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MANAGEMENTSAMENVATTING

Voor het komende werkjaar staan onder meer volgende prioriteiten op de agenda:
ruimte voor kinderen en jongeren én voor het jeugdwerk via het openstellen van
schoolspeelplaatsen, het blijven inzetten op een werkbaar en gecoördineerd
vrijwilligersbeleid, jeugdwerk als een basisrecht voor álle kinderen en jongeren; het
bevorderen en ondersteunen van beleidsparticipatie; de eindrapportage over het
Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan en de blijvende inzet op kindvriendelijke
steden en gemeenten.
Kinderen en jongeren hebben ruimte nodig om jong te zijn en om deel te nemen aan
het jeugdwerk. Ik betrek volop de lokale besturen bij de uitvoering van het
masterplan bivakplaatsen. Ook in 2019 blijf ik investeren in de aankoop van nieuwe
tenten en lanceer ik een digitaal scansysteem om het afhalen en inleveren van
kampeermateriaal te automatiseren.
In het voorjaar wordt het volledige ontsluitingsplatform van de lokale
vrijetijdsmonitor bekend gemaakt om zo gemeenten te ondersteunen in de uitbouw
van hun vrijetijdsbeleid.
Het geactualiseerde actieplan gecoördineerd vrijwilligersbeleid wordt verder
uitgevoerd. In overleg met de betrokken collega’s maak ik een doorstart naar een
echt kennis- en expertisecentrum voor vrijwilligerswerk.
Iedereen moet kunnen participeren. Een nieuwe survey moet inzicht verschaffen in
nieuwe participatietrends op vlak van jeugdwerk, media, cultuur en sport. Het
Masterplan Diversiteit wordt verder uitgevoerd en de geslaagde eerste Dag van de
Diversiteit van 23 februari 2018 krijgt volgend jaar navolging.
Het uitvoeringsbesluit van het decreet houdende de subsidiëring van bovenlokaal
jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen wordt afgewerkt.
De tweede fase van het decreet houdende de subsidiëring van bovenlokaal
jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen gaat in. Zo
kunnen jeugdhuizen en jeugdwerk voor kinderen en jongeren met een handicap
vierjaarlijkse
subsidies
aanvragen
voor
hun
werking
vanaf
2020.
Verder worden de projecten rond sociale integratie volledig uitgerold in 2019 en
2020.
83 jeugdhuisprojecten bevorderen de artistieke expressie van jongeren en
ondersteunen het ondernemerschap van jongeren.
Het netwerk “Jeugdwerk voor allen” wordt gecontinueerd. De regionale netwerken
worden verder versterkt.
De partners van het ‘Debattle’-project stimuleren de beleidsparticipatie van kinderen
en jongeren bij de opmaak van de strategische meerjarenplannen van alle lokale
besturen. VVJ/Bataljong ontwerpt een campagne om jeugdraden op de kaart te
zetten. KeKi zal een reflectietool ontwikkelen met het oog op het versterken van de
participatie van kinderen en jongeren aan het Vlaamse beleid. Ik zie erop toe dat
gemeenten hun verplichting nakomen om een jeugdraad te hebben en te
ondersteunen.
Ik beoog een participatief traject op te zetten om Brusselse jongeren te horen over
hun prioriteiten, voorzieningen voor hen in Brussel en problemen die ze graag
aangekaart zien.
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Op Europees niveau volg ik de EU en de Raad van Europa structureel op, in het
bijzonder de onderhandelingen over de programma’s van Erasmus 2021-2027 en het
Europees Solidariteitskorps 2021-2027. Ik maak werk van een nieuw programma
voor samenwerking en uitwisseling met de Duitstalige gemeenschap en een eerste
programma voor het samenwerkingsakkoord met de Franse gemeenschap. In januari
2019 zal België, en dus ook Vlaanderen, bij het VN-Comité voor de Rechten van het
Kind zijn beleid op het vlak van kinderrechten verdedigen. De aanbevelingen en
slotbeschouwingen die daaruit voortvloeien, zullen belangrijke bakens zijn voor het
toekomstige jeugd- en kinderrechtenbeleid.
Ik wil mij engageren om het belang van infrastructuur voor de culturele en
jeugdsector te valideren en te investeren in de verbetering ervan. Mijn administratie
zal een masterplan uitwerken voor de eigen infrastructuur evenals een
langetermijnvisie voor de brede culturele en jeugdinfrastructuur ontwikkelen.
Ook in 2019 ondersteun ik cultuureducatieve verenigingen via zowel projectsubsidies
als structurele subsidies. Het actieplan II Cultuur-Onderwijs wordt verder
geïmplementeerd. Ik zal verder inzetten op een uitbreiding van het culturele aanbod
voor de allerkleinsten en de samenwerking tussen cultuur en kinderopvang.
De Ambrassade zorgt voor de verdere uitbouw van het informatieplatform WAT WAT.
Het Kenniscentrum Mediawijsheid zet naast de reguliere projecten zoals ‘Nieuws in
de Klas’ en ‘De Schaal van M’ in op specifieke thema’s, o.m. op desinformatie, einclusie, diversiteit en perceptie in de media.
Tot slot zal ik blijven inzetten op kortlopend onderzoek, verdiepingsstudies op de
kinderrechtenmonitor en wetenschappelijk verantwoord onderzoek in het kader van
het toekomstige jeugd- en kinderrechtenbeleid.

8

V laams Par le m e n t

1723 (2018-2019) – Nr. 1
II.

9

INLEIDING

Deze beleidsbrief geeft een laatste invulling aan de strategische en operationele
doelstellingen uit mijn beleidsnota. Per doelstelling maak ik een overzicht van de
beleidsrealisaties in de hele regeerperiode en formuleer ik de beleidsopties 2019.
Meer diversiteit tot stand brengen in het jeugdwerk blijft een belangrijke
beleidsprioriteit. Ik maak verder werk van de uitvoering van het Masterplan
diversiteit. Op de 2e #dagdiversjeugdwerk van eind maart 2019 stel ik o.a. de
resultaten voor van de projecten Bruggenbouwers en Straatburgerschap en het
Proefproject jongerenwelzijn en jeugdwerk dat werd opgestart in 2018, waarbij
gemeentelijke en stedelijke jeugddiensten een bruggenbouwfunctie krijgen tussen
residentiële voorzieningen en het lokale jeugdwerk. Ik geef er ook graag weer het
forum aan het netwerk Jeugdwerk voor allen, dat tegen dan op volle kracht zal
draaien. Ondertussen voorzie ik middelen voor een jeugdwerkplatform in de strijd
tegen racisme en discriminatie.
Ik blijf ook verder inzetten op de kracht van het jeugdwerk. De extra middelen die bij
de begrotingsopmaak 2018 werden verkregen, zal ik inzetten op de structurele
uitbouw van het brede jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel. In 2019 gaan de eerste
experimentele projecten gericht op bovenlokaal jeugdwerk van start. Ook in 2019 zal
deze nieuwe subsidielijn verder gepromoot worden naar de sector.
De tweede fase van het decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring
van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen
treedt
trouwens
in
werking:
geprofessionaliseerde
jeugdhuizen
en
geprofessionaliseerd jeugdwerk met kinderen en jongeren met een handicap kunnen
een aanvraag toen voor een structurele vierjaarlijkse werkingssubsidie vanaf 2020.
Het moet duidelijk zijn dat ik ook de steden en gemeenten niet los laat. Ik zorg
ervoor dat de nieuwe mandatarissen goed ingeleid worden. Via het netwerk
Kindvriendelijke Steden en Gemeenten en via de prijs ‘Jeugdgemeente’, de
jeugdmonitor en de versterking van VVJ inzake lokale participatie werk ik verder aan
een mentaliteitsverandering die lokale besturen stimuleert een horizontaal beleid te
voeren dat ook (alle) kinderen en jongeren betrekt.
En tenslotte engageer ik me in het proces voor de voorbereiding van het nieuwe
jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan. Ik zorgde ervoor dat de volgende regering meer
zal moeten focussen op een paar grote prioritaire transversale uitdagingen. Een
eerlijke evaluatie van het huidige JKP is hiervoor een goede basis. Ik zorg ervoor dat
het eindrapport voor de verkiezingen beschikbaar is. Anderzijds volg ik met
belangstelling de voorbereidingen voor het nieuwe plan. De slotbeschouwingen die
we van het VN-comité voor de Rechten van het Kind zullen ontvangen in het voorjaar
en de nieuwe EU Jeugdstrategie zullen een richtlijn zijn. Maar vooral de vijfjaarlijkse
staat van de jeugd en ander onderzoeksmateriaal over Vlaamse jongeren, is hierbij
essentieel. Ik zal blijven inzetten op kortlopend onderzoek, verdiepingsstudies op de
kinderrechtenmonitor en wetenschappelijk verantwoord jeugdbeleid, en wil de
werking van het JOP alle ruimte geven. De resultaten en publicaties van de vierde
JOP-monitor, de schoolmonitor, de jeugdmonitor en de ISCWeB survey zullen in het
voorjaar van 2019 breed bekend worden gemaakt.
Ik kijk er al naar uit om hier ook de volgende regeerperiode mee aan de slag te
gaan.
Sven Gatz
Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
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III.

STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

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

We ondersteunen het bestaande jeugdwerk in al zijn facetten

1.1.1 Ontmoetingsplekken stimuleren voor jongeren onderling én intergenerationeel
Beleidsrealisaties 2014-2018
De afgelopen regeerperiode heb ik rond dit thema heel wat initiatieven genomen om
zowel lokale besturen als het jeugdwerk te stimuleren om (creatief) na te denken over
ruimte voor kinderen en jongeren. De focus lag hierbij op:

•

•

•

de plaats van kinderen en jongeren in de publieke ruimte: er werden goede
praktijkvoorbeelden ontsloten via twee brochures “Kijk… zo doen wij dat” (2015
en 2017) en ‘Kijk … zo doen zij het’ (2018) met respectievelijk voorbeelden uit
Vlaanderen en Europese en andere landen over het gebruik van publieke ruimte
door kinderen, jongeren en jeugdwerk. Bij de Europese voorbeelden was er
bijkomend bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen.
ruimte voor jongeren in een stedelijke context: “Ruimte voor Jeugdwerk” was één
van de vier focussen in het traject “Jeugdwerk in de stad” (2016-2017). Dit
thema werd bij een aantal events meegenomen, zoals het ‘Gluren bij de buren’ in
Namen en ook op het Intercity Youth-congres in Leuven waar een bezoek werd
gebracht aan verschillende interessante voorbeelden in Leuven en Brussel.
Daarnaast heb ik in het kader van de projectoproep Straatburgerschap (Young in
BXL) 250.000 euro uitgetrokken voor de ondersteuning van 8 projecten.
Bedoeling is in te spelen op het Brusselse sociale weefsel met als doel
stadsjongeren te ‘verbinden’ om te participeren aan de Brusselse samenleving.
Het experimenteel project van Toestand vzw werd in 2017 afgerond. Het
resulteerde in een handboek rond het gebruik van leegstaande ruimte, dat in mei
2018 aan het grote publiek werd voorgesteld.
gedeeld ruimtegebruik: Ik ondersteunde De Ambrassade om twee trajecten rond
gedeelde ruimte uit te werken: het project “Ruimte delen is ruimte creëren”
(2016-2018) en het project “Collect & Connect” rond mede-actorschap van
jeugdwerk in de publieke ruimte (2018). Daarnaast overlegde ik in 2018 met de
collega-ministers
van
Onderwijs
en
Sport
rond
de
projectoproep
“Bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen”. Deze projectoproep
werd in het najaar van 2018 gelanceerd. In dat kader gaf ik in 2018 ook een
opdracht aan het samenwerkingsverband van De Ambrassade en MOEV om de
projecten die in 2019 zullen opstarten, te begeleiden.

De thema’s ruimte voor kinderen en jongeren én ruimte voor jeugdwerk zijn thema’s
die ook in de trajecten voor het label ‘Kindvriendelijke steden en gemeenten’ worden
meegenomen (2014-2016-2018).
Daarnaast besliste ik nog om het Brussel-project van vzw ADJ (Destelheide)
structureel te verankeren in de subsidieovereenkomst 2018-2021 en nam ik de
beslissing om aan De Ambrassade en Mediaraven middelen toe te kennen voor de
ontwikkeling van de webtool “Jeugdmaps” (2017). Jeugdmaps.be is een handige
webtool voor gemeenten en jeugdwerkkoepels om hun jeugdwerkinfrastructuur en
publieke jeugdruimte in kaart te brengen en te beheren. Door een goede promotie
van de webtool door de partners en het departement CJM voegden 242 Vlaamse
gemeenten intussen de gegevens over hun jeugdwerkinfrastructuur en jeugdruimte
in, en werden 3703 jeugdwerkorganisaties, 2403 jeugdwerkgebouwen en 2399
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publieke jeugdruimtes geregistreerd op jeugdmaps.be. Op deze manier konden
opnieuw verschillende jeugdwerkgebouwen worden vrijgesteld van onroerende
voorheffing.
Beleidsopties 2019
Ik onderzoek samen met De Ambrassade, Mediaraven en het departement de verdere
toekomst, verbreding en verankering van jeugdmaps.be.
Het departement CJM zorgt voor de coördinatie van de selectie en de ondersteuning
van de projecten ‘Bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen’. De
projectoproep wordt gelanceerd in het najaar van 2018 en de beslissing wordt
genomen in het voorjaar 2019.
De thema’s “ruimte voor kinderen” en “jongeren én ruimte voor jeugdwerk” worden
verder meegenomen in het nieuwe traject (2019-2020) voor het label
‘Kindvriendelijke steden en gemeenten’ (zie punt 1.1.9.). In 2019 publiceert De
Ambrassade een onderzoek naar jeugdwerk en publieke ruimte, en koppelt daaraan
een publieksmoment.
1.1.2 Inzetten op vernieuwen
jeugdverblijfcentra

van

bestaande

en

creëren

van

nieuwe

Beleidsrealisaties 2014-2018
Jeugdverblijfcentra die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen een werkingssubsidie
en/of een personeelssubsidie (afhankelijk van type huis en werking). 82 centra en
hostels, waarvan vier nieuwe, kregen een jaarlijkse personeelssubsidie toegekend
voor de periode 2018-2021/2019-2022.
Er werden nieuwe subsidie-overeenkomsten opgemaakt voor de periode 2018-2021
met de twee ondersteuningsstructuren Centrum voor Jeugdtoerisme (CJT) en de
Vlaamse Jeugdherbergen (VJH). Daarnaast werd ook de subsidie-overeenkomst met
de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ) vernieuwd voor de periode 20182021.
Vanaf 1 januari 2018 heeft de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ) naast
de Hoge Rielen (Lichtaart) en Destelheide (Dworp) ook het beheer op zich genomen
van Hanenbos (Dworp), het jeugdverblijfcentrum dat door de provincie VlaamsBrabant wordt overgedragen aan de Vlaamse overheid.
De Masterplannen Infrastructuur voor Destelheide en de Hoge Rielen werden stap
voor stap uitgevoerd.
Zo werden op de Hoge Rielen vier paviljoenen opgefrist, een nieuwe bewegwijzering
aangebracht en een loods heringericht. Drie oude loodsen op de kampeergronden
werden hernieuwd en kregen boxen: een slaapbox en keukenbox in de loods en
sanitaire boxen buiten. De keuken van het restaurant en de keukens in de paviljoenen
werden aangepast; de dakstructuur van het theater werd verstevigd, en er werd een
noordwestelijke contactstrip opgericht.
Op Destelheide werd de opnamestudio gerealiseerd. Er werden ook verschillende
duurzaamheidswerken uitgevoerd: zo werd er
een middendrukcabine voor de
verwarming geïnstalleerd voor de overschakeling van stookolie naar gas en het
leidingnet werd aangepast voor overschakeling van leidingwater naar regenwater. Het
planproces voor de bouw van een nieuw paviljoen en de renovatie van de bestaande
slaapinfrastructuur werd afgerond.
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In 2016 kreeg Destelheide het kwaliteitslabel voor jeugdcentra van de Raad van
Europa voor de periode 2016-2018.
Het decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra,
ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme werd
geëvalueerd. In 2017 liet de administratie een onderzoek uitvoeren, wat in december
van dat jaar leidde tot een onderzoeksrapport met een aantal aanbevelingen. Op
basis van deze aanbevelingen werd een participatief vervolgtraject gestart, dat diende
als basis voor een knelpuntennota, die op 20 juli 2018 door mij als een mededeling
aan de Vlaamse Regering werd voorgesteld.
Beleidsopties 2019
Op basis van de knelpuntennota omtrent de evaluatie van het decreet van 6 juli 2012
houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en
de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme, zal ik de administratie opdracht geven
om een vervolgtraject op te starten om een nieuw decreet uit te werken.
Ik zal ook met aandacht het visitatiebezoek van de Raad van Europa aan Destelheide
voor de verlenging van het Europees kwaliteitslabel voor jeugdcentra opvolgen,
alsook het visitatiebezoek aan De Hoge Rielen voor de aanvraag van dit
kwaliteitslabel.
De start van de werken voor de nieuwbouw en de renovatie van het bestaande
slaapblok in Destelheide is voorzien in 2019.
Hetzelfde geldt voor de renovatie van drie verschillende gebouwen en van het
Theater in de Hoge Rielen.
1.1.3 Opmaken van een masterplan bivakplaatsen
Beleidsrealisaties 2014-2018
Meerdere acties binnen het beleidsveld jeugd gaven uitvoering aan het masterplan
bivakplaatsen.
Zo
werd
het
Kampcharter
afgesloten.
Dat
is
een
engagementsverklaring voor een optimaal kampklimaat tussen jeugdgroepen,
kampgemeenten en kampuitbaters. Verder heb ik samen met mijn collega bevoegd
voor mobiliteit een proefproject opgestart met vervoersmaatschappij De Lijn. Het
opzet was om de jeugdverblijven beter bereikbaar te maken en het kampvervoer te
verbeteren. Na een eerste evaluatie eind 2017, werd beslist om het proefproject nog
een tweede jaar te laten lopen, waardoor op kamp gaan met de bus goedkoper werd.
Dit proefproject zal in het najaar 2018 een tweede keer geëvalueerd worden, en er zal
overwogen worden om het te continueren. Daarnaast werd het aanbod van
kampeerterreinen uitgebreid door toevoeging van bijkomende terreinen van Defensie
en het Agentschap Natuur en Bos.
Eind 2017 werden nog 2 uitwisselmomenten georganiseerd door de partners binnen
de taskforce bivakplaatsen. Telkens waren een 30 à 40 personen aanwezig: uitbaters,
steden/gemeenten en gebruikers (jeugdbewegingen).
Ook op de VVJ 2-daagse in maart 2018 brachten CJT en De Ambrassade het
kampcharter opnieuw onder de aandacht bij een 25-tal jeugddienstmedewerkers. Zo
werd toegewerkt naar een warm kampbeleid in elke Vlaamse kampgemeente.
Tenslotte heeft mijn collega bevoegd voor Omgeving werk gemaakt van de omkering
van de bostoegankelijkheid. Deze werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd.
Via het FoCI investeer ik zelf bijkomend in jeugd(verblijfs)infrastructuur. Zo werd er
2.679.223 euro geïnvesteerd in bovenlokale jeugdinfrastructuur. In 2017 werd een
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derde prioriteit toegevoegd: het energiezuiniger maken van infrastructuur, de
middelen komen hiervoor uit het Vlaamse Klimaatfonds. Voor deze nieuwe prioriteit
is een prioritaire investeringssubsidie opgezet. Sinds het ontstaan van deze
investeringssubsidie in 2017 werden tot op heden 74 projecten toegekend voor een
totaalbedrag van 8.507.136 euro. Het gaat hierbij over 43 projecten voor Jeugd.
Beleidsopties 2019
De taskforce bivakplaatsen zal de uitvoering van het masterplan bivakplaatsen verder
opvolgen. Hierin wordt verder bekeken hoe landbouwers via de bestaande informatieen communicatiekanalen van de sector voldoende geïnformeerd kunnen worden over
het ter beschikking stellen van landbouwgronden als tijdelijke kampeerweide.
Aansluitend zal ik de problematiek van de afvalophaling en de toeristentaks verder
opvolgen. Op basis van het onderzoeksrapport en het participatief vervolgtraject
waarbij monitoring één van de sporen is, wordt met de sector bekeken in hoeverre
bepaalde vragen kunnen meegenomen worden in een soort monitoringstool.
Samen met mijn collega minister van Omgeving, Natuur en Landbouw zal ik verder
werken aan de uitbreiding van de zomerspeelzones door het agentschap Natuur en
Bos. Verder zal ik de aanpassing van het veldwetboek (door mijn collega minister van
Omgeving, Natuur en Landbouw) met betrekking tot het maken van kampvuren
nauwgezet opvolgen evenals de regels rond (vaste) kampvuurplaatsen en dit in
samenspraak met de jeugdsector.
We laten de lokale besturen niet los. Zo zullen de verschillende partners, zoals
VVJ/Bataljong en VVSG, aan de slag gaan met het kampcharter en is het de bedoeling
om het zoveel mogelijk te laten ondertekenen door gemeenten, uitbaters en
jeugdgroepen.
Het kampcharter wordt opgenomen binnen opkamp.be. Daarbij gaat het zowel over
de opname van digitaal te ondertekenen charters voor alle partijen, als de
mogelijkheid om visueel weer te geven in welke steden en gemeenten, welke partners
het charter hebben ondertekend.
Daarnaast zal de werkgroep jeugdtoerisme van De Ambrassade zich blijven
engageren als expertengroep, om het masterplan bivakplaatsen verder mee te
ondersteunen en uit te werken. VVJ/Bataljong zet het komende jaar zijn experten
ruimte prioritair in op ‘mobiliteit door de ogen van kinderen en jongeren’.
Ik zal zelf verder blijven investeren in tenten, om – na de recente stockverhoging minimaal deze stock op peil te houden. (zie ook 1.1.5.).
1.1.4 Brandveiligheid in jeugdlokalen blijft een bijzonder aandachtspunt
Beleidsrealisaties 2014-2018
De Ambrassade werkt via de werkgroep Jeugdlokalen aan het sensibiliseren en
ondersteunen van jeugdverenigingen en lokale besturen rond het thema
brandveiligheid.
Beleidsopties 2019
In de nieuwe brochure ”Bouwproces” van De Ambrassade wordt aandacht besteed
aan de brandveiligheid. Kosten in het kader van brandveiligheidswerken voor
jeugdverblijfcentra kunnen (als één van de drie thema’s) gesubsidieerd worden via
Toerisme Vlaanderen.
De werkgroep jeugdlokalen zal in 2019 ook voor het eerst een vorming voor
jeugdwerkers opzetten in functie van het thema jeugdlokalen. Deze ‘train de trainer
jeugdlokalen’ krijgt vorm in de loop van het najaar 2018 en zal doorgaan in het
voorjaar van 2019. Bedoeling is om jeugdwerkondersteuners de nodige bagage te
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geven om het lokale jeugdwerk te ondersteunen m.b.t. hun jeugdlokalen. Thema’s
zoals duurzaamheid, brandveiligheid, energiezuinigheid zullen hier sowieso mee op de
agenda staan.
Tenslotte blijft De Ambrassade via de website jeugdlokalen.be en de werkgroep
jeugdlokalen Vlaamse jeugdorganisaties ondersteunen in hun brandveiligheidsbeleid
en hun infrastructuurbeleid in het algemeen.
1.1.5 Investeren in
jeugdverenigingen

eigentijds

kampeermateriaal

ten

behoeve

van

de

Beleidsrealisaties 2014-2018
De afgelopen regeerperiode is er een inhaalbeweging geweest in de aankoop van
nieuw kampeermateriaal. Enerzijds om de stock op peil te houden (jaarlijks worden er
gemiddeld een 120-tal tenten buiten dienst gesteld wegens schade of slijtage),
anderzijds om toch een bescheiden winst in het aantal beschikbare tenten te boeken
om tegemoet te komen aan het hoge aantal aanvragen. Dit heeft er voor gezorgd dat
de Uitleendienst voor Kampeermateriaal voor de Jeugd (ULDK) in 2018 het hoogst
aantal tenten in stock heeft van de afgelopen 10 jaar: 2134 seniortenten en 3204
patrouilletenten (tegenover 2040 seniortenten en 2855 patrouilletenten in 2009). Er
werden in deze regeerperiode, 170 dubbeldakzeilen voor patrouilletenten (74.154,86
euro) aangekocht. In de periode 2015-2017 werd een aankoop gerealiseerd van 461
seniortenten voor (1.374.930,26 euro). Ook in 2018 werd er nog een bedrag van
317.000 euro aan tenten besteed. Deze zullen tegen de zomer van 2019 geleverd
zijn. De keuze voor het type van tenten werd steeds genomen in overleg met de
vertegenwoordigers vanuit de sector.
In 2016 werd de aanvraagprocedure volledig gedigitaliseerd. Het aanvragen van
tenten gebeurt nu online en groepen kunnen te allen tijde de status van hun dossier
raadplegen. Dit vermindert de administratieve lasten voor de aanvrager aanzienlijk.
In 2018 werd het reservatieprogramma geëvalueerd en aangepast waar nodig om de
gebruiksvriendelijkheid te verhogen.
Beleidsopties 2019
Voor 2019 staat er opnieuw een gelijkaardige investering gepland voor de aankoop
van nieuwe tenten. Daarnaast wordt vanaf 2019 een scansysteem via elektronische
chips uitgerold voor verdere digitalisering en automatisering van de afhaal- en
inleverprocedure. Op die manier kan de ULDK perfect nagaan welke tent aan wie
wordt uitgeleend en kan ook de levensduur van de tenten beter gemonitord worden.
1.1.6 Bijzondere aandacht voor het stedelijk jeugdbeleid
Beleidsrealisaties 2014-2018
Ik werkte met het departement CJM het traject ‘Jeugdwerk in de stad’ uit via zes
events (2016-2017). Er werd ingezoomd op vier thema’s: een aanwezig jeugdwerk,
een toegankelijk jeugdwerk, een divers jeugdwerk en een kwaliteitsvol jeugdwerk.
Alle resultaten zijn terug te vinden op de website www.jeugdwerkindestad.be. In
november 2017 ging in Leuven een Europees en Vlaams congres over jeugdwerk
(Intercity Youth-congres) door met meer dan 20 verschillende workshops en
plaatsbezoeken, 3 keynotes over armoede in de stad, ruimte en vrijetijdsparticipatie.
Dit congres werd georganiseerd in samenwerking met VVJ en de stad Leuven.
VVJ organiseerde de voorbije regeerperiode jaarlijks het centrumstedenoverleg (CSO)
voor coördinatoren van jeugddiensten uit de centrumsteden. Hier wordt heel wat
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expertise uitgewisseld rond stedelijkheid en jeugdbeleid. Het CSO kwam in 2018 4
keer samen met gemiddeld 9 centrumsteden en de VGC. Thema’s waren o.a.
diversiteit, monitoring, speelpleinwerking, drugsbeleid…
Vanaf 2014 werden er jaarlijks jeugdhuisprojecten rond artistieke expressie en
ondernemerschap gesubsidieerd. De helft van de projecten situeerden zich binnen een
centrumstad.
In 2017 werd bij de beoordeling van de beleidsnota’s van jeugdverenigingen rekening
gehouden met het nieuwe criterium ‘stedelijkheid’. 48 verenigingen namen in hun
beleidsnota ook effectief op hoe ze omgaan met maatschappelijke uitdagingen in
stedelijke contexten. De mate van innovatie, de intensiteit en de mogelijke
draagwijdte van de initiatieven verschilde van vereniging tot vereniging, maar twintig
verenigingen namen in hun beleidsnota 2018-2021 nieuwe initiatieven op gericht naar
kinderen en jongeren in stedelijke omgevingen.
In het kader van het masterplan diversiteit werd een projectoproep sociale integratie
gelanceerd. Gelet op de aard van de problematiek werd ook vanuit steden gebruik
gemaakt van de oproep. Zie verder onder 2.1.1.
Beleidsopties 2019
Ook in 2019 zal de VVJ/Bataljong het centrumstedenoverleg Jeugd organiseren.
Initiatieven nemen m.b.t. stedelijkheid behoort tot het DNA van VVJ/Battaljong. In
2019 organiseren ze o.a. een studiereis met jeugdverantwoordelijken uit steden en
uitwisselingen tussen jeugdambtenaren met thematische expertise uit de steden.
Ik ondersteun in 2019 83 bovenlokale jeugdhuisprojecten rond artistieke expressie en
ondernemerschap. 40 projecten situeren zich binnen de centrumsteden. (Zie verder
1.1.8.)
In het voorjaar van 2019 zal ik het volledige ontsluitingsplatform van de lokale
vrijetijdsmonitor publiek gemaakt hebben. Dit platform zal de nieuwe lokale
bestuursploegen ondersteunen in de uitbouw en de opvolging van hun vrijetijdsbeleid
voor de komende jaren aan de hand van trends in hun eigen gemeente en de rest van
Vlaanderen.
De projecten sociale integratie worden ten volle uitgerold in 2019 en 2020. (Zie
verder 2.1.1.)
1.1.7 Vrijwilligers in het jeugdwerk maximaal ondersteunen
Beleidsrealisaties 2014-2018
Het ondersteunen van verenigingen via het decreet vernieuwd jeugd- en
kinderrechtenbeleid behoort tot het continu jeugdbeleid. In 2018 werden in totaal 66
landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, 11 verenigingen informatie en
participatie en 20 cultuureducatieve verenigingen gesubsidieerd. Daarnaast werden
ook vijf instellingen gesubsidieerd.
Met alle verenigingen die behalve een basissubsidie ook een variabele subsidie
kregen, werd voor 1 april 2018 een subsidieovereenkomst afgesloten voor de periode
2018-2021. In deze overeenkomsten werd ook een passage over integriteit
opgenomen met het oog op de aanduiding van een aanspreekpunt integriteit, het
volgen van vorming en het voeren van een integriteitsbeleid. Via de website
Grenslijn.be worden ook vrijwilligers ondersteund (zie 4.2.3).
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Op 1 juni dienden drie verenigingen die worden gesubsidieerd op basis van drie
modules een erkenningsaanvraag in. Uiterlijk op 15 december zal hen worden
meegedeeld of ze erkend worden vanaf 1 januari 2019.
Op 1 september 2018 dienden 36 gesubsidieerde verenigingen een projectaanvraag
in. Ook bovenlokale initiatieven voor kinderen en jongeren met een handicap en/of
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren konden een project indienen.
Uiterlijk op 1 december neem ik een beslissing over deze projecten.
Vanaf september 2018 organiseert VVJ/Bataljong haar ledenwerking ook in
expertcommissies, waarvan één onder de noemer ‘regie van vrijetijdsaanbod’, waar
o.a. rond vrijwilligerswerk en de bijdrage van vrijwilligers in het vrijetijdsaanbod
wordt gewerkt.
Jint
via

verzorgde
de
www.gostrange.be

promotie
en
een

van
Go

het
internationaal
vrijwilligerswerk
Strange
Life
in
2015
en
2017.

Het gecoördineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid kreeg vorm (zie Beleidsbrief Cultuur
8.6). Er werd een visie en actieplan ontwikkeld. Het actieplan wordt nu stap voor stap
uitgevoerd:
- de gratis vrijwilligersverzekering, werd overgenomen door de Vlaamse overheid, het
reglement, de polis en de procedure voor aanvragen werden geactualiseerd en
gedigitaliseerd. Verder wordt een aanbesteding gedaan voor de selectie van een
nieuwe verzekeraar die de verzekering zal aanbieden vanaf het voorjaar 2019.
- het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk werd versterkt en in samenwerking met
VDAB, werd een project gerealiseerd om competenties (soft skills) die vrijwilligers
opdoen tijdens het “vrijwilligen” te valoriseren naar de arbeidsmarkt toe.
- er liep een onderzoek naar de behoeften aan en de randvoorwaarden voor een
digitaal verenigingsloket;
- De Verenigde Verenigingen hebben slimgeregeld.be online gezet: een wegwijzer
voor de lokale besturen om een slim reglement vanaf haar fundamenten op te
bouwen, met tips voor een goede aanpak en modeldocumenten.
Momenteel loopt er een bilaterale samenwerking met de NYDA (in Zuid-Afrika) rond
het versterken van jongerenvrijwilligers in jeugdorganisaties om het middenveld te
versterken. De uitvoering van jaarplan 4 (2018-2019) van de implementatie van het
actieplan 2015 – 2020) zit op schema. Naast de uitwerking van een toolkit en het
opzetten van vorming rond capacitybuilding werd ook gezamenlijk een databank
ontwikkeld: https://www.myhandsandheart.org
In de loop van 2018 werd de Europese verordening rond het Europees
Solidariteitskorps (2018-2020) onderhandeld en uitgewerkt. Een eerste projectoproep
is gepland voor oktober 2018. In Vlaanderen staat Jint in voor de uitvoering hiervan.
Beleidsopties 2019
Algemeen wordt in 2019 bekeken hoe het Gecoördineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid zal
verder gezet worden qua aanpak en structuur.
Op inhoudelijk vlak zijn er o.a. de volgende inhoudelijke accenten:
- oneigenlijke praktijken op het vlak van vrijwilligerswerk worden in kaart gebracht en
indien nodig generieke beleidslijnen ontwikkeld;
- er wordt verder gewerkt aan de uitbouw van het expertisecentrum en de diensten
die het kan leveren;
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- de nieuwe vrijwilligerspolis annex digitaal aanvraagsysteem gaat effectief van start;
- de Vlaamse Regering zal op basis van de resultaten van de detailanalyse een
beslissing nemen over de verder te ondernemen stappen in het ontwikkelen van een
digitaal verenigingsloket.
Tegen het voorjaar 2019 wordt een gezamenlijke publicatie (Vlaanderen – ZuidAfrika) voorzien rond 20 jaar samenwerking NYDA en het departement CJM op vlak
van jeugd.
Naast de implementatie van het Europees solidariteitskorps (2018-2020) wordt een
nieuwe Europese verordening rond het Europees Solidariteitskorps (2021-2027)
onderhandeld in het kader van het nieuwe MFK 2021-2027.
1.1.8 Prioritair inzetten op het jeugdverenigingsleven
Beleidsrealisaties 2014-2018
In de periode 2014-2018 werd het budget voor de uitvoering van het decreet
vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid van 32.914.000 euro naar 37.956.000 euro
verhoogd. Naast een verhoging en indexering van de subsidies van de
jeugdverenigingen was het ook mogelijk om in de beleidsperiode 2014 -2018
budgettair twee projectoproepen te lanceren: een rond bruggenbouwers in 2017 en
een rond sociale integratie in 2018. De wijzigingen aan het decreet zorgen vanaf 2018
voor schaalvergroting bij de cultuureducatieve verenigingen en de verenigingen
informatie en participatie. Zie ook 1.2.3.
Sinds 2014 ondersteun ik jeugdhuisprojecten rond artistieke expressie en
ondernemerschap. In 2014 werden er 42 projecten gesubsidieerd voor een totaal
bedrag van 1.874.695 euro, in 2018 waren er reeds 75 projecten en bedroeg het
subsidiebedrag 3.145.000 euro. Voor 2019 worden 83 projecten betoelaagd voor een
bedrag van 3.474.000 euro.
In 2018 werd een eerste fase van het decreet 22 december 2017 houdende de
subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere
doelgroepen, van kracht: 7 organisaties kregen een werkingssubsidies toegekend
(art. 13 van het decreet) en vernieuwende bovenlokale jeugdwerkinitiatieven voor
kinderen en jongeren met een handicap en/of maatschappelijk kwetsbare kinderen en
jongeren, konden op 1 september 2018 een projectaanvraag indienen binnen de
subsidielijn “experimentele projecten” (art. 16 van het decreet van 20 januari 2012
houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid).
Het Vlaams Netwerk Jeugdwerk voor Allen werd in 2018 opgestart. Dit netwerk zet
een vraaggestuurd aanbod op naar lokale jeugdwerkinitiatieven die werk willen
maken van een inclusiever en diverser jeugdwerk. Het masterplan Diversiteit en/in
het Jeugdwerk werd gelanceerd voor het publiek op 23 februari 2018, de eerste Dag
van de Diversiteit. Het Vlaams Netwerk Jeugdwerk voor Allen heeft hierin een
prominente plaats. In het najaar van 2018 werd een nieuwe communicatie-campagne
opgezet om het aanbod naar de lokale besturen en jeugdverenigingen nog beter
kenbaar te maken.
Jeugdwerkinitiatieven die tot eind 2017 een subsidie ontvingen van de provincies,
worden verder gefinancierd door Vlaanderen. In 2018 en 2019 zal dit gebeuren via
overgangsmaatregelen.
De 2de Europese Jeugdwerkconventie vond plaats in the Egg in Brussel (april 2015)
met meer dan 550 deelnemers uit quasi alle landen van de EU en de Raad van
Europa. Het resultaat was een gezamenlijke Europese verklaring omtrent Jeugdwerk
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van de deelnemers. Dit vormde de basis voor de uitwerking en bespreking van de
eerste Aanbeveling rond jeugdwerk van de Raad van Europa. Deze werd aangenomen
door het Comité van ministers van de Raad van Europa op 31 mei 2017.
In opvolging hiervan organiseerde de Vlaamse jeugdwerksector op 12 juni 2018 het
congres #Jeugdwerkwerkt, een agenda voor de toekomst van het jeugdwerk in
Vlaanderen. Er waren meer dan 550 aanwezigen. In de voorbereidende processen
coördineerde De Ambrassade een traject waarbij het hele jeugdwerk betrokken werd
om te komen tot vijf prioritaire uitdagingen die de agenda van de toekomst vormen,
en werd er met een inhoudelijke denktank een DNA en missie van het jeugdwerk
uitgewerkt. Het departement CJM was hierin vertegenwoordigd.
Het Masterplan Diversiteit 2018-2020 focust op jeugdwerk (zie 2.1.1). We zetten in
op
het toegankelijker maken van het jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbaren.
Sinds 2016 wordt in uitvoering van het werkplan 2016-2018 van de Raad alsook van
Agenda 2020 van de Raad van Europa in verschillende Europese expertengroepen
gewerkt rond het thema jonge vluchtelingen en de rol van jeugdwerk. Vanuit
Vlaanderen wordt hier op een actieve wijze aan deelgenomen.
Via de projectgroepen hield ik ook de vinger aan de pols inzake de evoluties m.b.t.
EVC, VKS en het kwaliteitskader. Binnen de krijtlijnen van het gecoördineerd
vrijwilligerswerk zal ik met mijn collega-ministers van Werk en Onderwijs afstemmen
om in de toekomst een meer gemeenschappelijke competentietaal te spreken.
Hierdoor kan de mobiliteit van individuen op de arbeidsmarkt of in een leertraject
verbeteren, en kunnen competenties, los van de context waarbinnen ze werden
opgedaan, zichtbaarder worden.
In 2015 werd, conform het Vlaams Regeerakkoord, de regularisatie van de gescoprojecten beslist. In de jeugdsector ging het om 136 werknemers in 29 organisaties
en een budget van 3.300.000 euro. Ik heb ervoor gezorgd dat een
regularisatievergoeding werd toegevoegd aan de subsidie-enveloppe van de
organisaties die op basis van de sectorale decreten al een werkingssubsidie
ontvingen. Voor de andere organisaties is een afbouwscenario uitgewerkt: in 2018
kregen deze organisaties voor een laatste keer een vergoeding.
In december 2016 vatte de Vlaamse Regering het traject aan om onderhandelingen te
voeren over een nieuw Vlaams Intersectoraal Akkoord. Voor de meeste sectoren
(waaronder Socio-Cultureel, Jeugd/PC 329.01) is dit het vijfde sociaal akkoord. Deze
onderhandelingen hebben uiteindelijk tot een akkoord geleid dat op 8 juni 2018 werd
ondertekend. Ook de structureel gesubsidieerde organisaties uit de jeugd- en
cultuursector zullen extra middelen krijgen om de arbeidsomstandigheden te
verbeteren. Binnen VIA5 worden onze beleidsdomeinen gevat in PC 329.01 (SociaalCultureel en Jeugd vormen ongeveer 40% van dit paritair comité) dat goed is voor
11.600 VTE en voor een bijkomende financiële injectie van 6.718.482 €. Het geld
binnen PC 329.01 zal volledig worden gespendeerd om een deel van de historische
achterstand inzake eindejaarspremie weg te werken.
Beleidsopties 2019
Het budget voor de jeugdverenigingen blijft in 2019 status quo ten opzichte van
2018.
Jeugdwerkinitiatieven die tot eind 2017 een subsidie ontvingen van de provincies,
worden ook in 2019 verder gefinancierd door Vlaanderen.
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De tweede fase van het decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van
bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen
treedt in werking: geprofessionaliseerde jeugdhuizen en geprofessionaliseerd
jeugdwerk met kinderen en jongeren met een handicap kunnen een aanvraag toen
voor een structurele vierjaarlijkse werkingssubsidie vanaf 2020. De derde (en laatste
fase) volgt dan in 2020.
Op 1 december 2018 zal ik bekendmaken welke vernieuwende bovenlokale
jeugdwerkinitiatieven voor kinderen en jongeren met een handicap en/of
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren zullen starten binnen de subsidielijn
“experimentele projecten” .
In 2019 worden in totaal 83 jeugdhuisprojecten ondersteund: 48 projecten hebben
tot doel de artistieke expressie van jongeren te bevorderen, 35 projecten
ondersteunen het ondernemerschap van jongeren. Het totale toegekende
subsidiebedrag is 3.474.500 euro, met een maximum van 45.000 euro per project.
Het Vlaams Netwerk Jeugdwerk voor Allen wordt verder uitgebouwd: de regionale
overlegtafels worden gecontinueerd en versterkt, het aantal vormingen en
procesbegeleidingen worden uitgebreid. Per regio worden acties opgezet afhankelijk
van de nood aangegeven door de regionale netwerktafel. Zo wordt alvast een folder
van de aanwezige inclusieve speelpleinwerkingen verspreid overheen Vlaanderen.
In 2019 zullen de projecten sociale integratie van start gaan voor 16 verenigingen.
Op niveau van de Joint Council on Youth (JC) in de Raad van Europa worden
beleidslijnen (of een CoM Aanbeveling) rond jonge vluchtelingen en de rol van
jeugdwerk uitgewerkt. Deze worden normaliter in het najaar 2018 door de JC
goedgekeurd om dan te worden voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad
van Europa. Omtrent de implementatie van de aanbeveling rond jeugdwerk van de
Raad van Europa werd een high level expert group opgericht waar de Vlaamse
administratie actief aan meewerkt. O.a. de 3de Europese Jeugdwerkconventie in 2020
onder Duits EU Voorzitterschap wordt hier mee voorbereid.
In het kader van het vijfde Vlaamse Intersectorale Akkoord voor de Social Profit is
een stijging van de eindejaarspremie vanaf 2020 voorzien. In 2019 worden er
eenmalig middelen voorzien voor de toekenning van eco-cheques voor een
totaalbedrag van 2.144.244 €.
Ik ondersteun voluit de baseline van het congres #jeugdwerkwerkt dat jeugdwerk een
basisrecht is voor àlle kinderen en jongeren. Want iedereen heeft het recht om zich
écht jong te voelen, én om daar zoveel mogelijk ruimte voor te krijgen. Daarom is er
méér jeugdwerk nodig en moeten we als samenleving de keuze maken om méér te
investeren in kinderen, jongeren en het jeugdwerk. Vandaar zal De Ambrassade in
2019 een nieuwe publicatie schrijven rond #Jeugdwerkwerkt die nog meer vorm kan
geven aan het DNA, de missie en de agenda van het jeugdwerk. Deze publicatie
wordt ook aangevuld met basiskennis over het Vlaamse jeugdwerk en kan zo een
referentiewerk worden voor nieuwe, toekomstige of ervaren jeugdwerkers.
Het departement zal in het volgende beleidsjaar verder inzetten op een traject om in
samenwerking met het jeugdwerk en De Ambrassade gegevens te verzamelen, zowel
in de context van rapportering en evaluatie, erkenning, als gegevensbeheer.
1.1.9 Inzetten op kindvriendelijke steden en gemeenten
Beleidsrealisaties 2014-2018
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1.1.9 Inzetten op kindvriendelijke steden en gemeenten
Beleidsrealisaties 2014-2018
In deze beleidsperiode mocht ik drie maal aan steden en gemeenten het label
uitreiken: op 21 oktober 2014 aan 7 gemeenten/steden, op 6 november 2016 aan 8
19
gemeenten/steden en op 17 juni 2018 aan 9 gemeenten/steden.
In 2017 werd het secretariaat van de jurywerking kindvriendelijke steden en
gemeenten overgedragen van VVJ naar de afdeling Jeugd. De tijd die hierdoor bij VVJ
vrijkwam, werd ingevuld door het innoveren en het optimaliseren van de toolkit
kindvriendelijke steden en gemeenten en van de begeleiding die steden en
gemeenten kunnen volgen om het label te behalen. Er werd in 2017 een
intervisiemoment georganiseerd tussen de jury en de steden en gemeenten die in
2014 het label behaalden. In 2018 werd een denkdag met de jury georganiseerd over
de verdere verankering van het label kindvriendelijke steden en gemeenten en de
beoordeling van de dossiers.
VVJ en Keki legden in 2017 voor de komende beleidsperiode (2018-2020) een
structurele samenwerking vast rond het vormgeven van kindvriendelijk beleid en het
implementeren van kinderrechten op lokaal niveau. Deze samenwerking spitst zich
toe op een inhoudelijke ondersteuning van en de wederzijdse verrijking voor beide
organisaties.
Er werd in 2018 een opdracht toegekend aan de Artesis Plantijn Hogeschool
Antwerpen en Hogeschool Gent om tot een geactualiseerde visietekst op
kindvriendelijke steden en gemeenten te komen.
Nog in 2018 werd een praktijkdag rond Kinderrechten als kompas voor het lokaal
beleid georganiseerd door de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen.
Samen met mijn collega minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur lanceerde ik in
2017 de digitale tool ‘jeugdmonitor’. Deze tool wil lokale besturen een duwtje in de
rug geven bij het uitstippelen van kindvriendelijk beleid. Met de jeugdmonitor, een set
van online vragen, krijgen lokale besturen de kans om aan de jonge burgers hun
mening te vragen over hun buurt, school, mobiliteit,…
Vanaf 2018 ondersteun ik het Vlaams netwerk kind- en jeugdvriendelijke steden en
gemeenten, een samenwerkingsverband tussen steden/gemeenten die reeds het label
behaalden. Het netwerk wil het lokale jeugdbeleid op alle beleidsdomeinen
versterken. Ook niet-labelsteden/gemeenten kunnen deel uitmaken van dit netwerk.
Beleidsopties 2019
De digitale tool ‘jeugdmonitor’ zal verder gepromoot worden.
Met de betrokken partners (VVJ/Bataljong, jury, departement CJM en het netwerk
KVSG) wordt een visie ontwikkeld rond de verdere uitbouw van het label
kindvriendelijke steden en gemeenten, waarbij bijzondere aandacht gaat naar de
rolverdeling van de verschillende partners en de verankering van het label in het
Vlaams beleid. De geactualiseerde visietekst over kindvriendelijke steden en
gemeenten, die in 2018 werd opgemaakt, is hierbij een leidraad.
Er wordt een intervisiemoment georganiseerd tussen de jury en de steden en
gemeenten die in 2016 het label behaalden, alsook een schriftelijk feedbackmoment
voor de steden en gemeenten die het label in 2014 behaalden.
Ik ondersteun verder het netwerk kindvriendelijke steden en gemeenten.
1.1.10 We organiseren, i.s.m. externe partners, de jaarlijkse buitenspeeldag
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Ik organiseerde deze regeerperiode jaarlijks de Buitenspeeldag samen met volgende
partners: Departement CJM, VVJ, ISB, Nickelodeon, Ketnet, VTMKZOOM, Studio 100
TV, Nickelodeon Jr. en KADET.

Beleidsopties 2019
Op woensdag 24 april 2019 zal de twaalfde Buitenspeeldag georganiseerd worden met
volgende partners: Departement CJM, VVJ/Bataljong vzw, ISB vzw, Nickelodeon,
Nickelodeon Jr., Ketnet, VTMKZOOM, KADET en Studio 100 TV. Het departement CJM
neemt louter nog een coördinerende rol op.
Die dag wordt aangegrepen als bewustmaking dat kinderen 365 dagen per jaar
kunnen buitenspelen. Een signaal niet enkel naar kinderen en hun ouders, maar ook
naar (lokale) politici, middenveldorganisaties, gemeentelijke diensten om op lokaal
niveau voldoende natuurlijke, avontuurlijke en groene spelprikkels te voorzien en na
te denken over een speelweefselplan.
De transversale projectoproep voor het bewegingsvriendelijker maken en openstellen
van schoolspeelplaatsen sluit hierbij aan.
1.2

We bieden oplossingen aan voor bestaande problemen

1.2.1 Decreet op de jeugdverblijven evalueren
Beleidsrealisaties 2014-2018
Het decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra,
ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme werd
geëvalueerd (met uitzondering van het luik rond de vzw ADJ). In 2017 liet de
administratie een onderzoek uitvoeren, wat in december van dat jaar leidde tot een
onderzoeksrapport met een aantal aanbevelingen. Op basis van deze aanbevelingen
werd een participatief vervolgtraject gestart, dat diende als basis voor een
knelpuntennota, die op 20 juli 2018 als mededeling op de Vlaamse Regering kwam.
Beleidsopties 2019
Op basis van de knelpuntennota en het onderzoeksrapport over de evaluatie van het
decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra,
ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme, zal ik de
administratie opdracht geven om een vervolgtraject op te starten en om uiteindelijk
een nieuw decreet uit te werken. (Zie ook 1.1.2.)
1.2.2 De werking van de gemeentelijke jeugdraden monitoren en desgevallend de
decreetgeving terzake wijzigen
Beleidsrealisaties 2014-2018
De resultaten van de 1-meting werden in 2016 voorgesteld. Dit onderzoek bracht in
beeld hoe jeugdambtenaren, schepenen van jeugd en voorzitters van jeugdraden de
impact van de nieuwe beleidscontext ervaren. Het rapport bevat een aantal positieve
vaststellingen: de meer diverse aanpak in de lokale besturen met betrekking tot
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lokale inspraak en participatie, en het lokaal samenwerken over de beleidsdomeinen
heen. Er zijn ook een aantal werkpunten. Ik denk hierbij aan het feit dat de lokale
jeugdraden momenteel minder betrokken worden bij de planning en uitvoering van
het jeugdbeleid.
VVJ lanceerde in 2017 een planningstool ‘Plan het Plan’ met als doel jeugdraden,
jeugddiensten en politici te begeleiden in het proces om tegen 2019 in iedere
gemeente/stad te komen tot een strategisch meerjarenplan waar jeugdbeleid en de
noden en behoeften van kinderen en jongeren een duidelijke plaats in krijgen.
Ik gaf in 2018 extra middelen aan VVJ/Bataljong om in de periode 2018-2020
prioritair werk te maken van het verder uitbouwen en vernieuwen van haar
dienstverleningspakket naar kinderen en jongeren die aan lokale beleidsparticipatie
doen, in het bijzonder via jeugdraden. Bij de ondersteuning van lokale besturen zal
VVJ/Bataljong bovendien focussen op nieuwe vormen van participatie die naast de
traditionele jeugdraden in de gemeenten kunnen worden ingezet. Hiermee wil ik
enerzijds een antwoord bieden op de resultaten van de 1-meting. Anderzijds zal
VVJ/Bataljong met andere aanvullende middelen, voorheen afkomstig van de
provincies, ook initiatieven kunnen ontwikkelen die vanaf 1 januari 2018 niet meer
opgenomen worden door de provincies door de overheveling van taken. In dat
verband onderzochten ze de mogelijkheden en behoeften voor een regionaal
uitwisselingsmodel.
In 2015 kende ik de prijs “Jeugdgemeente van Vlaanderen” toe aan Dilbeek. In 2017
waren er twee laureaten: Leuven en Eeklo. “De participatie van de jeugd in het
gemeentelijk jeugdbeleid” is één van de 6 criteria voor de toekenning van de prijs.
Naar aanleiding van de toekenning van de prijs Jeugdgemeente van Vlaanderen
(2015-2017), werden er goede praktijkvoorbeelden ontsloten via twee brochures
“Kijk… zo doen wij dat”. In deze brochures zijn praktijkvoorbeelden van
participatieprojecten opgenomen van de kandidaat-gemeenten.
Aan het project ‘Debattle’ (2017-2018), het gemeenschappelijk project van
VVJ/Bataljong en De Ambrassade naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen,
namen minstens 150 jeugdraden deel. Doel was alle jongeren en jeugdwerkers in
Vlaanderen zo goed mogelijk voor te bereiden, te informeren, te sensibiliseren en te
activeren voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en de daaropvolgende
beleidsperiode.
Tenslotte onderzoek ik samen met mijn collega’s van de Franse Gemeenschap en de
VGC de organisatie van een gemeenschapsoverschrijdend traject waarbij jongeren uit
de verschillende gemeenschappen hun bekommernissen omtrent het jeugdbeleid in
Brussel naar voren brengen.
Beleidsopties 2019
Ik schrijf een opdracht uit om een 2-meting te realiseren in 2019-2020.
Via het project ‘Debattle’ zal de beleidsparticipatie van kinderen en jongeren n.a.v. de
opmaak van de strategische meerjarenplannen van de lokale besturen gestimuleerd
worden.
VVJ/Bataljong zal jeugdraden, jeugddiensten en politici begeleiden in het proces om
in iedere gemeente/stad te komen tot een strategisch meerjarenplan waar
jeugdbeleid en de noden en behoeften van kinderen en jongeren een duidelijke plaats
krijgen.
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VVJ/Bataljong zet in het voorjaar verspreid over Vlaanderen 5 congresdagen op rond
“lokale besturen als regisseur van beleid voor kinderen en jongeren”. Ik blijf erop
toezien dat de gemeenten de bestaande decretale verplichting respecteren om
jeugdraden te hebben, te ondersteunen, en hun advies ter harte te nemen.
In het voorjaar 2019 wens ik met BRIO een studiedag te organiseren rond
jeugdonderzoek in Brussel. De kennis over jeugd en jongeren is in Brussel immers erg
versnipperd. Daarnaast beoog ik een participatief traject op te zetten waarbij
jongeren zelf aan het woord komen over hun prioriteiten, het aanbod aan
voorzieningen dat er in Brussel voor hen bestaat, en de problemen die ze graag
aangekaart willen zien.

1.2.3 Bestaande subsidieregels binnen het decreet vernieuwd
kinderrechtenbeleid evalueren en desgevallend optimaliseren

jeugd-

en

Beleidsrealisaties 2014-2018
Samen met de reflectiegroep werd het decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid in de
afgelopen jaren geëvalueerd. Dat zorgde onder andere voor de aanpassing van een
aantal erkenningscriteria waarbij vooral werd gestreefd naar: schaalvergroting binnen
de cultuureducatieve verenigingen en de verenigingen informatie en participatie; de
mogelijkheid om in de periode 2018-2020 fusies aan te gaan tussen
jeugdverenigingen, de afstemming van de beleidsperiode voor de organisaties met
een bijzondere opdracht (De Ambrassade, JINT, de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten
en -consulenten (VVJ), het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) en de
Kinderrechtencoalitie) op de regeerperiode; vierjaarlijks de mogelijkheid om nieuwe
erkenningen aan te vragen.
In 2018 werd de subsidielijn “experimenteel jeugdwerk” uitgebreid naar het
bovenlokaal
jeugdwerk,
waardoor
bovenlokale
jeugdwerkinitiatieven
voor
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en kinderen en jongeren met een
handicap een projectaanvraag kunnen indienen.
Beleidsopties 2019
De decreetswijziging heeft voor de cultuureducatieve verenigingen en de verengingen
informatie en participatie tot gevolg dat zij evolueren van een werking met een
bovenlokaal karakter naar een werking die zich uitspreidt over meerdere provincies.
In 2019 moet men deelnemers uit drie provincies bereiken.
In 2019 gaan de eerste experimentele projecten gericht op bovenlokaal jeugdwerk
van start. Ook in 2019 zal deze nieuwe subsidielijn verder gepromoot worden naar de
sector.
1.2.4

We

implementeren

het

decretaal

systeem

voor

kadervormingstrajecten

Beleidsrealisaties 2014-2018
Op 1 oktober 2015 trad het decreet in werking inzake de kadervorming. In 2015 werd
een evaluatieonderzoek met betrekking tot het nieuwe decreet gestart door de Vivés
hogeschool.
Het
onderzoek
liep
tussen
2015
en
midden
2018.
De resultaten ervan, waarbij zowel verenigingen als cursisten werden bevraagd,
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zullen worden meegedeeld aan de Vlaamse Regering. Nadien zal het eindresultaat
voorgesteld worden aan de sector en andere geïnteresseerden.
Tegelijkertijd met de lancering van het decreet werd ook een webapplicatie (KAVOtool) gemaakt. Deze KAVO-tool werd inmiddels al meerdere malen bijgewerkt en
aangepast. Dit gebeurde met oog voor de noden van de gebruikers. Zo werd een
klantvriendelijke tool toegevoegd die het mogelijk maakt om een koppeling te maken
tussen de KAVO tool en de eigen systemen van de verenigingen. Een nieuwe
toepassing zorgt er voor dat tegen eind 2018 de tool wordt gelinkt aan het
burgerloket.
Beleidsopties 2019
Op basis van de evaluatie zal samen met de sector een traject worden afgelegd met
de bedoeling om het decreet waar nodig bij te schaven. Een mogelijke uitbreiding van
dit decretaal systeem van kadervorming naar bovenlokale jeugdwerkinitiatieven wordt
meegenomen in de besprekingen. Op termijn moet dit resulteren in een up to date
regelgeving.
1.2.5 Regelgeving evalueren die creativiteit en initiatief van jongeren en verenigingen
belemmert. Overregulering wordt aangepakt.
Beleidsrealisaties 2014-2018
In het decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal
jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen, werden
maatregelen opgenomen om de administratieve last bij verenigingen laag te houden:
er worden structurele meerjarensubsidies voorzien (afhankelijk van de subsidielijn 4
of 6 jaar) en de jaarlijkse rapportage wordt vervangen door een tweejaarlijkse
rapportage.
De bevindingen uit de brochure ‘Regulitis’ van De Ambrassade werden verder
geanalyseerd door het agentschap Informatie Vlaanderen en in een rapport
verzameld. Er werden zowel vrijwilligers als lokale ambtenaren bevraagd over hun
ervaring met deze problematiek. Samen met De Ambrassade, VVJ, VVSG, CJT en het
agentschap Informatie Vlaanderen, werd er in Genk een workshop georganiseerd rond
regulitis bij de organisatie van kampen. Het verslag van de workshop en de goede
praktijken werden ontsloten. Op de vormingsdagen van VVJ werd extra aandacht
besteed aan ‘fuifregulitis’.
In uitvoering van de verplichting tot opmaak van een JoKER (kind- en
jongereneffectrapport) bij ontwerpdecreten die van belang zijn voor kinderen en
jongeren, heeft het departement CJM advies uitgebracht over de opmaak van een
JoKER en de ingediende JoKER’s en RIA’s nagekeken. De website en handleiding over
het JoKER werden aangepast aan de adviezen van de Raad van State en de
handleiding werd ook aangevuld met praktische richtlijnen. Ook voerde mijn
administratie een evaluatie uit met een vergelijking van internationale voorbeelden.
Beleidsopties 2019
Ik zal onderzoeken, o.a. op vraag van de Vlaamse Jeugdraad en het
Kinderrechtencommissariaat, waar de JoKER-regelgeving moet aangepast worden met
de bedoeling om het JoKER te versterken.
De tweede fase van het decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van
bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen
treedt in werking, waarbij geprofessionaliseerde jeugdhuizen en geprofessionaliseerd
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jeugdwerk met kinderen en jongeren met een handicap een aanvraag kunnen doen
voor een structurele vierjaarlijkse werkingssubsidie vanaf 2020.
In het kader van het Vlaams gecoördineerd vrijwilligersbeleid wordt verder werk
gemaakt van ‘slimme’ regelgeving (zie 1.1.7 en Beleidsbrief Cultuur 8.6).
In opvolging van het beleidsadvies van KEKI over beleidsparticipatie voor
beleidsmakers heeft mijn administratie met KEKI een overeenkomst afgesloten om
een reflectietool te ontwikkelen met het oog op het versterken van de participatie van
kinderen en jongeren aan het Vlaamse beleid. Er zal worden bekeken in hoeverre
deze reflectietool kan worden ingezet om het participatieproces in het kader van
JoKER te versterken.
1.2.6 Evalueren en herbekijken van de rol van de Vlaamse overheid t.o.v. de lokale
besturen
Beleidsrealisaties 2014-2018
De Vlaamse subsidies voor het lokaal cultuur-, jeugd- en sportbeleid werden in 2016
overgeheveld naar het Gemeentefonds, maar de Vlaamse overheid en de lokale
besturen willen wel blijven monitoren wat er lokaal leeft en speelt op vrijetijdsgebied.
Dit alles om de gemeenten te ondersteunen in het uitbouwen van een goed cultuur-,
jeugd- en sportbeleid op hun maat. Verschillende gemeenten waren van meet af aan
bij het project ‘lokale vrijetijdsmonitor’ betrokken en hebben in 2016 in overleg met
de sectororganisaties en de Vlaamse overheid een set van indicatoren samengesteld
en een concrete aanpak uitgewerkt om de nodige data te verzamelen, te verrijken en
te ontsluiten.
In 2017 werd gebouwd aan een dataverzamelingstool waarmee lokale besturen de
nodige gegevens over het vrijetijdsgebeuren binnen hun gemeente kunnen
registreren en werden de nodige voorbereidingen getroffen om een technische
koppeling met externe databronnen mogelijk te maken. Hierdoor kunnen de gegevens
van verschillende bronnen op één plek en op een uniforme manier worden
samengebracht, zodat lokale besturen er beleidsmatig aan de slag mee kunnen.
In maart 2018 werd de website www.vrijetijdsmonitorvlaanderen.be, waarop ook het
dataverzamelingstool voor lokale besturen werd geïntegreerd, gelanceerd. Na een
intensieve campagne en verschillende stimuleringsacties hebben uiteindelijk zowat
250 lokale besturen, waaronder alle centrumsteden, gegevens over hun gemeente in
de applicatie ingevoerd. Als we het aantal inwoners van die gemeenten bekijken dan
zien we dat we 87,3% inwoners bereiken. In het najaar 2018 werd op deze website
een eerste teaser van het ontsluitingsplatform, waarop heel wat gegevens
geraadpleegd kunnen worden, gepubliceerd.
Samen met collega minister bevoegd voor binnenlands bestuur lanceerde ik in 2017
de digitale tool ‘jeugdmonitor’. Deze tool wil lokale besturen helpen om een duwtje in
de rug geven bij het uitstippelen van kindvriendelijk beleid. Met de jeugdmonitor, een
set van online vragen, krijgen lokale besturen de kans om aan de jonge burgers hun
mening te vragen over hun buurt, school, mobiliteit,… Keki en VVJ leggen voor de
komende beleidsperiode (2018-2020) een structurele samenwerking vast rond het
vormgeven van kindvriendelijk beleid en het implementeren van kinderrechten op
lokaal niveau.
Het Vlaams Netwerk Jeugdwerk voor Allen werd in 2018 opgestart (zie 1.1.8).
De reflectiegroep “Lokaal-bovenlokaal jeugdbeleid” kwam regelmatig samen (20162018).
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Beleidsopties 2019
In het voorjaar van 2019 zal het volledige ontsluitingsplatform van de lokale
vrijetijdsmonitor publiek gemaakt worden. Dit platform zal de nieuwe lokale
bestuursploegen ondersteunen in de uitbouw en de opvolging van hun vrijetijdsbeleid
voor de komende jaren aan de hand van trends in hun eigen gemeente en de rest van
Vlaanderen.
De jeugdmonitor wordt verder gepromoot.
Het Vlaams Netwerk Jeugdwerk voor Allen wordt verder uitgebouwd. (zie 1.1.8)
De reflectiegroep “Lokaal-Bovenlokaal jeugdbeleid” zal ook in 2019 een aantal
samenkomen.
1.2.7 Werk maken van de interne staatshervorming en de overheveling van de taken
van de provincies
Beleidsrealisaties 2014-2018
Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en
gewijzigde financiering van de provincies voorziet dat de culturele bevoegdheden van
de provincies werden overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap op 1 januari 2018.
Vanaf 01 januari 2018 zijn de provincies niet meer bevoegd voor persoonsgebonden
materie.
Het project “Afslanking Provincies” vertaalde zich binnen het beleidsdomein Cultuur
tot een herijking van de provinciale taakstellingen vanuit de Vlaamse focus, c.q.
gealigneerd op of vertrekkende vanuit vigerende decretale kaders en actoren binnen
de bovenbouw. Mijn administratie heeft conform de afspraken in het draaiboek in
samenspraak met de provincies in diverse projectgroepen het personeel, de
instellingen, de overgangsmaatregelen, en de financiële middelen van een vlotte
overgang voorzien op 1 januari 2018.
Het jeugdverblijfcentrum “Hanenbos” werd op 1 januari 2018 overgedragen aan de
vzw “Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme”.
In 2018 werd een eerste fase van het decreet 22 december 2017 houdende de
subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere
doelgroepen, van kracht. (zie 1.1.8)
Het Vlaams Netwerk Jeugdwerk voor Allen werd in 2018 opgestart. (zie 1.1.8)
Om de lokale beleidsparticipatie van kinderen en jongeren te stimuleren werden aan
VVJ/Bataljong extra middelen toegekend (2018). Die middelen en de daarbij horende
doelstellingen werden verankerd in de subsidieovereenkomst 2018-2020 die met de
vereniging werd afgesloten.
Beleidsopties 2019
Vanuit de filosofie van een “warme overdracht” werd een transitieperiode bepaald
voor de kalenderjaren 2018 en 2019. Tijdens deze periode garandeert enerzijds een
“transitiereglement voor projectsubsidiëring” en anderzijds een exhaustieve
nominatumlijst voor werkingstoelagen de continuïteit van de voormalige provinciale
(boven)lokale initiatieven en dit in afwachting van een nieuw decretaal en flankerend
beleidskader met ingang van 1 januari 2020. Het uitvoeringsbesluit van dit nieuwe
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decreet werd een eerste keer principieel goedgekeurd op 20 juli 2018 en zal in het
najaar worden afgewerkt.
Jeugdwerkinitiatieven die tot eind 2017 een subsidie ontvingen van de provincies,
worden ook in 2019 verder gefinancierd door Vlaanderen.
De tweede fase van het decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van
bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen
treedt in werking: geprofessionaliseerde jeugdhuizen en geprofessionaliseerd
jeugdwerk met kinderen en jongeren met een handicap kunnen een aanvraag toen
voor een structurele vierjaarlijkse werkingssubsidie vanaf 2020. De derde (en laatste
fase) volgt dan in 2020.
Op 1 december 2018 zal ik bekendmaken welke vernieuwende bovenlokale
jeugdwerkinitiatieven voor kinderen en jongeren met een handicap en/of
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren zullen starten binnen de subsidielijn
“experimentele projecten” .
De

subsidielijn

“experimentele

projecten”

wordt

verder

gepromoot.

Het Vlaams Netwerk Jeugdwerk voor Allen wordt verder uitgebouwd (zie 1.1.8).
1.2.8 In samenspraak met de federale overheid werk maken van een degelijk en
realistisch GAS-beleid
Beleidsrealisaties 2014-2018
Belangrijk in dit verband is dat het Grondwettelijk Hof op 23 april 2015 heeft
geoordeeld dat de GAS-wetgeving niet strijdig is met de bevoegdheidsverdelende
regels
in
samenhang
gelezen
met
onder
meer
bepalingen
uit
het
Kinderrechtenverdrag. Daarbij aansluitend heb ik de gemeenten opgeroepen om de
GAS-wet correct en conform aan het kinderrechtenverdrag toe te passen. Het GASbeleid is in eerste instantie een federale aangelegenheid. De POD Maatschappelijke
Integratie werd belast om de steden en gemeenten een gespecialiseerde begeleiding
aan te bieden bij de toepassing van de administratieve sancties, in het bijzonder de
bemiddeling.
Beleidsopties 2019
In 2018 en 2019 wil de Vlaamse Jeugdraad samen met de federale overheid werk
maken van een tweede evaluatie en hierbij de stem van kinderen en jongeren actief
uitdragen. Ik blijf deze problematiek nauwgezet opvolgen.
SD 2 In Vlaanderen zetten we in op jeugdwerk dat alle jongeren bereikt
2.1

Iedereen moet kunnen participeren

2.1.1 Inzetten op het toegankelijk maken van het jeugdwerk voor maatschappelijk
kwetsbaren en jongeren van buitenlandse herkomst
Beleidsrealisaties 2014-2018
In 2014 werd een grootschalige bevraging omtrent participatie aan het vrijetijdsleven
uitgevoerd in samenwerking met het JOP en de steunpunten beleidsrelevant

27

V l a a m s Par l e m e nt

28

1723 (2018-2019) – Nr. 1

onderzoek Cultuur, Media en Sport met als doel het verkrijgen van meer inzicht in
participatiegedrag en attitudes van Vlamingen om participatie aan het diverse aanbod
uiteindelijk te verbreden, uit te diepen en te stimuleren. Op 4 december 2015 werden
de eerste resultaten van deze Participatiesurvey (2014) voorgesteld.
“Divers Jeugdwerk” was één van de vier focussen in het project “Jeugdwerk in de
stad” dat liep in de jaren 2016 en 2017 (JKP 1.2.17, nieuwe actie)
Het onderzoek ‘Vrije tijd van jongeren in residentiële voorzieningen’ werd als een
verdieping op de kinderrechtenmonitor uitgevoerd in de jaren 2015 en 2016. In
januari 2017 werden de resultaten voorgesteld. Uit deze aanbevelingen groeide in het
najaar van 2017 een samenwerking met het agentschap Jongerenwelzijn: het
Proefproject Jongerenwelzijn en Jeugdwerk werd opgestart in 2018, waarbij
gemeentelijke en stedelijke jeugddiensten een bruggenbouwfunctie krijgen tussen
residentiële voorzieningen en het lokale jeugdwerk (JKP 12.1.7).
Er werden 7 projecten ‘positieve identiteitsvorming’ gesubsidieerd in 2016. Tezamen
met de minister van integratie en inburgering werden deze projecten gefinancierd en
opgevolgd. Deze werden gepresenteerd aan praktijkwerkers tijdens een toonmoment
begin 2018. Jeugd neemt deel aan het Vlaams overlegplatform dat het actieplan
‘preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering’ coördineert. Om de
jeugdsector te betrekken en te informeren werd er sporadisch een sectoroverleg
georganiseerd waaraan verschillende jeugdverenigingen participeerden (zie JKP,
3.1.21 Opvolging van het thema radicalisering, preventie van gewelddadig
extremisme en de rol van het jeugdwerkbeleid in Vlaanderen).
In 2018 werd een eerste fase van het decreet 22 december 2017 houdende de
subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere
doelgroepen, van kracht (zie 1.1.8). Op basis van dit decreet konden bovenlokale
jeugdwerkprojecten die werken met kinderen en jongeren met een handicap en/of
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren een experimenteel project indienen.
Er kwamen 14 dergelijke projectaanvragen binnen, op 1 december neem ik een
beslissing over deze projecten.
In 2017 werd een projectoproep Bruggenbouwers gelanceerd. In dat kader werden 12
projecten goedgekeurd (JKP 1.2.18, nieuwe actie 2017). Voor de ondersteuning van
de 12 projecten Bruggenbouwers, werd in 2017 een begeleidingsonderzoek opgestart.
De onderzoekers verzorgden intervisiemomenten voor de gesubsidieerde organisaties
rond de sleutelelementen van een goede bruggenbouwer.
Op 23 februari 2018 werd het Masterplan ‘Diversiteit in/en het jeugdwerk’ gelanceerd,
in opvolging van het #Burgerkabinet “Geef mee kleur aan jeugd”.
In de voorbereidende fase voor dit Burgerkabinet vond een workshop plaats met 25
organisaties uit de sector. Daar kwam een uitgebreid informatieluik aan bod, alsook
een interactieve gedachtewisseling over het thema zelf én over de verwachtingen.
Een projectgroep begeleidde het proces. Er werd een breed en laagdrempelig
onlineplatform ontwikkeld waarop jongeren vrijuit ideeën konden lanceren.
Tussendoor vonden ook mini-burgerkabinetten plaats op diverse locaties in
Vlaanderen. Op het slotevenement in het Vlaams Parlement daagden 134 deelnemers
uit alle uithoeken van Vlaanderen op. Zowel inzake leeftijd, gender, woonplaats of
achtergrond was er een sterke diversiteit. Ook deelnemers uit het Netwerk tegen
Armoede, vluchtelingen, doven en slechtzienden gaven present.
Het beleidsnetwerk diversiteit vertaalde de visienota ‘Diversiteit in/en het jeugdwerk’
van de jeugdsector en de resultaten van het #Burgerkabinet verder door naar
concreet beleid. Op 14 september 2016 werd een rondetafelgesprek met de
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jeugdwerksector georganiseerd. Ik kwam er samen met vertegenwoordigers van
kinderen en jongeren, de jeugdsector, onderzoekers, experts uit het brede
middenveld, andere beleidsdomeinen en van andere beleidsniveaus. Aan de hand van
vier panelgesprekken ging ik in gesprek met experten uit allerlei beleidsdomeinen en
een 100-tal jeugdwerkers uit een breed palet van jeugdwerkinitiatieven. De
gesprekken werden opgebouwd rond vier thema’s: het theoretisch kader, het lokaal
beleid, het integraal jeugdbeleid en de uitdagingen voor het jeugdwerk zelf.
Het hele traject resulteerde in een set van beleidsaanbevelingen en engagementen
van de sector. Het was de bedoeling om in te spelen op de aanwezige diversiteit via
twee doelstellingen: met name 1) Voor ieder kind/iedere jongere die nood heeft aan
of interesse heeft in jeugdwerk een plek voorzien; 2) Door ontmoeting moeten
kinderen en jongeren mee vorm kunnen geven aan een solidaire samenleving. Met
andere woorden: werken aan sociale integratie.
Het Masterplan kwam tot stand in de samenwerking met verschillende
jeugdorganisaties die op een brede schrijfdag samenkwamen om de fundamenten te
leggen.
Het werd een strategisch plan met vier grote actieterreinen:
• Meer ondersteuning voor het jeugdwerk om met diversiteit aan de slag te gaan.
Tools en methodieken bundelen, ontwikkelen én promoten ter ondersteuning van
het jeugdwerk op Vlaams en lokaal niveau;
• Werk maken van meer sociale integratie;
• Onderzoeksnoden detecteren, bestaand onderzoek ontsluiten, wegen op de
onderzoeksagenda omtrent diversiteit;
• Verbreding naar andere sectoren en het internationale niveau.
Het plan verzamelt een bundel acties die inzetten op het creëren van gelijke
mogelijkheden voor alle kinderen en jongeren die willen deelnemen aan het
jeugdwerk en sociale integratie waarbij verbinding gerealiseerd kan worden tussen de
gescheiden circuits van de reguliere jeugdorganisaties en de doelgroepspecifieke
jeugdorganisaties.
Naar aanleiding van het Masterplan Diversiteit werd in mei 2018 een nieuwe
projectoproep gelanceerd rond ‘Sociale integratie’. Met het oog op een verdere
bekendmaking van de projectoproep werd op 19 juni een infosessie georganiseerd
voor geïnteresseerden. Op de deadline ontvingen we 70 ontvankelijke
projectaanvragen. Op 15 september besliste ik om 16 projecten goed te keuren, voor
een totaal bedrag van 1 000 000 euro. De projecten worden goedgekeurd voor een
maximale periode van 26 maanden. Ze zullen kunnen lopen tot eind 2020.
Het Vlaams Netwerk Jeugdwerk voor Allen werd opgestart (zie 1.1.8) en gelanceerd
op de eerste Dag van de Diversiteit op 23 februari 2018 in het Vlaams Parlement.
Het onderzoek Vrije tijd van jongeren in migratie werd in 2018 opgestart als een
verdieping op de kinderrechtenmonitor. In het najaar van 2018 werd een vragenlijst
voorgelegd aan jongeren uit het OKAN secundair onderwijs omtrent de beleving van
vrije tijd (JKP 3.1.20, nieuwe actie 2017).
In de bevraging voor de JOP-monitor 4 in het voorjaar van 2018 wordt de nieuwe
definitie van buitenlandse herkomst gebruikt.
Met het project Wereldspelers sloeg De Ambrassade i.s.m. de jeugdsector bruggen
tussen het jeugdwerk en jonge vluchtelingen. Op niveau van de Joint Council on
Youth (JC) in de Raad van Europa worden beleidslijnen (of een CoM Aanbeveling)
rond jonge vluchtelingen en de rol van jeugdwerk uitgewerkt. De resultaten van een
eerste grondige bevraging van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen in het kader
van een doctoraatsverhandeling worden o.a. voorgesteld en besproken op de
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(jeugd)expertgroepen van de EU en de RvE. Vermoedelijke publicatie: VUB tweede
helft 2018.
JINT heeft Europese expertise inzake diversiteit uitgebouwd via het Salto-Youth
Inclusion Resource Center, bedoeld om de Youth in Action – projectindieners te
ondersteunen in het beter bereiken van maatschappelijk kwetsbare jongeren.
Ik zette projecten rond taalstimulering op (2015-2018).
Beleidsopties 2019
De tweede fase van het decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van
bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen
treedt in werking: geprofessionaliseerde jeugdhuizen en jeugdwerk met kinderen en
jongeren met een handicap kunnen een aanvraag toen voor structurele vierjaarlijkse
werkingssubsidie vanaf 2020. De derde (en laatste fase) volgt dan in 2020.
Het Vlaams Netwerk Jeugdwerk voor Allen wordt verder uitgebouwd (zie 1.1.8).
Er is een nieuwe vragenlijst voor de Participatiesurvey 2019 in opmaak, met als doel
het verkrijgen van inzicht in nieuwe participatietrends op vlak van Jeugdwerk, Media,
Cultuur en Sport. De afnamen zullen in 2019 van start gaan.
In 2019 zal er een studiedag worden georganiseerd omtrent het onderzoek Vrije tijd
van jongeren in migratie.
In 2019 zal ook het Proefproject Jongerenwelzijn en Jeugdwerk worden afgerond en
voorgesteld.
Het Masterplan 'Diversiteit in/en het jeugdwerk' 2018-2020 wordt verder uitgevoerd.
Het departement stelde een coördinator aan en De Ambrassade organiseert een paar
keer per jaar een thematische studiedag voor het Leernetwerk. VVJ/Bataljong brengt
de tools waarvoor ze zich engageerden in het masterplan tot ontwikkeling en neemt
ze op in zijn aanbod.
Er komt een Masterclass #krachtvandiversiteit op 17 januari 2019. Het geheel wordt
gecoördineerd door een taskforce.
In uitvoering van het Masterplan ‘Diversiteit in het jeugdwerk’ wordt vooropgesteld in
2019 een indicator te ontwikkelen voor het meten van de participatiegraad van
kansengroepen aan het Vlaamse jeugdwerk.
De voortgang van het Masterplan zal in 2019 worden gepresenteerd op een nieuwe
#dagdiversjeugdwerk. Deze wordt gepland voor eind maart 2019.
Het begeleidingsonderzoek voor de bruggenbouwersprojecten wordt begin 2019
afgerond; een publicatie zal de voorwaarden voor succes en de risico’s van bruggen
bouwen in kaart brengen, en een overzicht bieden van goede praktijken. De
voorstelling van de resultaten en de publicatie van de begeleidingsopdracht
Bruggenbouwers zal mogelijks gebeuren op de #dagdiversjeugdwerk 2019, en op die
manier verspreid worden naar de brede jeugdsector.
In de loop van 2019 worden verschillende workshops opgezet o.a. rond de resultaten
van de bevraging van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. De inzichten worden
uitgebracht en gedeeld i.s.m. RvE, VUB, het Youth Partnership, e.a.
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2.1.2 We maken vrijetijdsbeleving toegankelijker voor kinderen en jongeren met een
handicap.
Beleidsrealisaties 2014-2018
Op 17 juli 2015 bepaalde de Vlaamse Regering een nieuw doelstellingenkader voor de
uitbouw van het Vlaamse horizontale gelijkekansenbeleid. Dat werd vervolgens
geconcretiseerd in actieplannen met een looptijd van 2 jaar: 2016-2017 en 20182019. In beide actieplannen werden ook acties voor Jeugd opgenomen. In het
tussentijds rapport werd verslag uitgebracht over de uitvoering van de acties uit het
eerste actieplan. De acties kregen ook een plaats in het Masterplan Diversiteit in/en
het jeugdwerk.
De subsidielijn “experimenteel jeugdwerk” werd uitgebreid naar bovenlokaal
jeugdwerk, o.a. jeugdwerk voor kinderen en jongeren met een handicap. Om
verenigingen hierover te informeren werd er op 19 juni 2018 een infonamiddag
georganiseerd. De eerste aanvragen werden ingediend op 1 september. We ontvingen
35 projectaanvragen, op 1 december neem ik een beslissing over deze projecten.
Als verdieping op de kinderrechtenmonitor werd het onderzoek ‘Vrije tijd als
handicapsituatie’, een bevraging bij kinderen met een handicap, hun ouders en
jeugdwerkers over de drempels en voorwaarden voor deelname aan het jeugdwerk,
uitgevoerd in 2014-2015. Een studievoormiddag werd georganiseerd in 2016. In de
uitvoering van het Masterplan volg ik de aanbevelingen die voortvloeien uit het
onderzoek. De Ambrassade organiseert hierrond op 16 oktober 2018 een leernetwerk
diversiteit in/en het jeugdwerk.
In 2018 startte ik een samenwerkingsovereenkomst met Inter vzw. Inter deed
verkennend onderzoek naar bestaande toegankelijkheidslabels in andere Europese
landen met het oog op het ontwikkelen van een toegankelijkheidslabel voor
Vlaanderen (in samenwerking met Toerisme Vlaanderen en het Agentschap
Onroerend Erfgoed). De resultaten van dit onderzoek zullen het startpunt vormen
voor een gezamenlijke visie-oefening met FoCi, Toerisme Vlaanderen, Agentschap
Onroerend Erfgoed en het departement CJM. In het najaar van 2018 worden een
aantal vormingen voor baliemedewerkers en andere geïnteresseerde medewerkers
van cultuurorganisaties georganiseerd over principes van toegankelijkheid en onthaal
van personen met een handicap.
Het Vlaams Netwerk Jeugdwerk voor Allen werd in 2018 opgestart (zie 1.1.8).
Beleidsopties 2019
De tweede fase van het decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van
bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen
treedt in werking: geprofessionaliseerd jeugdwerk met kinderen en jongeren met een
handicap kunnen ten laatste op 1 juni een aanvraag doen voor een structurele
vierjaarlijkse werkingssubsidie vanaf 2020.
De goedgekeurde experimentele projecten rond bovenlokaal jeugdwerk met kinderen
en jongeren met een handicap en/of maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren
kunnen van start gaan.
De uitbreiding van de subsidielijn “experimenteel jeugdwerk” naar bovenlokaal
jeugdwerk wordt verder gepromoot.
In 2019 zal Inter vzw, in het kader van de samenwerkingsovereenkomst, een analyse
maken van de haalbaarheidsstudies die in het kader van de FoCIinvesteringssubsidies voor toegankelijkheid werden uitgevoerd.
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Het Vlaams Netwerk Jeugdwerk voor Allen wordt verder uitgebouwd. (zie 1.1.8)
2.1.3 We zetten in op cultuur voor én door de jongeren
Beleidsrealisaties 2014-2018
Cultureel leren is een dynamisch gegeven, waarbij cultuureducatie één element vormt
in een samenspel van participatie, informatie, bemiddeling en creatie, in diverse
contexten zowel formeel (vb. op school), niet-formeel (vb. in een vorming) of eerder
informeel (vb. thuis of in een vereniging). Het maakt deel uit van een breder geheel
aan maatregelen die de burger in staat stellen – door het verwerven van culturele
competentie of cultureel te leren – zowel cultuur te beleven, over en van cultuur te
leren en zelf cultuur te creëren.
Via het decreet jeugd en kinderrechtenbeleid worden
cultuureducatieve verenigingen structureel gesubsidieerd.

er

in

2018

twintig

In 2018 dienden er twee gesubsidieerde verenigingen hun erkenningsaanvraag in
(met het oog op erkenning vanaf 2019). De beslissing hierover valt eind 2018. Het
betreft twee verenigingen die vandaag al een basissubsidie krijgen in het voortraject
naar erkenning.
Binnen de subsidielijn van de experimentele projecten zien we jaar na jaar dat er
verschillende verenigingen projecten indienen inzake cultuureducatie. Zo werden in de
afgelopen jaren o.a. A School Called Tribe, Urban Wo(o)rden en Nerdlab
gesubsidieerd.
Destelheide kreeg in 2017 extra subsidies voor de Brusselwerking van Dharts. Zij
organiseerden in september een gratis kunstzinnig jongerenevent: ‘Spot on’,
speelterrein voor jong artistiek geweld van Brussel tot Destelheide. Vanaf 2018 is de
Brusselwerking van Dharts ingebed in de structurele subsidieovereenkomst van vzw
ADJ (2018-2021).
Voor het 3e jaar op rij was De Ambrassade partner in het organiseren van Dig It Up
(op 19 en 20 februari), samen met JEF, Stad Antwerpen, Creative Europe Desk
Vlaanderen, Vitamine C en de partners van de Digitale Week. Het is een
inspiratiefestival voor cultuurprofessionals waar ze digitale kunst en cultuurbeleving
zelf kunnen ervaren, in dialoog gaan met pioniers in hun veld en met experts uit
andere sectoren die al ervaring hebben. Dig It Up biedt kaders, methodieken en
handvatten om de vertaalslag naar hun organisatie en/of lokale context te maken.
De afgelopen jaren heb ik samen met mijn collega-minister van Onderwijs
geïnvesteerd in een versterking van de samenwerking tussen cultuur en onderwijs. In
2016 keurde de Vlaamse Regering het actieplan ‘Cultuur en onderwijs – Samen voor
meer en beter’ goed. Via een gedeeld referentiekader, Cultuur in de Spiegel (CIS) en
het gezamenlijke instrument Cultuurkuur willen wij de werelden van cultuur en
onderwijs sterker verbinden.
Daarnaast startte in 2018 de samenwerking tussen het leerplichtonderwijs, het DKO
en cultuurorganisaties door middel van Kunstkuur (gekoppeld aan Cultuurkuur).
Ik investeer ook in leesbevordering (o.a. Bib op School) en filmeducatie via Filmclubs,
een initiatief dat getrokken wordt door het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en JEF
vzw om in de school -maar buiten de schooluren- in zoveel mogelijk en zo divers
mogelijke Vlaamse scholen kleinschalige filmclubs op te richten.
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33
event

waarbij

In samenwerking met mijn collega van Welzijn kreeg cultuureducatie voor het jonge
kind bijzondere aandacht. Het voorbije jaar schreef ik binnen dit partnerschap een
onderzoek uit naar de invloed van cultuureducatie- en participatie op de
allerkleinsten. Het onderzoek, uitgevoerd door HIVA en CuDOS, bevestigt dat vroege
cultuurbeleving correleert op vele vlakken met de cognitieve, motorische en sociaalemotionele ontwikkeling van jonge kinderen.
Op het sectormoment cultuureducatie stond ontmoeting tussen culturele spelers en
kinderopvang, expertise-uitwisseling, kennisontwikkeling, inspiratie en sensibilisering
centraal.
Publiq vzw ontwikkelde tevens een Familiemanifest, om culturele organisaties te
stimuleren een inclusief familiebeleid uit te bouwen.
Ook de jaarlijkse Kunstendag voor Kinderen zette activiteiten voor baby’s en peuters
in de kijker.
Verder heb ik de voorbije jaren jeugdhuisprojecten rond artistieke expressie
gesubsidieerd. In 2018 waren dit 40 projecten.
Jeugdculturele initiatieven die tot eind 2017 een subsidie ontvingen van de provincies,
werden in 2018 via overgangsmaatregelen verder gefinancierd door Vlaanderen.
In 2018 werd de fusie publiq BILL (ex-CJP) gerealiseerd waardoor de ondersteuning
van cultuurcommunicatie en -participatie van jong tot oud is geïntegreerd in één
organisatie.
In het kader van de Ultimas 2017, de Vlaamse Cultuurprijzen, reikte ik op het
cultuurfeest in de Antwerpse Arenbergschouwburg ook de BILL award uit. Bedoeling is
om jonge, creatieve makers exposure te bieden, maar ook om hun carrière een fikse
boost te geven.
Beleidsopties 2019
Ook in 2019 blijf ik cultuureducatieve verenigingen via zowel projectsubsidies als via
structurele subsidies ondersteunen.
Het actieplan II Cultuur-Onderwijs zal in de loop van 2019 verder geïmplementeerd
worden. Cultuurkuur/Kunstkuur wordt geoptimaliseerd als digitaal platform om de
dialoog en samenwerking tussen cultuur en onderwijs te faciliteren en beide sectoren
te inspireren.
Ook de gezamenlijke Dag van de Cultuureducatie, wordt in 2019 opnieuw
georganiseerd.
In samenwerking met Kind&Gezin, VBJK en VCOK worden de stakeholders uit het
brede culturele veld en uit de kinderopvang samengebracht om verder te werken aan
de uitbreiding van het aanbod voor de allerkleinsten en aan de stimulering van de
samenwerking tussen cultuur en kinderopvang.
Om cultuureducatie zichtbaar en duurzaam op de kaart zetten, en de slagkracht van
de diverse cultuureducatieve spelers verhogen, breng ik de werking van Vitamine C
onder bij publiq vzw. Communicatie, informatie en educatie gaan hand in hand als het
gaat over het verhogen van cultuurparticipatie.
Er worden 51 jeugdhuisprojecten “Artistieke expressie” gerealiseerd.
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2.2 Inspraak voor jongeren als basispijler voor het jeugdbeleid
2.2.1 Vlaams jeugdbeleid steeds afgetoetst door en opgebouwd mét de Vlaamse
Jeugdraad
Beleidsrealisaties 2014-2018
De Vlaamse Regering ondersteunt de VJR in haar decretale opdracht door middel van
subsidies, in het kader van de subsidieovereenkomst met De Ambrassade.
Ik organiseer op regelmatige basis een structureel overleg met vertegenwoordigers
van de VJR. Vertegenwoordigers van de VJR werden in de beleidsperiode betrokken
bij verschillende aspecten van de voorbereiding en uitvoering van het jeugdbeleid,
waaronder het #Burgerkabinet “Geef mee kleur aan jeugd”, de Vlaamse bijdrage aan
de kinderrechtenrapportage 2017, de kadervormingstool, de herziening van het
decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid en een nieuw concept
voor het JKP. Op 1 januari 2018 startte een nieuwe ploeg met drie nieuwe
prioriteiten: diversiteit, onderwijs en goed in je vel.
De VJR werd onder meer advies gevraagd over het tussentijds rapport 2015-2016 bij
het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan en over het nieuwe decreet houdende de
subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere
doelgroepen.
De VJR is een structurele partner in het kader van de Europese Gestructureerde
Dialoog. Vertegenwoordigers van de Vlaamse Jeugdraad namen deel aan de
halfjaarlijkse EU-jongerenconferenties, zetten participatietrajecten met jongeren op,
waaronder een traject over psychisch welzijn, en leverden input voor het nieuwe EUsamenwerkingskader.
Meer dan 5.000 jongeren namen deel aan het verkiezingstraject van de VJR. De
nieuwe stemgerechtigde leden werden bekend gemaakt op het slotevent in december
2017. De VJR organiseerde in 2018 verschillende open inspraakmomenten met
jongeren en jeugdwerkers. Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in
oktober 2018, stimuleerde de VJR in samenwerking met VVJ/Bataljong de organisatie
van tientallen debatten over lokaal jeugdbeleid tijdens het Debattle-weekend eind
september 2018. De VJR startte in 2018 participatietrajecten met betrekking tot
prioritaire thema’s die werden bepaald naar aanleiding van de bevraging van
honderden jongeren door de “Touristen” in 2017. Hij organiseert zelf een Vlaamse
Debattle in december 2018.
Beleidsopties 2019
Via de subsidies aan De Ambrassade blijf ik de Vlaamse Jeugdraad ondersteunen in
haar decretale opdracht als permanente megafoon van kinderen, jongeren en de
jeugdwerksector (JKP OD 3.2). Ik organiseer op regelmatige basis overleg met de
Vlaamse Jeugdraad.
De VJR wordt uitgenodigd om deel uit te maken van de stuurgroep ter voorbereiding
van het nieuwe JKP.
De VJR neemt in 2019 opnieuw de leiding in de Europese Gestructureerde Dialoog
met jongeren over het nieuwe EU-samenwerkingskader jeugd, ‘Europe, what’s next?’.
Ze betrekt verschillende groepen kinderen en jongeren bij trajecten in het kader van
de Europese Gestructureerde Dialoog.
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De VJR organiseert ook in 2019 verschillende open inspraakmomenten met jongeren
en jeugdwerkers en zet in 2019 de participatietrajecten met betrekking tot prioritaire
thema’s verder (cf. beleidsrealisaties 2018).
2.2.2 Vlaanderen ontwikkelt en hanteert strategieën om beleidsparticipatie te
verhogen
Beleidsrealisaties 2014-2018
Ik startte een netwerkgroep beleidsparticipatie op (tweede helft 2016) met actoren
van zowel buiten als binnen de overheid, waar kan worden uitgewisseld over goede
praktijken, lopende projecten, pijnpunten in huidig beleid en potentiële initiatieven.
De focus ligt op kennisuitwisseling, informatiedoorstroming en het uitbouwen van een
waardevol netwerk.
Op basis van eerdere beleidsadviezen zal Kenniscentrum Kinderrechten een traject
opstarten om een reflectie-instrument met bijhorende vorming te ontwikkelen, gericht
op organisaties die aan de slag willen met beleidsparticipatieve projecten.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen organiseerden de VVJ/Bataljong, Vlaamse
Jeugdraad, De Ambrassade en vele jeugdwerkorganisaties samen het project Debattle
ter ondersteuning van jongeren en jeugdwerkers. In september-oktober 2018
organiseerde Debattle meer dan 150 debatten in heel Vlaanderen rond lokaal
jeugd(werk)beleid.
Beleidsopties 2019
De netwerkgroep beleidsparticipatie blijft verder georganiseerd worden, waarbij
telkens twee organisaties een goede praktijk presenteren en de vergadering ook op
hun secretariaat laten doorgaan. Tijdens dit overleg zal er worden gerapporteerd over
het traject van KeKi en de reflectie-tool. In dit traject zal ook de link worden gelegd
met het netwerk aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid. Op die manier kan
de vorming worden ingezet voor o.a. sensibilisering voor een JoKER-traject.
SD 3 Jeugdbeleid krijgt vorm door doelgerichte samenwerking
3.1 Vlaanderen maakt er werk van om het jeugdwerk en jongeren internationaal te
oriënteren
3.1.1 Maximaliseren van de dialoog tussen het Vlaamse beleidsniveau en de
internationale beleidsniveaus
Beleidsrealisaties 2014-2018
Inzake Jeugd, volgen we structureel de EU en de Raad van Europa op. Deze
informatie wordt uitgewisseld met het Vlaamse beleidsniveau. Vanuit Vlaanderen is er
steeds een delegatie die deelneemt aan de EU Jeugdconferenties/Gestructureerde
dialoog waaronder de Jeugdconferentie in Sofia, met als resultaat de 11 Youth Goals.
In Wenen vond van 2 tot 4 september 2018, ook de informele raad Jeugdministers en
de DG Jeugdvergadering plaats.
Vlaanderen werkt actief mee aan de ontwikkeling en uitwerking van Europese
jongerenmobiliteitsprogramma’s, in samenwerking met de andere gemeenschappen
en andere beleidsdomeinen. Erasmus+ (2014 – 2020) wordt opgevolgd door Jeugd,
Onderwijs en Sport. Het bereikte akkoord van de triloog van het Europees
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Solidariteitskorps (2018 – 2020) is op Coreper I van 27 juni 2018 bekrachtigd.
Ondertussen werd alles via de Nationale Agentschappen in gereedheid gebracht om
de eerste lichting jongeren op basis van deze verordening naar hun opdracht te
sturen tegen halfweg oktober 2018.
Op de jongste EU-Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (luik jeugdzaken)
van 22 mei 2018 stonden een aantal belangrijke thema's op de agenda:
• De rol van jongeren bij de opbouw van een veilige, hechte en harmonieuze
samenleving in Europa.
• De rol van de jeugd bij het aanpakken van de demografische uitdagingen in de
Europese Unie.
• De toekomstige prioriteiten voor het EU-jeugdbeleid. De nieuwe EUJeugdstrategie 2019-2027 legt de prioriteit op “Engaging, Connecting,
Empowering young people”.
Verder werden een aantal projecten toegelicht: het project 'Europese jongeren samen'
van de Europese Commissie; de samenwerking tussen Frankrijk en België op het vlak
van preventie van gewelddadige radicalisering - deze resulteerde in een brochure met
een gezamenlijke verklaring van de bevoegde ministers van Jeugd, een weergave van
de voorbije werkzaamheden en een opsomming van goede praktijken en tools
waarmee de jeugdsector aan de slag kan gaan -; het werkprogramma van het
Oostenrijkse voorzitterschap (vanaf 1 juli 2018).
Beleidsopties 2019
De nieuwe EU programma’s “Erasmus” (werktitel) en het Europees Solidariteitskorps
lopen af in 2021. Er wordt verder onderhandeld over de nieuwe voorstellen om tot
een consensus van de nieuwe verordeningen te komen, Erasmus 2021 – 2028 en het
Europees Solidariteitskorps 2021-2027.
De Raad EYCS (luik jeugdzaken) onder Oostenrijks voorzitterschap op 26-27
november 2018, zal o.a. handelen over het hoofdstuk Jeugd in het nieuwe Erasmusprogramma (2021-2027), over de nieuwe EU Jeugdstrategie (2021-2027), het EUJeugdrapport (2016-2018) en de Raadsconclusies over de rol van jeugdwerk in de
context van migratie en vluchtelingenzaken. In het kader van de uitvoering van het
EU-werkplan Jeugdzaken is er een expertengroep actief.
Ik zal de nieuwe EU-jeugdstrategie als leidraad hanteren bij de voorbereiding en
opmaak van het nieuwe Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan voor de
volgende regeerperiode.
Inhakend op de nieuwe beleidsaccenten die het Europees Solidariteitskorps met zich
mee brengt en het belang dat dit hecht aan waarden als solidariteit, engagement en
burgerschap, zal ook het European Platform for Learning Mobility in zijn tweejaarlijkse
conferentie in 2019 hierop focussen. JINT zal optreden als organisator en gastheer
voor de conferentie begin april 2019 te Oostende. Bij die gelegenheid zal ook een app
en een handboek worden voorgesteld, opgebouwd rond 22 principes voor een
kwaliteitsvolle leermobiliteit. Dit is eveneens een mooie gelegenheid om 30 jaar JINT
ervaring in de schijnwerpers te zetten.
3.1.2 Onderhouden van de banden en uitwisselingsprojecten met prioritaire partners
Beleidsrealisaties 2014-2018
Er is een samenwerkingsovereenkomst 2015 – 2020 met de NYDA in Zuid-Afrika
goedgekeurd en de eerste jaarplannen ervan zijn uitgevoerd.
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Naar aanleiding van 20 jaar samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika inzake
Jeugd is het archief geordend en geïnventariseerd. Deze inventaris vormt een
objectief overzicht van de samenwerking dat de basis vormt van de publicatie over 20
jaar samenwerking op vlak van Jeugd. Eind mei – begin juni 2017 bracht ik samen
met een Vlaamse delegatie jeugdwerkers een uitgebreid bezoek aan Zuid-Afrika
onder andere n.a.v. een conferentie over vrijwilligerswerk.
Beleidsopties 2019
Het jaarplan V (2019-2020) uit de samenwerkingsovereenkomst met de NYDA in
Zuid-Afrika zal uitgevoerd worden. De gezamenlijke publicatie over 20 jaar
samenwerking inzake Jeugd met de NYDA Zuid-Afrika zal worden uitgebracht begin
2019.
3.2 Naast de samenwerking met prioritaire internationale partners, zetten we ook in
op samenwerking en uitwisseling met de naburige gemeenschappen.
Beleidsrealisaties 2014-2018
Het intra-Belgisch jeugdoverleg vindt op geregelde tijdstippen plaats om de
beleidsagenda’s af te stemmen. De administratie Jeugd coördineert en volgt dit
overleg op. Het project Bel’J, een samenwerking tussen de drie gemeenschappen,
werd geëvalueerd en verdergezet. De opdracht werd structureel verankerd in een
subsidieovereenkomst met Jint.
In 2016 werd het samenwerkingsakkoord 2016-2018 gesloten tussen Vlaanderen en
de Duitstalige Gemeenschap, ook met concrete plannen voor jeugd.
Ik werkte met het departement CJM het traject ‘Jeugdwerk in de stad’ uit via zes
events (2016-2017). Een ervan was een bezoek aan het jeugdwerk in Namen op 10
mei 2017, dat werd voorbereid en georganiseerd in overleg met de collega’s van de
Franse Gemeenschap.
Momenteel lopen de voorbereidingen voor een samenwerkingsakkoord met de Franse
gemeenschap op vlak van jeugdzaken.
Beleidsopties 2019
Een nieuw werkprogramma voor samenwerking en uitwisseling met de Duitstalige
gemeenschap van België 2019-2021 zal worden opgemaakt.
De onderhandelingen voor een samenwerkingsakkoord met de Franse gemeenschap
worden voortgezet.
3.3 Vlaanderen maakt werk van een integraal jeugdbeleid,
samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen.

met

optimale

3.3.1 Voortrekker zijn in het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-1019
Beleidsrealisaties 2014-2018
Het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) werd goedgekeurd op 17 juli
2015. Bij de ontwikkeling ervan werd rekening gehouden met bestaande
internationale en Europese kaders m.b.t. jeugd en kinderrechten. Op vraag van het
Vlaams Parlement werd halfjaarlijks gerapporteerd over 23 prioritaire acties, een
eerste keer in juli 2016.
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De kindvriendelijke versie van het JKP werd in het najaar van 2016 online gelanceerd.
Het tussentijds rapport 2015 – 2016 met bijgevoegd een aantal nieuwe acties werd
goedgekeurd op de VR van 30 juni 2017.
Het concept en traject voor de opmaak van het JKP werd grondig geëvalueerd. De
verschillende mogelijke pistes voor de toekomst resulteerden in het Besluit van de
Vlaamse Regering van 7 september 2018 betreffende het jeugd- en
kinderrechtenbeleid. Hiermee wordt de keuze gemaakt voor een actie- of projectplan
waarbij maximaal vijf prioritaire, transversale doelstellingen voor kinderen en jongeren
per regeerperiode actiegericht/ projectmatig zullen worden uitgewerkt binnen de
grote maatschappelijke doelen van het decreet. Tegelijk werd het horizontale overleg
over het jeugd- en kinderrechtenbeleid in het kader van de reflectiegroep jeugd- en
kinderrechtenbeleid decretaal verankerd en gewaarborgd dat er jaarlijks een verticaal
jeugd- en kinderrechtenoverleg plaatsvindt door de Vlaamse ministers binnen hun
eigen bevoegdheden.
De omgevingsanalyse en toekomstverkenning voor het volgende JKP werd besproken
op de Reflectiegroep XL van 4 oktober 2018. Het proces naar een prioritering van de
uitdagingen werd opgestart.
Beleidsopties 2019
De halfjaarlijkse rapportering over de 23 prioritaire acties maakt deel uit van het
eindrapport dat nog voor het einde van de regeerperiode wordt goedgekeurd en
overhandigd aan het Vlaamse Parlement.
Op een Groteprioriteitendebat in april 2019 wordt een selectie gemaakt van prioritaire
complexe thema’s die het brede jeugd- en kinderrechtenveld wil opgenomen zien in
het volgende JKP.
3.3.2 Het kinderrechtenverdrag implementeren
Beleidsrealisaties 2014-2018
Het Kenniscentrum Kinderrechten en de Kinderrechtencoalitie werden structureel
ondersteund via het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.
In december 2014 organiseerde België, met name de Vlaamse overheid in
samenwerking met de Franse Gemeenschap en de FOD Justitie, in het kader van haar
voorzitterschap van de Raad van Europa een Europese conferentie over het belang
van het kind. Daarmee zijn we erin geslaagd om de schijnwerpers te richten op de
25ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag en de nieuwe algemene commentaar
van de Verenigde Naties over het belang van het kind. Het Comité van Ministers nam
vervolgens akte van de conclusies. De Raad van Europa verzorgde een publicatie met
de resultaten van de conferentie. De conferentie was ook inspirerend voor de
strategie kinderrechten 2016-2021 van de Raad van Europa. Vlaanderen heeft een
vertegenwoordiger in het Comité kinderrechten (CAHENF) dat in 2016 van start ging.
Begeleid door een Vlaamse werkgroep schreef KEKI een advies over de vertaling van
de commentaar naar de Vlaamse context.
De coördinatie van de rapportage over het kinderrechtenverdrag is in de eerste plaats
een opdracht van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK).
Jaarlijks betaalde de Vlaamse overheid haar aandeel van 25%. Ik heb mijn volle steun
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gegeven aan de interne hervorming van de NCRK waarbij aan het middenveld een
eigen plaats werd gegeven in een adviesorgaan.
Het adviesorgaan werd actief betrokken bij de voorbereiding door de NCRK van het
gecombineerde vijfde en zesde periodiek rapport van België over de toepassing van
het kinderrechtenverdrag. Medio juli 2017 werd het rapport bij het Comité voor de
Rechten
van
het
Kind
ingediend.
In
maart
2018
dienden
de
kinderrechtencommissarissen, Unia, Myria, het Steunpunt armoedebestrijding en de
Franstalige en Vlaamse kinderrechtencoalities hun alternatieve rapporten in. Na
ontvangst van de alternatieve rapporten ontving het Comité het Belgische en Vlaamse
middenveld. In juni 2018 ontvingen we vervolgens de lijst van knelpunten (‘list of
issues’) waarop we onder coördinatie van de NCRK begin november hebben
geantwoord.
De NCRK maakte van deze rapportage ook gebruik om de nationale indicatoren
kinderrechten te actualiseren. Met haar opgedane expertise organiseerde de NCRK in
februari 2018 een internationale conferentie over kinderrechten.
Beleidsopties 2019
In het kader van de NCRK bereiden we in samenwerking met de andere overheden de
verdediging van het rapport bij het VN-kinderrechtencomité van begin 2019 voor. Dan
zullen we ook een actualisatie van de nationale indicatoren kinderrechten kunnen
voorstellen. De aanbevelingen en slotbeschouwingen die we nadien van het Comité
zullen ontvangen, komen op het goede moment om nog meegenomen te worden in
de omgevingsanalyse voor het nieuwe jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan.
In samenwerking met KEKI werk ik verder op de concretisering van het belang van
het kind in de Vlaamse context. De Kinderrechtencoalitie werkt in 2019 rond het
thema ‘onzichtbare kinderen’, o.a. jonge mantelzorgers en kinderen op straat.
3.3.3. De samenwerking tussen het jeugdwerk, cultuur, sport en media versterken
Beleidsrealisaties 2014-2018
Deze regeerperiode werd de reglementering m.b.t. gesubsidieerde infrastructuur
grondig herwerkt. De Vlaamse Regering legde nieuwe prioriteiten vast voor de periode
2017-2021: het automatiseren van theatertrekken, de toegankelijkheid van culturele
infrastructuur en het energiezuiniger maken van culturele en jeugdinfrastructuur. In
het kader van de prioriteiten van de Vlaamse klimaatdoelstelling 2030 en 2050
aangaande het verminderen van de CO2-uitstoot werd op de begroting van FoCI 5
miljoen euro voorzien voor energieleningen voor het plaatsen van zonnepanelen. Er
werd een monitoringsysteem opgezet voor het opvolgen van het energieverbruik om
de bewustwording van de sector om te investeren in nieuwe technieken
vergroten. De netwerkorganisatie PULSE kreeg ook subsidies voor de sensibilisering
van de jeugdsector (2017-2018).
Tijdens deze regeerperiode zette ik ook actief in op het verhogen van de
mediawijsheidscompetenties van de Vlaamse burger. Hierbij had ik aandacht voor het
transversale karakter van mediawijsheid en werkte ik samen met Onderwijs, Jeugd en
Welzijn. Tijdens het Burgerkabinet Media werd mediawijsheid meermaals aangestipt
als een belangrijk aandachtspunt binnen onze samenleving. De deelnemers aan het
Burgerkabinet Media schoven verschillende interessante ideeën voor acties naar voren
en formuleerden enkele relevante aanbevelingen voor het beleid.
De toekomstverkenning voor de transitie 2050 werd gezamenlijk aangepakt door
actoren uit het cultuur-, sport-, media-, jeugd- en welzijnsveld. Op 8 juni 2018 werd
het eerste transitieplatform Zorg en Samenleven georganiseerd.
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Voor de projectoproep over bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen
wordt o.a. nauw samengewerkt met Sport Vlaanderen.
Beleidsopties 2019
In de transitieprioriteit “Zorg en Samenleven in 2050” wensen we de traditionele
aspecten van welzijn en gezondheid te verbinden met de inspirerende en
confronterende invalshoeken van cultuur en sport.
Ik wil mij engageren om het belang van de culturele en jeugdinfrastructuur voor de
culturele sector te valideren en te investeren in het verbeteren ervan. Ik vraag mijn
administratie een masterplan uit te werken voor de eigen infrastructuur en een
langetermijnvisie voor de brede culturele en jeugdinfrastructuur te ontwikkelen.
3.3.4.In samenwerking met de minister van Omgeving en Toerisme de problematiek
van zonevreemde jeugdlokalen verder aanpakken
Beleidsrealisaties 2014-2018
Dit thema werd opgenomen in het masterplan bivakplaatsen en wordt opgevolgd door
de taskforce bivakplaatsen.
Beleidsopties 2019
Het thema blijft een aandachtspunt van de taskforce bivakplaatsen. (zie 1.1.3)

3.3.5. Het jeugdbeleid ondersteunt mee het Vlaams armoedebestrijdingsplan
Beleidsrealisaties 2014-2018
De acties voor kinderen en jongeren in het VAPA werden overgenomen in SD1
Armoede van het JKP; de acties voor jeugd worden mee opgevolgd via het Masterplan
Diversiteit in/en het jeugdwerk. Opmerkelijk is het project Oog voor Armoede van De
Ambrassade, dat uitmondde in een publieksmoment in 2017: i.s.m. Uit de Marge en
andere experts wou De Ambrassade via dialOOGcoaches het armoedeperspectief
meer ingang doen vinden in het jeugdwerk.
Zoals bepaald in het VAPA, werd ook voor de beleidsvelden Cultuur, Jeugd en Media
tweemaal per jaar een verticaal armoedeoverleg georganiseerd i.s.m. het Netwerk
tegen Armoede, minstens 1 ervan was telkens toegespitst op jeugd. Het Netwerk
tegen Armoede maakte structureel deel uit van het Beleidsnetwerk Diversiteit.
Binnen de krijtlijnen van het Participatiedecreet zijn er een aantal beleidsmaatregelen
die gericht inzetten op de vrijetijdsparticipatie van kwetsbare groepen in de
samenleving. Zo kunnen lokale besturen intekenen op een trekkingsrecht mits zij een
lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie realiseren of kunnen mensen in armoede beroep
doen op een financiële tussenkomst van het Fonds Vrijetijdsparticipatie (beheerd door
Demos vzw) via hun lidorganisaties. En dan is er natuurlijk UiTPAS, een spaar- en
voordelenkaart waarmee mensen in armoede -naast spaar- en ruilkansen- ook een
structurele korting krijgen op het vrijetijdsaanbod dat het UiTPAS-label draagt.
Ik heb in overleg met al deze actoren (en het Steunpunt Vakantieparticipatie) een
stapsgewijze afstemming gerealiseerd. Het doel hiervan was om voor de financieel
meest kwetsbaren de drempel te verlagen en de dienstverlening te vereenvoudigen.
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Tegelijk dient de afstemming om aanbodverstrekkers, lokale overheden en
intermediaire organisaties te sensibiliseren en te ondersteunen in het werken met
deze kwetsbare groep.
Via het Participatiedecreet werden jaarlijks participatieprojecten voor kansengroepen
ondersteund, waaronder telkens ook een aantal in de jeugdsector.
Beleidsopties 2019
In 2019 wordt het laagdrempelige platform ontwikkeld dat al het bovenlokale aanbod
aan een kansentarief verzamelt, en wordt de bovenlokale UiTPAS gelanceerd door
publiq vzw en Demos vzw. Hierdoor kunnen mensen in armoede -ongeacht of een
lokaal netwerk aanwezig is en/of een lokale UiTPAS wordt aangeboden- aan het
bovenlokale vrijetijdsaanbod participeren. Ik ben ervan overtuigd dat de bovenlokale
pas een katalysator zal zijn voor gemeenten en regio’s om de sprong te wagen.
De acties voor jeugd in het VAPA worden verder versterkt via het JKP en het
Masterplan Diversiteit in/en het jeugdwerk. Het Netwerk tegen Armoede wordt
betrokken in de voorbereiding van het nieuwe JKP en de keuze van de prioritaire
uitdagingen voor de volgende regeerperiode.

SD 4 Vlaanderen zet in op kennisopbouw: over én voor onze jongeren
4.1 We zetten volop in om onze jongeren optimaal te informeren
4.1.1 Het jeugdinformatiebeleid doeltreffender maken
Beleidsrealisaties 2014-2018
Naar aanleiding van de subsidieovereenkomst, werd bij het begin van de
beleidsperiode de decretale rol van De Ambrassade m.b.t. jeugdinformatie
uitgeklaard. De Jongerengids werd in de beleidsperiode twee keer verspreid naar alle
Brusselse en Vlaamse lagere scholen, JAC’s en jeugddiensten, meer bepaald in 2015
en in 2017.
De kindvriendelijke vertaling van het JKP 2015-2019 voor de doelgroep van 11 tot 16
jaar is online sinds het najaar 2016. Het betreft niet alleen tekstjes op maat van de
doelgroep, maar ook animatiefilmpjes en interviews met jongeren.
In 2018 sloot het departement CJM met elf verenigingen informatie en participatie
subsidieovereenkomsten voor de periode 2018-2021.
Ik vroeg mijn administratie om werk te maken van een integraal
jongereninformatieplatform om informatie, advies - en hulpdiensten zichtbaar,
vindbaar en toegankelijk maken voor jongeren, én hun begeleiders. Ik drong aan op
een breed intersectoraal samenwerkingsverband dat verspreide initiatieven
centraliseert, en zo de versnippering van jongereninformatie en advies tegengaat.
Jongeren moeten beter toegang krijgen tot informatie aangepast aan hun taal en
leefwereld. Duidelijk, bruikbaar, herkenbaar en aantrekkelijk. In een volgende fase
stelde ik De Ambrassade aan als projectleider om de contouren van het platform uit te
tekenen. De realisatie van het communicatieplatform werd opgenomen in de
subsidieovereenkomst van De Ambrassade (beleidsperiode 2018-2020).
Op 1 oktober 2018 lanceerden De Ambrassade en haar partners dit
nieuwe
informatie- en communicatieplatform WAT WAT. Het traject dat leidde tot dit platform
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werd in 2016 aangevat met een bevraging in de sector, een benchmarkonderzoek en
een analyse van de mogelijkheden. Het concept werd in 2017 besproken met
relevante partners en beleidsdomeinen, en op mijn voorstel goedgekeurd door de
Vlaamse Regering. Intussen is WAT WAT uitgegroeid tot een platform van meer dan
70 organisaties die jongeren willen informeren en toeleiden naar advies of hulp,
waaronder belangrijke actoren zoals Awel, publiq en VRT. Door de krachten te
bundelen onder één merknaam wordt de versnippering aan initiatieven, websites en
campagnes tegengegaan. WAT WAT versterkt zo de jongerencommunicatie van tal
van organisaties.
Beleidsopties 2019
WAT WAT en het partnerschap met betrekking tot het platform worden verder
uitgebouwd. De Ambrassade onderzoekt verschillende mogelijkheden: het koppelen
van een beloningssysteem aan het platform om de interactie met kinderen en
jongeren te vergroten; het uitbouwen van services die een meerwaarde bieden aan
potentiële partners die zich richten tot jongeren in verschillende beleidsdomeinen; het
betrekken van de lokale besturen bij de uitrol en content van WAT WAT in
samenwerking met de VVJ/Bataljong en de VVSG. Ik zal mijn collega ministers
aanmoedigen om over hun beleidsdomeinen te communiceren naar jongeren toe via
WAT WAT.
De subsidiëring van de verenigingen informatie en participatie wordt verdergezet.
4.1.2 Een werkpunt maken van mediawijsheid bij jongeren
Beleidsrealisaties 2014-2018
Het speerpunt van mijn beleid rond mediawijsheid is het Kenniscentrum
Mediawijsheid, dat ik de voorbije vier jaar verder heb laten groeien tot de centrale
actor binnen het Vlaamse mediawijsheidsveld. Het versterken van de werking en
vergroten van de impact van het kenniscentrum is immers noodzakelijk om een
antwoord te bieden op de vele mediawijze uitdagingen die vandaag en de komende
jaren op onze samenleving afkomen.
Om deze reden sloot ik eind 2014 een driejarige subsidieovereenkomst (2015-2017)
af met het Kenniscentrum Mediawijsheid en werd de jaarlijkse subsidie reeds
opgetrokken met een derde tot 600.000 euro. Met deze subsidieovereenkomst gaf ik
het Kenniscentrum Mediawijsheid meer verantwoordelijkheid en de nodige financiële
middelen om verder uit te groeien tot hét referentiepunt voor mediawijsheid in
Vlaanderen.
De slagkracht van het kenniscentrum werd in de nieuwe subsidieovereenkomst 20182020 nog verhoogd, met een jaarlijkse subsidie van 640.000 euro. Zo kunnen zij het
goede en nuttige werk verder zetten. Enerzijds gaf dit de mogelijkheid om hun
reguliere werking te verankeren met jaarlijks weerkerende initiatieven zoals De
Schaal van M, Nieuws in de Klas, MediaNest.be, Mediacoach, Mediawijs.be. Anderzijds
werd de opdracht van het kenniscentrum nog verder verruimd. In de eerste plaats
werd de coördinerende rol van het Kenniscentrum Mediawijsheid binnen het project
‘Nieuws in de Klas’ geïntegreerd binnen het reguliere takenpakket van het
kenniscentrum. Daarnaast kreeg het Kenniscentrum Mediawijsheid de opdracht om
haar communicatie-activiteiten verder uit te bouwen en sterker in te zetten op
externe bekendheid en zichtbaarheid bij de Vlaamse burger. Hierbij wordt
voornamelijk gefocust op het bereiken van opvoeders en begeleiders (zoals ouders,
grootouders, jeugdwerkers, … ) enerzijds en kinderen en jongeren anderzijds.
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Er werd vanuit jeugd samengewerkt met het kenniscentrum m.b.t. No Hate Speech
Platform Vlaanderen, preventie radicalisering, media-opvoeding, cyberpesten... In
2017 lanceerde Mediawijs ook een partneroproep No Hate AlterNarratief met link naar
de welzijnssector. In samenwerking met Stampmedia organiseerde het
Kenniscentrum Mediawijsheid het dialoogtraject ‘rePresent’ dat de Vlaamse
mediasector inspireerde omtrent een betere representatie van jongeren met een
migratieachtergrond in de media.
In het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid werden
Mediaraven, Ethercenter en Stampmedia verder gesubsidieerd. Elk van hen heeft
aspecten van mediawijsheid in de subsidieovereenkomst. CJP, dat eveneens
mediawijsheid als een van haar opdrachten had, fusioneerde vanaf 1 januari 2018
met Cultuurnet Vlaanderen tot vzw publiq.
Binnen de experimentele projecten werden er eveneens meerdere projecten
gesubsidieerd die met mediawijsheid verband houden. Zo werd CAD Limburg
gesubsidieerd voor een project rond gameverslaving en vzw Link in de kabel voor een
project inzake mediawijsheid bij jongeren die in instellingen verblijven.
Een participatief traject rond visievorming in functie van ‘digitale cultuur’ werd
doorlopen: het Cultuurforum op 4 oktober 2016 en de opdracht voor een studie
‘Operationeel netwerkmodel gecoördineerde decentrale dienstverlening voor de
culturele sector’, uitgevoerd door KPMG, gevolgd door een sectormoment in
september 2017.

Beleidsopties 2019
In 2019 zal het Kenniscentrum Mediawijsheid actief verder werken aan het uitvoeren
van de doelstellingen in de subsidieovereenkomst 2018-2020. De reguliere projecten
‘Nieuws in de Klas’, ‘De Schaal van M’, de website MediaNest.be, het online platform
Mediawijs.be en de Mediacoachopleiding zullen centraal blijven staan binnen de
werking van het Kenniscentrum Mediawijsheid. Daarnaast zal het kenniscentrum het
komende werkingsjaar inhoudelijk inzetten op volgende specifieke thema’s:
desinformatie, diversiteit en perceptie in de media, gebalanceerd mediagebruik en
gamen, datawijsheid, e-inclusie en e-skills voor de bijzondere jeugdzorg en mensen
met een handicap.
Voor het programma Mediacoach, een opleiding voor professionelen die werken met
kinderen en jongeren die mediawijsheid willen integreren in hun eigen praktijk en
organisatie, werkt Mediawijs samen met Cultuurconnect, LINC vzw en Mediaraven.
4.1.3 We zorgen voor een duidelijk aanspreekpunt voor kinderen
Beleidsrealisaties 2014-2018
Zie 4.1.1
Beleidsopties 2019
Zie 4.1.1 Communicatieplatform WAT WAT
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4.2 We bouwen onze kennis over onze kinderen en jongeren uit
4.2.1 Verder inzetten op onderzoek over de staat van de jeugd
Beleidsrealisaties 2014-2018
In de afgelopen jaren werd ingezet op het systematisch vergroten van de kennis over
kinderen en jongeren. Het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) is een interuniversitaire
samenwerking tussen UGent, VUB en KU Leuven en kon in de afgelopen jaren verder
uitgroeien tot een goed draaiend onderzoekssteunpunt dat op regelmatige basis
onderzoeksmateriaal naar buiten bracht. Een overzicht van hun publicaties is te
vinden op www.jeugdonderzoeksplatform.be. Het steunpuntenprogramma liep af in
2015. De Vlaamse Regering hechtte op 4 mei 2015 haar goedkeuring aan de nieuwe
beheersovereenkomst 2016-2020 met het Jeugdonderzoeksplatform.
Het JOP presenteerde in 2014 zijn derde JOP-monitor, waarbij 3000 jongeren tussen
12 en 30 jaar werden bevraagd over diverse thema’s uit hun leefwereld (onderwijs,
vrije tijd, welbevinden,…). Deze jeugdmonitor geeft vorm aan de decretale bepaling
om een ‘staat van de jeugd’ op te maken. In 2017 maakte het JOP de vragenlijsten
voor de vierde JOP-monitor (14-25 -jarigen), de schoolmonitor (14-25 -jarigen), en
de nieuwe kindmonitor (10-13 -jarigen) op. In 2018 werden deze vragenlijsten
afgenomen bij meer dan 11.000 kinderen en jongeren tussen 10 en 25 jaar. Ook werd
in 2018 in samenwerking met het JOP het internationaal ISCWeB onderzoek
uitgevoerd, een bevraging bij Vlaamse kinderen tussen 8 en 12 jaar omtrent
welbevinden.
In de jaren 2014-2018 zorgde het JOP verder voor de Vlaamse vertegenwoordiging in
verschillende internationale netwerken: Pool of European Youth Researchers (PEYR),
European Knowledge Centre for Youth Policy (ECKYP), Youth Wiki en Perspectives on
Youth.
In december 2014 stelde ik samen met het JOP de publicatie ‘Gender(en)’ voor. In
2015 stelde ik met JOP het boek ‘Divers Jong’ voor.
Tevens werd er een reeks onderzoeken rond het jeugdwerk opgezet, waarbij telkens
de werkingen, de deelnemers en de vrijwilligers bevraagd werden. In 2014-2015 werd
in deze reeks een onderzoek naar speelpleinen uitgevoerd.
Sinds 2014 wordt er halfjaarlijks een netwerkgroep Jeugdonderzoek georganiseerd. In
dit netwerk kunnen onderzoekers vanuit heel Vlaanderen resultaten uitwisselen en
samenwerkingen aangaan. Ook stuurde het departement CJM in samenwerking met
KeKi en JOP tweemaal een halfjaarlijkse Nieuwsbrief Jeugdonderzoek ‘Jong Geleerd’
uit.
In het najaar 2015 werd het Cijferboek Lokaal Jeugdbeleid 2014-2015 gepresenteerd.
De cijfers uit het cijferboek lokaal jeugdbeleid 2014-2015 zijn online beschikbaar
vanaf mei 2016 (JKP 7.3.4).
Het onderzoek ‘Ouders en Jeugdwerk’ onderzocht de drempels voor ouders om hun
kinderen aan het jeugdwerk te laten deelnemen. Het werd uitgevoerd in 2015 en
werd voorgesteld op 15 februari 2016. Odisee Hogeschool voerde een
vervolgonderzoek uit met eigen middelen om een tool te ontwikkelen voor
jeugdwerkers om om te gaan met vragen en reacties van ouders. Ik financierde
gedeeltelijk de productie en verspreiding van deze tool in 2018.
Het project basismonitoring van het departement CJM ging in 2018 van start, het
project wil in kaart brengen welke informatie op dit moment verzameld wordt. Ook
jeugdindicatoren, jeugdwerkaanbod en –participatie zullen in kaart worden gebracht.
Beleidsopties 2019
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In het ontwikkelen en ontsluiten van onderzoeksmateriaal over Vlaamse jongeren, wil
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ik de werking van het JOP verder continueren. De resultaten en publicaties van de
vierde JOP-monitor, de schoolmonitor, de jeugdmonitor en de ISCWeB survey zullen
breed bekend worden gemaakt.
De halfjaarlijkse netwerkgroep Jeugdonderzoek zal worden gecontinueerd.
Ik zal blijven inzetten op kortlopend onderzoek, verdiepingsstudies
kinderrechtenmonitor en wetenschappelijk verantwoord Jeugdbeleid.

op

de

Ik schrijf een opdracht uit voor een 2-meting lokaal jeugdbeleid.
4.2.2 We blijven inzetten op kennis over kinderrechten.
Beleidsrealisaties 2014-2018
In 2014 werd een set van indicatoren ontwikkeld met als doel de naleving van het
kinderrechtenverdrag te monitoren, vertrekkende vanuit de beleving van het kind.
Deze kinderrechtenmonitor werd elk jaar in november geactualiseerd.
Het departement CJM pleegt geregeld overleg met KEKI omtrent de onderwerpen die
in aanmerking komen voor een vraaggestuurd beleidsadvies door KEKI, onderdeel van
de subsidieovereenkomst. Bedoeling is steeds om er nadien concreet mee aan de slag
te gaan. In 2014, 2016 en 2018 maakte KEKI een actualisatie van het overzicht van
Europese en internationale beleidsagenda’s jeugd en kinderrechten, een document
dat België telkens agendeert op de Raad van de EU-ministers bevoegd voor Jeugd. In
2017
werd
een
beleidsadvies
afgeleverd
over
het
versterken
van
kinderrechteneducatie in het jeugdwerk. Dit werd voorgesteld en besproken met de
jeugdsector op 20 november 2017, verjaardag van het Verdrag inzake de Rechten
van het Kind. In 2018 leverde KEKI vanuit het perspectief kinderrechten een
belangrijke bijdrage voor de omgevingsanalyse voor het volgende JKP (2020-2024).
We hebben zowel Europese en internationale fora als Vlaamse en nationale fora op
het vlak van kinderrechten opgevolgd.
In opvolging van de Verklaring van Parijs van de Europese ministers van onderwijs,
lanceerde de Europese Commissie in 2016 een oproep voor projecten ter bestrijding
van radicalisering en gewelddadig extremisme en ter bevordering van tolerantie en
antiracisme. JINT participeert in twee netwerkprojecten die door de Nationale
Agentschappen van E+ : Youth in Action worden gerealiseerd, over een periode van 3
jaar 2017 -2019: een rond mensenrechtenvorming, en een rond jeugdwerk met en
voor jonge vluchtelingen.
KeKi is (samen met 3 andere nationale trainers) door JINT geselecteerd als partner in
het ‘Youth for human rights’ project. Het doel van het project is de sociale integratie
te bevorderen door het volledige potentieel van jeugdwerk en mensenrechteneducatie
in de context van jeugdwerk en niet-formeel leren door jongeren te versterken.
Beleidsopties 2019
De kinderrechtenmonitor wordt verdergezet in 2019. We zoeken samenwerking met
de NCRK, die een nationale set van indicatoren ontwikkelde.
4.2.3 De Vlaamse overheid brengt de problematiek van pestgedrag in beeld en zet
prioritair in op een oplossingentraject
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prioritair in op een oplossingentraject
Beleidsrealisaties 2014-2018
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Ik bracht op 29 januari 2016 i.s.m. de collega-ministers van Onderwijs, Sport en
Welzijn een beleidsdomeinoverschrijdend actieplan inzake de bevordering en
bescherming van de fysieke, psychische en seksuele integriteit van de minderjarigen,
als mededeling op de regering.
In het kader hiervan werd het Kennisplatform Integriteit, Grenslijn.be uitgebouwd,
een nieuwe website die alle expertise en informatie over grensoverschrijdend gedrag
bundelt. Vanuit Jeugd werd hier financieel aan bijgedragen. De Ambrassade was
opdrachtnemer bij het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk dat voor de uitbouw
instond. Op 26 april 2018 vond de lancering onder de naam grenslijn.be plaats. Een
tweede actie betreft het onderzoek over geweld tegen kinderen, waarvan de
resultaten in het najaar van 2018 werden gepubliceerd. In samenwerking met
jeugdorganisatie Pimento, de Vlaamse Scholierenkoepel en het departement
Onderwijs en Vorming hebben we in 2017 ingezet op peer-support.
In opvolging van het actieplan werd de toeleiding en toegankelijkheid van de Hulplijn
1712 geoptimaliseerd.

Binnen de jeugdsector zorgde ik ervoor dat het jeugdwerk beter in beeld kwam in de
jaarlijkse week tegen pesten. Zo werd binnen het Netwerk Kies Kleur tegen Pesten
een subwerkgroep Jeugdwerk opgestart door Tumult. De werkgroep integriteit
gecoördineerd door het departement CJM stond in voor de betrokkenheid van de
jeugdsector. In het kader van deze werkgroep werd op 9 november 2017 i.s.m.
Pimento en Tumult een startmoment voor aanspreekpunten integriteit georganiseerd.
Op 12 september 2018 volgde een informatie- en inspraakmoment i.s.m. De
Ambrassade.
In
de
nieuwe
overeenkomsten
met
de
jeugden
kinderrechtenorganisaties liet ik inschrijven dat elke organisatie tegen eind 2018 een
aanspreekpunt integriteit moet aanduiden, een integriteitsbeleid moet hebben en dat
het aanspreekpunt tegen 30 juni 2019 vorming moet volgen. Sensoa verzorgde een
‘Training of the trainers’.
Vlaanderen heeft mee vorm gegeven aan de No Hate Speech campagne van de Raad
van Europa. In het kader van het Masterplan Diversiteit in/en het jeugdwerk wordt
werk gemaakt van Actie 2.2.3 Sensibiliseren en vorming voorzien voor de
jeugdwerksector tegen elke vorm van racisme, discriminatie en sociale uitsluiting. In
samenwerking met de jeugdsector zet ik in het najaar van 2018 een nieuwe
campagne op om het jeugdwerk te stimuleren om zijn rol als maatschappelijke actor
in de strijd tegen racisme, discriminatie en sociale uitsluiting actief op te nemen. Ik
wil hiervoor een krachtig signaal geven en blijven inzetten op vorming en intervisie.
Beleidsopties 2019
Samen met de collega’s bevoegd voor Sport, Onderwijs en Welzijn voer ik het
actieplan 'integriteit' verder uit. Ik houd hierbij rekening met de resolutie betreffende
de voorstellen voor het versterken van de beleidsdomeinoverschrijdende aanpak
tegen grensoverschrijdend gedrag en de resultaten van het onderzoek ‘Geweld
Geteld’ en ik betrek de jeugdsector via de werkgroep integriteit.
Naast een meer toegankelijke 1712 zal ik het belang van Awel (102) blijven
onderlijnen als eerste aanspreekpunt voor kinderen en jongeren met vragen, ook als
deze gaan over pesten en geweld.
De Ambrassade kwam overeen met Pimento en Tumult om in het werkjaar 2018-2019
vier vormingen van telkens 2 dagen te organiseren voor de aanspreekpunten
integriteit in de jeugdsector
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Met Tumult kwam ik overeen dat ze via het jeugdnetwerk Kies Kleur tegen Pesten de
jeugdsector verder zullen betrekken bij het overkoepelende netwerk en de week Kies
Kleur tegen Pesten.
De sector blijft via de werkgroep integriteit betrokken bij de uitvoering van het
actieplan.
De campagne van het jeugdwerk tegen racisme, discriminatie en sociale uitsluiting
krijgt een forum op de # dagdiversjeugdwerk in maart 2019.
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IV.

KOPPELING MET DE BEGROTING

Doelstelling

Begrotingsartikel

SD 1 We bouwen de kracht van het jeugdwerk verder uit

HB0-1HBI2AB-WT
HB0-1HBI2AD-WT
HB0-1HBI2AE-WT
HB0-1HBI5BY-IS
HB0-1HDI2FA-WT
HB0-1HDI2FB-WT
HB0-1HDI2FC-WT
HB0-1HDI2FD-WT
HB0-1HDI2FY-IS
HB0-1HDI2GA-WT
HB0-1HDI2GB-WT
HB0-1HDI2HA-WT

OD 1.1 We ondersteunen het bestaande jeugdwerk in al HB0-1HBI2AB-WT
zijn facetten
HB0-1HBI2AD-WT
HB0-1HBX2AE-WT
HB0-1HBI5BY-IS
HB0-1HDI2FA-WT
HB0-1HDI2FB-WT
HB0-1HDI2FC-WT
HB0-1HDI2FD-WT
HB0-1HDI2FY-IS
HB0-1HDI2GA-WT
HB0-1HDI2GB-WT
HB0-1HDI2HA-WT
OD 1.2 We bieden oplossingen aan voor bestaande HB0-1HBI2AD-WT
problemen
HB0-1HBI2AE-WT
HB0-1HDI2FA-WT
HB0-1HDI2FB-WT
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HB0-1HDI2GB-WT
SD 2 In Vlaanderen zetten we in op jeugdwerk dat alle HB0-1HBI2AD-WT
jongeren bereikt
HB0-1HBI2AE-WT
HB0-1HDI2FA-WT
HB0-1HDI2FB-WT
HB0-1HDI2FC-WT
HB0-1HDI2GA-WT
HB0-1HDI2GB-WT
OD 2.1 Iedereen moet kunnen participeren

HB0-1HBI2AD-WT
HB0-1HBI2AE-WT
HB0-1HDI2FA-WT
HB0-1HDI2FB-WT
HB0-1HDI2GA-WT
HB0-1HDI2GB-WT

OD 2.2 Inspraak voor jongeren als basispijler voor het HB0-1HDI2FC-WT
jeugdbeleid
SD 3 Jeugdbeleid
samenwerking

krijgt

vorm

door

doelgerichte HB0-1HBX2AB-WT
HB0-1HBI2AD-WT
HB0-1HDI2HA-WT
HB0-1HDI2FA-WT
HB0-1HDI2FC-WT
HB0-1HBI5BY-IS

OD 3.1 Vlaanderen maakt er werk van om het jeugdwerk HB0-1HBI2AD-WT
en jongeren internationaal te oriënteren
HB0-1HDI2HA-WT
HB0-1HDI2FA-WT
HB0-1HDI2FC-WT
OD 3.2 Naast de samenwerking met prioritaire HB0-1HBI2AD-WT
internationale partners, zetten we ook in op
HB0-1HDI2FC-WT
samenwerking en uitwisseling met de naburige
gemeenschappen
OD 3.3 Vlaanderen maakt werk van een integraal HB0-1HBX2AB-WT
jeugdbeleid, met optimale samenwerking tussen de
HB0-1HBI2AD-WT
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verschillende beleidsdomeinen

HB0-1HBI5BY-IS
HB0-1HDI2FA-WT

SD 4 Vlaanderen zet in op kennisopbouw: over én voor onze HB0-1HBI2AD-WT
jongeren
HB0-1HDI2FA-WT
HB0-1HDI2FC-WT
HB0-1HEI2IC-WT
OD 4.1 We zetten volop in om onze jongeren optimaal te HB0-1HDI2FA-WT
informeren
HB0-1HDI2FC-WT
HB0-1HEI2IC-WT
OD 4.2 We bouwen onze kennis over onze kinderen en HB0-1HBI2AD-WT
jongeren uit
HB0-1HDI2FA-WT
HB0-1HDI2FC-WT
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BIJLAGEN
BIJLAGE 1: EEN UITTREKSEL UIT DE REGELGEVINGSAGENDA

Decreet houdende een vernieuwd jeugd –en kinderrechtenbeleid: de nodige voorbereidingen zijn
aan de gang om de volgende regeerperiode hiermee aan de slag te kunnen gaan
Decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen
en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen: is in uitvoering
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet houdende de
subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen:
wordt eind oktober definitief goedgekeurd. De tweede fase van het decreet houdende de
subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen
gaat in. Zo kunnen jeugdhuizen en jeugdwerk voor kinderen en jongeren met een handicap
vierjaarlijkse subsidies aanvragen voor hun werking vanaf 2020. De derde (en laatste) fase volgt in
2020.
Het decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra,
ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme: werd geëvalueerd,
opdracht werd geven om een vervolgtraject op te starten om op basis van de evaluatie een nieuw
decreet uit te werken.
BIJLAGE 2: OVERZICHT VAN DE WIJZE WAAROP GEVOLG WERD GEGEVEN AAN
DE RESOLUTIES EN MOTIES VAN HET VLAAMS PARLEMENT TIJDENS DE
LOPENDE REGEERPERIODE

Resolutie 811 betreffende de toegang
informatiemaatschappij door jongeren

tot

en

het

gebruik

van

diensten

van

de

1° blijvend in te zetten op mediawijsheid als beleidsprioriteit binnen het Vlaamse
jeugd- en mediabeleid, met bijzondere aandacht voor voldoende mediatoegang
voor en de mediageletterdheid van kwetsbare doelgroepen, teneinde
mediagebruikers mediawijsheidscompetenties te laten verwerven om
bewust en kritisch te kunnen omgaan met nieuwe (sociale) media;
Mediawijsheid is speerpunt in beleid zie 4.1.2
2° daarbij vast te houden aan de idee dat selectieve toegang van jongeren tot
nieuwe (sociale) media niet als het juiste antwoord wordt gezien voor bepaalde
nadelen van nieuwe (sociale) media, maar dat anderzijds daarbij ouders en
andere intermediairen wel voldoende handvatten dienen aangereikt te worden
om kinderen te begeleiden in hun mediagebruik, via onderwijsinstellingen,
centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), welzijnsorganisaties, Kenniscentrum
Mediawijsheid en andere intermediairen;
Mediawijsheid is speerpunt in beleid zie 4.1.2
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3° te onderkennen dat mediabedrijven een belangrijke rol te spelen hebben in het realiseren van een
‘beschermde participatie’ van minderjarigen, en deze te stimuleren om hun rol in deze materie op te nemen;
Zie Beleidsbrief Media
4° er bij de Federale Regering voor te pleiten om tegen het moment dat de
Europese verordening geïmplementeerd wordt in 2018, gebruik te maken
van de mogelijkheid, vervat in artikel 8 van de nieuwe algemene verordening
Gegevensbescherming, om te voorzien in een lagere leeftijd voor de toestemming
van kinderen met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij,
met name vanaf 13 jaar.

Ik gaf dit advies door aan federaal collega De Backer.

Resolutie van 27 mei 2015 betreffende de bestrijding van gewelddadige radicalisering (bevoegdheid
Jeugdbeleid)
inzake preventie en sensibilisering:
3° preventieve maatregelen te nemen die de voedingsbodem of risicofactoren voor radicalisering wegnemen.
Bijvoorbeeld door de ongekwalificeerde uit-stroom in het onderwijs, spijbelen, schoolmoeheid en
jeugdwerkloosheid tegen te gaan, via flankerend onderwijs, door te zorgen voor hulpverlening die voor
iedereen toegankelijk is, door versterkt jeugdwerk en buurtsport. Daarbij wordt van iedereen verwacht dat hij
of zij de aangeboden kansen ook probeert te grijpen;

Zie BB 2.1.1 over de gezamenlijke projectoproep ‘Positieve Identiteitsontwikkeling’organiseerde ik
mee een toonmoment om zo de geleerde lessen en goede praktijken verder te verspreiden bij
eerstelijnswerkers.
7° het brede middenveld te laten delen in de bestaande kennis en programma’s van de Vlaamse overheid rond
preventie en sensibilisering, bijvoorbeeld door een train-de-traineraanpak;
11° rond jongeren die dreigen te radicaliseren systematisch overleg tussen alle relevante partners aan te
moedigen en te faciliteren. Daarbij kan gedacht worden aan partnertafels met onderwijzend personeel,
preventiewerkers, welzijnswerkers, straathoekwerkers of verantwoordelijken van jeugd- en sportclubs, politie;

Vanuit het departement CJM wordt er ingezet op een structureel sectoroverleg met verschillende
jeugdorganisaties om zo de nodige input te verzamelen, vinger aan de pols te houden en kennis te
verspreiden. Aan dit overleg hebben al verschillende organisaties deelgenomen zoals: Uit de Marge,
De Ambrassade, VVJ, Formaat, JES, Partage en Couleurs, Bazzz, Kras jeugdwerk, Arktos en Groep
Intro. Deze lijst kan steeds worden aangepast en uitgebreid indien nodig.
inzake veiligheid en deradicalisering:
27° het Vlaams Platform Radicalisering, met zijn afgevaardigden van alle betrokken overheidsdiensten, goed
uit te bouwen. Het moet een centraal aanspreekpunt zijn dat snel de eerste tekenen van radicalisering kan
detecteren en dat daarrond snel alle informatie en expertise samenbrengt. Het moet ook dienen als een
platform dat alle kennis en expertise die opgedaan wordt, verzamelt en voor alle deelnemers beschikbaar
maakt.

Het departement CJM is vertegenwoordigd op dit platform en blijft ook het actieplan preventie van
radicalisering en polarisering zo opvolgen. Daarnaast is er het sectoroverleg waarnaar de informatie
wordt ontsloten en noden uit de praktijk worden meegenomen.
inzake gedeeld burgerschap en gemeenschapsvorming:
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40° een actief beleid van gelijke kansen en non-discriminatie te voeren om het gedeelde burgerschap te
versterken;
41° een klimaat van dialoog en respect voor diversiteit te creëren, om zo het gevoel van gedeeld burgerschap te
versterken. Een dergelijk klimaat moet in de eerste plaats gecreëerd worden via onderwijs en jeugdwerk. Beide
kunnen een positieve persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren bevorderen, en hen vreedzaam leren
omgaan met verschillen. Ook het brede middenveld, de levensbeschouwelijke gemeenschappen, de media,
welzijns- en onderwijsinstellingen en jeugd- en sportverenigingen hebben een belangrijke rol te spelen in het
scheppen van een klimaat van dialoog en respect;

Zie BB 2.1.1. rond het traject ‘Diversiteit en/in het jeugdwerk’ en de samenwerking rond het
Horizontaal Integratiebeleidsplan.
inzake samenwerking met andere beleidsniveaus:
45° best practices uit het buitenland te verzamelen en te implementeren in het Vlaamse en lokale beleid ter
bestrijding van het radicalisme. Ook de aanbevelingen van het Radicalisation Awareness Network (RAN)
moeten op die wijze omgezet worden;

In 2016 nam mijn administratie deel aan de expert groep rond ‘active citizenship, prevention of
marginalisation and violent radicalisation’ op initiatief van de Europese commissie. Hier werd een
toolbox ontwikkeld met theoretische achtergrond en een bundeling van goede praktijken vanuit de
verschillende lidstaten die hebben deelgenomen. Deze brochure verscheen in 2017 en werd dit jaar
vertaald en beschikbaar gemaakt voor het Vlaamse jeugdwerk.
inzake ouders, familie en naaste omgeving:
50° alle initiatieven te ondersteunen die geloofwaardige tegenverhalen of counternarratives ontwikkelen
waarmee het extremistische discours ondermijnd kan worden;

Zie BB 4.1.2 rond de initiatieven van de No Hate campagne.
In de strijd tegen radicalisering en gewelddadig extremisme werd in 2016 een samenwerking
opgezet tussen de 3 gemeenschappen in België en de Franse overheid toegespitst op jeugdbeleid. Er
kwam een gezamenlijke verklaring en een uitwisselingsprogramma werd voorbereid. De ministers
van beide landen bevestigden het belang van een inclusief, emanciperend en preventief jeugdbeleid.
Er werden vervolgens 3 bijeenkomsten georganiseerd met verschillende focussen, gericht op
uitwisseling en inspireren via goede praktijken.
52° in te zetten op brede preventieve gezinsondersteuning via ‘Huizen van het Kind’ en via het jeugdwerk;

Zie BB 2.1.1 over de gezamenlijke projectoproep ‘Positieve Identiteitsontwikkeling’ organiseerde ik
mee een toonmoment om zo de geleerde lessen en goede praktijken verder te verspreiden bij
eerstelijnswerkers.
inzake de rol van de media:
53° te investeren in maatschappelijke initiatieven die een tegenverhaal bieden aan digitale propaganda op
internet en sociale media;

Zie BB 4.1.2 rond de initiatieven van de No Hate campagne.
Zie BB 3.1.2. rond de samenwerking tussen Frankrijk en de Belgische ministers van jeugd.
In de strijd tegen radicalisering en gewelddadig extremisme werd in 2016 een samenwerking
opgezet tussen de 3 gemeenschappen in België en de Franse overheid toegespitst op jeugdbeleid. Er
kwam een gezamenlijke verklaring en een uitwisselingsprogramma werd voorbereid. De informatie
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over het hele traject werd verspreid bij het Vlaams overlegplatform en sectoroverleg. In 2018 werd
het verslag overhandigd aan de EU-ministerraad.

55° zelf een positief inclusief verhaal te ontwikkelen en te verspreiden via al haar infokanalen,
waaronder de sociale media.
Zie BB 4.1.2 rond de initiatieven van de No Hate campagne.
Zie BB 4.1.1 over het opstarten van een communicatieplatform voor kinderen en jongeren.

Resolutie van 11 januari 2017 betreffende de ontoelaatbaarheid van schoonheidswedstrijden voor
kinderen
1° in het beleid ten aanzien van kinderen in te zetten op het bevorderen van het
zelfvertrouwen en een positieve lichaamsbeleving;
Zie 3.3.2
Ik zie erop toe dat het recht van het kind [erkennen]om te worden beschermd tegen
economische exploitatie en tegen het verrichten van werk dat naar alle waarschijnlijkheid
gevaarlijk is of de opvoeding van het kind zal hinderen, of schadelijk zal zijn voor de
gezondheid of de lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke of maatschappelijke
ontwikkeling van het kind’ (artikel 32), wordt nageleefd.
2° in overleg met de Federale Regering na te gaan welke juridische mogelijkheden er zijn om
schoonheidswedstrijden voor kinderen jonger dan 16 jaar te verbieden
Zie collega bevoegd voor Welzijn
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BIJLAGE 3: INHOUDELIJKE RAPPORTERING OVER DE OPVOLGING VAN DE
AANBEVELINGEN VAN HET REKENHOF.

Nihil
BIJLAGE 4: OVERZICHT VAN DE WIJZE WAAROP GEVOLG WERD GEGEVEN AAN
DE ARRESTEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF EN VAN HET HOF VAN JUSTITIE
WAARIN VLAAMSE DECRETEN WERDEN VERNIETIGD OF ONGRONDWETTIG OF
STRIJDIG MET HET EU-RECHT WERDEN BEVONDEN.

Nihil

BIJLAGE 5: OMZETTING EU-RICHTLIJNEN

Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de
voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages,
vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten
Wordt omgezet door de federale regering. Specifiek m.b.t. jeugd, volg ik, in overleg met JINT, op of
deze Richtlijn vrijwilligersvriendelijk wordt omgezet.
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