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Vlaams Jeugdbeleidsplan - Jeugdinitiatieven jongeren met migratieachtergrond
In het Vlaams Jeugdbeleidsplan (VJP) lezen we onder doelstelling 4.4: “De Vlaamse
overheid voert een structureel beleid ter ontwikkeling van het jeugdwerk voor en door
allochtone jongeren” dat er op het Vlaamse niveau gewerkt moet worden aan netwerken
en structuren ter ondersteuning van het jeugdwerk voor en door jongeren met een
migratieachtergrond.
Volgens het eindverslag van het VJP werden er acties opgezet door het toenmalige
Steunpunt Jeugd (ondertussen Ambrassade geworden) om jeugdinitiatieven voor en door
jongeren met een migratieachtergrond te ondersteunen en toe te leiden naar reguliere
decreten. In de vorige subsidieovereenkomst van de Ambrassade werd er melding
gemaakt van het project Divers Jeugdwerk, dat onder andere met steun van de Koning
Boudewijnstichting werd gerealiseerd.
Werd een dergelijk project opgenomen in de huidige subsidieovereenkomst met de
Ambrassade? Zo ja, blijft dit haalbaar ondanks de besparing van 20% op de
Ambrassade? Zo neen, waarom werd er beslist dit niet verder te ondersteunen?
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In de huidige subsidieovereenkomst tussen De Ambrassade vzw en de Vlaamse Overheid
zijn er rond dit thema acties opgenomen. De subsidieovereenkomst is opgemaakt
rekening houdende met de 20% besparing en is geldig voor de periode 2015-2017.
De acties om jeugdinitiatieven voor en door jongeren met een migratieachtergrond te
ondersteunen en toe te leiden naar reguliere decreten, zijn bepaald onder artikel 5 van
de overeenkomst, strategische doelstelling 4 (De Ambrassade versterkt de
jeugdorganisaties op een gedifferentieerde en inspirerende manier).
Volgende acties worden bepaald:
1. De Ambrassade bakent jaarlijks haar ondersteuningsthema’s af en baseert zich
hiervoor o.a. op de resultaten van het project “Divers Jeugdwerk”,
2. De Ambrassade begeleidt met "Allez Changer!?" jaarlijks minimum één
jeugdorganisatie in het opzetten van een veranderingsproces vanuit een
leefwereldperspectief in de dialoog met een diverse groep jongeren.
In de praktijk wordt dit thema opgenomen door de werkgroep diversiteitsbeleid van De
Ambrassade. Deze werkgroep staat in voor de ontsluiting van de resultaten van het
project “Divers Jeugdwerk”. Ook in de vier kerndoelen en projecten die De Ambrassade
de komende jaren start, zit diversiteit en grootstedelijkheid verweven. Tenslotte wordt er
ook een intervisie rond diversiteit opgestart in het najaar 2015. Via dit intervisieaanbod
wil De Ambrassade organisaties begeleiden in hun zoektocht naar diversiteit en inclusie
in hun werking.

