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Jeugdwerk - Diversiteit
Vlaanderen wordt traditioneel gekenmerkt door een sterk en levendig jeugdwerk. Dit
neemt niet weg dat alles rozengeur en maneschijn is binnen het jeugdwerk. Zo kennen
we reeds langer het probleem van de geringe diversiteit binnen het jeugdwerk. Middels
het Regeerakkoord en de Beleidsnota Jeugd wil men dan ook inzetten op jeugdwerk dat
alle jongeren bereikt. Verder stipte de minister ook al aan dat “superdiversiteit” een
prioritair aandachtspunt in zijn jeugdbeleid wordt. Meer concreet wil hij nadrukkelijk
inzetten op het toegankelijk maken van het jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbaren
en jongeren van vreemde origine. Hiervoor wil de minister nieuwe methodieken en
experimenteel jeugdwerk ondersteunen dat inzet op praktische projecten.
Specifiek wat betreft de participatie aan het jeugdwerk van kinderen met een
migratieachtergrond is al langer bekend dat dit een aandachtspunt. Om deze participatie
te bevorderen, achtte toenmalig bevoegd minister Pascal Smet het opportuun om een
proefproject allochtone jeugdbeweging op te starten.
Dit proefproject werd geïnitieerd in Borgerhout onder de vleugels van het Platform
Allochtone Jeugdbewegingen (PAJ) en men maakte hiervoor 25.000 euro vrij (voor de
periode 15.11.2012 - 14.11.2013). De bedoeling van het proefproject was het
wegwerken van drempels voor allochtone kinderen om deel te nemen aan het jeugdwerk
en om tot een universele jeugdbeweging te komen. De bedoeling was dat het
proefproject een jaar zou lopen. In de commissie Cultuur gaf de toenmalig bevoegde
minister hierover het volgende aan: “Er is een jaarlijkse subsidiëring. Het project moet
dus jaarlijks herbekeken worden. Er werden inderdaad afspraken rond evaluatie
gemaakt.”
1. De koepels van landelijke jeugdverenigingen evenals de jeugdbewegingen zelf nemen
reeds initiatieven om in te spelen op de geringe diversiteit binnen het traditionele
jeugdwerk.
Hoe evalueert de minister vandaag het diversiteitsbeleid dat door de koepels van
landelijke jeugdverenigingen alsook door de jeugdbewegingen in Vlaanderen gevoerd
wordt?
2. Werden er reeds concrete initiatieven en maatregelen geïmplementeerd tijdens de
huidige regeerperiode om de diversiteit binnen het jeugdwerk te bevorderen?

3.

4.

Wat betreft het proefproject allochtone jeugdbeweging (BorgerJong). In de vorige
regeerperiode was er sprake van een jaarlijkse subsidiëring. Elk jaar diende het
project herbekeken te worden. Wij hebben weet van een subsidiëring voor de
periode 15.11.2012 - 14.11.2013.
a)

Kreeg dit proefproject een (gesubsidieerd) vervolg na medio november 2013? Zo
ja, wat is de huidige stand van zaken, welke bedragen werden sindsdien aan dit
proefproject toegekend en hoe wordt het proefproject tot op heden geëvalueerd?

b)

Afhankelijk van het antwoord op mijn deelvraag 3a: heeft dit proefproject een
vervolg gekregen in andere regio’s en/of bestaan er plannen om dit project in de
nabije toekomst uit te breiden naar andere regio’s? Zo ja, graag enige toelichting
hierbij.

Formaat vzw werkt met haar deelwerking Formaat+ specifiek naar allochtone
jeugdverenigingen.
In welke mate slaagt Formaat+ erin om een brug te slaan tussen het jeugdhuiswerk
en allochtone jeugdverenigingen? Welke initiatieven worden daartoe genomen?

5.

Op vraag van Steunpunt Jeugd ontwikkelde Kwasimodo vzw in 2007 de
Diversoscoop, een instrument voor het meten, evalueren en plannen van diversiteit.
Het instrument meet de stand van zaken in verband met het diversiteitsbeleid in de
organisatie. De Diversoscoop helpt de organisatie ook om in de keuze van projecten
en acties het beoogde niveau van diversiteit te bereiken.
In hoeverre wordt dit platform m.b.t. de problematiek van de geringe diversiteit
binnen het jeugdwerk aangewend? Welke bijdrage levert dit instrument aan het
stimuleren van de diversiteit binnen het jeugdwerk?
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1. De evaluatie van het diversiteitsbeleid van verenigingen, erkend of gesubsidieerd op
basis van het decreet van 20 januari 2012 gebeurt op basis van de jaarlijkse
werkingsverslagen. Bij de start van elke beleidsperiode (de huidige loopt van 2014 tot
2017), wordt met elke vereniging een subsidieovereenkomst gesloten waarin de
doelstellingen voor de komende jaren worden opgenomen. Jaarlijks rapporteren de
verenigingen over de realisatie van deze doelstellingen. Over 2014 hebben we
momenteel nog geen gegevens, maar in 2013 waren er negentien landelijk
georganiseerd jeugdverenigingen, vijf cultuureducatieve verenigingen en drie
verenigingen informatie en participatie die een of meer doelstellingen inzake
diversiteit in hun doelstellingenkader realiseerden.
2. Binnen de projectlijn experimenteel jeugdwerk werden in het najaar van 2014 zes
projecten goedgekeurd. Niet minder dan vier van deze projecten hebben rechtstreeks
betrekking op jongeren met een migratieachtergrond. Het gaat om volgende
projecten:
a. “A Tribe”, ingediend door Caleidoscopia vzw, gesubsidieerd voor € 37.400
b. “Altochtonen van de toekomst”, ingediend door Vluchtelingenwerk
Vlaanderen vzw, gesubsidieerd voor € 35.000
c. “De jeugd van samen-woordig”, ingediend door Vormen vzw, gesubsidieerd
voor € 35.000
d. “Literaire, culturele en geschiedkundige waarde van hiphop en urban arts”,
ingediend door Urban Wo(o)rden vzw, gesubsidieerd voor € 30.000
3. De vzw Platform Allochtoon Jongerenwerk (PAJ) werd eind 2012 gesubsidieerd,
specifiek voor de ondersteuning van het project Borgerjong (€ 25.000). De
doelstellingen die voor 2013 vooropgesteld werden, werden gerealiseerd. De evaluatie
hiervan gebeurde aan de hand van een inhoudelijk verslag en een financieel rapport.
Nadien, vanaf 1 januari 2014, werd PAJ gesubsidieerd als landelijk georganiseerde
jeugdvereniging, op basis van artikel 9 van het decreet van 20 januari 2012 houdende
een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. In dit kader ontvangt de vereniging een
jaarlijkse enveloppesubsidie van € 55.000. Deze subsidie kan onder andere
aangewend worden om Borgerjong te ondersteunen door het vormen van de
vrijwilligers. De concrete werking kan echter geen beroep doen op financiering via
deze subsidie, daar Borgerjong een lokale werking betreft.
Tot op heden heeft PAJ vzw geen andere lokale jeugdbewegingen opgestart.
4. Formaat Plus was de naam van het project dat Formaat opstartte in 2007 met
middelen uit het participatiedecreet. Sinds de subsidieovereenkomst 2010-2012 zijn
de middelen voor de ondersteuning van allochtone zelforganisaties geïntegreerd in de
reguliere werking van Formaat.
Anno 2015 ondersteunt Formaat intensief een 35-tal jeugdhuizen voor en door
etnisch-culturele minderheden. Zestien van deze werkingen zijn ondertussen lid
geworden van de federatie en er is de ambitie om dit aantal leden in de toekomst
verder uit te breiden.

De 35 werkingen die Formaat ondersteunt, werken volgens de principes van de
jeugdhuismethodiek. Formaat maakt, met andere woorden, geen onderscheid tussen
jeugdhuizen en ‘allochtone verenigingen’. Formaat ondersteunt deze 35 werkingen,
net zoals alle andere jeugdhuizen, door middel van individuele begeleiding, helpdesk,
informatieaanbod, vorming en opleiding, belangenbehartiging, … Formaat evalueert de
evolutie van Formaat Plus als een apart project naar de integratie binnen de reguliere
werking positief. Net door deze jeugdhuizen toe te leiden naar het aanbod van
Formaat wordt de diversiteit van jeugdhuiswerk meer zichtbaar en wordt ontmoeting
en uitwisseling tussen jongeren met etnisch-cultureel diverse achtergrond en
autochtone jongeren gestimuleerd. Formaat vertrekt niet van een allochtoon vs. een
klassiek jeugdhuismodel waartussen de bruggen moeten geslagen worden, maar
vanuit een strategie die gestoeld is op een brede invulling van jeugdhuiswerk en die
ervaringsuitwisseling stimuleert die inspirerend en verrijkend is voor elk jeugdhuis.
5. Het instrument van de diversoscoop wordt als dusdanig niet meer gebruikt. De
‘diversoscoop’, die oorspronkelijk werd ontwikkeld voor verschillende sectoren, bleek
weinig afgestemd op de jeugdwerkcontext. Het stelde organisaties in staat om een
nulmeting te doen van de diversiteit in hun organisatie maar om nadien van nulmeting
tot concrete acties te komen bleek in de praktijk vaak niet evident. Bovendien werd
vastgesteld dat het instrument ook veel externe begeleiding vroeg. Die laatste
bedenking geldt trouwens voor de meeste ontwikkelde instrumenten. Dat was ook een
van der redenen om niet meteen een nieuw instrument te ontwikkelen maar om
andere pistes te volgen. Momenteel wordt ondersteuning vooral geboden in de vorm
van:
 Procesbegeleidingen (“Allez Changer”): Met Allez Changer!? levert De
Ambrassade een bijdrage om het leefwereldperspectief meer ingang te doen
vinden in jeugdwerk. Het is een soort van actieonderzoek, waarbij men er naar
streeft om jeugdorganisaties een veranderingsproces te laten opzetten door in
dialoog te gaan met jongeren; jongeren te laten deelnemen aan hun werking; op
basis van de bevingen samen acties uit te werken en te experimenteren;
 Intervisie diversiteit: leren van elkaar als diversiteitsmedewerkers binnen de
jeugdorganisaties;
 Werkgroep diversiteitsbeleid: visieontwikkeling op sectorniveau + knelpunten
signaleren naar het beleid.
Daarnaast realiseerde de Ambrassade enkele publicaties inzake diversiteit. Ze zijn via
volgende links terug te vinden:
https://ambrassade.be/publicaties/stretchen-op-de-werkvloer-1
https://ambrassade.be/publicaties/diversiteit-binnen-je-eigen-organisatie-0

