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Jeugdbeleidsplan - Toegankelijkheid jeugdinformatie
Het Vlaams Jeugdbeleidsplan bepaalt dat de deskundigheid over het toegankelijk maken van informatie bij beleidsmedewerkers en jeugdinformatieverstrekkers moet worden verhoogd. Een aantal acties
zijn hierbij vooropgesteld.
1. Welke initiatieven zijn er genomen om informatie toegankelijker te maken? Welke verschillende
kanalen en vormen werden hierbij gebruikt om de informatie te verspreiden? Op welke wijze werd
aandacht besteed aan het taalgebruik?
2. Op welke wijze werd de kennis rond jeugdinformatie versterkt door een klankbordgroep van
communicatiespecialisten uit de media, de reclamewereld en de academische wereld? Wie werd
hierbij betrokken?
3. Op welke wijze hebben de Vereniging van Vlaamse Jeugddiensten en –consulenten (VVJ) en het
Vlaams Informatiepunt Jeugd (VIP Jeugd) de competenties van lokale besturen op het vlak van
jeugdinformatie onderbouwd?
4. Kan de minister een overzicht geven van de initiatieven voor vorming, intervisie en opleiding van
beleidsactoren en mensen uit de praktijk met als doel het jeugdinformatiebeleid te verbeteren?
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Lieten (vraag nr. 644), Bourgeois (nr. 783), Vandeurzen (nr. 825), Schauvliege (nr. 883), Smet (nr. 888) en Muyters (nr. 1096).
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1,2 en 4.

Deze vraag betreft de uitvoering van operationele doelstelling 2.3. van het Vlaams Jeugdbeleidsplan (“De deskundigheid over het toegankelijk maken van informatie bij beleidsmedewerkers en jeugdinformatieverstrekkers is verhoogd”). Over de uitvoering van deze
doelstelling werd door de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement gerapporteerd op
22 juli 2013. Ik verwijs hierbij meer bepaald naar p. 14 - 15 van dit rapport (Stuk 2158
(2012-2013) – Nr. 1, http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2012-2013/g21581.pdf).
Bijkomend vermelden we nog:

3.

-

Sinds 2012 is de jeugdinfotheek, een database over jeugdinformatieproducten actief te
consulteren op www.jeugdinfotheek.be. De software achter jeugdinfotheek vertrekt
van een interactief principe: een vereniging die jeugdinformatie aanbiedt kan via vzw
de Ambrassade een login krijgen waarmee ze haar informatieproducten aan de
database kan toevoegen. De toegankelijkheid van bestaande jeugdinformatieproducten
voor beleidsmedewerkers en jeugdinformatieverstrekkers is daardoor gevoelig
verbeterd.

-

In oktober 2013 start de eerste basisopleiding voor jeugdinformatiewerkers. De
modulaire opleiding richt zich naar alle intermediairen die met informatievragen of –
behoeften van jongeren in aanraking kunnen komen. De targetgroep zijn echter de
lokale personeelsleden van JIP’s en JAC’s. Zoals hierboven reeds beschreven is de
basisopleiding geconcretiseerd i.s.m. de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten, die de
basisopleiding voor jeugdconsulten realiseert. Het is logisch dat de modulaire
vormgeving binnen beide basisopleidingen gelijkaardig is. Het gaat over een
vierdaagse opleiding waarin leren op de werkvloer en intervisie zijn opgenomen.
Meer info op http://ambrassade.be/activiteiten/opleiding-jeugdinformatiewerker.

VVJ en De Ambrassade (voorheen Vip Jeugd vzw) werken samen rond een kwaliteitsvol
jeugdinformatiebeleid. Zowel de instrumenten (Infotheek, kwaliteitslabel) als het
ondersteuningstraject voor jeugdinformatieverstrekkers werd in het samenwerkingsverband
VVJ – De Ambrassade vorm gegeven.

