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I.

MANAGEMENTSAMENVATTING

In het komende werkjaar staan o.m. volgende prioriteiten op de agenda: masterplan
diversiteit; de uitbouw van een communicatieplatform voor de jeugd; de overheveling
van de provinciale taakstelling rond jeugd; het blijven inzetten op en gecoördineerd
vrijwilligersbeleid; en de blijvende inzet op kindvriendelijke gemeenten.
Vlaanderen en Brussel vergroenen en verkleuren. Zo is meteen de meest prioritaire
uitdaging voor het jeugdbeleid duidelijk. Ik wil nog meer een inclusief en afgestemd beleid
ontwikkelen voor kwetsbare doelgroepen, zoals kinderen en jongeren met een beperking,
kinderen en jongeren met een migratieachtergrond, kinderen en jongeren in armoede, en
dit in een intergenerationele verstandhouding. Daarom zal ik alle beleidslijnen die ik tot
nu toe opstartte, bundelen in een masterplan Diversiteit, dat ik in samenwerking met De
Ambrassade, de lokale besturen en andere relevante partners, zal lanceren op de eerste
Dag van de Diversiteit in februari 2018. Dit masterplan beoogt dat het jeugdwerk nog
meer de superdiverse samenleving weerspiegelt.
Ik lanceer het nieuw communicatieplatform voor de jeugd. Hiermee wil ik informatie,
advies - en hulpdiensten zichtbaar, vindbaar en toegankelijk maken. Voor jongeren, én
hun begeleiders. Via een breed intersectoraal samenwerkingsverband dat verspreide
initiatieven centraliseert. Het samenwerkingsverband wil zo de versnippering van
jongereninformatie en advies tegengaan.
Jongeren krijgen beter toegang tot informatie aangepast aan hun taal en leefwereld.
Duidelijk, bruikbaar, herkenbaar en aantrekkelijk. Zo kunnen jongeren alle mogelijkheden
benutten die voor hen relevant zijn en kunnen ze weloverwogen keuzes maken. Zo weten
ze waar naartoe als het nodig is. En zo kunnen ze meespreken over zaken die hen
aanbelangen.
Het geactualiseerde actieplan gecoördineerd vrijwilligerswerk van einde 2017 zal
onderdeel per onderdeel worden uitgevoerd. In overleg met de betrokken collega’s bekijk
ik hoe een integraal Vlaams Kennis- en expertisecentrum voor vrijwilligerswerk het best
wordt uitgebouwd.
De inkanteling van de middelen van het decreet lokaal jeugdbeleid in het Gemeentefonds
betekent niet dat ik geen engagementen meer neem ten behoeve van het lokale niveau.
Ik zal opnieuw het label ‘kindvriendelijke stad/gemeente’ uitreiken, die het horizontaal
jeugdbeleid in de kijker zet.
Ik geef extra middelen aan VVJ om vanaf 2018 prioritair werk te maken van het verder
uitbouwen en vernieuwen van haar dienstverleningspakket naar kinderen en jongeren die
aan lokale beleidsparticipatie doen, in het bijzonder via jeugdraden. Anderzijds zal VVJ
met andere aanvullende middelen, voorheen afkomstig van de provincies, ook initiatieven
kunnen ontwikkelen die vanaf 1 januari 2018 niet meer opgenomen worden door de
provincies door de overheveling van taken.
Vanaf 1 januari 2018 zal de vzw ADJ naast de Hoge Rielen (Lichtaart) en Destelheide
(Dworp) ook het beheer op zich nemen van Hanenbos (Dworp), het jeugdverblijfcentrum
dat door de provincie Vlaams-Brabant wordt overgedragen aan de Vlaamse overheid.
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Jeugdwerkinitiatieven die tot eind 2017 een subsidie ontvingen van de provincies, worden
verder gefinancierd door Vlaanderen. In 2018 en 2019 zal dit gebeuren via
overgangsmaatregelen. Ik beoog het uitvoeringsbesluit dat gekoppeld is aan het decreet
houdende de subsidiëring van het bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en bijzondere
doelgroepen, tegen de zomer voor te leggen aan de Vlaamse Regering.
Mijn administratie zal in het najaar een traject opzetten om alle verenigingen te
informeren over de nieuwe regelgeving. Samen met de vertegenwoordigers van de
verschillende jeugdwerkvormen die gevat zijn door het decreet, zal ook werk gemaakt
worden van een begeleidingstraject.
Een onderdeel van het culturele provinciale beleid betrof de gratis verzekering voor
vrijwilligers. Vanaf 2018 neemt de Vlaamse overheid de gratis vrijwilligersverzekering
over.
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II.

INLEIDING

Deze beleidsbrief gaat verder in op de strategische en operationele doelstellingen uit mijn
beleidsnota. Per doelstelling heb ik aandacht voor de beleidsrealisaties 2017 en de
beleidsopties 2018.
Meer diversiteit tot stand brengen in het jeugdwerk is een belangrijke beleidsprioriteit die
van in het begin mee gedragen wordt vanuit de jeugdsector zelf. Ik ging in 2016 in
dialoog met jongeren, verenigingen en specialisten op het #Burgerkabinet ‘Geef mee
kleur aan jeugd’ en de Ronde tafel van 14 september. In 2017 lanceerde ik de
projectoproepen Bruggenbouwers en Straatburgerschap en maakte het Beleidsnetwerk
Diversiteit werk van concrete vertalingen van de visienota in de praktijk. Veel
uiteenlopende en waardevolle initiatieven. Nu willen we een extra stap vooruit zetten om
dingen op een duurzame manier in beweging te zetten. Vanuit onze gedeelde visie sluit
ik een masterplan met de jeugdsector en formuleer samen met hen ambitieuze, gedragen
en concrete actiesvoor de toekomst in een Masterplan Diversiteit in/en het jeugdwerk,
dat we willen voorstellen op de eerste Dag van de Diversiteit.
In deze beleidsbrief reik ik verdere concrete pistes aan. Wat we leren uit projectwerkingen
hierrond, moeten we nadien kunnen meenemen in de structurele werking van
verenigingen.
Ik blijf ook verder inzetten op de kracht van het jeugdwerk. De extra middelen die bij de
begrotingsopmaak 2018 werden verkregen, zal ik inzetten op de structurele uitbouw van
het brede jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel.
Tenslotte laat ik ook de steden en gemeenten niet los. Via het label Kindvriendelijke
Steden en Gemeenten en via de prijs ‘Jeugdgemeente’, de jeugdmonitor en de versterking
van VVJ inzake lokale participatie werk ik verder aan een mentaliteitsverandering die
lokale besturen stimuleert een horizontaal beleid te voeren dat ook (alle) kinderen en
jongeren betrekt.

Sven Gatz
Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
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STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

1. SD 1 We bouwen de kracht van het jeugdwerk verder uit
1.1
1.1.1

OD 1.1 We ondersteunen het bestaande jeugdwerk in al zijn facetten
Ontmoetingsplekken stimuleren voor jongeren onderling én intergenerationeel

Beleidsrealisaties 2017
In het kader van de projectoproep Straatburgerschap (Young in BXL) heb ik 250 000 euro
uitgetrokken voor de ondersteuning van 8 projecten. Bedoeling is in te spelen op het
Brusselse sociale weefsel met als doel stadsjongeren te ‘verbinden’ om te participeren
aan de Brusselse samenleving. Jongeren met wie we in Brussel de ruimte delen, krijgen
daardoor de kans om volwaardig deel te nemen aan het leven in de hoofdstad.
Het project van De Ambrassade ‘Meer ruimte om volop jong te zijn’ werd verdergezet. Op
de afsluitende inspiratiedag ‘Ruimte delen is ruimte creëren’ in oktober stelde De
Ambrassade de resultaten en aanbevelingen voor van haar onderzoek naar verschillende
praktijkvoorbeelden van gedeeld ruimtegebruik met kinderen en jongeren en hun
organisaties en werd de handleiding ‘Ruimte delen: hoe doe je dat?’ gepresenteerd.
Wetende dat de publieke ruimte een bron is voor verbinding en solidariteit tussen
verschillende maatschappelijke groepen op lokaal niveau, deed De Ambrassade alvast
een voortraject naar bestaande innovatieve praktijken binnen het jeugdwerk voor hun
volgende project binnen het kerndoel ruimte.
Ruimte voor jeugdwerk was een van de vier focussen van het project ‘Jeugdwerk in de
Stad’, dat ik uitrolde. Dit thema werd bij een aantal events meegenomen, zoals het
‘Gluren bij de buren’ in Namen en ook op het Intercity-congres in Leuven.
Het Brussel-project van vzw ADJ (Destelheide), voorheen projectmatig ondersteund, werd
structureel ingebed in de subsidieovereenkomst 2018-2021. Dit garandeert de
verderzetting op langere termijn, waarbij de opgedane kennis en ervaring ten volle wordt
gevaloriseerd.
Er werd een intervisiemoment georganiseerd tussen de jury en de steden/gemeenten die
in 2014 het label ‘Kindvriendelijke steden en gemeenten’ ontvingen. Hierbij kwamen o.m.
de thema’s ruimte voor kinderen en jongeren én ruimte voor jeugdwerk aan bod.
Bij de beoordeling van de dossiers ‘Prijs Jeugdgemeente van Vlaanderen’ was ‘de
inspanningen van het beleid om publieke ruimte toegankelijker te maken voor kinderen
en jongeren’ één van de zes criteria. Goede praktijkvoorbeelden werden ook opgenomen
in de brochure ‘Kijk…zo doen wij dat’.
De Ambrassade, Mediaraven en VVJ presenteerden in het voorjaar 2017 jeugdmaps.be
(of de GIS-databank jeugdruimte) als een handige webtool voor gemeenten en
jeugdwerkkoepels om hun jeugdwerkinfrastructuur en publieke jeugdruimte in kaart te
brengen en te beheren. Door een goede promotie van de webtool door de partners en de
afdeling Jeugd voegden 219 Vlaamse gemeenten intussen de gegevens over hun
jeugdwerkinfrastructuur en jeugdruimte in.
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Beleidsopties 2018

Ik blijf het belang erkennen van voldoende kwaliteitsvolle publieke ruimte voor kinderen,
jongeren en jeugdwerk, en wil mijn beleid hier verder op afstemmen. Komende zomer zal
ik opnieuw het label ‘Kindvriendelijke Steden en Gemeenten’ toekennen.
Ik zie er op toe dat Jeugdmaps.be verder gepromoot wordt naar de lokale besturen, om
zo nog meer gemeenten te overtuigen de jeugdinfrastructuur en publieke jeugdruimte
digitaal in kaart te brengen.
Ik subsidieer meerdere jeugdverenigingen binnen het decreet vernieuwd jeugd- en
kinderrechtenbeleid die specifiek op dit thema inzetten, bijvoorbeeld Formaat en Kind &
Samenleving.
In 2016-2018 werkt de werkgroep jeugdlokalen van De Ambrassade i.s.m. verschillende
jeugdbewegingen en jeugdorganisaties aan een traject rond gedeelde jeugdlokalen. In
2016-2017 gebeurde hierover al een vooronderzoek. In 2018 wordt op basis hiervan een
visietekst uitgewerkt en worden praktische tips over het delen van jeugdlokalen
toegevoegd op de website jeugdlokalen.be.
In het voorjaar 2018 organiseert de werkgroep jeugdlokalen van De Ambrassade i.s.m.
verschillende jeugdbewegingen en jeugdorganisaties een excursie rond gedeelde
jeugdwerkinfrastructuur.
Ik onderzoek ook of de proefprojecten m.b.t. het delen van schoolsportinfrastructuur
kunnen doorvertaald worden naar medegebruik door het jeugdwerk.
In 2018 start De Ambrassade ook een nieuw project op rond het mede-actorschap van
jeugdwerk in de publieke ruimte: Collect & Connect. Het project wil het belang van
publieke en collectief gebruikte ruimte (collect) als ontmoetings- en verbindingsruimte
voor jeugdwerk, jongeren en kinderen (connect) in de verf zetten.
Ik zal mijn administratie vragen om extra voorbeelden te verzamelen uit andere Europese
landen over het gebruik van publieke ruimte door kinderen, jongeren en jeugdwerk. Ik
wil een overzicht bieden van wat de overheden kunnen doen om de onbestemde publieke
en private ruimte beter toegankelijk te maken voor de diverse tijdelijke bestemmingen
die kinderen en jongeren er zelf willen aan toeschrijven. Ik vraag om bijzondere aandacht
te besteden aan kwetsbare doelgroepen.
1.1.2

Inzetten op vernieuwen van bestaande en creëren van nieuwe jeugdverblijfcentra

Beleidsrealisaties 2017
Jeugdverblijfcentra die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen een werkingssubsidie
en/of een personeelssubsidie (afhankelijk van type huis en werking). 77 centra en hostels,
waarvan vier nieuwe, kregen een jaarlijkse personeelssubsidie toegekend voor de periode
2018-2021.
Ik investeerde op de Hoge Rielen in de aanleg van publieke ruimte voor kinderen en
jongeren: een buitentheater, de verbinding van de Noordwestelijke zone en een
picknickplaats. Het Buitentheater werd ingehuldigd op de inspiratiedag bewegingsvrijheid.
Er werden nieuwe subsidie-overeenkomsten opgemaakt voor de periode 2018-2021 met
de twee ondersteuningsstructuren Centrum voor Jeugdtoerisme (CJT) en de Vlaamse
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Jeugdherbergen (VJH). Daarnaast werd ook de subsidie-overeenkomst met de vzw
Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ) vernieuwd voor de periode 2018-2021.
Voor zowel VJH als CJT volgde ik het advies o m het jaarlijks subsidiebedrag van de vorige
beleidsperiode te behouden, resp. 543.000 euro en 600.000 euro.
Voor ADJ werd het jaarlijks subsidiebedrag verhoogd tot 2.125.000 euro. Deze verhoging
kende ik o.m. toe voor de interne organisatie-aanpassingen n.a.v. de overdracht van het
beheer van Hanenbos. Dit bedrag wordt aangevuld met de middelen gekoppeld aan de
overdracht van de voormalige provinciale instelling Hanenbos (887.500 euro) in het kader
van het continueren van de werking van instellingen die naar Vlaanderen worden
overgedragen.
Er werd hiervoor een wijziging doorgevoerd in het decreet van 6 juli 2012 houdende
subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw ADJ
door het decreet van 12 mei 2017 houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden
cultuur en jeugd. Hierbij werd de taakstelling van de vzw ADJ uitgebreid naar aanleiding
van de overheveling van de taken van de provincies met ingang van 1 januari 2018.
Daarnaast werd het decreet
ondersteuningsstructuren en
hiervoor bijstaan door Idea
overgemaakt, waarna we een

houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra,
de vzw ADJ ook geëvalueerd. De administratie liet zich
Consult. Tegen eind 2017 wordt het rapport aan mij
verder traject uitwerken.

Beleidsopties 2018
Vanaf 1 januari 2018 zal de vzw ADJ naast de Hoge Rielen (Lichtaart) en Destelheide
(Dworp) ook het beheer op zich nemen van Hanenbos (Dworp), het jeugdverblijfcentrum
dat door de provincie Vlaams-Brabant wordt overgedragen aan de Vlaamse overheid.
We starten met de uitrol van het masterplan voor vormingscentrum Destelheide. De
eerste fase omvat achtereenvolgens de installatie van een nieuwe stookplaats, de
nieuwbouw van een slaappaviljoen (inclusief kunstintegratie), de afbraak van de
voormalige directeurswoning (De Slekke) en de nieuwbouw van een slaapblok (inclusief
kunstintegratie).
Daarnaast zal ik aan de Vlaamse Regering een knelpuntennota voorleggen in functie van
een vernieuwd decreet rond jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw ADJ
in de volgende legislatuur.
1.1.3

Opmaken van een masterplan bivakplaatsen

Beleidsrealisaties 2017
Meerdere acties binnen het beleidsveld jeugd gaven in 2017 uitvoering aan het
masterplan bivakplaatsen. Zo werd het Kampcharter afgesloten. Dat is een
engagementsverklaring voor een optimaal kampklimaat tussen jeugdgroepen,
kampgemeenten en kampuitbaters. Verder startte ik samen met mijn collega bevoegd
voor mobiliteit een proefproject met vervoersmaatschappij De Lijn waardoor op kamp
gaan met de bus goedkoper werd. Dit proefproject wordt nog eind 2017 een eerste maal
geëvalueerd. Daarnaast werd de problematiek van de toeristentaks in beeld gebracht.
In 2017 investeerde ik ook extra in tenten (zie 1.1.5).
8
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Beleidsopties 2018

De taskforce bivakplaatsen zal de uitvoering van het masterplan bivakplaatsen verder
opvolgen. We laten hierbij ook de lokale besturen niet los. Zo zullen de verschillende
partners, zoals VVJ en VVSG, aan de slag gaan met het kampcharter, en zal het
proefproject i.s.m. De Lijn i.v.m. optimalisatie van het systeem kampvervoer en het beter
bereikbaar maken van jeugdverblijven , in de zomer worden gecontinueerd. We zetten
ook in op het optimaal informeren van lokale besturen en groepen over verhuur van
jeugdlokalen en kampweides.
Mijn collega bevoegd voor omgeving zal verder werk maken van een visie over spelen in
bossen en natuurreservaten. Zij zal ook bekijken hoe landbouwers voldoende
geïnformeerd kunnen worden via de bestaande informatie- en communicatiekanalen van
de sector over het ter beschikking stellen van landbouwgronden als tijdelijke
kampeerweide.
Via
het
FoCI
(klimaatmiddelen)
investeer
ik
zelf
bijkomend
in
jeugd(verblijfs)infrastructuur. De problematiek van de toeristentaks wordt verder
opgevolgd.
Daarnaast zal de werkgroep jeugdtoerisme van De Ambrassade zich blijven engageren
als expertengroep, om het masterplan bivakplaatsen verder mee te ondersteunen en uit
te werken.
Ik zal zelf verder blijven investeren in tenten, om – na de recente stockverhoging minimaal deze stock op peil te houden. (zie ook 1.1.5.).
1.1.4

Brandveiligheid in jeugdlokalen blijft een bijzonder aandachtspunt

Beleidsrealisaties 2017
De Ambrassade werkt via de werkgroep Jeugdlokalen aan het sensibiliseren en
ondersteunen van jeugdverenigingen en lokale besturen rond het thema brandveiligheid.
Een
logboek
en
checklist
brandveiligheid
zijn
gratis
downloadbaar:
https://www.jeugdlokalen.be/publicatie/logboek-brandveiligheid
en
https://www.jeugdlokalen.be/publicatie/checklist-brandveiligheid.
Beleidsopties 2018
De ondersteuning en sensibilisering rond brandveiligheid in jeugdlokalen wordt verder
door De Ambrassade gecontinueerd.
1.1.5

Investeren
in
eigentijds
jeugdverenigingen

kampeermateriaal

ten

behoeve

van

de

Beleidsrealisaties 2017
Ik kocht 149 nieuwe seniortentzeilen aan voor een bedrag van 447.000 euro incl. BTW,
dit is € 125.000 meer dan oorspronkelijk werd voorzien. Deze werden in juni 2017
geleverd, zodat ze nog voor de start van het drukke zomerseizoen konden toegevoegd
worden aan de catalogus van de Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd (ULDK).
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Naar aanleiding van de overheveling van taken van de provincies werd het
kampeermateriaal van de Provinciale uitleendienst Vlaams-Brabant overgenomen door de
ULDK in het voorjaar 2017. Het betreft 10 seniortenten en 69 patrouilletenten. Na controle
en herstel van de hele stock werden 70 seniortenten en 25 patrouilletenten buiten dienst
gesteld wegens onherstelbare schade of slijtage. De stock van seniortenten steeg met de
toevoeging van de nieuwe seniortentzeilen en de seniortenten van Vlaams-Brabant van
1.913 naar 2.002 (+89). De stock van patrouilletenten steeg met toevoeging van de
patrouilletenten van Vlaams-Brabant uiteindelijk nog van 3.204 naar 3.248 (+44).
Ik had ook meermaals contact met de minister van Defensie met de vraag om eveneens
tenten ter beschikking te stellen van het jeugdwerk tijdens de zomervakantie. Hij
bevestigde dat de beschikbare tenten nog steeds bruikbaar zijn door de jeugdbewegingen
tijdens de zomervakantie.
Het online reservatieprogramma werd aangepast om het nog gebruiksvriendelijker en
performanter te maken. Vanaf het ontleenseizoen 2017 verdween de papieren aanvraag
definitief en kan er enkel nog digitaal aangevraagd worden.
De mogelijkheid om via een digitaal platform kampeermateriaal aan te bieden en te huren
tussen jeugdbewegingsgroepen onderling, werd met de jeugdbewegingskoepels
besproken op de ULDK-overleggroep van gebruikers. Zij zijn echter geen vragende partij
voor een nieuw bijkomend platform. Groepen spreken hiervoor vooral hun lokaal netwerk
aan.
Beleidsopties 2018
Ik zal nog verder stevig investeren in nieuwe seniortentzeilen. Zo zullen er tegen de zomer
2018 opnieuw bijna 200 nieuwe seniortenten ter beschikking zijn, via een investering van
617.000 euro. Daarmee zorg ik er voor dat de stock minimaal op peil kan blijven, en
zelfs wordt uitgebreid. Het is wel nog afwachten hoeveel tenten er na het zomerseizoen
afgeschreven zullen moeten worden, vooraleer het nieuwe totaal voor het
kampeerseizoen 2018 gekend is. Maar de verwachting is wel dat de Uitleendienst volgend
jaar een recordaantal tenten te leen zal kunnen aanbieden.
Na het ontleenseizoen 2018 zal de volledige procedure (online reservatieprogramma,
handleiding, uitleenreglement, afhalen en inleveren) opnieuw geëvalueerd worden –
zowel intern als met de gebruikersgroep – en worden aangepast waar wenselijk.
1.1.6

Bijzondere aandacht voor het stedelijk jeugdbeleid

Beleidsrealisaties 2017
86 structureel gesubsidieerde organisaties (81 jeugdverenigingen + 5 instellingen)
dienden hun beleidsnota voor 2018-2021 in. Een van de beoordelingscriteria was het
nieuw toegevoegde criterium stedelijkheid.
Ik werkte met de afdeling Jeugd het traject ‘Jeugdwerk in de stad’ uit via zes events.
Deze gingen dieper in op de thema’s aanwezig, toegankelijk, divers en kwaliteitsvol
jeugdwerk. Alle resultaten zijn terug te vinden op de website www.jeugdwerkindestad.be.
In november 2017 ging in Leuven een Europees en Vlaams congres over jeugdwerk (Inter
City Youth Conference) door met meer dan 20 verschillende workshops en
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plaatsbezoeken, 3 keynotes over armoede in de stad, ruimte en vrijetijdsparticipatie. Dit
congres wordt georganiseerd in samenwerking met VVJ en de stad Leuven.
VVJ organiseerde ook in 2017 het centrumstedenoverleg (CSO) voor coördinatoren van
jeugddiensten uit de centrumsteden. Hier wordt heel wat expertise uitgewisseld rond
stedelijkheid en jeugdbeleid.
Er werden 70 jeugdhuisprojecten rond artistieke expressie en ondernemerschap
gesubsidieerd. 32 projecten situeerden zich binnen een centrumstad.
Beleidsopties 2018
Via de beleidsvoorbereiding (bv. JKP) en de beleidsuitvoering (decreet Vlaams jeugd- en
kinderrechtenbeleid en decreet bovenlokaal jeugdwerk) zal er een continue aandacht zijn
voor de 4 prioriteiten van ‘Jeugdwerk in de stad’ (een aanwezig, toegankelijk, divers en
kwaliteitsvol jeugdwerk).
In de subsidieovereenkomsten die worden afgesloten voor 1 april 2018 worden concrete
acties en indicatoren ingevoegd inzake stedelijkheid. Onder meer bij Nature, Chirojeugd
Vlaanderen, Sporta, Globelink en Mooss is dat het geval.
Het centrumstedenoverleg wordt gecontinueerd.
Ik ondersteun 75 jeugdhuisprojecten rond artistieke expressie en ondernemerschap. 39
projecten situeren zich binnen de centrumsteden.
1.1.7

Vrijwilligers in het jeugdwerk maximaal ondersteunen

Beleidsrealisaties 2017

Op 1 januari 2017 dienden in totaal 81 verenigingen een beleidsnota in, namelijk 57
landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, 11 verenigingen informatie en participatie
en 13 cultuureducatieve verenigingen. Deze beleidsnota’s werden beoordeeld door een
adviescommissie en door de afdeling Jeugd met het oog op de toekenning van de
variabele subsidies voor de periode 2018-2021. Ik besliste om de uitgebrachte adviezen
inhoudelijk te volgen. In mijn afweging koos ik er voor om telkens de kleinste daling of
stijging toe te kennen en om het vrijgekomen bedrag te gebruiken voor een globale
indexering met 1,26% van alle toegekende bedragen (inclusief de basisbedragen). Als
gevolg van de begrotingsbesprekingen zal het beschikbare budget voor de verenigingen
in 2018 nog stijgen met 2.000.000 euro. Dit bedrag zal pro rata worden toegekend aan
die verenigingen met wie een subsidieovereenkomst wordt afgesloten op basis van hun
beleidsnota, een supplementaire stijging voor deze organisaties van 6,11%.
Het ondersteunen van verenigingen via het decreet vernieuwd jeugd- en
kinderrechtenbeleid behoort tot het continu beleid. In 2017 werden in totaal 66 landelijk
georganiseerde jeugdverenigingen, 14 verenigingen informatie en participatie en 20
cultuureducatieve verenigingen gesubsidieerd. Daarnaast werden ook vijf instellingen
gesubsidieerd. De politieke jongerenverenigingen worden na de decreetwijziging in 2017
niet langer gesubsidieerd, maar kunnen wel verder erkend worden als jeugdvereniging.
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Er werden twee workshops aangeboden rond ‘fuifregulitis’.
Ik ondersteunde het kampcharter om de hinder door papierwerk voor jeugdkampen te
verminderen.
Op 21 oktober organiseerde JINT in Gent opnieuw een Go Strange infobeurs om jongeren
met buitenlandplannen wegwijs te maken in de verschillende mogelijkheden die er
bestaan: een promotie voor internationaal vrijwilligerswerk.
In aansluiting op de conceptnota rond het gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid
(februari 2016) heeft de Vlaamse Regering op voorstel van de minister-president en
mezelf in november 2016 het actieplan gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid
definitief goedgekeurd.
Dit actieplan omvatte 3 doelstellingen: een beter wetgevend kader en statuut, betere
informatie en ondersteuning en minder regels.
Deze drie doelstellingen zijn uitgewerkt in acties op drie beleidsniveaus nl Vlaams,
federaal en lokaal. In totaal gaat het om 24 acties
Verschillende van de 24 acties uit de cluster “federaal” werden gebundeld in een
standpuntbepaling en knelpuntennota aan de federale regering.
Deze nota werd goedgekeurd door de Vlaamse regering en vormt de basis voor het
interbestuurlijk overleg dat werd opgestart met federale collega’s De Block, Peeters,
Van Overtveldt en Geens.
In uitvoering van de cluster ‘Vlaams’ heeft de Vlaamse regering in juli 2017 o.m. een
definitieve visie op het vrijwilligersbeleid goedgekeurd.
In dit visiedocument worden de ambities of doelstellingen geconcretiseerd door middel
van een aantal voorstellen die geoperationaliseerd moeten worden in een volgend
actieplan dat voor het einde van 2017 zal voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering.
Tegelijk nam de Vlaamse Regering kennis van de stand van zaken rond het integrale
eerste actieplan.
Ondertussen heb ik ook de ontwikkelingen i.h.k.v. de verordening over het Europees
Solidariteitskorps op de voet opgevolgd. Bedoeling is dat hiermee het Europees
vrijwilligerswerk een extra impuls krijgt.
Ter ondersteuning van lokaal vrijwilligersbeleid hebben het Vlaams Steunpunt
Vrijwilligerswerk en de VVSG een digitaal platform opgezet (www.lokaalvrijwilligen.be),
en De Verenigde Verenigingen kreeg een projectsubsidie voor een actieplan met
betrekking tot de aanpak van regulitis.
In de samenwerking met Zuid-Afrika bleef de focus liggen op de promotie en stimulering
van vrijwilligerswerk. Eind mei 2017 reisde ik voor een week naar Zuid-Afrika in het kader
van 20 jaar samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika op vlak van jeugdbeleid. De
zending stond in het teken van jeugd en (jeugd)cultuur. Het eerste luik van de zending
vond plaats in Kaapstad en omgeving. Daar had ik o.a. een ontmoeting met de WestKaap minister voor Sociale Ontwikkeling in het kader van jeugdbeleid en kinderrechten,
en bracht ik een bezoek aan het Sozo Youth Cafe in Vrygrond en het Nyanga Arts
Development Centre.
In Pretoria had ik een overleg met mijn Zuid-Afrikaanse collega over het
samenwerkingsprogramma tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika. Ik nam deel aan de Youth
12
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Volunteer Summit die het National Youth Development Agency (NYDA) organiseerde
samen met onze afdeling Jeugd. JINT ondersteunde de uitvoering van deze samenwerking
en nam met een 10-koppige delegatie van het Vlaamse jeugdwerk hieraan deel.
Samen met NYDA en de Vlaamse delegatie werd een bezoek gebracht aan Kliptown.
Aansluitend bezochten we ook het Hector Pieterson Museum, een jeugdproject in
Hillbrow, en het Sibikwa Arts Centre in Benoni.
In de voorbije 20 jaar lag de focus o.a. op de vorming en training van jeugdwerkers, het
ontwikkelen van lokaal jeugdbeleid, samenwerking met gemeenschapscentra, het
versterken van jongerenvrijwilligers actief in civil society organisaties. De NYDA en mijn
administratie werken aan een gemeenschappelijke publicatie rond 20 jaar samenwerking.
Beleidsopties 2018
Het geactualiseerde actieplan gecoördineerd vrijwilligerswerk van einde 2017 zal
onderdeel per onderdeel worden uitgevoerd.
In overleg met de betrokken collega’s bekijk ik hoe een integraal Vlaams Kennis- en
expertisecentrum voor vrijwilligerswerk het best wordt uitgebouwd. Een aantal van de
opgesomde opdrachten en taken worden voor een gedeelte vandaag opgenomen door
vzw Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Het ligt dan ook voor de hand dat dit
steunpunt wordt omgevormd tot het expertisecentrum.
Het zal idealiter instaan voor de ondersteuning van vrijwilligers, verenigingen en
overheden, maar ook voor promotie en sensibilisering van vrijwilligerswerk in de
verschillende sectoren.
Binnen die taakstelling denk ik onder meer aan het ontwikkelen, onderhouden en
promoten van een vrijwilligersvacaturedatabank.
Vanuit de steunpuntrol m.b.t. juridische kennis voor o.a. individuele vrijwilligers is het
expertisecentrum ook een eerste aanspreekpunt voor klachten en vragen van
individuele vrijwilligers. Het expertisecentrum dient individuele klagers te informeren en
eventueel door te verwijzen naar bevoegde instanties.
Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden
bevoegdheden, zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn en Sport.
Een onderdeel van het culturele provinciale beleid betrof de gratis verzekering voor
vrijwilligers.
Vanaf 2018 neemt de Vlaamse overheid de gratis vrijwilligersverzekering over.
Het reeds opgestarte interbestuurlijk overleg met het federale niveau wordt verder
opgevolgd.
Verder maken we werk van een bundeling van goede praktijkvoorbeelden over de
toegankelijkheid van het vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland.
Specifiek m.b.t. jeugd, wil ik er op toezien dat de Richtlijn van het Europees Parlement
en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met
het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve
projecten of au-pairactiviteiten vrijwilligersvriendelijk omgezet wordt.
13
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In uitvoering van het masterplan bivakplaatsen lijkt het ook blijvend wenselijk dat lokale
overheden en het jeugdwerk ook in 2018 workshops realiseren rond ‘fuifregulitis’ en
‘regulitis op kamp’.
Via het nieuwe programma ‘Jeugdwerk voor Allen’ ondersteun ik vrijwilligers die zich
willen inzetten voor een diverser jeugdwerk.
Vanaf 1 januari 2018 wordt het Europees Solidariteitskorps geïmplementeerd. Het biedt
nieuwe mogelijkheden voor jongeren om in eigen land of elders in Europa vrijwilligerswerk
te doen, stage te lopen of beroepsmatig actief te zijn. Zo kunnen deelnemers aan het
Solidariteitskorps meedoen aan een breed scala van activiteiten op gebied van b.v.
onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke integratie en milieubescherming.
In een eerste fase zijn binnen acht bestaande EU-programma's mogelijkheden voor
jongeren gecreëerd om vrijwilligerswerk te doen of beroepsmatig actief te zijn. Op die
manier kon de Commissie al in december 2016 van start gaan met het werven van
jongeren voor deelname aan het Solidariteitskorps. De tweede fase begint met de
inwerkingtreding van de nieuwe verordening die gepland staat op 1 januari 2018. Voor
sommige programma's geldt dat middelen worden overgeheveld van bestaande
programma's ten gunste van het Solidariteitskorps. Het budget wordt voor het grootste
deel beschikbaar gesteld aan de deelnemers van het Solidariteitskorps voor onder andere
reis- en verblijfkosten.
In alle deelnemende landen zal de uitvoering van het Solidariteitskorps - inclusief de
beoordeling van aanvragen voor het verkrijgen van een kwaliteitslabel en de begeleiding
van kwetsbare jongeren – worden opgenomen door de nationale agentschappen die op
dit moment al verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het jeugdluik van het
Erasmus+ programma. Voor de Vlaamse overheid is dit JINT.
Onder de vlag van het Solidariteitskorps kunnen jongeren vrijwilligerswerk doen of
beroepsmatig actief zijn via een stage of een tijdelijke baan. Dit is mogelijk bij zowel
publieke- als private organisaties in de sociaal-culturele sector. Voor beide types van
activiteiten geldt dat deze elders in de EU, maar ook in het eigen land kunnen
plaatsvinden. Na een succesvolle afronding ontvangen deelnemers hiervan een bewijs in
de vorm van een certificaat, waar onder andere activiteiten en verworven competenties
op beschreven staan.
Ik zorg ervoor dat JINT voldoende ondersteund wordt om de implementatie van het
Solidariteitskorps uit te voeren en dat Vlaamse jongeren en jeugdorganisaties hier
optimaal op kunnen intekenen. Ik zal deze opportuniteit gebruiken om ook in Vlaanderen
het internationaal vrijwilligerswerk en de solidariteit van jongeren een stevige boost te
geven. De opstart stelt de problematiek inzake wettelijke en administratieve regelingen
op scherp. Ik zal me, met de betrokken actoren, in overleg met de federale overheid,
blijvend als vragende partij opstellen om de knelpunten aan te pakken.
Het reeds opgestart interbestuurlijk overleg met het federale niveau wordt verder
opgevolgd. In de marge van de besprekingen rond het Europees Solidariteitskorps zal ik
de federale evolutie afwachten en de mogelijkheden onderzoeken voor het opzetten van
een vrijwillige samenlevingsdienst.

14

V l a a m s Par l e m e nt

1342 (2017-2018) – Nr. 1

16
1.1.8

Prioritair inzetten op het jeugdverenigingsleven

Beleidsrealisaties 2017
Het budget voor de jeugdverenigingen gesubsidieerd binnen het decreet jeugd- en
kinderrechtenbeleid werd in 2017 met 1 miljoen euro verhoogd. Hierdoor gaf ik o.m.
zuurstof aan het budget dat de laatste jaren onder druk stond door de instroom van
nieuwe verenigingen in het decreet. Ondanks de toename met 6 verenigingen (waarvan
een die na een periode van basissubsidiëring erkend werd), werd hierdoor geen extra
inspanning gevraagd van de gesubsidieerde verenigingen.
In het voorjaar keurde ik een subsidie goed voor twaalf vindplaatsgerichte projecten met
bruggenbouwers, voor een totaalbudget van 500.000 euro. Deze projecten zullen allemaal
bijdragen aan een versterking van het lokaal jeugdwerk voor kwetsbare kinderen en
jongeren.
Zeventig jeugdhuisprojecten ontvingen een subsidie voor projecten rond artistieke
expressie en ondernemerschap binnen een jeugdhuis.
Acht structureel gesubsidieerde verenigingen dienden tijdig een projectaanvraag in voor
projecten die hetzij een bijzondere opportuniteit vormen, hetzij niet hadden kunnen
voorzien worden in de beleidsnota. De beslissing hierover valt op 30 november 2017.
Daarnaast hecht ik ook belang aan vernieuwing in het jeugdwerk. Er werden in het kader
van de experimentele projecten 23 ontvankelijke projectaanvragen ingediend, waarover
ik eveneens op 30 november 2017 beslis, zodat de goedgekeurde projecten in 2018
kunnen starten.
Ik heb ervoor gezorgd dat via de website ‘jeugdmaps.be’ de jeugdorganisaties
automatisch een vrijstelling onroerende voorheffing kunnen aanvragen: meer dan 2200
jeugdwerkgebouwen konden vrijgesteld worden van onroerende voorheffing door de
Vlaamse Belastingdienst.
In het najaar van 2017 wordt Jeugdmaps.be ook naar een breder publiek gelanceerd als
dé kaart van Vlaanderen en Brussel waarop jongeren, jeugdwerkers, leerkrachten en
ouders, maar ook ruimtelijke planners en beleidsmakers leuke jeugdplekken en verenigingen kunnen terugvinden.
Ik heb op vraag van De Ambrassade samen met het Fonds Culturele Infrastructuur (FOCI)
de nieuwe subsidielijn rond het energiezuinig maken van culturele infrastructuur ook
toegankelijk te maken voor jeugdinfrastructuur.
De 2de Europese Jeugdwerk Conventie in 2015 resulteerde in een Verklaring waarin ook
aandacht wordt gevraagd voor versterking van het lokaal jeugdwerk en gepleit voor een
Europees Charter inzake lokaal jeugdwerk. Het project wil in 2017, 2018 en 2019 actoren
uit lokaal jeugdwerk en het gemeentelijke jeugdwerkbeleid regelmatig bij elkaar brengen
op Europees niveau. In Vlaanderen steunt het project op een samenwerking van de
Afdeling Jeugd, De Ambrassade, VVJ en JINT. Op de kick-off conferentie van het project
in mei 2017 in Slovenië werd door deze partners een eigen actieplan voor Vlaanderen
uitgewerkt, waar ook de Intercity Youth conferentie (Leuven, november 2017) toe
bijdraagt.
De Aanbeveling CM/Rec(2017)4 over jeugdwerk werd unaniem aangenomen door het
Comité van Ministers (= de ministers van Buitenlandse Zaken van de 47 lidstaten van
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Europa) van de Raad van Europa, waarbij de afdeling Jeugd een voortrekker was. Deze
aanbeveling is een goede basis voor verdere stappen in de ontwikkeling van jeugdwerk
in Europa. Binnen de Raad van Europa werd tegelijk werk gemaakt van een handboek
over jeugdwerk: ‘Thinking seriously about youthwork – And how to prepare people to do
it’ (Knowledgebook #20).
Voorts volgde ik de ontwikkelingen m.b.t. het geïntegreerd EVC (Erkennen van Verworven
Competenties)-beleid, de verdere uitrol van de Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS) en
een kader voor kwaliteitscontrole van nabij op in projectgroepen waar mijn administratie
in zetelt.
De opvolging van de Policy review over jeugdbeleid in België komt er voorlopig niet
omwille van een evaluatie en heroverweging van het concept op niveau van de Raad van
Europa zelf.

Beleidsopties 2018
De structurele subsidies voor de organisaties binnen het decreet Vlaams jeugd- en
kinderrechtenbeleid worden aanzienlijk verhoogd. De bijkomende middelen uit 2017
(1.000.000 euro) en uit 2018 (2.000.000 euro) worden volledig aangewend voor de
erkende en gesubsidieerde organisaties. Tevens is het hierdoor mogelijk om voor het
eerst in jaren opnieuw een indexering van de subsidiebedragen mogelijk te maken.
Ik ondersteun 75 jeugdhuisprojecten rond artistieke expressie en ondernemerschap. In
2014 werden nog maar 42 dergelijke projecten gesubsidieerd. Vandaag is hun aantal
bijna verdubbeld. De toename van het aantal aanvragen zorgde op vier jaar tijd voor een
budgetverhoging van 68 procent. Voor 2018 gaat het om een bedrag van 3,145 miljoen
euro.
Jeugdwerkinitiatieven die tot eind 2017 een subsidie ontvingen van de provincies, worden
verder gefinancierd door Vlaanderen. In 2018 en 2019 zal dit gebeuren via
overgangsmaatregelen.
Het Vlaams Netwerk ‘Jeugdwerk voor Allen’ wordt opgestart. Dit netwerk zal een
vraaggestuurd aanbod opzetten naar lokale jeugdwerkinitiatieven die werk willen maken
van een inclusiever en diverser jeugdwerk.
Het masterplan Diversiteit en/in het Jeugdwerk wordt voorbereid en zal worden
voorgesteld aan het publiek op de eerste Dag van de Diversiteit. Het Vlaamse Netwerk
Jeugdwerk voor Allen zal hierin een prominente plaats krijgen.
In juni 2018 organiseert de Vlaamse jeugdwerksector het Congres #JeugdwerkWerkt!.
Als voorbereiding hierop loopt De Ambrassade samen met de jeugdwerksector een
intensief traject. Om dit proces in goede banen te leiden stelde De Ambrassade een
inhoudelijke denktank (Kroonraad Jeugdwerk) samen met leden uit verschillende
sectoren, waaronder de afdeling Jeugd.
Via de projectgroepen houd ik de vinger aan de pols inzake de evoluties m.b.t. EVC, VKS
en het kwaliteitskader. Binnen de krijtlijnen van het gecoördineerd vrijwilligerswerk zal ik
met mijn collega-ministers van Werk en Onderwijs afstemmen om in de toekomst een
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meer gemeenschappelijke competentietaal te spreken. Hierdoor kan de mobiliteit van
individuen op de arbeidsmarkt of in een leertraject verbeteren, en kunnen competenties,
los van de context waarbinnen ze werden opgedaan, zichtbaarder worden.

1.1.9

Inzetten op kindvriendelijke steden en gemeenten

Beleidsrealisaties 2017
Het secretariaat van de jurywerking kindvriendelijke steden en gemeenten werd
overgedragen van VVJ naar de Afdeling Jeugd. De tijd die hierdoor bij VVJ vrijkwam, werd
ingevuld door het innoveren en het optimaliseren van de toolkit kindvriendelijke steden
en gemeenten en van de begeleidingen die steden en gemeenten kunnen volgen om het
label te behalen. Een 15-tal steden en gemeenten legden in 2017 een traject af om in
2018 een dossier voor het label in te dienen.
Er werd een intervisiemoment georganiseerd tussen de jury en de steden en gemeenten
die in 2014 het label behaalden, net als een denkdag met de jury over de verdere
verankering van het label kindvriendelijke steden en gemeenten en de beoordeling van
de dossiers.
VVJ en Keki legden in 2017 voor de komende beleidsperiode (2018-2020) een structurele
samenwerking vast rond het vormgeven van kindvriendelijk beleid en het implementeren
van kinderrechten op lokaal niveau. Deze samenwerking spitst zich toe op een
inhoudelijke ondersteuning van en de wederzijdse verrijking voor beide organisaties
Samen met collega minister Homans lanceerde ik de digitale tool ‘jeugdmonitor’. Deze
tool wil lokale besturen een duwtje in de rug geven bij het uitstippelen van kindvriendelijk
beleid. Met de jeugdmonitor, een set van online vragen, krijgen lokale besturen de kans
om aan de jonge burgers hun mening te vragen over hun buurt, school, mobiliteit,…
Beleidsopties 2018
Op 24 juni 2018 zal ik opnieuw het label ‘kindvriendelijke stad/gemeente’ uitreiken.
De digitale tool ‘jeugdmonitor’ zal verder gepromoot worden.
VVJ zal een denkdag organiseren rond kindvriendelijke steden en gemeenten met alle
betrokken partners.
1.1.10

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

Beleidsrealisaties 2017
De tiende Buitenspeeldag was een recordeditie. Er waren 411 initiatieven in 253 Vlaamse
en Brusselse gemeenten en steden. Mediapartners Nickelodeon, Ketnet, VTM-KZOOM en
Studio 100 zetten hun schouders mee onder de Buitenspeeldagcampagne. Ook de zenders
Nickelodeon Junior en Cadet gingen op zwart.
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Beleidsopties 2018
Ik vind het belangrijk om het buitenspelen te blijven promoten. Daarom wil ik ook blijven
inzetten op de Buitenspeeldag, die zal plaatsvinden op woensdag 18 april 2018. Naast de
gebruikelijke partners (VVJ, ISB en de vier kinderzenders) worden er contacten gelegd
met Disney Channel en Cartoon Network om te polsen of zij interesse hebben om de
Buitenspeeldag mee uit te dragen.
1.2

OD 1.2 We bieden oplossingen aan voor bestaande problemen

1.2.1. Decreet op de jeugdverblijven evalueren
Beleidsrealisaties 2017
Het decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra,
ondersteuningsstructuren en de vzw ADJ werd geëvalueerd (met uitzondering van het
luik rond de vzw ADJ). De administratie liet zich bijstaan door Idea Consult.
Beleidsopties 2018
Ik zal aan de Vlaamse Regering een knelpuntennota voorleggen voor een vernieuwd
decreet rond jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw ADJ. Zie ook 1.1.2.
1.2.2. De werking van de gemeentelijke jeugdraden monitoren en desgevallend de
decreetgeving terzake wijzigen
Beleidsrealisaties 2017
De resultaten van de 1-meting werden voorgesteld. Dit onderzoek brengt in beeld hoe
jeugdambtenaren, schepenen van jeugd en voorzitters van jeugdraden de impact van de
nieuwe beleidscontext ervaren. Het rapport bevat een aantal positieve vaststellingen: de
meer diverse aanpak in de lokale besturen met betrekking tot lokale inspraak en
participatie, en het lokaal samenwerken over de beleidsdomeinen heen. Er zijn ook een
aantal werkpunten. Ik denk hierbij aan het feit de lokale jeugdraden momenteel minder
betrokken worden bij de planning en uitvoering van het jeugdbeleid.
VVJ lanceerde een planningstool ‘Plan het Plan’ met als doel jeugdraden, jeugddiensten
en politici te begeleiden in het proces om tegen 2019 in iedere gemeente/stad te komen
tot een strategisch meerjarenplan waar jeugdbeleid en de noden en behoeften van
kinderen en jongeren een duidelijke plaats krijgen.
Naar aanleiding van de toekenning van de prijs Jeugdgemeente van Vlaanderen, werd de
brochure ‘Kijk eens… zo doen we dat’ voorgesteld, waarin praktijkvoorbeelden van
participatieprojecten zijn opgenomen van de twintig kandidaat-gemeenten.
In Brussel werd inspraak in jeugdbeleid gerealiseerd via het ‘Burgerkabinet Brussel’.
Het project ‘Debattle’, het gemeenschappelijk project van VVJ en De Ambrassade naar
aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen, werd gelanceerd. Doel is alle jongeren en
jeugdwerkers in Vlaanderen zo goed mogelijk voor te bereiden, te informeren, te
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sensibiliseren en te activeren voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en de
daaropvolgende beleidsperiode.
Beleidsopties 2018
Ik geef extra middelen aan VVJ om vanaf 2018 prioritair werk te maken van het verder
uitbouwen en vernieuwen van haar dienstverleningspakket naar kinderen en jongeren die
aan lokale beleidsparticipatie doen, in het bijzonder via jeugdraden. Bij de ondersteuning
van lokale besturen zal VVJ bovendien focussen op nieuwe vormen van participatie die
naast de traditionele jeugdraden in de gemeenten kunnen worden ingezet. Hiermee wil
ik enerzijds een antwoord bieden op de resultaten van de 1-meting. Anderzijds zal VVJ
met andere aanvullende middelen, voorheen afkomstig van de provincies, ook initiatieven
kunnen ontwikkelen die vanaf 1 januari 2018 niet meer opgenomen worden door de
provincies door de overheveling van taken.
Inzake jeugdraadonderstuning zet VVJ samen met De Ambrassade en de Vlaamse
Jeugdraad stevig in op ‘Debattle’. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar het continueren
van lokale participatie na de verkiezingen, gekoppeld aan de opmaak van een
bestuursakkoord en een strategisch meerjarenplan in de gemeente tegen 2019.
Tenslotte onderzoek ik samen met mijn collega’s van de Franse Gemeenschap en de VGC
de organisatie van een gemeenschapsoverschrijdend traject waarbij jongeren uit de
verschillende gemeenschappen hun bekommernissen omtrent het jeugdbeleid in Brussel
naar voren brengen.

1.2.3. Bestaande subsidieregels binnen het decreet vernieuwd
kinderrechtenbeleid evalueren en desgevallend optimaliseren

jeugd-

en

Beleidsrealisaties 2017
De toepassing van het vernieuwd decreet bracht in 2017 volgende wijzigingen: het nieuwe
criterium stedelijkheid, het wegvallen van de verplichting om voorafgaand melding te
moeten maken van samenwerking, de module ‘begeleiding lokale jeugdwerkinitiatieven’
voor landelijk jeugdwerk.
Gelet op de stapsgewijze invoering van de wijziging van het decreet vanaf 2018 voor de
verenigingen cultuureducatie en informatie/participatie, worden de verenigingen in het
najaar geïnformeerd over de wijzigingen vanaf 2018.
De partijpolitieke jongerenverenigingen kunnen vanaf 2017 niet langer een beroep doen
op subsidiëring, maar blijven als dusdanig erkend binnen het decreet jeugd- en
kinderrechtenbeleid. Het besluit dat dit regelt, werd op 13 juni 2017 goedgekeurd.
Beleidsopties 2018
Gelet op stapsgewijze invoering van de wijzigingen in het decreet, zal de decreetswijziging
pas in 2020 volledig gelden. Voor de verenigingen informatie en participatie en voor de
cultuureducatieve verenigingen worden de eerste wijzigingen vanaf 2018 ingevoerd.
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De subsidielijn ‘experimenteel jeugdwerk’ wordt uitgebreid. Het is mijn intentie dat
bovenlokale jeugdwerkinitiatieven voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren
en kinderen en jongeren met een handicap, hier eveneens een projectaanvraag zullen
kunnen indienen.

1.2.4. We implementeren het decretaal systeem voor kadervormingstrajecten
Beleidsrealisaties 2017
Het nieuwe decretale systeem inzake kadervorming is intussen bij de verenigingen goed
ingeburgerd.
Beleidsopties 2018
De evaluatie van de nieuwe reglementering wordt eind 2018 afgerond. Het is de bedoeling
om de resultaten daarna te publiceren en voor te stellen. Op basis van de evaluatie zal ik
nagaan welke eventuele aanpassingen aan het decreet nodig zijn.
1.2.5. Regelgeving evalueren die creativiteit en initiatief van jongeren en verenigingen
belemmert. Overregulering wordt aangepakt
Beleidsrealisaties 2017
De RIA-omzendbrief VR 2014/13 van 14 maart 2014 stelt dat de RIA-uitzonderingen ook
op het JoKER van toepassing zijn. De Raad van State heeft echter in enkele recente
adviezen geoordeeld dat van de geldende JoKER-bepalingen niet kan afgeweken worden
door een omzendbrief. De afdeling Jeugd (departement CJM) ziet bij toepassing van de
omzendbrief Wetgevingstechniek toe op de naleving van de JoKER-verplichting en
verstrekt advies aan de indieners. Daarbij beperkt men zich dan ook niet langer tot die
voorontwerpen van decreet waarvoor een RIA wordt opgemaakt. Daartoe werden de
handleiding en website over JoKER aangepast. Zo kwam ik ook tegemoet aan vragen van
de Vlaamse Jeugdraad en het Kinderrechtencommissariaat om het JoKER te versterken.
Zie ook 1.1.7 vrijwilligers in het jeugdwerk ondersteunen
Beleidsopties 2018
In uitvoering van het Groen- en Witboek Wendbare overheid plant de Vlaamse Regering
het afzonderlijk RIA-document af te schaffen. Ik zal de uitvoeringsbesluiten op het JoKER
(kind- en jongereneffectrapport) die ernaar verwijzen dan ook, in overleg met de Ministerpresident, aanpassen.
Ik zal de kwaliteit van het JoKER-proces nog verder versterken. Daartoe zal ik experten
bevragen en kijken naar internationale ervaringen (vb. Wales).
In het decreet houdende de subsidiëring van het bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en
bijzondere doelgroepen worden een aantal maatregelen genomen om de administratieve
last te beperken: structurele meerjarensubsidies en een tweejaarlijkse rapportage.
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1.2.6. Evalueren en herbekijken van de rol van de Vlaamse overheid t.o.v. de lokale
besturen
Beleidsrealisaties 2017
In kader van de monitoring van het lokaal cultuur-, jeugd- en sportbeleid werd dit jaar
een dataverzamelingstool ontwikkeld waarmee lokale besturen de nodige gegevens over
het vrijetijdsgebeuren binnen hun gemeente zullen kunnen registreren. In de
zomerperiode
werd
dit
instrument
uitvoerig
getest
door
een
aantal
pilootgemeenten. Daarnaast werden de nodige voorbereidingen getroffen voor een
ontsluitingsplatform (lancering voorzien eind 2017) om een technische koppeling met
externe databronnen mogelijk te maken. Hierdoor kunnen de gegevens van verschillende
bronnen op één plek en op een uniforme manier worden samengebracht, zodat lokale
besturen er beleidsmatig aan de slag mee kunnen. Voor de wijze waarop de ontsluiting
van de gegevens zal worden aangepakt, werd een behoefteanalyse opgemaakt.
Samen met collega minister Homans lanceerde ik dit najaar de digitale tool
‘jeugdmonitor’. De jeugdmonitor wil lokale besturen een duwtje in de rug geven bij het
uitstippelen van kindvriendelijk beleid. Met deze tool, een set van online vragen, krijgen
de lokale besturen de kans om aan de jonge burgers hun mening te vragen over hun
buurt, school, mobiliteit,…
Eind oktober heb ik voor de vierde maal de prijs ‘Jeugdgemeente van Vlaanderen’
uitgereikt. Naar aanleiding van de toekenning van deze prijs, werd de brochure ‘Kijk
eens… zo doen we dat’ voorgesteld, waarin goede praktijkvoorbeelden zijn opgenomen
uit de twintig kandidaat-gemeenten.
Beleidsopties 2018
Begin volgend jaar wordt de lokale vrijetijdsmonitor gelanceerd. In 2018 zullen dan heel
wat gegevens, zowel uit dat nieuwe instrument als uit externe bronnen, worden
verzameld.
De ‘jeugdmonitor’ zal verder gepromoot worden.
In juni 2018 zal ik opnieuw het label ‘kindvriendelijk stad/gemeente’ uitreiken.
Het Vlaams Netwerk ‘Jeugdwerk voor Allen’ wordt opgestart. Dit netwerk zal een
vraaggestuurd aanbod opzetten naar lokale jeugdwerkinitiatieven die werk willen maken
van een inclusiever en diverser jeugdwerk.
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1.2.7. Werk maken van de interne staatshervorming en de overheveling van de taken
van de provincies
Beleidsrealisaties 2017
Het dossier van de overdracht van het jeugdverblijfcentrum ‘Hanenbos’ (Dworp), waarvan
het beheer in handen is van de provincie Vlaams-Brabant, wordt voorbereid.
Het decreet houdende de subsidiëring van het bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en
bijzondere doelgroepen werd in 2017 voorbereid in samenwerking met de betrokken
partners en de provinciale overheden. In dit decreet wordt het bestaande subsidiebeleid
van de provincies t.a.v. het bovenlokaal jeugdwerk voor kinderen en jongeren met een
handicap en t.a.v. intergemeentelijke samenwerking vertaald naar een Vlaamse context.
Het is de bedoeling dat het decreet tegen eind 2017 wordt behandeld in het Vlaams
Parlement. De inwerkingtreding van de verschillende delen van dit decreet verschilt,
afhankelijk van de belangrijkste link tussen de types organisaties (lokale overheid of
Vlaamse overheid).
In het najaar werden werkgroepen opgericht met vertegenwoordigers uit de
jeugdwerkvormen die gevat zijn in het voornoemde decreet, om invulling te geven aan
het uitvoeringsbesluit.
Een aantal provinciale taken kreeg een plaats binnen de subsidieovereenkomsten van de
organisaties die gesubsidieerd worden via het decreet op het vernieuwd jeugd- en
kinderrechtenbeleid.
Er werden overgangsmaatregelen uitgewerkt voor jeugdwerkinitiatieven die tot eind 2017
een subsidie ontvingen van de provincies en verder zullen gefinancierd worden door
Vlaanderen in 2018 en 2019.
Ik nam de beslissing om het netwerk ‘Jeugdwerk voor Allen’ uit te rollen over heel
Vlaanderen. De vertaling van dit netwerk naar een Vlaamse context werd in 2017
voorbereid.
Beleidsopties 2018
Vanaf 1 januari 2018 zal de vzw ADJ naast de Hoge Rielen (Lichtaart) en Destelheide
(Dworp) ook het beheer op zich nemen van Hanenbos (Dworp), het jeugdverblijfcentrum
dat door de provincie Vlaams-Brabant wordt overgedragen aan de Vlaamse overheid.
Jeugdwerkinitiatieven die tot eind 2017 een subsidie ontvingen van de provincies, worden
verder gefinancierd door Vlaanderen. In 2018 en 2019 zal dit gebeuren via
overgangsmaatregelen. Ik beoog het uitvoeringsbesluit dat gekoppeld is aan het decreet
houdende de subsidiëring van het bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en bijzondere
doelgroepen, tegen de zomer voor te leggen aan de Vlaamse Regering.
Mijn administratie zal in het najaar een traject opzetten om alle verenigingen te
informeren over de nieuwe regelgeving. Samen met de vertegenwoordigers van de
verschillende jeugdwerkvormen die gevat zijn door het decreet, zal ook werk gemaakt
worden van een begeleidingstraject.
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O.a. Formaat en VVJ die ik subsidieer via het decreet op het vernieuwd jeugd- en
kinderrechtenbeleid, nemen een aantal vroegere provinciale taken over.
Het Vlaams Netwerk ‘Jeugdwerk voor Allen’ wordt opgestart. Dit netwerk zal een
vraaggestuurd aanbod opzetten naar lokale jeugdwerkinitiatieven die werk willen maken
van een inclusiever en diverser jeugdwerk.
1.2.8. In samenspraak met de federale overheid werk maken van een degelijk en
realistisch GAS-beleid
Beleidsopties 2018
Het GAS-beleid kan wanneer nodig ter sprake komen op het interbestuurlijk overleg over
de knelpuntennota vrijwilligerswerk.
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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 2017
In opvolging van het Burgerkabinet en de Rondetafel Diversiteit in/en het jeugdwerk, heb
ik waar mogelijk het jeugdwerk opgeroepen tot inclusief werken, o.a. via het
gelijkekansencriterium voor het beoordelen van de beleidsnota’s. Daar waar inclusie – om
vele mogelijke verschillenden redenen - niet meteen mogelijk is, kunnen bruggenbouwers
een rol spelen.
Ik heb 500.000 euro van de beschikbare projectmiddelen in het decreet vernieuwd jeugden kinderrechtenbeleid ingezet voor de financiering van de projectoproep ter
ondersteuning van vindplaatsgerichte bruggenbouwers op lokaal niveau. Het centrale
gegeven van de projectoproep was dat projecten de brug moeten slaan tussen bestaande
jeugdwerkingen in de vrije tijd en/of andere organisaties die kinderen en jongeren in hun
brede diversiteit bereiken. De twaalf geselecteerde projecten zijn uiterlijk op 1 november
2017 van start gegaan. In Brussel werd extra ingezet op lokale projecten via de
projectoproep Straatburgerschap/Young in BXL. Acht extra Brusselse projecten konden
aan de slag.
De bruggenbouwers die ik met deze subsidies ondersteun, moeten sleutelfiguren en
vertrouwenspersonen worden voor een breder en diverser lokaal aanbod.
Ik zorg er ook voor dat de geselecteerde projecten begeleid worden, en dat er een
publicatie komt waarin ze worden voorgesteld. Hierin ligt de focus enerzijds op de
praktische succesfactoren en de knelpunten en anderzijds op de evaluatie van het effect
van de projecten. De publicatie is gericht naar de jeugdwerksector en de lokale
beleidsmakers. Zij moeten hieruit vooral praktische en haalbare tips en voorbeelden
kunnen halen over het opstarten of het bijsturen van een eigen bruggenbouwersproject.
De opdracht hiertoe werd gegund aan Artesis Plantijn Hogeschool.
Ik heb destijds het Beleidsnetwerk Diversiteit opgericht om de resultaten van de
Rondetafel en het Burgerkabinet te bespreken en om inhoudelijk input te leveren voor
maatschappelijke innovatie en concrete projecten. Ik beoogde in de schoot van dit
netwerk de zoektocht naar het beter omgaan met de uitdagingen van onze steeds diverser
wordende samenleving, uitdrukkelijk samen met de jeugdsector te lopen. Het voorbije
jaar werkte het Beleidsnetwerk rond de projecten bruggenbouwers, de internationale
opportuniteiten om in te zetten op diversiteit (zoals Erasmus+:Youth in Action) ; de
opstart van het masterplan Diversiteit en de voorbereidingen van de eerste ‘Dag van de
Diversiteit’.
Het is net mijn bedoeling om via dit netwerk samen mét de jeugdsector te werken naar
oplossingen hoe we beter kunnen omgaan met de uitdagingen voor het jeugdwerk inzake
onze steeds diverser wordende samenleving.
Daarnaast maakte de werkgroep Diversiteitsbeleid van De Ambrassade werk van een
goed instrumentarium om het jeugdwerk te inspireren en om de visienota in de praktijk
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om te zetten. Hun visienota met een conceptueel kader en concrete strategieën werd in
het voorjaar breed bekend gemaakt.
De vereniging Platform Allochtoon Jeugdwerk werd in 2017 verder gesubsidieerd binnen
het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid als landelijk georganiseerde
jeugdvereniging.
Ik subsidieerde in 2017 het experimenteel project ‘Al-tochtonen van de toekomst’ van
Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Zij willen met dit project jonge vluchtelingen in staat
stellen om hun stem te laten horen op de plekken die er toe doen. Daarnaast wil de vzw
inspelen op de nood aan een zinvolle vrijetijdsbesteding voor deze kwetsbare doelgroep.
In maart organiseerden de steunpunten De Ambrassade, Faro, Socius en Kunstenpunt
i.s.m. het departement CJM en het Agentschap Integratie en Inburgering drie info- en
ontmoetingsmomenten (Antwerpen, Gent en Leuven) over werken met en voor
vluchtelingen in kunst, cultuur en jeugdwerk. Naast info over het statuut, de juridische
en sociale rechten van mensen op de vlucht, werd er heel wat praktijkervaring gedeeld
en werden tips en tricks uitgewisseld. Het project ‘Wereldspelers’ van De Ambrassade
groeide uit tot een netwerk van meer dan dertig intersectorale partners, waarin goede
voorbeelden van verbinding tussen jonge vluchtelingen en jeugdwerk centraal staan. Alle
praktijkervaring die De Ambrassade opdeed tijdens het Wereldspelersproject, bundelt ze
in nieuw ondersteuningsmateriaal dat zijn plaats zal vinden op de website
Wereldspelers.be. Eind november 2017 organiseert De Ambrassade een inspiratiedag
Wereldspelers.
Ik zorgde voor een nog betere bekendmaking van de mogelijkheden die het Erasmus+ Youth in Action programma van de EU biedt: het opzetten van groepsuitwisselingen rond
inclusie of intercultureel leren, van (internationaal) vrijwilligerswerk, het uitwisselen van
jeugdwerkers of opzetten van projecten rond capacity building/training, het uitwerken
van jeugdpartnerschappen met verschillende Europese landen; het volgen van workshops
en cursussen gegeven door de Salto-resource centra (zie http://www.youthinaction.be).
Een van de bijeenkomsten van het Beleidsnetwerk Diversiteit werd hieraan gewijd. JINT
ontwikkelde een gesprekmethodiek (‘Land-in-zicht’) om jeugdwerkers te motiveren om
‘vreemd te gaan’, en organiseerde weer een Go Strange voor de bekendmaking van het
programma Erasmus+: Youth in Action.
Met het Jeugdwerk-in-de-stad traject (zie 1.1.6) focuste ik ook expliciet op divers
jeugdwerk. Het inspiratie-event in februari ging over bruggenbouwers.
In een nieuwe brochure ‘Kijk… zo doen we dat!’, met inspirerende praktijken in de
kandidaatgemeenten voor de prijs Jeugdgemeente, vroeg ik ook aandacht voor diversiteit
in het jeugdwerk.
Naar aanleiding van de overheveling van taken van de provincies heb ik een nieuw decreet
voorbereid dat vooreerst de ondersteuning van het lokale jeugdwerk voor
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en het jeugdwerk voor kinderen en
jongeren met een handicap veilig zal stellen, en dat daarnaast het Jeugdwerk voor Allenproject zal uitrollen over heel Vlaanderen (zie 1.2.7). Het is de bedoeling dat het decreet
tegen eind 2017 wordt behandeld in het Vlaams Parlement.
Samen met de collega bevoegd voor Welzijn heb ik bekeken hoe we opvolging kunnen
geven aan de onderzoeken naar vrijetijdsbehoeften van jongeren in instellingen en
jongeren met een handicap. Nog dit jaar geven we de opdracht om hiervoor een project
te ontwikkelen.
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Het toonmoment van de projecten positieve identiteitsontwikkeling organiseer ik samen
met mijn collega bevoegd voor Binnenlands Bestuur in december.
Ik draag, via al het bovenstaande, ook vanuit jeugd een steentje bij tot de uitvoering van
het
horizontaal
integratiebeleidsplan.
Mijn
administratie
volgde
de
commissievergaderingen en werkte mee aan de visie op het taalbeleid van de Vlaamse
overheid. Zelf zorgde ik alvast voor de continuering van de projecten taalstimulering in
2017.
Beleidsopties 2018
Ik wil nog meer een inclusief en afgestemd beleid ontwikkelen voor kwetsbare
doelgroepen, zoals kinderen en jongeren met een beperking, kinderen en jongeren met
een migratieachtergrond, kinderen en jongeren in armoede, en dit in een
intergenerationele verstandhouding. Daarom zal ik alle beleidslijnen die ik tot nu toe
opstartte, bundelen in een masterplan Diversiteit, dat ik in samenwerking met De
Ambrassade, de lokale besturen en andere relevante partners, zal lanceren op de eerste
Dag van de Diversiteit in februari 2018. Dit masterplan beoogt dat het jeugdwerk nog
meer de superdiverse samenleving weerspiegelt.
In lijn met de visienota van de jeugdsectorbereid ik samen met vertegenwoordigers van
de jeugdsector en de lokale besturen het masterplan Diversiteit voor o.b.v. een aantal
kerndoelstellingen. Per actiedomein worden één of meerdere doelen geformuleerd die
verder worden uitgewerkt in concretere acties.
Om meer inclusie te realiseren, zal ik nog verder uitzoeken hoe ook in het jeugdwerk het
concept ‘redelijke aanpassing’ kan toegepast worden. Dat zal ook de nodige goede
(pedagogische) omkadering vergen. Ik ga actief op zoek naar goede voorbeelden hiervan
binnen het jeugdwerk, om deze te verspreiden en zo structureel ingang te doen vinden.
Ik beoog ook de nieuwe herkomstclassificatiedefinitie toe te passen in de jeugdsector, in
eerste instantie in de JOP-monitor en de participatiesurvey.
De projecten Bruggenbouwers en de daaraan gekoppelde begeleidingsopdracht zijn
lopende in 2018. Ook de voorbereidingen voor de publicatie met goede
praktijkvoorbeelden en geleerde lessen uit de projecten wordt voorbereid.
Ik wil in dit verband ook het belang van de publieke ruimte nogmaals beklemtonen (zie
ook 1.1.1). Publieke ruimte is van groot belang voor jeugdwerk, jongeren en kinderen.
Het is één van de dingen die mensen in onze superdiverse samenleving met elkaar delen.
Ruimte heeft op lokale schaal dan ook steeds meer de potentie om mensen met elkaar te
verbinden. Ik heb dan ook gevraagd om hier in de bruggenbouwersprojecten de nodige
aandacht aan te besteden.
Met het decreet houdende de subsidiëring van het bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen
en bijzondere doelgroepen en het netwerk ‘Jeugdwerk voor Allen’, beoog ik de
verankering van de ondersteuning voor bijzondere doelgroepen op bovenlokaal niveau.
Voor 2018 wens ik o.a. dat de subsidielijn ‘experimenteel jeugdwerk’ binnen het decreet
houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid uit te breiden. Bovenlokale
jeugdwerkinitiatieven voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en kinderen
en jongeren met een handicap, zullen hier eveneens een projectaanvraag kunnen indienen.
Het netwerk ‘Jeugdwerk voor Allen’ wordt opgestart en krijgt een prominente plaats op
de Dag van de Diversiteit. Het Vlaams Netwerk ‘Jeugdwerk voor Allen’ zal een
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vraaggestuurd aanbod opzetten naar lokale jeugdwerkinitiatieven die werk willen maken
van een inclusiever en diverser jeugdwerk.
VVJ onderzoekt samen met VVSG en het Agentschap Inburgering en Integratie welke
richtlijnen en ondersteuning nodig zijn om gemeentelijke jeugd- en vrijetijdsdiensten te
laten zorgen voor een warm onthaal voor nieuwkomers.
Daarnaast zal VVJ de diversiteitsvisie die ontwikkeld is voor en door de jeugdsector
vertalen naar lokale besturen en vooral op zoek gaan naar concrete ondersteuningsacties
zodat lokale jeugddiensten deze visie mee in de praktijk kunnen omzetten.
De Ambrassade zal nog meer inzetten op het ‘merk’ Wereldspelers. Wereldspelers is
immers meer dan de weekends in Dendermonde en Lint, of de samenwerking met
leefgroepen bijzondere jeugdzorg. Wereldspelers omvat àlle goede initiatieven vanuit het
jeugdwerk met jonge vluchtelingen. Men zal die dan ook een verdiende plaats geven op
de vernieuwde website, én men wisselt er, in samenwerking met JINT, bovendien over
uit op Europees niveau. Een medewerker van De Ambrassade zal voor Vlaanderen de EUexpertgroep jeugdwerk voor jonge migranten en vluchtelingen opvolgen.
Internationaal brengt het nieuwe EU-kader voor het Europees Solidariteitskorps veel
uitdagingen, maar biedt het zeker ook nieuwe mogelijkheden m.b.t. een diverser
jeugdwerk.
JINT zal haar Europese expertise inzake diversiteit ook verder kunnen uitwerken. Tot op
heden herbergt JINT het SALTO-YOUTH Inclusion Resource Centre dat gespecialiseerd is
in internationale projecten met maatschappelijk kwetsbare jongeren. Het is één van de
acht SALTO-YOUTH Resource centra die door de Europese Commissie werden opgezet om
de Youth in Action projectindieners (van Erasmus+) en de Nationale Agentschappen te
ondersteunen. Nieuw nu is dat de thema’s van de Salto centra informatie en participatie
werden samengevoegd, alsook voor inclusie en diversiteit.
De Europese Commissie geeft nu aan JINT een nieuwe opdracht rond inclusie uitgebreid
met diversiteit.
Omdat er nog steeds weinig data en kennis beschikbaar is omtrent de vrije tijd van de
kwetsbare groep van kinderen en jongeren in migratie, zal ik in 2018 een onderzoek
opstarten naar vrije tijd van kinderen en jongeren in asielcentra en/of OKAN-onderwijs.
Dit onderzoek kadert binnen de verdiepende studies van de kinderrechtenmonitor.
Een andere kwetsbare groep minderjarigen zijn de kinderen en jongeren in residentiële
voorzieningen. Naar aanleiding van het onderzoek ‘vrije tijd van jongeren in residentiële
voorzieningen’ zal er in 2018 een proefproject worden opgestart in samenwerking met
Jongerenwelzijn. Dit project beoogt het promoten van jeugdwerk- en vrijetijdsparticipatie
van jongeren in residentiële voorzieningen via de lokale jeugddiensten.

2.1.2 We maken vrijetijdsbeleving toegankelijker voor kinderen en jongeren met een
handicap.
Beleidsrealisaties 2017
Binnen het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid subsidieer ik momenteel een
aantal verenigingen die specifiek werken voor kinderen en jongeren met een handicap.
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Daarnaast zijn er meerdere structureel gesubsidieerde verenigingen met een aanbod dat
ook gericht is naar kinderen en jongeren met een handicap, zoals Kazou (Jomba),
Sporta, Top Vakantie, Scouts en Gidsen Vlaanderen (Akabe), Cirkus in Beweging, VDS
enz.
Het decreet houdende de subsidiëring van het bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en
bijzondere doelgroepen werd in 2017 voorbereid in samenwerking met de betrokken
partners en de provinciale overheden. In dit decreet wordt het bestaande subsidiebeleid
van de provincies t.a.v. het bovenlokaal jeugdwerk voor kinderen en jongeren met een
handicap en t.a.v. intergemeentelijke samenwerking vertaald naar een Vlaamse context.
Het is de bedoeling dat het decreet tegen eind 2017 wordt behandeld in het Vlaams
Parlement.
Ik nam de beslissing om het netwerk ‘Jeugdwerk voor Allen’ uit te rollen over heel
Vlaanderen. De vertaling van dit netwerk naar een Vlaamse context werd in 2017
voorbereid.
In overleg met de jeugdsector werden in het najaar good practices m.b.t. het concept
redelijke aanpassing in het jeugdwerk verzameld, in eerste instantie i.f.v. een workshop
hierover op de Dag van de Diversiteit.
Toegankelijkheid voor kinderen en jongeren met een handicap was ook in 2017 een
aandachtspunt bij de ondersteuning van jeugdverblijfcentra en bivakplaatsen.
Met bovenstaande acties werd voor jeugd meteen uitvoering gegeven aan het Vlaams
Horizontaal Gelijkekansenbeleidsplan m.b.t. handicap en fysieke toegankelijkheid. De
acties werden in 2017 geactualiseerd.
In 2017 legde de Vlaamse Regering de nieuwe prioriteiten voor de periode 2017-2021
vast voor de investeringen van het FoCI in gesubsidieerde infrastructuur: het
automatiseren van theatertrekken, de toegankelijkheid van culturele infrastructuur en het
energiezuiniger maken van culturele infrastructuur. Ook jeugdinfrastructuur komt
hiervoor in aanmerking.

Beleidsopties 2018
Als ze voldoen aan de decretale bepalingen, blijf ik de eerder vermelde verenigingen
verder subsidiëren. Daarnaast worden in de subsidieovereenkomsten 2018-2021 bij die
verenigingen waarop dit van toepassing is, doelstellingen opgenomen inzake hun werking
of aanbod dat ook gericht is naar kinderen en jongeren met een handicap.
Meerdere verenigingen nemen de opleiding tot co- of hulpanimator op in hun
subsidieovereenkomst. In het kader van de evaluatie van de kadervorming bekijk ik of
een aanpassing van de regelgeving hiervoor zinvol is.
Met het decreet houdende de subsidiëring van het bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen
en bijzondere doelgroepen en het netwerk ‘Jeugdwerk voor Allen’, veranker ik de
ondersteuning voor bijzondere doelgroepen op bovenlokaal niveau. Voor 2018 betekent
dit o.a. dat de subsidielijn ‘experimenteel jeugdwerk’ binnen het decreet houdende een
vernieuwd
jeugden
kinderrechtenbeleid
wordt
uitgebreid.
Bovenlokale
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jeugdwerkinitiatieven voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en kinderen
en jongeren met een handicap, zullen hier eveneens een projectaanvraag kunnen indienen.
Het netwerk ‘Jeugdwerk voor Allen’ wordt opgestart en krijgt een prominente plaats op
de Dag van de Diversiteit op 23 februari 2018. Het zal een vraaggestuurd aanbod opzetten
naar lokale jeugdwerkinitiatieven die werk willen maken van een inclusiever en diverser
jeugdwerk.

2.1.3 We zetten in op cultuur voor én door de jongeren
Beleidsrealisaties 2017
In 2017 worden 20 cultuureducatieve verenigingen gesubsidieerd. Voor de verenigingen
Jekino en Kidscam maakte ik de overheveling naar het VAF mogelijk. Vanaf 2017 zijn
twee nieuwe verenigingen erkend en gesubsidieerd.
Ik heb een beslissing genomen over de subsidiebedragen voor de cultuureducatieve
verenigingen voor de periode 2018-2021. Ze werden bekendgemaakt op 15 september
2017.
Binnen het kader van de experimentele projecten heb ik aan volgende verenigingen
projectsubsidies voor cultuureducatieve projecten toegekend: ‘A school called tribe’,
‘Nerdlab’ en ‘Rythm naturals’.
Verder heb ik 43 jeugdhuisprojecten rond artistieke expressie gesubsidieerd.
Destelheide kreeg in 2017 extra subsidies voor de Brusselwerking van Dharts.Zij
organiseerden in september een gratis kunstzinnig jongerenevent: ‘Spot on’, speelterrein
voor jong artistiek geweld van Brussel tot Destelheide.
Wat betreft mijn doelstelling ‘Investeren in de relatie met het onderwijs als bevoorrechte
samenwerkingspartner’ binnen mijn beleidsbrief Cultuur werd het actieplan 'Cultuur en
Onderwijs, Samen voor meer en beter' uitgevoerd met focus op de uitrol van het kader
Cultuur in de Spiegel (CIS). Belangrijkste elementen uit dit actieplan waren de
expertopleiding CiS waarmee 30 experten werden opgeleid met het oog op het inzetten
van deze expertise in de sectoren, de ondersteuning van pilootscholen en
kunstenaarsresidenties in scholen. Cultuurkuur werd verder ontwikkeld als digitale
ontmoetingsplaats voor cultuurorganisaties en onderwijspartners.
Voortbouwend op de eerste punctuele acties werd in het najaar van 2017 een vervolgplan
ontwikkeld waarmee we ook op middellange en lange termijn voortwerken aan een
sterker partnerschap tussen cultuur en onderwijs.
De Ambrassade organiseerde met zijn lerend netwerk Cultuureducatie samen met Mooss,
Socius en Faro de studiedag Cultuur in de Spiegel. Tijdens deze studiedag ging men op
zoek naar wat de theorie van ‘Cultuur in de Spiegel’ (CiS) kan betekenen voor de praktijk
van het jeugdwerk, het cultureel erfgoed en het sociaal-cultureel werk.
Beleidsopties 2018
Ook in 2018 blijf ik cultuureducatieve verenigingen via zowel projectsubsidies als via
structurele subsidies ondersteunen. Ook binnen de landelijk georganiseerde
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jeugdverenigingen zijn er meerdere verenigingen die werken rond cultuureducatie, zoals
Koning Kevin, en Graffiti.
Ik subsidieer 46 jeugdhuisprojecten rond artistieke expressie.
Ik bouw ook verder aan de versterking van cultuureducatie- en participatie van en voor
0-6 jarigen en plan i.s.m. Kind en Gezin, VBJK en VCOK, een najaarsconferentie rond dit
thema.
In 2018 zal in het kader van 'Cultuur en Onderwijs, Samen voor meer en beter' een
tweede plan worden uitgerold.
De samenwerking tussen onderwijs en cultuur wil ik samen met mijn collega minister van
onderwijs sterker en duurzaam verankeren. In een tweede actieplan, dat verder bouwt
op ‘Samen voor meer en beter’, zal onder meer deze verdere verankering en integratie
vorm gegeven worden. Speerpunten van dit tweede plan blijven het gedeeld kader CiS
en het gedeeld instrument Cultuurkuur.
Daarnaast is er de opstart van de samenwerking tussen het leerplichtonderwijs, het DKO
en cultuurorganisaties door middel van Kunstkuur. De verbinding tussen Kunstkuur en
lokale en regionale cultuurpartners kan gefaciliteerd worden door projectondersteuning
in het kader van het bovenlokaal cultuurdecreet dat in werking treedt vanaf 2020.
In samenspraak met de brede sector wil ik een cultuureducatief plan maken waarmee ik
een cultuureducatief beleid op lange termijn op de rails wil zetten. Het wegwerken van
versnippering en het verder werken aan afstemming zijn hierbij de belangrijkste
drijfveren. Cultuureducatie moet als sector sterker geprofileerd en overzichtelijker
gemaakt worden voor geïnteresseerden. Daarbij wil ik werken aan een veld dat zowel qua
aanbod (disciplines) als qua bereik (leeftijden, doelgroepen) beter dekkend is.

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 2017
In 2017 werd advies gevraagd van de Vlaamse Jeugdraad over het tussentijds rapport
2015-2016 bij het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan, en over het nieuwe decreet
houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor
bijzondere doelgroepen. De VJR werd ook betrokken bij het overleg over een nieuw
concept voor het JKP.
De Vlaamse Jeugdraad maakte gebruik van de Europese gestructureerde dialoog ‘Ready
for life, ready for society’ om zijn traject rond psychisch welzijn uit te tekenen. De
resultaten werden ook meegenomen in discussies en beleidsontwikkeling rond diversiteit
en positieve identiteitsontwikkeling.
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In mei lanceerde de VJR de ‘Touristen’. Honderd jongeren die andere jongeren gingen
bevragen over de thema’s waar zij wakker van liggen. Deze Touristen hadden tijdens de
zomer gesprekken met meer dan 700 jongeren. Vrijwilligers van de Vlaamse jeugdraad
en de Touristen zelf gingen in het najaar 2017 aan de slag met de inhoud van al deze
gesprekken. Ze organiseerden een open moment waar jongeren, jeugdwerkers, experten
en beleidsmakers uitgenodigd werden om dieper in te gaan op de 10 prioritaire thema’s
en om te komen tot 10 inhoudelijke fiches waar werkgroepen vanaf januari mee aan de
slag kunnen.
Op 6 december 2017 wordt de nieuwe Vlaamse Jeugdraad gekozen, daartoe werd ook het
verkiezingsreglement – op advies van de Vlaamse Jeugdraad zelf – gewijzigd door de
Vlaamse Regering. De belangrijkste wijziging betreft het beperken van het maximaal
aantal leden tot 16: 8 jeugdwerkers en 8 individuele jongeren.
Beleidsopties 2018
Via de subsidies aan De Ambrassade blijf ik de Vlaamse Jeugdraad ondersteunen in zijn
decretale opdracht als permanente megafoon van kinderen, jongeren en de
jeugdwerksector (JKP OD 3.2). Ik zal de Vlaamse Jeugdraad op de eerste lijn verder
betrekken bij het uitwerken van het nieuwe concept JKP en de toekomstverkenning voor
het JKP 2020-2024.
De nieuwe cyclus van de gestructureerde dialoog zal input leveren voor het nieuwe EUsamenwerkingskader inzake jeugd. Zoals steeds zal dit in Vlaanderen gecoördineerd
worden door de Vlaamse Jeugdraad, i.s.m. mijn administratie en JINT vzw. Het werk dat
hier gebeurt, zal tevens een referentiekader zijn voor het jeugd- en
kinderrechtenbeleidsplan.
VVJ trekt samen met De Ambrassade en de Vlaamse Jeugdraad de Debattle, hét project
waarin jongeren worden aangemoedigd te participeren naar aanleiding van de
gemeenteraadsverkiezingen. Hoogtepunt wordt het Debattle-weekend eind september
2018. Maar Debattle is meer dan een weekend; het is een heel traject met zicht op
structurele verankering van de inspraak en de dialoog tussen gemeentebestuur en
jongeren. In oktober 2018 organiseert Debattle meer dan 100 debatten in heel
Vlaanderen rond lokaal jeugd(werk)beleid.
2.2.2 Vlaanderen ontwikkelt en hanteert strategieën om beleidsparticipatie te verhogen
Beleidsrealisaties 2017
De Netwerkgroep Beleidsparticipatie werd opgestart en kwam driemaal samen in 2017
met verschillende gastorganisaties die een praktijk voorstelden. Hiermee willen we een
forum creëren met actoren van zowel buiten als binnen de overheid en over de
beleidsdomeinen heen, waarbij de focus ligt op kennisuitwisseling,
informatiedoorstroming en het uitbouwen van een waardevol netwerk.
De conclusies van de gestructureerde dialoog ‘ready for life’ zijn meegenomen in
discussies en beleidsontwikkeling rond diversiteit en positieve identiteitsontwikkeling, en
de focus van Vlaamse Jeugdraad op psychisch welzijn.
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Beleidsopties 2018
De Netwerkgroep Beleidsparticipatie wordt verdergezet. Het beleidsadvies van KEKI over
een reflectietool voor beleidsmakers dat op vraag van de afdeling Jeugd werd afgeleverd,
werd er voorgesteld. Er zal worden bekeken in hoeverre deze tool kan worden ingezet
met linken naar het instrument JoKER (zie 1.2.5 rond JoKER).
Met de nieuwe cyclus van de gestructureerde dialoog ‘Europe, What’s next?’ wordt
geambieerd om jongeren en beleidsmakers te laten nadenken over hoe de EU verder kan
werken met jongeren en over de zaken die jonge mensen aanbelangen. Deze cyclus zal
gebruikt worden om input te geven aan het nieuwe samenwerkingskader inzake jeugd.
Het huidige loopt immers af in 2018. Ik zal deze dialoog ook aangrijpen om input te
verzamelen voor een nieuw jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan.
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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
internationale beleidsniveaus

Vlaamse beleidsniveau en de

Beleidsrealisaties 2017
Ik ondersteun JINT dat de internationale uitwisseling en samenwerking van jongeren en
jeugdorganisaties stimuleert en ondersteunt. JINT brengt ook als netwerk andere
organisaties bijeen, en heeft een stem in verschillende overlegplatforms.
De Europese Commissie vroeg aan alle lidstaten om een halfwegevaluatie van Erasmus+.
Ik zorgde voor een bijdrage i.v.m. het jeugdhoofdstuk Youth in Action. Een aantal
belangrijke conclusies uit de evaluatie leren ons dat de verhoging van middelen ook
geresulteerd heeft in meer kwalitatieve projecten die konden worden gefinancierd, dat
het slaagpercentage voor ingediende projecten ongeveer gelijk blijft en dat de algemene
tevredenheid van het programma hoog is. De diversiteit aan acties is één van de sterktes
van het jeugdhoofdstuk in het programma. Ook het belang van de supportive approach
waar JINT sterk op inzet, wordt onderstreept. Vanuit het jeugdstandpunt pleit ik dan ook
zeer sterk voor het behoud van een eigen hoofdstuk en een eigen budgetlijn om mee
uitvoering te kunnen geven aan een eigen EU-Jeugdstrategie. Zo kunnen we er ook voor
zorgen dat de mogelijkheden die het programma bevat voor de jeugdsector ook in de
toekomst maximaal benut blijven.
De Europese Commissie maakt driejaarlijks een EU-Jeugdrapport op. Aan alle lidstaten
wordt gevraagd om een bijdrage te leveren. In samenwerking met
een aantal
sleutelactoren zoals de Vlaamse Jeugdraad en JINT, leverde ik daarvoor de Vlaamse
bijdrage aan.
De vergaderingen van de ‘Informal Expert Group meeting on the rights of the child’ van
de Europese Commissie werden bijgewoond. Het Comité CAHENF van de Raad van Europa
volgt de strategie kinderrechten 2016-2021 op. De focus van de werkzaamheden van dit
comité ligt op digitalisering en de waarborgen voor vluchtelingenkinderen.
Er namen Vlaamse vertegenwoordigers deel aan een aantal EU-expertgroepen rond
interessante thema's in het kader van de EU Youth Strategy o.a. voor het uitwerken van
een toolbox ter preventie van gewelddadig extremisme in het jeugdwerk, en een
verkenning van jeugdwerk voor jonge migranten en vluchtelingen.
De werkgroep VN is een structurele werkgroep van de Vlaamse Jeugdraad die zich focust
op het jeugd- en duurzaamheidsbeleid binnen de Verenigde Naties. Samen met de
jaarlijks verkozen VN-jongerenvertegenwoordigers worden prioriteiten gekozen. De VNjongerenvertegenwoordigers vertolken de stem van de Vlaamse jeugd bij de VN, maar
hebben ook samen met de werkgroep VN de taak de SDG’s tot bij jongeren te brengen.
Zo ontwikkelden zij onder andere een SDG-toolkit voor het jeugdwerk en
duurzaamheidsworkshops voor de derde graad secundair onderwijs. Enerzijds om de SDG
meer bekend te maken, anderzijds om met jongeren in debat te gaan over wat leeft om
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zo input te verzamelen. Momenteel zijn er 4 workshops waaruit kan worden gekozen:
duurzaamheid algemeen, ongelijkheid, alternatieve economie en klimaat & transitie.
Beleidsopties 2018
Het actieplan 2016-2018 van het Vlaams No Hate Speech Platform (loopt tot eind maart
2018) wordt geëvalueerd.
Als alle besprekingen op EU-niveau verlopen zoals voorzien, kan in 2018 het European
Solidarity Corps volledig uitgerold worden. Ik zal hiervoor ook de nodige middelen
voorzien voor JINT vzw die toelaten dat zij deze opdracht kwaliteitsvol kunnen uitvoeren.
In 2018 zal inhoud gegeven worden aan een (nieuwe) EU-Jeugdstrategie voor de periode
na 2018. Ik zal mee bewaken dat er een zo goed mogelijke wisselwerking is met de
Vlaamse beleidsprioriteiten en beleidsontwikkelingen.
Ik zal meehelpen om uitvoering te geven aan de Aanbeveling rond jeugdwerk van de
Raad van Europa van mei 2017.
We werken actief mee in de EU- expertgroepen zoals die rond jeugdwerk en migratie.
JINT vzw blijft lid van het RAY-netwerk en in samenwerking met mijn administratie zullen
de resultaten gebruikt worden om de discussies rond het huidige Erasmus+ programma
en de nieuwe generatie programma's te voeden.
In opvolging van de Verklaring van Parijs van de Europese ministers van onderwijs,
lanceerde de Europese Commissie in 2016 een oproep voor projecten ter bestrijding van
radicalisering en gewelddadig extremisme en ter bevordering van tolerantie en antiracisme. JINT participeert in twee netwerkprojecten die door de Nationale Agentschappen
van E+ : Youth in Action worden gerealiseerd, over een periode van 3 jaar 2017 -2019:
een rond mensenrechtenvorming, en een rond jeugdwerk met en voor jonge
vluchtelingen.
Het actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering wordt verder
uitgevoerd. Dit plan wordt gecoördineerd door Agentschap Binnenlands Bestuur en
opgevolgd op het Vlaams overlegplatform waar de afdeling Jeugd vertegenwoordigd is.
Enkele specifieke acties die ook in 2018 zullen worden uitgevoerd: het werken aan
overzichtelijke en laagdrempelige informatiedoorstroming en bekendmaking van het
bestaande aanbod voor en door de jeugdsector; de verspreiding van de EU-toolbox en
goede voorbeelden van de verschillende deelnemende lidstaten naar de jeugdwerksector;
via het structurele sectoroverleg met verschillende jeugdorganisaties uitwisselen rond het
traject dat de sector loopt m.b.t. de deontologie van de jeugdwerker. Ik zal het actieplan
ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering ook mee evalueren.
3.1.2 Onderhouden van de banden en uitwisselingsprojecten met prioritaire partners
Beleidsrealisaties 2017
Wat de samenwerking met Zuid-Afrika betreft, werd in 2017 het jaarplan III van de
samenwerking met betrekking tot het ‘Framework of the cooperation between the NYDA
and the Flemish Government – Promoting and Up-scaling Youth Volunteering in Civil
Society Organisations 2015-2020’ opgemaakt en uitgevoerd.
Dit voorjaar was ik op zending naar Zuid-Afrika (Kaapstad en Johannesburg/Pretoria)
rond jeugd en cultuur in het kader van 20-jarige samenwerking; een gedeelte van dit
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werkbezoek nam een Vlaamse jeugddelegatie deel aan de 1ste Youth Volunteer Network
Conference in Johannesburg.
De gezamenlijke verklaring tussen de drie Belgische jeugdministers en de Franse minister
bevoegd voor jeugdzaken in de strijd tegen gewelddadig extremisme van 30 mei 2016
kreeg vorm in drie conferenties in 2017, waaronder een vormingstweedaagse in Mechelen
georganiseerd door Vlaanderen. In november 2017 wordt het project formeel geëvalueerd
en afgerond.
In het kader van de samenwerking met de Baltische Staten vonden er in 2017 twee
seminaries plaats waarnaar ook een Vlaamse delegatie was afgevaardigd. Litouwen was
gastheer rond de implementatie van de Jeugdgarantieregeling en in Letland werd gekeken
hoe de rol van jeugdonderzoek versterkt kan worden in de beleidsontwikkeling.
Er vonden tevens een aantal studiebezoeken plaats rond relevante thema’s. In het kader
van het traject Jeugdwerk in de stad trok een delegatie naar Catalonië om te kijken hoe
zij aan diversiteit en inclusie werken.
Met Luxemburg vond er een subcommissie plaats waar een nieuw werkprogramma werd
afgesproken voor de komende jaren.
Beleidsopties 2018
In het kader van de samenwerking met Zuid-Afrika, wordt in 2018 het jaarplan IV van
het ‘Framework of the cooperation between the NYDA and the Flemish Government –
Promoting and Up-scaling Youth Volunteering in Civil Society Organisations 2015-2020’
opgemaakt en uitgevoerd. Per semester wordt er een bilateraal overleg (subcommissie
Jeugd) voorzien voor de opvolging van de uitvoering. Verder zal werk worden gemaakt
van het overzicht van 20 jaar samenwerking tussen de afdeling Jeugd en de NYDA.
We voeren de bestaande werkprogramma’s verder uit en kijken of een verdere
samenwerking met de Baltische Staten en Catalonië in 2018 kan bezegeld worden in een
nieuw werkprogramma.
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 2017
Vlaanderen had van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 het woordvoerderschap voor
België m.b.t. de Raad Jeugd. Het intra-Belgisch jeugdoverleg in voorbereiding van
standpunten op de Europese agenda werd dan ook systematisch en uitgebreid voorbereid
door de afdeling Jeugd.
In het kader van de uitwerking van het programma tegen gewelddadig extremisme (met
Frankrijk) en andere Europese campagnes bv. No Hate, werd ook zeer functioneel
samengewerkt; er werden gezamenlijk seminaries georganiseerd over de taalgrenzen
heen.
De evaluatie van Bel’J werd afgerond. Er is een grote tevredenheid van de gebruikers
(organisaties en jongeren), zowel over de programmamogelijkheden als over de
begeleiding en ondersteuning door de Bel’J-agentschappen. De betrokkenheid en de
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goede samenwerking van de drie gemeenschappen zijn een voorwaarde voor het succes
en de verdere uitbouw.
In het kader van ‘Jeugdwerk in de stad’ werd in samenwerking met de collega's van de
Franse gemeenschap een studiebezoek aan Namen voorbereid en uitgevoerd.
Beleidsopties 2018
Ik blijf het intra-Belgisch jeugdoverleg in functie van de afstemming beleidsagenda’s EU,
Raad van Europa en Verenigde Naties systematisch opvolgen.
Het Bel’J-programma heeft ondertussen zijn recht van bestaan verworven. In de
beheersovereenkomst met JINT zal Bel’J dus opnieuw zijn plaats vinden.

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 2017
Het Tussentijds rapport JKP 2015-2016 werd goedgekeurd op de Vlaamse Regerin.en
zoals
decretaal
bepaald,
bezorgd
aan
het
Vlaams
Parlement
en
de
Kinderrechtencommissaris. Ik heb er bij alle ministers de aandacht op gevestigd om hun
acties in het JKP blijvend ter harte te nemen en ze verder te concretiseren in hun
Beleidsbrieven 2018, rekening houdend met de adviezen van de Vlaamse Jeugdraad en
het Kinderrechtencommissariaat.
In 2017 werd tweemaal een halfjaarlijks prioritair rapport gemaakt over de uitvoering van
de 23 prioritaire acties in het JKP.
Het JKP-concept en -proces werd in overleg met het Kinderrechtencommissariaat en de
Vlaamse Jeugdraad grondig geëvalueerd en verschillende opties voor verbetering werden
onderzocht. Ik wil vooral een sterker gefocust jeugd- en kinderrechtenbeleid en voldoende
politieke slagkracht.
De oude en nieuwe projecten van de kerndoelen van De Ambrassade (ruimte, werk,
armoede en leren) bieden waardevolle inhoudelijke inspiratie, en verwezenlijken mee de
doelstellingen van het JKP. De Ambrassade organiseerde in het najaar 2017 drie
inspiratiedagen over de kerndoelen armoede (project Oog voor Armoede), ruimte (project
Ruimte delen is ruimte creëren) en leren (project Wereldspelers). Ze hebben als doel om
kennis uit onderzoek of ervaringen te ontsluiten, tools voor jeugdwerkondersteuning te
lanceren,
sectoroverschrijdende
netwerkpartners
bijeen
te
brengen,
beleidsaanbevelingen te formuleren en vooruit te blikken naar de nieuwe projecten van
De Ambrassade rond breed jeugdbeleid.
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Beleidsopties 2018
Ik maak verder werk van het nieuwe JKP-concept. Ik wil er een actiegerichter plan van
maken en sterker focussen op de vier maatschappelijke doelen die in het decreet
houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid werden bepaald. Ik zal een
voorstel doen om de decretale bepalingen in die zin aan te passen en het mogelijk maken
dat
het
JKP
opgebouwd
wordt
rond
een
beperkt
aantal
prioritaire,
beleidsdomeinoverschrijdende, complexe thema’s, gelinkt aan de Visienota 2050,
internationale beleidskaders voor het jeugd- en kinderrechtenbeleid en andere
doelgroepgerichte transversale plannen.
In functie van het bepalen van de prioritaire beleidsuitdagingen voor het JKP 2020-2024,
maak ik, in overleg met het Kinderrechtencommissariaat, de Vlaamse jeugdraad, de
reflectiegroep jeugd- en kinderrechtenbeleid en andere relevante actoren, werk van een
stevige omgevingsanalyse en een geloofwaardige toekomstverkenning.
3.3.2 Het kinderrechtenverdrag implementeren
Beleidsrealisaties 2017
Ik
subsidieerde
ook
in
2017
het
Kenniscentrum
Kinderrechten
en
de
Kinderrechtencoalitie.
Het periodiek rapport van België over het kinderrechtenverdrag werd geagendeerd op de
Vlaamse Regering van 16 juni bij wijze van mededeling. De verschillende ontwerpen van
het rapport werden tussentijds geregeld afgetoetst op Vlaams niveau via de
aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid bij de Vlaamse administraties en de
NCRK-vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering. De Nationale Commissie voor de
Rechten van het Kind keurde het rapport goed op 6 juli en de FOD Buitenlandse Zaken
maakte het over aan de Verenigde Naties op de gestelde indiendatum van 14 juli.
In opvolging van de Europese Conferentie over het belang van het kind (december 2014)
is er overleg geweest met Vlaamse actoren om de betekenis voor Vlaanderen beter te
vatten. Een vertaling in het Nederlands van het Algemene Commentaar over het Belang
van het Kind werd ter beschikking gesteld.
Beleidsopties 2018
Ik zal mijn collega-ministers aansporen om mee te werken aan de actualisatie van de
Nationale Indicatoren Kinderrechten ontwikkeld door de NCRK, die als bijlage werden
toegevoegd aan het periodiek rapport. In februari 2018 plant de NCRK een internationale
conferentie over monitoring en indicatoren kinderrechten. Dit belooft een zeer
interessante uitwisseling van goede voorbeelden te worden waar ik graag mijn
medewerking aan verleen.
De Kinderrechtencoalitie subsidieer ik verder voor de voorbereiding van een alternatief
rapport vanuit de NGO-wereld over de uitvoering van het kinderrechtenverdrag in
Vlaanderen.
Alternatieve
rapporten
mogen
verwacht
worden
van
de
Kinderrechtencoalitie, het Kinderrechtencommissariaat en UNICEF België.
Mogelijk wordt België gevraagd om nog in 2018 te antwoorden op vragen (list of issues)
die het VN-kinderrechtencomité in Genève aan België zal stellen, onder meer op basis
van de alternatieve rapporten.
Ik zal mijn volle medewerking verlenen aan de Nationale Commissie voor de Rechten van
het Kind bij de voorbereiding van de verdediging van het Belgische rapport voor het VNComité, wellicht in het voorjaar 2019.
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Met het departement WVG en andere partners wordt gewerkt aan de bewustmaking op
Vlaams niveau rond het belang van het kind.
Ook in 2018 subsidieer ik het Kenniscentrum Kinderrechten (KEKI) .
3.3.3 De samenwerking tussen het jeugdwerk, cultuur, sport en media versterken
Beleidsrealisaties 2017
Cultuur, jeugd en media zijn binnen de Delivery unit voor de Transitieprioriteit Zorg en
Samenleven in 2050 als onderdeel van de Visienota 2050 sterk vertegenwoordigd. Hier
worden de uitdagingen voor de toekomst geconcretiseerd en het overleg met een aantal
markante figuren en de stakeholders uit deze sectoren georganiseerd.
België stelde tijdens een High Level Political Forum van de Verenigde Naties in New York
een evaluatierapport voor over de inspanningen die ons land doet om de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen te verwezenlijken. Vanuit jeugd werd i.s.m. cultuur, sport en
media een substantiële bijdrage geleverd aan de Vlaamse evaluatie.
Pulse organiseerde in en met De Roma zijn trefdag Hoogtij/d, een dag van uitwisseling
en inspiratie, voor mensen uit cultuur, jeugd en media die van duurzaamheid een rode
draad willen maken in hun handelen.
Het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur is een van de nieuwe prioriteiten
voor de periode 2017-2021 die de Vlaamse Regering in 2017 vastlegde voor de
investeringen van het FoCI in gesubsidieerde infrastructuur. In het kader van de
prioriteiten van de Vlaamse klimaat- en energiedoelstelling 2030 en 2050 aangaande het
verminderen van de CO2 uitstoot, werd op de begroting van FoCI 5 miljoen euro voorzien
voor energieleningen voor het plaatsen van zonnepanelen. Organisaties die door de
Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerd worden voor een culturele of een jeugdwerking
kunnen hiervan gebruik maken.
Ik zorgde voor een intersectorale kennisdeling op het gezamenlijk verticaal overleg
vrijwilligersbeleid ter voorbereiding van de SWOT-analyse en visienota Gecoördineerd
vrijwilligersbeleid.
Beleidsopties 2018
De nieuwe structuur in het departement CJM opent perspectieven voor het versterken
van de samenwerking op administratief niveau. De toekomstverkenning voor de transitie
2050 wordt gezamenlijk aangepakt door actoren uit cultuur, sport, media en welzijn.
Verder zoeken we naar een intensere afstemming met de andere prioriteiten, in het
bijzonder Levenslang leren en de dynamische levensloopbaan en Slim wonen en leven.
Ook in 2018 kan beroep worden gedaan op investeringssubsidies van het FOCI voor het
energiezuiniger maken van jeugdinfrastructuur.
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3.3.4. In samenwerking met de minister van Omgeving en Toerisme de problematiek van
zonevreemde jeugdlokalen verder aanpakken
Beleidsrealisaties 2017
Dit thema werd opgenomen in de taskforce bivakplaatsen
Beleidsopties 2018
Het thema blijft een aandachtspunt van de taskforce bivakplaatsen. (zie 1.1.3)
3.3.5. Het jeugdbeleid ondersteunt mee het Vlaams armoedebestrijdingsplan
Beleidsrealisaties 2017
Ik werkte mee aan de actualisering van het Vlaams actieplan armoedebestrijding, en zag
toe op de uitvoering van de acties voor jeugd via het Diversiteitstraject in/en het
jeugdwerk.
In het kader van het Participatiedecreet werden ook in 2017 een aantal jeugdprojecten
met kinderen en jongeren in armoede ondersteund: ‘Vrije tijd in jonge vlucht' van CAW
is het broodnodige brugproject tussen welzijn en jeugdwerk, tussen niet-begeleide
vluchtelingenjongeren en Antwerpse leeftijdsgenoten. De Buffalo Dance Academy is een
sociaal-emancipatorisch project waarbij kinderen en jongeren uit kansengroepen uit de
wijk Nieuw Gent (buurt Stadion) samengebracht worden rond dans, muziek en
buurtgericht engagement. Met dit initiatief wil men het vrijetijdsaanbod en de sociale
cohesie in de wijk versterken. De jongeren die uit het project stromen, nemen geleidelijk
aan de begeleiding op zich. Urban Woorden zette een ontwikkelingstraject op voor
jongeren uit kansengroepen rond radio, gelinkt aan hun nieuwe medialuik. Men mikt op
jongeren met migratieachtergrond of in armoede met interesse in de urban arts, radio (of
media), publieke debat of de activiteiten van Urban Woorden. Jongeren krijgen
opleidingen, feedbacksessies en maken zelf programma's en debatten rond zelfgekozen
thema's.
De Ambrassade maakte verder werk van zijn kerndoel Kinderarmoede: dit mondde uit in
een publieksmoment.
Ik zorgde voor een gericht overleg met vertegenwoordigers van het Netwerk tegen
Armoede over vrijwilligersbeleid en diversiteit in het jeugdwerk. Het Netwerk tegen
Armoede maakt bovendien structureel deel uit van het Beleidsnetwerk Diversiteit.
Beleidsopties 2018
Ik organiseer ook in 2018 tweemaal per jaar een VPAO, waarvan minstens één toegespitst
op jeugd.
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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 2017
Het concept voor een communicatieplatform werd op mijn voorstel door de Vlaamse
Regering goedgekeurd.
In een eerste fase stelden we De Ambrassade aan als projectleider om de contouren van
het platform uit te tekenen. De Ambrassade diende hiertoe een plan van aanpak in op
15 september 2017. In de met hen af te sluiten subsidieovereenkomst (beleidsperiode
2018-2020) nemen we de realisatie van het communicatieplatform op.
In fase twee wordt de lancering van een uniek merk voor jongereninformatie uitgewerkt.
In een derde fase tenslotte wordt het platform verder uitgerold naar meerdere partners,
zodat het kan uitgroeien tot hét communicatiebureau voor de jeugd, als serviceorganisatie
voor een breed veld.
De nieuwe Jongerengids werd, een laatste maal op papier, in september naar alle
Brusselse en Vlaamse lagere scholen, naar de JAC’s en jeugddiensten verspreid.
Beleidsopties 2018
In 2018 lanceer ik het nieuw communicatieplatform voor de jeugd. Hiermee willen we
informatie, advies - en hulpdiensten zichtbaar, vindbaar en toegankelijk maken. Voor
jongeren, én hun begeleiders. Via een breed intersectoraal samenwerkingsverband dat
verspreide initiatieven centraliseert. Het samenwerkingsverband wil zo de versnippering
van jongereninformatie en advies tegengaan.
Jongeren krijgen zo makkelijk toegang tot informatie aangepast aan hun taal en
leefwereld. Duidelijk, bruikbaar, herkenbaar en aantrekkelijk. Zo kunnen jongeren alle
mogelijkheden benutten die voor hen relevant zijn en kunnen ze weloverwogen keuzes
maken. Zo weten ze waar naartoe als het nodig is. En zo kunnen ze meespreken over
zaken die hen aanbelangen.
Het door De Ambrassade ingediende concrete plan van aanpak zal daarbij als basis
dienen, maar dient nog verder technisch uitgewerkt te worden, zeker wat het plan van
aanpak op ICT-vlak betreft. Ik zie er op toe dat daarbij in het bijzonder aandacht besteed
wordt aan de aanbevelingen uit de conceptnota: we maken duidelijke afspraken over de
gewenste output, het organisatiemodel, de ondersteuning van de lokale spelers en de
betrokkenheid
van
referentiespelers
(Awel,
CJP/BILL
(nu
Publiq),
Kinderrechtencommissariaat,…) in het kader van mede-eigenaarschap,…
Daarnaast worden elf verenigingen informatie en participatie voor een nieuwe
beleidsperiode van vier jaar structureel gesubsidieerd (2018 -2021). De middelen
toegekend aan CJP voeg ik toe aan Cultuurnet, dat samen met CJP fusioneerde tot vzw
Publiq.
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4.1.2 Een werkpunt maken van mediawijsheid bij jongeren
Beleidsrealisaties 2017

Ik ondersteun de werking van jongerenmedia-organisaties Mediaraven, Stamp Media, Rec
via het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Het
subsidiebedrag voor 2018 – 2021 heb ik aan alle verenigingen medegedeeld.
Naast de specifieke jongerenmedia-organisaties worden er ook binnen de landelijk
georganiseerde jeugdverenigingen en de cultuureducatieve verenigingen projecten rond
mediawijsheid gerealiseerd, bv. van JES (met project BEAM), Piazza dell’arte en EW 32.
Mediawijs nam de coördinatie van de No Hate campagne in Vlaanderen verder ter harte.
Mediaraven lanceerde, met steun van Mediawijs, een vlogwedstrijd over omgaan met
online haatberichten. Mediawijs nam ook deel aan internationale vormingsinitiatieven en
-trainingen en zorgde voor gerichte communicatie naar belanghebbenden. Er kwam een
No Hate-nieuwsbrief, een website met tools en tips, de vertaling van de publicatie rond
tegenverhalen van de Raad van Europa,…
Mediawijs lanceerde ook de partneroproep ‘No Hate AlterNarratief’. Dit initiatief wil
jongeren en hun begeleiders omkaderen, opleiden en activeren met geteste werkvormen
om peer-to-peer en zoveel mogelijk herstelgericht te reageren op online haatspraak en
desinformatie die kan leiden tot de discriminatie van of gewelddadige aanval op mensen
op basis van afkomst, nationaliteit, religie, cultuur, gender, seksuele voorkeur ...Met
steun van de minister van Welzijn kwam er ook een welzijnspoot - een Brug naar Welzijn
- met de focus op de kennisverhoging bij welzijnswerkers.
Beleidsopties 2018
De No Hate-campagne wordt internationaal geëvalueerd en afgerond in april 2018.
Op het Burgerkabinet 2018 rond media zullen zeer expliciet ook jongeren een plaats
krijgen.
4.1.3 We zorgen voor een duidelijk aanspreekpunt voor kinderen
Beleidsrealisaties 2017
zie 4.1.1 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 2017
Het JOP maakte de vragenlijsten voor de vierde JOP-monitor (14-25 -jarigen), de
schoolmonitor (14-35 -jarigen), en de nieuwe kindmonitor (10-13 -jarigen) op. Het JOP
leverde in het kader van de ad hoc opdrachten de data voor de eerste fiche ‘Jong in
Vlaanderen’. In 2017 zorgde het JOP verder voor de Vlaamse vertegenwoordiging in
verschillende internationale netwerken: Pool of European Youth Researchers (PEYR),
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European Knowledge Centre for Youth Policy (ECKYP), Youth Wiki en Perspectives on
Youth.
De afdeling Jeugd organiseerde in mei en november 2017 de halfjaarlijkse bijeenkomst
van de netwerkgroep Jeugdonderzoek, waar onderzoekers vanuit heel Vlaanderen
resultaten uitwisselen en samenwerkingen aangaan. Ook stuurde de afdeling Jeugd in
samenwerking met KeKi en JOP tweemaal een halfjaarlijkse Nieuwsbrief Jeugdonderzoek
‘Jong Geleerd’ uit.
Beleidsopties 2018
In 2018 zal het JOP de afname van de JOP-monitor 4 bij 14-25 -jarige jongeren, de
afname van de kindmonitor bij 10-13 -jarige kinderen en de afname van de
scholenmonitor bij 14-35 -jarige jongeren in Antwerpen, Gent en Brussel realiseren.
Bijkomend werken ze ook mee aan de afname van de ISCWeB vragenlijst. Dit is een
internationale vragenlijst over het welbevinden van schoolgaande kinderen.
In 2018 zullen de halfjaarlijkse nieuwsbrief ‘Jong Geleerd’ en de netwerkgroep
Jeugdonderzoek worden voortgezet.
In 2018 zal eveneens een geactualiseerde fiche ‘Jong in Vlaanderen’ worden opgemaakt.
Uit de vele kwalitatieve onderzoeken die gebeurd zijn door steden en gemeenten die
streven naar een label Kindvriendelijke Steden en Gemeenten, zal VVJ een aantal
opvallende tendensen filteren en omzetten in aanbevelingen.

4.2.2 We blijven inzetten op kennis over kinderrechten.
Beleidsrealisaties 2017
Ik subsidieer het Kenniscentrum Kinderrechten ook in 2017.Het departement CJM pleegt
geregeld overleg met KEKI omtrent de onderwerpen die in aanmerking komen voor een
vraaggestuurd beleidsadvies door KEKI. Bedoeling is steeds om er nadien concreet mee
aan de slag te gaan. Zo werd in 2017 een beleidsadvies afgeleverd over het versterken
van kinderrechteneducatie in het jeugdwerk. Dit wordt voorgesteld en besproken met de
jeugdsector op 20 november 2017, verjaardag van het Verdrag inzake de Rechten van
het Kind.
Zoals elk jaar worden in november de indicatoren van de Kinderrechtenmonitor
geactualiseerd.
Beleidsopties 2018
Ik zal in 2018 in overleg gaan met KEKI om de onderwerpen van nieuwe beleidsadviezen
te bepalen. Verder zal ik in overleg met de betrokkenen werk maken van de opvolging
van de afgeleverde beleidsadviezen.
4.2.3 De Vlaamse overheid brengt de problematiek van pestgedrag in beeld en zet
prioritair in op een oplossingentraject
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4.2.3 De Vlaamse overheid brengt de problematiek van pestgedrag in beeld en zet
prioritair in op een oplossingentraject
Beleidsrealisaties 2017
We42 maken verder werk van de uitvoering van het Vlaams actieplan betreffende de
bevordering en bescherming van de fysieke, psychische en seksuele integriteit van de
minderjarige in de jeugdhulp en de kinderopvang, het onderwijs, de jeugd- en de
sportsector.
De Ambrassade is opdrachtnemer bij het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk voor het
uitbouwen van een kennisplatform integriteit, en er werd ook vanuit jeugd financieel toe
bijgedragen. De Ambrassade voerde een vooronderzoek uit, op basis van diepteinterviews met sleutelfiguren uit de vijf prioritaire omgevingen van het project (jeugdhulp,
kinderopvang, onderwijs, jeugdwerk en sport), deskresearch en een online survey om
organisaties te bevragen rond relevante kennis, tools, methodieken en producten.
Ik zorgde ervoor dat het jeugdwerk beter in beeld kwam in de jaarlijkse week tegen
pesten (wordt gecoördineerd door Tumult). Zo werd binnen het Netwerk Kies Kleur tegen
Pesten een subwerkgroep Jeugdwerk opgestart door Tumult.
Daarnaast zijn er ook jeugdverenigingen die werk maken van een eigen aanpak tegen
pesten, zoals Top Vakantie, Krunsj en Sporta.
In 2017 kwam de werkgroep integriteit tweemaal samen. In het kader van deze
werkgroep ontstond het initiatief om een startmoment voor aanspreekpunten integriteit
te organiseren op 9 november 2017. De organisatie ligt in handen van het departement
CJM in samenwerking met de jeugdorganisaties Jong & Van Zin en Tumult.
De Ambrassade is partner in het Europees Erasmus+ project ‘Young ambassadors for
youth information against discrimination’, gelinkt aan de No Hate Speech campagne die
jongeren wil oproepen om haatspraak tegen te gaan. Die boodschap is het sterkst als
jongeren zelf andere jongeren hierop wijzen. Daarom kwamen er in september 2016 in
Slovenië jongeren samen uit verschillende hoeken van Europa. De Ambrassade
selecteerde hiervoor 2 jongerenambassadeurs jeugdinfo. De lancering van de Vlaamse
No Hate Speech campagne (december 2016) kreeg heel wat aandacht op tv, radio en in
de geschreven pers. De Ambrassade maakt actief deel uit van het No Hate Speech
Platform Vlaanderen en koppelde concrete acties aan de missie van het platform. Samen
met Mediaraven en Mediawijs organiseerde ze de WEETEWA vlogwedstrijd, waarbij
jongeren tussen 13 en 30 jaar uitgedaagd werden om te vloggen over online haat. MNM
en Youtube ondersteunden deze wedstrijd. Daarnaast draagt het project Wereldspelers
het No Hate logo uit en ook Jongerengids besteedt extra aandacht aan online haatspraak.

Beleidsopties 2018
In uitvoering van het Vlaams actieplan betreffende de bevordering en bescherming van
de fysieke, psychische en seksuele integriteit van de minderjarige in de jeugdhulp en de
kinderopvang, het onderwijs, de jeugd- en de sportsector zal het Kennisplein integriteit
eind 2017- begin 2018 operationeel zijn. Het wetenschappelijk onderzoek m.b.t. geweld
op kinderen en jongeren, dat momenteel loopt in opdracht van het departement WVG,
zal afgerond worden tegen het najaar 2018. Via de stuurgroep volgen we het van nabij
op.
Ik
bekijk
samen
met
de
andere
betrokken
beleidsdomeinen
en
de
WVG/Sport/Jeugd/onderwijspartners hoe het werken met ‘aanspreekpunten integriteit’
uitgebouwd, verankerd en ondersteund kan worden via vorming en intervisie. Tevens
43

V laams Par le m e n t

1342 (2017-2018) – Nr. 1

45

werk ik in samenwerking met de betrokken beleidsdomeinen verder aan de versterking
van een preventieve en ondersteunende aanpak van (cyber)pesten.
Op uitnodiging van Tumult zal VVJ vanaf 2018 participeren aan het jeugdnetwerk tegen
pesten. Daarbij zal VVJ de link maken met de rol van de lokale jeugddiensten en het
gemeentelijk beleid voor kinderen en jongeren.
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IV.

KOPPELING MET DE BEGROTING

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

Begrotingsartikel
HB0/1HC-I-2-AK/WT
HB0/1HG-I-2-AA/WT
HB0/1HG-I-2-AC/WT
HB0/1HG-I-2-AD/WT
HB0/1HG-I-2-AF/WT
HB0/1HG-I-2-AY/IS

OD 1.1 We ondersteunen het bestaande
jeugdwerk in al zijn facetten

HB0/1HG-I-2-AA/WT
HB0/1HG-I-2-AC/WT
HB0/1HG-I-2-AD/WT
HB0/1HG-I-2-AY/IS

OD 1.2 We bieden oplossingen aan voor
bestaande problemen

HB0/1HC-I-2-AK/WT
HB0/1HG-I2-AA/WT
HB0/1HG-I2-AC/WT
HB0/1HG-I2-AD/WT
HB0/1HG-I2-AF/WT

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
de verschillende beleidsdomeinen
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HB0/1HG-I2-AA/WT
HB0/1HG-I2-AB/WT
HB0/1HG-I2-AC/WT
HB0/1HG-I2-AF/WT
HB0/1HC-I-2-AK/WT
HB0/1HG-I2-AA/WT
HB0/1HG-I2-AB/WT
HB0/1HG-I2-AC/WT
HB0/1HG-I2-AF/WT
HB0/1HG-I2-AC/WT
HB0/1HG-I2-AA/WT
HB0/1HG-I2-AB/WT
HB0/1HG-I2-AC/WT
HB0/1HG-I2-AD/WT
HB0/1HG-I2-AA/WT
HB0/1HG-I2-AB/WT
HB0/1HG-I2-AC/WT
HB0/1HG-I2-AA/WT
HB0/1HG-I2-AC/WT
HB0/1HG-I2-AA/WT
HB0/1HG-I2-AB/WT
HB0/1HG-I2-AC/WT
HB0/1HG-I2-AD/WT

1342 (2017-2018) – Nr. 1
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

47
HB0/1HG-I2-AA/WT
HB0/1HG-I2-AB/WT
HB0/1HG-I2-AC/WT
HB0/1HG-I2-AC/WT
HB0/1HG-I2-AA/WT
HB0/1HG-I2-AB/WT
HB0/1HG-I2-AC/WT
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BIJLAGEN
BIJLAGE 1: EEN UITTREKSEL UIT DE REGELGEVINGSAGENDA
SD 1 We bouwen de kracht van het jeugdwerk verder uit
- Decreet bovenlokaal jeugdwerk
-

Uitvoeringsbesluit bovenlokaal jeugdwerk

BIJLAGE 2: OVERZICHT VAN DE WIJZE WAAROP GEVOLG WERD GEGEVEN AAN
DE RESOLUTIES EN MOTIES VAN HET VLAAMS PARLEMENT TIJDENS DE LOPENDE
LEGISLATUUR

Resolutie 811 betreffende de toegang tot en het gebruik van diensten van de
informatiemaatschappij door jongeren
1° blijvend in te zetten op mediawijsheid als beleidsprioriteit binnen het Vlaamse
jeugd- en mediabeleid, met bijzondere aandacht voor voldoende mediatoegang
voor en de mediageletterdheid van kwetsbare doelgroepen, teneinde
mediagebruikers mediawijsheidscompetenties te laten verwerven om
bewust en kritisch te kunnen omgaan met nieuwe (sociale) media;
2° daarbij vast te houden aan de idee dat selectieve toegang van jongeren tot
nieuwe (sociale) media niet als het juiste antwoord wordt gezien voor bepaalde
nadelen van nieuwe (sociale) media, maar dat anderzijds daarbij ouders en
andere intermediairen wel voldoende handvatten dienen aangereikt te worden
om kinderen te begeleiden in hun mediagebruik, via onderwijsinstellingen,
centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), welzijnsorganisaties, Kenniscentrum
Mediawijsheid en andere intermediairen;
3° te onderkennen dat mediabedrijven een belangrijke rol te spelen hebben in het
realiseren van een ‘beschermde participatie’ van minderjarigen, en deze te stimuleren om
hun rol in deze materie op te nemen;
4° er bij de Federale Regering voor te pleiten om tegen het moment dat de
Europese verordening geïmplementeerd wordt in 2018, gebruik te maken
van de mogelijkheid, vervat in artikel 8 van de nieuwe algemene verordening
Gegevensbescherming, om te voorzien in een lagere leeftijd voor de toestemming
van kinderen met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij,
met name vanaf 13 jaar.
Ik gaf dit advies door aan federaal collega De Backer.
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Resolutie van 27 mei 2015 betreffende de bestrijding van gewelddadige radicalisering
(bevoegdheid Jeugdbeleid)
inzake preventie en sensibilisering:
3° preventieve maatregelen te nemen die de voedingsbodem of risicofactoren voor
radicalisering wegnemen. Bijvoorbeeld door de ongekwalificeerde uit-stroom 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
over
de
gezamenlijke
projectoproep
‘Positieve
Identiteitsontwikkeling’, waarrond een toonmoment zal worden georganiseerd om
zo de geleerde lessen en goede praktijken verder te verspreiden bij
eerstelijnswerkers.
7° 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-detraineraanpak;
11° rond jongeren die dreigen te radicaliseren systematisch overleg tussen alle relevante
partners aan te moedigen en te faciliteren. Daarbij kan gedacht worden aan partnertafels
met onderwijzend personeel, preventiewerkers, welzijnswerkers, straathoekwerkers of
verantwoordelijken van jeugd- en sportclubs, politie;
Vanuit de afdeling Jeugd wordt er ingezet op een structureel sectoroverleg met
verschillende jeugdorganisaties om zo de nodige input te verzamelen, vinger aan
de pols te houden en kennis te verspreiden. In 2017 zullen zij minstens 4 keer
samenkomen. Aan dit overleg hebben al verschillende organisaties deelgenomen
zoals: Uit de Marge, De Ambrassade, VVJ, Formaat, JES, Partage en Couleurs,
MSC, Kras jeugdwerk, Arktos en Groep Intro. Deze lijst kan steeds worden
aangepast en uitgebreid indien nodig.
inzake veiligheid en deradicalisering:
27° het Vlaams Platform Radicalisering, met zijn afgevaardigden van alle betrokken
overheidsdiensten, goed uit te bouwen. Het moet een centraal aanspreekpunt zijn dat
snel de eerste tekenen van radicalisering kan detecteren en dat daarrond snel alle
informatie en expertise samenbrengt. Het moet ook dienen als een platform dat alle
kennis en expertise die opgedaan wordt, verzamelt en voor alle deelnemers beschikbaar
maakt.
De afdeling Jeugd is vertegenwoordigd op dit platform en blijft ook het actieplan
preventie van radicalisering en polarisering zo opvolgen. Daarnaast is er het
sectoroverleg waarnaar de informatie wordt ontsloten en noden uit de praktijk
worden meegenomen.
inzake gedeeld burgerschap en gemeenschapsvorming:
40° een actief beleid van gelijke kansen en non-discriminatie te voeren om het gedeelde
burgerschap te versterken;
41° 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
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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;
Zie BB 2.1.1. rond het traject ‘Diversiteit en/in het jeugdwerk’ en de samenwerking
rond het Horizontaal Integratiebeleidsplan.
inzake samenwerking met andere beleidsniveaus:
45° best practices uit het buitenland te verzamelen en te implementeren in het Vlaamse
en lokale beleid ter bestrijding van het radicalisme. Ook de aanbevelingen van het
Radicalisation Awareness Network (RAN) moeten op die wijze omgezet worden;
Zie BB 3.1.2. rond de samenwerking tussen Frankrijk en de Belgische ministers
van jeugd.
In 2016 nam mijn administratie deel aan de expert groep rond ‘active citizenship,
prevention of marginalisation and violent radicalisation’ op initiatief van de
Europese commissie. Hier werd een toolbox ontwikkeld met theoretische
achtergrond en een bundeling van goede praktijken vanuit de verschillende
lidstaten die hebben deelgenomen. Deze brochure verscheen in 2017 en zal
worden vertaald en beschikbaar worden gemaakt voor het Vlaamse jeugdwerk.
inzake ouders, familie en naaste omgeving:
50° alle initiatieven te ondersteunen die geloofwaardige tegenverhalen of
counternarratives ontwikkelen waarmee het extremistische discours ondermijnd kan
worden;
Zie BB 4.1.2 rond de initiatieven van de No Hate campagne.
In de strijd tegen radicalisering en gewelddadig extremisme werd in 2016 een
samenwerking opgezet tussen de 3 gemeenschappen in België en de Franse
overheid toegespitst op jeugdbeleid. Er kwam een gezamenlijke verklaring en een
uitwisselingsprogramma werd voorbereid. De ministers van beide landen
bevestigden het belang van een inclusief, emanciperend en preventief jeugdbeleid.
Er werden vervolgens 3 bijeenkomsten georganiseerd met verschillende focussen,
gericht op uitwisseling en inspireren via goede praktijken. Op 22 september ging
het over online campagnes en acties om een extremistisch discours tegen te gaan.
Dit luik werd georganiseerd door de Franse gemeenschap.
52° in te zetten op brede preventieve gezinsondersteuning via ‘Huizen van het Kind’ en
via het jeugdwerk;
gezamenlijke
projectoproep
‘Positieve
Zie
BB
2.1.1
over
de
Identiteitsontwikkeling’, waarrond een toonmoment zal worden georganiseerd om
zo de geleerde lessen en goede praktijken verder te verspreiden bij
eerstelijnswerkers.
inzake de rol van de media:
53° te investeren in maatschappelijke initiatieven die een tegenverhaal bieden aan
digitale propaganda op internet en sociale media;
Zie BB 4.1.2 rond de initiatieven van de No Hate campagne.
Zie BB 3.1.2. rond de samenwerking tussen Frankrijk en de Belgische ministers
van jeugd.
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In de strijd tegen radicalisering en gewelddadig extremisme werd in 2016 een
samenwerking opgezet tussen de 3 gemeenschappen in België en de Franse
overheid toegespitst op jeugdbeleid. Er kwam een gezamenlijke verklaring en een
uitwisselingsprogramma werd voorbereid. De informatie over het hele traject werd
verspreid bij het Vlaams overlegplatform en sectoroverleg. Ook de geleerde lessen
en goede praktijken zullen na afloop hier opnieuw worden gedeeld.
55° zelf een positief inclusief verhaal te ontwikkelen en te verspreiden via al haar
infokanalen, waaronder de sociale media.
Zie BB 4.1.2 rond de initiatieven van de No Hate campagne.
Zie BB 4.1.1 over het opstarten van een communicatieplatform voor kinderen en
jongeren.
Resolutie
van
11
januari
2017
schoonheidswedstrijden voor kinderen

betreffende

de

ontoelaatbaarheid

van

1° in het beleid ten aanzien van kinderen in te zetten op het bevorderen van het
zelfvertrouwen en een positieve lichaamsbeleving;
Zie 3.3.2
Ik zie erop toe dat het recht van het kind [erkennen]om te worden beschermd
tegen economische exploitatie en tegen het verrichten van werk dat naar alle
waarschijnlijkheid gevaarlijk is of de opvoeding van het kind zal hinderen, of
schadelijk zal zijn voor de gezondheid of de lichamelijke, geestelijke, intellectuele,
zedelijke of maatschappelijke ontwikkeling van het kind’ (artikel 32), wordt
nageleefd.
2° in overleg met de Federale Regering na te gaan welke juridische mogelijkheden er zijn
om schoonheidswedstrijden voor kinderen jonger dan 16 jaar te verbieden
Geen nieuwe ontwikkelingen
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BIJLAGE 3: INHOUDELIJKE RAPPORTERING OVER DE OPVOLGING VAN DE
AANBEVELINGEN VAN HET REKENHOF.
Nihil
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BIJLAGE 4: 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.
Nihil
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