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LIJST MET AFKORTINGEN

ADJ:
vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme
BBC:
Beheers- en BeleidsCyclus
DAC:
Derde Arbeidscircuit
EDO:
Educatie Duurzaam Ondernemen
EVC:
Erkennen Verworven Competenties
Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
IVRK:
JOP:
Jeugdonderzoeksplatform
KeKi:
Kenniscentrum Kinderrechten vzw
Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind
NCRK:
OCM:
Open Coördinatie Methode
OD:
Operationele doelstelling
o.m.:
onder meer
PAJ:
Platform Allochtone Jongeren vzw
RA:
Regeerakkoord
RIA:
Regulator Impact Analyse
SARC:
Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
SWOT:
Strength, Weakness, Opportunity, Threat (terkte, zwakte, kansen, bedreigingen)
VAK:
Vlaams Actieplan Kinderrechten
VIP Jeugd: Vlaams InformatiePunt Jeugd vzw
VJP:
Vlaams Jeugdbeleidsplan
VJR:
Vlaamse Jeugdraad vzw
VKS:
Vlaamse Kwalificatiestructuur
VR:
Vlaamse Regering
ViA:
Vlaanderen in Actie
VVJ:
Vereniging Vlaamse jeugddiensten vzw
WMKJ: Werking Maatschappelijk Kwetsbare Kinderen en Jongeren

Huidige decreet lokaal en provinciaal jeugdbeleid: Decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en
de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid,
gewijzigd bij de decreten van 23 december 2005 en 15 december 2006.
Vernieuwde decreet lokaal en provinciaal jeugdbeleid: Voorontwerp van decreet houdende de ondersteuning en
stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid.
Huidige decreet Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleid: Decreet van 18 juli 2008 houdende het voeren van een
Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid
Vernieuwde decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid: Voorontwerp van decreet houdende het voeren van
een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid
Huidige decreet jeugdverblijfcentra: Decreet van 3 maart 2004 houdende subsidiëring van hostels,
jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme
Vernieuwde decreet jeugdverblijfcentra: Voorontwerp van decreet houdende subsidiëring van hostels,
jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme
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LEESWIJZER

Voor u ligt de beleidsbrief Jeugd 2012. Deze beleidsbrief bouwt voort op de structuur die werd aangereikt door
de beleidsnota Jeugd 2010-2014. Dat betekent dat de strategische en operationele doelstellingen ook nu weer het
kader bieden voor de uitdagingen die in 2012 voorliggen.
Met deze beleidsbrief geef ik ook uitvoering aan acties uit het Vlaams Jeugdbeleidsplan, het Vlaams Actieplan
Kinderrechten, VIA en Pact 2020. De verwijzingen naar deze acties worden aangegeven in voetnoten.

Pascal SMET
Minister van Jeugd en Coördinerend minister Kinderrechten
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I MANAGEMENTSAMENVATTING
Eén derde van onze samenleving is jonger dan dertig jaar. Kinderen en jongeren ‘tellen’ dus letterlijk mee. Dat
betekent dat we alle kinderen en jongeren kansen moeten geven om mee te bouwen aan onze samenleving.
Ik wil kinderen en jongeren ruimte geven om zich te verenigen en te engageren. Het jeugdwerk in Vlaanderen is
uniek, rijk en verscheiden. Om het jeugdwerk in Vlaanderen te ondersteunen, bestaan een aantal overkoepelende
structuren. In 2012 maak ik werk van het Vlaams Huis van de Jeugd . Het gaat om een fusie van de vzw VJR,
vzw VIP Jeugd en vzw Steunpunt Jeugd, waarmee een maximale clustering van overlappende functies en een
grotere complementariteit tussen de functies wordt beoogd. Via het vernieuwde decreet Vlaams jeugd- en
kinderrechtenbeleid versterk ik naast de verenigingen landelijk georganiseerd jeugdwerk ook de rechtspositie
van verenigingen participatie en informatie en de cultuureducatieve verenigingen. Opdat zoveel mogelijk
kinderen en jongeren van een zo divers mogelijke achtergrond zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan het
jeugdwerk besliste ik om “de bevordering van de participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren
in maatschappelijk kwetsbare situaties” te verankeren als Vlaamse beleidsprioriteit in het vernieuwde decreet
lokaal en provinciaal jeugdbeleid.

De laatste decennia is de regelgeving sterk toegenomen. Het opstellen van een aantal regels en maatregelen heeft
vaak te maken met het zorgen voor veiligheid, en niet in het minst voor die van kinderen en jongeren zelf. Toch
besef ik dat het enthousiasme van jonge vrijwilligers soms gefnuikt wordt door een overvloed aan regels en
reglementen. Het is dan ook mijn ambitie om, in partnerschap met de federale, provinciale en lokale overheden
én de jeugdsector, regelgeving te vereenvoudigen en/of ondersteuning te bieden ten aanzien van regelgeving
waaraan men gevolg moet geven.

Met het Europees Jaar van de Vrijwilliger achter de rug zal ik expliciet aandacht vragen voor het engagement
van jongeren en wil ik mij focussen op het engagement van leerlingen binnen de school (leerlingenraden) en
buiten de school (jeugdraden).

Door de hervorming van de attestenregeling voor animator, hoofdanimator en instructeur wil ik kinderen en
jongeren ruimte bieden om competenties te ontwikkelen die voor hun verdere leven belangrijk zijn.
Ik wil kinderen en jongeren ruimte geven om vanuit hun leefwereld de samenleving mee vorm te geven. De
oefening rond de planlastvermindering is niet ten koste gegaan van de formele inspraak. Binnen de nieuwe
bestuurlijke context zal ik extra aandacht geven aan de organisatie van participatie van kinderen en jongeren aan
het gemeentelijk beleid. De bevindingen vanuit het gevoerde onderzoek over beleidsparticipatie kan mijn
leidraad zijn.
Waar onderwijs gericht is op het bijbrengen van kennis en feiten, stimuleert cultuur jongeren om zekerheden los
te laten en creatief om te gaan met die kennis. Cultuur leert bij uitstek omgaan met verschillen. Ik wil kinderen
en jongeren culturele ruimte geven. Met mijn collega bevoegd voor Cultuur maak ik werk van een
gezamenlijke visie op en een strategisch kader voor meer en betere cultuureducatie
Ik wil kinderen en jongeren ruimte geven om levensbreed te leren door de relatie tussen jeugdwerk en
onderwijs in het kader van de brede school te versterken. Vandaar dat ik in 2012 werk maak van een coherent
kader voor Brede school. Brede school is bij uitstek een lokaal verhaal en het is dan ook de bedoeling om de
ideale voedingsbodem te creëren waarin brede scholen kunnen ontstaan en gedijen.
Als minister van Jeugd wil ik kinderen en jongeren ruimte geven voor welbevinden. Het jeugdwerk kan hierin
een eigen rol spelen. De kinderrechten zijn intussen een expliciet deel gaan uitmaken van de onderstroom van de
jeugdsector. Het jeugdwerk nam het initiatief tot zelfreflectie. Ik wil hen daarbij ondersteunen, door samen met
hen een engagementsverklaring op te stellen die kinderen het recht op spel in een veilige omgeving garandeert.
Samen met de partners op het terrein wil ik bekijken hoe risico’s vermeden kunnen worden zonder dat
lichamelijkheid verbannen wordt.
In 2011 werden het derde Vlaams Jeugdbeleidsplan en het Vlaams Actieplan Kinderrechten goedgekeurd. In
2012 zal ik samen met alle andere ministers uit de Vlaamse Regering deze plannen uitvoeren en monitoren. Ik
heb hier zelf een aantal concrete taken maar ook een coördinerende rol. Opdat de plannen géén dode letter
blijven, schreef ik alvast in het nieuwe decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid de mogelijkheid in om
jaarlijks oproepen te lanceren voor vernieuwende projecten ter uitvoering van o.m. het Vlaams
Jeugbeleidsplan.
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In 2012 wil ik het Jongerenpact 2020 voorstellen. Het jongerenpact is een toekomstproject van Vlaanderen voor
jongeren, een’vervollediging’ bij VIA 2020. Het is mijn bedoeling om met het jongerenpact een antwoord te
bieden op uitdagingen die jongeren voor de toekomst naar voren schuiven, een kapstok te hebben voor het
jeugdbeleid van de volgende 9 jaren en een bepaalde dynamiek in de samenleving teweeg te brengen en jongeren
terug eigenaar te maken van onze samenleving, hun toekomst.
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II STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

SD 1 - ZOVEEL MOGELIJK KINDEREN EN JONGEREN RUIMTE GEVEN OM ZICH TE
VERENIGEN EN ZICH TE ENGAGEREN
OD 1.1 Wetenschappelijk en systematisch onze kennis over jeugdwerk blijven uitbouwen 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 verzamelen en verspreiden om het jeugdwerkbeleid voldoende
feitengerelateerd te houden. Aan de hand van het globaal onderzoeksplan blijf ik inzetten op het verwerven en
ontsluiten van kennis en onderzoek. Ik doe dit door de resultaten van de relevante instrumenten en
onderzoeksinitiatieven te verbinden met elkaar en maximaal te ontsluiten. Deze operationele doelstelling is nauw
verbonden met de doelstelling OD 3.1 Investeren in een betere kennis van de leefwereld van kinderen en
jongeren en in instrumenten om die leefwereld te leren kennen.

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek

Beleidsrealisaties 2011:
De doelstellingen in het onderzoeksplan en het Vlaams Jeugdbeleidsplan vormden de leidraad voor mijn
onderzoeksbeleid in 2011. Hieronder volgt een overzicht van de onderzoeksopdrachten, gerelateerd aan
jeugdwerk, die in 2011 liepen:
x het onderzoek van Enter vzw over de toegankelijkheid van de jeugdlokalen (budget 2010, zie ook OD 7.1).
x de evaluatie van de proeftuinen binnen het participatiedecreet door Artesis Hogeschool Antwerpen.

Om de evoluties van het jeugd(werk)beleid te monitoren, bereidt mijn administratie een nieuwe editie van het
Cijferboek Lokaal Jeugdbeleid voor.
Beleidsopties 2012:
In 2012 stel ik het nieuwe cijferboek lokaal jeugdbeleid1 en de aangepaste website aan u voor. Naast
vergelijkend materiaal met de vorige cijferboeken, zal ik ook enkele nieuwe accenten in het lokale jeugdbeleid
belichten. Extra aandacht gaat naar de resultaten van de prioriteiten jeugdwerkinfrastructuur en jeugdinformatie
van de afgesloten gemeentelijke beleidsperiode. De eerste resultaten van de nieuwe prioriteiten (jeugdcultuur en
brandveiligheid/infrastructuur) zullen pas zichtbaar worden in het najaar van 2012.
In 2012 wordt er gestart met de voorbereidingen voor de opmaak van een Vlaamse Jeugdwerkpeiler.2 Concreet
gaat het om het uitwerken van een monitor van jeugd(werk)verenigingen die op basis van het decreet Vlaams
jeugd- en kinderrechtenbeleid structureel gesubsidieerd worden. Op die manier zal het jeugdwerkbeleid in de
toekomst meer feitengebaseerd zijn.
(Competentie)profiel jeugdwerker en opleiding(en) (zie ook OD 2.2)

Beleidsrealisaties 2011
In 2011 werd een doorlichting gemaakt van de praktijk van de kadervorming in het jeugdwerk, o.m. op basis van
een SWOT-analyse door Steunpunt Jeugd en VVJ. Waar de vormingen voor animator, hoofdanimator en
instructeur zich in de eerste plaats richten tot vrijwillige jeugdwerkers, komen bij de programma’s van
hoofdinstructeur ook de professionele jeugdwerkers (beroepskrachten) in beeld.
Beleidsopties 2012
Met deskundigen uit de sector hervormen we de attesten voor jeugdwerkers. Zo zullen we o.m. werken aan een
competentieprofiel voor in de eerste plaats de vrijwillige jeugdwerkers, later ook van de professionele
jeugdwerkers.

1
2

VIA SD27/PACT 18
VIA SD27/PACT 18
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Performante ‘bovenbouw’
De fusie van de vzw VJR, vzw VIP Jeugd en vzw Steunpunt Jeugd beoogt een maximale clustering van
overlappende functies en een grotere complementariteit tussen de functies Deze drie organisaties moeten een
Vlaams Huis van de Jeugd (werktitel) worden, een initiatief van de jeugdsector en de Vlaamse overheid.

Beleidsrealisaties 2011
De verenigingen werken aan een fusieovereenkomst die tegen het eind van dit jaar door hun raden van bestuur
moet worden goedgekeurd.
Beleidsopties 2012
De fusieoperatie is klaar tegen het eind van 2012.

Budgettaire weerslag:
Tekstomschrijving
Algemene werkingskosten jeugdbeleid3
Inkomensoverdracht aan vzw Steunpunt Jeugd
Inkomensoverdracht aan vzw Vlaamse Jeugdraad
Inkomensoverdracht
aan
vzw
Vlaams
Informatiepunt
Inkomensoverdracht aan vzw Kenniscentrum
Kinderrechten
Inkomensoverdracht aan vzw Vereniging Vlaamse
Jeugdconsulenten en -diensten
Inkomensoverdracht
aan
vzw
JINT
–
coördinatieorgaan
voor
internationale
jongerenwerking
Wetenschappelijk onderzoekssteunpunt Jeugd

2011
772 000
993 000
632 000
598 000

2012
500 000
987 000
637 000
610 000

200 000

204 000

352 000

343 000

872 000

872 000

-

134 0004

Tewerkstelling jeugdsector
Beleidsrealisaties 2011
De onderhandelingen voor het vierde Vlaamse Intersectorale Akkoord voor de Social Profit werden afgerond. In
budgettair moeilijke omstandigheden is de Vlaamse Regering erin geslaagd aan de sociale partners een
onderhandelingskader aan te bieden dat toelaat voor de hele SocialProfit-sector, ook de jeugdsector, de nodige
maatregelen te treffen. De nood aan een voor de organisaties transparante én voor de administratie werkbare
subsidieregeling voor de lopende akkoorden was in de laatste jaren enorm toegenomen. Daarom werd een
voorstel van administratieve vereenvoudiging uitgewerkt met als uitgangspunt het één-loketprincipe. Het
voorstel is door de betrokken ministers goedgekeurd. Ook de sociale partners hebben hun fiat gegeven. Bij de
begrotingsopmaak 2012 werden alle VIA-middelen van de lopende akkoorden gebundeld op één basisallocatie
zodat een optimale verdeling van de middelen mogelijk is. In een beheersovereenkomst met het Sociaal Fonds
wordt het nieuwe afsprakenkader vastgelegd.
Beleidsopties 2012
Het globale akkoord voor de social-profit werd eind september succesvol afgesloten. Het is nu kwestie om aan
de verschillende maatregelen van het akkoord ook in de jeugdsector uitvoering te geven. Dit gebeurt best vanuit
een één-loketprincipe zoals doorgevoerd in het kader van de administratieve vereenvoudiging van de eerste drie
VIA’s. Ik zal erop toezien dat daarbij de nodige aandacht blijft gaan naar monitoring van de evolutie van de
tewerkstelling alsook de verhoging en erkenning van competenties.In het kader van het project administratieve
vereenvoudiging lijkt het me aangewezen na te gaan in welke zin het VIA-decreet van 7 mei 2004 dient
aangepast te worden.

3

Het bedrag van 2011 was zo hoog omwille van een aantal uitzonderlijke projecten zoals Mijn Kunst is Top,
Vlaamse Jeugdbeleidsplan, Smakers,…
4
Co-financiering Minister voor Jeugd.
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Budgettaire weerslag
Tekstomschrijving
VIA-middelen die door het beleidsdomein
CJSM (departement + agentschappen)
uitgekeerd worden voor de maatregelen
koopkracht en kwaliteit van VIA1, VIA2 en
VIA3

13

2011
19.382.000

2012
22.708.000

OD 1.2 De vrijwilliger in het jeugdwerk maximaal ondersteunen
Gevolgen van regelgeving voor verenigingen en vrijwilligers

De laatste decennia is de regelgeving sterk toegenomen. Het opstellen van een aantal regels en maatregelen heeft
vaak te maken met het zorgen voor veiligheid, en niet in het minst voor die van kinderen en jongeren zelf. Toch
besef ik terdege dat de aansprakelijkheid en de administratieve last zwaar wegen voor verenigingen en (jonge)
vrijwilligers. Een aantal groepen van kinderen en jongeren haakt hierdoor af. 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 materie aan te pakken. In 2007 werd reeds een grondige analyse gemaakt van de
tijdrovende, overbodige administratieve procedures waar verenigingen mee geconfronteerd worden.
Beleidsrealisaties 2011
Ik vroeg de Vlaamse Jeugdraad om de problemen die zij ervaren met administratie en regelgeving anno 2011 te
actualiseren. Zij bundelden dit in een “regulitismap”.

Beleidsopties 2012
Op basis van de bezorgde informatie zet ik in het najaar van 2011 een traject op over administratieve
lastenverlaging. Ik vraag in eerste instantie aan de Vlaamse Jeugdraad om een aantal prioriteiten naar voor te
schuiven. Ik neem mij voor stappen te zetten enerzijds naar vereenvoudiging van de regelgeving, anderzijds naar
ondersteuning ten aanzien van de regelgeving waaraan men gevolg moet geven, en dit zowel logistiek, materieel,
financieel als met betrekking tot vorming en informatie. Hiervoor installeer ik een taskforce/werkgroep met
vertegenwoordigers van overheid en sector om mogelijks per ‘knelpunt’ een concrete oplossing te zoeken. Zo is
het mijn expliciete wens om met de Waals minister bevoegd voor jeugdtoerisme afspraken te maken rond de
regelgeving bij de organisatie van kampen. Ook bekijk ik met Steunpunt Jeugd of een actualisatie van de gids
om kampen te organiseren noodzakelijk is.
Verenigingsleven actief, structureel en projectmatig ondersteunen

Beleidsrealisaties 2011
Het huidige decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid werd in 2011 onveranderd toegepast. In 2011 werden
64 erkende landelijk georganiseerde verenigingen, 25 verenigingen participatie en informatie en 11
jeugdculturele verenigingen gesubsidieerd. Daarnaast besliste ik om vier projecten participatie, negen projecten
jeugdcultuur en vijf projecten experimenteel jeugdwerk te subsidiëren.
In 2010 startte ik een weldoordacht participatieproces op met de sector over de wijziging van het huidige decreet
Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid5. Nadat het voorbereidend werk van de reflectiegroep en de verschillende
werkgroepen eind 2010 was afgerond, werd in 2011 een ontwerp van decreet gemaakt. Na advies van de SARC
en van de Vlaamse Jeugdraad hechtte de Vlaamse Regering op 15 juli 2011 haar principiële goedkeuring aan het
voorontwerp van decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Het voorontwerp van decreet
werd voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Tijdens het opstellen van deze beleidsbrief werd het nodige
gedaan om het ontwerp van decreet in de loop van het najaar te kunnen behandelen in het Vlaams Parlement.
Beleidsopties 2012
Het huidige decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid blijft ook in 2012 van toepassing. In 2012 voorzie ik
een overgang naar het nieuwe decreet. Voor de verenigingen waarvan de subsidieovereenkomst eind 2012
afloopt, betekent dit dat er een aanvulling wordt afgesloten bij hun lopende subsidieovereenkomst. Er kunnen
ook in 2012 projectaanvragen op basis van het decreet worden ingediend.

5

RA/ViA SD63
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Na de goedkeuring van het ontwerp van decreet door het Vlaams Parlement leg ik de Vlaamse Regering een
uitvoeringsbesluit voor. Ik wil ook alle verenigingen op een goede en toegankelijke manier informeren over het
nieuwe decreet. Vandaar dat ik samen met Steunpunt Jeugd de nodige informatiesessies zal organiseren om de
overgang naar het vernieuwde decreet vlot te laten verlopen.
Budgettaire weerslag:

Tekstomschrijving
Landelijk
georganiseerde
jeugdverenigingen
Experimentele en vernieuwende initiatieven
voor de jeugd
Internationale jeugduitwisselingsprojecten
Jeugdculturele
initiatieven
en
cultuureducatieve verenigingen
Participatie en informatie

2011
22 870 000

2012
22 592 000

147 000

179 000

255 000
1 643 000

230 000
1 672 000

3 506 000

3 600 000

De jonge vrijwilliger en het Europees Jaar van de Vrijwilliger

Op basis van het huidige decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid worden mondiale projecten, projecten en
verenigingen in Vlaanderen gesubsidieerd. Ook het huidige decreet lokaal en provinciaal jeugdbeleid zet in op
jeugdverenigingen die lokaal actief zijn. In de jeugdsector gaat het hierbij vaak over vrijwilligerswerk. Vanuit
het Participatiedecreet wordt het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk jaarlijks gesubsidieerd om haar expertise
ter beschikking te stellen van o.a. de jeugdsector. In Vlaanderen staat Jint verder in voor de uitvoering van het
Europees Jeugdprogramma (Youth in Action).
Beleidsrealisaties 2011
Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk werkte als Nationaal Coördinatieorgaan samen met enkele partners een
programma uit in Vlaanderen om organisaties die werken met vrijwilligers te ondersteunen en het
vrijwilligerswerk in de schijnwerpers te zetten.
Van 7 tot 11 september werkte ik mee aan de Second Convention on Volunteering van het Europese
Jeugdforum, een Europees evenement waar jonge vrijwilligers en diversiteit in vrijwilligerswerk centraal staan.

Beleidsopties 2012
Bij de onderhandelingen over een opvolger van het huidige Europese Youth in Action programma, zal ik me
samen met mijn collega’s Jeugdministers inzetten om een kwaliteitsvol programma – voor de periode 2014-2020
te verdedigen met voldoende aandacht en mogelijkheden voor het vrijwilligerswerk.
Verder blijf ik via de huidige en vernieuwde decreten de jonge vrijwilligers en de verenigingen projectmatig
en/of structureel ondersteunen.
In 2012 bekijk ik eveneens, in opvolging van het VJP, hoe ik de inspanningen en engagementen van jonge
vrijwilligers kan blijven bevorderen en hoe ik het vrijwilligerswerk van jongeren zichtbaar kan maken en houden
in de maatschappij6. Zo wil ik in samenwerking met actoren op het terrein de vrijwilliger op school en in de
jeugdraad extra in de kijker zetten én bedanken voor hun engagement.
Budgettaire weerslag:

Tekstomschrijving
Algemene werkingskosten jeugdbeleid7
Internationale jeugduitwisselingsprojecten
Inkomensoverdracht aan vzw Jint
Internationale
en
interregionale

2011
772 000
255 000
872 000
200 000

2012
500 000
230 000
872 000
350 000

6

VJP OD 22.2 + OD 23
Het bedrag van 2011 was zo hoog omwille van een aantal uitzonderlijke projecten zoals Mijn Kunst is Top,
Vlaamse Jeugdbeleidsplan, Smakers,…

7
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jeugdsamenwerking8

OD 1.3 De laboratoriumfunctie van het jeugdwerk versterken
Impulsen voor innovatie en verdere ontwikkeling van het jeugdwerk/de jeugdsector

Beleidsrealisaties 2011
In 2011 lanceerde ik in het kader van het Participatiedecreet twee oproepen voor proeftuinen jeugd: het gaat
enerzijds over proeftuinen brede school en anderzijds over proeftuinen die kansengroepen stimuleren tot en
begeleiden bij het ontwikkelen van jeugdverenigingen. Deze laatste proeftuin richtte zich in 2011 naar lokale
verenigingen die werken met kinderen of jongeren die leven in armoede. Acht projecten kregen een verlenging
van hun project voor een tweede of derde werkjaar. Bij de proeftuinen brede school werden in 2010 vijf
Bredeschoolinitiatieven gesubsidieerd. Vier van deze Bredeschoolinitiatieven beginnen in september 2011 aan
hun tweede projectjaar. De proeftuinen jeugd worden tegen eind 2011 geëvalueerd. De evaluatie werd uitbesteed
aan de Artesis hogeschool. Daarnaast maakte ook mijn administratie een evaluatie. Voor de gemeentelijke
jeugdbeleidsplannen 2011-2013 is jeugdcultuur de nieuwe prioriteit voor het hoofdstuk jeugdbeleid. Er werd een
reeks van flankerende maatregelen uitgewerkt, die de gemeentebesturen ondersteunen bij de uitwerking van dit
thema binnen het jeugdbeleidsplan.
Beleidsopties 2012
Op basis van de resultaten van de evaluatie van de proeftuinen bekijk ik in 2012 samen met mijn collega’s
minister Muyters en minister Schauvliege de regelgeving, die indien nodig wordt aangepast.
In het huidige decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid krijgen nieuwe werkvormen een kans onder het luik
‘experimenteel jeugdwerk’. Alle andere verenigingen kunnen ook in 2012 via projectsubsidies experiment en
vernieuwing in hun werking introduceren.
Jeugdwerk in de (groot)stad

Beleidsrealisaties 2011
Ik zet reeds een heel instrumentarium in ter ondersteuning en ontwikkeling van het stedelijk jeugdwerk. Op basis
van het huidige decreet lokaal en provinciaal jeugdbeleid worden middelen toegekend aan de grote Vlaamse
steden en aan de VGC voor de ondersteuning en ontwikkeling van het jeugdwerkaanbod. In het vernieuwde
decreet lokaal en provinciaal jeugdbeleid wordt “de bevordering van de participatie aan het jeugdwerk van
kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties” verankerd als Vlaamse beleidsprioriteit. Dit
ontwerp van decreet werd zopas principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De middelen voor de
uitvoering van deze prioriteit worden vanaf 2014 drastisch verhoogd door de toevoeging van de middelen van de
regularisatie van DAC’ers tewerkgesteld binnen de sector van de WMKJ’s. Hiermee hoop ik steden extra
financiële impulsen te geven om echt werk te maken van een vrijetijdsbeleid voor deze kinderen en jongeren.
Beleidsopties 2012
In 2012 werk ik aan de besluiten die uitvoering moeten geven aan de prioriteit inzake de verhoging van
kansengroepen aan het jeugdwerk . Bij de uitwerking van de criteria voor de toekenning van de middelen zal ik
rekening houden met typische grootstedelijke karakteristieken. Vanuit het bestaande centrumstedenoverleg
georganiseerd door VVJ wordt in samenwerking met het Steunpunt Jeugd een platform stedelijk jeugdwerk
opgericht.
Verder tref ik voorbereidingen voor een conferentie over jeugdwerk/jongeren in de stad, die in 2013 zal
doorgaan9. Met deze conferentie beoog ik zowel een internationaal als een lokaal effect. Ik zal hierbij uitgaan
van de pijnpunten, maar zeker ook van de opportuniteiten die een stedelijke context kan bieden aan jongeren en
het jeugdwerk.

8
9

2012 is de eerste keer volledig uitvoering bevoegdheidsverdeling tussen ministers CJSM

VJP-OD 9.2
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Samenwerkingsverbanden met de commerciële sector

Beleidsrealisaties 2011
Ook in 2011 ging de Buitenspeeldag, het meest concrete voorbeeld van een samenwerkingsverband met een
commerciële partner, door. VVJ, Nickelodeon en mijn administratie sloegen hiervoor opnieuw de handen in
elkaar.
Beleidsopties 2012
Ik bekijk de mogelijkheden van samenwerking met externe partners over andere maatschappelijke thema’s
waarrond zij werken, en die van belang zijn voor de uitvoering van mijn beleid.
Daarnaast ondersteun ik ook een jongerenjournaal. Een dergelijk journaal moet een informatief Vlaams
televisieprogramma worden waarbij adolescente jongens en meisjes op een eigentijdse en aantrekkelijke manier
geïnformeerd worden over actuele thema’s uit hun eigen leefwereld. Daarbij zal de participatie van en door deze
jongens en meisjes centraal staan. Ze zullen, met de hulp van professionele begeleiders, een eigenzinnige kijk
brengen op de latente actualiteit van de dag en hun ‘human intrest’ situatie, en ook aandacht schenken aan
engagementen die door jongeren zelf genomen worden.
Budgettaire weerslag:
Tekstomschrijving
Algemene werkingskosten jeugdbeleid
Ondersteuning van jongerenjournaals
Landelijk
georganiseerde
jeugdverenigingen
Experimentele en vernieuwende initiatieven
voor de jeugd
Internationale jeugduitwisselingsprojecten
Jeugdculturele
initiatieven
en
cultuureducatieve verenigingen
Participatie en informatie
Inkomensoverdracht aan vzw Vlaams
Informatiepunt
Proeftuinen participatiebeleid jeugd
Inkomensoverdracht aan vzw Vereniging
Vlaamse Jeugdconsulenten en -diensten10
Uitvoeren
van
een
provinciaal
jeugdbeleidsplan
Uitvoeren van een lokaal jeugdbeleidsplan

2011
772 000
150 000
22 870 000

2012
500 000
150 000
22 592 000

147 000

179 000

255 000
1 643 000

230 000
1 672 000

3 506 000
598 000

3 600 000
610 000

687 000
352 000

620 000
343 000

1 366 000

1 393 000

20 288 000

20 633 000

OD 1.4 Zoveel mogelijk kinderen van zo divers mogelijke achtergrond zoveel mogelijk actief laten
deelnemen aan het jeugdwerk
Vlaamse prioriteiten voor het lokaal jeugd(werk)beleid
In 2010 en 2011 volgde ik nauwlettend de vorderingen binnen de dossiers planlastvermindering en interne
staatshervorming. Cruciaal hierin is dat ik aandacht vroeg voor het belang van een sectorale subsidiestroom voor
het lokale jeugdwerk, 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.
Beleidsrealisaties 2011
Onlangs heeft de Vlaamse Regering een voorontwerp van (vernieuwd) decreet lokaal jeugdbeleid principieel
goedgekeurd. Met dit voorontwerp wordt uitvoering gegeven aan de principes van het planlastendecreet. Ik
besliste om “de ondersteuning van het jeugdwerk” en “de bevordering van de participatie aan het jeugdwerk van
kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties” te verankeren als Vlaamse beleidsprioriteiten in het
vernieuwde decreet lokaal en provinciaal jeugdbeleid.

10

De ondersteuning van de Buitenspeeldag zit vervat in de subsidiëring van vzw VVJ.
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Beleidsopties 2012
Ik zal de middelen voor de Vlaamse beleidsprioriteiten zo efficiënt mogelijk inzetten. Hiervoor leg ik een
besluit over de uitvoering van het vernieuwde decreet lokaal en provinciaal jeugdbeleid ter goedkeuring voor aan
de Vlaamse Regering.
Ter uitvoering van de doorbraak Jeugd in het Witboek Interne staatshervorming werk ik een regeling uit voor de
subsidiëring van bepaalde vormen van bovenlokaal jeugd(huis)werk.

Basisvoorwaarden voor lokaal jeugd(werk)beleid

Beleidsrealisaties 2011
Ik responsabiliseerde de lokale besturen via het huidige decreet lokaal en provinciaal jeugdbeleid en de daarbij
horende prioriteit ‘brandveilige jeugdlokalen’ (zie verder OD 6.2).
In 2011 reikte ik voor het eerst een prijs uit aan de gemeente met het sterkste jeugdbeleid, waarmee ik het lokale
jeugdbeleid extra in de kijker breng. De winnaars mogen zich met deze prijs twee jaar lang dé jeugdgemeente of
-stad van Vlaanderen noemen, en de lokale jeugdraden ontvingen elk 10 000 euro. Uit de aanvragen voor deze
prijs werden ‘good practices’ verzameld, die ik publiceerde onder de titel ‘Kijk eens zo doen wij dat’. Karuur
vzw ontving via het huidige decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid subsidies om de participatie van
kinderen en jongeren aan het lokale beleid te ondersteunen.
Beleidsopties 2012
In 2012 organiseer ik vorming en ondersteuning van lokale besturen en andere belanghebbenden in functie van
de invoering van het vernieuwde decreet lokaal en provinciaal jeugdbeleid11. Dit zal gebeuren in nauwe
samenwerking met de leden van de reflectiegroep lokaal jeugdbeleid. In het najaar 2012 staan alvast de
‘plankuren’, vormingsdagen voor ambtenaren en een nieuwe reeks van Trip lokaal op de agenda.

Bij de uitwerking van het vormingsaanbod kan niet worden voorbijgegaan aan de resultaten van het onderzoek
over de vrije tijd van kinderen in armoede. De bevindingen uit dit onderzoek zijn richtinggevend bij de invulling
van de Vlaamse beleidsprioriteit ‘bevorderen van participatie van kansengroepen aan het jeugdwerk’12.

Jeugdinitiatieven in het participatiedecreet

Beleidsrealisaties 2011
Dit jaar wordt gewerkt aan de evaluatie van het Participatiedecreet. Allereerst maakt de administratie een analyse
van de verschillende proeftuinen. Daarnaast werkt Artesis Hogeschool aan een evaluatie van de proeftuinen
‘kansengroepen stimuleren tot en begeleiden bij het ontwikkelen van jeugdverenigingen’. Deze twee zaken
zullen in het najaar resulteren in een evaluatierapport. Ook het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
evalueert de andere aspecten van het decreet, dus met uitzondering van de proeftuinen jeugd.. Uiteraard
verwacht ik ook hier belangrijk materiaal ter stoffering van de evaluatie.
Beleidsopties 2012
Ook mijn collega-ministers van Cultuur en Sport maken hun evaluatie van het Participatiedecreet. Wanneer de
evaluaties zijn afgerond, zullen we onze conclusies samen leggen en nagaan welke maatregelen al dan niet
moeten worden genomen.
“Zelforganisaties”

Beleidsrealisaties 2011
De proeftuin voor verenigingen die gericht zijn naar jongeren met een etnisch - cultureel diverse achtergrond liep
tot eind maart 2011. Ook deze proeftuin maakt deel uit van de globale evaluatie van het participatiedecreet.
Beleidsopties 2012
Samen met PAJ ga ik op zoek naar een passende plaats in de reguliere subsidiekanalen. Daarvoor wordt o.m.
gekeken naar het vernieuwde decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid dat vanaf 2013 aan verenigingen de
kans zal bieden om geleidelijk aan door te groeien naar een volwaardige landelijk georganiseerde
jeugdvereniging.

11
12

VJP-OD 2.3
VJP-OD 4.4 + VAPA
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Toegankelijkheid van het jeugdwerk (zie ook OD 7.1)
Beleidsrealisaties 2011
In kader van de beleids- en actieplannen rond jeugd- en kinderrechtenbeleid, armoede en gelijke kansen werden
de inspanningen op vlak van toegankelijkheid en armoede verder op elkaar afgestemd.
Daarnaast bleven diversiteit en inclusie belangrijke aandachtspunten in het jeugdwerk én jeugdbeleid.
Op de studiedag van 28 juni 2011 waar de resultaten van het onderzoek over de vrijetijdsbesteding van kinderen
in armoede werden voorgesteld, werd hier zeer expliciet op gefocust. Anderzijds, schreef ik het voeren van een
gelijkekansenbeleid in als beoordelingscriterium binnen het vernieuwde decreet Vlaams jeugd- en
kinderrechtenbeleid.
In 2011 liep het onderzoek van Enter vzw dat inzicht geeft in wat toegankelijkheid van infrastructuur betekent
voor de jeugdsector (zie verder OD 7.1).
Tijdens het Belgische EU-voorzitterschap in 2010 werden de resolutie rond jeugdwerk en de conclusies rond
toegankelijkheid van cultuur goedgekeurd, en breed bekendgemaakt via een verslagboek en diverse Europese
websites.
Beleidsopties 2012
Via het Participatiedecreet wordt Demos ook in 2012 verder ondersteund. Demos wil rond dit thema een
hernieuwde dynamiek in het jeugdwerk initiëren13 enerzijds door organisaties inspirerende methodieken en
werkvormen aan te reiken, en anderzijds door gerichte acties die jeugdorganisaties ertoe aanzetten het thema
‘interculturaliteit’ (terug) op te nemen in de werking. Bijzondere aandacht gaat uit naar het ontwikkelen van een
coherent geheel van beleidsinstrumenten die de participatie van kansengroepen kan verankeren in de jeugdsector
en naar het verduurzamen van de opgebouwde methodieken in de jeugdsector.
Het onderzoek naar de toegankelijkheid van infrastructuur voor de jeugdsector wordt voorgesteld en besproken
met de jeugdsector.

Naast sociaaleconomische diversiteit en het hebben van een fysische handicap verkleuren ook genderbewustzijn
en seksuele identiteit mee de samenleving. Toegankelijkheid situeert zich dus bovendien op meerdere vlakken.
In overleg met de cel Gelijke Kansen zal ik de kennis over holebi’s en transgenders binnen het jeugdbeleid en
de jeugdsector verhogen[1]. Ook bekijk ik welke rol het jeugdwerk kan spelen in het verhogen van de openheid
bij jongeren t.o.v. seksuele en genderdiversiteit. Ik onderzoek daarbij de mogelijkheid om spelmethodieken te
ontwikkelen voor gebruik door jeugdverenigingen, en om opleidingen te organiseren voor personeel en
vrijwilligers in de jeugdsector.

Budgettaire weerslag

Tekstomschrijving
Algemene werkingskosten jeugdbeleid
Proeftuinen participatiebeleid jeugd
Uitvoeren
van
een
provinciaal
jeugdbeleidsplan
Uitvoeren van een lokaal jeugdbeleidsplan
(prioriteit jeugdcultuur)

2011
772 000
687 000
1 366 000

2012
500 000
620 000
1 393 000

20 288 000

20 633 000

OD 1.5 Ambassadeur zijn van het Vlaamse Jeugdwerk in Europa en zo mee de plaats van het jeugdwerk
in het Europese beleid versterken
Beleidsrealisaties 2011
Het EU-voorzitterschap liep op 31 december 2010 ten einde, maar België maakte deel uit van het Trio SpanjeBelgië-Hongarije. Als woordvoerder was het voor mij belangrijk om er mee voor te zorgen dat het gezamenlijke
traject van de gestructureerde dialoog rond jongeren en werkgelegenheid tot een zo goed mogelijk einde werd
gebracht. Het Hongaarse voorzitterschap kreeg onze volle steun bij het opmaken van een resolutie hierrond, die
op 19 mei 2011 op de Ministerraad werd goedgekeurd.
13
[1]

VJP-SD4
VJP-SD4
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Van het eigen Belgisch EU-Voorzitterschap werd een verslagboek in het Engels opgemaakt en zowel nationaal
als internationaal op brede schaal verspreid. Een digitale versie in het Nederlands maakt alle teksten ook
toegankelijk voor de eigen jeugdwerkers en geïnteresseerden.
De ontwikkelingen rond Europa 2020 en het vlaggenschipinitiatief Youth on the Move volgde ik nauw op met
het oog op de belangen van alle kinderen en jongeren.
Samen met mijn collega’s uit de andere gemeenschappen nodigde ik in 2011 een “jeugdbeleidsreviewcommissie
van de Raad van Europa” uit naar België. In april streek deze commissie een eerste keer neer in de 3
gemeenschappen van België, om onder meer de ontwikkeling van jeugdwerk en jeugdbeleid in Vlaanderen onder
de loep te nemen. In september staat een tweede bezoek gepland waarna zij een ontwerprapport over jeugdbeleid
in de 3 gemeenschappen van België met suggesties en aanbevelingen zullen opmaken.
Beleidsopties 2012
In de Europese unie zal mijn aandacht volledig uitgaan naar de onderhandelingen van de nieuwe generatie
Europese programma’s. Ik ben ervan overtuigd dat een sterke pijler voorzien moet zijn voor jongeren en
jeugdwerkers in een niet-formele omgeving. De tussentijdse evaluatie van het Youth in Action-programma zette
de waarde hiervan nogmaals in de verf, o.m. omwille van de leerkansen en ontwikkelingsmogelijkheden van de
jongeren en de bijdrage tot burgerschapsvorming.
In het najaar van 2011 onderhandel ik over 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.
Ter afronding van het werk van de reviewcommissie plan ik in februari 2012, samen met de collega’s van de
andere gemeenschappen, een nationale hoorzitting waar alle betrokken actoren en geïnteresseerden kunnen
reageren op de bevindingen van de commissie alvorens zij hun rapport finaliseren en het voorgesteld wordt aan
de statutaire organen van de Raad van Europa.

Budgettaire weerslag:

Tekstomschrijving
Inkomensoverdracht aan vzw Jint
Uitgaven EU-voorzitterschap jeugd
Internationale
en
interregionale
jeugdsamenwerking

2011
872 000
0
200 000

2012
872 000
0
350 000
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SD 2 - KINDEREN EN JONGEREN RUIMTE GEVEN OM COMPTETENTIES 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
Competentieontwikkeling i.s.m. andere beleidsvelden en beleidsdomeinen

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.

Beleidsrealisaties 2011
Recent finaliseerde ik een discussienota ‘Naar een geïntegreerd EVC- beleid’, waarin de basis wordt gelegd
voor een geïntegreerd EVC-beleid voor het hoger onderwijs, volwassenenonderwijs, werk, cultuur, jeugd en
sport vorm krijgt. De discussienota zal ik nu verder bespreken met de betrokken collega’s en nagaan hoe we ons
beleid kunnen afstemmen of integreren. Voor het beleidsdomein Werk betekent dat onder meer een bespreking
over de afstemming met de beleidsplannen rond het ervaringsbewijs. In samenwerking met de beleidsdomeinen
jeugd en cultuur wordt bekeken hoe maximale erkenningsmogelijkheden geboden kunnen worden aan jongeren
en volwassenen voor verworven competenties in het sociaal-cultureel jeugd- en volwassenenwerk. In overleg
met het beleidsdomein WVG wordt bekeken hoe maximale erkenningsmogelijkheden geboden kunnen worden
voor verworven competenties in de kinderopvang. De discussienota werd aan de VLOR, de SERV en de SARC
voor advies voorgelegd.

Beleidsopties 2012
Ik voorzie tegen maart 2012 de adviezen en de resultaten van de gesprekken te verwerken in een conceptnota
over een geïntegreerd EVC-beleid. Die werkzaamheden worden opgenomen in het bestaande projectteam.

OD 2.2 Het competentiedenken en –handelen in het jeugdwerk zelf stimuleren
Regelgeving voor attestering van jeugdwerkers

Beleidsrealisaties 2011
In 2011 werd een verzamelnota opgemaakt met een doorlichting en analyse van de geattesteerde kadervorming
anno 2009. De SWOT-analyses van het Steunpunt Jeugd, de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en mijn
administratie vormden de basis van deze nota. Hieruit blijkt o.m. dat de vorming van (eigen)
jeugdwerkbegeleiders een nog steeds bloeiende praktijk vormt van de landelijk georganiseerde
jeugdverenigingen. Dat er geleerd wordt, is zonder meer duidelijk, maar wat er geleerd wordt, is dat minder.
Vandaar dat de nood aan actualisering opdringt zodat de erkenbaarheid binnen en buiten het jeugdwerk wordt
verhoogd. Het is noodzakelijk de bestaande regelgeving te hervormen. In overleg met minister Vandeurzen
bekijk ik of er enige afstemming mogelijk is met de verwachtingen van jobstudenten in de buitenschoolse
kinderopvang.
Beleidsopties 2012
In 2012 hervorm ik de huidige attestenregeling in overleg met de jeugdsector en zo maximaal mogelijk conform
aan het kwalificatiedecreet.
Portfolio- en competentie-instrumenten in de jeugd(werk)sector

Beleidsrealisaties 2011
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. In 2011 kon
Steunpunt Jeugd rekenen op een projectsubsidie met het oog op de verbreding van het instrument. Daarbij
onderzocht men de mogelijke aansluiting bij de sectoren werk en onderwijs.
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Beleidsopties 2012
De verdere ontwikkeling van Oscar is opgenomen in de beleidsnota 2012-2014 van Steunpunt Jeugd. Daardoor
is de financiële ondersteuning voortaan deel van de structurele subsidie-enveloppe.

Vorming van lokale jeugdconsulenten

Beleidsrealisaties 2011
In samenwerking met mijn administratie organiseerde de VVJ ook in 2011 verscheidene opleidingstrajecten en
vormingsmomenten voor jeugdconsulenten. Mijn administratie werd betrokken bij de evaluatie en hervorming
van het door de VVJ aangeboden vormingstraject voor jeugdconsulenten.
Beleidsopties 2012
In 2012 organiseert mijn administratie in samenwerking met de VVJ opnieuw Plankuren, vormingsdagen voor
ambtenaren. Specifieke aandacht zal hier gaan naar de nodige competenties bij de invoering van het vernieuwde
decreet lokaal en provinciaal jeugdbeleid en het werken met de vernieuwde BBC voor lokale besturen. Eventueel
andere flankerende maatregelen voor deze doelgroep zullen gezamenlijk worden uitgewerkt.

Budgettaire weerslag:

Tekstomschrijving
Inkomensoverdracht aan vzw Steunpunt
Jeugd
Inkomensoverdracht aan vzw Vereniging
Vlaamse Jeugdconsulenten en -diensten

2011
993 000

2012
987 000

352 000

343 000
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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
Kwalitatief en kwantitatief onderzoek14

Cf. ook OD 1.1 wetenschappelijk en systematisch onze kennis over jeugdwerk blijven uitbouwen en het
jeugdwerk monitoren.

Beleidsrealisaties 2011
De doelstellingen in het onderzoeksplan en het Vlaams Jeugdbeleidsplan vormden de leidraad voor mijn
onderzoeksbeleid in 2011. In 2011 liep het onderzoek door de Katholieke Hogeschool Leuven over
beleidsparticipatie met kinderen en jongeren (budget 2010).

In 2011 werd door de Universiteit van Gent een onderzoek gevoerd naar de vrijetijdsbesteding van kinderen in
armoede. Daarnaast werd door het HIVA een veldtekening gemaakt van de cultuureducatie.
In 2011 ondernam ik ook initiatieven om onderzoeksdata voor te stellen aan een breder publiek. Zo werd op 12
mei 2011 de Brusselse versie van de JOP-monitor (afgenomen bij jongeren in de Brusselse Nederlandstalige
scholen) gepresenteerd op de studiedag ‘Jong in Brussel’, en op 28 juni 2011 werden de resultaten van het
onderzoek naar de vrijetijdsbesteding van kinderen in armoede voorgesteld en besproken.
Bovendien kreeg de aangekondigde netwerking en afstemming van onderzoek binnen het beleidsdomein Jeugd
vorm. In 2011 werd nl. een netwerkgroep onderzoek opgericht waar de relevante actoren in het onderzoeksveld
van kinderen, jongeren en kinderrechten deel van uitmaken: JOP, KeKi, Studiedienst Vlaamse Regering, andere
beleidsrelevante wetenschappelijke steunpunten, Steunpunt Jeugd, VJR, ... Bedoeling van deze netwerkgroep 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. Internationaal werkten we mee aan de
ontwikkeling van internationale indicatoren jeugd- en kinderrechtenbeleid in een EU-werkgroep.

Op 9 februari 2011 werden de resultaten van de participatiesurvey 2009 van het Onderzoeksteunpunt
Cultuur, Jeugd, Sport voorgesteld. Hiermee werden ons nieuwe cijfers en informatie over het gedrag en de
attitudes van Vlamingen, waaronder ook jongeren, ten aanzien van het bredere vrijetijdsaanbod ter beschikking
gesteld.

In 2011 lopen de beheersovereenkomsten met de steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek af. Een nieuwe
indienprocedure voor een onderzoekssteunpunt Jeugd werd inmiddels opgestart.
De toekomstige onderzoeksinstelling die fungeert als steunpunt zal o.a. de jeugdmonitor verder zetten, een
inventaris maken van het huidige onderzoek en meewerken aan de grote participatiesurvey.
Beleidsopties 2012
In 2012 komt er voor het beleidsveld Jeugd een apart steunpunt. De opdrachten voor het onderzoekssteunpunt,
op basis van het eerder vermelde onderzoeksplan, stem ik af op die van het KeKi en andere onderzoeksprojecten
van mijn administratie15.
De onderzoeksnetwerkgroep16 vergadert opnieuw eind 2011 en in het voorjaar 2012. Zij bespreekt de
verschillende onderzoeksplannen en de nieuwe ronde voor de wetenschappelijke steunpunten. De mogelijkheid
van een datafiche17 die een aanvulling is op ‘Het Kind in Vlaanderen’ van Kind en Gezin wordt bekeken. Deze
aanvulling omhelst een beperkte set van indicatoren die de staat van de jeugd op allerlei levensvlakken
cijfermatig weergeeft. Ten slotte geeft de netwerkgroep mee inspiratie aan de Nieuwsbrief Jeugdonderzoek die
tweejaarlijks een update zal geven van relevant onderzoek in het veld. Dit materiaal wordt ook geïnventariseerd
en zal raadpleegbaar zijn op de website www.jeugdbeleid.be.

14

VIA SD27/PACT 18

15

VJP OD 3.3

16

VJP-OD 3.1
VJP-OD 3.3

17

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 1318 (2011-2012) – Nr. 1

23

Ook in het VAK wordt uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor indicatoren om de uitvoering van het VAK zelf te
monitoren, en om werk te maken van een Vlaamse Kinderrechtenmonitor. Omdat we voor heel België
gezamenlijke kinderrechtenindicatoren moeten identificeren (in antwoord op de slotbeschouwingen van het VNcomité voor de Rechten van het Kind), zal ik hierbij zoveel mogelijk via de Nationale Commissie voor de
Rechten van het Kind en in overleg met de andere gemeenschappen werken.

Participatie-initiatieven

Beleidsrealisaties 2011
Via de publicatie ‘Kijk eens zo doen wij dat’ werden ook al heel wat goede voorbeelden van participatie
initiatieven verspreid onder de lokale besturen. Eveneens gaf ik de opdracht aan de Katholieke Hogeschool van
Leuven om een normatief kader en een handleiding uit te werken ter ondersteuning van beleidsparticipatie. Dit
onderzoek wordt afgerond eind 2011.

In 2011 werden de procesindicatoren voor de verschillende doelstellingen in het VJP en VAK uitgetekend, zo
ook voor een doelstelling in het VJP18 die expliciet focust op de competenties van beleidsmedewerkers en
verantwoordelijken in diverse beleidsdomeinen m.b.t. participatief werken.

Beleidsopties 2012
In 2012 verspreid ik de resultaten van het onderzoek rond beleidsparticipatie breed19. Het is de bedoeling om
degenen die het onderzoek begeleidden, verder te betrekken bij de onderzoeksnetwerkgroep20.

Bovendien neem ik het initiatief om reeds in 2012 een platform op te richten met het oog op het ontwikkelen van
visie en inzicht rond participatief werken in verschillende sectoren en de uitwisseling van praktijkvoorbeelden21.
Ik sensibiliseer in overleg met Steunpunt Jeugd en VVJ de jeugdsector en gemeentelijke jeugddiensten om via de
vorming het participatief werken tot een basishouding in het jeugdwerk te maken.

Op Europees niveau lopen de werkzaamheden rond de gestructureerde dialoog verder. Het gedeelde thema voor
het Trio Polen-Denemarken-Cyprus is participatie. De nationale werkgroep, waar ook mijn administratie deel
van uitmaakt, zal een traject rond de gestructureerde dialoog uitwerken waar zo veel en divers mogelijk jongeren
en jeugdwerkers bij betrokken worden.

Budgettaire weerslag:
Tekstomschrijving
Algemene werkingskosten jeugdbeleid
Wetenschappelijk onderzoekssteunpunt
Jeugd

2011
772 000
-

2012
500 000
134 00022

OD 3.2 Het jeugdinformatiebeleid doeltreffender maken
Jeugdinformatie: toegang en verschillende actoren
Beleidsrealisaties 2011
Eind 2009 reeds kreeg Ruth Soenen (KULeuven) van het VIP Jeugd de opdracht om een etnografisch onderzoek
naar de informatietactieken van jongeren uit socio-culturele minderheden te voeren. Het onderzoek liep heel
2010 en werd begin 2011 afgeleverd.
In januari 2011 werd Jongerengids.be gelanceerd. Het grootste deel van de 510 000 gedrukte gidsen werd
verspreid over heel Vlaanderen; de websites (‘bomvol tips’) werden verder gepromoot via o.a. sociale media.
Ook het vernieuwde decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid biedt in het hoofdstuk participatie en
informatie ruimte voor verenigingen die informatie van kinderen en jongeren als kerntaak hebben. In 2011
werden 25 verenigingen en vier projecten informatie en participatie gesubsidieerd.
18

VAK OD 3.1
VJP-OD 1.2
20
VJP-OD 1.1
21
VAK OD 3.1
22
Co-financiering Minister voor Jeugd.
19
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Beleidsopties 2012
Eind 2011 wordt het onderzoeksrapport van Ruth Soenen gepubliceerd en organiseert het VIP-Jeugd, in
samenwerking met Uit de Marge, een vormingsmoment waar de onderzoeksresultaten en beleidsaanbevelingen
worden voorgesteld aan een breed publiek.

In 2012 stel ik het kwaliteitskader jeugdinformatie voor en introduceer ik een set kwaliteitslabels. Verder blijft
het VIP Jeugd een partner in de realisatie van de strategische doelstelling 2 van het VJP23 en vraag ik hen om
stappen te zetten m.b.t. de verdere uitbouw van lokale jongereninformatiepunten, de uitbouw van een netwerk
jeugdinformatie, de organisatie van jeugdinformatiedagen, het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit van de
jeugdinformatieproducten en -kanalen, het experimenteren met peer-to-peer informatie, het toegankelijker
maken van informatie en het versterken van de kennis over jeugdinformatie. Deze elementen worden ook
meegenomen bij de besprekingen rond de fusie tot een Huis voor de Jeugd (zie eerder OD 1.1).

Zie ook eerder bij OD 1.4 voor vorming, intervisie en opleiding van lokale jeugddiensten.

Budgettaire weerslag:

Tekstomschrijving
Participatie en informatie
Vlaams Informatiepunt

2011
3 506 000
598 000

2012
3 600 000
610 000

Experimenten taalstimulering
Beleidsrealisaties 2011
In 2011 werd mijn talenbeleidsnota voor het onderwijs afgewerkt en voorgesteld onder de titel Samen
taalgrenzen verleggen. Hierin wordt nogmaals benadrukt dat taalontwikkeling in de vrije tijd van kinderen
informeel verder ondersteund moet worden. In het Vlaams Jeugdbeleidsplan24 nam ik me voor om
Nederlandstalige taalstimuleringsprojecten in en buiten de scholen op te zetten.
Beleidsopties 2012
Structureel behoort het opzetten en ondersteunen van taalstimulerende activiteiten, en het creëren van netwerken
tussen welzijns- en vrijetijdsorganisaties en scholen, tot de taken van de lokale besturen.
In de relevante sectorale decreten die ondersteuning bieden voor de lokale besturen worden taalstimulering
Nederlands en het concept brede school als transversale aandachtspunten opgenomen25.
Digitale media en mediawijsheid
Beleidsrealisaties 2011
Ik subsidieer Jeugdwerknet, JAVI, Ethercentrum (RecRadiocentrum) en C.H.I.P.S. (Stampmedia Antwerpen)
structureel via het huidige decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid. Alle werken zij aan het verhogen van
mediacompetenties van jongeren. Daarnaast kende ik ook projectsubsidies toe om elektronische spelen te
ontwikkelen. Het gaat over Eurowheels vzw met het “new urban game” ‘No Credit’ en In petto vzw met de
game ‘Design Your Life’.
Beleidsopties 2012
Ook in 2012 zet ik dit subsidiebeleid verder. Daarnaast heb ik ook middelen vrijgemaakt voor een
jongerenjournaal. Een dergelijk journaal moet een informatief Vlaams televisieprogramma worden waarbij
adolescente jongens en meisjes op een eigentijdse en aantrekkelijke manier geïnformeerd worden over actuele
thema’s uit hun eigen leefwereld. Daarbij zal de participatie van en door deze jongens en meisjes centraal staan.
Ze zullen, met de hulp van professionele begeleiders, een eigenzinnige kijk brengen op de latente actualiteit van
de dag en hun ‘human intrest’ situatie, en ook aandacht schenken aan engagementen die door jongeren zelf
genomen worden.
Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarmee burgers zich bewust en kritisch
kunnen bewegen in een complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld. Het is het vermogen tot een actief
en creatief mediagebruik dat gericht is op maatschappelijke participatie. Mediawijsheid situeert zich op het
23

VJP-OD 2.1-2.3
VJP-OD 10.4
25
Talennota 2011
24
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snijvlak van verschillende beleidsvelden waaronder Media en Onderwijs. Beide beleidsdomeinen zijn reeds
actief in het mediawijsheidsveld en willen een krachtige impuls geven om via een gezamenlijk actieplan de
verschillende doelgroepen te sensibiliseren over mediawijsheid, maar ook gezamenlijk te zoeken hoe een
mediawijze aanpak beter aansluit bij de noden én interesses van kinderen, jongeren en volwassenen (al dan niet
in hun rol van begeleider). Zo zal ik samen met mijn collega minister Lieten in het najaar van 2011 een
conceptnota Mediawijsheid presenteren.

Budgettaire weerslag:

Tekstomschrijving
Ondersteuning van jongerenjournaals
Participatie en informatie

2011
150 000
3 506 000

2012
150 000
3 600 000

OD 3.3 Directe beleidsinspraak voor kinderen en jongeren waarborgen
Bevraging van kinderen en jongeren over de prioriteiten en uitvoering van het VJP

Beleidsrealisaties 2011
Na overleg met communicatie- en beleidsexperts besloot ik om geen aparte kindvriendelijke versie van het VJP
te maken omdat ik geloof dat we beter naar kinderen en jongeren communiceren over diverse concrete acties dan
over een totaalbeleidsplan. Het plan zelf kreeg een strakke en jeugdige vormgeving en er werd een
syntheseversie van gemaakt.
Het VJP was een inspiratiebron voor het traject in het kader van de opmaak van een Jongerenpact.
Ik gaf de VJR een opdracht voor een ruime kwalitatieve bevraging van kinderen en jongeren in Vlaanderen.
Bijna 2000 onder hen gaven hun dromen en verwachtingen mee voor 2020.
Beleidsopties 2012
Op basis van de bevraging door de VJR zet ik in het najaar van 2011 een intensief traject op met de verschillende
betrokken partijen: kinderen en jongeren, hun organisaties, het bredere middenveld, de sociale partners en de
Vlaamse Regering. In 2012 wil ik het Jongerenpact samen met de Vlaamse Regering en al deze partners
ondertekenen.
Inspraak van jeugdwerk en kinderen en jongeren in lokaal en provinciaal beleid

Beleidsrealisatie 2011
Bij de uitwerking van het vernieuwde decreet lokaal en provinciaal jeugdbeleid wordt de jeugdraad opnieuw als
instrument ingeschreven met als doel het organiseren van betrokkenheid van kinderen en jongeren aan het lokale
jeugdbeleid, zowel in de fase van de voorbereiding, de uitvoering als de evaluatie. Om erover te waken dat
jongeren ook gehoord worden bij materies die het louter jeugdwerkbeleid overstijgen krijgt de jeugdraad de
mogelijkheid om advies te verlenen over andere aspecten van het beleidsplan.
Beleidsopties 2012
Bij het ontwikkelen van flankerende maatregelen zal extra aandacht gaan naar de organisatie van participatie van
kinderen en jongeren aan het gemeentelijk beleid, ook binnen de nieuwe bestuurlijke context. De bevindingen
vanuit het gevoerde onderzoek over beleidsparticipatie kunnen hier als leidraad dienen.
Platform voor jonge werklozen of werkzoekenden

Beleidsrealisaties 2011
In het kader van het EU-voorzitterschap schonk ik expliciet aandacht aan het thema ‘werk voor jongeren’. Uit
de resultaten blijkt dat het geven van een structurele stem aan jongeren binnen het werkgelegenheids debat de
stem van jongeren maar meer expliciet werklozen jongeren wordt gemist. Aangezien werk altijd een belangrijk
zal blijven binnen de leefwereld van jongeren onderzocht de piste om dit binnen de schoot van de Vlaamse
Jeugdraad te verankeren.
Beleidsopties 2012
Samen met mijn collega minister Muyters geef ik een stem aan jonge werklozen en dit in nauwe samenwerking
met de VDAB.
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Budgettaire weerslag:

Tekstomschrijving
Algemene werkingskosten jeugdbeleid
Inkomensoverdracht aan vzw Vlaamse
Jeugdraad
Uitvoeren
van
een
provinciaal
jeugdbeleidsplan
Uitvoeren van een lokaal jeugdbeleidsplan

2011
772 000
632 000

2012
500 000
637 000

1 366 000

1 393 000

20 288 000

20 633 000

OD 3.4 De leefwereld van kinderen en jongeren verruimen en verrijken

Jongeren en het buitenland: uitwisselingsprogramma’s

Beleidsrealisaties 2011
De Vlaamse overheid ondersteunt vzw Jint als agentschap dat voor Vlaanderen het Europese programma Jeugd
in Actie26 uitvoert. Het programma maakt het voor groepen van jongeren mogelijk om deel te nemen aan
internationale uitwisselingen. Hierbij is er ook ruimte voor vrijwilligers om in een internationale context
vrijwilligerswerk te doen.

Jint heeft zich er in zijn beheersovereenkomst toe verbonden om extra inspanningen te leveren voor deelnemers
uit groepen die diverse obstakels ondervinden voor deelname aan de programma’s. Verder heeft Jint ook in 2011
werk gemaakt van kennisdeling over deze materie met de jeugdsector en andere sectoren. Tijdens de Europese
Jeugdweek (15 tot 21 mei 2011) werd een studiedag georganiseerd samen met partners uit het jeugdwerk, de
onderwijswereld en de arbeidsbemiddeling. Er werd hiermee tegelijk tegemoetgekomen aan de campagne Youth
on the Move van de Europese commissie (zie ook eerder bij OD 1.5) .
Beleidsopties 2012
Zie eerder bij OD 1.5
Budgettaire weerslag:
Tekstomschrijving
Inkomensoverdracht aan vzw Jint
Uitgaven EU-voorzitterschap jeugd
Internationale
en
interregionale
jeugdsamenwerking

26

2011
872 000
0
200 000

2012
872 000
0
350 000

Of Youth in Action
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SD4 - KINDEREN EN JONGEREN CULTURELE RUIMTE GEVEN

OD 4.1 Meer kinderen en jongeren laten deelnemen aan het bestaande cultuureducatieve aanbod27

Beleidsrealisaties 2011
In 2011 ging de ambtelijke werkgroep ACCE van start met een traject rond netwerkvorming cultuureducatie.
Daarbij werden steunpunten en andere bovenbouwactoren uit de ruime culturele sector betrokken maar ook een
aantal van de lokale netwerken cultuureducatie. Samen maakten zij, een stand van zaken op van bestaande
cultuureducatieve netwerkinitiatieven. In het voorjaar 2011 liep het onderzoek van het HIVA. Dit onderzoek
bevroeg het culturele veld over haar cultuureducatieve activiteiten en geeft een eerste duidelijk inzicht in de
(gesubsidieerde) niet-formele cultuureducatieve actoren in Vlaanderen. Deze studie moet een belangrijk ijkpunt
worden bij de voorbereiding van het strategisch beleidskader Cultuureducatie tussen de ministers van Cultuur en
Onderwijs en Jeugd
Beleidsopties 2012
Samen met mijn collega bevoegd voor cultuur wil ik werk maken van een gezamenlijke visie op en een
strategisch kader voor meer en betere cultuureducatie. De groeiende samenwerking tussen de ankerpunten
CANON Cultuurcel en ACCE, zoals zich die bijvoorbeeld uit in de jaarlijkse dag van de cultuureducatie, en het
bestaande protocol van samenwerking tussen de beleidsdomeinen Onderwijs en Vorming en Cultuur, Jeugd,
Sport en Medoa, bieden hiervoor een goede basis.
Uit de recente veldtekening cultuureducatie kwam de nood aan expertise ontwikkeling en expertise uitwisseling
tussen cultuur, jeugd en onderwijs als één van de belangrijkste behoeften naar boven. Samen met mijn collega
van cultuur wil ik de mogelijkheden om regionale expertisenetwerken te ondersteunen onderzoeken.

Jeugd- en jongerencultuur in het lokaal jeugdbeleid

Beleidsrealisaties 2011
Gemeenten die in het jeugdbeleidsplan 2011-2013 een beleid uitwerken om de aandacht voor jeugdculturen te
verhogen konden voor de uitvoering hiervan extra subsidies ontvangen. Met de keuze van jeugdcultuur als
nieuwe prioriteit voor het lokale jeugdbeleid wou ik de lokale besturen aanzetten om extra aandacht te besteden
aan verschillende facetten van de culturele beleving van kinderen, tieners en jongeren.
Zowel via het handboek lokaal jeugdbeleid als via de website van het agentschap sociaal-cultureel werk werd en
wordt intensief informatie verspreid om de verschillende actoren in de kijker te plaatsen en
samenwerkingsverbanden te stimuleren.
Beleidsopties 2012
Tijdens de plaatsbezoeken die mijn administratie brengt aan de gemeenten, gaat extra aandacht naar de
verwezenlijkingen en de plannen binnen de prioriteit jeugdcultuur. De verzamelde goede voorbeelden zullen
worden verspreid onder het label ‘inspired by’. 28.
Ik wil samen met de VVJ, Locus, de VVSG en de steden en gemeenten op zoek gaan naar wat een
jeugdcreatieve ruimte kan betekenen voor de verschillende soorten van steden en gemeenten. Een aantal steden
heeft daarin momenteel een voortrekkersrol met (jeugd)culturele zones in o.m. Antwerpen, Mechelen en Leuven
en ik wil het mogelijk maken om deze kennis te delen met anderen. Bovendien moeten we durven kijken naar
wat haalbaar is voor kleinere gemeenten29.

Creatief gebruik van digitale media en games stimuleren

Beleidsrealisaties 2011
Cf. eerder bij OD 3.2.

27

VIA SD74/VIA SD6/PACT SD11
VJP-OD 17.1
29
VJP-OD 9.3, OD 16.1, OD 17.1
28
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Beleidsopties 2012
Ook in 2012 kunnen organisaties een subsidieaanvraag indienen, en wil ik, waar relevant mogelijke
samenwerkingsverbanden bekijken. De conceptnota Mediawijsheid, waarover ik eerder in deze beleidsbrief
sprak (zie OD 3.2), behelst ook het stimuleren van creatief gebruik van digitale media en games.

Budgettaire weerslag:

Tekstomschrijving
Landelijk
georganiseerde
jeugdverenigingen
Experimentele en vernieuwende initiatieven
voor de jeugd
Jeugdculturele
initiatieven
en
cultuureducatieve verenigingen
Participatie en informatie
Uitvoeren
van
een
provinciaal
jeugdbeleidsplan
Uitvoeren van een lokaal jeugdbeleidsplan

2011
22 870 000

2012
22 592 000

147 000

179 000

1 643 000

1 672 000

3 506 000
1 366 000

3 600 000
1 393 000

20 288 000

20 633 000

OD 4.2 De relatie tussen cultuureducatie op school en buiten de school versterken

Horizontale stuurgroep cultuureducatie

Beleidsrealisaties 2011
Het werk aan het strategisch kader Cultuureducatie werd voorbereid door de verschillende administraties (meer
bepaald door CANON Cultuurcel en ACCE). Zij werkten samen verder aan de trajecten rond opleiding en
vorming enerzijds, en het traject rond netwerking anderzijds. De Dag van de Cultuureducatie in januari 2011, die
zich sterk op identiteit als thema focuste, was een inspirerend succes.
Beleidsopties 2012
Op 24 januari 2012 organiseren CANON Cultuurcel en ACCE opnieuw de Dag van de Cultuureducatie
georganiseerd en finaliseren we het strategisch kader cultuureducatie30. (zie ook OD 4.1).
Jeugd- en jongerenculturen zichtbaar te maken 31
Beleidsrealisaties 2011
Op 8 maart 2011 werd de nieuwe Smakers gelanceerd, een lees- en kijkboek over jongeren en cultuur dat
terugblikt op een aantal zaken die in 2010 in de wereld van jongeren (15- tot 25-jarigen) en cultuur kwamen
bovendrijven. Smakers is een tweejaarlijkse uitgave waarin generaties jonge mensen in woord en beeld bewaard
worden. Het is een uitgave van CJP en de afdeling Jeugd.
Eind 2011 organiseren de VRT en Cultuurnet i.s.m. Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media het derde
Cultuursalon met als thema jeugd- en jongerenculturen en de manier waarop zij al dan niet een plaats verdienen
op de openbare omroepen en in de culturele sector.
Beleidsopties 2012
Cf. eerder OD 4.1 voor de initiatieven m.b.t. lokaal jeugdbeleid en jeugdcultuur.
In 2012 lanceer ik samen met de VRT ‘Mijn Kunst is Top’. Het is de bedoeling om met de reeks
kunstbeoefening door jongeren te promoten en de kijkers te stimuleren tot kunstbeoefening, cultuureducatie in de
kijker te plaatsen, diversiteit en laagdrempeligheid van kunstvormen en –methoden te laten zien, en aan
participatieverbreding te doen.
Uitbouw van Vormingscentrum Destelheide en Dharts als cultuureducatief centrum voor het jeugdwerk en
onderwijs

30
31

VIA SD74/VIA SD6/PACT SD11
VIA SD74/VIA SD6/PACT SD11
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Beleidsrealisaties 2011
Dharts, de interne educatieve dienst van het Vormingscentrum Destelheide, werkte in 2011 verder aan de
uitbouw van een kunstzinnig leefklimaat op het domein.
Op 3 december 2011 zal het 40-jarig bestaan van het Vormingscentrum Destelheide - in oktober 1971 geopend –
op creatieve wijze gevierd worden. Beleidsopties 2012 In 2012 wordt de ingeslagen weg verder uitgezet. Er
wordt ook een masterplan voor Destelheide opgestart, waarbij de inbedding van Dharts32 en het educatieve
concept een belangrijke rol spelen. Dit alles gebeurt met het oog op het versterken van het kunsteducatieve
profiel van het Vormingscentrum Destelheide. Ook wordt er bekeken welke rol Dharts zal kunnen spelen in het
strategisch kader cultuureducatie.
In 2012 wil ik evenzeer bekijken hoe we in samenwerking met FOCI jeugdculturele zones vanuit Vlaanderen
kunnen stimuleren.
Budgettaire weergave:

Tekstomschrijving
Algemene werkingskosten jeugdbeleid
Jeugdculturele
initiatieven
en
cultuureducatieve verenigingen
Vzw Algemene dienst voor Jeugdtoerisme33
Uitvoeren
van
een
provinciaal
jeugdbeleidsplan
Uitvoeren van een lokaal jeugdbeleidsplan

32
33

2011
772 000
1 643 000

2012
500 000
1 672 000

1 964 000
1 366 000

1 987 000
1 393 000

20 288 000

20 633 000

VIA SD74/VIA SD6/PACT SD11
De ondersteuning van Dharts zit vervat in de subsidiëring van de vzw ADJ.
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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

Beleidsrealisaties 2011
Om een coherent concept ‘Brede School’ uit te werken gaf ik aan mijn administratie Onderwijs de opdracht een
stuurgroep te installeren om een gedragen concept ‘brede school’ voor te leggen tegen eind 2012. Mijn
administratie Jeugd is eveneens betrokken in de werking van deze stuurgroep.

Binnen mijn bevoegdheid Jeugd maakte ik projectmiddelen vrij zodat in elke brede school kinderen en jongeren
op een speelse manier kunnen kennismaken met bestaande vormen van vrijetijdsbesteding. Vier
bredeschoolprojecten die vorig jaar van start gingen in het kader van de proeftuinen jeugd verlengden hun
project voor het schooljaar 2011-2012.

Beleidsopties 2012
Ik wil de nota van de werkgroep in het najaar voorleggen aan mijn collega-ministers van de Vlaamse Regering
om vervolgens gezamenlijk te bekijken op welke manier we op Vlaams niveau het ideale regelgevende kader
kunnen scheppen om Brede scholen te stimuleren.

Budgettaire weerslag:
Tekstomschrijving
Proeftuinen participatiebeleid jeugd34

34

2011
687 000

2012
620 000

De ondersteuning van de bredeschoolprojecten zit hierin vervat.
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SD 6 - KINDEREN EN JONGEREN FYSIEKE RUIMTE GEVEN
OD 6.1 Meer plaats van en voor kinderen in de publieke ruimte door
Recht van kinderen en jongeren om buiten te spelen en elkaar buiten te ontmoeten

Beleidsrealisaties 2011
Ook de vierde editie van de Buitenspeeldag was een succes. Meer dan 180 deelnemende gemeenten zorgden
voor een namiddag vol buitenspeelactiviteiten. Nickelodeon stelde opnieuw vast dat er minder kinderen voor de
buis of computer zaten: er was tot 15% verminderd tv-gedrag volgens de kijkcijfers. Steeds meer organisaties
van allerlei aard steken de handen uit de mouwen op de Buitenspeeldag. Verschillende jeugdwerkorganisaties
lieten op creatieve manier hun stem horen voor meer (speel)mogelijkheden voor kinderen en jongeren in de
publieke ruimte.
Naar aanleiding van de Buitenspeeldag schaarde het Vlaams Parlement zich via een resolutie achter het recht op
buitenspelen.

Beleidsopties 2012

In 2012 organiseren we alweer de vijfde editie van de Buitenspeeldag en net als elk jaar is er een
specifieke focus. Volgend jaar wil ik via de Buitenspeeldag expliciet kiezen voor spelende kinderen in de
publieke ruimte, Daarenboven vraag ik aandacht voor de speelkansen van kinderen die in armoede opgroeien.
Na die vijfde editie wil ik een grondige evaluatie doen van de campagne en bekijken welke rol elke actor hierin
nog kan of wil spelen in de toekomst. Samen met mijn collega minister van media Ingrid Lieten wil ik een
overleg organiseren met enkel mediaspelers die een aanbod voor kinderen en jogneren hebben, om het
draagvlak te onderzoeken of ook zij die dag hun zender op zwart te zetten. Ook wil ik in samenwerking met mijn
collega Schauvliege en mijn collega Muyters onderzoeken wat we kunnen doen tegen de stijgende
problematisering van het geluid van spelende kinderen.

Budgettaire weerslag
De ondersteuning van de Buitenspeeldag zit vervat in de subsidiëring van de vzw VVJ.

Publieke ruimte kindvriendelijker maken

Beleidsrealisaties 2011
In 2011 was mijn administratie betrokken bij de stuurgroep Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Verder kreeg het
platform Ruimte van het Steunpunt Jeugd mijn verdere steun.
Beleidsopties 2012
Ik blijf samenwerken met het platform Ruimte van het Steunpunt Jeugd. Ook zal ik in 2012, samen met mijn
collega van ruimtelijke ordening, een eerste gezamenlijke stap zetten om de participatie van kinderen en
jongeren bij planningsprocessen op vlak van ruimtelijke ordening te garanderen35.
Budgettaire weerslag:
Tekstomschrijving
Inkomensoverdracht aan vzw Steunpunt
Jeugd
Inkomensoverdracht aan vzw Vereniging
Vlaamse Jeugdconsulenten en -diensten36

2011
993 000

2012
987 000

352 000

343 000

OD 6.2 Blijven investeren in voldoende en veilige jeugdinfrastructuur
Lokale jeugdinfrastructuur als structurele prioriteit in de lokale en provinciale jeugd(werk)beleidsplannen.

Beleidsrealisaties 2011
Voor de beleidsperiode 2011-2013 (gemeentelijke jeugdbeleidsplannen) heb ik ervoor geopteerd om de prioriteit
jeugdwerkinfrastructuur te bevestigen, maar wel extra aandacht te vragen voor de (brand)veiligheid van de
jeugdlokalen. Nieuwe regelgeving werd uitgewerkt, met het nodige respect voor de autonomie van de
35
36

VJP – OD 19.1
De ondersteuning van de Buitenspeeldag zit vervat in de subsidiëring van vzw VVJ.
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gemeentebesturen en een versoepelde verantwoordingsprocedure, zodat ook grotere infrastructuurwerken
mogelijk worden. Flankerende maatregelen in de vorm van een brochure, een project “samenaankoop” en
allerhande studiemomenten werden uitgewerkt door de expertgroep jeugdlokalen van het Steunpunt Jeugd.
Beleidsopties 2012
In 2012 wordt het lopend beleid uitgevoerd via de subsidiëring van de lokale besturen. Verder worden het
Steunpunt Jeugd, de VVJ en andere relevante actoren ondersteund voor de ondersteuning van jeugdwerk en
gemeenten37. In samenwerking met Steunpunt Jeugd, VVJ, VVSG en in nauwe dialoog met Brandweer
Vlaanderen goede lokale praktijken verspreiden.
Eventueel een oproep doen aan Brandweer Vlaanderen om verder te kijken wat we qua ondersteuning, overleg
en sensibilisatie samen kunnen doen. Overleg tussen brandweer en jeugdwerk is soms moeilijk omdat ze elkaar
niet kennen, een andere taal spreken. Als minister van Jeugd wil ik samen met Brandweer Vlaanderen en
Steunpunt Jeugd en de VVSG bekijken hoe we dit overleg kunnen optimaliseren en goede praktijken stimuleren.
Investeren in de infrastructuur van de centra De Hoge Rielen en Destelheide, en uitvoering van het Masterplan
Hoge Rielen

Beleidsrealisaties 2011
Naast de reguliere investeringen in Destelheide en De Hoge Rielen, die eerder kaderen in het algemene
onderhoud van beide overheidscentra, werd er in 2011 verder uitvoering gegeven aan het Masterplan De Hoge
Rielen. In 2011 werd verder gewerkt aan het bouwklaar krijgen van het project nieuw trekkershotel. In het najaar
van 2011 zal de eerste steen van dit nieuwe - futuristische - trekkershotel op De Hoge Rielen gelegd worden.
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. Op die manier
wordt niet langer ad hoc, maar met een toekomstvisie gewerkt. Met mijn collega van Cultuur zal ik duidelijke
afspraken maken over de besteding van de FoCI-middelen voor het beleidsdomein Jeugd, o.m. in het kader van
het Masterplan De Hoge Rielen en het plan voor Destelheide.
Beleidsopties 2012
In 2011 investeer ik verder in beide centra. Daarnaast worden de werkzaamheden in het kader van het uitvoeren
van het ‘masterplan’ Destelheide opgestart. En verder worden de werkzaamheden rond het trekkershotel op De
Hoge Rielen nauw opgevolgd.
Jeugdverblijven en toerisme

Beleidsrealisaties 2011
Samen met mijn collega’s bevoegd voor ruimtelijke ordening, landbouw, milieu en toerisme werd in 2011
effectief begonnen aan de uitvoering van het goedgekeurde actieplan jeugdverblijven.
In 2011 nam mijn administratie een actieve rol op in de taskforce, waar met alle politieke en ambtelijke
vertegenwoordigers verdere afspraken gemaakt en opgevolgd werden en worden over de uitvoering van het
actieplan.
Beleidsopties in 2012
In 2012 volgt mijn administratie verder de werkzaamheden van de taskforce jeugdverblijven op. Het aangepaste
decreet op de jeugdverblijfcentra wordt in 2011 voor principiële goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse
Regering.
Evaluatie en bijsturing van het Decreet jeugdverblijfcentra

Het huidige decreet jeugdverblijfcentra was aan een grondige herziening toe. Hoewel de filosofie van het decreet
door iedereen als positief ervaren werd, schortte 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.
Beleidsrealisaties 2011
Door het platform jeugdtoerisme van het Steunpunt Jeugd werd een tekst voorbereid die voorstellen formuleert
om voor de aangehaalde problemen een oplossing te zoeken. Deze tekst vormde de basis voor het voorontwerp
van het vernieuwde decreet jeugdverblijfcentra.
37

VJP-OD 18.2
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Inhoudelijk is het voorontwerp van decreet een raamdecreet dat gepreciseerd zal worden in het
uitvoeringsbesluit. Beide documenten omvatten nog steeds drie afzonderlijke luiken, namelijk:
Ȭ de subsidiëring van de vzw ADJ;
Ȭ de subsidiëring van een ondersteuningsstructuur voor de jeugdverblijfcentra en de subsidiëring van een
ondersteuningsstructuur voor de hostels;
Ȭ de rechtstreekse subsidiering van jeugdverblijven en hostels.
Beleidsopties 2012
Het vernieuwde decreet jeugdverblijfcentra38 tegen eind dit jaar principieel goedgekeurd..In 2012 wordt het
uitvoeringsbesluit van het nieuwe decreet opgemaakt.

Budgettaire weerslag:

Tekstomschrijving
Inkomensoverdracht aan vzw Steunpunt
Jeugd
Hostels en jeugdverblijfcentra
Vlaamse Jeugdherbergcentrale
Centrum voor Jeugdtoerisme
Vzw Algemene dienst voor Jeugdtoerisme39
Inkomensoverdracht aan vzw Vereniging
Vlaamse Jeugdconsulenten en -diensten40
Uitvoeren
van
een
provinciaal
jeugdbeleidsplan
Uitvoeren van een lokaal jeugdbeleidsplan

2011
993 000

2012
987 000

2 421 000
516 000
605 000
1 964 000
352 000

2 470 000
525 000
607 000
1 987 000
343 000

1 366 000

1 393 000

20 288 000

20 633 000

OD 6.3 Kinderen en jongeren respectvol laten spelen in de groene ruimte
Groene ruimte
Beleidsrealisaties 2011
Mijn administratie volgde vanuit de stuurgroep mee het project ‘Speelgroen: tover jouw terrein om tot een groen
avontuur’ op. Met dat project wil de Vlaamse overheid jeugdverenigingen die hun terrein avontuurlijk en
natuurrijk willen inrichten, een stevig duwtje in de rug geven. In 2011 liep nog een laatste reeks projecten.
Ook het project ‘Spelen en ravotten in Limburgs groen: Optimalisatie van een groen speelweefsel' werd door
mijn administratie opgevolgd, zowel vanuit de stuurgroep als in de klankbordgroepen. Doel is meer en betere
speelnatuur voor kinderen in Vlaanderen te hebben. Door optimalisatie van het groen speelweefsel in Limburg
ontwikkelt en test men concrete instrumenten (visiedocumenten, Gis-applicaties, Speelweefselplannen tot zelfs
terreinrealisaties) die uiteindelijk in heel Vlaanderen bruikbaar moeten zijn.
Beleidsopties 2012
In 2012 zal mijn administratie meewerken aan een handboek over ‘Speelgroen’.
Duurzaamheid
Beleidsrealisaties 2011
Het aanspreekpunt Duurzame Ontwikkeling van mijn administratie nam deel aan het Vlaams Platform voor
Educatie Duurzame Ontwikkeling. Op die manier werd input gegeven voor de acties uit het EDOimplementatieplan. Mijn administratie werkte eveneens mee aan de brochure 'Het EDO-Kompas' (een publicatie
met didactische informatie en praktisch bruikbare werkvormen en tips met betrekking tot EDO) die door het
Centrum voor Natuur- en Milieueducatie wordt voorbereid.
Beleidsopties 2012
In het najaar van 2011 wordt het EDO-kader voor de jeugdsector intern en extern afgetoetst.

38

RA/ViA SD63

39

De ondersteuning van Dharts zit vervat in de subsidiëring van de vzw ADJ.
De ondersteuning van de Buitenspeeldag zit vervat in de subsidiëring van vzw VVJ.

40
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SD 7 - KINDEREN EN JONGEREN RUIMTE GEVEN VOOR WELBEVINDEN
OD 7.1 De openheid en toegankelijkheid van het jeugdwerk versterken
Toegankelijkheid van jeugdlokalen41

Beleidsrealisaties 2011
Toegankelijkheid van infrastructuur is één van de generieke doelstellingen in de door de Vlaamse Regering
goedgekeurde doelstellingen 2010-2014.
In 2011 deed de vzw Enter een onderzoek over de toegankelijkheid van jeugdlokalen en jeugdhuizen. Op basis
van gesprekken en een online enquête ging Enter op zoek naar de huidige stand van zaken van de
toegankelijkheid in jeugdlokalen en jeugdhuizen. Al deze bevindingen zullen in het najaar 2011 leiden tot een
uitvoerig rapport met aanbevelingen.
Beleidsopties 2012
In 2012 stel ik dit rapport voor alsook een website waar op een begrijpelijke wijze uitgelegd zal worden hoe – op
een soms eenvoudige en goedkope wijze – de lokalen en jeugdhuizen toegankelijk gemaakt kunnen worden.
Deze website zal goede praktijkvoorbeelden bevatten.

Peer-to-peer sociale netwerking, o.a. via gebruik sociale netwerksites en formele en informele
ontmoetingsplekken van jongeren

Beleidsrealisaties 2011
Ik heb jongeren en het jeugdwerk verder gestimuleerd om in te spelen op huidige trends en opportuniteiten m.b.t.
sociale netwerksites en dergelijke. Via de subsidielijn participatie en informatie (decreet Vlaams jeugd- en
kinderrechtenbeleid) werden flink wat organisaties en een paar vernieuwende projecten gesubsidieerd die op hun
manier sociale netwerking tot stand brachten, gaande van handige foldertjes, over interactieve websites, een
jongerenradio tot een spel over schuldbemiddeling.
Beleidsopties 2012
Ik blijf jongeren en jeugdwerk verder stimuleren, o.a. door het ter beschikking stellen van subsidies via het
decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid. Daarnaast wil ik in het kader van de opmaak van een
Jongerenpact bekijken hoe ik in het najaar 2011 en voorjaar 2012 jongeren op die manier bij het traject kan
betrekken.
Openheid bevorderen ten aanzien van homoseksualiteit en transgender

Beleidsrealisaties 2011
De vzw Wel Jong Niet Hetero (WJNH) werd verder gesubsidieerd. WJNH groepeert en begeleidt lokale holebijongerengroepen, organiseert zelf landelijke initiatieven zoals het holebikamp, trefdagen, forummeetings, min-19
(scholierenwerking), holebifuiven, en doet aan kadervorming voor holebi-jeugdwerkers. Verder is WJNH het
aanspreekpunt wat betreft de holebi-jongerenthematiek in Vlaanderen.
Beleidsopties 2012
Ik zal, in overleg met Gelijke Kansen in Vlaanderen, de kennis over holebi’s en transgenders binnen het
jeugdbeleid en de jeugdsector verhogen[1]. Ook bekijk ik welke rol het jeugdwerk kan spelen in het verhogen van
de openheid bij jongeren t.o.v. seksuele en genderdiversiteit. Ik onderzoek daarbij de mogelijkheid om
spelmethodieken te ontwikkelen voor gebruik door jeugdverenigingen, en om opleidingen te organiseren voor
personeel en vrijwilligers in de jeugdsector
Inclusie stimuleren

Beleidsrealisaties 2011
In 2011 werd een Diversiteitsplan Jeugdwerk opgemaakt (zie eerder OD 1.4). Het VAPA werd aangepast en
extra acties werden toegespitst op kinderen van 0 tot 3 jaar. Kinderarmoede werd een prioritair actieterrein in het
Vlaams Actieplan Kinderrechten.
41
[1]

VIA SD52/PACT SD13
VJP-SD4
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In het najaar 2010 ging ik ook formeel van start met het verticaal armoedeoverleg Jeugd, een overleg tussen de
mij en organisaties die kansarme jongeren zelf bereiken. In februari 2011 was er een eerste gesprek met als
onderwerp de evaluatie van de proeftuinen armoede (Participatiedecreet). In oktober 2011 gaat een tweede
gesprek door. Het overleg gebeurt in samenwerking met het Vlaams Netwerk Armoede.
Beleidsopties 2012
In opvolging van het onderzoek en de studiedag rond de vrijetijdsbesteding van kinderen in armoede, wordt
onderzoek verricht naar de effecten van het jeugdwerk op sociale inclusie, toegespitst op de werkingen met
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in gemeenten met extra middelen voor deze doelgroepen.
Ik organiseer nog dit najaar twee rondetafels waar ik mij laat inspireren voor uitvoering van acties rond
diversiteit uit de verschillende actieplannen + rond visie input zal vragen aan de jongeren zelf en de
professionele jeugdwerkers. Ook lanceerden de zeven jeugdbewegingen eind augustus 2011 gezamenlijk het
jaarthema ‘Armoede is een onrecht. MAAK ER SPEL VAN!’, over armoede en uitsluiting. Samen met hen en
mijn collega Ingrid Lieten wil ik inspanningen leveren om dit thema te verankeren binnen de jeugdbewegingen
als permanent aandachtspunt.42
Aan het OCM- doelstellingenkader Gelijke Kansen worden specifieke acties over jeugdwerk voor kinderen en
jongeren met een handicap toegevoegd. Dit gebeurt in opvolging van het goedgekeurde VN-protocol.
Budgettaire weerslag:

Tekstomschrijving
Algemene werkingskosten jeugdbeleid

42

2011
772 000

2012
500 000

SD52/PACT SD13
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SD 8 - NAAR EEN INCLUSIEF EN INTEGRAAL JEUGDBELEID
OD 8.1 Het Vlaams jeugdbeleidsplan43 2011-2014 coördineren
Situering
Elke Vlaamse Regering geeft via het VJP aan hoe zij werkt aan een transversaal beleid voor kinderen en
jongeren. Met het VJP streef ik ernaar dat alle kinderen en jongeren met dezelfde talenten gelijke kansen krijgen,
dat we de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren verhogen, dat kinderen en jongeren de ruimte krijgen
om kind of jongere te zijn en dat kinderen en jongeren volwaardig kunnen participeren aan het maatschappelijk
leven.
Beleidsrealisaties 2011
Begin 2011 stelde ik het derde VJP voor. Op basis van het plan werden gesprekken aangeknoopt met de
verschillende betrokken beleidsvelden om de doelstellingen en acties scherp te krijgen. Daarbij kwamen
geregeld nieuwe ideeën naar boven die hopelijk nog deze beleidsperiode concreet worden.
Op 5 maart gaven Minister-President Kris Peeters en ikzelf het startschot van het Jongerenpacttraject. We gingen
in debat met de jongeren van Jeugdcentrum De Branderij in Antwerpen. Daarbij aansluitend gaf ik een opdracht
aan de VJR om kinderen en jongeren te bevragen over hun dromen en verwachtingen voor 2020. Via
onlinebevragingen, klasgesprekken, straatinterviews, jongerendiscussiegroepen enzoverder werden in totaal
bijna 2000 kinderen en jongeren bevraagd.
Beleidsopties 2012
In 2012 geef ik een eerste keer een stand van zaken weer over de uitvoering van het VJP. Tegen het eind van
2011 zullen alle betrokken administraties hun mijlpalen uittekenen. Tegelijkertijd zal ik aangeven wat de stand
van zaken is voor de uitvoering van het VAK.
Met het jongerenpact44 wil ik een toekomstproject van Vlaanderen voor jongeren en door jongeren schrijven. Het
is als het ware een ’vervollediging’ van VIA 2020. Het jongerenpact omvat een aantal toekomstafspraken tussen
Vlaanderen, het middenveld, sociale partners en kinderen en jongeren vertrekkend vanuit het perspectief en de
focus van kinderen en jongeren zelf. Met het jongerenpact wil ik een antwoord bieden op uitdagingen die
jongeren naar voren schuiven voor de toekomst op het gebied van werk, wonen, …. Het jongerenpact vormt
op die manier ook een kapstok voor het jeugdbeleid van de volgende 9 jaar (en dus ook voor de volgende
Vlaams jeugdbeleidsplannen). Het is aan elke regering om er een concrete invulling aan te geven. We willen
jongeren terug mede-eigenaar maken en het middenveld/sociale partners de ‘jongerenklik’ laten maken
Voor het jongerenpact gaan we via een uitgebreid interactieproces in dialoog met kinderen, jongeren en de
maatschappelijke stakeholders. Vertrekpunt daarbij is de jongerenbevraging van de VJR.
Budgettaire weerslag:

Tekstomschrijving
Algemene werkingskosten jeugdbeleid

2011
772 000

2012
500 000

OD 8.2 De implementatie van het kinderrechtenverdrag coördineren
Opvolging IVRK en het VAK

Beleidsrealisaties 2011
De timing van de slotbeschouwingen van het VN Comité ten aanzien van België maakte een integratie van het
antwoord erop in het VJP onmogelijk. Hoewel ik in het VJP al werk maakte van een aantal aandachtspunten,
maakte ik in aanvulling daarop alsnog een VAK. Op 15 juli 2011 werd het VAK door de Vlaamse Regering
goedgekeurd. Het VAK wil in eerste instantie de antwoorden in beeld brengen die door de verschillende
beleidsdomeinen worden geformuleerd op de slotbeschouwingen binnen zes actieterreinen. Op 24 juni 2011
keurde de Vlaamse Regering het plan principieel goed. Op basis van het advies van het
Kinderrechtencommissariaat, het voorlopig advies van de VJR en de reflecties van het KeKi kon het plan verder
verfijnd worden. Na de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering op 15 juli 2011 bezorgde ik het VAK
43
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aan het Vlaams Parlement. Zoals opgedragen door de Vlaamse Regering heb ik alle Vlaamse ministers gevraagd
het actieplan uit te voeren en de uitvoering van de acties op te nemen in de opeenvolgende beleidsbrieven van
deze regeerperiode.
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 Vandeurzen maakte ik hierover duidelijke
afspraken die momenteel verder uitgewerkt worden in een ad hoc werkgroep.
Zoals vermeld in de vorige beleidsbrief was het inzichtelijk maken van de Europese en internationale
beleidsagenda’s voor kinderen, jongeren en kinderrechten een hoge prioriteit van het Belgische EUvoorzitterschap Jeugd. De neerslag hiervan is terug te vinden in het verslagboek van het EU-voorzitterschap
Jeugd en de publicatie in zes talen, waaronder het Nederlands, van de Verklaring van de Permanente
Intergouvernementele Groep Europe de l’Enfance te Brussel (16 november 2010). Beide documenten werden
onder het Hongaars EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2011 voorgesteld.
Mede op mijn aansturen werd najaar 2011 ook een opdracht uitgeschreven tot externe evaluatie van de werking
van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind. Ik wil van de onderzoekers duidelijke
beleidsaanbevelingen krijgen.
Beleidsopties 2012
In 2012 werk ik samen met mijn collega’s van Welzijn en Sport aan een integrale visie en aanpak van seksueel
misbruik om in de eerste plaats kinderen te beschermen maar ook om de seksuele en relationele ontplooiing van
kinderen en jongeren te garanderen. Daartoe zal ik met de jeugdsector een charter afsluiten. Hierbij zal ik ten
volle rekening houden met de aanbevelingen uit het rapport Adriaenssens over kindermisbruik in de Kerk, met
zijn groot aantal verwijzingen naar buitenkerkelijk misbruik en van de Commissie voor de behandeling van
klachten wegens seksueel misbruik in een pastorale relatie.
Ik zal het VAK ook gebruiken voor de Vlaamse standpuntbepaling op internationaal niveau, zoals bijvoorbeeld
in het kader van de aangekondigde nieuwe strategie kinderrechten van de Raad van Europa (2012-2015).
Ik wil mijn beleid ook verder vorm geven o.a. op basis van de beleidsaanbevelingen, geformuleerd n.a.v.
evaluatie van de werking van de NCRK. Voor de NCRK is alvast een belangrijke rol weggelegd in het bepalen
van indicatoren ter monitoring van de naleving van het kinderrechtenverdrag in België en Vlaanderen. Tegen
eind 2013 wens ik, in het licht van de omgevingsanalyse voor het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan van de
volgende Vlaamse Regering gebruik te kunnen maken van een basisset van kernindicatoren kinderrechten op
Vlaams niveau (een Vlaamse Kinderrechtenmonitor), waarbij in de mate van het mogelijke wordt rekening
gehouden met de afspraken gemaakt in het kader van de NCRK. Deze kernindicatoren zullen voortbouwen op de
fiche ‘Jong in Vlaanderen’ (zie eerder OD 3.1).
Instrumenten voor een jeugd- en kinderrechtenbeleid

Beleidsrealisaties 2011
Nu de op de RIA geënte JoKER-toets een tweetal jaar van toepassing is, werd gestart met de evaluatie ervan.
Daarnaast werd onder leiding van het team Duurzame Ontwikkeling meegewerkt aan het onderzoek van de
mogelijkheden van een bredere duurzaamheidstoets.
Bovendien heb ik dit najaar een opdracht uitbesteed om te komen tot een veldtekening van de
kinderrechtenorganisaties. Ik vroeg daarin een duidelijke analyse van wie welke rol vervult en mogelijke
aanbevelingen voor een Vlaams beleid ter zake zodat het duidelijk(er) wordt wie welke rol vervult en/ of
idealiter moet vervullen om te komen tot een effectief en efficiënt kinderrechtenveld.
In 2012 wens ik ter voorbereiding van een sterker mandaat en profiel voor de aanspreekpunten jeugd- en
kinderrechtenbeleid te leren van goede praktijkvoorbeelden uit andere beleidsdomeinoverschrijdende
coördinaties (armoede, gelijke kansen, educatie duurzame ontwikkeling, …).
Met het VAK wil ik iedereen die begaan is met kinderrechten aanzetten om te reflecteren over de betekenis van
kinderrechten en dit vanuit een engagement voor kinderrechten. Twee decennia na de goedkeuring ervan moet
het Kinderrechtenverdrag meer dan ooit gezien worden als een nieuw startpunt en niet alleen als sluitstuk en
mijlpaal. We willen in ons kinderrechtenbeleid meer aandacht besteden aan het effect van de kinderrechten voor
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alle kinderen in onze samenleving. We hopen deze legislatuur een aanzet tot antwoord te geven. Op basis van de
veldtekening van de kinderrechtenorganisaties wil ik van de betrokken onderzoekers duidelijke aanbevelingen
krijgen voor het Vlaamse en Belgische kinderrechtenbeleid. Deze aanbevelingen zal ik bespreken met het
Kinderrechtencommissariaat en de reflectiegroep.
Budgettaire weerslag:

Tekstomschrijving
Algemene werkingskosten jeugdbeleid
Vzw Kenniscentrum Kinderrechten
Nationale Commissie voor de Rechten van
het Kind

2011
772 000
200 000
66 000

2012
500 000
204 000
67 000
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III 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 (2009-2010) –
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 Actieplan Kinderrechten werd expliciet samengewerkt met de
departementen Onderwijs en Vorming, en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
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 Vandeurzen maakte ik hierover duidelijke
afspraken die momenteel verder uitgewerkt worden in een ad hoc werkgroep.
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)
Het vernieuwde decreet jeugdverblijfcentra komt tegemoet aan de bezorgdheden van de jeugdsector en de
huiseigenaars.
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
Het vernieuwde decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid komt hieraan tegemoet via de voorziene
projectsubsidies. Binnen het participatiedecreet werden in 2011 twee oproepen gelanceerd voor proeftuinen. In
het vernieuwde decreet lokaal en provinciaal jeugdbeleid gaat ook extra aandacht uit naar dit thema.
Talenten van kinderen en jongeren maximale kansen te geven door
- werk te maken van een brede school
Voor het schooljaar 2010- 2011 werden vijf proefprojecten brede school gesubsidieerd. We werkten in 2011 aan
een conceptnota Brede School samen met de collega’s van Onderwijs, Welzijn, Cultuur en Sport
- versterking van het cultuureducatieve aanbod
Dit gebeurt via de subsidielijn ‘jeugdculturele initiatieven en cultuureducatieve verenigingen’ binnen het decreet
Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid.
Bij de nieuwe gemeentelijke jeugdbeleidsplan 2011-2013 stimuleerde ik steden en gemeenten stimuleerde ik om
aandacht te schenken aan jeugdcultuur.
In 2011 werk ik samen met minister Schauvliege aan een strategisch beleidskader cultuureducatie.
- het valideren van competenties die in en door het jeugdwerk verworven worden
De attestering binnen het jeugdwerk werd geëvalueerd. Een trajectplan voor het hervormen van de
attestenregeling werd opgestart.
Bij de planlastvermindering voor de lokale besturen de lokale inspraak en het mandaat van de lokale jeugdraden
te bevestigen en te versterken
In 2011 werkten we aan een nieuw decreet lokaal jeugdbeleid waarin de lokale jeugdraad bevestigd wordt. Via
de publicatie ‘Kijk eens zo doen wij dat’ werden ook al heel wat goede voorbeelden van participatie initiatieven
verspreid onder de lokale besturen. Eveneens gaf ik de opdracht aan de Katholieke Hogeschool van Leuven om
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een normatief kader en een handleiding uit te werken ter ondersteuning van beleidsparticipatie. Dit onderzoek
wordt afgerond eind 2011.
Een evenwicht te zoeken tussen spelregels en spelvreugde door
o de administratieve overlast voor verenigingen beperken
Zie vernieuwd decreet lokaal en provinciaal jeugdbeleid.
o impactanalyse beleidsmaatregelen Vlaamse Regering
JoKER maakt sinds 2009 integraal deel uit van de Reguleringsimpactanalyse. In 2011 werden alle
ontwerpdecreten gescreend op hun impact op kinderen en jongeren.
o aansturen op impactanalyse federale maatregelen
Zie traject ‘regulitis’ i.s.m. Vlaamse Jeugdraad (OD 1.2)
Blijven inzetten op brandveilige lokalen en onderzoeken of een Vlaams regelgevend kader in deze mogelijk en
wenselijk is
Jeugdwerkinfrastructuur, met name brandveiligheid is de nieuwe prioriteit in de subsidiëring van het
jeugdwerkbeleid van de gemeenten. De expertengroep jeugdlokalen binnen Steunpunt Jeugd volgt de evoluties
op in samenspraak met de afdeling Jeugd.

SENSIBILISEREN TOT VERDRAAGZAAMHEID VOOR SPELENDE KINDEREN, RESOLUTIE (Stuk
1071 (2010-2011) nr.1)

Opzetten sensibiliseringscampagne om de verdraagzaamheid t.a.v. spelende kinderen te vergroten
Gebeurt reeds in het kader van de jaarlijkse Buitenspeeldag. Ik onderzoek welke beleidsacties nog wenselijk en
haalbaar zijn.
De gemeenten oproepen om in te zetten op voldoende veilige en kwaliteitsvolle speelruimte voor kinderen. Zie
OD 6.1.

MAATSCHAPPELIJKE BELEIDSNOTA JEUGDZORG, MOTIE VAN AANBEVELING ( stuk 1190 20102011) nr.5, 7 inzake het jeugdbeleid

a) in te zetten op een doeltreffende ontsluiting en verspreiding van de beschikbare kennis over kinderen,
jongeren, hun leefwereld en hun toekomstvisie en daarbij aandacht te hebben voor nieuwe trends en hun
effecten;
Zie OD 3.1.
b) sensibiliseringscampagnes te voeren:
1) in verband met het aanvaarden van teleurstelling in het verwachtingspatroon van en ten aanzien van
kinderen en jongeren;
2)
om
de
tolerantie
ten
aanzien
van
kinderen
en
jongeren
te
verhogen;
Zie eerder antwoord op motie verdraagzaamheid voor spelende kinderen.
3) om ouders en opvoeders te laten inzien dat het uitoefenen van ouderlijk gezag, het stellen van grenzen en
het bieden van structuur noodzakelijk zijn in de wereld van kinderen en jongeren;
Opvoedingsondersteuning valt onder bevoegdheden Welzijn en Gezin. Zie ook de Mededeling van de
Vlaamse Regering van 23 september 2011.
c) kind- en jongerenvriendelijkheid tot een centraal aandachtspunt in het Vlaamse stedenbeleid en het
Brusselbeleid
te
maken,
alsook
de
lokale
besturen
daartoe
te
stimuleren;
Zie OD 3.1 traject naar conferentie ‘Jeugdwerk/jongeren in de stad’.
d) een beleidsdomeinoverschrijdend actieplan op te stellen om het pesten (fysiek, verbaal en digitaal) van en
door
kinderen
en
jongeren
kordaat
aan
te
pakken;
Zie VJP -OD 6.2 en VAK-OD 4.1 en OD 4.2
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e) door samenwerking en coördinatie doelgerichter in te zetten op jeugdinformatie, die informatie te laten
beantwoorden aan overeengekomen kwaliteitsprincipes en kwaliteitscriteria en werk te maken van een
verhoogde deskundigheid over het toegankelijk maken van die informatie bij beleidsmedewerkers en
jeugdinformatieverstrekkers;
Zie OD 3.2.
f) toe te zien, met ondersteuning van organisaties uit het middenveld, op voldoende mogelijkheden voor kinderen
en jongeren tot ontplooiing in de vrije tijd, en op lokaal vlak een optimaal gebruik van publieke
accommodaties,
onder
andere
voor
kinderen
en
jongeren,
te
faciliteren;
Zie OD 1.3 , OD 1.4, OD4.1, OD 6.1, OD 6.2 en OD 7.1.
g) met erkenning van de specifieke rol van de integratiecentra sterk in te zetten op competenties van mensen en
organisaties die werken met kinderen en jongeren, om om te gaan met de groeiende diversiteit bij de jeugd;,
Zie OD 1.4.
h) in de monitorencursussen voor jongerenbegeleiders specifiek te voorzien in vorming in verband met het
omgaan met diversiteit en jongeren met problemen, alsook over de manier waarop en de instanties waar
meldingen
en
doorverwijzingen
kunnen
gebeuren;
Profiel jeugdwerker wordt voorbereid (zie OD 2.2); zie doelstellingen m.b.t. jeugdinformatie (zie OD 3.2).
i) de vorming en het inzetten van jeugdadviseurs (jongeren geven jongeren advies) bij de jongerenadviescentra
te
vergroten;
De Steunpunten Algemeen Welzijnswerk vallen onder de bevoegdheid van minister Vandeurzen.
j) jeugdcultuuractoren te stimuleren en te ondersteunen om in te zetten op maatschappelijk kwetsbare kinderen
en
jongeren;
Zie OD 4.1.
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IV STAND VAN UITVOERING VAN DE BELANGRIJKSTE DECRETEN VAN DE JEUGDSECTOR
De hieronder vermelde decreten worden uitgevoerd.
Decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het
intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, gewijzigd bij de decreten van 23
december 2005 en 15 december 2006.
Op de begroting 2011 kregen 300 gemeenten en de VGC, en de 5 provincies trekkingsrecht. Trekkingsrecht is het
subsidiebedrag dat de gemeente- en provinciebesturen van de Vlaamse overheid krijgen voor de uitvoering van
het jeugdbeleidsplan, als dat voldoet aan de decretale vereisten.
Decreet van 18 juli 2008 houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid
Op het begrotingsjaar 2011 werden volgende verenigingen en projecten gesubsidieerd op basis van het decreet:
x Landelijk georganiseerd jeugdwerk: er werden 64 verenigingen gesubsidieerd die erkend worden als
landelijk georganiseerd jeugdwerk. In 2011 ontving geen enkele vereniging een projectsubsidie.
x Cultuureducatie en jeugdcultuur: er werden 11 verenigingen en 9 projecten/producten gesubsidieerd.
x Experimenteel jeugdwerk: er werden 4 initiatieven gesubsidieerd.
x Participatie en informatie: er werden 25 verenigingen en 4 projecten gesubsidieerd.
x Internationale projecten: er werden 14 humanitaire projecten en 9 mondiale jongerenprojecten
gesubsidieerd
x Verenigingen met bijzondere opdrachten: er werden 8 verenigingen gesubsidieerd.
Decreet van 3 maart 2004 houdende subsidiëring van hostels,
ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme

jeugdverblijfcentra,

Op het begrotingsjaar 2011 werden 59 jeugdverblijfcentra en hostels, 2 ondersteuningsstructuren en de vzw
Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme gesubsidieerd.

Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van
participatie in cultuur, jeugdwerk en sport.
-

Kansengroepen stimuleren tot en begeleiding bij de ontwikkeling van een jeugdvereniging (art. 32): op
het begrotingsjaar 2011 werden 8 initiatieven gesubsidieerd.
Proeftuin brede school (art. 32): op het begrotingsjaar 2011 werden 4 initiatieven gesubsidieerd.
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V REGELGEVINGSAGENDA
Minister: Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel
Beleidsdomein: Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Beleidsbrief 2011-2012: Jeugd
Beleidscyclus: Beleidsbrief
Titel van de initiatieven:

Ontwerp decreet houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

Besluit(en) tot uitvoering van het (ontwerp) decreet houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en
kinderrechtenbeleid
Ontwerp decreet ter ondersteuning van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Besluit(en) tot uitvoering van het (ontwerp) decreet ter ondersteuning van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling
van het provinciaal jeugdbeleid

Ontwerp decreet houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, de ondersteuningsstructuren en de
vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme

Besluit(en) tot uitvoering van het (ontwerp) decreet houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, de
ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme

Regelgeving voor de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk

Aanpassing decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering
van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport en/of het bijhorende uitvoeringsbesluit, indien resultaten
lopende evaluatie dit noodzakelijk maakt

Status: lopend
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