Kort verslag van mijn deelname aan het

2nd European Platform of Youth Centres
van 16 tot 19 mei 2011 in het European Youth Centre
Strasbourg.

Vooraf
Op vraag van de Afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal-Cultureel
Werk voor Jeugd en met akkoord van Rudy Verhoeven, voorzitter van de
vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme, nam ik deel aan dit platform.
In een voorbereidend gesprek met Jan Vanhee, verantwoordelijk voor het
internationaal jeugdbeleid bij de afdeling, werd het doel van het platform
toegelicht.
Tijdens de eerste bijeenkomst van het platform werden de algemene
richtlijnen besproken om te komen tot een “Quality Label of the Council of
Europe”. Ondertussen werden de criteria en de lijst met indicatoren op
papier gezet. De volledige brochure hierover kan geraadpleegd worden via
deze link:
http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/IG_Coop/CoE_quality_label_youth
_centres_en.pdf
Het tweede platform had als opdracht om zich buigen over dit werkstuk.
Van Jan Vanhee kreeg ik volgende vragen mee:
- Is de ontwikkelde format zinvol?
- Past Destelheide in deze format?
- Welke mogelijkheden zie je in dit voorstel?
Deelnemers
Volgende landen waren vertegenwoordigd op het platform: Andorra
(Manel Sanchez Garcia), België (Guy Uyttebroeck), Estland (Kaur Kötsi),
Finland (Kaisa Pyhala), Italië (Emma Perrelli), Luxemburg (Michel Grevis),
Portugal Luis Miguel Nascimento en Jorge Orlando Queiros), Roemenië
(Mugurel Stan) en Turkije (Zeynep Tugce Ciftcibasi Guc). Er waren ook
vertegenwoordigers van the European Network of Youth Centres (EYCN –
Viv McKee)) en van the European Steering Committee on Youth (CDEJ –
Georges Metz).
Het voorzitterschap van deze vergadering was in handen van Tina Mulcahy
van de Council of Europe – Directorate of Youth and Sport.

Er was ook permanent een ondersteunend team van de Raad voor Europa
– Directoraat Jeugd en Sport. De verslaggever was Milosz Czerniejewski
(Polen)
Werkwijze
Het grootste gedeelte van de tijd werd er plenair vergaderd. Tussendoor
werden vragen en taken besproken in werkgroepen. Sommige items
werden ingeleid door sprekers. De sprekers waren: Hans-Joachim Schild,
Rui Gomes en Michael Ingledow.
Elk land gaf ook een presentatie van ongeveer 15 minuten om het eigen
centrum voor te stellen.
De voertaal was het Engels.
Bevindingen
- Het deelnemen aan dit platform was zeker een vast een boeiende,
leerrijke en horizonverruimende ervaring. Het was ook aangenaam om
vast te stellen dat de Vlaamse Gemeenschap in het algemeen en Jan
Vanhee in het bijzonder zeer hoog staan aangeschreven op dit Europese
forum.
- Uit de presentaties van de verschillende centra bleek dat de
tegenstelling tussen het voormalige Oost en West-Europa nog steeds
voelbaar zijn. Dit blijkt vooral uit de aansturing van de centra en de
beschikbare middelen. In de beoordeling op basis van de criteria wordt
dus best enige flexbiliteit ingebouwd om minder kapitaalkrachtige centra
ook de kans te geven in aanmerking te komen voor dit label. Op de
vergadering deed ik het voorstel om eventueel te werken met
tussenstappen, zonder evenwel een sterrensysteem uit te bouwen voor de
jeugdcentra. Het toekennen van een tussentijdse erkenning als kandidaat
of aspirant labelhouder zou het geheel zeker en vast democratiseren.
- De criteria waar extra aandacht werd aan besteed (sprekers +
opdrachten voor werkgroepen) waren de “non-formal education” en
“human rights education”. Vooral de “non-formal education” past perfect
in de huidige tekening van Destelheide en maakt deel uit van de
dagelijkse werking.
- Het ontwikkelde format lijkt me zeer zinvol, maar bijsturingen zijn nodig.
Vooral de ontwikkeling van een vlotte, transparante en economisch
verantwoorde procedure lijkt me essentieel om dit label de nodige
uitstraling te bezorgen en het democratische karakter ervan te bewaren.

- De stappen om het label te behalen zijn:
1. Kandidaatstelling
2. Assessment
3. Verkennend bezoek expertengroep
4. Ontwikkelingsfase op basis van het verslag van de expertengroep.
5. Tweede bezoek expertengroep
6. Toekenning kwaliteitslabel
- De deelnemende groep aan dit platform was vrij heterogeen
samengesteld. Rond de tafel zaten verantwoordelijken voor de uitbating
van diverse centra, maar ook afgevaardigden van de bevoegde overheid.
Dit vergemakkelijkte de debatten niet. Naar de toekomst toe zou het
beter zijn om naargelang de te behandelen items te opteren voor een
platformvergadering met een meer homogene groep.
- Vooral het contact met Michel Grevis, verantwoordelijke van het
jeugdcentrum Marienthal in Hollenfels (Luxemburg), was zeer interessant.
Dit centrum heeft een educatieve dienst die volledig is gefocust op het
duurzaam ondernemen. Het centrum zelf wordt ook op een zeer
ecologisch verantwoorde wijze uitgebaat. Het verder onderhouden van
wederzijdse contacten en het uitwisselen van ideeën rond exploitatie
kunnen zowel Destelheide (en ook de Hoge Rielen) als Marienthal ten
goede komen.
- De rondleiding in het Europen Youth Centre Strasbourg was ook
interessant. Het gebouw is één jaar jonger dan Destelheide en diverse
elementen in de architectuur vertonen grote gelijkenissen. De
multimediazaal voor de plenaire vergaderingen was behoorlijk
indrukwekkend. Opvallend was het feit dat diverse Europese landen de
subsidiëring voor de inrichting van verschillende lokalen of
gemeenschappelijke ruimtes op zich hadden genomen. De ontwerpen
hiervoor werden gemaakt door architecten uit de subsidiërende landen. De
globale visie rond deze verfraaiingswerken was me echter absoluut niet
duidelijk.
- Het officiële verslag van dit platform wordt opgesteld door de rapporteur
en documentalist Milosz Czeniejewski en volgt later.
Kostprijs voor het behalen van het kwaliteitslabel
De enige kost voor het behalen van het “Quality Label of the Council of
Europe” is de verblijfskost (overnachtingen en maaltijden) van twee
bezoeken van de expertengroep.

Conclusie
- Het is de wens van de Raad van Europa om dit label de komende periode
verder te ontwikkelen. Het Vormingscentrum Destelheide zou perfect
kunnen functioneren als testcase voor dit nieuwe kwaliteitslabel.
Destelheide staat mijns inziens zeer ver om te voldoen aan de gestelde
criteria. Ook vanuit de European Steering Committee on Youth (CDEJ –
Georges Metz) en Tina Mulcahy van de Council of Europe – Directorate of
Youth and Sport was de interesse groot om Destelheide als eerste
centrum door te lichten.
- Ook de Hoge Rielen voldoet aan het grootste gedeelte van de
vastgelegde criteria en zou dit traject in een daaropvolgende fase ook
kunnen doorlopen.

Guy Uyttebroeck
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