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Jeugdbeleidsplan - Duurzame ontwikkeling en internationaal engagement
Het Vlaams Jeugdbeleidsplan streeft naar een evenwicht tussen een economische, ecologische en
maatschappelijke agenda. De bedoeling is de kritische capaciteit van kinderen en jongeren te ontwikkelen ten opzichte van niet-duurzame levenswijzen, hierover in debat te gaan en mee uitwegen te zoeken. Hiertoe worden een aantal doelstellingen vooropgesteld.
1. a)

Welke initiatieven zijn er sinds het begin van de legislatuur genomen om de blik van kinderen
en jongeren op Europese, internationale en mondiale thema’s aan te scherpen?

b)

Op welke wijze werden de nodige erkenning, waardering en stimulansen gegeven aan internationaal engagement?

c)

Op welke wijze werd er in het kader van het Jongerenpact een traject opgezet rond de betekenis van “waardig werk” voor jongeren, met daaraan ook een internationaal luik? Wat is de
stand van zaken?

d)

Welke initiatieven zijn er genomen om meer maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren
gebruik te laten maken van programma’s voor internationale mobiliteit? Wat is hier concreet
gerealiseerd? Wat zijn de doelgroepen? Wat is de kostprijs?

2. a)

Welke initiatieven zijn er genomen om kinderen en jongeren en groepen uit te rusten met kennis en inzicht rond duurzame ontwikkeling en met competenties om duurzame keuzes te maken?

b)

Welke initiatieven zijn er genomen om lokale besturen te laten inzetten op inburgeringstrajecten en –coaching tussen jongeren met en zonder migratieachtergrond? Wat is de stand van zaken? Graag een gedetailleerd overzicht per provincie. Wat is de kostprijs?

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Peeters (nr. 825), Bourgeois (nr. 781), Schauvliege
(nr. 882) en Smet (nr. 885).
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1. a) en b) Deze vraag betreft de uitvoering van operationele doelstelling 24.1. van het Vlaams
Jeugdbeleidsplan (“De blik van kinderen en jongeren op Europese, internationale en mondiale
thema’s is aangescherpt”). Over de uitvoering hiervan werd door de Vlaamse Regering aan het
Vlaams Parlement gerapporteerd op 22 juli 2013. Ik verwijs hierbij meer bepaald naar p. 49
van
dit
rapport
(Stuk
2158
(2012-2013)
–
Nr.
1,
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2012-2013/g2158-1.pdf
c) “Werk” was een van de tien thema’s die werden geselecteerd uit de ‘Jong in 2020’bevraging, een ruime bevraging van kinderen en jongeren in Vlaanderen, die de Vlaamse
Jeugdraad in opdracht van de afdeling Jeugd uitvoerde in 2012. Uit het rapport bleek duidelijk dat jongeren ‘waardig werk’ wensen, en dat ze meer jobs voor laaggeschoolden willen,
ook als oplossing voor armoede. Ze vroegen ook naar een erkenning van vrijwilligerswerk op
de arbeidsmarkt. Het aspect kinderarbeid en de lageloonlandenproblematiek in een internationale context kwamen niet in beeld.
Tijdens de kick-off van de Jongerenpactcampagne werden de tien thema’s met jongeren en
stakeholders samen verder uitgediept en geformuleerd als uitdagingen. We werkten hiervoor
nauw samen met een “living library” van veertien jongeren. Op de “YouTop” van 5 mei gingen 150 jongeren, politieke vertegenwoordigers en maatschappelijke stakeholders met elkaar
in debat en werd in een van de tien werkgroepen, in antwoord op de vijf geformuleerde beleidsuitdagingen, ook een selectie gemaakt van drie engagementen binnen het thema werk.
Geen discriminatie en ongelijkheid van kansen voor jonge werkzoekenden en zorgen voor
waardig werk voor iedereen waren hierbij het leidmotief. Men vroeg om meer te investeren in
werkomstandigheden, in betere jobs: leefbare jobs, en een aanpak van zwart werk. De Living
Libraries, samen met vertegenwoordigers van beleidsmakers en maatschappelijke stakeholders, bepaalden welke engagementen in het pact terecht kwamen.
Op die manier konden we op 26 juni 2012 bij de ondertekening van het Jongerenpact 2020
tien engagementen afspreken waar niet alleen jongeren in Vlaanderen maar ook de Vlaamse
Regering en maatschappelijke stakeholders zich achter schaarden om van Vlaanderen een betere plek te maken voor jongeren tegen 2020. Voor “Werk” luidde het finale engagement: Tegen 2020 werken onderwijs en de bedrijfswereld samen zodat jongeren meer kansen krijgen
om de arbeidsmarkt (bv. knelpuntberoepen en andere) te leren kennen (bv. door stages, bedrijfsbezoeken, interimarbeid,…), om de stap naar werk succesvol te maken en jongeren aan
te moedigen om de stap naar het ondernemerschap te zetten. Verschillende stakeholders engageerden zich om met dit engagement aan de slag te gaan. Op
http://www.jongerenpact2020.be/werk staan de concrete acties met betrekking tot het thema
werk, zo ook een aantal acties binnen een internationale context..
d) Van de door Jint met Europese middelen ondersteunde initiatieven voor internationale mobiliteit behoorde tot 2010 nog 22% van de deelnemers maatschappelijk kwetsbare jongeren.
Sinds 2011 steeg dit tot 30% van de deelnemers.

2. a) Deze vraag betreft de uitvoering van operationele doelstelling 24.2. van het Vlaams
Jeugdbeleidsplan (“Individuele kinderen en jongeren worden uitgerust met kennis en inzicht
rond duurzame ontwikkeling en met competenties om duurzame keuzes te maken”). Over de
uitvoering hiervan werd door de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement gerapporteerd
op 22 juli 2013. Ik verwijs hierbij meer bepaald naar p. 49 – 50 van dit rapport (Stuk 2158
(2012-2013) – Nr. 1, http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2012-2013/g2158-1.pdf
b) In het kader van de initiële projectoproep betreffende de implementatie van het concept
‘Samen Inburgeren’ in 2011, was er slechts één project dat zich specifiek op jongeren richtte.
Dit project van Hogeschool Gent streeft ernaar om over een periode van drie jaar 100 duo’s te
vormen die samen het traject afleggen. Hiervoor werd een subsidie van 20.250 euro
toegekend. Er werden reeds 41 duo’s gevormd.
Het voorzien van projectmiddelen voor de opzet van een ‘Samen Inburgeren’ concept was
slechts eenmalig en met de bedoeling om het concept verder te testen, te evalueren en eventueel bij te sturen. Het is de bedoeling dat het concept, ook zonder subsidie, wordt opgepikt om
te werken rond sociale cohesie, participatie en taalverwerving. Alle informatie om dit te doen
is vrij beschikbaar via de website www.sameninburgeren.be. Ik heb geen zicht op de mate
waarin dit ook al effectief is gebeurd. Projecten worden aangemoedigd om zich te registreren
op de website, maar tot nu toe heeft niemand dit gedaan (behalve dan de gesubsidieerde projecten).
Het concept ‘Samen Inburgeren’ zal in de loop van 2014 nog eens extra onder de aandacht
worden gebracht, ook bij lokale besturen.
Het concept past alvast in de formulering van de Vlaamse beleidsprioriteit m.b.t. jeugdwerk
voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in het decreet van 6 juli 2012 houdende
de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid. Het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012 bepaalt de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidiering op basis van de tweede Vlaamse beleidsprioriteit.
De geselecteerde gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie moeten minstens:
1 ° het particulier jeugdwerk ondersteunen dat kinderen en jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties bereikt;
2° ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voorzien voor jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties;
3° voorzien in een jeugdwerkaanbod dat kinderen en jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties bereikt en dit minimum tijdens de
zomervakantie, met aandacht voor taalstimulering Nederlands, al dan niet via subsidiëring.

