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Professionalisering gemeentelijk jeugdbeleid - Ondersteuning
Het jeugdbeleid wordt steeds professioneler. Op gemeentelijk vlak is er nood aan ondersteuning en
begeleiding om het jeugdbeleid op een steeds professionelere en meer gerichte manier in te vullen. De
minister liet in zijn beleidsbrief optekenen dat hij dit wil ondersteunen.
Met Plankuren, de vormingsdagen voor ambtenaren, was er een goed middel om deze professionalisering door te zetten. De provinciale vormingsdagen werden zesmaal over heel Vlaanderen in december
georganiseerd.
In de beleidsbrief verwijst de minister voor 2014 naar de optie dat gemeentebesturen die dat wensen,
de mogelijkheid krijgen om feedback te krijgen over de invulling van de Vlaamse beleidsprioriteiten
voor het jeugdbeleid en hun meerjarenplan. Daarnaast zou tijdens de volgende Plankuren, een sessie
“helpdesk afdeling jeugd” aangeboden worden.
1. Wat is de stand van zaken van die feedback? Hoe is dit concreet verwezenlijkt en hoeveel gemeenten hebben hier gebruik van gemaakt? Wat zijn de meest voorkomende vragen en opmerkingen?
2. Wordt er in de toekomst een soort van “best practices” opgenomen in het handboek lokaal jeugdbeleid?
3. Hoe hebben de andere organisaties zoals VVJ en Karuur deze vraag naar ondersteuning ervaren?
Hebben zij suggesties of opmerkingen over hoe we deze dienstverlening nog kunnen aanscherpen?

PASCAL SMET
VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 329 van 19 februari 2014
van PETER GYSBRECHTS

1. Van juni tot december 2013 vroegen en ontvingen een 160-tal gemeentebesturen feedback op hun
ontwerp van subsidieaanvraag in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd. Daarnaast
werden door de Vlaamse sectoradministraties ook de dertien centrumsteden bezocht. Tijdens deze
bezoeken werd feedback gegeven over hun specifieke onderdelen van het meerjarenplan.
De meest gestelde vragen handelden over hoe of tot op welk niveau de subsidievoorwaarden
vertaald en geconcretiseerd moesten worden binnen BBC. Ook over de koppeling van
deelrapportagecodes, de financiële vertaling en het al dan niet gebruiken van indicatoren werden
door de gemeentebesturen heel wat vragen gesteld aan de afdeling Jeugd van het Vlaams
Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media. De vragen gingen niet zozeer over hoe uitvoering
geven aan de Vlaamse beleidsprioriteiten, maar wel over het gebruik van en de vertaling van het
beleid binnen het instrument BBC.
2. Na de verwerking van al de subsidieaanvragen kan inderdaad bekeken worden of goede
voorbeelden verder verspreid kunnen worden via het handboek of andere kanalen. In dat opzicht
wordt tijdens de dossierbehandelingsfase door de dossierbehandelaars van de afdeling Jeugd extra
aandacht besteed aan het verzamelen van goede voorbeelden.
3. Het ondersteunen en begeleiden van lokale besturen bij de ontwikkeling van het lokaal
jeugdbeleid en de participatie van kinderen en jongeren aan dat beleid, vormt de kernopdracht van
VVJ en Karuur. In samenwerking met de afdeling Jeugd en de V.V.S.G. wordt op regelmatige
basis overlegd hoe ondersteuning en dienstverlening geoptimaliseerd en het aanbod beter op elkaar
afgestemd kan worden.

