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MANAGEMENTSAMENVATTING
In het komende werkjaar staan volgende prioriteiten op de agenda: concrete
ondersteuning voor diversiteit in het jeugdwerk; het traject rond jeugdwerk in de stad;
evaluatie van het decreet op de jeugdverblijven; de voorbereiding van de overheveling
van de taken van de provincie naar het Vlaamse niveau; en de blijvende inzet op
kindvriendelijke gemeenten.
Vlaanderen en Brussel vergroenen en verkleuren. Zo is meteen de meest prioritaire
uitdaging voor het jeugdbeleid duidelijk. Met het #Burgerkabinet legde ik de Vlamingen
en Brusselaars (jong en oud) de vraag voor hoe we ervoor kunnen zorgen dat het
jeugdwerk meer dan ooit toegankelijk wordt voor kinderen en jongeren die vandaag nog
te weinig hun gading vinden in het aanbod. Vanuit de conclusies van het #Burgerkabinet
en gevoed door het traject dat de sector in dit verband aflegde, onderneem ik een aantal
acties die wat dit betreft een wezenlijke bijdrage kunnen leveren. Zo lanceer ik een
subsidieoproep ter ondersteuning van vindplaatsgerichte bruggenbouwers op lokaal
niveau.
Het financieren van jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen is zonder meer de
belangrijkste opdracht die de provincies nu nog opnemen, vooral dan ten aanzien van
kinderen en jongeren met een handicap. Naar aanleiding van de afslanking van de
provincies neemt Vlaanderen deze taak over. In 2017 dien ik bij het Vlaams parlement
een ontwerp van decreet in dat voorziet in ondersteuning van jeugdwerk voor deze
doelgroep. Tevens zal het decreet middelen voorzien voor de subsidiëring van jeugdwerk
met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en zal het beantwoorden aan
verzuchtingen bij de jeugdhuizen naar een meer geëigende subsidieregeling.
Ook krijgt het traject Jeugdwerk in de stad verder vorm. Dit traject houdt natuurlijk
verband met de inspanningen die geleverd worden om te komen tot een grotere diversiteit
in het bereik van het jeugdwerk, maar het voegt ook andere dimensies hieraan toe. De
stad is een plek waarin bepaalde maatschappelijke problemen in een hogere concentratie
voorkomen, maar het vormt vaak ook een lab waar nieuwe ideeën en vormen kansen
krijgen. In Brussel geef ik bovendien vorm aan het project ‘straatburgerschap’.
De inkanteling van de middelen van het decreet lokaal jeugdbeleid in het Gemeentefonds
betekent niet dat ik geen engagementen meer neem ten behoeve van het lokale niveau.
In het najaar van 2016 reik ik het label kindervriendelijke gemeente uit aan een aantal
gemeentebesturen. In de loop van 2017 stapt een nieuwe reeks gemeenten in het traject
dat hen ook het label moet opleveren. Zo zullen steeds meer kinderen in Vlaanderen
opgroeien in een gemeente waarin ook beleid vorm krijgt op hun maat. Ten slotte ken ik
eind 2017 een prijs toe aan een of meer “Jeugdgemeenten” voor de inspanningen die ze
geleverd hebben ten voordele van kinderen en jongeren.
Voor de zomer stelde ik met mijn collega’s bevoegd voor de omgeving en voor toerisme
het Masterplan Bivakplaatsen voor. Het komt er nu op aan om hieraan uitvoering te
geven. Ik doe hierbij een beroep op partners uit het veld. Ik bevestig mijn engagement
ten aanzien van de Uitleendienst voor Kampeermateriaal. In de loop van 2017 start ik
ook met een traject dat een antwoord moet bieden aan een aantal problemen bij de
uitvoering van het decreet op de jeugdverblijven.
Voor de uitvoering van het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en
kinderrechtenbeleid voorzie ik meer middelen. Daarmee kan de instroom van nieuwe
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verenigingen worden opgevangen. In het najaar 2017 beslis ik over de subsidies voor de
jaren 2018–2021 voor het landelijk georganiseerd jeugdwerk, de verenigingen informatie
en participatie en de cultuureducatieve verenigingen. Daarbij zal voor het eerst ook
aandacht uitgaan naar de wijze waarop de verenigingen inspelen op de kansen die de
stedelijke context biedt voor vernieuwende initiatieven en op de maatschappelijke
uitdagingen die zich in het bijzonder in steden voordoen.
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I.

INLEIDING

Deze beleidsbrief gaat verder in op de strategische en operationele doelstellingen uit mijn
beleidsnota. Per doelstelling heb ik aandacht voor de beleidsrealisaties 2016 en de
beleidsopties 2017.
Na het traject van het #Burgerkabinet ‘Geef mee kleur aan jeugd’ en een Rondetafel rond
diversiteit in/en het jeugdwerk het voorbije jaar, is het nu tijd om stappen vooruit te
zetten om het jeugdwerk zo toegankelijk mogelijk te maken voor maatschappelijk
kwetsbaren en jongeren van vreemde origine.
Om meer inclusie te realiseren, wil ik uitzoeken hoe, mits een goede (pedagogische)
omkadering, ook in het jeugdwerk het concept ‘redelijke aanpassing 1’ kan toegepast
worden. Ik ga actief op zoek naar goede voorbeelden hiervan binnen het jeugdwerk, om
deze te verspreiden en zo structureel ingang te doen vinden.
Daar waar inclusie – om vele mogelijke verschillenden redenen - niet meteen mogelijk is,
wil ik inzetten op bruggenbouwen.
In deze beleidsbrief reik ik daarom een aantal concrete pistes aan, die ook stoelen op de
input die ik kreeg uit het #Burgerkabinet en de Rondetafel. Wat we leren uit
projectwerkingen hierrond, moeten we nadien kunnen meenemen in de structurele
werking van verenigingen.
Ik blijf ook verder inzetten op de kracht van het jeugdwerk. De extra middelen die bij de
begrotingsopmaak 2017 werden verkregen, zal ik inzetten op de uitbouw van het brede
jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel.
Tenslotte laat ik ook de steden en gemeenten niet los. Via het label Kindvriendelijke
Steden en Gemeenten en via de prijs ‘Jeugdgemeente’ werk ik verder aan een
mentaliteitsverandering die lokale besturen stimuleert een horizontaal beleid te voeren
dat ook (alle) kinderen en jongeren betrekt.

Sven Gatz
Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel

Vragen rond culturele diversiteit zijn niet nieuw maar sinds een aantal jaar is er een nieuw begrip
opgedoken: dat van de redelijke aanpassingen. Het begrip komt uit de Angelsaksische landen en
meer
bepaald
uit
Québec.
Daar
verwijst
het naar een versoepeling van een algemene norm waardoor leden van culturele
minderheden kunnen leven en werken zonder afbreuk te doen aan hun overtuigingen.
Pragmatisme, gezond verstand, overleg: de manier om redelijke aanpassingen in te voeren
is niet die van de ideologische clash of een confrontatie van culturen waar nu eens de ene, dan
weer de andere aan het langste eind trekt. De aanpassing moet het resultaat zijn van overleg
waarbij iedereen meewerkt aan het vinden van een praktische oplossing voor een probleem dat in
de juiste context gezien moet worden.(bron: http://docplayer.nl/4668699-Culturele-diversiteit-opde-werkvloer-praktijken-van-redelijke-aanpassing-in-belgie.html)
1
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II.

STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

1. SD 1 We bouwen de kracht van het jeugdwerk verder uit
1.1

OD 1.1 We ondersteunen het bestaande jeugdwerk in al zijn facetten

1.1.1
Ontmoetingsplekken
intergenerationeel

stimuleren

voor

jongeren

onderling

én

Beleidsrealisaties 2016
Verschillende verenigingen die ik subsidieer, hebben trajecten opgezet rond ruimte en de
ontmoeting van jongeren.
Zo organiseerden de Vlaamse Jeugdraad en Ruimte Vlaanderen twee workshops met
jongeren tussen 15 en 25 jaar, jeugdwerkers en jeugdconsulenten die werken rond
jeugdruimte en jeugdinfrastructuur. Ze konden er mee nadenken en input geven voor het
nieuwe Beleidsplan Ruimte van de Vlaamse Regering.
In 2016 kreeg het project ‘Ruimte delen is ruimte creëren’ van De Ambrassade concreet
vorm. Ze maakten filmpjes over inspirerende praktijkvoorbeelden van gedeeld
ruimtegebruik en presenteerden goede voorbeelden van gedeeld ruimtegebruik op het
Toekomstcongres van 8 juni. De Ambrassade en de Verenigde Verenigingen
organiseerden in het najaar, in samenwerking met de stad Gent en het Departement
Onderwijs van de Vlaamse Overheid, een excursie Slim delen van schoolinfrastructuur.
Ik heb de nieuwe labels voor kindvriendelijke gemeenten uitgereikt op 6 november 2016.
Aansluitend gaat van 7 tot 9 november 2016 de 8ste editie van de internationale Child in
the City conferentie door in Gent. De conferentie richt zich op samenwerking binnen de
kindvriendelijke stad en op het bevorderen van leefbare, duurzame ontwerpen, diensten
en projecten die het welzijn van kinderen en hun actieve betrokkenheid in de
maatschappij beogen.
Kind en Samenleving vzw deed nieuw onderzoek rond kindvriendelijke ruimte en
publiceerde in 2016 o.a. ‘VerOOOver de straat (en maak ruimte voor jong en oud)’ en
‘Hoe zot is ons dorp?’ (met tools om kinderen te bevragen). In samenwerking met mijn
collega bevoegd voor sport, maakten ze een interessante publicatie over sport, buurtsport
en bewegen in de publieke ruimte: ’Sport en ruimte in beweging’.
Via de algemene ondersteuning Brusselbeleid heb ik in 2016 een aantal jeugdprojecten
verder gesubsidieerd: vzw Bronks, vzw Cultureghem, vzw ADJ (Destelheide), vzw De
Batterie, vzw Ethercentrum en vzw Habbekrats. Ik ondersteun ook een artistiek project
van Toestand vzw dat een sterke focus legt op het creëren van een culturele vrijplaats in
Brussel. Via de experimentele projecten werd het dossier van vzw Toestand rond het
tijdelijk in gebruik nemen van ruimte voor het derde jaar verlengd.
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Beleidsopties 2017
Zoals decretaal bepaald worden de jeugdverenigingen, die aan de normen voldoen, ook
in 2017 via het decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid verder gesubsidieerd.
Ik blijf het traject van de “labels kindvriendelijke steden en gemeenten” verder promoten.
Zo zal in 2017 een reeks nieuwe gemeenten een traject doorlopen om het label
kindvriendelijke steden en gemeenten te behalen. In 2017 neemt de administratie de
ondersteuning van de jurywerking over van VVJ. Hierdoor krijgt VVJ meer ruimte om
lokale besturen inhoudelijk te ondersteunen.
Ook in het kader van de prijs Jeugdgemeente van Vlaanderen, die in 2017 opnieuw zal
uitgereikt worden aan de meest jeugdvriendelijke gemeente, zal extra aandacht besteed
worden aan ruimte voor de jeugd en de inspanningen die lokale besturen leveren op dat
vlak.
In 2017 blijf ik een aantal Brusselprojecten steunen.
Na de recente aanslagen in de hoofdstad zijn er heel wat interessante analyses gemaakt
over aanleidingen en oorzaken. Het lijkt in ieder geval vast te staan dat een aantal jonge
mensen uit de hoofdstad hun plaats in de samenleving niet vinden en zich niet
“volwaardig” voelen. Om daar enigszins aan tegemoet te komen, zal ik in het najaar 2016
een projectoproep ‘straatburgerschap’ lanceren waarbij organisaties projecten kunnen
indienen die zich specifiek richten op de stedelijke jongerencultuur en sociale inclusie.
Wat betreft de inhoudelijke focus van dit traject wens ik een stap verder te gaan dan
preventie en radicalisering. Met dit initiatief wil ik inspelen op het Brusselse sociale weefsel
met als doel stadsjongeren te “verbinden” met hun hoofdstad. De toekomst van Brussel
is inclusief. Alle jongeren met wie we de ruimte van onze stad delen, moeten kansen
krijgen om volwaardig te participeren aan de Brusselse samenleving.
De Ambrassade maakt werk van het vervolgtraject “Meer ruimte om volop jong te zijn”
en voorziet een handleiding over gedeeld ruimtegebruik en een digitaal rapport met
beleidsaanbevelingen over belemmerende regelgeving.
Na de verschillende conferenties en studiedagen in het najaar 2016 wordt uitgezocht hoe
de verzamelde voorbeelden van gezamenlijk gebruik van school-, sport- en
spelinfrastructuur en van publieke ruimte kunnen ontsloten worden (JKP 8.3.1). In 2017
plant
De
Ambrassade
een
excursie
rond
het
thema
gedeelde
jeugdlokalen/jeugdwerkinfrastructuren.
1.1.2
Inzetten op
jeugdverblijfcentra

vernieuwen

van

bestaande

en

creëren

van

nieuwe

Beleidsrealisaties 2016
Centra die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen een werkingssubsidie en mogelijk
ook een personeelssubsidie.
Op 19 mei 2016 ontving Destelheide als eerste jeugdverblijfcentrum in België het
Europees kwaliteitslabel van de Raad van Europa. Voor dit domein in Dworp is ook de
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eerste fase van het masterplan gestart: voor de studie van de nieuwbouw (slaapblok en
paviljoen) wordt voor eind 2016 het architectenbureau geselecteerd en aangeduid.
Op De Hoge Rielen in Lichtaart heb ik op 22 mei 2016 het nieuwe klimbos geopend. Dat
is een 500 meter lang avonturenparcours, hoog in de bomen met spectaculaire
hindernissen: evenwichtsbalken, klimnetten, bandenbruggen, tyroliennes, ... Verder werd
op dit domein werk gemaakt van een mobiliteitsbeleid. Voor de renovatie van paviljoenen
werd voor het eerst een geïntegreerde aanpak toegepast: de projecten voor een
paviljoen, het Tejater, twee loodsen en de grote kampvuurgrond wordt een gezamenlijke
studieopdracht voorbereid..
Beleidsopties 2017
In 2017 wordt de ondersteuning van erkende jeugdverblijven en hostels verdergezet via
het
decreet
van
6
juli
2012
houdende
hostels,
jeugdverblijfcentra,
ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme. Al de centra
en hostels dienen op 1 april of 1 november een nieuw beleidsplan of subsidieaanvraag in
voor de periode 2018-2021.
In overleg met alle stakeholders wordt in 2017 een eerste evaluatie opgestart van het
decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra,
ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme. Als
vertegenwoordiger van zowel eigenaars en gebruikers is de werkgroep jeugdtoerisme van
De Ambrassade goed geplaatst om hieraan mee te werken.
In 2017 bereid ik ook de concrete overdracht van het provinciaal verblijfcentrum
Hanenbos naar het Vlaams niveau voor. Het beheer van dit centrum zal worden
toegewezen aan de vzw ADJ, die ook De Hoge Rielen en Destelheide beheert. Zo kan het
aanbod en de werking van deze drie centra optimaal op elkaar afgestemd worden (zie
verder 1.2.7).
De studie van de nieuwbouw van Destelheide wordt voltooid en de
aanbestedingsprocedure wordt opgestart. De infrastructuurwerken (afbraak van het
afzonderlijk paviljoen ‘De Slekke’, nieuwe stookplaats, nieuw slaapblok en nieuw
slaappaviljoen en kunstintegratie) worden uitgevoerd voor een geraamd totaalbedrag van
4,3 miljoen euro.
Op De Hoge Rielen zal in het kader van een meerjarentraject de renovatie van een
paviljoen in uitvoering gaan. Het aanbestedingsdossier voor deze renovatie is
gepubliceerd. In 2017 wordt de renovatie van een volgend paviljoen voorbereid. De
uitbreiding met boxen wordt voorbereid. In alle FoCI-projecten wordt er steeds aandacht
besteed aan toegankelijkheid en duurzaamheid.
De Vlaamse overheid heeft zonder twijfel een voorbeeldfunctie en engageert zich ertoe
om bij nieuwe projecten of verbouwprojecten die ze (co)financiert de begeleiding en het
advies (van ontwerp tot oplevering) in te winnen van het EVA Toegankelijk Vlaanderen.
Ook wanneer de verschillende departementen van de Vlaamse overheid subsidies ter
beschikking stellen, moet integrale toegankelijkheid als een absolute voorwaarde worden
voorop gesteld. In het Vlaamse toegankelijkheidsbeleid is de online databank
Toegankelijk Vlaanderen een essentieel instrument. Het informeert (objectief) de
gebruiker, begeleidt eigenaars naar een verbeterde toegankelijkheid en monitort de
toegankelijkheidssituatie. De databank bevat reeds gedetailleerde informatie van bijna
5000 publieke gebouwen en andere infrastructuur. Vanuit Jeugd vullen we die databank
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verder aan. Dergelijke screenings gebeuren bij het EVA Toegankelijk Vlaanderen die
tevens de databank beheert.
1.1.3

Opmaken van een masterplan bivakplaatsen

Beleidsrealisaties 2016
Een masterplan bivakplaatsen werd opgemaakt en definitief goedgekeurd door de
Vlaamse Regering op 20 mei 2016. Het masterplan bundelt een aantal concrete
maatregelen om het organiseren van kampen door jeugdgroepen te vereenvoudigen en
waar mogelijk te voorzien in een voldoende aanbod aan overnachtingsmogelijkheden. Het
opstellen van een masterplan bivakplaatsen bood een uitgelezen kans om de verschillende
acties op het vlak van jeugdtoerisme, op elkaar af te stemmen. Zo zijn eveneens de nog
niet afgeronde acties geformuleerd door de Taskforce Jeugdverblijven (opgericht in 2007
naar aanleiding van de Ronde Tafel Jeugdverblijfsinfrastructuur) ingeschoven in het
masterplan bivakplaatsen. Het masterplan wordt onderverdeeld in drie grote
actieterreinen: overregulering en complexe procedures, tekort aan kampplaatsen en
materiaal gedurende piekperiodes en tenslotte kennisopbouw en monitoring. Naast de
acties die zich situeren op regeringsniveau, zijn er een aantal acties die (deels) door
andere actoren/verenigingen zullen worden opgenomen. Deze worden vanuit Vlaanderen
gesubsidieerd om specifieke taken uit te voeren. Het gaat hier o.m. over De Ambrassade,
CJT, VVJ, VVSG en de Vlaamse jeugdbewegingen
De vernieuwde taskforce bivakplaatsen, die vergadert onder mijn voorzitterschap, werd
opgestart in september 2016. In deze taskforce zijn de betrokken stakeholders,
administraties en kabinetten betrokken.
Beleidsopties 2017
De uitvoering van het masterplan bivakplaatsen zal aangestuurd worden vanuit de
taskforce bivakplaatsen. Deze taskforce zal erop toezien dat de acties uit het masterplan
bivakplaatsen gecoördineerd en uitgevoerd worden. Zo krijgt de brochure ‘Kom uit je tent’
die lokale besturen handvaten geeft om werk te maken van een lokaal
‘jeugdtoerismebeleid’, een update en verspreid ik deze naar lokale besturen. In
samenwerking met VVSG, breng ik de verschillende systemen in verband met het heffen
van een toeristentaks in kaart; ik verzamel goede voorbeelden en werk een
communicatiecampagne uit naar lokale besturen. Samen met de jeugdbewegingen
informeer ik lokale besturen en lokale groepen, door informatiecampagnes en via de
brochure ‘Jeugdlokalen en Verhuur’ over de mogelijkheden die deze groepen hebben om
hun lokalen te verhuren als weekend- of kampplaats, waarmee o.a. wordt ingezet om
voldoende kampplaatsen te kunnen aanbieden. Ik blijf ook voorzien in voldoende
kampeermateriaal (zie 1.1.5).
1.1.4

Brandveiligheid in jeugdlokalen blijft een bijzonder aandachtspunt

Beleidsrealisaties 2016
De Ambrassade werkte via de werkgroep Jeugdlokalen aan het sensibiliseren en
ondersteunen van jeugdverenigingen en lokale besturen rond het thema brandveiligheid.
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Beleidsopties 2017
Dit wordt verdergezet in 2017. De Ambrassade zorgt voor het onderhoud en de update
van de site www.jeugdlokalen.be voor het jeugdwerk.

1.1.5
Investeren
jeugdverenigingen

in

eigentijds

kampeermateriaal

ten

behoeve

van

de

Beleidsrealisaties 2016
In juli 2016 voegde de Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd 100 nieuwe
seniortenten toe aan de catalogus. Op die manier bleef de tentenstock op peil. Tijdens
het herstelseizoen werden immers 99 seniortenten buiten dienst gesteld wegens kapot of
te erg versleten. In 2016 bedroeg de voorraad 1.913 seniortenten ten opzichte van 1.912
in 2015.
In augustus werd, net zoals in 2015, opnieuw een aanbestedingsdossier opgestart voor
317.000 euro aan nieuwe tenten. Op uitdrukkelijke vraag van de jeugdbewegingskoepels
werd gekozen voor de aankoop van 100 seniortenten (en niet voor 250 patrouilletenten)
om de tentenstock verder op peil te houden. Seniortenten zijn immers meer
multifunctioneel inzetbaar (naast slaaptent zijn deze ook geschikt als eet- of speeltent)
dan patrouilletenten. De levering is voorzien in juni 2017.
Ook tijdens het gehele ontleenseizoen 2016 bleek het nieuwe digitale
reservatieprogramma voldoende performant en stabiel. Klanten konden bij vragen steeds
snel verder worden geholpen dankzij de uitgebreide handleiding en de ondersteuning door
de ULDK-medewerkers.
Beleidsopties 2017
In 2017 zet ik de inspanning voort om te investeren in nieuwe tenten. De keuze van het
soort tenten zal besproken worden met de overleggroep van gebruikers.
Daarnaast zullen, in het kader van de overdracht van de bevoegdheden van de provincies
naar Vlaanderen, de tenten van de Provinciale Uitleendienst Vlaams-Brabant worden
toegevoegd aan de catalogus, dit naar aanleiding van de overdracht van de
persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies. De overname staat nog voor de start
van het zomerseizoen gepland.
Het digitale reservatieprogramma wordt jaarlijks grondig geëvalueerd. Ook in 2017 zal
dus bekeken worden welke stappen er mogelijk zijn om de gebruiksvriendelijkheid te
blijven verhogen. Ik onderzoek daarnaast de mogelijkheid om een overkoepelend digitaal
platform op te zetten voor het aanbieden en huren van kampeermateriaal tussen
jeugdverenigingen. Nu heeft iedere jeugdbewegingskoepel hiervoor een plaats voorzien
op de eigen website of op een forum. Een betere bundeling van het aanbod kan wellicht
leiden tot een veel betere doorstroming over heel Vlaanderen.
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1.1.6

Bijzondere aandacht voor het stedelijk jeugdbeleid

Beleidsrealisaties 2016
De wijze waarop een vereniging inspeelt op de kansen die de stedelijke context biedt voor
vernieuwende initiatieven en op de maatschappelijke uitdagingen die zich in het bijzonder
in steden voordoen als beoordelingscriterium toegevoegd aan de al bestaande 10 criteria
voor de beoordeling van de beleidsnota’s van de door de Vlaamse overheid structureel
gesubsidieerde jeugdverenigingen (BVR 13 mei 2016). Informatie over dit nieuwe
criterium werd opgenomen in de leidraad voor verenigingen en kwam ruim aan bod tijdens
infosessies.
Daarna gaf ik op 27 september 2016 het officiële startschot voor het traject Jeugdwerk
in de Stad. Een cijferbrochure ‘Jeugdwerk in de stad’, speciaal in het kader van het traject
samengesteld, werd verspreid op dit startmoment. Deze brochure is een verzameling van
recente cijfers omtrent demografie, de leefomstandigheden en participatie aan jeugdwerk
van kinderen en jongeren in steden.
Eveneens in het kader van dit traject ondersteun ik het congres Child in the City in Gent
van 7 tot 9 november 2016.
Ter opvolging van de evoluties rond jeugdwerk en stedelijkheid binnen Europa nemen een
aantal vertegenwoordigers van de jeugdsector in Vlaanderen en van de afdeling Jeugd
in oktober 2016 deel aan de conferentie InterCityYouth in Milaan.
Beleidsopties 2017
In 2017 wordt het traject “Jeugdwerk in de Stad” verder uitgevoerd, met een sterke
nadruk op vorming en uitwisseling. Een zestal kleinere events rond verschillende
onderwerpen zullen georganiseerd worden tussen september 2016 en juni 2017. We
sluiten dit traject af met een Europees en Vlaams Congres in de stad Leuven in november
2017.
Op 1 januari 2017 kunnen de structureel gesubsidieerde jeugdverenigingen hun
beleidsnota voor 2018-2021 indienen. Bij de beoordeling zal ook rekening worden
gehouden met het nieuw toegevoegde criterium stedelijkheid. Zoals besproken in de
leidraad voor verenigingen en zoals aangegeven tijdens de infosessies zal met de
specificiteit van de organisaties rekening worden gehouden.
1.1.7

Vrijwilligers in het jeugdwerk maximaal ondersteunen

Beleidsrealisaties 2016
Het ondersteunen van verenigingen via het decreet vernieuwd jeugd- en
kinderrechtenbeleid behoort tot het continu beleid. In 2016 heb ik in totaal 64 landelijk
georganiseerde jeugdverenigingen, 14 verenigingen informatie en participatie en 21
cultuureducatieve verenigingen gesubsidieerd. Daarnaast werden ook 5 instellingen en 7
politieke jongerenverenigingen gesubsidieerd. Nadat er in 2016 (met ingang van 1 januari
2017) nog een aantal verenigingen erkend werden, is het de bedoeling dat dit aantal in
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de komende vier jaar stabiel blijft. Op die manier kan ik bewaken dat het toegekende
subsidiebedrag aan verenigingen gedurende die periode niet verder onder druk komt te
staan door een toenemend aantal verenigingen. Het decreet vernieuwd jeugd- en
kinderrechtenbeleid werd in die zin ook aangepast (decreetswijziging bekrachtigd door de
Vlaamse Regering op 24 juni 2016). Verenigingen zullen in de toekomst nog slechts om
de vier jaar een erkenningsaanvraag kunnen indienen.
In het gewijzigd uitvoeringsbesluit, dat inmiddels principieel werd goedgekeurd, werden
de regels inzake de samenwerking tussen verenigingen versoepeld, zo zal het niet langer
nodig zijn om samenwerking voorafgaand te melden aan de administratie.
Zoals afgesproken in het Regeerakkoord maakt deze regering werk van een
gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid. De Minister-President en ikzelf namen daartoe
de coördinatie in handen en begin 2016 keurde de Vlaamse Regering, op ons gezamenlijk
voorstel, een eerste conceptnota goed waarin de krijtlijnen voor een traject naar een
gecoördineerd vrijwilligersbeleid werden voorgesteld. Op basis van deze conceptnota is
een Horizontaal Overleg Vrijwilligersbeleid (HOV) opgestart met een ambtelijke
vertegenwoordiging uit verschillende beleidsdomeinen (Cultuur, Jeugd, Sport, Welzijn,
Onderwijs, Kanselarij en Bestuur, Mobiliteit en Openbare werken, Armoedebestrijding,
Integratie), het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk en De Verenigde Verenigingen. De
ambtelijke vertegenwoordigers stonden in voor de organisatie van een domein-specifiek
Verticaal Overleg Vrijwilligersbeleid (VOV). In het kader van dit overleg werd een
actieplan voorbereid dat eveneens door de Vlaamse Regering principieel werd
goedgekeurd. Aan de strategische adviesraden, Vlaamse Jeugdraad en Ouderenraad werd
een advies gevraagd. Het is de bedoeling het actieplan in het najaar van 2016 definitief
te laten goedkeuren door de Vlaamse Regering en meteen aansluitend al een aantal
acties op te starten.
Samen met collega's van de Vlaamse Regering heb ik structureel overleg met de
Verenigde Verenigingen om de vooruitgang in de dossiers rond verenigingen en hun
vrijwilligers op te volgen.
Met de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor
toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages,
vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten
(2016/C 170/01) werd een drempel weggewerkt voor vrijwilligers uit het buitenland.
Op 22 april hechtte de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het gewijzigde
besluit betreffende de toekenning van subsidies aan jeugdhuizen voor de uitvoering van
een bovenlokaal project. De wijzigingen hadden vooral tot doel een aantal formele
subsidievoorwaarden te versoepelen en zo de administratieve last voor de jeugdhuizen te
verlagen. Dit had voor gevolg dat zo goed als al de ingediende projecten aan de formele
voorwaarden beantwoordden. Ik verhoogde opnieuw de middelen voor de uitvoering van
deze projecten van 2.560.000 euro in 2016 tot 2.987.900 euro voor 2017. Het aantal
ondersteunde projecten stijgt van 62 projecten in 2016 naar 70 projecten in 2017
In het voorjaar 2016 organiseerden we een workshop ‘Regulitis bij kampen’ in Genk. In
het najaar zal op de vormingsdagen van VVJ ook driemaal een workshop aangeboden
worden rond ‘fuifregulitis’. De uitgewerkte workshops kunnen verder worden opgenomen
in het vormingsaanbod van VVJ, CJT, VVSG, De Ambrassade, … en zo verder in
Vlaanderen worden verspreid.
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Beleidsopties 2017
In 2017 worden alle beleidsnota’s van de verenigingen beoordeeld met het oog op de
toekenning van de variabele subsidies voor de periode 2018-2021. Op 1 september 2017
zal ik mijn beslissing omtrent de goedgekeurde bedragen aan de verenigingen meedelen.
Het traject naar een gecoördineerd vrijwilligersbeleid wordt, onder gezamenlijke
coördinatie van de Minister-President en mezelf, voortgezet in de schoot van het
Horizontaal Overleg Vrijwilligersbeleid (HOV) en in overleg met diverse stakeholders. In
2017 zal het HOV aan de Vlaamse Regering een eerste rapportering voorleggen over de
resultaten, de voortgang van het traject en eventuele bijsturingen. Het traject loopt tot
de zomer van 2017. De Vlaamse Regering zal op basis daarvan een strategische visie met
betrekking tot het vrijwilligerswerk bepalen. Naast de drie inhoudelijke assen voor dit
traject (wetgeving en statuut, ondersteuning en vorming, en de aanpak van regulitis),
ambieert de Vlaamse Regering vooruitgang op federaal en lokaal beleidsniveau. Daartoe
wordt er in een interbestuurlijke werkgroep gezocht naar oplossingen voor knelpunten
met betrekking tot de vrijwilligerswet en de interpretatie ervan. Op het lokale vlak wordt
in samenwerking met VVSG bekeken op welke manier Vlaanderen een rol kan spelen voor
het lokaal vrijwilligersbeleid door middel van promotie, sensibilisering en ondersteuning.
Op Vlaams niveau werken we voort aan de uitvoering van het actieplan en wordt
onderzocht op welke manier expertise en ondersteuning duurzaam en structureel kunnen
verankerd worden, en hoe de dialoog óver, de monitoring en de aanpak van
overregulering kunnen worden gestructureerd.
De jeugdsector wordt hier actief bij betrokken via de vertegenwoordigers van De
Ambrassade, VVJ en Jint in het Verticaal Overleg Vrijwilligersbeleid Cultuur en Jeugd. Ik
zorg hierbij voor een systematische toets aan het internationale vrijwilligerswerk.
De richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor
toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages,
vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten dient
binnen een termijn van twee jaar te worden omgezet in Belgische wetgeving en voorziet
in een duidelijke en verplicht toe te passen procedure voor o.a. inkomende vrijwilligers
die deelnemen aan het Europese Vrijwilligerswerk, deel van het Erasmus+ / Youth in
Action programma. Ik zal er bij de omzetting in Belgische wetgeving bij de bevoegde
ministers voor pleiten om de verplichte procedure ook toe te passen bij andere dan de
EVS-vrijwilligers, met name andere vrijwilligers en scholieren in allerhande
uitwisselingsprogramma’s.
JINT plant in oktober 2017 in Gent weer een Go Strange infobeurs om jongeren met
buitenlandplannen wegwijs te maken in de verschillende mogelijkheden die er bestaan.
1.1.8

Prioritair inzetten op het jeugdverenigingsleven

Beleidsrealisaties 2016
Het voorstel voor automatische vrijstelling onroerende voorheffing jeugdverenigingen en
jeugdverblijfcentra (wijziging Vlaamse Codex Fiscaliteit) werd aangenomen door het
Vlaams Parlement op 6 juli 2016. Hierdoor kan aan eigenaars van verenigingslokalen die
in hoofdzaak gebruikt worden door het jeugdwerk, jeugdverblijfcentra en hostels
automatisch een vrijstelling worden verleend van onroerende voorheffing. Dit betekent
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een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging voor de vele vrijwilligers in het
jeugdwerk.
Op 1 september 2016 dienden drie structureel gesubsidieerde verenigingen een
projectaanvraag in voor projecten die hetzij een bijzondere opportuniteit vormen, hetzij
niet hadden kunnen voorzien worden in de beleidsnota. De beslissing hierover valt op 30
november 2016. Daarnaast hecht ik ook belang aan vernieuwing in het jeugdwerk. Op 1
september 2016 werden er in het kader van de experimentele projecten 24
projectaanvragen ingediend, waarover ik eveneens op 30 november 2016 beslis, zodat
de goedgekeurde projecten in 2017 kunnen starten.
De afdeling Jeugd, VVJ en De Ambrassade namen deel aan een seminarie in Istanbul,
onderdeel van het peer-learning traject ‘Become a youth policy change maker’ van het
Youth Partnership. Dit was een pilootproject met zes landen waar gekeken werd wie welke
rol speelt bij het maken en uitvoeren van jeugdbeleid op lokaal, nationaal en
internationaal niveau en hoe de internationale kaders hier mee richting aan geven.
Vanuit jeugd werd een inhoudelijke bijdrage gedaan aan de HIVA-studie rond de stand
van zaken van de validering van niet-formeel en informeel leren in opvolging van de
Europese aanbeveling 2012.
Beleidsopties 2017
Het budget voor de jeugdverenigingen gesubsidieerd binnen het decreet jeugd- en
kinderrechtenbeleid heb ik met 1 miljoen euro verhoogd. Hierdoor geef ik zuurstof aan
het budget dat de laatste jaren onder druk stond door de instroom van nieuwe
verenigingen in het decreet. Alle structureel gesubsidieerde verenigingen kunnen uiterlijk
1 januari 2017 een beleidsnota indienen met het oog op de toekenning van de variabele
subsidies voor de periode 2018-2021. Elke nota wordt voor advies voorgelegd aan een
adviescommissie bestaande uit experten. Daarnaast formuleert ook het departement een
advies. Beide zullen de beleidsnota’s aftoetsen aan de elf beoordelingscriteria zoals
opgenomen in het decreet of in het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2016
betreffende een aanvullend criterium. In het najaar 2017 zal ik, op basis van deze
adviezen, mijn beslissing omtrent de goedgekeurde bedragen aan de verenigingen
meedelen.
De terugkoppeling over de opvolging van de policy review van de Raad van Europa over
het jeugdbeleid in België is voorzien voor de tweede helft van 2017. Dit biedt een goede
gelegenheid om ook in Vlaanderen de kracht en impact van het jeugdwerk sterker in de
verf te zetten.
In het kader van de onroerende voorheffing zal ik in 2017 in overleg met de Vlaamse
Belastingdienst ook bekijken hoe het verzamelen van de informatie, nodig om de
vrijstelling automatisch toe te kennen, nog verder vereenvoudigd kan worden en of een
mogelijke koppeling aan de GIS-databank van De Ambrassade tot de mogelijkheden
behoort.
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1.1.9

Inzetten op kindvriendelijke steden en gemeenten

Beleidsrealisaties 2016
In 2016 waren er tien nieuwe kandidaten om het label te ontvangen. De uitreiking van
het label is gepland op 6 november 2016. De werking van de jury werd geëvalueerd: deze
wordt vanaf 2017 bijgestuurd. Om VVJ meer ruimte te geven om, in samenspraak met
de jury, het label verder inhoudelijk uit te werken en te promoten, en om de nodige
onafhankelijkheid van de jury te bewaken, wordt de ondersteuning van de jurywerking
overgedragen aan de administratie.
In samenwerking met mijn collega bevoegd voor stedenbeleid maken we werk van de
uitrol van de kindmonitor voor alle lokale besturen. Deze toepassing is in het kader van
de stadsmonitor ontwikkeld om kinderen en jongeren te bevragen.
Beleidsopties 2017
Vanaf 2017 neemt de administratie de ondersteuning van de jurywerking van het label
over van VVJ, zo kan VVJ meer inzetten op de ontwikkeling, de promotie en het borgen
van het label. Nieuwe lokale besturen zullen zich kandidaat stellen om het label te behalen
en lokaal een traject doorlopen.
De kindmonitor zal ter beschikking worden gesteld aan alle lokale besturen. Deze monitor
is een handig ondersteuningsinstrument voor deze besturen die het label reeds
behaalden, of voor hen die een traject naar het label wensen te doorlopen. Ook voor
andere lokale besturen, die hun beleid meer wensen af te stemmen op de noden van
kinderen en tieners, kan via de kindmonitor heel wat nuttige informatie verzameld
worden.
Jeugdvriendelijke lokale besturen worden extra onder de aandacht gebracht met een
nieuwe oproep en uitreiking van de prijs voor de meest jeugdvriendelijke gemeente in
2017. Bij deze editie van de prijs zal naast de bestaande criteria ook gepeild worden naar
de vernieuwende aspecten binnen het lokaal beleid op het vlak van jeugdinformatie. Net
zoals bij de vorige edities zullen goede praktijken uit de aanvragen gebundeld worden in
een handige publicatie. Extra aandacht zal gaan naar voorbeelden die inspelen op het
bereiken van nieuwe en diverse doelgroepen.

1.1.10

We organiseren, i.s.m. externe partners, de jaarlijkse buitenspeeldag

Beleidsrealisaties 2016
De negende Buitenspeeldag vond plaats op 13 april 2016 op 382 locaties in 240 Vlaamse
en Brusselse gemeenten en steden. Opnieuw een recordeditie, want in 2015 ging het om
300 locaties in 233 gemeenten. Naast de mediapartners Nickelodeon, Ketnet en VTMKZOOM zette ook Studio 100 TV zijn schouders onder de Buitenspeeldagcampagne. In
samenwerking met CultuurNet Vlaanderen werd de website www.buitenspeeldag.be
vernieuwd.
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Beleidsopties 2017
De tiende editie van de Buitenspeeldag vindt plaats op 19 april 2017. Naast de
gebruikelijke partners (VVJ, ISB en de vier kinderzenders) worden contacten gelegd met
Disney Channel en Cartoon Network om naar hun interesse te polsen voor deelname aan
de Buitenspeeldagcampagne.
1.2

OD 1.2 We bieden oplossingen aan voor bestaande problemen

1.2.1. Decreet op de jeugdverblijven evalueren
Beleidsrealisaties 2016
Om tot een onderbouwde evaluatie van het decreet te komen werd een
onderzoeksopdracht gegund. De effecten van de huidige regelgeving worden in kaart
gebracht. Er wordt onderzocht in hoeverre de wijzigingen die werden ingevoerd via het
decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra,
ondersteuningsstructuren en de vzw ADJ hun beoogde doel hebben bereikt. Zowel bij de
uitbaters (subsidiëringsprocedures, administratieve last, garanties op middellange en
lange termijn…) als bij de gebruikers (diversiteit in aanbod, spreiding, prijszetting…)
worden de evoluties op vlak van noden in kaart gebracht. Ook de rol van de
ondersteuningsstructuren ADJ vzw, CJT vzw en VJH vzw worden in de evaluatie
meegenomen. Op die manier ontstaat een gedetailleerd beeld van de staat van de sector
en wordt ook gevolg gegeven aan actie 3.1 van het Masterplan Bivakplaatsen
(kennisopbouw en monitoring).
Beleidsopties 2017
Het onderzoek ter voorbereiding van de evaluatie van het decreet wordt uitgevoerd door
een externe partner en begeleid door een stuurgroep met vertegenwoordiging van de
verschillende stakeholders. De evoluties op het vlak van het decreet Toerisme voor Allen
en het logiesdecreet worden eveneens van zeer nabij opgevolgd. Het onderzoek wordt in
het najaar 2017 afgerond. Dit alles afgestemd op het Vlaamse toerismebeleid.

1.2.2. De werking van de gemeentelijke jeugdraden monitoren en desgevallend de
decreetgeving terzake wijzigen
Beleidsrealisaties 2016
De 1-meting lokaal jeugdbeleid werd opgestart. Met deze meting tracht ik een beter
inzicht te verwerven in hoe het lokale beleidsvormingsproces in het kader van het
jeugdbeleid verloopt. Hoe is de verhouding tussen de schepen van jeugd, de
jeugdambtenaar en de jeugdraad, wie speelt welke rol in de beleidsplanning en uitvoering
en bovenal hoe veranderde dit bij de integratie van het jeugdbeleid in het strategisch
meerjarenplan. Er werd eveneens gepeild naar de te verwachten veranderingen na de
integratie van de jeugdmiddelen in het gemeentefonds. Ik heb hierbij extra aandacht
besteed aan de beleidsparticipatie van kinderen en jongeren, via het instrument van de
jeugdraad.
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Beleidsopties 2017
In het voorjaar van 2017 worden de resultaten van de 1-meting voorgesteld. Bijzondere
aandacht zal gaan naar de rol van jeugdraden bij de opmaak en uitvoering van het lokaal
beleid.
VVJ zal de dienstverlening voor lokale jeugdraden versterken en focust bij de
ondersteuning van lokale besturen ook op nieuwe vormen van participatie die naast de
traditionele jeugdraden in de gemeenten kunnen worden ingezet. Ik onderzoek welke
beleidsconsequenties ik moet koppelen aan de 1-meting en hoe en of de éénmeting kan
geïntegreerd worden in de lokale monitor.
1.2.3. Bestaande subsidieregels binnen het decreet vernieuwd
kinderrechtenbeleid evalueren en desgevallend optimaliseren

jeugd-

en

Beleidsrealisaties 2016
Vanaf eind 2015 en nadien in 2016 kwam de reflectiegroep decreet jeugd- en
kinderrechtenbeleid (samengesteld uit vertegenwoordigers van jeugdverenigingen, De
Ambrassade, de Vlaamse Jeugdraad, mijn kabinet en de afdeling Jeugd van het
departement) op regelmatige basis samen met het oog op de evaluatie en de aanpassing
van het decreet. De belangrijkste wijzigingen betreffen de aanpassing van een aantal
erkenningscriteria. Er wordt voortaan gestreefd naar schaalvergroting binnen de
cultuureducatieve verenigingen en de verenigingen informatie en participatie (grotere
spreiding over aantal provincies). Dit gebeurde eveneens op vraag van de sector. We
stelden immers vast dat deze criteria zo geformuleerd waren dat ze een té grote instroom
van nieuwe verenigingen tot gevolg hadden. Vooral voor de verenigingen informatie en
participatie en de cultuureducatieve verenigingen heeft de decreetswijziging impact.
Bij de doorgevoerde decreetswijzigingen wordt aan deze verenigingen ook de tijd en
ruimte gegeven om dit te realiseren. Dit kan door zowel de eigen werking van de
vereniging uit te bouwen, als door fusies aan te gaan. Behalve de aanpassingen in die
zin, bevat het voorstel nog een aantal andere maatregelen. Zo werd voorgesteld om de
periode waarin de organisaties met een bijzondere opdracht (De Ambrassade, JINT, de
Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten (VVJ), het Kenniscentrum
Kinderrechten (KeKi) en de Kinderrechtencoalitie), die dicht bij de overheid staan, af te
stemmen op de regeerperiode, waardoor zij gemakkelijker kunnen inspelen op de
Vlaamse beleidsprioriteiten. Ten slotte zullen verenigingen nog slechts om de vier jaar
een erkenningsaanvraag kunnen indienen. Deze maatregel kwam er vnl. ook om de
wijziging inzake schaalgrootte mogelijk te maken. De decreetswijziging werd bekrachtigd
door de Vlaamse Regering op 24 juni 2016.
In het voorjaar werden er over deze decreetswijziging meerdere infosessies
georganiseerd voor de jeugdsector. De specifieke wijzigingen aan de modules worden op
21 november 2016 nog toegelicht aan de verenigingen informatie en participatie en aan
de cultuureducatieve verenigingen. Er werd eveneens een bijkomende richtlijn
gepubliceerd en verspreid over hoe verenigingen te werk kunnen gaan wanneer ze een
fusie aangaan.
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Beleidsopties 2017
De toepassing van het vernieuwd decreet heeft impact vanaf 1 januari 2017. Om
verenigingen toe te laten zich aan te passen aan de nieuwe criteria, worden deze
stapsgewijs ingevoerd. Zo gelden voor de verenigingen landelijk georganiseerd jeugdwerk
de wijzigingen vanaf 2017; voor de verenigingen informatie en participatie en voor de
cultuureducatieve verenigingen gebeuren de aanpassingen stapsgewijs en zal de volledige
impact van de decreetswijziging tegen 2020 gelden. Verenigingen die desondanks vrezen
niet aan de nieuwe criteria te kunnen voldoen, krijgen in de periode 2017 – 2019 de
mogelijkheid om, met een garantie op het behoud van hun subsidies, te fuseren.
Partijpolitieke jongerenverenigingen verliezen vanaf 2017 weliswaar hun subsidies, maar
ze zullen wel als dusdanig erkend worden binnen het decreet jeugd- en
kinderrechtenbeleid.

1.2.4. We implementeren het decretaal systeem voor kadervormingstrajecten
Beleidsrealisaties 2016
De nieuwe regelgeving inzake de kadervorming is sinds 1 oktober 2015 in werking en
werd volledig geïmplementeerd in 2016. Ook in de loop van 2016 werden meerdere
infosessies georganiseerd over de regelgeving en over de webapplicatie
www.mijnkadervorming.be (KAVO-tool). In de KAVO-tool worden de cursussen van
verenigingen ingegeven, registreren deelnemers zich zodat zij hun eigen
kadervormingstraject kunnen opvolgen. Tenslotte kunnen ook stageplaatsen zich hierin
registreren.
De KAVO-tool had bij de start te kampen met een aantal kinderziekten op gebied van ICT.
In een infosessie voor de sector werden de belangrijkste problemen aangekaart en werd
gezocht naar oplossingen. Daarnaast wordt de KAVO-tool regelmatig aangepast aan de
noden van de gebruikers. Zo wordt met het oog op een klantvriendelijke tool in 2016 nog
gestart met de ontwikkeling van een nieuw deel, dat een koppeling van de tool toelaat
met de systemen van de verenigingen.
Het evaluatieonderzoek over de nieuwe regeling kadervorming werd in 2015 gegund; de
interim-resultaten
van
de
dossieranalyse
en
de
interviews
met
kadervormingsverantwoordelijken werden voor de zomer voorgesteld op de stuurgroep.
Beleidsopties 2017
De aanpassing van de KAVO-tool die een koppeling met de systemen van verenigingen
toelaat, wordt in 2017 geïmplementeerd.
De evaluatie van de nieuwe reglementering loopt in 2017 verder en zal afgerond worden
tegen eind 2018.
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1.2.5. Regelgeving evalueren die creativiteit en initiatief van jongeren en verenigingen
belemmeren. Overregulering wordt aangepakt
Beleidsrealisaties 2016
Het besluit jeugdhuizen werd aangepast met het oog op deregulering. Dit leidde er toe
dat ik een hoger aantal projecten voor 2017 een subsidie kon toekennen.
Ik organiseerde, samen met De Ambrassade, VVJ, VVSG, CJT en het agentschap
Informatie Vlaanderen, in Genk een workshop rond regulitis bij de organisatie van
kampen. Het verslag van de workshop en de goede praktijken werden ontsloten. Op de
vormingsdagen van VVJ wordt extra aandacht besteed aan ‘fuifregulitis’.
Zoals hoger al aangegeven werd ook werk gemaakt van de automatische vrijstelling van
Onroerende Voorheffing voor lokalen van het jeugdwerk en jeugdverblijven, wat een
aanzienlijke lastenverlaging betekent voor de talloze lokale groepen en vrijwilligers. Ook
in het Masterplan bivakplaatsen worden heel wat maatregelen geformuleerd die het
organiseren van kampen voor jeugdwerkorganisaties sterk moet vereenvoudigen. In het
traject naar een gecoördineerd vrijwilligersbeleid ligt eveneens een sterke focus op
deregulering (zie 1.1.7).
Beleidsopties 2017
In het kader van de afslanking van de provincies en de overdracht van de
persoonsgebonden materies naar Vlaanderen of de lokale besturen, neem ik onder andere
de ondersteuning van de werkingen met kinderen en jongeren met een handicap over
van de provincies.
Bij de uitwerking van een nieuwe regelgeving met het oog op de ondersteuning van de
vele jeugdwerkingen die zich inzetten voor kinderen en jongeren met een handicap, van
de jeugdhuizen en van werkingen met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren,
zal er naar gestreefd worden de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden.
De Ambrassade zal in 2017 de GIS-databank jeugdruimte ontsluiten i.s.m. Mediaraven.
Ook gemeenten krijgen hier rechtstreeks toegang toe en kunnen gegevens toevoegen
over jeugdwerkinfrastructuur en publieke speel- en jongerenruimte. Er zal in overleg met
de Vlaamse belastingdienst bekeken worden hoe deze databank ook de nodige informatie
kan opleveren in het kader van de toekenning van vrijstelling van onroerende voorheffing.
1.2.6. Evalueren en herbekijken van de rol van de Vlaamse overheid t.o.v. de lokale
besturen
Beleidsrealisaties 2016
Het project lokale monitoring – een samenwerking tussen het Departement CJM, Sport
Vlaanderen en de VVSG – werd in december 2015 gelanceerd en kreeg in 2016 volle
uitwerking. In het voorjaar van 2016 gingen drie werkgroepen, samengesteld uit experten
van landelijke organisaties en lokale beleidsmakers en cultuur-, jeugd- en sportwerkers,
aan de slag om tot een afbakening te komen van nuttige en haalbare indicatoren.
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Beleidsopties 2017
Op basis van het inhoudelijke werk in 2016 om tot een afbakening en definiëring van
indicatoren te komen van de lokale monitoring, zal in 2017 de technische en praktische
vertaling gebeuren om de dataverzameling en de -ontsluiting mogelijk te maken. In de
eerste helft van 2017 zal een tool voor de bevraging van lokale data gelanceerd worden.
Begin 2018 zullen alle beschikbare data in het kader van lokale monitoring via een webtool
ontsloten
worden
met
maximale
aandacht
voor
toegankelijkheid
en
gebruiksvriendelijkheid.
1.2.7. Werk maken van de interne staatshervorming en de overheveling van de taken
van de provincies
Beleidsrealisaties 2016
Het project van de afslanking van de provinciale bevoegdheden heeft sinds het
regeerakkoord al een lang traject afgelegd. De eerste stap betrof de opmaak van
inventarissen met de provinciale persoonsgebonden bevoegdheden. Deze bevoegdheden
betreffen enerzijds het beheer van een aantal instellingen zoals het verblijfcentrum
Hanenbos (Vlaams-Brabant) en anderzijds de uitvoering van allerhande reglementen die
ondersteuning bieden aan een aantal jeugdwerkinitiatieven.
Na oplevering van deze inventarissen hebben mijn kabinet en de administratie deze
inventarissen besproken met de bevoegde gedeputeerden en hun administraties.
Daarnaast hebben mijn kabinet en administratie gesprekken gevoerd met de sectoren en
de belangenbehartigers teneinde het volledige veld in kaart te kunnen brengen.
Op basis van de inventarissen en de gevoerde gesprekken heb ik aan mijn collegaminister van Binnenlands Bestuur een eerste voorstel overgemaakt met betrekking tot de
toewijzing van de persoonsgebonden provinciale taken. Op 17 juli 2015 nam de Vlaamse
Regering hiervan akte. Op deze basis heb ik gesprekken gevoerd met de lokale besturen
die een provinciale instelling op hun grondgebied hadden met de vraag om deze instelling
al dan niet te willen overnemen.
Deze gesprekken hebben geresulteerd in een definitieve lijst van toewijzing, zoals
opgenomen in bijlage bij het decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde
financiering van de provincies. Deze lijst werd definitief goedgekeurd op de Vlaamse
regering van 26 juli 2016 en bepaalt of de instellingen zullen worden overgedragen naar
de Vlaamse overheid of naar de steden en gemeenten. Naast Hanenbos betreft de
overdracht ook de provinciale taken en bevoegdheden. Deze worden overgenomen door
de Vlaamse overheid.
Beleidsopties 2017
In 2017 zal ik de overdracht van de persoonsgebonden taken verder voorbereiden, opdat
de overdracht op 1 januari 2018 vlot kan gebeuren. Binnen de administratie werd een
projectleider aangesteld, die in samenwerking met een stuurgroep, waaronder mijn
kabinet, de administratie en externe experten het project zal coördineren.
Het project behelst verschillende deelaspecten, waarvoor aparte werkgroepen zullen
worden opgericht. Het betreft hierbij onder meer de overdrachten van personeel,
infrastructuur en instellingen.
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Ik streef ernaar in de loop van 2017 een nieuw ontwerp van decreet in te dienen bij het
Vlaams Parlement waarin de financiering van het provinciaal jeugdwerk voor wat naar
Vlaanderen komt, wordt geregeld. Ik denk hierbij in het bijzonder aan het aanbod voor
kinderen en jongeren met een handicap. Extra aandacht zal bovendien gaan naar het
verder verspreiden over Vlaanderen van het project ‘Jeugdwerk voor Allen’ dat vandaag,
met steun van een aantal provinciebesturen, jeugdwerkingen en lokale besturen, helpt
om het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren toegankelijker te maken.
Van de opportuniteit van dit nieuwe decreet wens ik ook gebruik te maken om zowel de
financiering van de jeugdhuizen voor de uitvoering van bovenlokale projecten structureel
te verankeren, alsook een oplossing te bieden een aantal werkingen met maatschappelijk
kwetsbare kinderen en jongeren.
Er wordt structureel overlegd met de Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme met het oog
op het beheren van jeugdcentrum Hanenbos (Beersel). Deze bijkomende opdracht wordt
decretaal vastgelegd (aanpassing van het decreet van 6 juli 2012 houdende hostels,
jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor
Jeugdtoerisme).
1.2.8. In samenspraak met de federale overheid werk maken van een degelijk en
realistisch GAS-beleid
Beleidsrealisaties 2016
Het GAS-beleid is in eerste instantie een federale aangelegenheid. Twee medewerkers
van de POD Maatschappelijke Integratie werden belast om de steden en gemeenten een
gespecialiseerde begeleiding aan te bieden bij de toepassing van de administratieve
sancties, in het bijzonder de bemiddeling. In september 2016 publiceerde de POD een
brochure over GAS-bemiddeling die het belang van deze lokale bemiddeling benadrukt.
Bedoeling is de kennis ervan te verruimen naar het brede veld van lokale actoren die
bijdragen aan een lokaal preventiebeleid.
Beleidsopties 2017
Het snoeien in de regelgeving die de creativiteit en het initiatief van kinderen en jongeren
en hun organisaties belemmert, wordt opgevolgd via het JKP Jong zijn (OD3.3) en via het
gecoördineerd vrijwilligersbeleid (zie 1.1.7).
2. SD 2 In Vlaanderen zetten we in op jeugdwerk dat alle jongeren bereikt
2.1

OD 2.1 Iedereen moet kunnen participeren

2.1.1 Inzetten op het toegankelijk maken van het jeugdwerk voor maatschappelijk
kwetsbaren en jongeren van vreemde origine
Beleidsrealisaties 2016
In 2016 liep het #Burgerkabinet “Geef mee kleur aan jeugd”. In de voorbereidende fase
vond er op 27 januari 2016 bij De Buren een workshop plaats met 25 organisaties uit de
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sector. Daar kwam een uitgebreid informatieluik aan bod, alsook een interactieve
gedachtewisseling over het thema zelf én over de verwachtingen. Een projectgroep
begeleidde het proces. Er werd een breed en laagdrempelig onlineplatform ontwikkeld
waarop jongeren vrijuit ideeën konden lanceren. De website doemee.burgerkabinet.be
werd tussen 29 februari (lancering) en 22 april 2016 in totaal meer dan 3750 keer bezocht
door in totaal ruim 2300 bezoekers. Tussendoor vonden ook mini-burgerkabinetten plaats
op diverse locaties in Vlaanderen. Op het slotevenement in het Vlaams Parlement op 6
mei daagden 134 deelnemers uit alle uithoeken van Vlaanderen op. Zowel inzake leeftijd,
gender, woonplaats of achtergrond was er een sterke diversiteit. Ook deelnemers uit het
Netwerk tegen Armoede, vluchtelingen, doven en slechtzienden gaven present.
Het beleidsnetwerk diversiteit kwam een eerste maal samen op 22 juni om de visienota
‘Diversiteit in/en het jeugdwerk’ van de jeugdsector en de resultaten van het
#Burgerkabinet verder door te vertalen naar concreet beleid. Ik kwam er samen met
vertegenwoordigers van kinderen en jongeren, de jeugdsector, onderzoekers, experts uit
het brede middenveld, andere beleidsdomeinen en van andere beleidsniveaus. Op 14
september werd een rondetafelgesprek met de jeugdwerksector georganiseerd. Aan de
hand van vier panelgesprekken ging ik in gesprek met experten uit allerlei
beleidsdomeinen en een 100-tal jeugdwerkers uit een breed palet van
jeugdwerkinitiatieven. De gesprekken werden opgebouwd rond vier thema’s: het
theoretisch kader, het lokaal beleid, het integraal jeugdbeleid en de uitdagingen voor het
jeugdwerk zelf.
Het hele traject resulteerde in een set van beleidsaanbevelingen en engagementen van
de sector. Het is nog steeds de bedoeling om in te spelen op de aanwezige diversiteit via
twee doelstellingen: met name 1) Voor ieder kind/iedere jongeren die nood heeft aan of
interesse heeft in jeugdwerk een plek voorzien. 2) Door ontmoeting moeten kinderen en
jongeren mee vorm kunnen geven aan een solidaire samenleving. Met andere woorden:
werken aan sociale integratie. De twee doelstellingen van ‘meer en meer gelijke
mogelijkheden’ en ‘sociale integratie’ wil ik blijven ondersteunen. Ze beiden moeten
gerealiseerd kunnen worden zowel op organisatieniveau als op sectorniveau.
Ik blijf structureel overleg hebben met de steunpunten in het kader van Cultuur en
Jeugdwerk voor Vluchtelingen. Als gevolg van dit overleg sloegen Kunstenpunt, De
Ambrassade, FARO, Socius, met ondersteuning van het Agentschap Integratie en
Inburgering en het departement CJSM, de handen in elkaar om een bevraging op te stellen
voor het werkveld, die moet toelaten een gepast pakket aan ondersteuningsinitiatieven
te ontwikkelen en aan te bieden.
Daarnaast overweegt de sector regionale bijeenkomsten te organiseren waar we over de
grenzen van sectoren informatie verstrekken, in dialoog gaan met elkaar, van elkaar
kunnen leren en waar misschien nieuwe samenwerkingsinitiatieven kunnen groeien.
Een andere uitloper van dit structureel overleg is het project ‘Wereldspelers’ dat De
Ambrassade i.s.m. de jeugdsector lanceerde. Wereldspelers is een project waarmee de
jeugdsector bruggen wil slaan tussen het jeugdwerk en jonge vluchtelingen. Ze organiseerden
in 2016 samen met meer dan 300 geëngageerde vrijwilligers om de twee weekends
activiteiten in het opvangcentrum voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in
Dendermonde, en deelden daarna hun ervaringen en tips met andere jongeren.
Ik zat regelmatig samen met de jongerenwerkingen van het Netwerk tegen Armoede, met
de jonge ‘Altochtonen van de Toekomst’ en Vluchtelingenwerk Vlaanderen, enz. De
jongeren uit deze netwerken werden verder ook betrokken bij het #Burgerkabinet.
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Met de participatieorganisaties CultuurNet vzw en Demos vzw zal ik eind 2016 een nieuwe
beheersovereenkomst afsluiten. In functie van deze overeenkomsten werd een
visieoefening en een concreet stappenplan gemaakt m.b.t. de afstemming tussen de
verschillende participatie-instrumenten voor kansarmen (UiTPAS, Lokale Netwerken
Vrijetijdsparticipatie en het Fonds voor vrijetijdsparticipatie).
CultuurNet vzw heeft een plan van aanpak voorgesteld i.f.v. de evaluatie van de UiTPAS.
Om het instrument te optimaliseren, en waar nodig bij te sturen, zal ik vóór het einde van
de legislatuur een evaluatie voorleggen aan mijn collega’s van de Vlaamse Regering.
UiTPAS nam afgelopen jaar een volle vaart vooruit: eind 2016 maakten maar liefst 71.410
Vlamingen en Brusselaars in het bezit van de UiTPAS. Momenteel stimuleert de algemene,
niet-stigmatiserende voordelenkaart in zeven steden (Brussel, Gent, Oostende, Leuven,
Maasmechelen, Mechelen en Heist-op-den-berg) en drie regio’s (Kortrijk, Turnhout en
Dender) kansrijke en kansarme inwoners om op pad te trekken in de vrije tijd.
Jeugd is actief betrokken bij het horizontaal integratiebeleid van de Vlaamse Regering via
een rechtstreekse vertegenwoordiging in de Commissie Integratiebeleid. In 2016
organiseerden we overleg over de mogelijkheden voor het gebruik van de
herkomstclassificatie in een jeugdwerkcontext.
Tenslotte zijn de acht geselecteerde projecten positieve identiteitsvorming in het kader
van het Actieplan radicalisering opgestart. Ik volg ze, samen met de minister bevoegd
voor inburgering, op.
Beleidsopties 2017
De resultaten van het rondetafelgesprek worden verder opgevolgd en desgevallend
meegenomen in mijn beleid. Ik begrijp dat we met zijn allen vooral moeten inzetten op
samenwerken om kinderen en jongeren vanuit diverse leefwerelden elkaar te laten
ontmoeten, te laten leren van elkaar, en dat we de jeugdsector in zijn geheel moeten
bekijken om diversiteit te vergroten.
Ik ben er van overtuigd dat een realistische combinatie van inclusie en bruggen bouwen
het jeugdwerk een stap vooruit kan helpen om meer divers te worden. Inclusie is nog
steeds een streefdoel, al weten we dat dit niet altijd mogelijk is. Dit om verschillende
redenen.
Om meer inclusie te realiseren, wil ik uitzoeken hoe, mits een goede (pedagogische)
omkadering, ook in het jeugdwerk het concept ‘redelijke aanpassing’ (accomodement
raisonable2) kan toegepast worden. Ik ga actief op zoek naar goede voorbeelden hiervan
binnen het jeugdwerk, om deze te verspreiden en zo structureel ingang te doen vinden.
Vragen rond culturele diversiteit zijn niet nieuw maar sinds een aantal jaar is er een nieuw begrip
opgedoken: dat van de redelijke aanpassingen. Het begrip komt uit de Angelsaksische landen en
meer
bepaald
uit
Québec.
Daar
verwijst
het naar een versoepeling van een algemene norm waardoor leden van culturele
minderheden kunnen leven en werken zonder afbreuk te doen aan hun overtuigingen.
Pragmatisme, gezond verstand, overleg: de manier om redelijke aanpassingen in te voeren
is niet die van de ideologische clash of een confrontatie van culturen waar nu eens de ene, dan
weer de andere aan het langste eind trekt. De aanpassing moet het resultaat zijn van overleg
waarbij iedereen meewerkt aan het vinden van een praktische oplossing voor een probleem dat in
2
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Daar waar inclusie – om vele mogelijke verschillenden redenen - niet meteen mogelijk is,
wil ik inzetten op bruggenbouwen.
Daarom maak ik werk van een paar concrete projecten:
Ik zal de beschikbare projectmiddelen in het decreet vernieuwd jeugd- en
kinderrechtenbeleid o.m. inzetten om concreet aan de slag te gaan in steden en
gemeenten.
Daarom lanceer ik nog in 2016 een projectoproep ter ondersteuning van
vindplaatsgerichte bruggenbouwers op lokaal niveau. Deze projecten kunnen in 2017 van
start gaan.
Hiermee investeer ik in verschillende soorten van brugfiguren die de communicatie
moeten bevorderen en initiatieven van jongeren een draagvlak moeten geven. Met deze
projectoproep ga ik niet alleen in op een meerdere aanbevelingen uit het #Burgerkabinet
(waar werd gepleit voor stimulering van samenwerking; het ondersteunen van netwerken
over de domeinen heen om de diversiteit te verhogen).
De bruggenbouwers die ik met deze oproep wil bereiken moeten sleutelfiguren en
vertrouwenspersonen worden voor een breder en diverser lokaal aanbod Ook dit speelt
in op de aanbevelingen uit het #Burgerkabinet (waar gepleit werd om o.m. te investeren
in sleutelfiguren/vertrouwenspersonen) Ik zorg er ook voor dat de ‘producten’ van de
geselecteerde projecten nadien uitgedragen worden in een methodiekenmap. Deze
oproep beantwoordt eveneens aan de verwachtingen die werden uitgesproken op de
Rondetafel diversiteit.
Wat we uit deze projectwerkingen kunnen leren, moeten we nadien kunnen meenemen
in de structurele werking van verenigingen. Daarvoor doe ik voor informatie en vorming
graag een beroep op de koepelstructuren, VVJ, De Ambrassade; zelf zet ik volgend jaar
volop in op het Jeugdwerk-in-de-stad traject (zie 1.1.6).
Ook goede praktijkvoorbeelden uit de verschillende kandidaten voor de meest
jeugdvriendelijke gemeenten 2017 wil ik bundelen. In een nieuwe brochure met bundeling
van de sterke verhalen, vraag ik aandacht voor de diversiteitsverhalen (waarmee ik inga
om de aanbeveling van het #Burgerkabinet om de positieve beeldvorming rond diversiteit
te stimuleren). Ook dit om een good practices meer stuctureel ingebed te krijgen.
Ik zorg eveneens voor een nog betere bekendmaking van de mogelijkheden die het
Erasmus+ - Youth in Action programma van de EU biedt: het opzetten van
groepsuitwisselingen rond inclusie of intercultureel leren, van (internationaal)
vrijwilligerswerk, het uitwisselen van jeugdwerkers of opzetten van projecten rond
capacity building/training, het uitwerken van jeugdpartnerschappen met verschillende
Europese landen; het volgen van workshops en cursussen gegeven door de Salto-resource
centra (zie http://www.youthinaction.be). Jongeren en jeugdwerkers kunnen immers
heel veel intercultureel leren, al zeker als we het over samenleven in diversiteit hebben.
(het wereldbeeld van kinderen en jongeren verruimen was eveneens een aanbeveling van
het #Burgerkabinet).

de juiste context gezien moet worden. (bron: http://docplayer.nl/4668699-Culturele-diversiteit-opde-werkvloer-praktijken-van-redelijke-aanpassing-in-belgie.html)
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Diversiteit in het jeugdwerk moeten we breed durven bekijken.
Daarom bereid ik een decreet voor dat vooreerst de ondersteuning van het lokale
jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en het jeugdwerk voor
kinderen en jongeren met een handicap veilig stelt en daarnaast het Jeugdwerk voor Allen
uitrolt over heel Vlaanderen (zie 1.2.7). Ik zal daarbij een armoedetoets uitvoeren.
In het kader de brede aanpak wil ik ook een aantal zaken uitdrukkelijk in overleg met de
collega bevoegd voor Welzijn opnemen. Samen met hem wil ik bekijken om opvolging te
geven aan de onderzoeken naar vrijetijdsbehoeften van jongeren in instellingen en
jongeren met een handicap, zoals eind 2016 voorgesteld.
Het Beleidsnetwerk Diversiteit komt tweemaal per jaar samen om de resultaten van de
Rondetafel en het #Burgerkabinet te bespreken en om inhoudelijk input te leveren voor
maatschappelijke innovatie en concrete projecten. In de schoot van dit netwerk wil ik de
zoektocht naar het beter omgaan met de uitdagingen van onze steeds diverser wordende
samenleving, uitdrukkelijk samen met de jeugdsector lopen.
Binnen dit Beleidsnetwerk focus ik het volgende jaar op het jeugdwerk in de stad. De
werkgroep Diversiteitsbeleid van De Ambrassade maakt in het werkjaar 2016-2017 werk
van een goed instrumentarium om het jeugdwerk te inspireren en de visienota in de
praktijk om te zetten.
Ook de invulling van een ‘Dag van de Diversiteit’ zal in dit netwerk – in overleg met de
sector – worden opgenomen. Voor concrete invulling wacht ik daarom nog een tweede
deel van de visienota van de sector af, waarin een aantal maatregelen en
randvoorwaarden zullen worden opgenomen.
Het Jeugdonderzoeksplatform zoekt uit hoe herkomstclassificatie kan gebruikt worden om
de deelname van kinderen en jongeren van buitenlandse herkomst in de jeugdsector te
monitoren.
Het project Wereldspelers van De Ambrassade wordt verdergezet.
2.1.2 We maken vrijetijdsbeleving toegankelijker voor kinderen en jongeren met een
beperking
Beleidsrealisaties 2016
Ik organiseerde een studienamiddag over het onderzoek Vrijetijd als handicapsituatie
uitgevoerd door Hogeschool Artesis Plantijn.
In 2016 liepen de voorbereidende gesprekken over de voortzetting van de ondersteuning
van regionale jeugdwerkingen voor kinderen en jongeren met een handicap. Ook pistes
voor de uitbreiding van de werking van het platform ‘jeugdwerk voor allen’ werden
besproken.
In het horizontaal integratiebeleidsplan en het actieplan Gelijke Kansen die beiden werden
goedgekeurd op de Vlaamse Regering van 15 juli, plande ik ook een aantal acties m.b.t.
jeugd.
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Beleidsopties 2017
Via een nieuw decreet, zoals hierboven beschreven (2.1.7.), zal ook op Vlaams niveau
structureel ingezet worden op de ondersteuning van jeugdwerk voor kinderen en jongeren
met een handicap en de verdere stimulering van inclusief jeugdwerk. Een betere regionale
spreiding van het aanbod is een uitdaging.
Vanzelfsprekend wordt in de opvolging van de aanbevelingen van het #Burgerkabinet en
de Rondetafel Diversiteit aandacht besteed aan de doelgroep kinderen en jongeren met
een handicap (zie hoger).
Voor beide thema’s zullen we in het kader van het beoordelingscriterium gelijke kansen
nagaan in welke mate verenigingen hierop inzetten in het kader van de doelstellingen die
ze formuleren in hun beleidsnota’s.
In 2017 voer ik de acties in het horizontaal beleidsplan integratie en het actieplan Gelijke
Kansen onverminderd uit.
In 2017 werk ik samen met het FoCI en het agentschap Toegankelijk Vlaanderen het
strategisch plan toegankelijke cultuurinfrastructuur uit. Eén van de aandachtspunten
hierbij is de koppeling van de UiTdatabank en de databank toegankelijk Vlaanderen zodat
de volledige toegankelijkheidsinformatie over culturele infrastructuur beschikbaar is via
de UiTdatabank.

2.1.3 We zetten in op cultuur voor én door de jongeren
Beleidsrealisaties 2016
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt steeds weer dat hoe jonger je aan cultuur begint,
hoe groter de kans bestaat dat je dit op oudere leeftijd ook zal doen. De invloed van het
gezin en de eigen opbouw van ‘cultureel kapitaal’ tijdens de kindertijd en jeugd blijken
hierin erg bepalend.
In 2016 werden er binnen het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid 21
cultuureducatieve verenigingen structureel ondersteund. Op 1 juni dienden vijf
cultuureducatieve verenigingen een aanvraag tot erkenning in. Tegen eind 2016 is het
onderzoek of deze aanvragen kunnen worden erkend, afgerond.
Ook in 2016 werden 39 jeugdhuizen ondersteund voor de uitvoering van een artistiek
project. Een aantal formele criteria opgenomen in het besluit ter ondersteuning van
jeugdhuizen voor de uitvoering van een bovenlokaal project werden vereenvoudigd, zodat
de administratieve last voor de jeugdhuizen vanaf 2016 al lager werd. Ook in 2016 konden
jeugdhuizen een nieuwe projectsubsidie aanvragen voor het jaar 2017.
In 2016 heeft een erkende cultuureducatieve vereniging kadervorming aangeboden.
Mooss vzw organiseerde drie animatorcursussen. Ook in het landelijk gesubsidieerd
jeugdwerk zijn er verenigingen met muzische invalshoek die kadervorming aanbieden.
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De verdiepingsstudie over vrijetijdsbesteding en de rol van het jeugdwerk voor kinderen
en jongeren in de residentiële hulpverlening wordt voor eind 2016 voorgesteld. Er wordt
specifiek uitgekeken naar de aanbevelingen m.b.t. cultuuractiviteiten van/voor jongeren
in de bijzondere jeugdzorg.
Samen met mijn collega bevoegd voor onderwijs investeerde ik in de versterking van de
samenwerking tussen cultuur en onderwijs. Op 2 februari 2016 ging De Dag van de
Cultuureducatie door met ‘Cultuur in de Spiegel’ als thema. Als referentiekader voor
(geïntegreerde) cultuureducatie biedt ‘Cultuur in de spiegel’ een duidelijk antwoord op de
vraag wat cultuur nu eigenlijk is en wat het belang ervan is voor het onderwijs.
Gezien het belang van proeven van cultuur op jonge leeftijd is het noodzakelijk een
duidelijk beeld te vormen van de verschillende aspecten en vormen van cultuureducatie
in Vlaanderen. Om hieraan tegemoet te komen, werd door het Steunpunt voor
beleidsrelevant onderzoek Cultuur in 2013 een grootschalig onderzoek ‘Cultuur leren
smaken’ gevoerd naar de cultuurparticipatie en -educatie bij Vlaamse jongeren. Dit
onderzoek werd in het najaar opgeleverd.
Met ‘Cultuur in de spiegel’ als referentiekader, het onderzoek ‘Cultuur leren Smaken’ en
de conceptnota’s ‘Groeien in Cultuur’ (cultuureducatie voor jongeren en kinderen, 2012)
en ‘Doorgroeien in Cultuur’ (cultuureducatie voor volwassenen, 2013) kreeg het kader
voor de volgende stap naar een structurele samenwerking tussen cultuur en onderwijs
vorm.
Op de Dag van de Cultuureducatie engageerde ik mij, samen met mijn collega bevoegd
voor Onderwijs, dan ook voor een actieplan ‘Cultuur en Onderwijs – Samen voor meer en
beter’. Dit actieplan werd in het najaar door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Met ons
gezamenlijk actieplan streven we naar een meer geïntegreerde werking rond
cultuureducatie, en wordt een gezamenlijke strategie ontwikkeld op korte, middellange
en lange termijn.
In het najaar van 2016 werkte ik ook mee aan de conferentie ‘De toekomst is jong’ van
Kind en Gezin waar we een breed gedragen visie voor het toekomstige beleid rond jonge
kinderen ontwikkelden. Aansluitend organiseerde ik i.s.m. CultuurNet vzw en het lerend
netwerk kunsteducatie voor kinderen en jongeren Vitamine C een netwerkmoment
waarop we een aantal goede samenwerkingspraktijken zichtbaar maakten.
Naar jaarlijkse gewoonte ondersteunde ik ook de Kunstenzomer van Vlieg (CultuurNet)
en de Kunstendag voor Kinderen.
Het verbindende netwerk ‘Cultureel Leren’ kreeg vorm door een versterkte matchmaking
tussen de cultuureducatieve organisaties, Vitamine C en ACCE (Ambtelijke Coördinatie
CultuurEducatie). ACCE bestendigde het afgelopen jaar haar rol als anker- en
aanspreekpunt cultuureducatie over de sectoren cultuur, jeugd en media heen.
Op 19 mei ontving Destelheide als eerste jeugdcentrum in België het European Quality
Label for Youth Centres van de Raad van Europa; in juli organiseerde Dharts een
internationale uitwisseling met Slovenië en UK. Aan de zomeracademie in Dworp
participeerden 116 deelnemers aan één van de 11 artistieke ateliers, gecoacht door een
ervaren kunstenaar.
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De publicatie ‘Tussen Ruimte, Kunst en Kapers’ over het creatief ondernemerschap in
vrijhavens werd verspreid naar de lokale besturen.
Binnen het participatiedecreet werden heel wat cultuureducatieve participatieprojecten
voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren gesubsidieerd: bv. Project BXL
(Hakuna), Digital Storytelling@leuven met niet-begeleide minderjarige vluchtelingen
(Link in de kabel), theaterproject CAW De Kempen i.s.m. het Gevolg, jongerenwerking
KunstZ, Premier Atelier met kinderen van asielzoekers (De Conventie), Kunsteducatief
Kruisbestuif (Wisper i.s.m. Larf!)

Beleidsopties 2017
Mijn aandacht voor cultuureducatie en -participatie van de allerkleinsten zal zich opnieuw
vertalen in een Kunstendag voor Kinderen en in acties onder het Vlieg-label (CultuurNet).
Ook bouw ik verder aan een gezamenlijk beleid met Welzijn en Kind en Gezin om
gezinnen, professionals en vrijwilligers te ondersteunen bij de ontwikkeling, opvoeding en
opvang van baby’s, peuters en kleuters met het oog op hun culturele ontplooiing.
Kunst- en cultuureducatieve organisaties zijn bij uitstek organisaties die hun opdracht
over beleidsdomeinen heen organiseren. Ze zijn actief in de podiumkunsten, beeldende
kunst, literatuur, media, musea en erfgoedsector, jeugdsector, het onderwijs en de
zorgsector. Structurele samenwerking dringt zich op, maar is niet altijd evident. Met de
blik op een gezond landschap en inspelend op actuele tendensen, wil ik verder investeren
in de uitbouw van het netwerkmodel cultuur- en kunsteducatie. Zo kunnen deze
organisaties in een alliantie verder investeren en zorg dragen voor de kwaliteit van de
kunst- en cultuureducatie in Vlaanderen.
In 2017 wordt het actieplan ‘Cultuur en Onderwijs – Samen voor meer en beter’ verder
uitgerold. Samen met mijn collega bevoegd voor onderwijs wil ik de werelden van
onderwijs en cultuur sterker met elkaar verbinden en van elkaar laten leren via lerende
netwerken van leerkrachten, directies en lerarenopleiders enerzijds en cultuur- en
jeugdorganisaties anderzijds. Centraal daarbij staat een gedeeld referentiekader (CIS),
een gemeenschappelijke taal.
Op korte termijn willen we inzetten op twee speerpunten, namelijk Cultuur in de Spiegel
en cultuurkuur.be. Daarnaast ambiëren we drie actieterreinen: informatie en
communicatie, vormings-, opleidings- en netwerkmogelijkheden en inhoudelijke
verdieping. In partnerschap met de ontwerpers willen we CIS ontwikkelen en uitdragen.
Cultuurkuur.be wordt verder uitgebouwd als digitaal platform om de dialoog en
samenwerking tussen cultuur en onderwijs te faciliteren, inclusief de kennisdeling over
CIS.
Voor 2017 betekent dit bijvoorbeeld dat het onderzoek- en referentiekader CIS gekend is
bij onderwijs- en cultuuractoren en zichtbaar is binnen cultuurkuur.be en platformen voor
cultuurprofessionals, dat we willen starten met de opleiding van experten en gangmakers
en dat we pilootprojecten introduceren in BSO/TSO-scholen, waarbij naast pedagogische
begeleiding ook culturele partners of kunstenaars worden verbonden.
De werkzaamheden van de klankbordgroep (2015-2016) worden verdergezet opdat het
actieplan kan worden opgevolgd.
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Door middel van onder meer overleg, opvolging van beleid, het opsporen van mogelijke
samenwerkingsverbanden zal ik de aanbevelingen van
lokale culturele actoren,
amateurkunsten, cultuureducatieve organisaties en kunstinstellingen meenemen als
input voor het voorontwerp van decreet voor de hervorming van het DKO, dat mijn collega
bevoegd voor onderwijs voorbereidt.
Ook in 2017 zullen binnen de jeugdhuizen projecten ter bevordering van de artistieke
expressie bij jongeren gefinancierd worden. Jeugdhuizen worden hier verder voor
ondersteund door Formaat vzw. Met de opmaak van het hierboven vermelde decreet zal
ook gestreefd worden naar een verdere administratieve vereenvoudiging van deze
subsidielijn en gezocht worden naar een meer structurele financiering voor deze
jeugdhuizen.
In 2017 worden de beleidsnota’s 2018-2021 van de cultuureducatieve verenigingen
geadviseerd en de subsidiebedragen voor deze periode toegekend. De mogelijk nieuwe
erkende cultuureducatieve verenigingen worden vanaf 1 januari 2017 gesubsidieerd.
De werking van Dharts in jeugdvormingscentrum Destelheide wordt verdergezet met het
oog op het bieden van culturele kansen aan kinderen en jongeren in Vlaanderen,
inzonderheid Brussel. Er zijn opleidingen, workshops en masterclasses om begeleiders en
jonge kunstenaars te ondersteunen. Daarnaast dragen de try-outs en open repetities van
artiesten in huis, tentoonstellingen, enz. bij tot een kunstzinnig klimaat.
De Ambrassade ondersteunt specifiek het cultuureducatieve jeugdwerk door, i.s.m.
Vitamine C en Cultuurconnect, een Lerend Netwerk Cultuureducatie te organiseren. Dit
leernetwerk komt minimum 4 keer samen dit werkjaar.
In 2017 zal ik de samenwerking met de netwerkorganisatie Vitamine C evalueren, in
functie van een nieuwe beheersovereenkomst vanaf 2018.

2.2

OD 2.2 Inspraak voor jongeren als basispijler voor het jeugdbeleid

2.2.1 Vlaams jeugdbeleid steeds afgetoetst door en opgebouwd mét de Vlaamse
Jeugdraad
Beleidsrealisaties 2016
Ik overlegde regelmatig met vertegenwoordigers van de Vlaamse Jeugdraad.
De decreetswijzigingen werden afgetoetst op reflectiegroepen; er werd systematisch
teruggekoppeld over beleidsprojecten op de commissie jeugdwerk van De Ambrassade.
De Vlaamse bijdrage voor de kinderrechtenrapportage 2017 werd besproken op de
Reflectiegroep jeugd- en kinderrechtenbeleid; een vertegenwoordiger van de Vlaamse
Jeugdraad werd gevraagd om commentaar te geven op de ontwerptekst.
Ook bij de uitwerking van het #Burgerkabinet betrok ik de Vlaamse Jeugdraad, De
Ambrassade en de brede sector (zie 2.1.1)
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Beleidsopties 2017
Via de subsidies aan De Ambrassade blijf ik de Vlaamse Jeugdraad ondersteunen in hun
decretale opdracht als permanente megafoon van kinderen, jongeren en de
jeugdwerksector (JKP OD 3.2).
De Ambrassade start in het najaar 2016 samen met de Vlaamse Jeugdraad en VVJ een
traject richting gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het project heeft vier
doelstellingen: jongeren informeren over de verkiezingen en het lokaal jeugdbeleid,
jongeren taal geven om aan beleidsmakers duidelijk te maken wat goed lokaal
jeugdbeleid is en jongeren tools geven om beleidsmakers daar toe te engageren, jongeren
stimuleren en handvaten aanreiken om een lokaal debat te organiseren richting
gemeenteraadsverkiezingen, jongeren informeren en tools geven om na de verkiezingen
te kunnen wegen op het lokale beleid.
2.2.2 Vlaanderen ontwikkelt en hanteert strategieën om beleidsparticipatie te verhogen
Beleidsrealisaties 2016
Het #Burgerkabinet Geef mee kleur aan jeugd gaf een stem aan een grote diversiteit van
jongeren. 134 deelnemers werkten de ideeën van het online platform uit tot
beleidsaanbevelingen tijdens een bijeenkomst in het Vlaams Parlement op 6 mei (zie ook
2.1.1).
Een nota rond een netwerkgroep beleidsparticipatie werd voorbereid na verkennende
gesprekken met experten van binnen en buiten de overheid. Hiermee willen we een forum
creëren met actoren van zowel buiten als binnen de overheid en over de beleidsdomeinen
heen, waarbij de focus ligt op kennisuitwisseling, informatiedoorstroming en het
uitbouwen van een waardevol netwerk. Een eerste samenkomst vindt plaats in het najaar
2016.
KeKi verzorgde
beleidsparticipatie
ook op zoek naar
beleidsparticipatie

op vraag beleidsadviezen over inspirerende praktijken in
en kinderrechteneducatie in het jeugdwerk. In het advies ging KeKi
wat er nodig is om deze te versterken. Bij het reflectie-instrument
werd een gebruiksvriendelijke handleiding ontwikkeld.

In 2016 werd door de EU een nieuwe inspraakcyclus van de gestructureerde dialoog
opgestart. Onder de titel "Ready for life, ready for society" werd een participatief project
opgezet waar zal gekeken worden hoe jongeren versterkt kunnen worden om zich te
engageren in een divers, verbonden en inclusief Europa. In Vlaanderen trekt de Vlaamse
Jeugdraad dit project met een focus op het psychisch welzijn van jongeren.
De Vlaamse Jeugdraad organiseerde eind september een evenement #WaaromEuropa?
Daar gingen jongeren in dialoog gaan met Vlaamse Europarlementsleden en stipten aan
waarom jongeren geloven in Europa en wat ze belangrijk vinden.
Beleidsopties 2017
Van de netwerkgroep beleidsparticipatie wordt een actief lerend netwerk gemaakt met
de focus op beleidsparticipatie van kinderen en jongeren. De netwerkgroep komt minstens
halfjaarlijks bij elkaar.
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Ik bekijk hoe ik de resultaten van het Europese inspraakproject de gestructureerde
dialoog verder kan meenemen in het ontwikkelen van jeugdbeleid en hoe ze de
doelstellingen van het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan nog kunnen versterken.
3. SD 3 Jeugdbeleid krijgt vorm door doelgerichte samenwerking
3.1

OD 3.1 Vlaanderen maakt er werk van om het jeugdwerk en jongeren
internationaal te oriënteren

3.1.1 Maximaliseren van de dialoog tussen het
internationale beleidsniveaus

Vlaamse beleidsniveau en de

Beleidsrealisaties 2016
We zorgden voor de oprichting van een Vlaams No Hate Speech Platform in opvolging van
de verlenging van de No Hate Speech Beweging in de Raad van Europa. Het Platform
stelde een actieplan 2016-2018 op. Het voorzitterschap en secretariaat worden
opgenomen door het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid.
KeKi zorgde voor een actualisering van het overzicht van Europese en internationale
beleidsagenda’s jeugd- en kinderrechtenbeleid.
De EU Raad Jeugdzaken van 30 mei onder Nederlands voorzitterschap nam de
raadsconclusies aan over de rol van de jeugdsector in de bestrijding van gewelddadig
extremisme. Mijn collega bevoegd voor jeugd van de Franse Gemeenschap participeerde
er voor België ook aan een gedachtewisseling over hoe het jeugdbeleid en het jeugdwerk
een rol kunnen spelen bij de positieve identiteitsontwikkeling van kwetsbare jongeren
binnen een geïntegreerde en sector-overschrijdende samenwerking tussen scholen,
jeugdwerk en jeugdzorgcentra.
Beleidsopties 2017
In 2017 wordt een belangrijke halfwegevaluatie gemaakt van het Erasmus+ programma.
De resultaten zullen mee de basis vormen voor de onderhandelingen voor de nieuwe
generatie programma’s na 2020. Ik ben sterk overtuigd van het belang, de waarde en de
plaats van internationale jongerenuitwisselingen in de vrije tijd voor het Vlaamse
jeugdwerk en het jeugdbeleid. Ik blijf daar inzetten op een sterk jeugdhoofdstuk en een
apart jeugdbudget.
De projectmiddelen voor Erasmus+/Youth in Action groeien in 2017 sterk. JINT zal zich
ten volle zal inzetten om kwaliteitsvolle projecten te ondersteunen. Nieuw is dat extra kan
worden ingezet op nationale prioriteiten die passen in de Europese prioriteiten. Dit biedt
perspectieven en opportuniteiten. Vanuit een internationale samenwerking kunnen we de
uitwerking op het terrein van actuele topics inspireren. Ik denk hierbij aan linken met
mijn beleidsprioriteiten inzake diversiteit, ontwikkeling positieve identiteit, en
ondersteuning van een kwaliteitsvol jeugdwerk.
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In 2017 wordt de aanbeveling rond jeugdwerk van de Raad van Europa gefinaliseerd om
ze te laten aannemen en goedkeuren door het Comité van Ministers.
Vanuit Vlaanderen zal ook in 2017 een ‘informal expert in the rights of the Child’
deelnemen aan het kinderrechtenoverleg op niveau van de Europese Commissie.
Anderzijds zorg ik voor opvolging van de nieuwe strategie kinderrechten 2016-2021 van
de Raad van Europa via het Vlaams lidmaatschap in het Comité CAHENF.
3.1.2 Onderhouden van de banden en uitwisselingsprojecten met prioritaire partners
Beleidsrealisaties 2016
Met betrekking tot de samenwerking met Zuid-Afrika, werd in 2016 het jaarplan II van
de samenwerking met betrekking tot het “Framework of the cooperation between the
NYDA and the Flemish Government – Promoting and Up-scaling Youth Volunteering in
Civil Society Organisations 2015-2020” opgemaakt en uitgevoerd. Een delegatie uit
Vlaanderen nam deel aan het Kennisnetwerkseminarie in Johannesburg (maart 2016).
Eind oktober ontvang ik een delegatie van de NYDA.
Er kwam een gezamenlijke verklaring tussen de drie jeugdministers en de Franse minister
bevoegd voor jeugdzaken om de samenwerking tussen de partijen te versterken in de
strijd tegen gewelddadig extremisme. Dit binnen hun respectievelijke bevoegdheden. In
september werd hiervoor een jaarprogramma uitgewerkt. In december 2016 volgt een
seminarie met onderzoekers en experts in Frankrijk over de oorzaken en voedingsbodems
van gewelddadig extremisme bij jongeren.
In samenwerking met de Baltische staten vonden twee seminaries plaats. Vlaanderen
organiseerde "iReachable, actuele uitdagingen in het jeugdwerk" rond het bereiken van
meer en meer diverse kinderen en jongeren in het jeugdwerk. Naast een klassiek verslag
werden de resultaten ook verspreid via een filmpje. Eind oktober wordt in Talinn een
seminarie over jeugdvriendelijke ruimte georganiseerd.
Beleidsopties 2017
We geven verder uitvoering aan de gezamenlijke verklaring van 30 mei 2016 inzake de
strijd tegen gewelddadig extremisme. Ik engageer mij om in Vlaanderen, in overleg met
de jeugdsector, een vorming op te zetten voor bovenlokale verantwoordelijken in het
jeugdwerk.
We voeren de bilaterale akkoorden met de Baltische staten, Catalonië en Luxemburg uit
door het organiseren van zendingen en ontvangsten rond interessante onderwerpen en
stimuleren zo de uitwisseling rond jeugdwerk en jeugdbeleid bij jeugdwerkers en
beleidsmakers.
3.2

OD 3.2 Naast de samenwerking met prioritaire internationale partners, zetten we
ook in op samenwerking en uitwisseling met de naburige gemeenschappen

Beleidsrealisaties 2016
Vlaanderen heeft sinds 1 juli 2016 het woordvoerderschap voor België opgenomen m.b.t.
de Raad Jeugd.
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Er werd een nieuw samenwerkingsakkoord 2016-2018 gesloten tussen Vlaanderen en de
Duitstalige Gemeenschap, ook met concrete plannen voor uitwisseling en samenwerking
rond jeugd.
Beleidsopties 2017
Ik bekijk of de evaluatie van het Bel'J programma (samen met de andere
gemeenschappen) die normaal wordt afgerond eind 2016, aanpassingen aan het
programma met zich moet meebrengen. Ik volg ook op hoe we het programma eventueel
nog breder kunnen bekend maken.
Via de culturele uitwisseling Frankrijk-België m.b.t. een gezamenlijk engagement tegen
gewelddadig extremisme wordt de intra-Belgische samenwerking inzake jeugd nog
geïntensifieerd.
3.3

OD 3.3 Vlaanderen maakt werk van een integraal jeugdbeleid, met optimale
samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen

3.3.1 Voortrekker zijn in het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-1019
Beleidsrealisaties 2016
De monitor voor het jeugd– en kinderrechtenbeleidsplan 2015 -2019 werd opgestart. In
juli werd gerapporteerd over de uitvoering van 23 prioritaire acties in het JKP in 2015 en
de eerste helft van 2016.
De kindvriendelijke versie van JKP werd online gelanceerd in het najaar van 2016. Deze
vertaling omvat tekstjes en een animatiefilmpje per thema, gericht op jongeren tussen
11 en 16 jaar.
Het concept en traject voor de opmaak van een Vlaams jeugd- en
kinderrechtenbeleidsplan werden grondig geëvalueerd; verschillende pistes werden
uitgetekend voor het toekomstig beleid.
Op 8 juni hield De Ambrassade zijn Toekomstcongres. Hier werden de vier kompasthema’s
voor het brede jeugdbeleid (Meer jeugdgerichte ruimtes, Betere leeromgevingen,
Duurzaam en kwaliteitsvol werk, Exit kinderarmoede), bevestigd en grondig uitgediept.
Beleidsopties 2017
In 2017 zorg ik voor de tussentijdse rapportering over alle acties in het transversale
Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan, en voorzie ik de mogelijkheid voor een
eventuele bijsturing van de acties in het JKP i.f.v. de vooropgestelde doelstellingen.
Over de 23 prioritaire acties in het JKP zal ik in juli 2017 ook de zesmaandelijkse update
bezorgen aan het Vlaams Parlement.
De Ambrassade zal haar vier kerndoelen verder uitwerken.
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3.3.2 Het kinderrechtenverdrag implementeren
Beleidsrealisaties 2016
In 2016 werd de publicatie verspreid met de bijdragen van de experten aanwezig op de
Europese Conferentie over het Belang van het kind. Het algemeen principe van de
voorrang van het belang van het kind werd geconcretiseerd in de nieuwe strategie
Kinderrechten 2016-2021 van de Raad van Europa.
Ik heb erop toegezien dat de continuïteit van de werkzaamheden van de Nationale
Commissie voor de Rechten van het Kind gewaarborgd bleef, ook in de periode tot aan
de aanwerving van de nieuwe Nederlandstalige attaché en de nieuwe voorzitter.
De Vlaamse bijdrage aan de Periodieke rapportage van België over de toepassing van het
VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind werd tijdig afgewerkt en werd als mededeling
op de VR van 24 juni 2016 gebracht.
Beleidsopties 2017
De vertaalslag van de conclusies van de conferentie over het Belang van het kind naar de
Vlaamse context, met name naar de context van de integrale jeugdhulp waar het belang
van het kind ook is ingeschreven in het decreet rechtspositie van de minderjarige in de
jeugdhulp, wordt in 2017 i.s.m. de collega bevoegd voor Welzijn, vorm gegeven.
Ik zal de integratie van de Vlaamse bijdrage in het ontwerp van Belgisch rapport en de
opmerkingen van het middenveld nauwgezet opvolgen. Het gecombineerde vijfde en
zesde periodieke rapport van België over de implementatie van het kinderrechtenverdrag
moet ingediend worden op 14 juli 2017.
3.3.3 De samenwerking tussen het jeugdwerk, cultuur, sport en media versterken
Beleidsrealisaties 2016
Jeugd kreeg een plaats in het Pulse Transitienetwerk Cultuur en wordt betrokken in de
acties naar een rechtvaardige en duurzame samenleving (Visie2050) en de opvolging van
de Vlaamse Klimaatactietop van 19 april 2016.
Beleidsopties 2017
Ik zorg voor een verdere samenwerking tussen de verschillende culturele sectoren i.f.v.
de rapportage kinderrechten en het tussentijds rapport JKP.
Verder zal ik werk maken van de aanbevelingen van Pulse met betrekking tot het Vlaamse
jeugdbeleid: vanaf 2017 wordt de netwerkorganisatie Pulse ook vanuit Jeugd inhoudelijk
ondersteund. Jeugdactoren worden gestimuleerd om een voortrekkersrol op te nemen op
vlak van maatschappelijke innovatie (diversiteit, duurzaamheid…). Pulse zorgt voor
kennisopbouw en kennisdeling, en creëert zichtbaarheid rond duurzaamheidsinitiatieven
in de jeugdsector. Het actieplan legt verbinding tussen verschillende actoren binnen de
jeugdsector en over de grenzen heen.
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In de schoot van het Verticaal Overleg Vrijwilligersbeleid Cultuur - Jeugd wordt er werk
gemaakt van een intersectorale kennisdeling op maat van de sectoren, organisaties en
lokale besturen.
In het lerend Beleidsnetwerk Diversiteit in/en het jeugdwerk wordt ingezet op innovatief
denken en leren uit praktijkervaringen (zie 2.1.1) in overleg met andere sectoren.
In het kader van het Participatiedecreet, wordt in de beheersovereenkomsten van
CultuurNet Vlaanderen, Demos en de Rode Antraciet expliciet aandacht gevraagd voor
kinderen en jongeren. CultuurNet Vlaanderen zal bij het uitrollen van de UITpas ook het
jeugdwerk betrekken; Demos zal ook in de toekomst meewerken aan de vele
diversiteitstrajecten in het jeugdbeleidsveld.

3.3.4. In samenwerking met de minister van Omgeving en Toerisme de problematiek van
zonevreemde jeugdverblijven verder aanpakken
Beleidsrealisaties 2016
De problematiek van de zonevreemde jeugdverblijven werd meegenomen in het
masterplan bivakplaatsen. Lokaal zijn acties lopende onder coördinatie van Toerisme
Vlaanderen. De opmaak van de provinciale RUP’s in West-Vlaanderen zit in een eindfase.
Beleidsopties 2017
De verdere opvolging van de acties uit het masterplan in verband met
zoneringsproblematiek wordt ook in 2017 door de taskforce bivakplaatsen van nabij
opgevolgd. De plan-MER voor de vijf centra gelegen in VEN-gebied wordt dit jaar
afgerond. Het komende jaar zal Toerisme Vlaanderen, samen met Ruimte Vlaanderen,
een eerste aanzet tot opmaak van een RUP voor deze jeugdverblijven geven.

3.3.5. Het jeugdbeleid ondersteunt mee het Vlaams armoedebestrijdingsplan
Beleidsrealisaties 2016
Ik heb de projectoproep 'Bruggen tussen sport en/of jeugdwerk en kinderen in armoede
van de Vlaamse minister bevoegd voor de coördinatie van het armoedebestrijdingsbeleid
- waarbij ook een aantal jeugdprojecten worden ondersteund - mee voorbereid.
Het project ‘Oog voor Armoede’ van De Ambrassade leverde een aantal dialoogcoaches
op en mooie voorbeelden van samenwerking en ontmoeting tussen de verschillende
soorten werkingen.
De brochure ‘Kijk eens… zo doen wij dat!’ presenteerde ook een aantal goede voorbeelden
van doelgroepenbeleid in de kandidaat gemeenten voor de Prijs Jeugdgemeente.
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Beleidsopties 2017
De Ambrassade verzorgt een vormingsaanbod over kinderen en jongeren in armoede en
tweemaal per jaar organiseer ik een VPAO met jongeren en/of het Netwerk tegen
Armoede.
Ook in 2017 zullen een aantal participatieprojecten voor kansengroepen ondersteund
worden: voor verenigingen die in 2017 een meerjarig project willen opzetten om
kansengroepen te laten participeren aan activiteiten van het jeugdwerk of aan sportieve
of culturele activiteiten.

4. SD 4 Vlaanderen zet in op kennisopbouw: over én voor onze jongeren
4.1

OD 4.1 We zetten volop in om onze jongeren optimaal te informeren

4.1.1 Het jeugdinformatiebeleid doeltreffender maken
Beleidsrealisaties 2016
De kindvriendelijke vertaling van het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan is online vanaf
het najaar 2016. Deze vertaling omvat tekstjes, een animatiefilmpje per thema en
interviews met jongeren. Het doelpubliek is jongeren van 11 tot 16 jaar.
Het traject naar een nieuw communicatieplatform werd verder vorm gegeven. Dit bestond
uit o.m. een ruime bevraging in de sector, een benchmarkonderzoek en een analyse van
mogelijkheden en opportuniteiten.
Beleidsopties 2017
Het concept voor een communicatieplatform wordt uitgetekend en besproken met de
relevante partners in de sector en met de belendende beleidsdomeinen. Ik heb een aantal
doelstellingen voor ogen:
-

-
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een eenvoudige en eenduidige toegang tot informatie voor jongeren door
ordening en wegwerken van overbodigheden;
het creëren van een herkenbare en betrouwbare digitale plek die ontsluit,
enthousiasmeert en connecteert;
het aanbieden van een handige kaart als instrument om zich te verbinden
met een gemeenschappelijk merk, gekoppeld aan voordelen en incentives in
Europees perspectief;
het centraliseren van knowhow inzake communicatie, distributie en non-profit
reclame met het oog op een groter bereik;
er voor zorgen dat de communicatie tussen kinderen en jongeren enerzijds
en instanties uit verschillende beleidsvelden (ook lokaal) anderzijds kan
gemaximaliseerd worden, o.m. door het stroomlijnen van informatie.

Dit moet resulteren in een actieplan als aanloop naar de lancering van een
communicatieplatform, waarin aandacht is voor een breed scala aan jeugdinformatie,
gekoppeld aan laagdrempelige instrumenten om participatie te stimuleren.
De subsidieovereenkomst met De Ambrassade wordt verder uitgevoerd. De Commissie
Jeugdinformatie waarin de intersectorale jeugdinformatiepartners (onderwijs, welzijn,
media, jeugd, …) samenkomen en een (beleids-)visie rond jeugdinformatie uitbouwen,
zet zijn werking verder; de vernieuwde Jongerengids wordt voorbereid en gelanceerd; de
40 informatiefolders op maat van jongeren, de site Jongerengids.be en de
jeugdinfotheek.be voor intermediairen en jeugdinfowerkers, worden onderhouden.
4.1.2 Een werkpunt maken van mediawijsheid bij jongeren
Beleidsrealisaties 2016
De samenwerking met het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid kreeg concreet vorm: in
de gezamenlijke coördinatie van het No Hate Speech Platform Vlaanderen; in de
voorstelling van de werking van Mediawijs op de onderzoeksnetwerkgroep van 22 juni.
Anderzijds kreeg het kenniscentrum Mediawijs een opdracht inzake preventie van
radicalisering. Ze organiseerden studiedagen: over Deradicaliserende media op 3 mei,
‘Tackling violent radicalisation’ i.s.m. Google op 4 juli; en lanceerden een partneroproep
voor een dialoogtraject tussen jongeren met een migratieachtergrond en mediamakers.
Het Cultuurforum van 4 oktober 2016 ging over digitale cultuur. De ‘Research on Stage’
van KeKi op 20 oktober onder de titel ‘Wifi is wijs jong! #indebanvanverbinding’
stimuleerde de dialoog tussen beleid, praktijk en onderzoek over het thema kinderen,
jongeren en digitale media.
De werking van jongerenmedia-organisaties Mediaraven, Stamp Media, Rec wordt
ondersteund via het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.
Beleidsopties 2017
Er wordt advies gegeven bij de beleidsnota’s van de jongerenmedia-organisaties.
Het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid neemt het voorzitterschap en de coördinatie op
van het No Hate Speech Platform Vlaanderen.
4.1.3 We zorgen voor een duidelijk aanspreekpunt voor kinderen
Beleidsrealisaties 2016
Zie 4.1.1 Het jeugdinformatiebeleid doeltreffender maken
Beleidsopties 2017
Het concept communicatieplatform is uitgetekend en besproken met de relevante
partners. Dit mondt uit in de lancering van een nieuwe manier om jongeren te informeren
en sensibiliseren. Doel is een strakkere regie in het voeren van een jeugdinformatiebeleid,
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vanuit een helder en breed gedragen kader en geschraagd door een gemeenschappelijke
visie (zie 4.1.1).

4.2

OD 4.2 We bouwen onze kennis over onze kinderen en jongeren uit

4.2.1 Verder inzetten op onderzoek over de staat van de jeugd
Beleidsrealisaties 2016
De twee verdiepingsstudies die werden uitgeschreven door afdeling Jeugd naar aanleiding
van de kinderrechtenmonitor werden afgerond in 2015-2016. De onderzoekprojecten
‘Vrije tijd van kinderen en jongeren met een handicap’ en ‘Vrije tijd van kinderen en
jongeren in een instelling’, beide uitgevoerd door Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen,
werden voorgesteld op een studienamiddag op respectievelijk 9 maart 2016 en 24
november 2016. Het onderzoek ‘Ouders en Jeugdwerk’, eveneens een onderzoek in
opdracht van afdeling Jeugd en uitgevoerd werd voorgesteld op 15 februari 2016.
De cijfers uit het cijferboek lokaal jeugdbeleid 2014-2015 zijn online beschikbaar vanaf
mei 2016.
Ook presenteerde het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) hun publicatie ‘Divers Jong’ op een
studienamiddag op 11 april 2016. Zij leverden eveneens data aan voor de opmaak van
de eerste fiche ‘Jong in Vlaanderen’. De Vlaamse Regering hechtte op 4 mei haar
goedkeuring
aan
de
nieuwe
beheersovereenkomst
2016-2020
met
het
Jeugdonderzoeksplatform.
De Afdeling Jeugd van het Departement CJM organiseerde een halfjaarlijkse bijeenkomst
van de netwerkgroep Jeugdonderzoek, waar onderzoekers vanuit heel Vlaanderen
resultaten uitwisselen en samenwerkingen aangaan. De afdeling Jeugd verzorgt ook een
halfjaarlijkse nieuwsbrief jeugdonderzoek ‘Jong Geleerd’.
Het Comité voor de Rechten van het Kind spoorde België (2010) aan systematisch
onderwijs- en trainingsprogramma's te verstrekken betreffende de principes en
bepalingen van het Kinderrechtenverdrag. Er blijft blijkbaar vooral een grote nood
bestaan aan kinderrechteneducatie, met name ten aanzien van begeleiders van kinderen
in kwetsbare situaties. In het tweedelig beleidsadvies over kinderrechteneducatie bekeek
KeKi hoe verschillende actoren samen (in dialoog) leren wat kinderrechten (kunnen) zijn
of betekenen in de specifieke context waarbinnen ze gerealiseerd moeten worden. Mijn
collega bevoegd voor Onderwijs neemt dit verder op binnen de eindterm
burgerschapsvorming (zie JKP 5.1.3).
Beleidsopties 2017
Het JOP zet in op een brede bevraging van Vlaamse jongeren tussen 10 en 25 jaar over
een ruim palet aan thema’s. De onderzoeksgroep zal in 2017 de nieuwe vragenlijst voor
de JOP-monitor 4, die in 2018 zal worden afgenomen, bepalen. Om de grotere nonrespons in stedelijke gebieden op vangen zal in 2018 opnieuw een JOP scholenmonitor
gebeuren die focust op jongeren uit Antwerpen, Gent en Brussel. Deze vragenlijst wordt
eveneens in 2017 opgesteld.
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Er zal een update van de Fiche ‘Jong in Vlaanderen’ worden ontwikkeld met meer recente
cijfers.
In 2017 zal de Netwerkgroep Jeugdonderzoek en de Nieuwsbrief ‘Jong Geleerd’ worden
voortgezet.
De Ambrassade zal in de toekomst sterker samenwerken met de jeugdonderzoeksactoren
om relevant onderzoek beter te laten doorstromen naar de jeugdsector. In het kader van
het actieplan Integriteit zal De Ambrassade meewerken aan de opbouw van een
kennisplatform (zie 4.2.3).

4.2.2 We blijven inzetten op kennis over kinderrechten.
Beleidsrealisaties 2016
We zorgen voor een wetenschappelijk onderbouw van het kinderrechtenbeleid aan de
hand van de KEKI-beleidsadviezen: cf. in 2016 over beleidsparticipatie en
kinderrechteneducatie.
Op aanbeveling van het VN-Kinderrechtencomité ontwikkelde de NCRK veertig nationale
kinderrechtenindicatoren. Die moeten helpen een beter zicht te krijgen op de mate waarin
de rechten van kinderen in België worden nageleefd, en dat vanuit het perspectief van
kinderen zelf. De resultaten worden verder uitgediept en verrijkt in een werkgroep met
ook vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid.
Een jaarlijkse actualisatie van de kinderrechtenmonitor gebeurde in het najaar 2016.
Relevante indicatoren werden toegevoegd, zoals een fiche met cijfers uit het
onderzoeksrapport ‘Vrije tijd van jongeren in residentiële voorzieningen’.
Beleidsopties 2017
Er wordt een jaarlijkse actualisatie van de kinderrechtenmonitor gepland in het najaar
2017.
In 2017 organiseert KeKi een studiedag om de eigen beleidsnotaperiode af te ronden: de
contextualisering van kinderrechten in jeugdbeleid en jeugdwerk zou een thema kunnen
zijn.

4.2.3 De Vlaamse overheid brengt de problematiek van pestgedrag in beeld en zet
prioritair in op een oplossingentraject
Beleidsrealisaties 2016
Op 29 januari 2016 is het Vlaams actieplan ter bevordering en bescherming van de
fysieke, psychische en seksuele integriteit van de minderjarige in de jeugdhulp, de
kinderopvang, het onderwijs, de jeugd- en de sportsector als mededeling voorgelegd aan
de Vlaamse Regering. Vanuit een VO-breed engagement zetten we in op zowel
kwaliteitsbevordering, sensibilisering, preventie als op een adequaat reactiebeleid rond
geweld op kinderen.
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Ik ondersteunde in 2016 de Vlaamse Actieweek tegen Pesten van Tumult met een
dagelijkse online tip tegen pesten.
Een projectgroep van Hogeschool Vives focuste van 25 april tot 21 juni op online
sensibilisering over No Hate Speech met Youtube filmpjes, en presenteerde educatieve
methodieken voor begeleiders van tieners.
Op de Reflectiegroep Jeugd- en kinderrechtenbeleid van 22 september stonden de
thema’s geweld – haatspraak – pesten - gewelddadig extremisme – discriminatie op de
agenda, met de bedoeling om de verschillende acties in dit verband goed af te stemmen
tussen de beleidsdomeinen en met het middenveld.
Beleidsopties 2017
Binnen het actieplan Integriteit wordt in een eerste fase gefocust op de uitbouw van een
kennisplatform integriteit. Het wordt uitgebouwd door het Steunpunt Algemeen
Welzijnsbeleid (het Kennisplein) in samenwerking met o.a. De Ambrassade. In het kader
van een tweede pijler (sensibilisering) worden bestaande preventieve en sensibiliserende
sectorale maatregelen verankerd.
Voor wat de pijler “gepast omgaan met grensoverschrijdend gedrag” betreft wordt
permanent ingezet op vorming rond het ‘Vlaggensysteem’ en het Raamwerk “Seksualiteit
en Beleid”. En om gepaste ondersteuning te bieden aan slachtoffers en daders wordt
gewerkt aan het optimaliseren van de toeleiding naar 1712 vanuit de sectoren onderwijs,
jeugd en sport en aan het uitwisselen van expertise m.b.t. “peer support”.
Het No Hate Platform Vlaanderen wordt gelanceerd en het actieplan uitgerold voor heel
Vlaanderen.
Vanuit Jeugd werken we mee aan het in praktijk brengen van de conclusies van de
gezondheidsconferentie preventie, die in december 2016 doorgaat. Het idee dat
gezondheid beïnvloed wordt door factoren buiten de gezondheidzorg zoals (publieke
ruimte, huisvesting, werkomgeving, schoolomgeving, etc.) wordt breed gedragen. 'Health
in All Policies' is een aanpak die o.a. door de WHO wordt gepromoot om het preventieve
gezondheidsbeleid over beleidsdomeinen en –niveaus heen te helpen realiseren. Dit
principe is als ‘facettenbeleid’ ook opgenomen in het decreet van 21 november 2003
betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en ingeschreven in “Visie 2050: een
langetermijnstrategie voor Vlaanderen”. In de aanloop naar de gezondheidsconferentie
bekijk ik samen met de Vlaamse minister voor Volksgezondheid waar kansen liggen en
hoe we die, rekening houdend met eventuele sectorspecifieke randvoorwaarden, kunnen
vertalen naar gezamenlijke acties
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III.

KOPPELING MET DE BEGROTING

Doelstelling
SD 1 We bouwen de kracht van het jeugdwerk
verder uit

OD 1.1 We ondersteunen
jeugdwerk in al zijn facetten

het

Begrotingsartikel
HB0/1HC-I-2-AK/WT
HB0/1HG-I-2-AA/WT
HB0/1HG-I-2-AC/WT
HB0/1HG-I-2-AD/WT
HB0/1HG-I-2-AF/WT
HB0/1HG-I-2-AY/IS

bestaande

HB0/1HG-I-2-AA/WT
HB0/1HG-I-2-AC/WT
HB0/1HG-I-2-AD/WT
HB0/1HG-I-2-AH/WT
HB0/1HG-I-2-AY/IS

OD 1.2 We bieden oplossingen aan voor bestaande
problemen

HB0/1HC-I-2-AK/WT
HB0/1HG-I2-AA/WT
HB0/1HG-I2-AC/WT
HB0/1HG-I2-AD/WT
HB0/1HG-I2-AF/WT

SD 2 In Vlaanderen zetten we in op jeugdwerk
dat alle jongeren bereikt

OD 2.1 Iedereen moet kunnen participeren

OD 2.2 Inspraak voor jongeren als basispijler voor
het jeugdbeleid
SD 3 Jeugdbeleid krijgt vorm door doelgerichte
samenwerking
OD 3.1 Vlaanderen maakt er werk van om het
jeugdwerk
en
jongeren
internationaal
te
oriënteren
OD 3.2 Naast de samenwerking met prioritaire
internationale partners, zetten we ook in op
samenwerking en uitwisseling met de naburige
gemeenschappen
OD 3.3 Vlaanderen maakt werk van een integraal
jeugdbeleid, met optimale samenwerking tussen
de verschillende beleidsdomeinen
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HB0/1HG-I2-AA/WT
HB0/1HG-I2-AB/WT
HB0/1HG-I2-AC/WT
HB0/1HG-I2-AF/WT
HB0/1HC-I-2-AK/WT
HB0/1HG-I2-AA/WT
HB0/1HG-I2-AB/WT
HB0/1HG-I2-AC/WT
HB0/1HG-I2-AF/WT
HB0/1HG-I2-AC/WT
HB0/1HG-I2-AA/WT
HB0/1HG-I2-AB/WT
HB0/1HG-I2-AC/WT
HB0/1HG-I2-AD/WT
HB0/1HG-I2-AA/WT
HB0/1HG-I2-AB/WT
HB0/1HG-I2-AC/WT
HB0/1HG-I2-AA/WT
HB0/1HG-I2-AC/WT
HB0/1HG-I2-AA/WT
HB0/1HG-I2-AB/WT
HB0/1HG-I2-AC/WT
HB0/1HG-I2-AD/WT

SD 4 Vlaanderen zet in op kennisopbouw: over
én voor onze jongeren
OD 4.1 We zetten volop in om onze jongeren
optimaal te informeren
OD 4.2 We bouwen onze kennis over onze
kinderen en jongeren uit
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HB0/1HG-I2-AA/WT
HB0/1HG-I2-AB/WT
HB0/1HG-I2-AC/WT
HB0/1HG-I2-AC/WT
HB0/1HC-I2-AH/WT
HB0/1HG-I2-AA/WT
HB0/1HG-I2-AB/WT
HB0/1HG-I2-AC/WT

BIJLAGEN
BIJLAGE 1: EEN UITTREKSEL UIT DE REGELGEVINGSAGENDA

Titel van het initiatief

Status van het initiatief

Decreet lokaal jeugdbeleid

Wijziging goedgekeurd in 2016

Decreet houdende subsidiëring van hostels, In voorbereiding
jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en
de vzw ADJ
Decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid
Wijzigingsdecreet goedgekeurd
Decreet aanvullende subsidie tewerkstelling in de Besluit betreffende de toekenning van een
culturele sector
subsidie aan jeugdhuizen voor de uitvoering
van een bovenlokaal project is geëvalueerd
en aangepast in 2016
Decreet bovenlokaal jeugdwerk
In voorbereiding

BIJLAGE 2: OVERZICHT VAN DE WIJZE WAAROP GEVOLG WERD GEGEVEN AAN
DE RESOLUTIES EN MOTIES VAN HET VLAAMS PARLEMENT TIJDENS DE LOPENDE
LEGISLATUUR

Resolutie 811 betreffende de toegang tot en het gebruik van diensten van de
informatiemaatschappij door jongeren
1° blijvend in te zetten op mediawijsheid als beleidsprioriteit binnen het Vlaamse
jeugd- en mediabeleid, met bijzondere aandacht voor voldoende mediatoegang
voor en de mediageletterdheid van kwetsbare doelgroepen, teneinde
mediagebruikers mediawijsheidscompetenties te laten verwerven om
bewust en kritisch te kunnen omgaan met nieuwe (sociale) media;
2° daarbij vast te houden aan de idee dat selectieve toegang van jongeren tot
nieuwe (sociale) media niet als het juiste antwoord wordt gezien voor bepaalde
nadelen van nieuwe (sociale) media, maar dat anderzijds daarbij ouders en
andere intermediairen wel voldoende handvatten dienen aangereikt te worden
om kinderen te begeleiden in hun mediagebruik, via onderwijsinstellingen,
centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), welzijnsorganisaties, Kenniscentrum
Mediawijsheid en andere intermediairen;
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3° er bij de Federale Regering voor te pleiten om tegen het moment dat de
Europese verordening geïmplementeerd wordt in 2018, gebruik te maken
van de mogelijkheid, vervat in artikel 8 van de nieuwe algemene verordening
Gegevensbescherming, om te voorzien in een lagere leeftijd voor de toestemming
van kinderen met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij,
met name vanaf 13 jaar.
Motie tot besluit van de in de commissie besproken beleidsnota Jeugd 2014-2019 van 4
december 2014
1° alle kinderen en jongeren maximale kansen te bieden om deel te nemen aan het
jeugdwerk, onder andere door drempels weg te werken en door impulsen te geven aan
de ontwikkeling van projecten die een aantrekkelijk aanbod uitwerken voor iedereen, en
waar iedereen zich goed bij voelt;
Zie BB OD 1.1 en 1.2
2° fysieke ruimte voor kinderen en jongeren te zoeken en te creëren die toegankelijk en
aantrekkelijk is voor iedereen;
Zie BB 1.1.1
3° in te zetten op kindvriendelijke steden en gemeenten en in die zin werk te maken van
de uitrol van het label ‘kindvriendelijke steden en gemeenten’;
Zie BB 1.1.9
4° in een realistisch tempo verder te investeren in het uitvoeren van de masterplannen
voor de Vlaamse jeugdverblijfscentra Destelheide en De Hoge Rielen;
Zie BB 1.1.2
5° een masterplan voor bivakplaatsen op te stellen dat voorziet in voldoende, duurzame
jeugdverblijfsinfrastructuur en dat een optimale regionale spreiding nastreeft;
Zie BB 1.1.3
6° op een realistische manier te investeren in de Uitleendienst Kampeermateriaal voor de
Jeugd (ULDK) met de bedoeling in voldoende eigentijds kampeermateriaal ten behoeve
van de jeugdverenigingen te voorzien;
Zie BB 1.1.5
7° gelet op de specifieke context, bijzondere aandacht te schenken aan stedelijk
jeugdbeleid in Vlaanderen, zonder daarbij de jeugdwerkinitiatieven in de landelijke
gemeenten achter te stellen;
Zie BB 1.1.6
8° vrijwilligers in het jeugdwerk maximaal te ondersteunen door samen met de collegaministers de overregulering in de sector weg te werken, en de competenties die
vrijwilligers hebben opgebouwd, via hun organisaties, te attesteren, met aandacht voor
het inperken van mogelijke planlast;
Zie BB 1.1.7
9° de gevolgen van de aanpassingen aan het decreet Lokaal en Provinciaal Jeugdbeleid
te monitoren, te evalueren en desgewenst het beleid bij te sturen;
Zie BB 1.2.6 en 1.2.7
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10° kinderen en jongeren actief te betrekken bij het beleid, onder andere via de ter zake
bevoegde jeugdraden, hen daarover te informeren en garanties in te bouwen opdat
kinderen en jongeren hun rechten gewaarborgd weten en opdat hun stem gehoord wordt;
Zie BB 1.2.6 en 2.2.2
11° via het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan een inclusief en integraal jeugdbeleid voor
kinderen en jongeren uit te werken, in nauwe samenspraak met de andere vakministers
en de jeugd(werk)- en kinderrechtensector;
Zie BB 3.3.1
12° de dialoog met andere binnenlandse en buitenlandse overheden te maximaliseren,
zodat onder meer het jeugdwerk en jongeren nog meer internationaal georiënteerd
worden;
Zie BB OD 3.1
13°jongeren optimaal te informeren, en te onderzoeken in welke mate het
jeugdinformatiebeleid doeltreffender gemaakt kan worden, en daarbij de
versnippering tegen te gaan;
Zie BB 4.1.1 en 4.1.3
14° te blijven inzetten op kennisopbouw over de jeugd en over kinderrechten.
Zie BB OD 4.2
Resolutie van 27 mei 2015 betreffende de bestrijding van gewelddadige radicalisering
(bevoegdheid Jeugdbeleid)

inzake preventie en sensibilisering
Preventieve maatregelen te nemen die de voedingsbodem of risicofactoren voor
radicalisering wegnemen. Bijvoorbeeld door de ongekwalificeerde uitstroom in het onderwijs,
spijbelen, schoolmoeheid en jeugdwerkloosheid tegen te gaan, via flankerend onderwijs, door te
zorgen voor hulpverlening die voor iedereen toegankelijk is, door versterkt jeugdwerk en buurtsport.
Daarbij wordt van iedereen verwacht dat hij of zij de aangeboden kansen ook probeert te grijpen.
Zie BB 2.1.1 gezamenlijke projectoproep
Eerstelijnswerkers, leerkrachten en andere mensen die actief zijn in het brede welzijns- en
onderwijsveld zo op te leiden dat zij het ontstaan van radicale denkbeelden sneller herkennen en
beschikken over een draaiboek om daarop gepast te reageren. Het Vlaams Platform stuurt die
opleiding aan.
Er werd overlegd met de verschillende koepelorganisaties, steunpunten, e.d. om vormingen te
organiseren. Zo werd op 4 oktober een intersectorale netwerkdag radicalisering georganiseerd.
Andere steunpunten werken nog vormingen uit. Reeds georganiseerd: een vorming van EXPOO voor
de opvoedingsondersteuners, een vorming van Uit De Marge voor jeugdwerkers en de vorming van
vzw Motief in zes steden. Het Platform werkt ook aan een leidraad.
Het brede middenveld te laten delen in de bestaande kennis en programma’s van de Vlaamse overheid
rond preventie en sensibilisering. Bijvoorbeeld door een train-de-trainer-aanpak.
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Binnen het Vlaams Platform Radicalisering worden bestaande vormingen in kaart gebracht en
onderzocht welke via train-de-trainer-sessies verder kunnen worden uitgerold.
In de strijd tegen radicalisering en gewelddadig extremisme werd in 2016 een samenwerking opgezet
tussen de 3 gemeenschappen in België en de Franse overheid toegespitst op jeugdbeleid. Er kwam
een gezamenlijke verklaring en een uitwisselingsprogramma werd voorbereid. De ministers van beide
landen bevestigden het belang van een inclusief, emanciperend en preventief jeugdbeleid.
inzake veiligheid en deradicalisering:
Een klimaat van dialoog en respect voor diversiteit te creëren, om zo het gevoel van gedeeld
burgerschap te versterken. Een dergelijk klimaat moet in de eerste plaats gecreëerd worden via
onderwijs en jeugdwerk. Beide kunnen een positieve persoonlijke ontwikkeling van
kinderen en jongeren bevorderen, en hen vreedzaam leren omgaan met verschillen. Ook het
brede middenveld, de levensbeschouwelijke gemeenschappen, de media, welzijns- en
onderwijsinstellingen en jeugd- en sportverenigingen hebben een belangrijke rol te spelen in
het scheppen van een klimaat van dialoog en respect;
Dit maakt deel uit van het horizontaal integratiebeleidsplan 2015-2019.
inzake ouders, familie en naaste omgeving:
Alle initiatieven te ondersteunen die geloofwaardige tegenverhalen of counter-narratives ontwikkelen
waarmee het extremistische discours ondermijnd kan worden.
Zie BB 2.1.1 gezamenlijke projectoproep.
In te zetten op brede preventieve gezinsondersteuning via ‘Huizen van het Kind’ en via het jeugdwerk.
Zie BB 2.1.1 gezamenlijke projectoproep.
inzake de rol van de media:
Te investeren in maatschappelijke initiatieven die een tegenverhaal bieden aan digitale
propaganda op internet en sociale media.
Zie BB 2.1.1 gezamenlijke projectoproep.
Zelf een positief inclusief verhaal te ontwikkelen en verspreiden via al haar infokanalen,
waaronder de sociale media.
Zie JKP actie 3.2.3. rond het opstarten van een communicatieplatform voor kinderen en jongeren.

BIJLAGE 3: INHOUDELIJKE RAPPORTERING OVER DE OPVOLGING VAN DE
AANBEVELINGEN VAN HET REKENHOF.

Rekenhofrapport en nr. parl.
doc.

Aanbevelingen

Subsidiëring
jeugdverenigingen

1.
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van

Het is aangewezen dat de decreetgever de subsidiëring heroverweegt in het
licht van de beschikbare budgettaire middelen.

Rekenhofrapport en nr. parl.
doc.

Aanbevelingen

37-E (2016-2016) Nr. 1

Hieraan werd reeds gedeeltelijk tegemoet gekomen met artikel 43 van het
programmadecreet bij de begroting 2016. Hierdoor is het voor nieuwe
organisaties niet langer mogelijk om gesubsidieerd te worden op basis van
het behalen van drie modules. Met het op 24 juni 2016 goedgekeurde decreet
houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende een
vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid wordt bovendien een volgende stap
gezet. Het wijzigingsdecreet wil het indienen van een erkenningsaanvraag
door nieuwe organisaties (landelijk georganiseerd jeugdwerk, verenigingen
informatie en participatie en cultuureducatieve verenigingen) beperken tot
eens in de vier jaar. Hierdoor zal de beheersbaarheid van het
begrotingsdecreet aanzienlijk toenemen.

2.

De minister moet de subsidiëring van jeugdverenigingen en politieke
jongerenbewegingen situeren binnen de doelstellingen van het algemeen
jeugdbeleid en de subsidieresultaten in dat kader evalueren. De administratie
moet er vervolgens over waken dat de inhoud van de subsidieovereenkomsten
een duidelijk verband legt met de beleidsdoelstellingen.
Aan deze opmerkingen van het Rekenhof wordt voor een deel tegemoet
gekomen door het genoemde wijzigingsdecreet. In de toekomst zal voor deel
van de subsidiëring nauwer kunnen worden gelinkt aan de beleidsnota Jeugd,
zoals die in het begin van de regeerperiode wordt opgesteld door de minister
van Jeugd. Dit geldt in het bijzonder voor organisaties die dicht bij de overheid
staan, omwille van een bijzondere opdracht (De Ambrassade, Jint, Vereniging
Vlaamse
jeugddiensten,
kenniscentrum
Kinderrechten
en
de
Kinderrechtencoalitie) Voor de andere organisaties wijzen wij op de
terughoudendheid die er bij het Vlaams parlement bestaat ten aanzien van
wat men de instrumentalisering van het jeugdwerk noemt.

3.

Om geen irreële verwachtingen te scheppen, dient de minister het budgettair
kader voor de subsidiëring mee te delen vooraleer de jeugdverenigingen hun
beleidsnota opmaken.
In de leidraad voor de opmaak van beleidsnota’s 2018-2021 wordt het
beschikbare budget duidelijk benoemd.

4.

Het is aangewezen dat de administratie werk maakt van een systeem dat een
eenduidige en consequente relatie legt tussen de beoordelingscriteria in het
decreet en het bedrag van de aanvullende subsidies. Het is ook aangewezen
dat ze de kostenberekening in de subsidieaanvragen toetst aan budgettaire
parameters.
Het departement zal nagaan in hoeverre het aangewezen is deze aanbeveling
in toekomstige regelgeving te verwerken.

5.
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Bij de toekenning van een aanvullende subsidie moet het duidelijk zijn voor
welke activiteiten, andere dan de basismodules, ze wordt toegekend. Opdat
de verenigingen hun verbintenissen correct kunnen uitvoeren, moet de
overeenkomst
de
verplichtingen
afstemmen
op
het
toegekende
subsidiebedrag.

Rekenhofrapport en nr. parl.
doc.

Aanbevelingen

Het departement neemt zich voor om meer dan in het verleden het
onderscheid in beeld te brengen tussen de prestaties geleverd met het oog op
de verantwoording van de basissubsidie en de prestaties daarvoor variabele
subsidies werden toegekend. We willen er evenwel wel op wijzen dat dit
onderscheid niet altijd ondubbelzinnig kan worden gemaakt. De basissubsidie
staat voor een bepaald aantal activiteiten, deelnemersuren enz. zoals bepaald
in het decreet. De variabele subsidie wordt toegekend voor de extra
activiteiten, deelnemersuren enz. Maar ook andere elementen spelen een rol.
Zo zou het mogelijk zijn dat twee organisaties net de erkenningsnormen halen
en dus recht hebben op een basissubsidie, maar dat voor de tweede
organisatie een variabele subsidie wordt toegekend omdat zij werken met een
moeilijk bereikbare doelgroep. De motivatie zal dan gevonden worden in het
beoordelingscriterium (in dit geval: "gelijkekansenbeleid").

6. De administratie kan de bruikbaarheid van haar controles verbeteren door:
• te waken over de uniformiteit van de controleverslagen;
• een expliciet oordeel te geven over de invulling van alle indicatoren;
• heldere conclusies te formuleren over de uitvoering van de
subsidieovereenkomst op grond van het geheel van haar bevindingen;
• na afloop van de subsidieovereenkomst een oordeel te geven over de volledige
uitvoeringsperiode.
Wat de controleverslagen betreft, maakt de administratie sinds 2014 belangrijke
vorderingen op dit gebied. Zij zal haar aanpak verder overwegen, mede rekening
houdende met de schaarse middelen.

7. De administratie en de adviescommissie moeten de informatie uit de
controleverslagen op transparante wijze gebruiken bij hun advisering van
nieuwe
subsidieaanvragen
en
het
opstellen
van
nieuwe
subsidieovereenkomsten.

Bij de opstellen van de adviezen over de nieuwe beleidsnota’s 2018-2021 en
het opmaken van de subsidieovereenkomsten zal met deze opmerking
rekening worden gehouden.

8. De administratie dient de controle-informatie aan te wenden om geaggregeerde
informatie over de werking van de gesubsidieerde actoren te verzamelen. Dat kan
haar helpen bij de analyse van gemeenschappelijke knelpunten, sterktes en
zwaktes. Daarmee kan zij, eventueel in overleg met het steunpunt, input geven
voor de bijsturing van de gesubsidieerde jeugdverenigingen. Deze informatie kan
ook inzicht bieden in het globale doelbereik van de gesubsidieerde verenigingen
en bijdragen tot de evaluatie van de resultaten van de subsidiëring als
beleidsinstrument.
Momenteel worden de bevindingen uit de controleactiviteiten niet alleen gebruikt
in functie van de individuele afhandeling van de dossiers. Zo wordt er met De
Ambrassade samengezeten waarbij in de gesprekken de vastgestelde 'problemen'
onder de aandacht worden gebracht. Tevens wordt De Ambrassade gewezen op
good practices. En uiteraard voeden de bevindingen uit controleactiviteiten de
administratie als het gaat om aanpassingen aan de regelgeving, het formuleren
van richtlijnen over de wijze waarop de dossiers moeten worden opgesteld, waarop
gegevens best geregistreerd worden enzovoort
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BIJLAGE 4: OVERZICHT VAN DE WIJZE WAAROP GEVOLG WERD GEGEVEN AAN
DE ARRESTEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF EN VAN HET HOF VAN JUSTITIE
WAARIN VLAAMSE DECRETEN WERDEN VERNIETIGD OF ONGRONDWETTIG OF
STRIJDIG MET HET EU-RECHT WERDEN BEVONDEN.
nihil
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