2 We blijven inzetten op kennis over kinderrechten.
Beleidsrealisaties 2015
De kinderrechtenmonitor werd online gepubliceerd. Het onderzoek rond de vrijetijdsbeleving
van kinderen en jongeren met een handicap gold als een eerste verdiepingsstudie.
KeKi ontwikkelde in het najaar een Research on Stage over jeugdhulp en jeugddelinquentie,
waarbij inzichten werden gebracht uit diverse wetenschappelijke onderzoeken, met het oog
om deze te vertalen naar het beleid.
Beleidsopties 2016
In 2016 zal ik de resultaten kunnen presenteren van een tweede verdiepingsstudie in het
kader van de kinderrechtenmonitor: momenteel loopt een onderzoek naar de vrije tijd van
kinderen en jongeren die al dan niet tijdelijk leven in voorzieningen en instellingen.
Daarnaast wil ik in een partnerschap met mijn collega van Stedenbeleid de mogelijkheden
bekijken van het uitrollen van de digitale tool ter bevraging van kinderen en jongeren, die
ontwikkeld werd in samenhang met de stadsmonitor.
Het Comité voor de Rechten van het Kind spoorde België (2010) aan systematisch
onderwijs- en trainingsprogramma's te verstrekken betreffende de principes en bepalingen
van het Kinderrechtenverdrag, voor kinderen, ouders en alle beroepsgroepen die werken
voor en met kinderen, met inbegrip van rechters, advocaten, ordehandhavers, leerkrachten,
medisch personeel en maatschappelijk werkers.
KeKi zal een eigen studie doen naar de vaardigheden die zich in dit verband situeren in de
relatie volwassene-kind. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat volwassenen die werken met
kinderen, doen wat ze verkondigen. KeKi zal in eerste instantie verder bouwen op het spoor
onderwijs, dat het in samenwerking met de Kinderrechtencoalitie en De Ambrassade heeft
uitgezet in 2014. Het gaat over meer dan louter kennisoverdracht. Men wil met het
onderzoek aanzetten geven tot meer burgerschapsvorming in het onderwijs.
In tweede instantie, en op basis van de bevindingen in de eerste fase, zal onderzocht
worden wat andere beroepsgroepen doen aan kinderrechteneducatie, welke dynamieken en
noden hier spelen. Op basis hiervan worden concrete acties afgesproken m.b.t. vorming van
begeleiders en informatie voor kinderen en jongeren zelf.

4.2.3 De Vlaamse overheid brengt de problematiek van pestgedrag in beeld en zet
prioritair in op een oplossingentraject
Beleidsrealisaties 2015
In samenwerking met de collega-ministers van Onderwijs, Sport en Welzijn werk ik aan een
beleidsdomeinoverschrijdende aanpak inzake de promotie en bescherming van de fysieke,
psychische en seksuele integriteit van de minderjarige in het onderwijs, de sportsector, de
jeugdsector, de jeugdhulp en de kinderopvang. Het luik ‘pesten’ wordt hierin expliciet
benoemd. Ik organiseer in dat kader overleg met de jeugdsector.
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De No Hate Speech campagne van de Raad van Europa werd afgesloten met een
conferentie in het Egmontpaleis in Brussel op 8 mei (voorafgegaan door jongerenluik op 7
mei), waar maar al te duidelijk werd dat het probleem van ‘haatzaaien’ niet opgelost is, wel
integendeel, gezien de recente ontwikkelingen m.b.t. extremisme en radicalisering.
Beleidsopties 2016
Ik zal de jeugdsector verder betrekken bij de uitvoering van de aanpak rond seksuele
integriteit, pesten en geweld.
Ik bekijk hoe we in Vlaanderen mee uitvoering kunnen geven aan de verklaring van het
Comité van Ministers van de Raad van Europa van 19 mei 2015 (‘United around our
principles against violent extremism and radicalisation leading to terrorism’) (zie ook BB 3.2
en 2.1.1).
In het jeugdwerk streven we naar een positieve omgang met diversiteit en het doorbreken
van stereotype beeldvorming. In overleg met het Interfederaal Centrum voor Gelijke
Kansen, zullen we de No Hate speech beweging zichtbaar maken in Vlaanderen. Ik
ondersteun mee de projecten m.b.t. identiteitsontwikkeling i.k.v. de preventie van
radicalisering (zie ook BB 2.1.1, JKP OD 7.2, VAPA SD4, IB OD 3.2 en actieplan
Radicalisering).
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III.

BIJLAGE - KOPPELING MET DE BEGROTING

Doelstelling
SD 1 We bouwen de kracht van het jeugdwerk
verder uit

OD 1.1 We ondersteunen het bestaande
jeugdwerk in al zijn facetten

OD 1.2 We bieden oplossingen aan voor
bestaande problemen

SD 2 In Vlaanderen zetten we in op jeugdwerk
dat alle jongeren bereikt

OD 2.1 Iedereen moet kunnen participeren

OD 2.2 Inspraak voor jongeren als basispijler voor
het jeugdbeleid
SD 3 Jeugdbeleid krijgt vorm door doelgerichte
samenwerking

OD 3.1 Vlaanderen maakt er werk van om het
jeugdwerk en jongeren internationaal te
oriënteren
OD 3.2 Naast de samenwerking met prioritaire
internationale partners, zetten we ook in op
samenwerking en uitwisseling met de naburige
gemeenschappen
OD 3.3 Vlaanderen maakt werk van een integraal
jeugdbeleid, met optimale samenwerking tussen
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Begrotingsartikel
HB0-1HCI2AK-WT
HB0-1HCI5AY-IS
HB0-1HGI2AA-WT
HB0-1HGI2AC-WT
HB0-1HGI2AD-WT
HB0-1HGI2AF-WT
HB0-1HGI2AH-WT
HB0-1HGI2AY-IS
HB0-1HCI2AK-WT
HB0-1HGI2AA-WT
HB0-1HGI2AC-WT
HB0-1HGI2AD-WT
HB0-1HGI2AF-WT
HB0-1HGI2AH-WT
HB0-1HGI2AY-IS
HB0-1HGI2AA-WT
HB0-1HGI2AC-WT
HB0-1HGI2AD-WT
HB0-1HGI2AF-WT
HB0-1HCI2AK-WT
HB0-1HEI2AA-WT
HB0-1HGI2AA-WT
HB0-1HGI2AB-WT
HB0-1HGI2AC-WT
HB0-1HGI2AF-WT
PJ0-1PGI2AB-WT
HB0-1HCI2AK-WT
HB0-1HEI2AA-WT
HB0-1HGI2AA-WT
HB0-1HGI2AB-WT
HB0-1HGI2AC-WT
HB0-1HGI2AF-WT
PJ0-1PGI2AB-WT
HB0-1HGI2AC-WT
HB0-1HGI2AA-WT
HB0-1HGI2AB-WT
HB0-1HGI2AC-WT
HB0-1HGI2AD-WT
HB0-1HGI2AA-WT
HB0-1HGI2AB-WT
HB0-1HGI2AC-WT
HB0-1HGI2AA-WT
HB0-1HGI2AC-WT

HB0-1HGI2AA-WT
HB0-1HGI2AB-WT

de verschillende beleidsdomeinen

SD 4 Vlaanderen zet in op kennisopbouw: over
én voor onze jongeren

OD 4.1 We zetten volop in om onze jongeren
optimaal te informeren
OD 4.2 We bouwen onze kennis over onze
kinderen en jongeren uit
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HB0-1HGI2AD-WT

HB0-1HCI2AH-WT
HB0-1HGI2AA-WT
HB0-1HGI2AC-WT
HB0-1HHI2AB-WT
HB0-1HGI2AC-WT
HB0-1HHI2AB-WT
HB0-1HCI2AH-WT
HB0-1HGI2AA-WT
HB0-1HGI2AC-WT

IV.

BIJLAGE - EEN UITTREKSEL UIT DE REGELGEVINGSAGENDA

Dit is een uittreksel uit de regelgevingsagenda met informatie aangevuld tot op 02/10/2015.
Meer actuele en meer uitgebreide informatie over deze initiatieven kunt u te allen tijde raadplegen in de
regelgevingsagenda op www.regelgevingsagenda.bestuurszaken.be

Decreet lokaal jeugdbeleid
Status van het initiatief: In voorbereiding
Strategische doelstelling:
SD 1 We bouwen de kracht van het jeugdwerk verder uit

Besluit jeugdhuizen
Status van het initiatief: In voorbereiding
Strategische doelstelling:
SD 2 In Vlaanderen zetten we in op jeugdwerk dat alle jongeren bereikt

Decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid
Status van het initiatief: In voorbereiding
Strategische doelstelling:
SD 1 We bouwen de kracht van het jeugdwerk verder uit

BVR lokaal jeugdbeleid
Status van het initiatief: In voorbereiding
Strategische doelstelling:
SD 1 We bouwen de kracht van het jeugdwerk verder uit

BVR Vlaamse beleidsprioriteiten gemeentelijk jeugdbeleid
Status van het initiatief: In voorbereiding
Strategische doelstelling:
SD 1 We bouwen de kracht van het jeugdwerk verder uit
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V.

BIJLAGE - OVERZICHT VAN DE WIJZE WAAROP GEVOLG WERD GEGEVEN
AAN DE RESOLUTIES EN MOTIES VAN HET VLAAMS PARLEMENT TIJDENS DE
LOPENDE LEGISLATUUR

1. Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsnota Jeugd 2014-2019 van 4
december 2014
1° alle kinderen en jongeren maximale kansen te bieden om deel te nemen aan het
jeugdwerk, onder andere door drempels weg te werken en door impulsen te geven aan de
ontwikkeling van projecten die een aantrekkelijk aanbod uitwerken voor iedereen, en waar
iedereen zich goed bij voelt;
Zie BB OD 1.1 en 1.2
2° fysieke ruimte voor kinderen en jongeren te zoeken en te creëren die toegankelijk en
aantrekkelijk is voor iedereen;
Zie BB 1.1.1
3° in te zetten op kindvriendelijke steden en gemeenten en in die zin werk te maken van de
uitrol van het label ‘kindvriendelijke steden en gemeenten’;
Zie BB 1.1.9
4° in een realistisch tempo verder te investeren in het uitvoeren van de masterplannen voor
de Vlaamse jeugdverblijfscentra Destelheide en De Hoge Rielen;
Zie BB 1.1.2
5° een masterplan voor bivakplaatsen op te stellen dat voorziet in voldoende, duurzame
jeugdverblijfsinfrastructuur en dat een optimale regionale spreiding nastreeft;
Zie BB 1.1.3
6° op een realistische manier te investeren in de Uitleendienst Kampeermateriaal voor de
Jeugd (ULDK) met de bedoeling in voldoende eigentijds kampeermateriaal ten behoeve van
de jeugdverenigingen te voorzien;
Zie BB 1.1.5
7° gelet op de specifieke context, bijzondere aandacht te schenken aan stedelijk jeugdbeleid
in Vlaanderen, zonder daarbij de jeugdwerkinitiatieven in de landelijke gemeenten achter te
stellen;
Zie BB 1.1.6
8° vrijwilligers in het jeugdwerk maximaal te ondersteunen door samen met de collegaministers de overregulering in de sector weg te werken, en de competenties die vrijwilligers
hebben opgebouwd, via hun organisaties, te attesteren, met aandacht voor het inperken
van mogelijke planlast;
Zie BB 1.1.7
9° de gevolgen van de aanpassingen aan het decreet Lokaal en Provinciaal Jeugdbeleid te
monitoren, te evalueren en desgewenst het beleid bij te sturen;
Zie BB 1.2.6 en 1.2.7
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10° kinderen en jongeren actief te betrekken bij het beleid, onder andere via de ter zake
bevoegde jeugdraden, hen daarover te informeren en garanties in te bouwen opdat
kinderen en jongeren hun rechten gewaarborgd weten en opdat hun stem gehoord wordt;
Zie BB 1.2.6 en 2.2.2
11° via het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan een inclusief en integraal jeugdbeleid voor
kinderen en jongeren uit te werken, in nauwe samenspraak met de andere vakministers en
de jeugd(werk)- en kinderrechtensector;
Zie BB 3.3.1
12° de dialoog met andere binnenlandse en buitenlandse overheden te maximaliseren,
zodat onder meer het jeugdwerk en jongeren nog meer internationaal georiënteerd worden;
Zie BB OD 3.1
13°jongeren optimaal te informeren, en te onderzoeken in welke mate het
jeugdinformatiebeleid doeltreffender gemaakt kan worden, en daarbij de
versnippering tegen te gaan;
Zie BB 4.1.1 en 4.1.3
14° te blijven inzetten op kennisopbouw over de jeugd en over kinderrechten.
Zie BB OD 4.2

2. Resolutie van 27 mei 2015 betreffende de bestrijding van gewelddadige
radicalisering (bevoegdheid Jeugdbeleid)

inzake preventie en sensibilisering
Preventieve maatregelen te nemen die de voedingsbodem of risicofactoren voor
radicalisering wegnemen. Bijvoorbeeld door de ongekwalificeerde uitstroom in het onderwijs, spijbelen,
schoolmoeheid en jeugdwerkloosheid tegen te gaan, via flankerend onderwijs, door te zorgen voor
hulpverlening die voor iedereen toegankelijk is, door versterkt jeugdwerk en buurtsport. Daarbij wordt
van iedereen verwacht dat hij of zij de aangeboden kansen ook probeert te grijpen.
Zie BB 2.1.1 gezamenlijke projectoproep
Eerstelijnswerkers, leerkrachten en andere mensen die actief zijn in het brede welzijns- en onderwijsveld
zo op te leiden dat zij het ontstaan van radicale denkbeelden sneller herkennen en beschikken over een
draaiboek om daarop gepast te reageren. Het Vlaams Platform stuurt die opleiding aan.
Er werd overlegd met de verschillende koepelorganisaties, steunpunten, e.d. om vormingen te
organiseren. Zo zijn er bijvoorbeeld in het najaar een aantal nascholingsinitiatieven voor leerkrachten en
CLB-medewerkers gepland. Andere steunpunten werken nog vormingen uit. Reeds georganiseerd: een
vorming van EXPOO voor de opvoedingsondersteuners, een vorming van Uit De Marge voor
jeugdwerkers en de vorming van vzw Motief in zes steden. Het Platform werkt ook aan een leidraad.
Het brede middenveld te laten delen in de bestaande kennis en programma’s van de Vlaamse overheid
rond preventie en sensibilisering. Bijvoorbeeld door een train-de-trainer-aanpak.
Binnen het Vlaams Platform Radicalisering worden bestaande vormingen in kaart gebracht en
onderzocht welke via train-de-trainer-sessies verder kunnen worden uitgerold.
inzake veiligheid en deradicalisering:
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Een klimaat van dialoog en respect voor diversiteit te creëren, om zo het gevoel van gedeeld burgerschap
te versterken. Een dergelijk klimaat moet in de eerste plaats gecreëerd worden via onderwijs en
jeugdwerk. Beide kunnen een positieve persoonlijke ontwikkeling van
kinderen en jongeren bevorderen, en hen vreedzaam leren omgaan met verschillen. Ook het
brede middenveld, de levensbeschouwelijke gemeenschappen, de media, welzijns- en
onderwijsinstellingen en jeugd- en sportverenigingen hebben een belangrijke rol te spelen in
het scheppen van een klimaat van dialoog en respect;
Dit maakt deel uit van het horizontaal integratiebeleidsplan 2015-2019.
inzake ouders, familie en naaste omgeving:
Alle initiatieven te ondersteunen die geloofwaardige tegenverhalen of counter-narratives ontwikkelen
waarmee het extremistische discours ondermijnd kan worden.
Zie BB 2.1.1 gezamenlijke projectoproep.
In te zetten op brede preventieve gezinsondersteuning via ‘Huizen van het Kind’ en via het jeugdwerk.
Zie BB 2.1.1 gezamenlijke projectoproep.
inzake de rol van de media:
Te investeren in maatschappelijke initiatieven die een tegenverhaal bieden aan digitale
propaganda op internet en sociale media.
Zie BB 2.1.1 gezamenlijke projectoproep.
Zelf een positief inclusief verhaal te ontwikkelen en verspreiden via al haar infokanalen,
waaronder de sociale media.
Zie JKP actie 3.2.3. rond het opstarten van een communicatieplatform voor kinderen en jongeren.

VI.

BIJLAGE - INHOUDELIJKE RAPPORTERING OVER DE OPVOLGING VAN DE
AANBEVELINGEN VAN HET REKENHOF.

Rekenhofrapport
parl. doc.

en

nr.

Beheer van tenten door de
DAB
Uitleendienst
Kampeermateriaal voor de
Jeugd,
rekeningenboek
over 2012
36 (2013–2014) Nr.1
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Aanbevelingen

1.

Ontvangstmeldingen of een online-aanvraagmogelijkheid
onzekerheid bij vroege aanvragers vermijden.

kunnen

Vanaf 1 oktober 2015 kan de huur van kampeermateriaal
voor het ontleenseizoen 2016 aangevraagd worden via de
nieuwe digitale applicatie. Bij het indienen van een aanvraag
wordt automatisch een ontvangstmelding gegenereerd via email. De klant kan op ieder ogenblik de inhoud en status van
zijn/haar dossier online raadplegen en eventueel wijzigingen
aanvragen. Als overgangsmaatregel blijft ook de mogelijkheid
om een papieren aanvraag in te dienen nog één
ontleenseizoen bestaan.

VII.

nihil
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BIJLAGE - OVERZICHT VAN DE WIJZE WAAROP GEVOLG WERD GEGEVEN
AAN DE ARRESTEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF EN VAN HET HOF VAN
JUSTITIE WAARIN VLAAMSE DECRETEN WERDEN VERNIETIGD OF
ONGRONDWETTIG OF STRIJDIG MET HET EU-RECHT WERDEN BEVONDEN.

