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Jongeren Informatie Punt - Ondersteuning
In een Jongeren Informatie Punt kunnen jongeren terecht met vragen. Wie rond jeugdinformatie werkt,
komt onvermijdelijk in contact met uiteenlopende beleidsdomeinen. De vragen van jongeren gaan
immers over alle facetten van hun leven, ook over aspecten die te maken hebben met
welzijnsgerelateerde thema’s.
1. Op welke wijze komt er ondersteuning vanuit Welzijn, Volksgezondheid en Gezin?
2. Welke partners worden betrokken? Wat is hun inbreng?
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ANTWOORD

op vraag nr. 68 van 15 oktober 2013
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De coördinatie van hoe en wie rond jeugdinformatie werkt behoort tot de bevoegdheid van de Vlaamse
minister van Jeugd. De Jongeren Informatie Punten (JIP’s) vervullen daarbij inderdaad een belangrijke
rol. De JIP’s situeren zich steeds binnen een bestaande dienst of organisatie en zijn laagdrempelig
toegankelijk. Er is een lerend netwerk van JIP’s gecreëerd, dat gericht is op het permanent verbeteren
van hun werking. Dit JIP-netwerk wordt gecoördineerd door De Ambrassade (die sedert 1 januari
2013 het Vlaams Informatiepunt Jeugd, de Vlaamse Jeugdraad en Steunpunt Jeugd verenigt). De
Ambrassade biedt ook zelf een ruim ondersteuningsaanbod, onder de vorm van praktijktafels
(intervisie), opvolgingsgesprekken, studiedagen en ondersteuningstools. De Ambrassade vzw wordt
gesubsidieerd door de Vlaamse minister van Jeugd en valt dus eveneens onder zijn bevoegdheid.
Zoals al gezegd, situeren de JIP’s zich steeds binnen een bestaande dienst of organisatie. In de praktijk
zijn er 21 JIP’s gesitueerd binnen een Jongerenonthaal of Jongeren Advies Centrum (JAC) van de
centra voor algemeen welzijnswerk (CAW’s) die binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin erkend en gesubsidieerd worden voor het bieden van informatie, advies en/of directe hulp, en
dit op een zeer laagdrempelige manier: anoniem, zonder afspraak en gratis. Het aanbieden van
jongereninformatie op een laagdrempelige manier sluit dan ook perfect aan bij de werking van een
JAC. Door het aanbod te situeren binnen een JAC, kan ook zeer snel doorverwezen worden naar de
hulpverlening, indien nodig. Ook binnen het JIP-netwerk kunnen de CAW’s hun expertise op het vlak
van welzijn binnenbrengen.

