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1. Chronologische beschrijving van de bezoeken
Het thema van het seminarie was ‘Developing cross-sectoral youth policy on local
level’. Voor de inhoudelijke output verwijzen we naar het officiële verslag van de
trainers van het seminarie. Er waren enkel bezoeken op woensdag aan de steden
Alytus en Trakai waarvan we hieronder een verslag weergeven.
Woensdag 23 maart, bezoek aan Alytus en Trakai
ALYTUS
Woensdag 23 maart brachten we in de voormiddag een bezoek aan Alytus. In de
raadszaal van het stadhuis worden we opgewacht door afgevaardigden van de
administratie, de (obligate) politie en jongerenorganisaties.
Alytus is een industriële stad van een 63.000 inwoners waarvan ongeveer 16.000
jongeren tussen de 14 en 29 jaar. We krijgen een mooie presentatie van de stad. Via
mooie promotiefilmpjes probeert Alytus duidelijk buitenlandse investeerders aan te
trekken. Het ‘organigram’ van de stad, gebracht door de jeugdcoördinator, schetst de
manier waarop lokaal jeugdbeleid werkt in Alytus.

Dit gebeurt op een projectmatige manier via de ‘youth council’. Deze is samengesteld
uit zeven ambtenaren/politici en zeven jongeren die worden afgevaardigd door de
‘Union’. De ‘Union’ is een soort van ‘ronde tafel’ en is samengesteld uit
afgevaardigden van de 20 lokale jeugdorganisaties die werken voor en door jongeren.
Ze nemen de gemeenschappelijke communicatie op zich en organiseren
gemeenschappelijke evenementen voor hun jongerenverenigingen. De ‘youth council’
is verantwoordelijk voor de besluitvorming met betrekking tot de implementatie van het
lokale jeugdbeleid. Één van de belangrijkste opdrachten van de ‘youth council’ is het
beoordelen van projectvoorstellen. Er bestaan geen structurele subsidies en de
jongerenorganisaties moeten elk jaar een projectvoorstel indienen. De
jeugdcoördinator ‘coördineert’ de youth council en zorgt voor correcte
informatiedoorstroming tussen de verschillende partners. Het budget is naar Litouwse
normen behoorlijk en bedraagt 75.000 Litas.
Naast de jeugdcoördinator stellen ook afgevaardigden van verschillende
‘jeugdgerelateerde’ organisaties zichzelf en hun werking voor. Dat is onder meer het
geval voor de politie, een soort ‘jeugdbescherming’ en het ‘employee center’ (zeer
vergelijkbaar met onze Lokale Werkwinkel). Ook de afgevaardigde jongeren van de
‘Union’, de eerder genoemde overkoepeling van alle jongerenorganisaties, geven een
enthousiaste toelichting van hun werking. Ze sommen ook op wie ze ervaren als
‘partners’ daarin. Dat zijn dan het cultuurcentrum, het jeugdcentrum (dat we jammer
genoeg niet konden bezoeken), een lokale radiozender (FM 99) en het lokale tvstation (Drukjos TV).
TRAKAI
Na de middag worden we verwelkomd op het gemeentehuis van Trakai. Ook hier
krijgen we hetzelfde verhaal met betrekking tot de ‘youth council’. Het grootste deel
van de presentatie gaat echter naar de werking van de ‘Local Action Group’ in het
kader van het Europese Leader-programma. Iedere gemeente heeft hier zo’n groep
die de acties in kader van Leader voorbereidt en uitvoert. Het gaat om rurale actoren
die op lange termijn het potentieel van de regio en levenskwaliteit op het platteland
uitbouwen. Concreet gaat het in Trakai om 43 actoren die verdeeld zijn in vier
werkgroepen (coördinatie/fin.,sociale zaken, cultuur/sport/toerisme, (inter)nationale
samenwerking). Aanvankelijk was het niet meteen duidelijk wat het doel was van het
bezoek, gezien een duidelijk ‘jeugd’profiel ontbrak. Later werd duidelijk dat het ging
om het aspect ‘crossectoraal’ werken in die Leader-projecten.
Terug in Daugerdiskes bespraken we de input die we vanuit de bezoeken kregen. De
input van iedereen staat hieronder beschreven. Wij als delegatie vonden het bezoek
aan Alytus formeel met weinig kans tot ‘interactie’ en gesprek met bv. de
jongerenafgevaardigden, aan de andere kant was het interessant om te zien hoe het
in Litouwen concreet werkt in een grotere stad.

an de delegatie
2. Informatie Jeugd(werk)beleid
In dit onderdeel schetsen we het lokale jeugdbeleid van de drie andere delegaties met
de insteek naar cross-sectoral youth policy.
JURBARKAS (Litouwen)
Jurbarkas is een, naar onze normen, middelgrote stad in Litouwen met 34730
inwoners waarvan 7937 jongeren tussen de 14 en 29 jaar. Deze leeftijdscategorie
wordt in Litouwen officieel als jeugd beschouwd.
Het lokale jeugdbeleid verloopt net zoals in Alytus. De lokale jeugdcoördinator maakt
deel uit van de gemeentelijke administratie. Deze heeft contacten met de
jeugdorganisaties, de niet georganiseerde jeugd, de ‘union’ van jeugdorganisaties en
de ‘council of youth affairs’. Deze laatste staat in voor de implementatie van het lokale
jeugdbeleid en is samengesteld uit zes afgevaardigden van de ‘union’ en zes
afgevaardigden vanuit de gemeente (ambtenaren en politici).

De jeugdraad vertegenwoordigt de opinie van de jeugd en van de jeugdorganisaties
op het niveau van de gemeente. De raad neemt deel aan alle discussies met
betrekking tot jeugdmateries zoals onderwijs, politie, cultureel centrum, NGO,…
De leden van de jeugdraad nemen ook deel aan jeugdevenementen.
De belangrijkste doelstellingen van een lokaal jeugdbeleid zijn het aanbieden van
vrijetijdsactiviteiten voor jongeren en misdaadpreventie.

De activiteiten situeren zich op het niveau van
- Cultuur
o informele opleiding
o kunsten (zang, dans, theater,…)
o Vrijetijds’entertainment’
- Sport
o Informele opleiding (training, competitie)
o Sportevenementen
o Sportkampen
- Educatie
o Onderwijs
o Informele opleiding op school
- Rechtshandhaving
o Informatie-uitwisseling
o Preventie
Er wordt cross-sectoraal gewerkt door middel van overlegorganen en participatie an
jeugdactiviteiten.
Partners op dit niveau zijn:
- De gemeente
- Het sportcentrum
- Kunstscholen
- NGO
- Cultureel centrum
- Politie
- Onderwijs
- bibliotheek

PÕLVA (Estland)
Põlva is een kleine gemeente in Estland. De gemeente telt ongeveer 6300 inwoners
waarvan 1700 tussen de zeven en de zesentwintig jaar.
De gemeente telt drie scholen waarvan één voor kinderen met een beperking, die
hobbyscholen (kunstonderwijs), een open jeugdcentrum, en cultuurcentrum, twee
kleuterscholen en een kinderdagverblijf.
Vermits het om een kleine gemeente gaat beperkt het ‘cross-sectoral youth policy’
zich tot het afspreken van jaarthema’s, overleg in de schoolcommissie, ruimtelijke
ordening, zomerstages, gezondheidspreventie, gemeentelijk ontwikkelingsplan en
formeel en informeel overleg.
TALSI (Letland)
Het stadje Talsi heeft ruim 11.100 inwoners. Het district telt ongeveer 50.000
inwoners. Het district Talsi beschikt over een ‘regional youth affairs council’. Dit is een
officieel adviesorgaan in het leven geroepen door de lokale overheid. Deze ‘regionale
raad voor jeugdzaken’ analyseert en ontwikkelt voorstellen met betrekking tot het
jeugdbeleid en de implementatie ervan. De raad is samengesteld uit afgevaardigden
van diensten en organisaties die werken rond kinderen en jongeren (onderwijs,
cultuur, sport, NGO, politie, sociale zaken,…) wat ook hun insteek met betrekking tot
cross-sectoral youth policy is.

Talsi beschikt ver een regionaal jeugdcentrum. Dit stuurt o.a. de jeugdwerkers in de
andere jeugdcentra en scholen aan. Jongeren tot 25 jaar kunnen er terecht om
zichzelf te ontwikkelen via één of meerdere van de vele programma’s die het
jeugdcentrum aanbiedt (kunst, theater, dans, taal, …) of ze kunnen deelnemen aan de
aangeboden vrijetijdsactiviteiten. Jongeren kunnen er ook terecht voor allerhande
informatie. Het regionale jeugdcentrum ondersteunt ook het jeugdplatform TAS.ES. Dit
platform bestaat uit 50 deelnemers afkomstig uit jeugdverenigingen, jeugdcentra, niet
georganiseerde jeugd, politieke jongerenverenigingen, NGO’s of
studentenverenigingen. Ze denken maandelijks in grote groep of werkgroepen na over
jeugdproblematieken, organiseren seminaries en tal van activiteiten en nemen deel
aan internationale uitwisselingen,…

3. Terugkoppeling ten aanzien van het Jeugd(werk)beleid
In onze eigen stad Tienen wordt er reeds geruime tijd werk gemaakt van crosssectoral youth policy. Door deelname aan dit seminarie zijn bestaande banden
versterkt maar zijn we ons er ook terdege van bewust dat er nog domeinen zijn waar
de link met ‘jeugd’ niet steeds (spontaan) wordt gelegd of waar het moeilijk is om een
voet tussen de deur te krijgen. Hier willen we in ieder geval meer op inzetten. Het
nieuwe systeem van beleid- en beheerscyclus biedt hier wat ons betreft een aantal
mogelijkheden. Binnen de vrijetijdssector zal hierover verder overlegd gepleegd
worden.

4. Verdere opvolging
Concrete vragen naar een samenwerking of een uitwisseling waren er niet. Elke
deelnemende stad nam voor zichzelf een aantal ideeën en werkpunten mee en kan
hiermee aan de slag.
Bij de evaluatie kwam vooral aan bod dat er misschien beter eerst een congres kan
worden georganiseerd met specialisten uit verschillend landen. Dit omdat het
jeugdbeleid in de verschillende landen op andere snelheden vaart en dat gezamenlijke
visies en begrippen misschien beter eerst door een aantal specialisten dienen te
worden verfijnd.
5. Evaluatie
Het seminarie werd door onze delegatie als interessant en verrijkend beschouwd. We
vonden het echter jammer dat de delegaties van de andere steden niet steeds even
representatief waren (een aantal delegatieleden hadden geen enkele link met
jeugdwerk en waren enkel mee om te tolken) en de Engelse taal niet machtig waren.
Dit vertraagde het proces.
De twee bezoeken aan Alytus en Trakai waren zeer formeel en weinig praktijkgericht.
Er was geen mogelijkheid tot interactie met de lokale jeugdwerkers of afgevaardigden
van jongerenverenigingen. Dat vonden we jammer. We hadden immers graag de sfeer
van het lokale jeugdwerk ingeademd. Een gemiste kans.
Voor onszelf was het seminarie de gelegenheid om met de vrijetijdssector stil te staan
rond het thema en ons erin te verdiepen. Er is reeds een goede afstemming maar
deze kan en moet nog altijd beter.
6. Achtergrondartikel
Van 21 tot en met 25 maart was het plaatsje Daugerdiskes in Litouwen ‘the place to
be’ voor een seminarie met als thema: ‘Developing cross-sectoral youth policy on local
level’. Voor dit seminarie waren er delegaties uit Põlva (Estland), Talsi (Letland)
Jurbarkas (Litouwen) en Tienen (Vlaanderen). In eerste instantie werd er gewerkt naar
een gemeenschappelijke begripsomschrijving van cross-sectoral youth policy. In elk
land is er een andere kijk op jeugdbeleid en heeft het zich historisch op een andere
manier ontwikkeld wat het natuurlijk ook weer interessant maakt. Vervolgens stelde
elke delegatie hun lokaal jeugdbeleid voor met een cross-sectorale insteek. Op
woensdag volgde dan twee bezoeken aan de steden Alytus en Trakai. Ten slotte
werden de delegaties uitgenodigd om stil te staan bij hun huidige invulling van crosssectoral youth policy en hoe ze kan worden verbeterd. Het was een interessant
seminarie om op basis van uitwisseling, reflectie en intervisie stil te staan bij je eigen
manier van werken.

