SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 116
van MIRANDA VAN EETVELDE
datum: 11 februari 2015

aan SVEN GATZ
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL

Jeugdwerk - Dag van de diversiteit
In Vlaanderen hebben we een traditie van een rijk, levendig en sterk jeugdwerk. In het
buitenland wordt ons jeugdwerk dan ook frequent aangehaald als voorbeeld. Echter heeft
het bestaande jeugdwerk ook te kampen met een aantal tekortkomingen. Eén
tekortkoming betreft de geringe diversiteit binnen het jeugdwerk. Dit wordt ook zo
aangegeven in de managementsamenvatting van de beleidsnota Jeugd: “Hoewel het op
weinig andere plaatsten in Europa steviger is ingeplant, slaagt het Vlaams jeugdwerk er
ondanks jarenlange stimulerende maatregelen onvoldoende in om een evenwichtige
participatie van bepaalde doelgroepen te realiseren: meisjes, jongeren met een
beperking, jongeren met een lagere opleiding, of een migratie-achtergrond zijn
ondervertegenwoordigd.”
De minister wil inzetten op jeugdwerk dat alle jongeren bereikt. Om de diversiteit in het
jeugdwerk te bevorderen, kondigt hij in zijn Beleidsnota Jeugd 2014-2019 het volgende
aan: “En ik wil bijvoorbeeld door een dag van de diversiteit, de ontmoeting tussen
verschillende groepen jongeren stimuleren. Daarnaast blijven de middelen voor
experimenteel jeugdwerk en voor jeugdorganisaties gericht op maatschappelijk
kwetsbare jongeren bestaan.“
1. Uit de beleidsnota Jeugd blijkt dat de minister de intentie heeft om een “dag van de
diversiteit” te organiseren.
a)

Heeft de minister reeds concrete stappen ondernomen om dit initiatief
daadwerkelijk uit te werken?

b)

Kan de minister reeds meer duiding geven bij de concrete invulling en finaliteit
van deze “dag van de diversiteit”?

c)

Binnen welke termijn verwacht de minister dat er voor het eerst een dag van de
diversiteit georganiseerd zal worden?

2. Op welke manier zal de minister de moeilijk te bereiken groepen (meisjes, jongeren
met een beperking, jongeren met een lagere opleiding, of een migratie-achtergrond)
trachten te motiveren om wél deel te nemen aan dit initiatief?
3. Het lijkt waarschijnlijk dat, om deze dag van de diversiteit te laten uitgroeien tot een
succesvol evenement, samengewerkt zal moeten worden met verschillende actoren
en verenigingen binnen en buiten de jeugdsector.

Denkt de minister reeds aan concrete partners om dit initiatief mee te dragen, uit te
werken en te organiseren? Zo ja, aan welke partners binnen en buiten de jeugdsector
denkt de minister concreet?
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1. De ‘Dag van de Diversiteit’ is inderdaad een geplande actie die vermeld staat in mijn
beleidsnota Jeugd.
a. De beleidsnota gaat over de gehele regeerperiode 2014-2019. De eerste
voorbereidingen, waaronder verkennende gesprekken en het uitwerken van de
eerste lijnen van het concept, zullen van start gaan in augustus 2015.
b. Het idee achter de ‘Dag van de Diversiteit’ sluit aan bij het regeerakkoord (p. 135)
“Het jeugdbeleid houdt rekening met kansengroepen en met de toenemende
superdiversiteit. We stimuleren hier een aanpak van onder uit.” Dit initiatief is één
van de instrumenten die ik wil aanwenden om de emanciperende kracht van het
jeugdwerk te versterken. Verder ligt het concept van deze dag nog open en dit
houden we ook bewust zo in afwachting van de verkennende gesprekken. Ik wil
samen met mijn administratie vooral het betrokken jeugdwerk en organisaties
daarbuiten beluisteren over de dagelijkse realiteit van jongeren en het huidige
vrijetijdsaanbod. Wanneer we weten wat de goede praktijken en de noden zijn,
kunnen we daar verder op inspelen, zodat jongeren hier effectief een meerwaarde
van ondervinden.
c. Zoals hierboven beschreven hecht ik veel belang aan de verkennende gesprekken
en het uitwerken van een doelgericht concept. Dit concept heeft ook het meeste
slaagkans als het mee kan groeien van onderuit, en dus gedragen is door de
sector. Om hier voldoende tijd voor te kunnen voorzien wordt De ‘Dag van de
Diversiteit’ ten vroegste ingepland voor het voorjaar van 2017. We willen hier
zeker verschillende organisaties en andere partners in betrekken. Zo zal de
planning van dit initiatief ook van hun agenda afhankelijk zijn.
2. Zoals gezegd moet de voorbereiding van de Dag van de Diversiteit nog opgestart
worden. Uiteraard zal dit een van de aandachtspunten worden.
3. Een initiatief als een ‘Dag van de Diversiteit’ zie ik zeker als een samenwerking tussen
verschillende organisaties en partners. Aangezien we nog niet van start zijn gegaan
met de voorbereidingen, kan ik ook nog geen concrete partners noemen. Uiteraard zal
het jeugdwerk met ervaring rond het betrekken van jongeren uit moeilijk bereikbare
groepen bevraagd en betrokken worden. Ik wil ook buiten het jeugdwerk organisaties
en
mogelijke
partners
aanspreken.
Organisaties
zoals
Demos
en
het
Minderhedenforum zijn alvast interessante entiteiten waar we mee in gesprek willen
gaan.

