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1. STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
SD 1 - ZOVEEL MOGELIJK KINDEREN EN JONGEREN RUIMTE GEVEN OM ZICH TE
VERENIGEN EN ZICH TE ENGAGEREN
OD 1.1 wetenschappelijken sy stematisch onze kennis over jeugdwerk blijvenuitbouwen
en het jeugdwerk monitoren
Bij het nemen van beslissingen moeten intuïtie, pragmatiek en visie getoetst worden aan empirie.
Graag wil ik meer data en onderzoeksmateriaal gebruiken bij de opmaak en uitvoering van het
jeugdbeleid. Momenteel zijn er al veel verschillende actoren die werken aan ‘evidence’ over kinderen
en jongeren, het gaat hierbij om onderzoeksmateriaal uit wetenschappelijke instellingen en uit de
praktijk. Toch merk ik dat er een aantal hiaten in het onderzoek zijn, dat kennis en onderzoek sterk
versnipperd is en dat de ontsluiting, zeker voor gebruik in praktijk of beleid beter kan. Deze
operationele doelstelling is nauw verbonden met de doelstelling.

1.1.1. kwantitatief en kwalitatief onderzoek, in het bijzonder naar de effecten van jeugdwerk op
sociale inclusie
Beleidsrealisaties 2010:
Er dient een inhaalbeweging rond onderzoek te gebeuren. Vandaar dat ik een globaal onderzoeksplan
voor deze legislatuur opmaakte met alle doelstellingen die ik op het vlak van onderzoek wil nastreven
in deze legislatuur. Een betere kennis over kinderen, jongeren en hun leefwereld krijgt bovendien een
eerste vertaling in het Vlaams Jeugdbeleidsplan. In 2010 liepen er al een aantal onderzoeken.
In het onderzoeksplan worden twee doelstellingen vooropgesteld: Ten eerste het onderzoek zal
efficiënter en effectiever ingevuld worden en ten tweede zal het onderzoeksmateriaal beter ontsloten
worden.
In 2010 liep de ondersteuning van het Jongerenonderzoeksplatform (JOP) door. In het voorjaar werd
de tweede JOP monitor voorgesteld. In de loop van de zomer werd deze ook besproken in de
commissie CJSM van het Vlaams Parlement. Daarnaast werd er in het voorjaar van 2010 een
Brusselse versie van de JOP-monitor afgenomen bij jongeren in de Brusselse Nederlandstalige
scholen. Dit materiaal wordt in het najaar van 2010 verwerkt en zal begin 2011 gepresenteerd worden.
Ook startte ik het proces op voor het volgende cijferboek Jeugd.
In 2010 zorgde ik voor een aantal nieuwe onderzoeksopdrachten zoals het jeugdbewegingsonderzoek.
Twintig jaar na een eerste grootschalig onderzoek bij jeugdbewegingen, hun leiding en hun leden
(Bral, 1991) werd een nieuw onderzoek uitgevoerd bij Chiro, Scouts en Gidsen Vlaanderen, FOS
Open scouting, KLJ en KSA VKSJ -KSJ. De resultaten van dit onderzoek presenteer ik in december
2010. Ook liep er in 2010 een onderzoek naar de vrijetijdsbesteding van kinderen in armoede. Dit
gebeurde op de onderzoekskredieten ven het departement (budget 2009, HC005). Dit onderzoek wil de
verschillende actoren en strategieën in het veld blootleggen en komen tot beleidsaanbevelingen over
het garanderen van een vrijetijdsaanbod voor kinderen in armoede.
Het Kenniscentrum Kinderrechten vzw (Keki) is sinds januari 2010 operationeel. Het Kenniscentrum
Kinderrechten vzw (KeKi) benadert de rechten van het kind op interdisciplinaire wijze en op basis van
wetenschappelijk onderzoek. Eén van de taken van het Kenniscentrum is “initiatieven nemen en
adviezen verlenen met betrekking tot de implementatie van de wetenschappelijke inzichten over de
rechten van het kind.” Keki moet het wetenschappelijk onderzoek over kinderrechten ontsluiten en
bruikbaar maken voor beleid en voor andere kinderrechten- en jeugdorganisaties? Zij stelden zichzelf
voor op een studiemoment op 20 mei 2010.
Beleidsopties 2011:
De doelstellingen in het onderzoeksplan en het Vlaams Jeugdbeleidsplan vormen de leidraad voor
mijn onderzoeksbeleid in 2011. Voor 2011 plan ik een onderzoeksopdracht over de toegankelijkheid
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van de infrastructuur (zie ook 7.1.1) binnen de jeugdsector en een evaluatie van de proeftuinen binnen
het participatiedecreet. In de loop van 2011 zullen de data verzameld en verwerkt worden voor het
volgende cijferboek Jeugd. Ook wil ik in 2011 het proces opstarten voor de opmaak van een monitor
van de Vlaamse gesubsidieerde organisaties binnen het decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid. Het
resultaat van dit proces is de staat van het jeugdwerk in Vlaanderen.
Belangrijk is dat de werkzaamheden van de verschillende onderzoeksinstelling, actief binnen het
beleidsdomein Jeugd op elkaar zijn afgestemd vandaar dat ik in 2011 inzet op netwerking en
afstemming van onderzoek. Zo zal ik in 2011 een onderzoeksstuurgroep oprichten die tweemaal per
jaar bij elkaar komt en de relevante actoren (Jop, Keki, Studiedienst Vlaamse Regering, andere
beleidsrelevante wetenschappelijke steunpunten, Steunpunt Jeugd, Jeugdraad,…) in het
onderzoeksveld van kinderen, jongeren en kinderrechten samenbrengt. Bedoeling van deze stuurgroep
is de verschillende onderzoeken te identificeren en verder te ontsluiten, onderzoeksvragen en
methoden op elkaar af te stemmen en te reflecteren over onderzoeksopdrachten en voorstellen. Ook
internationaal werken we aan afstemming: we werken mee aan de ontwikkeling van internationale
indicatoren jeugd- en kinderrechtenbeleid in een EU-werkgroep. Daarnaast zal mijn administratie ook
deelnemen aan de werkgroep rond gegevensverzameling van de Nationale Commissie van de Rechten
van het Kind i.f.v. de slotbeschouwingen van het VN-comité voor de Rechten van het Kind. Op basis
van de ervaringen,opgedaan met de gegevens die we aan de VN in juni 2010 hebben overhandigd, heb
ik geleerd dat het belangrijk is te werken aan gerichte indicatoren die de naleving van de rechten van
het kind meten. Daarbij streef ik niet naar een set van nieuwe (nationale) indicatoren maar wel naar
indicatoren die voor het Vlaamse kinderrechtenbeleid bruikbaar zijn. Mijn derde beleidsoptie is het
ontsluiten van data. Concreet betekent dit dat ik in 2011 het onderzoeksmateriaal van de JOP-monitor
in Brussel en het onderzoek over de vrije tijd van kinderen in armoede zal bekend maken. Daarnaast
ontwikkel in de schoot van de onderzoeksstuurgroep een nieuwsbrief, die 2 jaarlijks een update geeft
van relevant onderzoek in het veld. Dit materiaal wordt ook geïnventariseerd en zal raadpleegbaar zijn
op de website van de administratie.
Tot slot bekijk ik samen met de Studiedienst van de Vlaamse Regering en Kind en Gezin of het
mogelijk is om een (aantal) fiche(s) ‘het kind in Vlaanderen’ op te maken waarop een aantal
kerncijfers over kinderen en jongeren in Vlaanderen gebundeld worden.
1.1.2. uitwerken profiel professionele jeugdwerker in vrijwilligersorganisaties
In een omgeving waar niet alleen het gesubsidieerde, maar ook het commerciële vrijetijdsaanbod
steeds groter wordt, staat vrijwillig engagement onder druk. Dat uit zich in een toegenomen en
toenemende professionalisering de afgelopen 15 jaar, zowel op lokaal als op bovenlokaal vlak. Voor
mij mag de beroepskracht niet in de plaats komen van de vrijwilliger, maar moet vooral gericht zijn op
het ondersteunen van het vrijwillig engagement, op het bereiken van kansengroepen, op het
bevorderen van deskundigheid, op empowerment van kinderen en op het vormen van leiderschap bij
jongeren.
Beleidsopties 2011
In 2011 wordt een inventaris en sterkte -zwakteanalyse gemaakt van de professionele ondersteuning en
professionalisering in de jeugdorganisaties in Vlaanderen, vrijwilligersorganisaties bij uitstek. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van de inzichten opgedaan tijdens de internationale jeugdconferenties van
begin juli 2010 in Gent waar dit thema onderwerp was in verschillende werkgroepen.
Uiteindelijk komt het erop aan om samen met de jeugdsector een stevig vrijwilligersbeleid te
ontwikkelen, ook voor het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare jeugd dat momenteel sterk moet
steunen op beroepskrachten. Ik onderzoek waar specifieke begeleiding en ondersteuning nodig is om
ook vrijwilligers uit die doelgroep te kunnen engageren.
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1.1.3. een zo performant mogelijke bovenbouw te organiseren, met een zo sterk mogelijke
samenwerking en complementariteit van de diverse instellingen op het vlak van jeugd- en
kinderrechtenbeleid

Beleidsrealisatie 2010
De doelstelling van deze hervorming is om tot een duidelijke en heldere taakafstemming te komen
tussen de Vlaamse Jeugdraad en Steunpunt Jeugd en om de middelen die momenteel naar de
instellingen gaan efficiënter in te zetten, het eigenaarschap van de instellingen – wie wordt door wie
aangestuurd, te expliciteren en de effectiviteit van de “bovenbouw“ te vergroten voor de zeer diverse
jeugdsector. Hierbij lijkt het ons onontbeerlijk dat Steunpunt Jeugd en Vlaamse Jeugdraad een
doorgedreven en verregaande structurele samenwerking aangaan, en een verregaande functionele
samenwerking met het VIPJeugd, dat er heldere taken komen voor de verschillende organisaties, dat
de adviesfunctie gemaximaliseerd wordt en gekaderd is binnen het beleid van de Vlaamse Regering en
dat de expertise van de verschillende organisaties in de ‘onderbouw’ gebruikt worden om binnen de
zgn. bovenbouw meerwaarde te creëren. Ik startte gesprekken op met de bovenbouworganisaties
KEKI, JINT, VVJ , Steunpunt Jeugd, de Vlaamse Jeugdraad en VIPJeugd. Tijdens deze gesprekken
gaf ik de opdracht aan Steunpunt Jeugd en Vlaamse Jeugdraad om een voorstel uit te werken. In het
najaar bespreek ik dit voorstel intensief met de betrokken actoren. Het resultaat van deze bespreking
resulteert in een wijziging van het decreet Vlaams Jeugd – en kinderrechtenbeleid.
Beleidsopties in 2011
In 2011 zal ik een ontwerp van wijzigingsdecreet aan het Vlaams parlement voor leggen, in dit
ontwerp van wijzigingsdecreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid zal deze hervormde bovenbouw
verder vorm krijgen.
Budgettaire weerslag:
Basisallocatie tekstomschrijving
Inkomensoverdracht
HC0 HG107
vzw Steunpunt Jeugd

2010
aan 1.001.000

Inkomensoverdracht
aan
vzw Vlaamse Jeugdraad
Inkomensoverdracht
aan
vzw Vlaams Informatiepunt
Inkomensoverdracht
aan
vzw Vereniging Vlaamse
Jeugdconsulenten en diensten
Inkomensoverdracht
aan
vzw
JINT
–
coördinatieorgaan
voor
internationale
jongerenwerking
Inkomensoverdracht
aan
vzw
Kenniscentrum
Kinderrechten

HC0 HG109

HC0 HG112

HC0 HG120

HC0 HG122

HC0 HG118

2011
993.000

639.000

632.000

625.000

598.000

327.000

352.000*

890 000

872 000

200 000

200 000

* inclusief subsidies voor organisatie Buitenspeeldag 2011
OD

1.2

de

vrijwilliger

in

het

jeugdwerk

maximaal

ondersteunen

door

1.2.1.

de regelgeving in alle beleidsdomeinen te screenen op mogelijke nefaste gevolgen voor de
jonge vrijwilliger door een nieuw actieplan op de stellen: een inventaris voor plan- en
regeloverlast.

Onze hedendaagse samenleving is meer en meer een risicosamenleving waarin men probeert zo veel
mogelijk gevaar in te dekken. In combinatie met groeiende kwaliteitseisen van een sterk geschoolde en
geïndividualiseerde samenleving en een stijgende druk op de beschikbare ruimte, heeft dit ervoor
gezorgd dat de regelgeving in de laatste decennia spectaculair is toegenomen. Deze evolutie werkt
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momenteel remmend op verenigingen en hun vrijwilligers. De aansprakelijkheid, de regel- en
administratieve last is zwaar om dragen door jonge (minderjarige) vrijwilligers. Voorbeelden hiervan
zijn de wetgevingen m.b.t. vzw’s, auteursrechten, fiscaliteit, vrijwilligers, bostoegankelijkheid,
eetwareninspectie, geluidsnormen, fuiven… Daarnaast zien we dat de toenemende regelgeving ook
een aantal groepen van kinderen en jongeren uitsluit om te participeren als vrijwilliger of deelnemer.
Dit is soms te wijten aan het statuut waarin ze zich bevinden (bv. asielzoeker, buitenlandse
vrijwilliger), maar wordt ook veroorzaakt door regelgeving (bv. rookverbod, visa). Hierbij wordt vaak
niet vertrokken vanuit de jongere zelf, maar vanuit wetgevende en administratieve kaders.. Dit is een
probleem dat op alle beleidsniveaus bestaat, het is dan ook nodig om partnerschappen op te zetten met
de federale, provinciale en lokale overheden om deze doelstelling uit te voeren. Ook op Europees
niveau moet deze problematiek op de agenda worden geplaatst.
Beleidsopties in 2011
Ik ben me ervan bewust dat in 2007 reeds een inventaris werd gemaakt van de administratieve
verplichtingen waar lokale verenigingen mee geconfronteerd worden. Toch wil ik dat de jeugdsector
zelf nog eens goed aangeeft wat zowel op lokaal, als bovenlokaal, als Vlaams niveau de problemen
zijn die zij ervaren met administratie en regelgeving. Op basis hiervan zet ik een traject op over
administratieve lastenverlaging.

1.2.2.

het verenigingsleven actief, structureel en projectmatig te blijven ondersteunen. We zorgen
voor een doorzichtige, eenvoudige regelgeving en de blijvende erkenning en ondersteuning
van het vrijwilligerswerk en rust en transparantie creëren in het landelijk jeugdwerk door in
overleg met de reflectiegroep knelpunten in het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid
aan te pakken

Beleidsrealisatie 2010
In 2010 werden 66 erkende landelijk georganiseerde verenigingen gesubsidieerd. In 2010 werden 25
verenigingen participatie en informatie en 11 jeugdculturele verenigingen gesubsidieerd. Daarnaast
werd 69 920 € besteed aan projecten participatie en € 37 160 voor projecten jeugdcultuur. In het kader
van experimenteel jeugdwerk besliste ik om 5 projecten te subsidiëren.
In 2010 startte ik aan een weldoordacht participatieproces met de sector over de wijziging van het
decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid. (cf. RA/ViA SD63). Op basis van een verzamelnota
met de verzuchtingen van de verschillende betrokken actoren. De reflectiegroep decreet Vlaams Jeugd
en kinderrechtenbeleid was de centrale draaischijf in dit proces gevoed door de werkzaamheden van
verschillende werkgroepen over specifieke deelaspecten. Zo waren er werkgroepen rond verenigingen
participatie en informatie, rond cultuureducatie, rond landelijk georganiseerd jeugdwerk, rond
kruispuntverenigingen, rond politieke jongerenverenigingen. Het resultaat van dit werk wordt in het
najaar voorgelegd aan de brede sector via een hoorzitting en omgezet in ontwerpteksten. In totaal
waren er negen vergaderingen van de reflectiegroep en 21 vergaderingen van de verschillende
werkgroepen.
Beleidsopties in 2011
Het (huidige) decreet houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid, wordt in
2011 onveranderd toegepast. In 2011 wordt het nieuwe decreet houdende het voeren van een jeugd- en
kinderrechtenbeleid gefinaliseerd. De discussies met de sector, die plaatsvonden in 2010, zijn dan
afgerond en de wetteksten (decreet en uitvoeringsbesluit) ingediend. De impact hiervan zal zich echter
pas laten voelen na de goedkeuring in het Vlaams parlement en de bekrachtiging door de Vlaamse
Regering. Met de wijzigingen wordt onder meer een afzonderlijk hoofdstuk voor politieke
jongerenverenigingen voorzien. Daarnaast zullen ze een impact hebben op enerzijds de verenigingen
die binnen de verschillende subsidiehoofdstukken vervat zitten, anderzijds op de projectaanvragen.
Ook de Vlaamse instellingen jeugd- en kinderrechtenbeleid worden onder de loep genomen om na te
gaan welke wijzigingen noodzakelijk zijn.
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Budgettaire weerslag:

Basisallocatie
HC0 HG102

HC0 HG103
HC0 HG104

HC0 HG105
HC0 HG106

1.2.3.

tekstomschrijving
landelijk
georganiseerde
jeugdverenigingen
experimenteel
jeugdwerk
Internationale
jeugduitwisselings
-projecten
Jeugdculturele
initiatieven
Participatie van,
communicatie
over en informatie
aan de jeugd

2010
2011
23
249 23 005 000
000

150 000

147 000

261 000

255 000

1 662 000

1 643 000

3 544 000

3 506 000

volop in te zetten op het Internationaal jaar van de Vrijwilliger (RA p 69). Als minister van
Jeugd doe ik dit door het Europees jaar van de vrijwilliger aan te grijpen om op Europees
niveau in gesprek te gaan over jonge vrijwilligers in Europa. Internationale mobiliteit van
jonge vrijwilligers is immers een extra troef (Cross Border Volunteering) en zal ik het
engagement van leerlingen binnen de school (bv. in de leerlingenraad) en buiten de school
(bv. in de jeugdbeweging) extra in de verf zetten

Beleidsrealisatie 2010
Vlaanderen participeert aan de EU-expertengroep rond de mobiliteit van jonge vrijwilligers in Europa.
Binnen de expertengroep worden bestaande en nieuwe mogelijkheden voor jonge vrijwilligers
onderzocht om vrijwilligerswerk te doen in een internationale context.
Zelf ondersteunt Vlaanderen de bestaande instrumenten en kanalen (zoals Jint voor Youth in Action,
Peja-kampen, Bel’j-uitwisselingen…, en daarnaast worden binnen het decreet houdende het voeren
van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid, eigen mondiale projecten gesubsidieerd ‘die het
internationale bewustzijn van de jeugd vergroten, de deelname van de jeugd aan het internationale
gebeuren stimuleren en de kansen tot interculturele ontmoeting vergroten.’). In de jeugdsector gaat het
hierbij
vaak
over
vrijwilligerswerk.
Voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren is het niet altijd vanzelfsprekend om op eigen
houtje of in gezinscontext internationale ervaring op te doen. Binnen schoolcontext of via
internationale uitwisseling in groepsverband wordt deze drempel verlaagd. Doordat we inzetten op
uitwisselingen in groep, waarbij ook ruimte is om in de nodige begeleiding te voorzien, kunnen ook
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren deelnemen en via vrijwilligerswerk nieuwe
competenties en ervaringen opdoen. Mijn administratie sluit met JINT vzw in 2010 een
subsidieovereenkomst af. Hierin liet ik resultaatsindicatoren opnemen om kinderen en jongeren van
maatschappelijk kwetsbare doelgroepen meer te laten deelnemen aan internationaal uitwisselen.

Beleidsopties in 2011
Het Europees Jaar Vrijwilligerswerk (EYV2011) nadert met rasse schreden. Begin december lanceert
de Europese Commissie de EYV2011 Tour. Deze tour trekt door heel Europa, maar begint begin
december in Brussel. Er komt een verwarmde tent naar Brussel met ruimte voor verschillende
initiatieven. Met het departement CJSM maak ik afspraken om ook de jeugdige vrijwilliger in 2011 op
regelmatig basis in de picture te zetten.
Ik zorg mee voor de uitvoering van het actieplan Internationaal jaar van de Vrijwilliger i.s.m. afdeling
VOLC. Focus ligt hierbij op het afslanken van belemmerende regelgeving: zie 1.2.1. In concreto zal ik
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ook Jint verder aansturen en ondersteunen voor het uitvoeren van Youth in Action, Peja, Bel’J.
In het kader van de expertengroep wordt verder engagement opgenomen in de werkgroep ‘cross
border volunteering’. De verschillende mogelijkheden voor jonge vrijwilligers om aan
grensoverschrijdend vrijwilligerswerk deel te nemen worden in kaart gebracht.
Het Europees Jaar van de Vrijwilliger in 2011 biedt een uitgelezen kans om de inzet van
vrijwilligers tijdens en buiten de schooluren onder de aandacht te brengen. Op die manier hoop ik
verdere partnerschappen tussen scholen en jeugdorganisaties te stimuleren.
Budgettaire weerslag:
Basisallocatie
HC0 HG122
HC0 HG104

tekstomschrijving
Inkomensoverdrach
t aan vzw Jint
Internationale
uitwisselingsproject
en

2010
890 000

2011
872 000

261 000

255 000

OD 1.3 de laboratoriumfunctie van het jeugdwerk versterken door
1.3.1.

impulsen te geven om het jeugdwerk te innoveren en verder te ontwikkelen

Beleidsrealisatie 2010
In 2010 heb ik in het kader van het participatiedecreet 3 oproepen gelanceerd voor proeftuinen Jeugd.
De thema’s van deze proeftuinen liggen tot 2012 vast in het participatiedecreet. Ze gaan enerzijds over
proeftuinen brede school en anderzijds over proeftuinen die kansengroepen stimuleren tot en
begeleiden bij het ontwikkelen van jeugdverenigingen. Deze laatste proeftuin heeft twee doelgroepen:
namelijk lokale verenigingen die werken met kinderen of jongeren die leven in armoede en daarnaast
wordt een vereniging gericht naar jongeren met een etnisch cultureel diverse achtergrond
gesubsidieerd. In september gingen de eerste 4 proeftuinen in het kader van de brede school van start.
Voor de gemeentelijke jeugdbeleidsplannen 2011-2013 wordt jeugdcultuur de nieuwe prioriteit voor
het hoofdstuk jeugdbeleid. De prioriteit is zowel gericht op jeugdcultuureigen uitingsvormen als op de
artistiek expressieve beleving van kinderen en jongeren. Op deze manier wil ik niet alleen meer
kinderen de kans geven om eigen talenten te ontdekkenen en te ontwikkelen, ook wil ik gemeenten de
mogelijkheid bieden om via deze prioriteit een ruimere doelgroep aan te spreken en kinderen en
jongeren te bereiken die niet of minder deelnemen aan het bestaande jeugdwerkaanbod, door
vernieuwing in het aanbod te stimuleren. Naast het uitwerken van de regelgeving, werd door een
expertengroep ook een reeks van flankerende maatregelen uitgewerkt om de gemeentebesturen te
ondersteunen bij de uitwerking van dit thema binnen het jeugdbeleidsplan.
Beleidsopties in 2011
Doelstellingen en acties rond de prioriteit voor gemeentelijke jeugdbeleidsplannen worden gescreend
en opgevolgd. Bij vormingsmomenten zal steeds aandacht gaan naar dit thema. De expertengroep
wordt opnieuw samen gebracht om de bestaande maatregelen te evalueren, aan te vullen en eventueel
bij te sturen. Aandacht moet hier zeker gaan naar vernieuwende impulsen binnen het bestaande
jeugdwerkaanbod. Verschillende ‘good practices’ zullen dan ook gecommuniceerd worden via de
bestaande kanalen. De proeftuinen jeugd in het kader van het participatiedecreet zullen in 2011
geëvalueerd worden.
In 2011 lanceer ik een ‘inspired by’-label, dit label zal good practices op verschillende beleidsniveaus,
in steden, gemeenten, provincies, VGC zichtbaar maken en hen stimuleren om deze good practices
over te nemen.
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Budgettaire weerslag:

Basisallocatie
HC0 HG113
HC0 HG103
HC0 HG104

HC0 HG105

HC0 HG106

HC0 HG125

1.3.2.

tekstomschrijving
Proeftuinen
participatiebeleid
experimenteel
jeugdwerk
Internationale
jeugduitwisselingsprojecten
Jeugdculturele
initiatieven
Participatie
van,
communicatie over
en informatie aan de
jeugd
Uitvoeren van een
lokaal
jeugdbeleidsplan
(prioriteit
jeugdcultuur)

2010
716 000

2011
687 000

150 000

147 000

261 000

255 000

1 662 000

1 643 000

3 544 000

3 506 000

2 309 242

een platform (groot)stedelijk jeugdwerk op te richten

Beleidsrealisaties 2010
Ik zet reeds een heel instrumentarium in ter ondersteuning en ontwikkeling van stedelijk jeugdwerk.
Op basis van het decreet lokaal jeugdwerk worden middelen toegekend aan de grote Vlaamse steden
en de VGC voor de ondersteuning en ontwikkeling van het jeugdwerkaanbod. N.a.v. het EUvoorzitterschap werd op 27 november 2010 in Brussel een Urban Youth and Europe dag
georganiseerd, waarbij gefocust werd op de situatie van jongeren in de grootstad..
Beleidsopties 2011
In 2011 start ik een traject Jongeren en jeugdwerk in de stad op, waarbij de focus in de eerste plaats
ligt op een netwerk en een platform. Binnen dit traject wordt de dialoog tussen het jeugdwerk, de
centrumsteden e.a. relevante actoren geactiveerd en zoek ik een antwoord op vragen zoals ‘welke
acties zijn nodig om de positie van kinderen en jongeren in de Vlaamse steden en Brussel te
versterken?’ ‘wat is het toekomstperspectief van het jeugdwerk in onze Vlaamse steden en Brussel?’
De JOP-monitor Brussel en de resultaten van het EU- event rond Urban Youth zal dit traject voeden.
Ook leg ik een link naar de verschillende ‘inspirerende’ ideeën in Antwerpen, Europese jongerenstad
2011. Op basis van het onderzoek kinderen en jongeren in armoede en de evaluatie van de proeftuinen
start ik een traject op voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in de steden. Het resultaat
dat ik hiermee wil bereiken is een verankering van de financiering voor zulke projecten, omdat we
vaak vaststellen dat deze projecten geen onderdak krijgen bij gemeenten en steden. Dit wil ik in 2011
bekijken.

OD 1.4 zoveel mogelijk kinderen van zo divers mogelijke achtergrond zoveel mogelijk actief
laten deelnemen aan het jeugdwerk door
1.4.1.

het maximaal vrijwaren van de sectorale subsidielijnen naar de lokale besturen, en het
uitbouwen van een relatie gebaseerd op autonomie, en op partnerschap en gelijkwaardigheid

Beleidsrealisatie 2010
Met de nieuwe regelgeving die ik uitwerkte in het kader van de prioriteiten voor het lokale
jeugdbeleid, heb ik al getracht met deze veranderde relatie Vlaanderen – lokale besturen rekening te
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houden. De regelgeving bevat nog een minimum aan voorschriften en regels en laat de lokale besturen
de nodige vrijheid om het uitgewerkte beleid af te stemmen op de lokale noden en behoeften. Dit
echter zonder afbreuk te doen aan de rapporteringsverplichting over de besteding van de middelen. In
2010 volgde ik nauwlettend de vorderingen binnen de dossiers planlastvermindering en interne
staatshervorming, aangestuurd door mijn collega bevoegd voor binnenlandse aangelegenheden.
Cruciaal hierin is dat ik aandacht vroeg voor het belang van een sectorale subsidiestroom voor het
lokale jeugdbeleid, voor de inspraak en participatie van kinderen en jongeren in het lokaal beleid én de
garanties voor voldoende financiële middelen om doorbraken te realiseren. Dit blijven voor mij ook
drie cruciale voorwaarden in het verdere proces van de Interne Staatshervorming.
Beleidsopties 2011
Ook in 2011 volg ik nauwlettend de vorderingen in deze dossiers.. De drie cruciale voorwaarden
(inspraak, labelen middelen en voldoende financiële garanties) zijn essentieel in het verdere proces
van de Interne Staatshervorming en ook in 2011 blijf ik geloven in de kracht van lokale overheid.
Budgettaire weerslag

Basisallocatie
HC0 HG124

HC0 HG125

1.4.2.

tekstomschrijving
2010
Specifieke
bijdragen 1.397.000
aan provincies voor
uitvoeren provinciaal
jeugdbeleidsplan
Specifieke
bijdragen 20 432 000
aan gemeenten voor het
uitvoeren
van
een
lokaal jeugdbeleidsplan

2011
1.366.000

20 228 000

de lokale besturen te responsabiliseren voor het vervullen van de basisvoorwaarden voor een
lokaal jeugdwerk: het recht op eigen, veilige infrastructuur, een heldere informatie, en een
eerlijke inspraak

Beleidsrealisaties 2010
Gemeente- en provinciebesturen werden via het decreet gemeentelijk en provinciaal jeugdbeleid
gesensibiliseerd om een eerlijke inspraak met kinderen, jongeren en jeugdwerk te organiseren, om te
zorgen voor heldere informatie, en om te zorgen voor een stevige ondersteuning van de lokale
jeugdwerkinitiatieven. 88% van het budget op de basisallocatie werd gereserveerd voor de
ondersteuning van jeugdwerkinitiatieven. Voor de nieuwe beleidsperiode 2011-2013 werd via de
prioriteit brandveiligheid jeugdwerkinfrastructuur hierbij extra aandacht gevraagd voor veilige
infrastructuur: zie OD 6.2 jeugdinfrastructuur. In 2010 reikte ik voor het eerst een prijs uit aan de
gemeente met het sterkste jeugdbeleid en dit onder de naam “Vetste gemeente van Vlaanderen”. Met
deze prijs zet ik het lokale jeugdbeleid extra in de kijker. De winnaar zal zich met deze prijs maar
liefst twee jaar lang dé jeugdgemeente of -stad van Vlaanderen noemen.
Beleidsopties 2011
Ik responsabiliseer de lokale besturen via het decreet lokaal en provinciaal jeugdbeleid Ook publiceer
ik in 2011 ‘good practices’ al dan niet onder de noemer ‘inspired by’ mbt interactief bestuur, prioriteit;
Ook in 2011 blijf ik Karuur VZW ondersteunen met als doelstelling: het ondersteunen van participatie
van kinderen en jongeren aan het lokale beleid. Ik zal er bij mijn collega’s in de Vlaamse Regering op
aandringen dat er bij de herziening van de regelgeving met betrekking tot het sectoraal lokaal beleid
(planlastvermindering) voldoende waarborgen worden gegeven aan kinderen, jongeren en hun
verenigingen om hen duurzaam te laten participeren aan het lokale beleid.
1.4.3.

prioriteit te geven aan kinderen en jongeren bij de participatieprojecten voor cultuur, jeugd en
sport.

Beleidsopties 2011
In 2011 zullen de jeugdinitiatieven in het kader van het participatiedecreet geëvalueerd worden.
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1.4.4.

de zelforganisaties sterker te betrekken bij het jeugdbeleid

Beleidrealisaties 2010
In 2010 heb ik in de proeftuin voor verenigingen die gericht zijn naar jongeren met een etnisch cultureel diverse achtergrond een subsidiebedrag van 75 000 € voor vzw PAJ voorzien. Eerder besliste
ik dat vzw Formaat binnen haar subsidie-enveloppe een bedrag kreeg voor het opnemen van haar
proeftuin in de reguliere werking. Hierdoor kan Formaat haar deelwerking Formaat + vanaf 2010
bestendigen.
Beleidsopties 2011

In 2011 zetten we de proeftuin voor verenigingen die gericht zijn naar jongeren met een etnisch cultureel diverse achtergrond verder en evalueren we deze proeftuin. In overleg met lokale besturen
werk ik een strategie uit voor een nieuwe financiering van de werkingen met maatschappelijk
kwetsbare kinderen en jongeren. Een aantal van de proeftuinen zijn voor hun hoofdzakelijke
financiering afhankelijk van een lokaal bestuur. Het is dan ook logisch dat deze besturen de werkingen
met arme kinderen en jongeren een plaats geven in hun jeugdbeleidsplan.
1.4.5.

1.4.6.

het jeugdwerk blijven motiveren en stimuleren om in te zetten op toegankelijkheid: het
jeugdbeleid engageert zich in het kader van het gelijkekansendecreet om specifieke
initiatieven te nemen om ongelijke kansen op het vlak van gender, seksuele identiteit,
personen met een beperking of het gebrek aan toegankelijkheid te voorkomen of te bestrijden.
Tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap en in het kader van het Europees Jaar 2010, werk ik
mee aan een EU-resolutie rond de toegankelijkheid van jeugdwerk en jeugdactiviteiten voor
armste kinderen en jongeren.

Beleidrealisaties 2011
In kader van de beleids- en actieplannen rond jeugdbeleid, armoede en gelijke kansen voerde ik
gesprekken met mijn collega ministers, stakeholders en administratie om de inspanningen op vlak van
toegankelijkheid en armoede verder op elkaar af te stemmen. Het Belgisch EU-voorzitterschap Jeugd
zorgt ervoor dat tijdens het voorzitterschap de resolutie rond de toegankelijkheid van jeugdwerk voor
de armste kinderen en jongeren wordt aanvaard op de Raad van Ministers bevoegd voor jeugdbeleid
van november 2010. Deze resolutie kadert in het Europees Jaar 2010 en heeft een link met de prioriteit
van het Belgisch EU Voorzitterschap Jeugd. Op de agenda van dezelfde raad staan ook ‘conclusions’
rond de toegankelijkheid van cultuur voor jongeren. De Europese Commissie heeft een studie hierover
laten uitvoeren en verzamelt reacties van de lidstaten.
Beleidsopties in 2011
Zoals u reeds kon lezen en later in deze beleidsbrief nog uitgebreid aanbod komt, zal ik in 2011 een
onderzoeksopdracht geven om zicht te krijgen op wat toegankelijkheid van infrastructuur betekent
voor de jeugdsector. Daarnaast zet ik verder in op diversiteit en inclusie als belangrijke
aandachtspunten in het jeugdwerk én jeugdbeleid. De resultaten van het onderzoek over de
vrijetijdsbesteding van kinderen in armoede zullen hierbij mijn leidraad vormen. Voor dit onderzoek
trek ik 60 000 euro uit op het budget algemene werkingskosten jeugdbeleid 2010.
In het kader van het OCM-doelstellingenkader overleg ik met de jeugdsector of het thema ‘Tolero’
(naar de gelijknamige succesvolle campagne die in 2008 vanuit het Vlaamse gelijkekansenbeleid werd
opgezet om de aanvaarding van holebiseksualiteit bij jongeren te vergroten) kan worden opgenomen
binnen de werking van jeugdverenigingen.
OD 1.5 Ambassadeur zijn van het Vlaamse Jeugdwerk in Europa en zo mee de plaats van het
jeugdwerk in het Europese beleid versterken door
1.5.1.

een actieve aanwezigheid op belangrijke politieke en beleidsfora en zichtbaarheid op
internationaal veelbetekenende toonmomenten en manifestaties
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1.5.3.

15

een intensieve samenwerking met landen en regio’s
de organisatie van een eerste conferentie rond jeugdwerk en jeugdwerkers samen met de EUcommissie tijdens het EU-voorzitterschap

Beleidrealisaties 2010
In de resolutie van 27 november 2009 inzake een nieuw kader voor Europese samenwerking in
jeugdzaken (2010-2018) wordt een rol weggelegd voor het Jeugdwerk. Het is de eerste keer dat in een
officieel EU-document een dergelijke omschrijving van jeugdwerk terug te vinden is. Ik heb tijdens
het Belgisch voorzitterschap deze opportuniteit aagegrepen om dit deelaspect uit het
samenwerkingskader verder uit te werken, gezien het belang van jeugdwerk in de drie
gemeenschappen en de standpunten die België hieromtrent in de Raad steeds heeft verwoord. Door het
voorleggen van een resolutie omtrent jeugdwerk op de Raad van 19 november, probeerde het
Belgische voorzitterschap meer specifiek richting te geven aan de Europese agenda inzake jeugdwerk
voor de volgende 9 jaar. De (h)erkenning van jeugdwerk en de rol die jeugdwerk kan spelen in de 8
actieterreinen vormen de 2 inhoudelijke pijlers van de resolutie. In het kader van het Europese jaar
tegen armoede en sociale uitsluiting wordt een paragraaf gewijd aan de toegankelijkheid van
jeugdwerk voor kinderen en jongeren die in armoede leven.
Om de resolutie inhoud te geven zijn bij aanvang van het Belgisch voorzitterschap een Europese
conferentie over de geschiedenis van jeugdwerk en jeugdbeleid en een Europese jeugdwerkconventie
georganiseerd. De inhoudelijke voorbereidingen voor beide events legden de basis voor de inhoud van
de resolutie. De Jeugdwerkconventie werd afgesloten met een Verklaring waarin de toekomstige
agenda en de aanzet voor “een actieplan” werden opgenomen.
Naast jeugdwerk was jongeren en werkgelegenheid een tweede prioriteit tijdens het voorzitterschap.
Samen met Spanje en Hongarije (partners Trio), de COM (Europese commissie) en het Europees
Jeugdforum, is een gestructureerde dialoog van 18 maanden opgezet met als thema “jongeren en
werkgelegenheid” en hier rond is, samen met de lidstaten, een gezamenlijk traject afgelegd. Via een
Europese Stuurgroep wordt de implementatie op Europees niveau gecoördineerd. Aan de lidstaten
werd gevraagd om nationale werkgroepen op te zetten om de consultaties van jongeren en
jeugdorganisaties op lokaal, regionaal en nationaal niveau vorm te geven. Elk voorzitterschap zal een
EU Youth Conference organiseren waar de resultaten van de nationale consultaties worden
samengebracht en de volgende stap in het proces wordt voorbereid. Tijdens het Belgisch
voorzitterschap werd de EU Youth Conference georganiseerd in Leuven van 2 tot 4 oktober 2010.
Tijdens haar voorzitterschap heeft België zich geëngageerd om de tussentijdse resultaten van de
gestructureerde dialoog aan de Raad voor te leggen om zo tot een politiek resultaat te kunnen komen
tijdens het Hongaars voorzitterschap.
In de Resolutie van de Raad over een nieuw kader voor Europese samenwerking in jeugdzaken wordt
als algemeen initiatief voor alle actiegebieden naar voren geschoven ‘in voorkomend geval een
dimensie kinderbeleid integreren’. Evenwel moet worden vastgesteld dat het voor de Raad Jeugd niet
altijd duidelijk is wat de gehele Europese en internationale agenda is voor een beleid naar kinderen,
jongeren en kinderrechten. Er is nood aan een degelijk en zo volledig mogelijk overzicht van deze
(internationale) agenda’s. Daarbij moet aandacht worden gevraagd voor de inwerkingtreding van de
nieuwe bepalingen inzake de rechten van het kind in het Verdrag over de Europese Unie. Naast dit
overzicht is het even essentieel dat aan de Europese Commissie wordt gevraagd rekening te houden
met deze internationale beleidsagenda’s en de nood aan afstemming te onderstrepen in het licht van
het voornemen om een nieuwe mededeling i.v.m. een EU-strategie voor de rechten van het kind uit te
brengen. Samen met de drie gemeenschappen is er voor gekozen om hier een derde prioriteit van te
maken tijdens het Belgisch Voorzitterschap. Van 8 tot en met 10 september 2010 organiseerde het
voorzitterschap een internationale expertenconferentie in het kader van de permanente
intergouvernementele werkgroep “Europe de l’Enfance” met als rode draad ‘The European and
international policy agendas on Children, Youth and Children’s Rights’. Deze kreeg een vervolg met
de informele ministeriële conferentie “Europe de l’Enfance” op 15-16 november 2010. Beide
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conferenties gaven uitwerking aan de prioriteit door te werken rond de thema’s: gelijkenissen en
synergie tussen de genoemde beleidsagenda’s, de mededeling van de Europese Commissie rond een
EU-strategie inzake de rechten van het kind en de voorzieningen voor het jonge kind. Tijdens de Raad
(van 19 november 2010) heb ik een voorzitterschapdocument voorgelegd en heeft de Raad conclusies
aangenomen.Tenslotte heeft de Raad ook conclusies omtrent de toegang van jongeren tot Cultuur
aanvaard in antwoord op een studie van de COM. België heeft in zijn tussenkomsten steeds de
culturele invalshoek m.b.t. jongeren benadrukt en greep deze opportuniteit graag aan om jeugdcultuur
en toegankelijkheid van cultuur voor jongeren in de picture te zetten.
Ik hecht veel belang aan de samenwerking met andere landen en regio’s inzake jeugd(werk)beleid.
Met heel wat landen is dit geconcretiseerd via een Cultureel Akkoord. Ik zie dit als een zeer goede
manier om nieuwe kennis en ervaringen op te doen en te delen met anderen, om zo het eigen
jeugd(werk)beleid te versterken. Zo hebben er ook in 2010 een aantal zendingen en ontvangsten
plaatsgevonden rond specifieke thema’s.
Ikzelf heb dit jaar, in het kader van een bilateraal akkoord, een studiebezoek aan Catalonië kunnen
brengen en met mijn collega daar kunnen overleggen over de ontwikkeling van jeugdbeleid.
Beleidsopties 2011
Er wordt een verslagboek gemaakt van alle activiteiten die hebben plaatsgevonden tijdens het Belgisch
EU-voorzitterschap Jeugd en de realisaties die zijn verwezenlijkt. Ik wil dit verslagboek voorleggen
aan de ministers bevoegd voor jeugdzaken op de Raad van februari 2011.
Ik zet me ook ten volle in om het proces van de gestructureerde dialoog rond jongeren en
werkgelegenheid onder Hongaars Voorzitterschap positief af te ronden in nauwe samenwerking met
de partners van het Trio en om de gestructureerde dialoog over werk te verankeren in Vlaanderen.
Eén van de belangrijke doelstellingen van de intergouvernementele samenwerking op het vlak van
jeugd in de Raad van Europa is om de ontwikkeling van jeugdbeleid in de lidstaten te promoten en te
ondersteunen. Sinds 1997 wordt daar ook het instrument van nationale reviews voor gebruikt. Een
international samengestelde onderzoekscommissie bezoekt het betreffende land om overheden over
beleidsvraagstukken te adviseren, verdere ontwikkeling en implementatie van jeugdbeleid te
ondersteunen en componenten te identificeren die belangrijk kunnen zijn voor jeugdbeleid doorheen
heel Europa.
Samen met mijn collega’s uit de andere gemeenschappen nodig ik in 2011 een reviewcommissie uit
naar
de
3
gemeenschappen
van
België
Ook zal ik meewerken aan de verdere voorbereiding van een nieuwe Lissabonstrategie op Europees
niveau (Europa 2020-strategie). We zullen het Vlaams ownership ook inzake jeugdzaken opnemen
dmv rapportering inzake de opvolging van de realisaties (RA/ViA SD88). We zullen ook in
Vlaanderen intekenen op het vlaggenschip Youth on the move in de EU-strategie 2020. In het kader
van het Vlaams Jeugdbeleidsplan stel ik voor om concreet werk te maken van een betere afstemming
tussen onderwijs, werkgelegenheid en jeugdbeleid. Ik focus hierbij in het bijzonder op de
toegankelijkheid van internationale mobiliteit voor maatschappelijk kwetsbare groepen; anderzijds
blijf ik erop wijzen dat de verworven vaardigheden in het jeugdwerk een belangrijke troef zijn m.b.t.
werkgelegenheid.
In het najaar van 2011 onderhandel ik het nieuwe traject voor samenwerking met Zuid-Afrika. Feit is
dat de Zuid-Afrikaanse partner vragende partij is om de samenwerking weer sterker toe te spitsen op
jeugd en jeugdbeleid.
Budgettaire weerslag:
Basisallocatie
HC0 HG130
HC0 HG100

tekstomschrijving
2010
Uitgaven
EU- 304.000
voorzitterschap jeugd
243 000
Algemene
werkingskosten
jeugdbeleid

2011
0
243 000
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SD 2 - KINDEREN EN JONGEREN RUIMTE GEVEN OM COMPETENTIES TE
ONTDEKKEN EN TE ONTWIKKELEN
OD 2.1 de samenwerking tussen jeugdwerk, cultuur, onderwijs, werk en welzijn versterken op
het vlak van het detecteren en ontwikkelen van vaardigheden van kinderen en jongeren door
2.1.1. Oprichting van een overlegplatform ifv de definiëring van een gemeenschappelijk
begrippenkader, een uitwisseling van good practices, en het ontwikkelen van een complementair
aanbod
2.1.2. de erkenning van competenties verworven in de vrije tijd (jeugdwerk, cultuur en sport) koppelen
aan de Vlaamse Kwalificatiestructuur, in functie van het stimuleren van levenslang en levensbreed
leren en de realisatie van het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
Beleidsrealisaties 2010
Zowel binnen het beleidsdomein CJSM als daarbuiten werden samenwerkingsverbanden rond
competentieontwikkeling op-/verdergezet. Zo werd de samenwerking tussen het beleidsdomein
Cultuur, Jeugd, Sport en Media en het beleidsdomein Onderwijs en Vorming rond formeel, informeel
en niet formeel leren geformaliseerd in een vijfjarig samenwerkingsprotocol. Dit protocol zal jaarlijks
geconcretiseerd worden in een actieplan en een financieel plan.
Beleidsopties 2011
In 2011 geef ik samen met de bevoegde collega’s en gecoördineerd door de Minister van Onderwijs
vorm aan een geïntegreerd EVC-beleid voor Onderwijs, werk, cultuur, jeugd en sport. Het uitwerken
van een EVC-beleid veronderstelt ook de ontwikkeling van een heldere en gemeenschappelijke visie
op levenslange loopbaanbegeleiding (lifelong guidance). De resultaten van wetenschappelijk
onderzoek en diverse beleidsadviezen zullen de basis vormen voor een discussienota. De bedoeling is
dat er in de loop van 2011 een discussienota ligt die dan na de advies van relevante stakeholders
uitmondt in een conceptnota EVCbeleid in Vlaanderen. Dit beleid moet het mogelijk maken dat
competenties die mensen verworven hebben, op een maximale wijze erkend en aangewend kunnen
worden in het om het even welke context, hetzij in het kader van toegang tot of mobiliteit binnen
opleidingen of de arbeidsmarkt hetzij met het oog op persoonlijke ontplooiing. Belangrijk voor mij is
dat het effect het grootst is bij de maatschappelijk kwetsbare jongeren in onze samenleving.

Ook de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS) wil mensen begeleiden in het zichtbaar maken van hun
competenties, door onderwijs- en beroepskwalificaties te ordenen en beschrijven in competenties. Ze
wil de inzetbaarheid van competenties verhogen, verworven in verschillende contexten gedurende een
levenstraject. In het decreet op de VKS wordt verwezen naar beroepskwalificaties die refereren naar
een rol of functie die mensen opnemen binnen vrijwilligerscontext of maatschappelijk engagement.
Bij de uitwerking van de erkenningsprocedure van beroepskwalificaties moet er worden rekening
gehouden met de eigenheid van de sociaal-culturele, de niet-formeel educatieve- en de
vrijwilligerssectoren. Vanuit die bekommernis heb ik deze sectoren betrokken bij de eerste gesprekken
in het kader van de opmaak van het uitvoeringsbesluit van het goedgekeurde decreet betreffende de
VKS. Ook neemt mijn administratie deel aan een intra-ministerieel ambtelijk overleg (jeugd, cultuur,
sport en onderwijs) dat onderzoekt hoe en in welke mate de competenties die deelnemers ontwikkelen
tijdens non-formele vormingsprocessen een plaats kunnen vinden in de Vlaamse Kwalificatiestructuur.
Voor mij is het belangrijk dat competenties zo breed mogelijk gehouden worden, om het landelijk
jeugdwerk zoveel mogelijk mee te laten instappen en dat het uitgangspunt in de discussie is de positie
van jongeren uit kwetsbare doelgroepen versterken. Daarnaast zal ik bij de uitwerking van het
uitvoeringsbesluit bij het decreet betreffende de Vlaamse kwalificatiestructuur het departement CJSM
de opdracht geven om de stakeholders in het beleidsveld Jeugd te blijven bevragen en ervoor te ijveren
dat hun bekommernissen meegenomen worden. Ook zal ik de informatiedoorstroming m.b.t. recente
ontwikkelingen blijven bewaken en het experimenteren met de opmaak van competentieprofielen
binnen het culturele veld aanmoedigen.
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OD 2.2 het competentiedenken en –handelen in het jeugdwerk zelf stimuleren door
2.2.1. de bestaande, maar ondertussen achterhaalde regelgeving m.b.t. het uitreiken van attesten aan
jeugdwerkers te evalueren en te herzien
Beleidsrealisaties in 2010
De bestaande Criteria voor het uitreiken van attesten aan jeugdwerkers zijn - op een paar kleinere
tussentijdse wijzigingen na – quasi niet gewijzigd sinds hun invoering in 1995. Ondertussen is het
jeugdwerk zelf, en zijn de methodieken en opvattingen m.b.t. vorming sterk geëvolueerd. Het komt er
- nu het competentiedenken overal zijn intrede heeft gedaan – op aan ook de competenties die
jongeren verwerven tijdens het volgen van kadervorming in het jeugdwerk te valoriseren op een wijze
die aansluiting vindt met deze nieuwe realiteit. De link tussen het competentieverhaal en de attesten
wil ik versterken. Ik heb zowel aan de administratie, als aan het Steunpunt Jeugd en de Vlaamse
Vereniging Jeugddiensten en –consulenten de opdracht gegeven een SWOT-analyse uit te voeren van
de bestaande Criteria en mij suggesties tot oplossingen te doen en de link te leggen met competenties.
Eind 2010 verwacht ik een verzamelnota die als basis zal dienen voor een op te starten overleg tussen
de verschillende stakeholders.
Beleidsopties in 2011
Een geactualiseerd/nieuw (h)erkenningsbewijs is het resultaat van de kritische evaluatie van de
bestaande criteria en implementatie + bekendmaking van de nieuwe regelgeving Voor mij is het
hierbij belangrijk dat ik alle organisaties uit het decreet VJB + lokale actoren blijf stimuleren om met
competenties aan de slag te gaan en dus niet enkel het landelijk jeugdwerk. De nadruk ligt in de eerste
plaats op het herkennen van de comptenties en ik wil in de jeugdsector bruggen inbouwen om ervoor
te zorgen dan jongeren met de herkende competenties ook erkend kunnen worden voor onderwijs voor
de arbeidsmarkt. Prioritair voor mij zijn de jongeren uit de meest kwetsbare doelgroepen.
Budgettaire weerslag: geen
2.2.2. de in het jeugdwerk en jeugdbeleid ontwikkelde portfolio- en competentie-instrumenten
afstemmen op wat hieromtrent bestaat binnen Werk en Onderwijs en op Europese instrumenten
(Europass, Youthpass).
Beleidsopties 2010
Begin 2010 zag Oscar het levenslicht. Dit is een door de sector sociaal-cultureel werk voor jeugd en
volwassenen ontwikkeld portfolio dat ondertussen ingang gevonden heeft in beide sectoren.
Waar ik de ontwikkeling van dit instrument tot op heden financierde met een projectsubsidie,
verwacht ik dat het Steunpunt Jeugd dat in de toekomst verder opvolgt en gestalte geeft binnen haar
structurele werking. Daarbij dient het instrument zich in te schakelen in het competentieverhaal,
waarbij aansluiting dient gezocht te worden met de sectoren werk en onderwijs.

Budgettaire weerslag
Oscar zal een overbruggingsfinanciëring krijgen vanuit de werkingsmiddelen van het departement.
2.2.3. het vormen van lokale jeugdconsulenten
Beleidrealisaties 2010
In samenwerking met de administratie organiseert de VVJ jaarlijks verscheidene opleidingstrajecten
en vormingsmomenten voor jeugdconsulenten (vormingsdagen voor ambtenaren, opleiding
jeugdconsulent, …). Dit werd onverminderd voortgezet in 2010.
Beleidopties in 2011
De VVJ zal het opleidingstraject voor het behalen van de graad van jeugdconsulent in 2011 grondig
evalueren en waar nodig bijsturen om te beantwoorden aan de veranderende noden en opdrachten van
jeugddiensten. De administratie zal vanuit het gevoerde beleid eveneens mee input leveren voor de
verschillende vormingsmomenten.
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2.2.4. in het Europees jaar van de vrijwilliger in 2011 zal ik het engagement van leerlingen binnen de
school (bv. in de leerlingenraad) en buiten de school (bv. in de jeugdbeweging) extra in de verf zetten.
Zie 1.2.4.
SD 3 - KINDEREN EN JONGEREN RUIMTE GEVEN OM VANUIT HUN EIGEN
LEEFWERELD DE SAMENLEVING MEE VORM TE GEVEN
OD 3.1 investeren in een betere kennis van de leefwereld van kinderen en jongeren en in
instrumenten om die leefwereld te leren kennen door
3.1.1. ontwikkeling van inspraakmethodieken
Beleidsrealisaties 2010
Binnen het decreet houdende het voeren van een Vlaams jeugd-en kinderrechtenbeleid hoofdstuk
participatie en informatie wordt vzw Karuur ondersteund. In 2010 ontving deze vzw een
subsidiebedrag van € 181 528,58. Dit stelde de vzw in staat om aanspreekpunt te zijn voor alle vragen
van en over jeugdraden, daarnaast willen ze lokale jeugdraden versterken als participatiespeler, zodat
ze meer betrokken worden bij het gemeentelijke beleid en ten slotte verzamelen ze kennis en
ontsluiten deze in functie van de bevordering van de participatie van kinderen en jongeren aan het
lokale beleid. Anderzijds worden in het kader van de subsidielijn Participatie en Informatie een heel
aantal organisaties structureel ondersteund.
Beleidsopties in 2011:
Ook in 2011 wordt vzw Karuur verder ondersteund in het decreet houdende het voeren van een
Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid. In dit hoofdstuk is trouwens ook plaats voor diverse
projectaanvragen waarbij de participatie van jongeren aan het beleid van overheden of instellingen een
van de thema’s is waarvoor projecten kunnen ingediend worden. Graag wil ik nog meer expertise
opdoen m.b.t. interactief bestuur en consultatietechnieken: zo maakt een vertegenwoordiger van de
afdeling Jeugd deel uit van de klankbordgroep Kwaliteitsvolle regelgeving door middel van
consultatie van belanghebbenden, die gecoördineerd wordt door de cel Wetsmatiging. Ook zal ik in
2011 een netwerk samenbrengen van organisaties en structuren die met participatie bezig zijn. Samen
met dit netwerk wil ik een aantal concrete acties realiseren om de bestaande kennis en expertise in
deze legislatuur te bundelen, te ontsluiten en breed te verspreiden ook buiten de muren van het
jeugdwerk. Daarnaast wil ik op zoek gaan naar een aantal voorbeelden rond lokale participatie om
onder de vlag van ‘inspired by’ massaal bekend te maken.
3.1.2. het vormen van jeugdwerkers en leerkrachten op methodisch vlak, met een bijzondere aandacht
voor interculturalisering
Beleidsopties 2011
I.s.m. de Vlaamse instellingen J&KRbeleid en de VJR wil ik een actieplan vorming opstellen. Doel is
de competenties van beleidsmedewerkers en verantwoordelijken in functie van een participatieve
basishouding en duurzame participatieprojecten aan te scherpen.
Ook bekijk ik met het departement CJSM hoe ik de competenties van beleidsmedewerkers en
verantwoordelijken met betrekking tot het omgaan met de brede diversiteit van kinderen en jongeren
kan verhogen

OD 3.2 het jeugdinformatiebeleid doeltreffender maken door
3.2.1. de nood aan en toegang tot jeugdinfo in kaart te brengen vanuit een bevraging van de doelgroep
zelf, vooral jongeren die moeilijker toegang hebben tot bestaande informatiekanalen
Beleidsrealisaties 2010
Vanuit het decreet op het lokaal jeugdbeleid konden de gemeenten drie jaar lang beroep doen op de
middelen voor de prioriteit jeugdinformatie. In functie hiervan hebben de gemeenten voor zichzelf
alvast de nood aan jeugdinformatie in kaart gebracht. Anderzijds wordt ook heel wat materiaal en
initiatief ontwikkeld door bovenlokale actoren, o.a. door het VIP, maar ook binnen andere sectoren om
jongeren te informeren. Toch merken we dat deze informatie niet alle kinderen en jongeren bereikt.
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Het VIP liet daarom een studie uitvoeren die in kaart moet brengen wat hiervan de oorzaken zijn en
hoe we dat in de toekomst kunnen remediëren. Eind 2009 werd de opdracht gegund aan Ruth Soenen
(antropologe KULeuven) voor het voeren van een etnografisch onderzoek naar de alledaagse
praktijken van jongeren uit minderheden met bijzondere aandacht voor hun informatietactieken en –
behoeften. Het onderzoek liep heel 2010 en wordt afgeleverd tegen eind 2010.
Beleidsopties in 2011
Voor de coördinatie van jeugdinformatie binnen Vlaanderen, blijf ik het VipJeugd in 2011 verder
ondersteunen en sterker aansturen. In 2011 wordt het onderzoeksrapport gepubliceerd en organiseert
het VIP-Jeugd een vormingsmoment waar de onderzoeksresultaten en beleidsaanbevelingen worden
voorgesteld aan een breed publiek. De resultaten van deze studie zullen mogelijks leiden tot
aangepaste communicatiestrategieën m.b.t. informatie aan kinderen en jongeren. Dit materiaal wordt
ook ontsloten voor andere beleidsdomeinen binnen de Vlaamse overheid: zorgen voor het uitwisselen
en ondersteunen van goede praktijken en nieuwe methoden is een van de doelstellingen die ik
vooropstel in het VJBP. Ook hier wil ik inzetten op de competenties van jeugdinfowerkers i.f.v. het
beter bereiken van bijzondere doelgroepen. Vandaar dat ik in 2011 de resultaten zal bekendmaken van
het gevoerde onderzoek en zal vragen aan het VIP om samen te werken met het platform Diversiteit in
de schoot van Steunpunt Jeugd om er voor te zorgen dat er op basis van het onderzoek een concreet en
bruikbaar instrument wordt ontwikkeld voor de jeugdsector en andere jeugdinformatiewerkers. De
netwerkgroep jeugdinformatie binnen het VIPJeugd (Karrevoer) moet verder uitgebreid worden.
Het decreet houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid biedt in het hoofdstuk
participatie en informatie ruimte voor verenigingen die informatie van kinderen en jongeren als
kerntaak hebben. Daarnaast worden projectaanvragen inzake de informatie van kinderen en jongeren
gesubsidieerd.
Budgettaire weerslag:
Basisallocatie
HC0 HG112
HC0 HG106

HC0 HG125

tekstomschrijving
Vlaams Informatiepunt
Participatie
van,
communicatie over en
informatie aan de jeugd
Specifieke bijdrage aan
gemeenten – uitvoeren
van
een
lokaal
jeugdwerkbeleidsplan

2010
625 000
3 544 000

2011
598 000
3 506
000

2 289 814

0

3.2.2. experimenten met taalstimulering te ondersteunen
Beleidsopties 2011
In het kader van de actie ‘inspired by’ zal ik de bestaande voorbeelden van taalstimulering Nederlands
in het jeugdwerk verzamelen en breder promoten. De relevantie voor de jeugdsector zit vooral in het
betrekken van jeugdwerk via bv. brede school bij taalstimuleringstrajecten. Via proefprojecten
onderzoeken we wat de beste oplossing is om het taalprobleem Nederlands aan te pakken. Daarbij
kunnen verschillende pistes bewandeld worden: extra uren inlassen of het verminderen van het aantal
uren van bepaalde algemene vakken ten voordele van meer taalonderwijs voor deze leerlingen.
Samenwerking met andere actoren uit de integratie- en/of vrijetijdssector moet daarbij ook mogelijk
zijn.
3.2.3. investeren in de impact van digitale media op kinderen en jongeren, het slechten van de digitale
kloof maar ook het belang van mediawijsheid (het kritisch leren omgaan met mediavormen en
-uitingen) o.a. door de jeugdsector te laten participeren in het Kenniscentrum Mediawijsheid.
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Beleidsrealisaties 2010

Binnen het decreet houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid hoofdstuk
participatie en informatie worden de vzw’s van Jeugdwerknet, JAVI, Ethercentrum vzw (Rec
Radiocentrum) ondersteund. Allen werken zij op hun manier aan de manier waarop jongeren omgaan
met digitale en andere media.
Beleidsopties 2011
Ook in 2011 worden deze organisaties verder ondersteund op basis van het decreet houdende het
voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid. In dit hoofdstuk is trouwens ook plaats voor
diverse projectaanvragen waarbij de participatie van jongeren aan het beleid van overheden of
instellingen een van de thema’s is waarvoor projecten kunnen ingediend worden. Verder wil ik, vanuit
de intenties van het Vlaams Jeugdbeleidsplan werken aan een netwerk van jeugdmediapartners en
jongerenmediainitiatieven die in samenwerking met jongerenambassadeurs hun output versterken en
in contact komen met de Vlaamse media. Ik zal mijn collega-minister van Media erop aanspreken om
dit netwerk te betrekken bij de gesprekken die input zullen geven voor de oprichting van het
Kenniscentrum Mediawijsheid. Op die manier kan ook de visie van kinderen en jongeren zelf mee
vorm geven aan de manier waarop het Kenniscentrum omgaat met Mediawijsheid en kunnen ook de
reeds bestaande competenties van kinderen en jongeren in zicht komen.
Wat betreft gaming heb ik samen met de minister van armoede het serious game-project ‘Poverty is
not a game’ van de Koning Boudewijnstichting en IBBT ondersteund. Eind 2010 zal de website volop
werkbaar zijn. Dit project is vooral gericht op scholen, maar ik wil in 2011 onderzoeken of ook
jeugdwerkorganisaties aan de slag kunnen met dit instrument.
Ten slotte zal ik jeugdorganisaties – en de jeugdinformatieorganisaties in het bijzonder - ertoe
aanzetten om voldoende in te zetten op digitale media en nieuwe communicatievormen van kinderen
en jongeren.
OD 3.3 directe beleidsinspraak voor kinderen en jongeren waarborgen door
3.3.1. Het jeugdwerk en kinderen en jongeren maximaal te bevragen over de prioriteiten en uitvoering
van het Vlaams Jeugdbeleidsplan
Beleidsrealisaties 2010
Tijdens de voorbereiding en opmaak voor het derde Vlaams Jeugdbeleidsplan werd op verschillende
manieren werk gemaakt van participatie van kinderen, jongeren en hun organisaties. Daarnaast
betrokken we ook deskundigen (onderzoekers, ambtenaren,…).
In de voorbereiding werd vertrokken van de JOP-monitor voor het uitwerken van de eerste
omgevingsanalyse. Deze monitor is gebaseerd op de bevraging van meer dan 3700 kinderen en
jongeren. Daarna werd een planningsteam opgericht waarin naast enkele ambtenaren ook de Vlaamse
Jeugdraad en het Steunpunt Jeugd vertegenwoordigd waren. Vanuit het planningsteam werd het proces
opgevolgd. In samenspraak met het planningsteam werden 8 werkgroepen bestaande uit ambtenaren,
jeugdexperts, onderzoekers en jeugdwerkers opgericht. Naast de omgevingsanalyse kreeg elke
werkgroep een overzicht van kinder- en jongerenbevragingen (Vlaamse Jeugdraad,
Kinderrechtencommissariaat, Unicef – What Do You Think?,… ). Voor de werkgroep rond Werk
werd bovendien een link gemaakt met een Europees traject rond werkgelegenheid waaraan jongeren
zelf participeerden. Tijdens de eerste maanden van het werk van de werkgroepen, organiseerde ik
binnen de onderwijscontext de Zeg Het Hem Zelf dagen waarbij zowel leerlingen, leerkrachten als
ouders hun zeg konden doen. Op die momenten maakte mijn administratie ook van de gelegenheid
gebruik om kinderen, jongeren en ouders te bevragen rond een aantal thema’s van het
jeugdbeleidsplan. Tijdens dit proces werd op geregelde tijdstippen verslag uitgebracht bij het
planningsteam, de instellingen van het jeugdbeleid, de reflectiegroep Vlaams Jeugd en
Kinderrechtenbeleid, de reflectiegroep Lokaal en Provinciaal Jeugdbeleid en de Algemene
Vergadering zowel als de Commissie Jeugdwerk van de Vlaamse Jeugdraad. Op 2 april organiseerde
ik een hoorzitting voor iedereen die werkt rond kinderen en jongeren waarop de eerste resultaten en
denkrichtingen van de werkgroepen werden voorgesteld. Met de positieve, constructief-kritische
feedback gingen de werkgroepen verder aan de slag. Nadat de werkgroepen de strategische en
operationele doelstellingen geformuleerd hadden, werd er screening gedaan op de teksten van de
werkgroepen door verschillende organisaties vanuit elk een eigen focus. Dit waren: de Gezinsbond
(oudersperspectief), Globelink (duurzaamheidsperspectief), VVJ (lokaal jeugdbeleidsperspectief), de
administratie Gelijke Kansen (gelijke kansenperspectief), het Kinderrechtencommissariaat en de
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Vlaamse Jeugdraad. In het najaar werd ten slotte de ontwerpversie voorgelegd aan de verschillende
betrokken adviesraden.
Beleidsopties 2011
Verdere betrokkenheid sector, kinderen en jongeren bij uitvoering VJBP: ik zorg voor een
gevulgariseerde versie van het VJBP en voor een jeugdige communicatie met jongeren over de grote
doelstellingen. Ook wil ik een creatieve methode ontwikkelen om kinderen en jongeren eigenaar te
maken van het jeugdbeleidsplan in functie van hun participatie in Pact 2020. De resultaten van deze
methode zal besproken worden op een groot toekomstcongres waar deze resultaten besproken worden
met de sociale partners en vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering. Deze bespreking moet
uitmonden in een ‘jongerenpact’.
3.3.2. de expliciete inspraak van het jeugdwerk en van kinderen en jongeren in de voorbereiding en
uitvoering van het gemeentelijke en provinciale jeugd(werk)beleid te blijven waarborgen na de
aangekondigde planlastvermindering voor de lokale besturen.
Beleidsrealisaties 2010
Interne staatshervorming (RA/ViA SD77). Bij de voorbereiding van het groenboek interne
staatshervorming, waarin ook de planlastvermindering voor lokale besturen als doelstelling wordt
opgenomen, zorgden de Vlaamse Regering ervoor dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de
participatiekansen van kinderen en jongeren aan het lokale beleid. Mede dankzij mij zijn volgende
waarborgen rond inspraak en participatie opgenomen in het groenboek Interne Staatshervorming:
“Bij deze participatie is het belangrijk dat de methodiek wordt afgestemd op de doelgroepen (vb.
kinderen en jongeren) en dat de bestaande lokale adviesraden worden ingeschakeld.” (p. 53-54) en
‘Doelstelling is om, daar waar het gezamenlijk optreden relevant blijft de bureaucratie die hiermee
gepaard gaat drastisch te vereenvoudigen zonder het planmatig werken, een noodzakelijke
rapportage en de inspraak en participatie van burgers en verenigingen overboord te gooien”(p. 6768)

Beleidsopties 2011
Ook na de geplande planlastvermindering voor de lokale besturen, zal ik er over waken dat de directe
beleidsinspraak van kinderen en jongeren op lokaal niveau gegarandeerd blijft. Hierbij onderzoek ik
hoe ik alternatieve incentives kan geven vanop het Vlaams niveau, hoe we als partners verder kunnen
samenwerken met de gemeenten en provincies.
3.3.3. oprichting van een platform waar jonge werklozen het woord nemen, in de filosofie van
organisaties van armen die het woord nemen
Beleidrealisaties 2010
In het kader van het EU-voorzitterschap liep in 2010 een gestructureerde dialoog van 18 maanden met
als thema “jongeren en werkgelegenheid” en hierrond is, samen met de lidstaten, een gezamenlijk
traject afgelegd. Aan de lidstaten werd gevraagd om nationale werkgroepen op te zetten om de
consultaties van jongeren en jeugdorganisaties op lokaal, regionaal en nationaal niveau vorm te geven.
Zo ook in Vlaanderen, waar de Vlaamse Jeugdraad het project Jongerenambassadeurs voor werk vorm
gaf. Dit was tegelijk een mooi pilootproject als Platform voor jonge werkzoekenden, een plek waar
jongeren hun verhaal kunnen meegeven aan beleidsverantwoordelijken op verschillende niveaus: over
hun ervaringen met de arbeidsmarkt, mechanismen die spelen voor jongeren…
Beleidopties 2011
Bedoeling is dat een Platform jonge werklozen structureel een plaats krijgt. Graag zou ik een link
maken tussen het platform jonge werklozen en het project jongerenambassadeurs. Ook zorg ik voor
een nauwe band komen tussen dit platform en het traject jeugd en jeugdwerk in steden. (zie OD
1.3.2). Ik onderzoek in 2011 hoe ondersteuning en begeleiding kan geboden worden en welke
jongeren moeten en kunnen betrokken worden en of er een testfase kan opgestart worden.
OD 3.4 de leefwereld van kinderen en jongeren verruimen en verrijken door
3.4.1. het stimuleren van contacten met leeftijdgenoten in het buitenland via uitwisselingsprogramma’s
3.4.2. een deel van de middelen expliciet voorbehouden voor uitwisselingen gericht op het versterken
van kansengroepen
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Beleidsrealisaties
De Vlaamse overheid ondersteunt vzw Jint als agentschap dat voor Vlaanderen de middelen van het
Europese programma Jeugd in actie beheert. Samen met vertegenwoordigers uit de jeugdsector staan
ook drie ambtenaren van de afdeling Jeugd in voor de aansturing van de vzw.
Het programma Jeugd in actie maakt het onder meer voor groepen van jongeren mogelijk om deel te
nemen aan internationale uitwisselingen; hierbij is er ruimte voor vrijwilligers om in een internationale
context vrijwilligerswerk te doen, kunnen jeugdwerkers met hun buitenlandse partners uitwisselen.

Beleidsopties
In het beleidsplan van JINT voor 2011-2013 staat als indicator onder de doelstelling “JINT stimuleert
een divers jongerenpubliek tot deelname aan internationale projecten”: Het aantal deelnemers uit
groepen die diverse obstakels ondervinden voor deelname aan de programma’s waarin JINT
participeert (Youth in Action, PEJA, Bel-J) bedraagt over de periode 2011-2013 gemiddeld 30 % van
het totale aantal.
Verder zal Jint in 2011 ook werk maken van een andere doelstelling, namelijk de kennis over dit
gegeven delen met de jeugdsector en andere sectoren. Tijdens de Europese Jeugdweek (15 tot 21 mei
2011) zal hierover een studiedag worden georganiseerd vanuit het Platform Kleurrijk Vlaanderen,
d.w.z. samen met partners uit jeugdwerk, de onderwijswereld en de arbeidsbemiddeling (stijl De Grote
Trek). Er wordt hiermee tegelijk tegemoetgekomen aan de campagne Youth on the Move van de
Europese commissie (zie OD 1.5) .

Budgettaire weerslag:

:

Basisallocatie
HC0 HG122
HC0 HG104

Tekstomschrijving
Jint
Internationale
uitwisselingsprojecten

2010
890 000
261 000

2011
872 000
255 000

SD4 - KINDEREN EN JONGEREN CULTURELE RUIMTE GEVEN
OD 4.1 meer kinderen en jongeren laten deelnemen aan het bestaande cultuureducatieve aanbod

4.1.1. het stimuleren van cultuureducatieve netwerken
Beleidrealisaties 2010
Met de keuze van jeugdcultuur als nieuwe prioriteit voor het lokale jeugdbeleid wil ik de lokale
besturen aanzetten om extra aandacht te besteden aan verschillende facetten van de culturele beleving
van kinderen, tieners en jongeren. Op deze manier wil ik niet alleen meer kinderen en jongeren de
kans geven om eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen, ik wil ook bijdragen tot een positieve
beeldvorming over kinderen en jongeren. Door deze prioriteit te plaatsen binnen het hoofdstuk
jeugdbeleid, wordt uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor samenwerking met verschillende
beleidsdomeinen en diensten binnen de gemeente. De meest voor de hand liggende zijn natuurlijk de
cultuurbeleidcoördinator, het cultureel- of gemeenschapscentrum, maar ook de openbare bibliotheken,
de scholen, het deeltijds kunstonderwijs en allerhande culturele organisaties komen hier als
belangrijke partners naar voren.Zowel via het handboek lokaal jeugdbeleid als via de website van het
agentschap sociaal-cultureel werk wordt intensief informatie verspreid om de verschillende actoren in
de kijker te plaatsen en samenwerkingsverbanden te stimuleren.
Beleidopties 2011
De samenwerking tussen veldactoren, jeugd- en- cultuurdiensten en overkoepelende en
praktijkondersteunende initiatieven die inzetten op jongeren en cultuur wordt gestimuleerd. Er moet
op toegezien dat ‘good practices’ rond samenwerking en in afstemming met Locus via bestaande
kanalen kunnen gedeeld worden.Anderzijds zorgen we voor een opvolging van de invulling van de
prioriteit jeugdcultuur binnen de jeugdbeleidsplannen (screening en cijferboek). Het ankerpunt ACCE
(ambtelijke coördinatie cultuureducatie) zal in samenspraak met het Forum voor Amateurkunsten aan
de verbinding van de verschillende netwerken die nu lokaal en bovenlokaal bestaan en op die manier
aan een groter netwerk sleutelen.
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4.1.2. participeren aan de opmaak en implementatie van een strategisch beleidskader voor
cultuureducatie

Beleidrealisaties 2010:
In een eerste fase werd een protocolovereenkomst voorbereid tussen de administraties Onderwijs &
Vorming en Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Deze overeenkomst ging van start in september 2010,
Binnen dit protocol werken we aan vier strategische doelstellingen: het stimuleren van de participatie
van de burger aan alle mogelijke leerprocessen en het ontwikkelen van zijn/haar competenties met het
oog op persoonlijke ontwikkeling, empowerment, actief burgerschap, sociale mobiliteit en inclusie;
het herkennen en erkennen van competenties van burgers, om hen optimaal te oriënteren in hun
levensloopbaan en maximale erkenningsmogelijkheden te bieden voor verworven competenties, dit
met het oog op de transfer en inzetbaarheid van competenties in verschillende contexten; het
stimuleren, faciliteren en ondersteunen van maximale ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren
in een brede leer- en leefomgeving via het netwerk van de brede school en het stimuleren van de
persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen via kunst- en
cultuureducatie en van participatie van kinderen en jongeren aan artistieke en culturele initiatieven, in
formele, niet-formele en informele context.
Eind 2010 werd het bestek opgemaakt voor een uitgebreide veldtekening van de manier waarop
cultuureducatie vorm krijgt in Vlaanderen. De onderzoeksopdracht werd uitgeschreven door het
departement CJSM, op een gemeenschappelijk onderzoeksbudget voor cultuur, jeugd en media. Met
die landschapstekening, die in het najaar van 2011 wordt voorgesteld wil ik samen met mijn collega
minister Schauvliege stappen zetten in de stroomlijning van het beleid inzake financiële en
inhoudelijke ondersteuning. Ook werd er een actieplan van ACCE opgemaakt.
Beleidopties 2011
Zoals aangegeven is één van de vier thema’s van het protocol cultuureducatie. Samen met de minister
van Cultuur en het departement Onderwijs en Vorming wil ik bekijken hoe de lopende
samenwerkingsverbanden en – initiatieven in cultuureducatie en culturele competentie verder kunnen
worden uitgebreid en verdiept (RA/ViA SD72).

4.1.3. het stimuleren van steden en gemeenten om extra aandacht te besteden aan jeugd- en
jongerencultuur in hun lokale jeugdbeleid
Beleidsrealisaties 2010
Gemeenten die in het jeugdbeleidsplan 2011-2013 een beleid uitwerken ter verhoging van de aandacht
voor jeugdcultuur kunnen voor de uitvoering hiervan extra subsidies ontvangen. Met de keuze van
jeugdcultuur als nieuwe prioriteit voor het lokale jeugdbeleid wil ik de lokale besturen aanzetten om
extra aandacht te besteden aan verschillende facetten van de culturele beleving van kinderen, tieners
en jongeren. Op deze manier wil ik niet alleen meer kinderen en jongeren de kans geven om eigen
talenten te ontdekken en te ontwikkelen, ik wil ook bijdragen tot een positieve beeldvorming over
kinderen en jongeren. Door slechts minimale regels en eisen op te leggen via de regelgeving laat ik de
lokale besturen veel ruimte om acties te formuleren die het best beantwoorden aan plaatselijke noden
en behoeften. Door het hanteren van een erg brede definitie kan er enerzijds gekozen worden om in te
zetten op de ondersteuning en stimulering van jeugdeigen cultuuruitingen van kinderen en jongeren.
Anderzijds kan er ook aandacht gaan naar alle artistiek expressieve belevingsvormen van kinderen,
tieners en jongeren. Door deze prioriteit te plaatsen binnen het hoofdstuk jeugdbeleid, wordt
uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor samenwerking met verschillende beleidsdomeinen en diensten
binnen de gemeente. De meest voor de hand liggende zijn natuurlijk de cultuurbeleidcoördinator, het
cultureel- of gemeenschapscentrum; maar ook de openbare bibliotheken, de scholen, het deeltijds
kunstonderwijs en allerhande culturele organisaties komen hier als belangrijke partners naar voren.
Zowel via het handboek lokaal jeugdbeleid als via de website van het agentschap sociaal-cultureel
werk wordt intensief informatie verspreid om de verschillende actoren in de kijker te plaatsen en
samenwerkingsverbanden te stimuleren.
Beleidopties 2011
Ik zal de lokale besturen verder ondersteunen en stimuleren rond de prioriteit Jeugdcultuur (RA/ViA
SD72), de invulling van de prioriteit jeugdcultuur wordt via screening en het cijferboek opgevolgd en
good practices zullen worden gedeeld via bestaande kanalen. In opvolging van het protocol
O&V/CJSM wordt een structurele samenwerking met DKO tot stand gebracht.
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4.1.4. het stimuleren van het creatieve gebruik van digitale media en gaming
Beleidopties 2011
Ik maak werk van de verdere update van de website voor ouders en leerkrachten rond gaming, en
onderzoek of de uitwerking van Poverty is not a game (PING) kan uitgebreid worden naar jeugd-en
jongerenorganisaties.
Volgens mij is het van belang dat er voldoende ruimte en materiaal beschikbaar is in de nabijheid van
kinderen en jongeren om met media om te kunnen gaan dat dit ook een ‘veilige’ ruimte moet zijn,
zodat wat kinderen en jongeren maken niet zomaar ‘gestolen’ kan worden . Een ander aspect is dat er
ook gedacht wordt aan begeleiding: je kan heel wat materiaal ter beschikking stellen, maar je moet
kinderen en jongeren ook de gelegenheid geven om vragen te stellen, om zich verder te laten
begeleiden in het creatief omgaan met mediaproducten of games
4.1.5. het vormen van ‘cultuurambassadeurs” binnen de jeugdverenigingen
Op dit moment zijn we hier beleidsmatig niet mee bezig. Toch zijn er zowel verenigingen
(bijvoorbeeld De Kunstbende, maar ook andere cultuureducatieve spelers die bijvoorbeeld het maken
van promotie en het programmeren van een festival helemaal aan de jongeren zelf over laten), als
lokale (cultuur-)actoren die hier heel erg op inzetten. Dat heeft dan vaak te maken met het promoten
van het eigen aanbod en het inzetten van de netwerken van jongeren om het eigen publieks- of
deelnemersnetwerk uit te breiden. Eventueel kan het werken aan netwerken door ACCE ook in die zin
ontplooid worden.

4.1.6. culturele competenties van kinderen en jongeren te bevestigen als prioriteit bij de evaluatie en
uitvoering van het Participatiedecreet
De jeugdinitiatieven in het participatiedecreet zullen geëvalueerd worden

OD 4.2 de relatie tussen cultuureducatie op school en buiten de school versterken door
4.2.1. oprichting van een horizontale stuurgroep cultuureducatie

Beleidrealisaties 2010
Het ankerpunt ACCE (ambtelijke coördinatie cultuureducatie) werkte samen met de CANON
Cultuurcel en het Departement Onderwijs en Vorming aan een invulling voor samenwerking rond
cultuureducatie binnen het samenwerkingsprotocol CJSM – OV. Zo werd ondermeer samengewerkt
aan de voorbereiding en organisatie van de Dag van de Cultuureducatie, loopt er een eerste aftoetsend
traject met de verschillende betrokken steunpunten rond netwerkvorming en vorming.

Beleidopties 2011
Samen met mijn collega’s van Onderwijs en Cultuur zal ik een tweede gezamenlijke Dag van de
Cultuureducatie in organiseren in januari 2011 en zal ik meewerken aan de hervorming van het DKO.
Ook zullen de inspanningen van netwerkfunctie en vormen van ideeën rond vorming van
cultuureducatoren worden verdergezet.

Budgettaire weergave:
Het budget voor bijdrage ‘Dag van de Cultuureducatie’ gebeurt via de algemene werkingskosten
(HCO HG100) voor jeugdbeleid.
4.2.2. jeugd- en jongerenculturen zichtbaar te maken
Beleidrealisaties 2010
Kinderen en jongeren spreken onderling vaak een eigen taal, die zich weerspiegelt in een eigen
kledingkeuze, favoriete muziekgroepen, (het gebruik van) nieuwe media. Die verschillende
jongerenculturen willen we in de kijker zetten. De prioriteit jeugdbeleid wil gemeentebesturen
stimuleren om in hun jeugdbeleid ruimte te maken voor cultuur in de breedste zin van het woord. We
willen lokale beleidsmakers uitdagen om de specifieke gedragsuitingen van kinderen en jongeren te
ontdekken en vanuit die analyse een aantal initiatieven rond jeugdcultuur te ondersteunen.
Beleidopties 2011
Smakers, een lees- en kijkboek over jongeren en cultuur in 2010, blikt terug op een aantal zaken die in
2010 in de wereld van jongeren (15- tot 25-jarigen) en cultuur kwamen bovendrijven. Dit boek lanceer
ik begin 2011. Smakers is een jaarboek (dat weliswaar maar om de twee jaar verschijnt) waarin
achtereenvolgende generaties jonge mensen in woord en beeld bewaard worden. Het is een uitgave
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van CJP en de afdeling Jeugd. Het boek is bedoeld voor al wie van ver of dichtbij met jongeren en
cultuur te maken heeft.
Budgettaire weerslag:
Een bedrag van 20 000 euro op de algemene werkingskosten (HCO HG100) voor jeugdbeleid wordt
gereserveerd voor de publicatie en voorstelling van de nieuwe Smakers.
4.2.3. de uitbouw van Vormingscentrum Destelheide als kadervormings- en cultuureducatief centrum
voor het jeugdwerk en onderwijs
Beleidsrealisaties 2010
In 2010 werkte de cultuureducatieve dienst Dharts binnen het jaarthema ActionREaction. Hiermee
werd resoluut de kaart getrokken van de interactieve installaties. Er liepen 3 tentoonstellingsprojecten
waarin de bezoeker van Destelheide een rol kan spelen, waarin beweging wordt omgezet in beeld en
geluid, waarin experiment centraal staat en waarin de jongeren vooral de kunst dienen te ervaren. De
Italiaanse kunstenaar Guido Maciocci nodigde bv. met zijn installatie “augmented ecologies” de jonge
bezoekers uit om door het aanraken van planten een dialoog aan te gaan met beeld en
geluid. Anderzijds kon je verspreid op het gehele domein van Destelheide en op de meest onvoorziene
plekken literatuurtjes ontdekken die je op een poëtische manier even laten stilstaan bij de schoonheid
van de natuur. Landschapsdichter Geert De Kockere laat de natuur via zijn woorden "herleven". In ruil
voor een merkbare aanwezigheid en een dynamische wisselwerking met de verblijvende groepen, stelt
Destelheide ook haar schouwburg (De Put) ter beschikking aan interessante gezelschappen of jonge
ontluikende talenten. Dit met het doel om kunst en cultuur binnen de muren van Destelheide te halen
en zodoende voor de verblijvende groepen de mogelijkheid tot een artistieke confrontatie te bieden.
Beleidsopties 2011
Het project Dharts (Destelheide arts / de interne kunst- en cultuureducatieve dienst van het
Vormingscentrum Destelheide) wordt verder financieel ondersteund via de subsidiering van de vzw
ADJ (die het beheer heeft over het domein Destelheide). Dharts staat vrijblijvend ter beschikking van
de groepen die in het Vormingscentrum Destelheide verblijven. Daarnaast zal er door ingrepen in de
infrastructuur van Destelheide ervoor gezorgd worden dat Dharts meer ontplooiingsmogelijkheden
heeft op dit domein.
Budgettaire weergave:
De budgetten van FoCI zullen hiervoor aangewend worden
SD 5 - KINDEREN EN JONGEREN RUIMTE GEVEN VOOR LEVENSBREED LEREN
OD 5.1. van de jeugdsector een actieve partner maken in de uitbouw van brede scholen door
5.1.1. uitwerking van een coherent concept “brede school”
5.1.2. subsidiëring van projecten
5.1.3. stimuleren van gemeenten, steden en provincies om vanuit het lokale jeugdbeleid mee de regie
op te nemen van de lokale brede school
Beleidrealisaties 2010
Om een coherent concept ‘Brede School’ uit te werken gaf ik aan het beleidsdomein onderwijs de
opdracht een stuurgroep te installeren om een gedragen concept ‘brede school’ voor te leggen tegen
eind 2012. De afdeling jeugd is betrokken in de werking van deze stuurgroep. In 2010 lanceerde ik een
projectoproep voor proeftuinen brede school met een driejarige looptijd (2010 -2012). Hierdoor
ontstaat er geen vacuüm bij de verdere verkenning van wat de brede scholen voor Vlaanderen kunnen
betekenen. 33 verenigingen dienden een projectaanvraag brede school in. Vier projecten werden
goedgekeurd. Ik besliste om de niet weerhouden projectaanvragers de kans te geven om in het najaar
2010 hun project te herwerken. Hiervoor kunnen zij beroep doen op het Steunpunt Leren &
Diversiteit. Een projectaanvraag kon maar geldig ingediend worden door een netwerk bestaande uit
drie partners. De gemeente is één van de netwerkpartners in de brede school. Hiermee wil ik de
gemeenten en steden stimuleren om het lokale jeugdbeleid en het beleid ten aanzien van brede school
op het lokale niveau ten volle op zich te nemen.
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Beleidsopties 2011
Samen met mijn collega’s van de Vlaamse Regering zal ik, vanuit mijn bevoegdheden onderwijs en
jeugd, een beleid ontwikkelen dat brede scholen aanmoedigt. Ook de VGC wordt hierbij betrokken. In
2011 werk ik verder aan een coherent concept ‘Brede school’ vanuit al mijn bevoegdheden. Een
brede school is voor mij een actief netwerk van organisaties uit verschillende sectoren die een
bondgenootschap vormen voor een gemeenschappelijk doel: de brede ontwikkeling van kinderen
en jongeren, op school en in de vrije tijd. Een brede school is ingebed in de buurt en in het
sociaaleconomisch weefsel en werkt van daaruit nauw samen met de samenleving, het
verenigingsleven, de bedrijven, de social profit en de overheidsinstellingen (cf. RA/ViA SD8).
Binnen mijn bevoegdheid Jeugd zal ik projectmiddelen vrijmaken zodat in elke brede school kinderen
en jongeren op een speelse manier kunnen kennismaken met bestaande vormen van
vrijetijdsbesteding. Het beleid omtrent brede school zal daarmee bijdragen aan de verhoging van de
participatie van alle leerlingen aan het sociale en culturele leven. Omdat een brede school de vrije tijd
en de leefomgeving van de kinderen en jongeren ten volle betrekt op het ontwikkelingsproces dat ze
doorlopen, wordt het schoolse leren verrijkt en kunnen kinderen hun competenties die ze verwerven in
de vrije tijd inzetten bij het schoolse leren. Het reeds bestaand jeugdwerk wordt in alle dimensies
ingeschakeld in het Brede Schoolverhaal. Zoals ik als minister van onderwijs bijzondere aandacht geef
aan het open stellen van schoolgebouwen voor buiten- en naschoolse activiteiten, waardoor scholen
echte buurtscholen en ankerpunten worden voor het sociale leven in de buurt, kan de infrastructurele
inbedding voor het jeugdwerk ingeschakeld worden in de ontwikkeling van het brede schoolverhaal in
Vlaanderen.
Budgettaire weerslag:
95 000 euro in 2009 voor Brede School

SD 6 - KINDEREN EN JONGEREN FYSIEKE RUIMTE GEVEN
OD 6.1 meer plaats van en voor kinderen in de publieke ruimte door
6.1.1. het recht van kinderen en jongeren om buiten te spelen en elkaar buiten te ontmoeten, te
promoten
In het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind staat duidelijk vermeld dat kinderen het
recht hebben om te spelen: "Artikel 31: Elk kind heeft het recht op rust en vrije tijd, op deelname aan
spel en het culturele en artistieke leven." Spelen is dus een recht voor ELK kind en verdient
beleidsaandacht van de Vlaamse Regering. SPELEN verdient meer aandacht omdat spelen goed is
voor de individuele ontwikkeling van kinderen en jongeren, maar als minister van jeugd vind ik het
ook belangrijk dat spelende kinderen terug gebruiker en aandeelhouder worden van de publieke ruimte
en dat de samenleving erkent dat spelen lawaai maakt en dat we dat er moeten bijnemen als
samenleving.
Beleidsrealisaties 2010
Op 31 maart werd er voor de derde keer een BUITENSPEELDAG georganiseerd. Het doel van een
Buitenspeeldag is om vanuit het recht op deelname aan spel (IVRK, artikel 31) zoveel mogelijk
kinderen en tieners te begeesteren om buiten te spelen en sporten en zoveel mogelijk gemeenten en
steden aan te sporen én te begeleiden om hun inspanningen te verhogen met het aanbieden van
‘ruimte’ voor buitenspelen en –sporten. Om zoveel mogelijk kinderen te mobiliseren gaan we hiervoor
een partnership aan met de televisiezender Nickelodeon en de lokale besturen. Dit jaar ging er extra
aandacht naar speelmogelijkheden in de onmiddellijke leefomgeving van kinderen en jongeren en in
‘moeilijkere’ stadswijken. Een opzwepend Buitenspeeldaglied met een bijbehorende dans werd
gemaakt en via de videoclip werden talloze kinderen mee aangespoord om deel te nemen en te dansen.
Via een chatsessie sprak ikzelf ook met kinderen en jongeren in Vlaanderen en moedigde hen aan. Ik
kreeg daarbij meer dan 7000 vragen van talloze kinderen. Dit sterkt me nog meer in het geloof dat het
buitenspelen leeft bij kinderen en jongeren. Ondanks de regen en wind organiseerden meer dan 170
steden en gemeenten in allerlei wijken, pleinen en op speelterreinen allerlei activiteiten. De kinderen
zelf waren talrijk aanwezig. Als we onze doelstellingen onder de loep nemen, stellen we vast dat heel
wat gemeenten nog vaak naar de formule van grootse evenementen op één locatie teruggrijpen.
Daarmee blijft het van belang lokale overheden te wijzen op het belang dat kinderen en jongeren
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overal in hun omgeving en de publieke ruimte speelkansen krijgen. Onderzoek van Nickelodeon wijst
wel uit dat ouders een positief beeld hebben van de Buitenspeeldag en haar organisatoren. Daar willen
we op blijven inzetten.
Goe Gespeeld is een actie van een aantal jeugdwerkorganisaties in de schoot van het Steunpunt Jeugd.
Het bestaat uit een actiedag en website met handige en praktische tips zoals een test om het beleid van
de gemeente over ruimte voor kinderen en jongeren te evalueren en te voeden en een publicatie voor
écht spelen.
De actie Goe Gespeeld komt er vanuit de vaststelling dat jeugdwerkers al te vaak horen van kinderen
dat ze een spel niet willen spelen omdat ze ‘niet vuil’ mogen worden; dat spelende kinderen stilaan een
bedreigde soort worden: ze mogen geen lawaai maken, niks gevaarlijks doen, niet vuil worden…
Beleidsopties 2011
Ook in 2010 doken er hier en daar klachten op over het geluid van spelende kinderen op speelpleinen,
in de kinderopvang of in scholen. Als minister van Jeugd wil ik me expliciet scharen achter het recht
van kinderen en jongeren om te spelen. Roepen, juichen, schreeuwen… maakt daar onmiskenbaar deel
van uit en ik geloof dan ook dat we moeten werken aan verdraagzaamheid in onze samenleving
veeleer dan het verder inperken van de ruimte die kinderen en jongeren krijgen. Ik ga voor een
duidelijke stellingname i.v.m. het counteren van geluidsoverlast van kinderen en jongeren. In 2011
wil ik samen met de Vlaamse steden en gemeenten en televisiezender Nickelodeon opnieuw een
Buitenspeeldag 2011 organiseren. Ik geloof dat we het thema van spelen in de onmiddellijke
leefomgeving van kinderen en jongeren moeten blijven benadrukken, maar wil ook de nadruk leggen
op speelmogelijkheden voor de allerkleinsten. Vaak is er voor hen geen aanbod of worden zij
angstvallig binnengehouden. Nochtans is het voor hun ontwikkelingskansen (zelfstandigheid, sociale
ontwikkeling, fysiek…) belangrijk dat ook zij buiten kunnen spelen. Wat betreft samenwerking gaan
we dit jaar o.m ook in zee met Cultuurnet Vlaanderen om het Buitenspeeldag verhaal nog beter te
promoten zowel lokaal als in Vlaanderen. Daarnaast wil ik een gesprek aangaan met de provinciale
jeugddiensten en willen we de scholen, de buitenschoolse kinderopvang en uiteraard het lokale
verenigingsleven, met het jeugdwerk op kop, verder mee in bad nemen om van de Buitenspeeldag een
groots evenement te maken. In 2011 wil ik bovendien samen met de organiserende partners werk
maken van een toekomstvisie op de Buitenspeeldag en zijn toekomst. Vanuit het boeiende programma
van Antwerpen Europese jeugdstad 2011 kunnen vast heel wat bijkomende incentives gegeven om
buitenspelen te promoten.

Budgettaire weerslag
VVJ vzw ontvangt hiervoor 41 000 euro van de Vlaamse Overheid en dit via hun
enveloppenfinanciering.
6.1.2. samen met de ministers van Ruimtelijke Ordening de inrichting van de ruimtelijke ordening
kindvriendelijker te maken
6.1.3. samen met de minister van stedenbeleid het netwerk van kindvriendelijke steden verder uit te
bouwen
Beleidsrealisaties 2010
Naar aanleiding van de voorbereiding van het Vlaams jeugdbeleidsplan werd ook overleg gepleegd
met mijn collega van Ruimtelijke Ordening. Aandacht voor kinderen en jongeren bij de ruimtelijke
planning en inrichting worden als waardevolle principes aanvaard en bevestigd in het
jeugdbeleidsplan.
Beleidsopties 2011
Ik onderzoek de mogelijkheden tot het organiseren in 2011 van een Staten-Generaal over
kindvriendelijke inrichting van de publieke ruimte.
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OD 6.2 blijven investeren in voldoende en veilige jeugdinfrastructuur door
6.2.1. lokale jeugdinfrastructuur in te schrijven als structurele
jeugd(werk)beleidsplannen.

Beleidsrealisaties 2010
Jeugdwerkinfrastructuur is altijd al een bijzonder aandachtspunt geweest in de gemeentelijke
jeugdbeleidsplanning. In de beleidsperiode 2008-2010 werd 20% van het budget voor de
ondersteuning van de jeugdwerkinitiatieven voorbehouden voor de jeugdwerkprioriteit, zijnde
jeugdwerkinfrastructuur. (zie ook 1.4.2 sensibiliseren lokale besturen.)
Voor de beleidsperiode 2011-2013 (gemeentelijke jeugdbeleidsplannen) heb ik er voor geopteerd om
de prioriteit jeugdwerkinfrastructuur te bevestigen, maar wel extra aandacht te vragen voor de
veiligheid van de jeugdlokalen. Dit ter uitvoering van het regeerakkoord.
Nieuwe regelgeving werd uitgewerkt, met het nodige respect voor de autonomie van de
gemeentebesturen en een versoepelde verantwoordingsprocedure, zodat ook grotere
infrastructuurwerken mogelijk worden. Gemeentebesturen moeten pas op het einde van de
beleidsperiode kunnen aantonen dat het volledige subsidiebedrag dat jaarlijks wordt uitbetaald
volledig en op een correcte wijze werd besteed. Dit laat hen toe om infrastructuurwerken beter te
spreiden en vertraging van bepaalde werken beter op te vangen. De verantwoording van de ontvangen
middelen voor deze prioriteit jeugdwerkbeleid verliep tot nu toe jaarlijks.Flankerende maatregelen in
de vorm van een brochure en allerhande studiemomenten werden uitgewerkt door de expertengroep
jeugdlokalen in samenspraak met de administratie.
Bij vormingen van jeugdconsulenten, jeugdwerkers … wordt er blijvend aandacht geschonken aan
brandveiligheid (bv. op de jaarlijkse provinciale trefdagen voor lokale jeugdwerkers).
Beleidsopties in 2011
Ik onderzoek met mijn collega bevoegd voor sociale economie of een samenwerking met
ondernemingen in de sociale economie kan opgezet worden in functie van het investeren in onderhoud
en (brand)veiligheid van jeugdlokalen
6.2.2. Te blijven investeren in de infrastructuur van de centra De Hoge Rielen en Destelheide, in
functie van het gebruik door het jeugdwerk. Voor wat de Hoge Rielen betreft, zullen de investeringen
getoetst worden aan het Masterplan.
Beleidsrealisaties 2010
Naast de reguliere investeringen in Destelheide en de Hoge Rielen die eerder kaderen in het algemene
onderhoud van beide overheidscentra (herstellen lekken, leidingen, vervangen pompen, vensters,
terrassen) werd er in 2010 verder uitvoering gegeven aan het Masterplan de Hoge Rielen. In 2010
werden er zo belangrijke stappen gezet met betrekking tot de bouw van een nieuw trekkershotel. In
samenwerking met het architectenbureau werd er een gans lastenboek opgesteld voor dit trekkershotel.
De offerte werd in de loop van september gelanceerd. Het is de bedoeling dat uiterlijk eind 2012 het
nieuwe - futuristische - trekkershotel op de Hoge Rielen de deuren opent. De commissie infrastructuur
op Destelheide vergaderde een aantal keren met het oog op het lanceren van een grondig plan van
aanpak met betrekking tot een aantal infrastructurele problemen op Destelheide. Er werd geopteerd
voor deze aanpak omdat er dan met een toekomstvisie gewerkt kan worden en niet meer ad hoc zoals
dat nu het geval is. Drie grote dossiers zijn momenteel weerhouden om deel uit te maken van dit grote
plan, namelijk de herinrichting van de inkomhal, overstappen naar rationeel energiegebruik op het
domein en uitbreiding van de slaapgelegenheid door het plaatsen van bijkomende slaapblokken. Dit
plan van aanpak zal de komende jaren verder gepreciseerd worden.
Beleidsopties 2011
Met mijn collega van Cultuur zal ik duidelijke afspraken maken over de besteding van de FoCI
middelen voor het beleidsdomein Jeugd, ondermeer in het kader van het Masterplan de Hoge Rielen
en het plan voor Destelheide.
6.2.3. mee het actieplan jeugdverblijven van de Vlaamse minister bevoegd voor Toerisme uit te
voeren, in opvolging van de resolutie van 24 mei 2006
6.2.4. het zoeken, met de Task Force jeugdverblijven, naar passende oplossingen voor de zonevreemde
jeugdverblijven, in nauw overleg met de Vlaamse minister bevoegd voor Toerisme.
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Beleidsrealisaties 2010
Het Actieplan jeugdverblijven dat werd voorbereid door de taskforce jeugdverblijven, werd
goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 23 juli 2010. Een verdere planning voor de uitvoering van
dit actieplan werd eveneens opgemaakt door de taskforce.
In het actieplan werden een aantal prioritaire en niet-prioritaire acties opgenomen met als doel:
• streven naar kwalitatief beleid ten aanzien van het jeugdtoerisme;
• behoud en eventuele uitbreiding van de capaciteit
• streven naar kwaliteitsvolle omgeving en beperken van omgevingshinder;
• streven naar kwaliteitsvolle uitbating en goed beheer van bestaande centra;
• streven naar een transparante en onderling afgestemde en transparante regelgeving.
De belangrijkste bijdrage van jeugd bestaat uit het financieren van CJT die toch wel instaat voor het
ondersteunen van jeugdverblijfcentra. Ook Steunpunt Jeugd speelt een belangrijke rol in het
informeren van de jeugdsector en VVJ bij het informeren van gemeentebesturen. Ook de herziening
van het decreet jeugdverblijven kan vermeld worden als lopende actie (capaciteitsuitbreiding – betere
ondersteuning)

Beleidsopties in 2011
Samen met de collega’s bevoegd voor ruimtelijke ordening, landbouw, milieu en toerisme wordt er in
2011 effectief begonnen aan de uitvoering van het goedgekeurde actieplan. In 2011 blijf ik een
actieve rol opnemen in de taskforce waar met alle politieke en ambtelijke vertegenwoordigers verdere
afspraken gemaakt worden over de uitvoering van het actieplan en waar de uitvoering wordt
opgevolgd.
6.2.5. Het decreet over de jeugdverblijfsinfrastructuur wordt geëvalueerd en bijgestuurd
Beleidsrealisaties 2010:
Het huidige decreet van 2004 houdende subsidiering van hostels, jeugdverblijfcentra,
ondersteuningsstructuren en de vzw ADJ is aan een grondige herziening toe. Hoewel de filosofie van
het decreet door iedereen als positief ervaren wordt, schort er veel aan de toepassing ervan: zeer zware
administratieve last bij de uitbaters, zeer logge en lange subsidiëringprocedures en geen zekerheid op
middellange en lange termijn.
In de schoot van het platform jeugdtoerisme van Steunpunt Jeugd werd een tekst voorbereid die aan al
deze mankementen zal verhelpen. Deze tekst werd een laatste keer besproken op het platform van 1
oktober 2010 en zal nog in 2010 voorgelegd worden - in eerste lezing - aan de Vlaamse Regering.
Beleidsopties 2011
Het uitgangspunt is dat het nieuwe decreet en het uitvoeringsbesluit in de loop van 2011 goedgekeurd
zullen worden. Het decreet is een raamdecreet dat gepreciseerd zal worden in het uitvoeringsbesluit.
Beide documenten omvatten nog steeds 3 afzonderlijke luiken, namelijk:
- de subsidiëring van de vzw ADJ;
- de subsidiëring van een ondersteuningsstructuur voor de jeugdverblijfcentra en de subsidiëring van
een ondersteuningsstructuur voor de hostels;
- de rechtstreekse subsidiering van jeugdverblijven en hostels. Belangrijk is hierbij aan te stippen dat
de link met het decreet 'Toerisme voor Allen' behouden blijft.
Budgettaire weerslag: 2 421 000 euro op basisallocatie HC0 HG108 Subsidies Hostels en
jeugdverblijfcentra
OD 6.3 kinderen en jongeren respectvol laten spelen in de groene ruimte door
6.3.1. in overleg met de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu en Natuur, verder uitvoering te
geven aan het Charter bos, natuur en jeugd
6.3.2. Samen met de Vlaamse Regering zorgen voor meer toegankelijke stadsrandbossen en
stimulansen geven voor hoogstaande en toegankelijke groene ruimte in de stad
Beleidsrealisaties 2010
Vanuit de afdeling Jeugd werd actief deelgenomen aan de Stuurgroep JeROM. JeROM (Jeugd,
Ruimte, Omgeving en Milieu) is de educatieve werking, gericht naar het jeugdwerk, binnen het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. JeROM wil jongeren kansen
geven om hun bijdrage te leveren voor een meer duurzame wereld. JeROM zet, in overleg met de
doelgroep, concrete acties op en biedt tips, links en informatie aan waarmee jongeren aan de slag
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kunnen. Een medewerker van de afdeling Jeugd was lid van de jury voor het NME-project Speelgroep.
De Vlaamse overheid geeft hiermee jeugdverenigingen die hun terrein avontuurlijk en natuurrijk
willen inrichten een stevig duwtje in de rug.
Beleidsopties 2011
In het kader van het Charter wil ik in 2011 expliciet inzetten op groene ruimte in de stad en de
bestaande kanalen en overlegplatforms in die zin sensibiliseren en aansturen.
6.3.3. de jeugdsector stimuleren en motiveren om via acties het duurzaamheidsconcept te laten
doordringen bij kinderen en jongeren
Beleidsrealisaties 2010
Mijn administratie neemt actief deel aan het EDO-platform (platform voor Educatie Duurzame
Ontwikkeling). Het EDO-platform is één van de operationele projecten van de Vlaamse Strategienota
Duurzame Ontwikkeling. Dat platform komt driemaal per jaar samen. De afdeling Jeugd levert het
aanspreekpunt Duurzame Ontwikkeling voor het agentschap. Op die manier wordt input gegeven voor
de acties uit het EDO-implementatieplan (in het kader van de actualisering van de Vlaamse Strategie
voor Duurzame ontwikkeling) en de rapportage over de implementatie van de tweede fase van de
UNECE-strategie in Vlaanderen. Vanuit dit EDO-platform werd ook deelgenomen aan de studiedag
'Stilstaan bij veranderen: sociaal-cultureel werk en duurzame ontwikkeling', en de Vlaamse NME-dag
(over EDO) waar systematisch ook aandacht werd besteed aan de mogelijkheden voor EDO binnen de
jeugdsector.De Afdeling Jeugd zetelt in het leescomité voor de brochure 'Het EDO-Kompas' (een
publicatie met didactische informatie en praktisch bruikbare werkvormen en tips met betrekking tot
EDO) dat door het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie wordt voorbereid. Anderzijds werden
interne communicatieafspraken gemaakt rond duurzame ontwikkeling binnen het agentschap 'SociaalCultureel Werk voor jeugd en Volwassenen. Ook Globelink en de Vlaamse Jeugdraad behartigen het
thema voor de jeugdsector.
Beleidsopties 2011
Duurzame ontwikkeling is geen apart gegeven, maar eerder een houding. Het is dus moeilijk om dit
binnen één doelstelling te plaatsen. Ik neem mij voor in 2011 een plan van aanpak voor deze
legislatuur op te stellen m.b.t. educatie voor duurzame ontwikkeling voor de jeugdsector. Verder vind
ik het belangrijk dat mijn administratie verder deelneemt aan het EDO-platform
Budgettaire weerslag:
Deze actie heeft geen budgettaire weerslag gezien de beslissing van de Vlaamse Regering om de
uitwerking van de operationele projecten te “financieren via bestaande beleidsmiddelen binnen de
respectieve beleidsdomeinen. Middenveldorganisaties en lokale besturen kunnen terugvallen op
tussenkomsten van de Vlaamse overheid via de subsidies vanuit het Vlaams beleid duurzame
ontwikkeling of desgevallend via bestaande financieringsmechanismen binnen de beleidsdomeinen.
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SD 7 - KINDEREN EN JONGEREN RUIMTE GEVEN VOOR WELBEVINDEN
OD 7.1 de openheid en toegankelijkheid van het jeugdwerk versterken door
7.1.1. bundeling en verspreiding van praktijkvoorbeelden over de verbetering van de toegankelijkheid
van jeugdlokalen voor kinderen en jongeren met een handicap
Beleidsrealisaties 2010
In het kader van het doelstellingenkader en de bijhorende actieplannen voor het OCMdoelstellingenkader Gelijkekansenbeleid werkte ik een actie uit met betrekking tot het toegankelijk
maken van de infrastructuur binnen de jeugdsector.
Beleidsopties 2011
Omdat toegankelijkheid van infrastructuur één van de generieke doelstellingen is in de door de VR
goedgekeurde doelstellingen 2010-2014 werk een plan van aanpak uit met o.m. een overzicht van de
eigen infrastructuur, een overzicht van de gesubsidieerde infrastructuur, de financiële mogelijkheden
om toegankelijkheidsscreenings te doen, hoe en welke sectoren sensibiliseren en
informeren…Hiervoor doe ik een beroep op de expertise van ENTER vzw. Er komt in 2011 een
onderzoek naar wat toegankelijkheid betekent voor infrastructuur in de jeugdsector en wat de
prioritaire noden zijn. Op basis daarvan worden richtlijnen en flankerende maatregelen uitgewerkt op
maat van de jeugdsector over hoe men kan werken aan het verbeteren van de toegankelijkheid. De
uitwerking en verspreiding ervan zal in nauw overleg met de cel Gelijke Kansen gebeuren.
Budgettaire weerslag:
Voor het onderzoek wordt 60 000 euro uitgetrokken op de algemene werkingskosten jeugdbeleid. Zie
ook hoger onder OD 1.1

7.1.2. het stimuleren van peer-to-peer sociale netwerking op het vlak van de preventie, detectie en
doorverwijzing op het vlak van geestelijke gezondheidsproblemen, o.a. via gebruik sociale
netwerksites en formele en informele ontmoetingsplekken van jongeren
Beleidsopties 2011
Ik neem mij voor om in de context van het Vlaamse jeugdbeleidsplan en in overleg met mijn collega’s
in de Vlaamse Regering in te spelen op bestaande campagnes in steden, gemeenten en provincies (cf.
Inspired by) bv. All(h)ears – campagne rond gehoorschade op fuiven en festivals. Ook wil ik het
jeugdwerk verder stimuleren om in te spelen op huidige trends en opportuniteiten.
7.1.3. stimuleren van integratie van activiteiten in het jeugdwerk die de openheid bevorderen ten
aanzien van homoseksualiteit en transgender
7.1.4. stimuleren van inclusie via uitwisseling praktijkervaringen en vorming van jeugdconsulenten en
jeugdwerkers
Beleidsrealisaties 2010
De doelgroepspecifieke jeugdorganisatie Wel Jong Niet Hetero (WJNH) wordt structureel
gesubsidieerd.
Beleidsopties 2011
In nauw overleg met de cel Gelijke Kansen in Vlaanderen werden een aantal acties uitgewerkt voor
jeugd in het OCM-doelstellingenkader Gelijke Kansen. De doelstelling 2 – Meer kennis over gelijke
kansen ontwikkelen binnen het jeugdbeleid en de jeugdsector, formuleert volgende acties: er is een
permanente aandacht voor gelijke kansen in onderzoeksopdrachten: bij de rapportage van de resultaten
wordt er aandacht besteed aan geslachtsspecifieke cijfers: opvragen geslachtspecifieke cijfers,
aandacht voor holebi en hetero’s, gender en etniciteit als aandachtspunt; we stimuleren en subsidiëren
organisaties die werken rond thema’s als gender, toegankelijkheid en seksualiteit (met specifieke
aandacht voor holebi’s) in het ontwikkelen van kennis, vorming en publicaties gericht op organisaties,
vrijwilligers en participanten van het jeugdwerk. Steunpunt jeugd zet het platform Diversiteit voort,
waarbinnen ook goede voorbeelden over gelijke kansen kunnen uitgewisseld worden en vorming
voorzien wordt.
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SD 8 - NAAR EEN INCLUSIEF EN INTEGRAAL JEUGDBELEID
OD 8.1 het jeugdbeleidsplan 2011-2014 coördineren door
8.1.1. Het jeugdbeleidsplan zal opgemaakt worden vanuit het perspectief van het Internationaal
Verdrag van de Rechten van het Kind.
8.1.2. Het jeugdbeleidsplan vertrekt niet vanuit de behoeften van maatschappelijke sectoren of
beleidsvelden (het welzijnswerk, het onderwijs, het jeugdwerk…), maar vanuit de behoeften van
kinderen en jongeren.
8.1.3. Samen met mijn collega’s in de VR engageer ik me om ook voor de kinderen en jongeren die
niet volwaardig kunnen participeren aan het maatschappelijk leven een jeugdbeleid uit te tekenen.
8.1.4. Het Congres (JET) van Steunpunt Jeugd krijgt een belangrijke plaats in de opmaak van het
Vlaams Jeugdbeleidsplan. Ik zal dan ook nauw samenwerken met Steunpunt Jeugd voor de
inhoudelijke invulling van het Congres.
Beleidsrealisaties 2010
In navolging van het regeerakkoord heb ik in 2010 het proces op gang getrokken voor een Vlaams
jeugdbeleidsplan dat de plannen van de Vlaamse Regering voor een inclusief en integraal jeugdbeleid
uiteenzet. Onder OD 3.3 (actie 3.3.1) gaf ik al aan hoe we een uitgebreid participatief proces opzetten
met sectoradministraties, jeugdorganisaties, jeugdexperts en –onderzoekers. Als basisprincipe gold
het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind als grondslag voor de verdere uitwerking.
Voor het concrete werk werd vertrokken vanuit zowel onderzoeksresultaten (waaronder het JETcongres, maar ook van het werk van de Kinderrechtencommissaris) als participatieve trajecten rond
actuele noden en prioriteiten voor kinderen in Vlaanderen. Op die manier werden de noden van
kinderen en jongeren voorop geplaatst en werd de meerwaarde van samenwerking en een integrale
aanpak duidelijk. Een specifieke werkgroep concentreerde zich op maatregelen voor die kinderen en
jongeren die niet ten volle kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. Eind 2010 legde ik het
plan voor aan de sectorale adviesraden en begin 2011, na de definitieve goedkeuring van de Vlaamse
Regering doe ik hetzelfde in het Vlaams Parlement.
Beleidsopties 2011
In 2011 starten we met de uitvoering van het Vlaams Jeugdbeleidsplan. Naast de uitvoering binnen
mijn bevoegdheden Jeugd, Onderwijs, Gelijke Kansen en Brussel zal ik, vanuit mijn coördinerende
bevoegdheid toezien op de uitvoering van het globale plan. Daarnaast wil ik een communicatietraject
opzetten rond het bestaan van het plan, zodat alle betrokken actoren (lokale besturen, Vlaamse
overheidsdiensten, jeugdorganisaties, welzijnsvoorzieningen, scholen…) op de hoogte zijn en er een
draagvlak kan gecreëerd worden. In 2011 werk ik bovendien een activerend opvolgingssysteem uit dat
toelaat om op te volgen waar de Vlaamse Regering staat met betrekking tot de uitvoering van het plan.
Om vooruitgang te meten, zijn bovendien indicatoren nodig. Voor een heel aantal doelstellingen zijn
deze al bepaald, voor de andere zullen we hier verder naar op zoek gaan. Op die manier wil ik in 2012
een eerste tussentijds verslag uitbrengen van de stand van zaken van de uitvoering van het Vlaamse
Jeugdbeleidsplan. Tegelijkertijd wil ik ook aangeven waar we staan met de opvolging van de
verplichtingen van Vlaanderen met betrekking tot het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van
het Kind. (zie verder OD 8.2).
OD 8.2 de implementatie van het kinderrechtenverdrag coördineren
8.2.1. Samen met het Kinderrechtencommissariaat en in de schoot van de reflectiegroep Jeugd- en
kinderrechtenbeleid, zullen de knelpunten inzake de uitvoering van het internationaal Verdrag inzake
de Rechten van het Kind in kaart worden gebracht en op passende wijze worden aangepakt.
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Beleidsrealisaties 2010
In uitvoering van het decreet van 2008 houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en
kinderrechtenbeleid heb ik in 2010, zoals de voorgaande jaren, verslag uitgebracht over het door de
Vlaamse Regering in 2009 gevoerde jeugd- en kinderrechtenbeleid. Het betrof het vierde jaarverslag
dat de uitvoering van het jeugdbeleidsplan en de implementatie van het Internationaal Verdrag inzake
de Rechten van het Kind (IVRK) combineert. Voor de uitvoering van het IVRK moet verwezen
worden naar de presentatie van de Belgische kinderrechtenrapporten te Genève. Ik heb de Vlaamse
Regering op 26 maart 2010 in een afzonderlijke mededeling op de hoogte gebracht van de Vlaamse
bijdrage aan de Belgische presentatie die, zoals de ingediende rapporten, werd gecoördineerd door de
Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK). De NCRK heeft in het voorjaar van
2007 haar activiteiten aangevat. Ze werd bij samenwerkingsakkoord 2005 tussen de federale overheid
en de deelstaten opgericht als nationaal overlegplatform kinderrechten en specifiek belast met de
coördinatie van de Belgische kinderrechtenrapporten en de voorstelling ervan te Genève.
Het gecombineerde derde en vierde rapport over de toepassing van het IVRK en het eerste rapport
over de toepassing van het protocol bij het IVRK betreffende kinderhandel, kinderprostitutie en
kinderpornografie van België werd voorgesteld aan en besproken met de leden van het VN-Comité
voor de Rechten van het Kind op 2 juni 2010. In de delegatie waren mijn collega-minister van Welzijn
en ikzelf vertegenwoordigd samen met de coördinator kinderrechten van mijn administratie. In juni
2010 heeft het Comité zijn slotbeschouwingen bekendgemaakt over de situatie in België. De leden van
de Vlaamse Regering hebben als lid van de Nationale Commissie de tekst van de slotbeschouwingen
ontvangen. Binnen de NCRK hebben we die beschouwingen eind juni in werkgroepen besproken met
volgende thema’s: jeugdhulp en jeugdbescherming, non-discriminatie, informatie en participatie,
gezondheid (mentaal en fysiek), armoede en sociale diensten; minderjarige vreemdelingen en protocol
Kinderhandel
Bij de presentatie in Genève hebben we ook verwezen naar de initiatieven die kaderen in het Belgische
EU-voorzitterschap, nl. de conferentie kinderarmoede van 2 en 3 september ’10 (op initiatief van
federaal staatssecretaris van armoedebestrijding) en de prioriteit ‘Europese en internationale
beleidsagenda’s kinderen, jongeren en kinderrechten’ van het EU-voorzitterschap (cf. supra). Deze
werd uitgewerkt in het kader van de permanente intergouvernementele groep “Europe de l’Enfance”
met een expertenconferentie te Antwerpen (8-10 september ’10) en een ministeriële conferentie te
Brussel (15-16 november ’10). Op 8 september 2010 heeft het voorzitterschap het overzichtsdocument
van het Belgisch voorzitterschap jeugd over de Europese en internationale beleidsagenda’s kinderen,
jeugd en kinderrechten voorgesteld aan en besproken met leden van Europe de l’Enfance, die hun
respectieve ministers bevoegd voor het beleid naar kinderen vertegenwoordigen, en waarnemers van
internationale organisaties. Zo werd dit document van de raad Jeugd ook afgetoetst bij de ambtenaren
bevoegd voor kinder(rechten)beleid. Op 9 september 2010 werd deze vergadering met nationale en
internationale experten uitgebreid. De conclusies van deze dag heeft het voorzitterschap verwerkt in
sleutelboodschappen die het op 10 september 2010 aan en met de groep Europe de l’Enfance en
uitgenodigde waarnemers heeft besproken. Die sleutelboodschappen werden als basis gebruikt voor
een verklaring van de ministers bevoegd voor het beleid naar kinderen. Zodoende is het Belgische
voorzitterschap erin geslaagd om de verbinding die er op Vlaams niveau bestaat tussen een
kinderrechten- en jeugdbeleid ook op Europees niveau bespreekbaar te maken.
Als coördinerend minister kinderrechten binnen de Vlaamse Regering heb ik met mijn collegaminister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin afspraken gemaakt over de rechten van
minderjarigen binnen de vrijwillige en gedwongen jeugdhulp. De rechten van kinderen gelden immers
voor alle minderjarigen. Ook voor minderjarigen die verblijven in jeugdinstellingen van de Vlaamse
Gemeenschap, in federale detentiecentra voor jongeren, (psychiatrische) ziekenhuizen of in gesloten
asielcentra. Hierbij wordt uitgegaan van het subsidiariteitsbeginsel, waarbij de vrijwillige of opgelegde
maatregel zo weinig mogelijk ingrijpt op deze rechten. Het decreet op de rechtspositie van de
minderjarige in de integrale hulpverlening geeft het juridisch kader aan voor het vrijwaren van deze
kinderrechten in instellingen die vallen onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap. De
toepassing van dit decreet is nog geen evidentie. De implementatie ervan is volop bezig. Ik zal er mee
op toezien dat opvolging gegeven wordt aan de geformuleerde aanbevelingen. Binnen de NCRK heb
ik naar aanleiding van de rapportage te Genève de andere overheden kunnen overtuigen van de
noodzaak om de werking grondig te evalueren.
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Beleidsopties 2011
Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind heeft aan België gevraagd om tegen 14 juli 2017 zijn
volgende rapport in te dienen. Bij die gelegenheid zal België zich moeten verantwoorden over de
opvolging die ze aan de beschouwingen heeft gegeven. De NCRK richt daartoe aan de ministers van
de verschillende regeringen een brief met een overzicht van de slotbeschouwingen die onder zijn of
haar bevoegdheid vallen. Vanuit mijn coördinatiebevoegdheid op Vlaams niveau heb ik mijn collega’s
daarop aangesproken. Naar aanleiding van de finalisatie van het nieuwe Vlaamse jeugdbeleidsplan
2011-2014 zal ik onderzoeken welke beschouwingen een antwoord krijgen in dit plan en welke nog
niet. Deze laatste zal ik met de Reflectiegroep Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid bespreken om
duidelijkheid te hebben over waar er vanuit de Vlaamse overheid nog bijkomende actie moet
ondernomen worden en door wie. Ik zal aanvullend bij het nieuwe Vlaamse jeugdbeleidsplan begin
2011 aan de Vlaamse Regering een voorstel doen met betrekking tot de opvolging van de
slotbeschouwingen in deze Vlaamse regeerperiode voor de jaren 2011-2014. Met dit voorstel wens ik
aan te sluiten bij de resultaten van de evaluatie van de werking van de Nationale Commissie die begin
2011 hun beslag moeten krijgen. In het voorjaar 2011 zal ik het Vlaams Parlement in het kader van de
jaarlijkse verslaggeving jeugd- en kinderrechtenbeleid hierover nader inlichten. Op de evaluatie van de
NCRK verder bouwend wens ik met de andere overheden binnen de NCRK te komen tot duidelijke
afspraken wat betreft de monitoring van het IVRK, minimaal door het gebruik van een uniform
sjabloon én eenduidige indicatoren. Daarbij wens ik prioriteiten te leggen. Na de vorige (te)
uitgebreide Belgische rapportages aan de Verenigde Naties wens ik nu te werken aan een monitoring
waarbij de volle aandacht gaat naar de opvolging van de slotbeschouwingen en, in de mate dat ze
daarbij aansluiten, ook van de doelstellingen die België voor zichzelf geformuleerd heeft. Tegen eind
2011 wens ik hierover duidelijkheid.
De rechten van kinderen gelden voor alle minderjarigen. Ook voor minderjarigen die verblijven in
jeugdinstellingen van de Vlaamse Gemeenschap, (psychiatrische) ziekenhuizen, in federale
detentiecentra voor jongeren of in gesloten asielcentra. Samen met mijn collega Minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin implementeer ik de gemaakte afspraken:
- de aanbevelingen die naar aanleiding van de gerichte zorginspectie omtrent de toepassing van
het decreet (rechtspositie minderjarigen) geformuleerd worden op te volgen;
- toekomstige inspecties naar de voorzieningen die onder het toepassingsgebied van Integrale
Jeugdhulp vallen steeds vanuit het decreet betreffende de rechtspositie van minderjarigen te
doen;
- samen te ijveren om de rechtspositie van minderjarigen in (psychiatrische) ziekenhuizen, in
federale detentiecentra voor jongeren en in gesloten asielcentra af te stemmen op principes
van het decreet betreffende de rechtspositie van minderjarigen
- een systeem van onafhankelijke externe controle op de werking van de
gemeenschapsinstellingen uit te werken;
- het kwaliteitstoezicht en kwaliteitsbevordering binnen het onderwijs te optimaliseren, de
leerplicht te controleren, de aansluiting op de tot dan toe afgelegde schoolloopbaan en het
bevorderen van de reïntegratie in het reguliere onderwijs;)

-

voor jongeren die niet naar school kunnen het recht op leren garanderen door een
schoolvervangend programma.

8.2.2. In overleg met het Kinderrechtencommissariaat en de reflectiegroep Jeugd- en
kinderrechtenbeleid, zal het instrumentarium voor de toetsing van beleidsmaatregelen ten aanzien van
kinderen en jongeren waar nodig bijgestuurd en aangevuld worden
8.2.3. samen met mijn collega's van de VR geef ik een duidelijk mandaat aan de ambtenaren (binnen
de verschillende administraties) die aangesteld werden als aanspreekpunt voor het jeugd- en
kinderrechtenbeleid
8.2.4. de ambtenaren die aangesteld werden als aanspreekpunt voor de kinderrechten in de
verschillende administraties blijf ik coachen d.m.v. vorming en overleg
Beleidsrealisaties 2010
In 2010 stond onder meer op de agenda van de reflectiegroep Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid:
het Vlaams jeugdbeleidsplan, het EU-voorzitterschap Jeugd, de werkzaamheden van de Nationale
Commissie voor de Rechten van het Kind, de VN-Rapportage IVRK, JoKER (kind- en jongere-
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effectrapportage), de voorbereiding van de wijziging van het decreet Vlaams jeugd- en
kinderrechtenbeleid…
Het jaar 2010 is het eerste jaar dat de afdeling Jeugd het toezicht op de JoKER-toets ten volle heeft
kunnen uitoefenen. Met de integratie van de JoKER in de RIA en in de omzendbrief
wetgevingstechniek ontvangt de afdeling nu alle vragen voor wetgevingsadvies. Deze toetst zij
vervolgens op de toepasselijkheid van de JoKER. Daarbij pleegt ze geregeld overleg met de Dienst
Wetsmatiging. Ingeval de RIA en de JoKER van toepassing zijn, wijst deze dienst op de noodzaak van
een JoKER-luik bij de RIA. In het geval RIA niet van toepassing is maar wel de JoKER, stelt de
afdeling Jeugd de adviesvrager hiervan op de hoogte. Aldus maakte Kind en Gezin in 2010 op vraag
van de afdeling Jeugd de eerste JoKER op bij een wijziging van hun oprichtingsdecreet.
Beleidsopties 2011
Ook in 2011 zal ik de reflectiegroep betrekken bij het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid en de
aanspreekpunten te stimuleren om van dit kader gebruik te maken om de dialoog met het middenveld
aan te gaan. Zo zal ik de reflectiegroep betrekken bij de evaluatie van de kind- en jongereeffectrapportage, de uitvoering van het (Vlaams) jeugdbeleidsplan 2011-2014 en het formuleren van
indicatoren, de monitoring van het jeugdbeleidsplan en de slotbeschouwingen van het Comité voor de
Rechten van het Kind. In de loop van 2011 zal een evaluatie gemaakt worden van de resultaten van de
JoKER en de integratie ervan in de RIA.
2.

Regelgevingsagenda: overzicht van de geplande nieuwe regelgeving of aanpassingen aan
bestaande regelgeving
- het decreet van 18 juli 2008 houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en
kinderrechtenbeleid: zal worden aangepast in de loop van 2011.
- het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het
gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid: zal in 2011
indien nodig worden aangepast op basis van het decreet ‘planlastvermindering’
- het decreet van 3 maart 2004 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra,
ondersteuningsstructuren en de vzw ADJ: zal worden aangepast in de loop van 2011.

3.

Overzicht van de wijze waarop gevolg werd gegeven aan de resoluties en moties van het
Vlaams parlement in het voorbije jaar

BELEIDSNOTA JEUGD 2009-2014, MET REDENEN OMKLEDE MOTIE (STUK 203 (20092010) – NR.2):
Beleidsnota Jeugd 2009-2014, met redenen omklede motie (stuk 203 (2009-2010) – nr.2):
°Werk maken van een inclusief en integraal beleid voor kinderen en jongeren, met bijzondere
aandacht voor
- dwarsverbindingen tussen jeugdwerk en onderwijs
- een geïntegreerd beleid voor kinderen en jongeren die kwetsbaar zijn door problemen m.b.t.
geestelijke gezondheid en problematische opvoedingssituaties.
In de voorbereiding van het Vlaams Jeugdbeleidsplan werden deze uitdagingen expliciet in beeld
gehouden. De doelstellingen werden voorbereid in gemengd samengestelde werkgroepen die geleid
werden door vertegenwoordigers van respectievelijk het departement Onderwijs en Vorming, en het
departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
°Via de Taskforce en in samenwerking met andere bevoegde ministers en administraties een
toekomstperspectief uitwerken voor jeugdtoerisme en jeugdverblijven.
Cf. Resolutie betreffende het voortbestaan van kampplaatsen (stuk 634 (2005-2006) – nr.1 van 22
december 2005)
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Het actieplan Jeugdverblijven werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 23 juli 2010 en werd
voor verdere concretisering en uitvoering besproken in de hersamengestelde taskforce en ambtelijke
werkgroep.
°Maximale kansen te bieden aan kansengroepen om aan het jeugdwerk deel te nemen door
- Drempels voor het bestaande aanbod te slopen
- Impulsen te geven voor de ontwikkeling van een zo divers mogelijk jeugdwerkaanbod
Binnen het participatiedecreet werden in 2010 drie oproepen gelanceerd voor proeftuinen. Deze
hebben als expliciete bedoeling ‘Om een diverse, duurzame en actieve participatie van kansengroepen
aan cultuur, jeugdwerk en sport te bevorderen’. Zo richt een van de proeftuinen zich uitsluitend naar
lokale verenigingen die werken met kinderen en jongeren die leven in armoede. Projecten krijgen de
kans om gedurende drie jaar te werken aan vernieuwende concepten die kinderen en jongeren
toeleiden naar jeugdwerk.
Het decreet houdende het voeren van een Vlaams jeugd-en kinderrechtenbeleid biedt in het hoofdstuk
experimenteel jeugdwerk ruimte aan vernieuwende jeugdwerkinitiatieven.
°Talenten van kinderen en jongeren maximale kansen te geven door
- werk te maken van een brede school
Met de proeftuin brede school wil ik er voor zorgen dat meer jongeren enerzijds kennismaken met
diverse zinvolle vormen van vrijetijdsbesteding en anderzijds toegeleid worden naar jeugdwerk,
culturele - of sportieve activiteiten
-

versterking van het cultuureducatieve aanbod

Dit gebeurt via de subsidielijn Cultuureducatie en Jeugdculturen. Het decreet Vlaams Jeugd- en
Kinderrechtenbeleid voorziet twee soorten ondersteuning. Enerzijds zijn er werkingssubsidies voor
cultuureducatieve verenigingen. Dat zijn verenigingen die in hoofdzaak activiteiten opzetten waarbij
jongeren individueel of in groep leren omgaan met artistieke expressiemogelijkheden of met vormen
van erfgoed. Anderzijds voorziet het in projectsubsidies voor jongeren van 14 tot en met 25 jaar en
voor verenigingen die een artistiek project of product realiseren.
Bijkomend werd aan gemeenten en de VGC gevraagd om in te tekenen op de prioriteit jeugdcultuur en
in het nieuwe gemeentelijke jeugdbeleidsplan 2011-2013 aandacht te besteden aan jeugdcultuur,
inclusief het versterken van het cultuureducatieve aanbod.
-

het valideren van competenties die in en door het jeugdwerk verworven worden

Ik gaf opdracht aan de administratie, het Steunpunt Jeugd en de VVJ om de bestaande Criteria voor
het uitreiken van attesten aan jeugdwerkers te evalueren. Ik heb daarbij voor ogen dat de competenties
die in en door het jeugdwerk worden verworven in de toekomst beter en dus daadwerkelijk kunnen
gevaloriseerd worden in andere contexten, in de eerste plaats onderwijs en werk.
°Bij de planlastvermindering voor de lokale besturen de lokale inspraak en het mandaat van de lokale
jeugdraden te bevestigen en te versterken
°Een evenwicht te zoeken tussen spelregels en spelvreugde door
o de administratieve overlast voor verenigingen beperken
o impactanalyse beleidsmaatregelen Vlaamse Regering
JoKER maakt sinds 2009 integraal deel uit van de Reguleringsimpactanalyse; de JoKER-handleiding
werd verspreid, een vorming georganiseerd voor aanspreekpunten en cellen Wetsmatiging.
o

aansturen op impactanalyse federale maatregelen
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Dit gebeurde alvast op 19/11/2009 n.a.v. de viering 20 jaar IVRK georganiseerd door de Nationale
Commissie voor de Rechten van het Kind waar de JoKER werd voorgesteld als good practice.
°Blijven inzetten op brandveilige lokalen en onderzoeken of een Vlaams regelgevend kader in deze
mogelijk en wenselijk is
De nieuwe prioriteit in de subsidiëring van het jeugdwerkbeleid van de gemeenten is
jeugdwerkinfrastructuur, met een bijzonder accent op brandveiligheid. Flankerende maatregelen in de
vorm van een brochure en allerhande studiemomenten werden uitgewerkt door de expertengroep
jeugdlokalen in samenspraak met de administratie.

Pascal SMET,
Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel
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