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II. INLEIDING DOOR DE MINISTER  

Versterkend jeugdbeleid voor alle kinderen en jongeren 

Wat betekent het om op te groeien in de 21e eeuw?  Opgroeien in een wereld die 

steeds sneller verandert door digitalisering en internationalisering, brengt nieuwe 

kansen met zich mee maar ook nieuwe uitdagingen. Nog nooit kwamen kinderen 

zo vroeg in contact met de brede wereld of waren jongeren zo geconnecteerd met 

elkaar. Hoe zien zij hun toekomst? Welke accenten vinden zij dat wij moeten leggen 

in ons beleid?  

In de komende legislatuur wil ik hun stem verkondigen binnen de regering en in 

het parlement. Daarbij willen we meer dan ooit werk maken van een maatschappij 

waar kinderen en jongeren de nodige ruimte krijgen om écht jong te zijn.  

In hun school, wijk, stad of gemeente. Waar dan ook: elk kind heeft recht op 

gelijkwaardige kansen en een onbezonnen jeugd; elk kind heeft ook recht op vrije 

tijd. Meer dan vroeger vraagt dit inspanningen. Het belang van het kind moet hierin 

steeds voorop staan. Als coördinerend minister van jeugd- en kinderrechten zal ik 

hierop toezien.  

30 jaar na de goedkeuring van het VN-Kinderrechtenverdrag, blijft het verdrag 

actueler dan ooit: non-discriminatie, het recht op participatie, het belang van het 

kind en het recht op (over)leven… Het zijn fundamentele en universele principes 

en rechten waar vandaag nog steeds zeer streng moet op worden toegezien. Het 

verdrag zal dan ook mijn leidraad zijn.  

Jong zijn betekent ook initiatief kunnen én mogen nemen. Onze jongeren zijn 

geëngageerd: kijk maar naar het bloeiende jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel. 

Dat jeugdwerk wil ik de komende jaren versterken en beter ondersteunen.  

We mogen terecht trots zijn op de vele organisaties, jeugdhuizen en bewegingen 

die zich elke dag van het jaar inzetten om kinderen en jongeren de mooiste tijd 

van hun leven te bezorgen. Een jeugdwerk waarin jongeren leren om zelfstandig 

te zijn, engagement op te nemen en te zorgen voor andere jongeren. Hun 

verzuchtingen, noden en ambities wil ik dan ook bovenaan de beleidsagenda 

plaatsen.  

Maar het jeugdbeleid is breder dan enkel de jeugdorganisaties. Een geïntegreerd 

jeugd- en kinderrechtenbeleid vraagt samenwerking over beleidsdomeinen heen. 

Daarom zal ik ook samen met mijn collega’s binnen de Vlaamse regering 

samenwerkingsverbanden opzetten om het jeugdwerk te versterken. Ook lokaal 

moeten we de handen in elkaar slaan. Lokale besturen zijn de motor van 

jeugdwerkondersteuning. Ik zal met lokale overheden werk maken van meer 

kindvriendelijke steden en gemeenten. Het label kindvriendelijke steden en 

gemeenten is daarin een belangrijke hefboom. Tegen 2022 ga ik voor meer dan 

een verdubbeling van het aantal steden en gemeenten met dit label. 

Een krachtig jeugdbeleid is geen kwestie van het beleidsdomein jeugd alleen. Meer 

dan ooit moeten we transversaal denken. Met een ambitieus Vlaamse Jeugd- en 

kinderrechtenbeleidsplan dat start in 2020 hebben we alvast een krachtig 

instrument in handen om een geïntegreerd jeugd- en -kinderrechtenbeleid waar te 

maken.  

Nog meer dan vroeger zullen jongeren wendbaar moeten zijn. Net daarom willen 

we werk maken van een ambitieus jeugdbeleid. Een beleid dat ik samen met de 

jongeren wil realiseren. Zo geven we onze Vlaamse en Brusselse jongeren meer 

kansen en kunnen we hen samen klaarstomen voor morgen. Hun dromen en 

ambities zullen het kompas vormen van mijn beleid.  

 

Benjamin Dalle  
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III. SAMENVATTING 

Kinderrechten zijn een verbijzondering van de mensenrechten. Het zijn 

fundamentele (rechts)normen die duidelijk maken dat kinderen en jongeren als 

volwaardige burgers en rechtssubjecten een eigen plaats hebben in onze 

maatschappij. Het meest bekende en op dit meest krachtige instrument dat 

kinderen en jongeren tot achttien jaar erkent als volwaardige burgers van onze 

samenleving en zelfstandige dragers van rechten, is het Kinderrechtenverdrag. Als 

minister van Jeugd zal ik vanuit mijn verantwoordelijkheid van coördinerend 

minister van Kinderrechten bij de opmaak van beleid steeds vertrekken vanuit de 

kinderrechten als referentiekader. Ik installeer op die manier een kind- en 

jeugdreflex in het beleid en neem de verantwoordelijkheid op dat we met de 

Vlaamse overheid bijdragen aan een beleid dat kansen van kinderen en jongeren 

versterkt.   

Kwaliteitsvolle jeugdinformatie is de basis voor jeugdparticipatie. In onze 

hedendaagse kennissamenleving is kwaliteitsvolle en correcte informatie een nog 

belangrijker goed geworden. Het is belangrijk dat er blijvend ingezet wordt op het 

samenbrengen van de kennis en expertise in het brede jeugdinformatielandschap. 

Ik blijf inzetten op een gestroomlijnd jeugdinformatiebeleid via het 

jeugdinformatieplatform WAT WAT dat wordt gecoördineerd vanuit De 

Ambrassade, zodat versnippering en wildgroei aan informatieve websites voor 

kinderen en jongeren wordt tegengegaan, en kwaliteit gegarandeerd wordt.  

Het belang van het jeugdwerk voor ons Vlaams sociaal weefsel wordt wereldwijd 

erkend. Het sociaal engagement dat de jongeren hier opnemen en de vrienden die 

ze hier maken, zijn vaak blijvend voor de rest van hun leven. Ik versterk het 

jeugdwerk door landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, verenigingen 

informatie en participatie en cultuureducatieve verenigingen te subsidiëren. In 

2020 kunnen nieuwe verenigingen een erkenningsaanvraag indienen: het 

departement Cultuur, Jeugd en Media onderzoekt de aanvragen en kent de 

erkenningen toe. Erkende verenigingen ontvangen een basissubsidie vanaf 2021.  

Het decreet bovenlokaal jeugdwerk komt in 2020 op kruissnelheid. Eind 2020 

zullen alle subsidielijnen opgestart zijn. Samen met het decreet bovenlokale 

cultuurwerking, waar jeugdverenigingen ook een projectdossier kunnen indienen, 

is er een stevige basis gelegd om het bovenlokaal jeugdwerk de komende jaren te 

ondersteunen en laten uitgroeien in een bovenlokale beleidsruimte. Op basis van 

het decreet lokaal jeugdbeleid subsidieer ik de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

voor de uitvoering van haar jeugdbeleidsplan. 

Ik blijf inzetten op de diversiteit en kwaliteitsverhoging van de jeugdverblijven. Ik 

zal snel, in overleg met mijn collega-minister van Toerisme, een voorstel van 

wijziging van het decreet jeugdverblijven aan het Vlaams Parlement voorleggen. 

Ik zorg voor een vervolgplan op het masterplan Bivakplaatsen, waarbij ik rekening 

houd met de bezorgdheden vanuit de jeugdsector. Ik houd het aanbod van de 

Uitleendienst voor Kampeermateriaal (ULDK) op peil, en zet in op het verder 

digitaliseren van de ontleenprocessen van de ULDK.  

Jongeren plaatsten het thema duurzaamheid op de agenda. Ik wil, in afstemming 

met andere beleidsdomeinen,  mijn bijdrage leveren aan de visievorming rond 

duurzaamheid, klimaatadaptatie en circulariteit. 

Jeugdwerk moet zich ten volle kunnen bezighouden met de kern van haar 

opdracht: kinderen en jongeren versterken en verbinden. De ondersteuning van 

het engagement van kinderen en jongeren is een belangrijke uitdaging voor het 

jeugd- en kinderrechtenbeleid. Ik zal vanuit Jeugd actief het belang van 

vrijwilligers erkennen en blijven zoeken naar nieuwe hefbomen van ondersteuning.  

Ik versterk het jeugdwerk eveneens door vernieuwende initiatieven kansen te 

bieden. Structureel erkende en gesubsidieerde verenigingen kunnen jaarlijks een 



6 

subsidieaanvraag indienen voor bijzondere projecten, en andere jeugdorganisaties 

kunnen jaarlijks een subsidieaanvraag indienen voor experimentele projecten die 

inspelen op nieuwe ontwikkelingen en behoeften, methodisch en inhoudelijk 

vernieuwend zijn en relevantie hebben op Vlaams of bovenlokaal niveau. 

Meer dan ooit maak ik werk van transversaal beleid voor kinderen en jongeren 

over de verschillende beleidsdomeinen heen en kijk ik er op toe dat andere 

sectoren voldoende aandacht hebben voor de belangen van kinderen en jongeren.  

Met een ambitieus Vlaamse Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan dat start in 2020 

heb ik een krachtig instrument in handen om een geïntegreerd jeugd- en 

kinderrechtenbeleid waar te maken. Ik zet verder in op een versterking van het 

Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid en het jeugdwerk via bilaterale en 

multilaterale samenwerking inzake jeugdbeleid met andere landen of regio’s.  

Heel wat steden en gemeenten lopen voorop om de brede kind- en jeugdreflex 

mee te nemen doorheen alle beleidsdomeinen. Met de lokale besturen als motor 

en in samenwerking met relevante bevoegde ministers wil ik inzetten op een 

kindvriendelijk lokaal beleid.  

Het label Kindvriendelijke Steden en Gemeenten zet ik in als hefboom voor het 

voeren van een transversaal beleid gebaseerd op kinderrechten voor alle kinderen 

en jongeren in de stad of gemeente. Ik zet verder in op de uitbouw van het label. 

Tegen 2022 ga ik voor meer dan een verdubbeling van het aantal steden en 

gemeenten met het label. Ik bewaak het bottom-up DNA van het label door in te 

zetten op co-eigenaarschap en bekijk wie welke verantwoordelijkheid opneemt in 

de uitbouw en ondersteuning van het label 

Ik maak werk van kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar noden van diverse 

vormen van jeugdwerkinitiatieven en noden van bestaande jeugdwerkvormen. Ik 

breng goede voorbeelden van allerhande samenwerking in kaart. Om de vele 

uitdagingen en doelstellingen aan te gaan en lokale besturen als motor van 

jeugdwerkondersteuning te betrekken, werk ik samen met de jeugdsector aan een 

versterking van het recht op jeugdwerk.  

Ik ben ervan overtuigd dat we het Vlaamse jeugdwerk ook kunnen versterken door 

kennis en expertise-uitwisseling op internationaal niveau. In de context van de 

Europese Unie zorg ik ervoor dat de twee lopende jeugdprogramma’s: 

Erasmus+/Jeugd in Actie (2014-2020) en het Europees Solidariteitskorps (2018-

2020) verder worden uitgevoerd, in overeenstemming met de EU-jeugdstrategie 

2019-2027. We zien evenwel geen brood in een vrijwillige samenlevingsdienst 

gelet op het reeds bestaande sociaal engagement bij Vlaamse jongeren.  

Een ambitieus jeugdbeleid wordt onderbouwd met betrouwbare data, informatie 

en kennis. Ik zal daarvoor de krachten bundelen en ten volle inzetten op 

afstemming en overleg met alle betrokken actoren, ook academici, in een sterk 

partnernetwerk.  

Ik wil blijven investeren in gericht onderzoek naar actuele beleidsvraagstukken en 

nieuwe ontwikkelingen. Zo organiseer ik meteen een tweemeting lokale besturen 

over gehanteerde strategieën en samenwerkingen van jeugdambtenaren, 

jeugdschepenen en jeugdraden bij het voeren van jeugd(werk)beleid.  

Er is nood aan verder onderzoek met betrekking tot kinderen en jongeren. De 

nieuwe trends, leefwerelden en evoluties bij kinderen, jongeren en hun organisatie 

moeten geïmplementeerd worden in een vernieuwde versie van de JOP-monitor. 

De opdrachten voor het wetenschappelijke steunpunt Jeugdonderzoeksplatform 

(JOP) worden geactualiseerd en beter afgestemd op de noden van het beleid en de 

jeugdsector.   
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IV.OMGEVINGSANALYSE 

Deze omgevingsanalyse biedt enerzijds een overzicht van het jeugdwerklandschap 

en anderzijds een niet-exhaustieve bundeling van recente cijfers en vaststellingen 

over kinderen en jongeren over diverse levensdomeinen heen. Deze laatste zijn 

een selectie uit de omgevingsanalyse voor het Vlaams jeugd- en 

kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2020-2024 en hebben als scope kinderen en 

jongeren van 0 tot 30 jaar in Vlaanderen (Vlaams Gewest en Nederlandstaligen in 

Brussel). Eerst geven we een overzicht van hoe het jeugd- en kinderrechtenbeleid 

in Vlaanderen gevoerd wordt. 

Het jeugd- en kinderrechtenbeleid 

Het beleid van de Vlaamse overheid vertrekt van het VN-verdrag inzake de Rechten 

van het Kind. Dit verdrag werd op 20 november 1989 aangenomen door de 

Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en vormt de basis voor het voeren 

van een geïntegreerd jeugd- en kinderrechtenbeleid in Vlaanderen. Het Vlaams 

Parlement ratificeerde het verdrag op 15 mei 1991. Het Kinderrechtenverdrag is 

de bevestiging van een evolutie waarbij het kind meer en meer als een volwaardige 

maatschappelijke actor beschouwd wordt. In het kader van de Nationale 

Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK) werkt de Vlaamse overheid voor 

de toepassing van het Kinderrechtenverdrag nauw samen met de andere 

overheden van België en middenveldactoren, zoals de Kinderrechtencoalitie.  

Bij het voeren van een transversaal beleid neemt het lokale bestuur een cruciale 

rol op. Het lokale bestuur is de overheid die het dichtst bij kinderen en jongeren 

staat. Kinderen en jongeren ontdekken immers de wereld in hun buurt, hun wijk 

of straat. Het lokale bestuur heeft een belangrijke opdracht om in zijn gemeente 

of stad te kijken hoe de rechten van kinderen en jongeren kunnen gevrijwaard 

worden. Vanuit Vlaanderen wordt het integraal werken gestimuleerd door 

bijvoorbeeld de uitreiking van het label ‘kindvriendelijke steden en gemeenten’. 

Het beleidsinstrumentarium Jeugd bestaat uit: a) strategische beleidsconcepten, 

waaronder het Vlaamse jeugd– en kinderrechtenbeleidsplan (JKP), dat de 

prioritaire doelstellingen voor het jeugd- en kinderrechtenbeleid van de Vlaamse 

Regering omvat; b) het regelgevend kader, bijvoorbeeld decreten die 

ondersteuning bieden aan het jeugdwerk; c) werkingsconcepten: bijvoorbeeld het 

Masterplan Bivakplaatsen dat concrete acties omvat voor de ondersteuning van 

jeugdkampen; d) overlegstructuren, bijvoorbeeld de reflectiegroepen, waar de 

overheid en sector beleidsthema’s bespreken; en e) jeugdonderzoek met als doel 

een kennisgedreven beleid te ontwikkelen. 

Het jeugdwerklandschap in Vlaanderen 

Het jeugdwerk in Vlaanderen kent een grote variëteit en diversiteit. Zicht krijgen 

op de jeugdwerksector kan vanuit een aantal verschillende invalshoeken. 

Ten eerste kunnen jeugdwerkinitiatieven ingedeeld worden volgens hun 

werkingsgebied. Hier zijn vier niveaus te onderscheiden: lokaal jeugdwerk, 

bovenlokaal jeugdwerk, Vlaams jeugdwerk en internationaal jeugdwerk. Het lokaal 

jeugdwerk is het sterkst uitgebouwd. Volgens de lokale vrijetijdsmonitor waren er 

in 2017 6.392 lokale jeugdwerkinitiatieven in Vlaanderen. Met bovenlokaal 

jeugdwerk wordt het jeugdwerk bedoeld dat het lokale niveau overstijgt, maar ook 

niet gericht is op de hele Vlaamse Gemeenschap. Dit jeugdwerk werd in het 

verleden opgevolgd en ondersteund door de provincies. Sinds 1 januari 2018 is dit 

echter een bevoegdheid van de Vlaamse overheid.  

Het rijke Vlaamse jeugdwerk ontwikkelt dan weer initiatieven in heel Vlaanderen 

(en in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad).  
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Tot slot is er het internationaal jeugdwerk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 

Erasmus+-programma waar zowel groepen als individuele jongeren de kans 

krijgen om een internationale (jeugdwerk)ervaring op te doen. 

Er zijn bovendien verschillende werkvormen binnen het jeugdwerklandschap, al 

kan zeker niet ieder initiatief gevat worden in een hokje. Zoals in de cultuursector 

breekt de jeugdwerksector de laatste jaren verder uit: er wordt gezocht naar 

samenwerkingen, men speelt in op maatschappelijke veranderingen… waardoor 

zich voortdurend nieuwe hybride werkvormen ontwikkelen. Daarnaast blijven de 

traditionele jeugdwerkvormen zeker de vaste waarden. De bekendste 

jeugdwerkvorm is misschien wel de jeugdbeweging, maar er zijn ook 

jongerenbewegingen, jeugdhuizen, speelpleinwerkingen, vakantieorganisaties, 

cultuureducatieve verenigingen, verenigingen informatie en participatie enz. Deze 

verschillende werkvormen illustreren goed de grote diversiteit binnen het 

jeugdwerklandschap. 

Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen 'algemeen jeugdwerk' enerzijds en 

het 'specifieke jeugdwerk', dat zich richt tot een specifieke doelgroep, anderzijds. 

Zo zijn er initiatieven die werken met maatschappelijk kwetsbare jeugd, kinderen 

en jongeren van buitenlandse herkomst, laaggeschoolde jeugd, kinderen en 

jongeren met een handicap. Daarnaast kan er een onderscheid gemaakt worden 

in de leeftijd, tussen bijvoorbeeld kleuterateliers en tienerwerkingen. 

Uit een bevraging van 14- tot 25-jarige Vlaamse jongeren in 2018 blijkt dat 

ongeveer 18% van de jongeren participeert aan het jeugdwerk (Jongeren in cijfers 

en letters 4, 2019). Dit percentage ligt lager dan in 2012. Toen rapporteerde 20% 

van de jongeren deelnemers aan het jeugdwerk te zijn (JOP-monitor III, 2013). 

Binnen de jeugdwerkverenigingen hebben de jeugd- en jongerenbewegingen het 

grootste aandeel. 15% van de Vlaamse jongeren is lid van een jeugdbeweging 

(Jongeren in cijfers en letters 4, 2019). 

De ledenaantallen van de grote jeugdbewegingen (Chirojeugd Vlaanderen, Scouts 

en Gidsen Vlaanderen, KSA, FOS open scouting) bereikten in 2006 een piek. 

Daarna was er een kleine terugval. In 2015 was het ledenaantal terug even hoog 

als in 2006. In het werkjaar 2016-2017 waren er 159.233 kinderen en jongeren 

jonger dan 14 jaar lid van een van de grote jeugdbewegingen. 44.179 jongeren 

tussen de 14 en 18 jaar waren lid (zonder leiding).  

In 2018 werden er 6.233 attesten kadervorming opgemaakt: 5.218 voor animator, 

816 voor hoofdanimator en 199 voor instructeur (cijfers van departement CJM). 

Gemiddeld zijn er bij de grote jeugdbewegingen ongeveer 5 kinderen per 

begeleider. Het aantal lokale groepen van jeugdbewegingen neemt geleidelijk af. 

Naast fusies spelen ook schaalvergroting en de toegenomen mobiliteit van de jeugd 

(en hun ouders) een rol.  

In 2019 zijn er 563 speelpleinwerkingen verspreid over de 300 gemeenten in 

Vlaanderen. Slechts 21 gemeenten hebben er geen (cijfers Vlaamse Dienst 

Speelpleinwerking). 

In totaal waren er in 2018 532 unieke erkende jeugdverblijfcentra en hostels met 

een totale overnachtingcapaciteit van meer dan 43.585 slaapplaatsen. Deze 

aantallen zaten de voorbije jaren in stijgende lijn. Over alle erkenningstypes (A, B, 

C en Hostel) heen, betekende dit een totaal van 3.431.226 geregistreerde 

overnachtingen in de door Toerisme Vlaanderen erkende centra. Ruim meer dan 

de helft van deze overnachtingen werden gerealiseerd in door het departement 

CJM gesubsidieerde jeugdverblijven en hostels. 

In 2017 steeg het aantal goedgekeurde deelnemers aan Youth in Action (het 

jeugdluik van het Europese programma Erasmus+) tot 3.823. Een groot deel 

(2.595) hiervan zijn deelnemers aan jeugdmobiliteitsprojecten. De rest neemt deel 

aan strategisch Europees Vrijwilligerswerk (118), strategische partnerschappen 
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(598) of jeugdbeleidsactiviteiten (512). Gemiddeld over de hele beleidsperiode 

2014-2017 gaat het jaarlijks over 3.609,25 deelnemers (JINT-jaarverslag 2017). 

Cijfers en trends over Vlaamse kinderen en jongeren 

Ondanks de inspanningen van de Vlaamse overheid, hebben niet alle kinderen en 

jongeren in Vlaanderen maximale toegang tot basisvoorzieningen, omwille van hun 

socio-economische achtergrond. Zo zijn er nog steeds kinderen en jongeren die 

geen of weinig toegang hebben tot openbaar vervoer, onderwijs, kwaliteitsvolle 

huisvesting en vrije tijd. Meer dan 30% van de kinderen tussen 1 en 15 jaar uit 

gezinnen met een armoederisico kan niet regelmatig deelnemen aan activiteiten 

buiten huis, in tegenstelling tot 3% van de kinderen zonder armoederisico. Ook in 

het leerplichtonderwijs zijn er nog heel wat financiële drempels die de 

onderwijsloopbaan hinderen en die een impact hebben op de leerkansen van 

kinderen en jongeren. In haar slotbeschouwingen (2019) wees het Comité voor de 

Rechten van het Kind op de hoge armoedegraad van 18,6% in België. Het Comité 

uitte de bezorgdheid dat kinderen in armoede op vlak van heel wat 

basisvoorzieningen, gediscrimineerd worden. Het VRK verwijst hierbij naar het 

recht van het kind op een behoorlijke levensstandaard, wat nodig is voor haar 

eigen ontplooiing. 

De adolescentie is een erg dynamische periode in een mensenleven. Het is een 

cruciale periode voor het ontwikkelen van een bevredigend niveau van welbevinden 

en een positieve en heldere identiteit. Er is nog steeds onvoldoende toegankelijke 

informatie over psychische stoornissen, over verkrijgbare en laagdrempelige hulp 

en de brede instap op maat van kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren 

ervaren veel druk en stress om te presteren op school, in de vrije tijd en thuis. 

Meer en meer erg jonge mensen rapporteren burn-out of suïcidegevoelens zonder 

dat hun omgeving hier vooraf signalen over opving. Zelfmoord is één van de 

grootste doodsoorzaken bij jonge mensen. Geweld op school is een van de meest 

gemelde onderwijsproblemen bij de Klachtenlijnen van de 

Kinderrechtencommissarissen in België. Het betreft zowel geweld tussen leerlingen 

onderling, als van leerkrachten tegenover leerlingen. In het bijzonder is pesten op 

school een blijvend wederkerend fenomeen, ondanks de vele inspanningen die 

Vlaanderen en de scholen leveren om pesten bespreekbaar te maken en een 

pestbeleid uit te werken. Recent HSBC-onderzoek, gevoerd door de Universiteit 

Gent voor Vlaanderen, wijst uit dat 20% van de leerlingen pestervaringen meldt. 

Ongeveer 34.500 leerlingen tussen de 10 en 18 jaar (of 5%) zouden elke week 

gepest worden. In dit verband heeft het VN-Kinderrechtencomité (2019) 

aanbevelingen geformuleerd op het vlak van de aanpak van kindermisbruik, 

schadelijke praktijken, geestelijke gezondheid (onderzoek zelfmoord, stress…, 

bewustmaking, psychologische ondersteuning, ook voor vluchtelingen en 

migranten), gezondheid van adolescenten (obesitas, drugsmisbruik, met name 

cannabis, tabak en alcohol) en onderwijs (pesten). 

De leefbaarheid van de verstedelijkte regio’s staat onder druk: toenemende 

verkeersdrukte, gezondheidsrisico’s als gevolg van bodem- en 

luchtverontreiniging, hinder, hitte- of wateroverlast als gevolg van grote 

versteende oppervlaktes (Omgevingsanalyse Vlaanderen 2018) en een 

aanhoudende hoge bevolkingsdichtheid. Waar er wordt ingezet op kindvriendelijke 

steden en gemeenten biedt de buurt een beter antwoord op de specifieke noden 

van kinderen en jongeren (voldoende en veilige speelruimte, …). Kinderen en 

jongeren willen meer groen in de steden. Er is dikwijls weinig speelruimte voor 

kinderen en jongeren dicht bij hun thuis. Bovendien zijn mensen minder en minder 

tolerant voor spelende kinderen en jongeren. Vlaamse jongeren tussen 14 en 25 

jaar ontmoeten elkaar minder vaak dan vroeger in de publieke ruimte. De 

zelfstandige mobiliteit van kinderen neemt af. Volwassenen geven aan dat kinderen 

zich niet veilig kunnen verplaatsen. Dit heeft een impact op hun welbevinden, 

autonomie en vrijetijdsbesteding. De beschikbare ruimte wordt nog te vaak te 

weinig ingericht met het oog op ontmoeting. 
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Gezinnen met een laag inkomen wonen vaker in huizen van lage kwaliteit. Het gaat 

om huizen met woningdeprivatie (zonder basiscomfort, met structurele problemen 

en/of te donkere huizen), met een gebrek aan ruimte of met problemen in de 

woonomgeving (hinder door lawaai, vervuiling, criminaliteit). Woonzekerheid en 

voldoende stabiliteit in de woonomgeving zijn voorwaarden om aan andere 

levensdomeinen als onderwijs, tewerkstelling, vrijetijdsbesteding te kunnen 

participeren en om een duurzaam sociaal netwerk uit te bouwen.. In Vlaanderen 

groeien 260.000 kinderen op in een huis met woningdeprivatie. Bijna één op de 

drie dak- en thuislozen is minderjarig. 

Kinderen en jongeren erkennen de noodzaak van duurzame consumptie en zijn 

bereid om duurzamer te consumeren, maar rapporteren dat ze te weinig kansen 

krijgen om echt duurzame keuzes te maken. In 2019 riep het VN-

Kinderrechtencomité België tevens op om kinderen op een zinvolle manier te 

betrekken bij de uitvoering van de agenda voor duurzame ontwikkeling voor 2030, 

te zorgen voor een transparante en participatieve budgettering door middel van 

een openbare dialoog door lokale overheden met kinderen en jongeren, met name 

in kwetsbare situaties, en hen te blijven betrekken bij lokale openbare 

raadplegingen waarbij de mening van kinderen invloed heeft op het lokale beleid. 

De kracht van de stem van kinderen en jongeren wordt nog steeds weinig erkend 

in het maatschappelijk debat. Er is een gebrek aan inspraak en participatie in alle 

domeinen. Voorlopig worden kinderen en jongeren vaak enkel betrokken bij 

jeugdthema’s en vrijetijdsbeleid. Kinderen en jongeren rapporteren zich 

machteloos te voelen om zelf iets te veranderen in hun eigen leven. Het beleid 

blijkt vaak onvoldoende afgestemd met en op de leefwereld van de kinderen en 

jongeren. Ze blijven beperkt tot de laagste treden van de participatieladder, een 

passieve interpretatie van participatie. Bij gebrek aan erkenning van kinderen en 

jongeren als volwaardige actor treedt er vaak participatiemoeheid op. In 2018 

rapporteerde 5,2 % van de jongeren tussen 14 en 25 jaar dat ze passief, actief of 

organiserend deelnemer zijn van een participatief orgaan op school 

(leerlingenraad, scholierenparlement, studentenraad, …) en 3,2% dat ze 

deelnemer zijn van een jeugdraad, (kinder)gemeenteraad, cultuurraad, sportraad 

of dergelijke. 

Hoewel alle kinderen en jongeren recht hebben op vrije tijd (VRK), zijn er nog heel 

wat kinderen en jongeren die hierin obstakels ondervinden, waaronder kinderen in 

opvangcentra, kinderen met een handicap en kinderen in armoede. Een kwart van 

de sociaaleconomisch achtergestelde jongeren is bijvoorbeeld nooit lid geweest van 

een sportclub. Uit gepoolde resultaten van de SCV-survey van 2014 tot 2016 blijkt 

dat personen met een niet-EU-herkomst beduidend minder vaak dan personen van 

Belgische en EU-herkomst participeren aan cultuur, het verenigingsleven en de 

politiek. In het geval van minderjarige vluchtelingen missen veel kinderen de kans 

om buiten de opvangcentra of buiten de school aan sport te doen of zich uit te 

leven. Jongeren met laaggeschoolde ouders, jongeren uit BSO, uit gezinnen met 

een relatief lage materiële welvaart, jongeren van allochtone afkomst en 

(moslim)meisjes zijn eveneens minder vaak lid van het verenigingsleven. Deze 

jongeren nemen vaker deel aan specifieke verenigingstypes: allochtone 

verenigingen, jeugdwelzijnswerk, religieuze verenigingen en jeugdhuizen. 

 

V. STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 

1. SD 1 Inzetten op een kindvriendelijke samenleving waar de 

Kinderrechten centraal staan 

ISE A. Beleidswerking en internationaal beleid ondersteunen 
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1.1 OD 1.1 Kinderen en jongeren verdienen alle kansen 

Om kinderen en jongeren de nodige ruimte te geven om jong te zijn én om als 

samenleving te garanderen dat we hen als volwaardige burgers erkennen, moeten 

kinderen en jongeren hun rechten gewaarborgd weten. Kinderrechten zijn een 

verbijzondering van de mensenrechten. Kinderrechten zijn fundamentele 

(rechts)normen die duidelijk maken dat kinderen en jongeren als volwaardige 

burgers en rechtssubjecten een eigen plaats hebben in onze maatschappij. Het 

meest bekende en op dit meest krachtige instrument dat kinderen en jongeren tot 

18 jaar erkent als volwaardige burgers van onze samenleving en zelfstandige 

dragers van rechten, is het Kinderrechtenverdrag. Kinderrechten zijn echter meer 

dan dit verdrag. Heel wat nationale en decretale regelgeving geven invulling en 

uitvoering aan deze grondrechten van kinderen en jongeren. Alle overheden in 

België hebben zich internationaal, Europees en nationaal verbonden om 

kinderrechten te realiseren. Als minister van Jeugd zal ik vanuit mijn 

verantwoordelijkheid van coördinerend minister van Kinderrechten bij de opmaak 

van beleid steeds vertrekken vanuit de kinderrechten als referentiekader. Ik 

installeer op die manier een kind- en jeugdreflex in het beleid en neem de 

verantwoordelijkheid op dat we met de Vlaamse overheid bijdragen aan een beleid 

dat kansen van kinderen en jongeren versterkt. 

Voor elk ontwerp van decreet dat de belangen van personen jonger dan 25 jaar 

raakt, geldt de JoKER-verplichting. De JoKER is een beleidsinstrument om 

geïntegreerd jeugdbeleid waar te maken. In internationale contexten wordt JoKER 

steeds als good practice aangehaald. De toepassing ervan gaat gepaard met 

administratieve overlast en beperkt de slagkracht van het instrument. Met het oog 

op de verbetering van de kwaliteit van dergelijk instrument dat bijdraagt aan 

geïntegreerd jeugdbeleid voorzie ik een evaluatie samen met het Kenniscentrum 

Kinderrechten, de Vlaamse Jeugdraad en de Aanspreekpunten Kinderrechten.  

Daarnaast zal ik voor de zaken die de Vlaamse bevoegdheden overschrijden 

overleggen met de andere overheden in België en dit via de Nationale Commissie 

voor de Rechten van het Kind (NCRK).  

1.2 OD 1.2 De stem van kinderen en jongeren wordt gehoord 

Een derde van de Vlamingen is jonger dan 30 jaar. Kinderen en jongeren hebben, 

net als iedereen, hun eigen kijk op hun omgeving. Ze zijn competente burgers die 

het recht hebben om effectief mee vorm te geven aan de wereld. Kinderen en 

jongeren zijn ervaringsdeskundigen in het jong zijn. Als maatschappij moeten we 

die ervaringsdeskundigheid als dusdanig erkennen en gebruiken en geloven dat 

participeren aan de samenleving een fundamenteel recht is van iedereen. Dat kan 

alleen gegarandeerd worden in een participatieve democratie. Het is dan ook van 

cruciaal belang dat er blijvend wordt ingezet op verschillende vormen van directe 

en indirecte participatie van kinderen en jongeren aan onze samenleving, daarbij 

rekening houdend met de diversiteit van onze jeugd, hun leefwereld, leeftijd en 

gevarieerde interesses. Kinderen en jongeren kunnen via adviesorganen invloed 

uitoefenen op het beleid. Dit gebeurt onder meer via de Vlaamse Jeugdraad, het 

officieel adviesorgaan van de Vlaamse regering, die wordt ondersteund door De 

Ambrassade. Er wordt een nieuwe jeugdraad verkozen voor de periode 2021-2023. 

De Vlaamse Jeugdraad legt in 2020 een voorstel aan de Vlaamse Regering voor 

over de wijze waarop de jeugdraad wordt verkozen en werkt. De Ambrassade 

verspreidt de oproep tot kandidaatstelling en de informatie om te stemmen ruim 

bij de Vlaamse jeugd. 

De Vlaamse Jeugdraad heeft als doel op eigen initiatief, op verzoek van de Vlaamse 

Regering of van het Vlaams Parlement advies uit te brengen over alle 

aangelegenheden die de jeugd betreffen en de jeugd te vertegenwoordigen. De 

Vlaamse Regering vraagt advies over de ontwerpen van decreet en reglementaire 

ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het Vlaams 



12 

jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan. Ik wil in de Vlaamse Jeugdraad een partner 

vinden in het tot stand brengen van een breed jeugdbeleid.  

Het jeugdwerk speelt een belangrijke rol in het versterken van de stem van 

kinderen en jongeren. Jeugdwerkorganisaties komen op voor de rechten van 

kinderen en jongeren. Ze sturen kritische signalen richting onze samenleving en 

zetten uitdagingen voor kinderen en jongeren op de politieke agenda, maar bieden 

ook oplossingen en zijn op die manier een bron van maatschappelijke innovatie. 

Om deze maatschappelijk waardevolle rol te kunnen spelen erken ik de autonomie 

van jeugdwerkorganisaties, en blijf ik investeren in jeugdwerk. Anderzijds blijf ik 

waakzaam om het jeugdwerk niet te instrumentaliseren voor de realisatie van 

maatschappelijke doelstellingen.  

1.3 OD 1.3 Het belang van kwaliteitsvolle jeugdinformatie 

benadrukken  

ISE F. Jeugdorganisaties ondersteunen 

Kwaliteitsvolle jeugdinformatie is de basis voor jeugdparticipatie. In onze 

hedendaagse kennissamenleving is kwaliteitsvolle en correcte informatie een nog 

belangrijker goed geworden. Het is belangrijk dat er blijvend ingezet wordt op het 

samenbrengen van de kennis en expertise in het brede jeugdinformatielandschap. 

Ik blijf investeren in de verdere ontwikkeling en groei van het informatie- en 

communicatieplatform WAT WAT zodat kinderen en jongeren hun weg vinden naar 

informatie op maat over levensthema’s die op dat moment een rol spelen in hun 

leven. Nieuwe partnerschappen met mediapartners, onderzoeksactoren en 

koepelorganisaties kunnen de slagkracht van WAT WAT nog verhogen.  

In deze tijden van fake news is kwaliteitsvolle informatie voor jongeren een must. 

Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren hun informatie vaak bij peers halen 

of op het internet vinden. Online informatie vraagt echter nog een vertaling op 

maat van kinderen en jongeren, want jongeren vinden niet altijd hun weg in de 

grote stroom van online informatie, en het is niet altijd duidelijk of deze informatie 

betrouwbaar is. De informatie is vaak niet op maat van kinderen of jongeren, of 

geeft geen antwoord op hun specifieke vragen. 

Het jongereninformatieplatform WAT WAT bundelt de krachten van maar liefst 90 

partners (bvb Awel, VDAB, Child Focus) onder 1 merk, 1 website, 1 sociale 

mediakanaal zodat jongeren altijd en overal correcte info kunnen vinden over 

thema’s waar ze mee bezig zijn. Ik blijf inzetten op een gestroomlijnd 

jeugdinformatiebeleid via het jeugdinformatieplatform WAT WAT dat wordt 

gecoördineerd vanuit De Ambrassade, zodat versnippering en wildgroei aan 

informatieve websites voor kinderen en jongeren wordt tegengegaan, en kwaliteit 

gegarandeerd wordt.  

Met een aantal sterke campagnes zoals WAT WAT tegen pesten en De Stem van 

de Jeugd zette De Ambrassade het voorbije jaar WAT WAT sterk in de markt bij 

jongeren. De nu al meer dan 500.000 bezoekers op watwat.be bewijzen de 

noodzaak van een kwaliteitsvol jongereninformatiemerk. Door middel van goede 

samenwerkingen met partners zoals Awel en Sensoa zorg ik dat er geen dubbel 

werk verricht wordt, dat jongeren zo snel mogelijk de correcte info vinden en in 1 

klik ook terecht komen bij de gepaste advies- of hulplijn. Als minister bevoegd voor 

media onderzoek ik de mogelijkheid naar kruisbestuiving tussen WAT WAT en het 

instragramkanaal @nws.nws.nws van VRT. 

Ik blijf inzetten op de kennis en expertise aanwezig in de jeugdsector en onderzoek 

de mogelijkheid om vorming rond jeugdinformatie op te zetten voor mensen die 

als jeugdinformatie-intermediair optreden: leerkrachten, jeugdwerkers, 

bibliothecarissen, straathoekwerkers, jeugdconsulenten, opvoeder, dokters, 

arbeidsmarktconsulenten, ….  
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Daarnaast bekijk ik met mijn collega minister van onderwijs of we ondersteuning 

voor scholen en jeugdverenigingen kunnen organiseren om met jongeren rond 

jeugdinformatie en mediawijsheid te werken.  

2. SD 2 De kracht van jeugdwerk verder uitbouwen 

ISE F. Jeugdorganisaties ondersteunen 

De middelen voor de dotatie naar de DAB Uitleendienst Kampeermateriaal zitten 

eveneens op dit ISE. 

2.1 OD 2.1 Het beleid met betrekking tot kinderen, jongeren, 

kinderrechten en de jeugdwerksector samenbrengen 

Ik versterk het jeugdwerk door landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, 

verenigingen informatie en participatie en cultuureducatieve verenigingen te 

subsidiëren. In 2020 kunnen nieuwe verenigingen een erkenningsaanvraag 

indienen: het departement Cultuur, Jeugd en Media onderzoekt de aanvragen en 

kent de erkenningen toe. Erkende verenigingen ontvangen een basissubsidie vanaf 

2021. Ik concretiseer in 2020 de voorwaarde inzake integriteit in een 

uitvoeringsbesluit en vraag de jeugdsector in de opmaak van een integriteitsbeleid 

bijzondere aandacht voor het aspect van privacy.  

Verenigingen kunnen aanvullende subsidies ontvangen op basis van een 

beleidsnota. De uiterste datum om een nota in te dienen is 1 januari 2021. Het 

departement Cultuur, Jeugd en Media informeert verenigingen over de aanvraag 

en beoordeling. De Ambrassade organiseert een traject ter ondersteuning van de 

beleidsplanning van verenigingen. Als er aanvullende beoordelingscriteria voor het 

beoordelen van de beleidsnota’s worden bepaald, dan communiceer ik uiterlijk op 

30 juni 2020 over deze criteria.  

Na de beoordeling van de hierboven vermelde beleidsnota’s in 2021 wil ik tijd 

maken om het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, dat dateert van 

2012, te evalueren en te versterken zodat er een sterke koppeling is en blijft tussen 

jeugdwerkbeleid en breed jeugdbeleid. Ik wil dit doen in samenspraak met de 

jeugdsector en zal daarvoor samen met hen een traject opzetten. 

Het decreet bovenlokaal jeugdwerk komt in 2020 op kruissnelheid. De 

geprofessionaliseerde jeugdhuizen en de geprofessionaliseerde werkingen met 

kinderen en jongeren met een handicap kunnen hun werking en/of projecten 

verder uitbouwen op basis van de vierjaarlijkse subsidiëring die ze vanaf 2020 

ontvangen. De vrijwillige werkingen met kinderen en jongeren met een handicap 

kunnen voor de eerste keer een projectsubsidie aanvragen. De uiterste (jaarlijkse) 

indiendatum hiervoor is 1 februari. Ten laatste op 1 juni 2020 kunnen de werkingen 

met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en de intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden rond jeugd hun dossier indienen voor een zesjaarlijkse 

subsidiëring. Voor de werkingen met maatschappelijk kwetsbare kinderen en 

jongeren die zijn opgenomen in artikel 13 van het decreet, is 2020 het laatste jaar 

dat ze de facultatieve subsidie ontvangen. Eind 2020 zullen alle subsidielijnen dus 

opgestart zijn. Samen met het decreet bovenlokale cultuurwerking, waar 

jeugdverenigingen ook een projectdossier kunnen indienen, is er een stevige basis 

gelegd om het bovenlokaal jeugdwerk de komende jaren te ondersteunen en te 

laten uitgroeien in een bovenlokale beleidsruimte. Ik zal blijven inzetten op het 

decreet bovenlokaal jeugdwerk en voorzie een evaluatie van de eerste uitrol van 

dit nieuwe decreet. Op basis van de evaluatie oordeel ik of ik het decreet (of 

uitvoeringsbesluit) dien bij te sturen. 

Op basis van het decreet lokaal jeugdbeleid subsidieer ik de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie voor de uitvoering van haar jeugdbeleidsplan.  
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2.2 OD 2.2 Maatschappelijke meerwaarde realiseren via verenigingen 

met een bijzondere opdracht 

Vijf verenigingen met een bijzondere opdracht, namelijk De Ambrassade, 

Bataljong, Jint, het Kenniscentrum Kinderrechten (KEKI) en de 

Kinderrechtencoalitie, worden ondersteund in het kader van hun 

subsidieovereenkomst voor de periode 2018-2020. Ik beslis in 2020 over het 

subsidiebedrag voor de periode 2021-2025 en sluit met deze verenigingen een 

nieuwe subsidieovereenkomst. 

Voor jongeren is de digitale wereld, gaming en sociale media heel belangrijk in hun 

dagelijkse leven. Samen met het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid zal ik in 

gesprek gaan met de Vlaamse Jeugdraad om te bekijken welke specifieke acties 

we hierrond kunnen opzetten en hoe we bestaande acties meer bekend kunnen 

maken (RA 9 p.176). Dit alles wordt verder gespecifieerd in mijn beleidsnota Media.  

2.3 OD 2.3 Blijven inzetten op het ondersteunen van jeugdkampen 

door jeugdbewegingen en jeugdorganisaties  

Ik plan een structurele aanpak voor bovenlokale jeugdinfrastructuur en bouw een 

langetermijnvisie uit. 

Ik bekijk of de tool jeugdmaps.be die momenteel door De Ambrassade en 

Mediaraven wordt beheerd best kan ingebed worden binnen de administratie. Dit 

is een handige webtool voor gemeenten en jeugdwerkkoepels om hun 

jeugdwerkinfrastructuur en publieke jeugdruimte in kaart te brengen en te 

beheren. Daarnaast wil ik de tool verder promoten om zo het aantal lokale besturen 

die momenteel van de tool gebruik maken, nog verder te doen stijgen. Hiertoe 

breng ik alle relevante actoren samen om werk te maken van de verdere 

ontwikkeling, verbreding en verankering van jeugdmaps.be.  

Ik werk een strategisch kader uit voor de ontwikkeling en ondersteuning van een 

innovatieve en sterke bovenlokale jeugdinfrastructuur, voor gerichte en efficiënte 

investeringen en voor een actief zoeken naar strategieën op vlak van 

verduurzaming en circulariteit, maar ook van inclusie, kwaliteit van de 

leefomgeving.  

In 2020 zal ik een voorstel van wijziging van het decreet jeugdverblijven aan het 

Vlaams Parlement voorleggen. Ik stem hierbij maximaal af met mijn collega-

minister van Toerisme. Naast een actualisering van het subsidiëringskader van de 

jeugdverblijfcentra en hostels, bekijk ik ook de rol en opdracht van de twee 

ondersteuningsstructuren (de Vlaamse Jeugdherbergen en het Centrum voor 

Jeugdtoerisme). Een herwerkte versie van het decreet van 6 juli 2012 houdende 

de subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de 

vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ) dient op 1 januari 2022 van kracht 

te gaan. 

Ik stem verder af met de minister van Toerisme voor de erkenning van 

jeugdverblijfcentra en hostels. Om te komen tot een goede en gedragen 

afstemming van de decreten die betrekking hebben op jeugdtoerisme, dringt een 

overgangsbepaling zich op. Binnen het huidige decreet van 6 juli 2012 zorg ik voor 

een verlenging van de lopende beleidsperiode 2018-2021 met 1 kalenderjaar tot 

en met 31 december 2022.  

Ondertussen blijf ik investeren in de jeugdverblijfcentra, hostels, de twee 

ondersteuningsstructuren (Centrum voor Jeugdtoerisme en Vlaamse 

Jeugdherbergen) en ADJ op basis van het huidige decreet. Door het subsidiëren 

van jeugdverblijfcentra en hostels wil de Vlaamse overheid een stimulerend effect 

hebben op zowel het aantal jeugdverblijven, als de kwaliteit van het aanbod.  

Ik maak in 2020 een vervolgplan op het masterplan Bivakplaatsen om verder te 

waken over een voldoende aanbod en een duurzamere infrastructuur, waarmee we 
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er naar blijven streven om ieder kind of jongere de mogelijkheid te geven op kamp 

te gaan. Bij de opmaak van het vervolgplan houd ik rekening met de bezorgdheden 

vanuit de jeugdsector en van de ministers van de andere betrokken 

beleidsdomeinen. Het Masterplan jeugdkampen draagt concreet bij aan de verdere 

versterking van het jeugdtoerisme in Vlaanderen. 

Ik houd het aanbod van de Uitleendienst voor Kampeermateriaal (ULDK) op peil. 

In 2019 werd geïnvesteerd in een reservevoorraad van onderdelen en materialen 

om de huidige stock optimaal ontleenbaar te houden; deze wordt in 2020 geleverd. 

Ook de volgende jaren voorzie ik een investering in tentmateriaal en blijf ik inzetten 

op het verder digitaliseren van de ontleenprocessen van de ULDK. 

Ik ga met mijn collega-ministers van Mobiliteit en Toerisme in overleg om ook in 

2020 de jeugdverenigingen die tijdens de zomervakantie op kamp gaan, de kans 

te geven om gebruik te maken van een verminderd tarief bij De Lijn om op hun 

bestemming te geraken. 

Sinds 2016 kan het erkende jeugdwerk voor zijn lokalen genieten van een 

vrijstelling van de onroerende voorheffing. De vrijstelling van onroerende 

voorheffing voor jeugdwerkorganisaties en jeugdverblijfcentra wordt geregeld door 

het decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 

2013. Met dit decreet werd een belangrijke stap gezet in de deregulering ten 

aanzien van de jeugdsector. Het decreet gaat uit van het principe dat elk erkend 

lokaal en Vlaams jeugdwerkinitiatief automatisch van deze vrijstelling kan 

genieten.  

Jongeren plaatsten het thema duurzaamheid de afgelopen maanden op de agenda. 

Ik wil, in afstemming met andere beleidsdomeinen, een bijdrage leveren aan de 

visievorming rond duurzaamheid, klimaatadaptatie en circulariteit. Ik ga hiervoor 

in dialoog met de bevoegde minister voor Omgeving.  Wat betreft het 

verduurzamen van infrastructuurstel ik gratis energieprestatiediagnoses ter 

beschikking voor jeugdinfrastructuur en ga hiervoor in overleg met de bevoegde 

minister voor cultuur. Wat betreft de eigen jeugdinfrastructuur zal ik in het 

verlengde van de audits en QuickScans die de afgelopen jaren werden uitgevoerd, 

verder relevante informatie verzamelen en structureren i.f.v. een meerjarenplan.  

Ik ondersteun de multifunctionaliteit van gebouwen, zodat ook jongeren gebruik 

kunnen maken van sporthallen, gemeenschapscentra en leegstaande (publieke) 

ruimte. Samen met de aanbieders van onderwijs en met sportactoren werk ik 

vanuit jeugdbeleid aan de verdere uitbouw van actieve en gedeelde 

schoolspeelplaatsen. Samen met de minister van onderwijs bekijk ik de 

mogelijkheid om de speelplaatsen en schoolinfrastructuur van scholen voor sport 

en spel open te stellen voor het jeugdwerk en de bredere lokale gemeenschap. 

Samen met de minister van cultuur zal ik erop toezien dat mijn administratie het 

besluit van de Vlaamse Regering voor het verlenen van investeringssubsidies voor 

culturele infrastructuur met bovenlokaal belang op een goede manier uitvoert en 

de sector helder informeert over de voorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten van 

deze subsidies. Deze investeringssubsidies vallen onder ISE B.   

2.4 OD 2.4 Erkenning van het belang van vrijwilligerswerk en blijven 

inzetten op de kwaliteit van kadervorming  

Ik erken het belang van ons jeugdwerk voor ons Vlaams sociaal weefsel. 

Vlaanderen wordt wereldwijd geroemd om onze specifieke jeugdwerking die vanuit 

de samenleving is gegroeid. Het sociaal engagement die de jongeren hier opnemen 

en de vrienden die ze hier maken, zijn vaak blijvend voor de rest van hun leven. 

Vele jongeren willen wel lid zijn van een jeugdorganisatie. Maar de stap om 

engagement op te nemen is groot. In het bijzonder voor leiding is de drempel 

groter door hogere verwachtingen. Als leider ontwikkel je echter vaardigheden en 

competenties die ook later in een werkomgeving van pas komen. Jeugdorganisaties 
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zorgen, net zoals sportclubs en andere verengingen, voor een betere sociale 

inclusie in onze samenleving. Heel wat jeugdbewegingen kunnen de toestroom van 

nieuwe leden niet aan met de huidige infrastructuur en leiding. Ik wil hier de nodige 

aandacht aan besteden en verdere ondersteuning bieden.  

Jeugdwerk moet zich ten volle kunnen bezighouden met de kern van haar 

opdracht: kinderen en jongeren versterken en verbinden. De ondersteuning van 

het engagement van kinderen en jongeren is een belangrijke uitdaging voor het 

jeugd- en kinderrechtenbeleid. Vrijwilligers zijn de spil van het jeugdwerk. Ik zal 

vanuit mijn bevoegdheid Jeugd actief het belang van vrijwilligers erkennen en 

blijven zoeken naar nieuwe hefbomen van ondersteuning.  

Regelmatig stellen we vast dat er een probleem is inzake de capaciteit binnen de 

jeugdsector. Ik zal aan de Vlaamse Jeugdraad een advies vragen over hoe we de 

jeugdsector kunnen ondersteunen om nieuwe vrijwilligers aan te trekken.  

Ook competentieontwikkeling bij jeugdwerkers versterkt het jeugdwerk. 

Structureel erkende en gesubsidieerde jeugdverenigingen kunnen een erkenning 

aanvragen om kadervormingstrajecten te organiseren. Als ze bepaalde 

competenties hebben verworven, dan kunnen jongeren een attest van animator, 

hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk behalen. Ik maak werk van de 

wijziging van het decreet en het besluit op het vlak van kadervorming op basis van 

de resultaten van het onderzoek dat is opgeleverd in 2018 en het overleg dat 

plaatsvond met de jeugdsector in 2019. De procedures worden vereenvoudigd 

zonder te raken aan de kwaliteit van de vorming. Ik bekijk hoe de principes voor 

de digitalisering van de Vlaamse overheid hieraan kunnen gelinkt worden. 

Regelgeving zorgt soms voor beperkingen en drempels. Voor het jeugdwerk, dat 

voornamelijk op vrijwilligers draait, betekent dit soms een grote last en 

tijdsbesteding. Tijd en energie die zij terecht meer aan hun kerntaken willen 

besteden. Willen we jonge mensen maximale kansen en ruimte geven om zich 

binnen een vereniging en voor de samenleving te engageren dan moet de plan- en 

regeloverlast die hen hierbij hindert naar beneden.  

Dat vraagt een gecoördineerde aanpak van overregulering voor 

(jeugd)verenigingen op alle beleidsniveaus, met onder andere de geplande 

invoering van een digitaal verenigingsloket. We beperken de administratieve 

overlast door een verdere digitalisering van processen en opvolging. Binnen mijn 

bevoegdheid Jeugd werk ik concrete drempels weg bij het organiseren van fuiven 

of kampen, het beheer van jeugdwerkinfrastructuren, of de internationale 

mobiliteit van jongeren.  

Ondertussen werden al verschillende maatregelen getroffen, onder meer wat de 

onroerende voorheffing, kampen en fuiven betreft. Toch blijven er nog belangrijke 

knelpunten waar ik werk van zal van maken.  

Ik houd de vinder aan de pols van Europese regelgeving die een effect zou kunnen 

sorteren op jeugdwerkverenigingen. Hiervoor zal ik overleggen met mijn Vlaamse 

en federale collega’s.  

2.5 OD 2.5 Kansen bieden aan nieuwe vormen van jeugdwerk 

ISE G. Jeugdprojecten stimuleren 

Ik versterk het jeugdwerk eveneens door vernieuwende initiatieven kansen te 

bieden. Structureel erkende en gesubsidieerde verenigingen kunnen jaarlijks een 

subsidieaanvraag indienen voor bijzondere projecten die verenigingen niet hadden 

kunnen voorzien bij de opmaak van hun beleidsnota.  

Ook andere jeugdorganisaties kunnen jaarlijks een subsidieaanvraag indienen voor 

experimentele projecten die inspelen op nieuwe ontwikkelingen en behoeften, 
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methodisch en inhoudelijk vernieuwend zijn en relevantie hebben op Vlaams of 

bovenlokaal niveau. 

Zestien jeugdorganisaties voeren een project uit in het kader van de oproep sociale 

integratie naar aanleiding van het Masterplan Diversiteit in/en het jeugdwerk: 2020 

is het laatste projectjaar.  

Voor de ondersteuning van de gesubsidieerde projecten sociale integratie en het 

in kaart brengen van cruciale leerpunten en randvoorwaarden, loopt er tot januari 

2021 een actieonderzoek met een organisatieversterkende aanpak, dat moet 

resulteren in een publicatie met bijhorende vorming.  

De projectoproep om schoolspeelplaatsen avontuurlijker en bewegingsvriendelijker 

te maken, kaderde in het JKP 2015-2019. De Ambrassade en MOEV kregen de 

opdracht om de geselecteerde scholen te begeleiden in de uitvoering van hun 

plannen. Ik volg deze begeleidingsopdracht op via de klankbordgroep.  

2.6 OD 2.6 Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in de jeugdsector 

verbeteren  

ISE A. Beleidswerking en internationaal beleid ondersteunen 

Ik voer de afspraken over de maatregelen uit de vijf Vlaamse Intersectorale 

Akkoorden voor de social/non-profitsectoren verder uit. De Vlaamse Regering 

maakt in de social/non-profitsectoren vanaf 2020 een bedrag vrij ten belope van 

1,1% van de loonkost. Deze middelen worden integraal besteed aan een reële 

verhoging van de koopkracht van de personeelsleden.  

3. SD 3 Verder inzetten op een geïntegreerd jeugdbeleid als bewuste 

keuze  

ISE A. Beleidswerking en internationaal beleid ondersteunen 

3.1 OD 3.1 Werk maken van een krachtig en ambitieus Vlaams Jeugd- 

en kinderrechtenbeleidsplan 

Meer dan ooit maak ik werk van transversaal beleid voor kinderen en jongeren 

over de verschillende beleidsdomeinen heen en kijk ik er op toe dat andere 

sectoren voldoende aandacht hebben voor de belangen van kinderen en  jongeren.  

Met een ambitieus Vlaamse Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan dat start in 2020 

heb ik een krachtig instrument in handen om een geïntegreerd jeugd- en -

kinderrechtenbeleid waar te maken. Ik sta achter de vernieuwing die met 

betrekking tot dit plan werd ingevoerd en zal samen met de Vlaamse regering 5 

transversale doelstellingen vastleggen. Ik ga hiervoor nog in dialoog met de sector 

en maak mijn beslissing bekend binnen de zes maanden na mijn aantreden.  

Ik wil met dit plan pionier zijn in transversaal beleid. Samen met de verschillende 

betrokken beleidsdomeinen onderzoek ik de mogelijkheid om budgetten te 

koppelen aan de 5 transversale prioriteiten die ambitieus en met inbreng van de 

nodige expertise moeten geformuleerd worden. De instellingen met een bijzondere 

opdracht binnen het beleidsdomein Jeugd zijn hiervoor een belangrijke partner. 

Het traject richting de concretisering van de transversale doelstellingen zet ik 

verder met grondige inspraak en betrokkenheid van kinderen, jongeren en de 

jeugdsector. 

Voor elk van deze doelstellingen richt ik een transversale stuurgroep en 

projectteam op die belast worden met de opmaak en de uitvoering van de concrete 

en begrote projectplannen. Ik stimuleer mijn collega ministers deel uit te maken 

van de stuurgroepen. In het bijzonder de betrokken beleidsdomeinen. Het geheel 

wordt bewaakt door een centrale stuurgroep waarbinnen ik mijn rol als 

coördinerend minister zal opnemen. Ik bewaak de representativiteit van het 
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middenveld, de lokale besturen, de onderzoekswereld, en zorg ervoor dat de 

administratie op regelmatige basis een terugkoppeling voorziet aan de 

Reflectiegroep Jeugd- en kinderrechtenbeleid en aan relevante stakeholders.  

Vlaamse Jeugdwerkorganisaties zijn, als expert in transversaal werken, een 

belangrijke partner om in samenwerking met andere sectoren doelstellingen waar 

te maken. Ook op vlak van (boven)lokaal jeugdbeleid ga ik op zoek naar 

mogelijkheden om met het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan lokale besturen of 

intergemeentelijke samenwerking te stimuleren. Draagvlak creëren en 

bestendigen is cruciaal binnen dit proces. 

Ik zorg ervoor dat na de definitieve goedkeuring en overhandiging aan het Vlaams 

parlement, het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan op maat van kinderen 

en jongeren gecommuniceerd wordt. De projectplannen concretiseren de 

doelstelling per prioriteit, bakenen het thema af, welke de betrokken ministers zijn 

en geven aan welke budgetten worden vrijgemaakt. In de tweede helft van 2020 

starten we met de uitvoering van het nieuwe JKP waarbij ik, met het oog op de 

realisatie van de projectplannen, ook het eigen beleidsinstrumentarium zal 

inzetten. De voortgang van de plannen wordt gemonitord door de stuurgroepen 

die minimaal zesmaandelijks samen komen.  

Zoals decretaal bepaald werd, zorg ik voor een tussentijdse evaluatie in 2022 en 

een eindrapport in 2024. In het tussentijdse rapport over de uitvoering van het 

plan wordt ook aangegeven hoe aan de tekortkomingen zal verholpen worden.  

Iedere Vlaamse minister organiseert jaarlijks voor zijn eigen bevoegdheden, ter 

voorbereiding van de beleidsnota en de beleids- en begrotingstoelichtingen, een 

verticaal overleg jeugd- en kinderrechtenbeleid. Hij vraagt daarbij minstens aan 

het Kinderrechtencommissariaat, de Vlaamse Jeugdraad en de bevoegde 

aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid om deel uit te maken van dit 

overleg. Ik stimuleer mijn collega ministers hier werk van te maken en organiseer 

telkens zelf bij de begrotingsopmaak het verticaal overleg voor Jeugd en Media. 

3.2 OD 3.2 Afstemming van het beleidskader en instrumentarium op 

de huidige ontwikkelingen en tendensen  

Heel wat kinderen en jongeren krijgen nog te weinig de kans om te participeren 

aan het rijke Vlaamse jeugdwerk- en vrijetijdsaanbod. Ik zal waar mogelijk vanuit 

Jeugd bijdragen aan de transversale plannen m.b.t. armoede, gelijke kansen, 

integratie, integriteit. Ik organiseer, zoals decretaal bepaald, tweemaal per jaar 

een verticaal permanent armoedeoverleg Jeugd. Ook wat de transversale plannen 

Gelijke kansen en Integratie betreft, zal ik mijn medewerking verlenen aan het 

opmaken van de nieuwe, horizontale beleidsplannen van de regering.  

Aan de beleidsdomeinoverschrijdende aanpak rond fysieke, psychische en seksuele 

integriteit, inclusief pesten en cyberpesten, onder leiding van mijn collega bevoegd 

voor Welzijn, verleen ik mijn volle medewerking. Zo ook aan de implementatie van 

de Commissie Historisch Misbruik. 

Ik zal samen met de minister-president, bevoegd voor Cultuur, de samenwerking 

op vlak van cultuureducatie herbekijken.  

4. SD 4 Samen met lokale besturen werk maken van krachtig jeugdbeleid 

op lokaal niveau opdat alle kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan 

jeugdwerk 

ISE F. Jeugdorganisaties ondersteunen 
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4.1 OD 4.1 Behoud en versterking van het label kindvriendelijke 

steden en gemeenten en vergroten van de lokale focus op kinderen en 

jongeren 

Het gemeentelijk niveau is het beleidsniveau dat het dichtst bij kinderen en 

jongeren staat. Heel wat steden en gemeenten lopen voorop om de brede kind- en 

jeugdreflex mee te nemen doorheen alle beleidsdomeinen. Met de lokale besturen 

als motor wil ik inzetten op een kindvriendelijk lokaal beleid.  

Het label Kindvriendelijke Steden en Gemeenten zet ik in als hefboom voor het 

voeren van een transversaal beleid gebaseerd op kinderrechten voor alle kinderen 

en jongeren in de stad of gemeente. Ik zet verder in op de uitbouw van het label 

en de ondersteuning van labelgemeenten en kandidaat labelgemeenten. Tegen 

2022 ga ik voor meer dan een verdubbeling van het aantal steden en gemeenten 

met het label. 

Ik bewaak het bottom-up DNA van het label door in te zetten op co-eigenaarschap 

en bekijk wie welke verantwoordelijkheid opneemt in de uitbouw en ondersteuning 

van het label  

Tweejaarlijks, startend in 2020, zal ik – op voorstel van de jury - aan de steden en 

gemeenten met een lokaal beleid opgezet rond het VRK het label toekennen voor 

een periode van zes jaar.  

In de komende regeerperiode stimuleer ik naast het label het Vlaams netwerk kind- 

en jeugdvriendelijke steden en gemeenten. Het netwerk wil Vlaamse steden en 

gemeenten aanzetten om een sterke strategie uit te werken rond kind- en 

jeugdvriendelijk beleid. Ik zie het netwerk als een meerwaarde omdat deze werking 

van onderuit is ontstaan, het steden en gemeenten laagdrempeliger aanzet tot 

kindvriendelijkheid, expertise ontsluit en op die manier aanvullend is op het label 

KVSG. 

4.2 OD 4.2 Versterking van het recht op jeugdwerk  

ISE G. Jeugdprojecten stimuleren 

Het Vlaams jeugdwerk is het strafste jeugdwerk in de wereld. Vanuit haar missie 

‘jeugdwerk versterkt kinderen en jongeren’ bouwt het mee aan een samenleving 

die kinderen en jongeren actief versterkt. Versterken staat voor het creëren van 

een klimaat waarin iedereen kan groeien en op zijn tempo zijn kwaliteit kan 

ontdekken. Om kinderen en jongeren de nodige ruimte te geven om jong te zijn 

strijdt het jeugdwerk voor vier rechten voor kinderen en jongeren: recht om te 

mogen experimenteren, recht om ten volle te participeren, recht op vrije tijd, recht 

om te groeien. Ik volg de stelling van het jeugdwerk dat vanuit het perspectief van 

de rechtenbenadering, jeugdwerk een recht is voor alle kinderen en jongeren. Het 

is belangrijk dat jeugdwerk een breder bereik kent, zodat alle kinderen en jongeren 

kunnen opgroeien in een jeugdwerkcontext en ruimte krijgen om volop jong te 

zijn. Ik wil hierbij bijzondere aandacht geven aan de grotere diversiteit (kinderen 

en jongeren met een beperking, met een lage opleiding, in armoede, met etnisch 

culturele achtergrond en LGBTQ+-jongeren) bij de huidige generatie kinderen. 

Jeugdwerk is per definitie lokaal. Elke dag zetten jongeren nieuwe projecten op, 

projecten die een generiek jeugdwerk-DNA bevatten en kinderen en jongeren in 

hun kracht zetten. Door de snelheid van deze evoluties ontstaan er nieuwe noden 

en uitdagingen, voor bestaande en nieuwe vormen van jeugdwerk.  

Ik maak werk van kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar noden van diverse 

vormen van jeugdwerkinitiatieven en noden van bestaande jeugdwerkvormen. Ik 

breng goede voorbeelden van allerhande samenwerking in kaart. Ik wil 

samenwerkingsverbanden opzetten tussen de jeugdwerkkoepels en instellingen 

om op Vlaams niveau visie uit te werken en op basis van deze visie en onderzoeken 
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nieuwe beleidskaders en -trajecten aan te reiken aan lokale bestuurders en 

jeugdwerkondersteuners.  

Om de vele uitdagingen en doelstellingen aan te gaan en lokale besturen als motor 

van jeugdwerkondersteuning te betrekken, versterk ik samen met de jeugdsector 

het recht op jeugdwerk. Ik wil lokale ondersteuning zoveel mogelijk afstemmen op 

het Vlaams en bovenlokaal niveau waar onder andere experiment en 

projectwerking al langer hun plaats kennen.  

4.3 OD 4.3 Erkenning van het belang van lokaal jeugdbeleid en de rol 

van de lokale jeugdraad 

ISE F. Jeugdorganisaties ondersteunen 

Met de lokale vrijetijdsmonitor wil de Vlaamse overheid het vrijetijdsaanbod en de 

-participatie op lokaal vlak in Vlaanderen in beeld brengen. De monitor doet 

hiervoor beroep op gegevens uit bestaande bronnen en op data die bevraagd 

worden bij lokale besturen via een registratietool. Tijdens deze regeerperiode staan 

twee nieuwe bevragingsronden, in 2021 en 2024, gepland. Ik bekijk de manier 

waarop de monitor bijdraagt aan sterk lokaal jeugdbeleid en onderzoek 

desgevallend de mogelijkheid om een verbeterde versie te maken.  

Via de jeugdmonitor kunnen Vlaamse lokale besturen en de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie (VGC) groepen kinderen en tieners bevragen over hoe 

zij het wonen en leven in hun buurt, stad of gemeente ervaren. Het departement 

CJM en het agentschap Binnenlands Bestuur blijven samen inzetten op de 

optimalisatie en de promotie van deze gratis digitale tool bij de lokale besturen.  

Ik plan in 2020 een tweemeting lokale besturen over gehanteerde strategieën en 

samenwerkingen van jeugdambtenaren, jeugdschepenen en jeugdraden bij het 

voeren van jeugd(werk)beleid. Ik moedig lokale besturen aan voor het inrichten 

van gemeentelijke jeugdraden, en om de jeugdraad officieel om advies te vragen 

over alle gelegenheden die betrekking hebben op het jeugdbeleid.  

5. SD 5 Ambitieus jeugdbeleid krijgt vorm door internationale 

samenwerking en netwerking 

ISE H. Internationaal en interregionaal jeugdbeleid ondersteunen  

5.1 OD 5.1 Maximalisering van de dialoog tussen het Vlaamse en 

internationale niveau 

Het Vlaams jeugd(werk)beleid wordt beïnvloed door Europese en internationale 

tendensen en ontwikkelingen en zoekt de internationale uitwisseling op om zich te 

benchmarken, te versterken en te vernieuwen. Maar het wil ook de eigen kennis, 

expertise en excellentie Europees en internationaal weerklank geven. De 

belangrijkste bilaterale en multilaterale kwaliteitskaders voor Jeugd worden 

bepaald door de EU, de Raad van Europa en de Verenigde Naties. 

Ik zet in op actieve deelname aan deze fora op zowel ambtelijk als politiek niveau. 

De Vlaamse inbreng wordt intra-Belgisch voorbereid op ambtelijk en diplomatiek 

niveau.  

Ik zet eveneens in op een versterking en ondersteuning van het Vlaams jeugd- en 

kinderrechtenbeleid en het jeugdwerk via de bilaterale en multilaterale 

samenwerkingen op vlak van jeugd met andere landen of regio’s.  

Ook de Europese en internationale fora op het vlak van kinderrechten krijgen mijn 

bijzondere aandacht.  

6. SD 6 Een onderbouwd jeugdbeleid door kennis en onderzoek 

ISE A. Beleidswerking en internationaal beleid ondersteunen 



21 

6.1  OD 6.1 Investeren in een solide kennisbasis over de jeugdsector 

met aandacht voor beleidsrelevant onderzoek 

Ik wil blijven investeren in gericht onderzoek naar actuele beleidsvraagstukken en 

nieuwe ontwikkelingen.  

Er is nood aan verder onderzoek met betrekking tot kinderen en jongeren. De 

nieuwe trends, leefwerelden en evoluties bij kinderen, jongeren en hun organisatie 

moeten geïmplementeerd worden in een vernieuwde versie van de JOP-monitor. 

De opdrachten voor het wetenschappelijke steunpunt Jeugdonderzoeksplatform 

(JOP) worden geactualiseerd en beter afgestemd op de noden van het beleid en de 

jeugdsector.  

Het JOP zal zorgen voor een nieuwe staat van de jeugd in 2024 en meewerken aan 

de komende versie van de Participatiesurvey, waarbij voor jeugd een paar extra 

thema’s worden aangesneden: de participatie in jeugdbewegingen en het vrijwillig 

engagement van jongeren. Ik zie er ook op toe dat deze kennis over jeugd actief 

wordt ontsloten. 

7. SD 7 Internationaal en interregionaal jeugdbeleid ondersteunen   

ISE H. Internationaal en interregionaal jeugdbeleid ondersteunen 

7.1 OD 7.1  Versterken van de kwaliteit van het Vlaams jeugdbeleid en 

de positie van de Vlaamse jeugdsector door kennis en expertise-

uitwisseling op internationaal niveau  

Ik blijf inzetten op jeugdparticipatie in de VN en UNESCO. Ik bouw mijn deelname 

aan internationale bijeenkomsten geleidelijk aan op, zodat Vlaanderen een 

duurzame impact heeft op het Europees en internationaal jeugdbeleid. 

Binnen de Europese Unie lopen momenteel twee jeugdprogramma’s: 

Erasmus+/Jeugd in Actie (2014-2020) en het Europees Solidariteitskorps (2018-

2020). Eind 2020 wil ik de Europese onderhandelingen rond hebben voor zowel het 

nieuwe Erasmus+ (2021-2027) – jeugdhoofdstuk, als voor het nieuwe Europese 

Solidariteitskorps (2021-2027) zodat deze begin 2021 door JINT op een correcte 

wijze kunnen worden uitgerold en geïmplementeerd. We zien evenwel geen brood 

in een vrijwillige samenlevingsdienst gelet op het reeds bestaande sociaal 

engagement bij Vlaamse jongeren. 

Het Partnerschap van de Europese Commissie en de Raad van Europa op vlak van 

jeugd verenigt sinds 1998 de expertise van twee instituten op vlak van jeugdbeleid, 

jeugdonderzoek en jeugdwerk. Het doel van het Jeugdpartnerschap is om bij te 

dragen aan de ontwikkeling van het jeugd(werk)beleid door synergiën te 

stimuleren tussen de activiteiten van de twee instituten. Een belangrijk project van 

het Jeugdpartnerschap is het European Knowledge Centre for Youth Policy 

(EKCYP). Ik sta het Jeugdpartnerschap bij in de inhoudelijke sturing en in het 

samen bepalen van de prioritaire thema’s en activiteiten. Ik tracht het (Vlaamse) 

jeugdwerk en jeugdbeleid op de Europese kaart te zetten en prioritaire uitdagingen 

waar kinderen en jongeren in heel Europa zich mee geconfronteerd zien, naar voor 

te trekken. 

Tevens werk ik samen met de administratie aan de voorbereiding van de derde 

Europese Jeugdwerkconventie in Bonn (Duitsland) van 7-10 december 2020. Ook 

uit Vlaanderen zal een (jeugd)delegatie deelnemen aan deze conventie.  
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7.2 OD 7.2 Het Vlaamse jeugdbeleid stimuleren en de Vlaamse 

jeugdwerksector versterken door middel van wederzijds leren en het 

delen van goede praktijken via bilaterale en interregionale 

samenwerking  

Ik zet in op een versterking en ondersteuning van het Vlaams jeugd- en 

kinderrechtenbeleid en het jeugdwerk via bilaterale en multilaterale samenwerking 

inzake jeugdbeleid met andere landen of regio’s. Samen bouwen we kennis en 

expertise op, wisselen we goede praktijken uit en bouwen we duurzame 

samenwerkingsverbanden uit van lokaal tot internationaal niveau. 

Ik onderhoud de samenwerking met de Franse en Duitstalige Gemeenschap ter 

versterking van het intra-Belgische culturele jongerenuitwisselingsprogramma 

Bel’J, de Europese programma’s en de Belgische aanwezigheid op multilaterale 

fora. Ik onderzoek of een samenwerkingsprogramma met de Franse Gemeenschap 

op vlak van jeugdbeleid kan worden overeengekomen in de loop van deze 

regeerperiode. 

Naast de bestaande samenwerkingsprogramma’s zet ik in op het aanknopen van 

nieuwe samenwerkingen met relevante partnerlanden en -regio’s ter versterking 

en ondersteuning van het jeugdbeleid en jeugdwerk in Vlaanderen. De komende 

vijf jaar bouw ik op een duurzame wijze de bilaterale en interregionale 

samenwerking verder uit. 
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VI.LIJST MET AFKORTINGEN  

ADJ: Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme 

CJM: Cultuur, Jeugd en Media 

CJT: Centrum voor Jeugdtoerisme 

CMGJ: Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn 

DAC: Derde Arbeidscircuit 

EKCYP: European Knowledge Centre for Youth Policy 

EU: Europese Unie 

EVC: Erkennen van Verworven Competenties 

FoCI: Fonds culturele infrastructuur 

HSBC: Health Behaviour in School-aged Children 

ISE: Inhoudelijk structuurelement 

JKP: Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024 

JoKER: Kind- en jongereneffectenrapport 

JOP: Jeugdonderzoeksplatform 

KeKi: Kenniscentrum Kinderrechten 

KRC: Kinderrechtencommissariaat 

KVSG: Kindvriendelijke steden en gemeenten 

NCRK: Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind 

OD: Operationele doelstelling 

RAY: Research based analysis of Youth in Action 

RvE: Raad van Europa 

SD: Strategische doelstelling 

ULDK: Uitleendienst kampeermateriaal voor de Jeugd 

VAPA: Vlaams Actieplan Armoedebestrijding  

VGC: Vlaamse Gemeenschapscommissie 

VJR: Vlaamse Jeugdraad 

VKS: Vlaamse Kwalificatiestructuur 

VRK: Verdrag inzake de Rechten van het Kind  

VN: Verenigde Naties 
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VII. BIJLAGE ‘OVERZICHT BELEIDS- EN REGELGEVINGSINITIATIEVEN’  

Aanpassingen Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd 

jeugd- en kinderrechtenbeleid en bijhorend uitvoeringsbesluit, in 2020 

Zie OD 2.4. Beleidskader en instrumentarium kadervormingstrajecten aanpassen 

op basis van de resultaten van het onderzoek dat is opgeleverd in 2018 en het 

overleg met de jeugdsector in de werkgroep kadervorming dat plaatsvond in 2019.  

Zie OD 2.5 op het vlak van experimentele projecten worden bijkomende 

verenigingen uitgesloten: organisaties waaraan werkingssubsidies zijn toegekend 

op basis van het Decreet houdende bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en 

bijzondere doelgroepen komen niet in aanmerking. 

Zie OD 2.1 inzake het integriteitsbeleid moet de voorwaarde voor structureel 

erkende en gesubsidieerde jeugdverenigingen uiterlijk op 30 juni 2020 

geconcretiseerd worden in een uitvoeringsbesluit op basis van het overleg met de 

jeugdsector dat plaatsvond in 2019 in de werkgroep integriteit. 

Ook met betrekking tot OD 2.1. dient het uitvoeringsbesluit gewijzigd op het vlak 

van het aantal leden van de adviescommissies: het maximaal aantal leden wordt 

verhoogd. Het departement Cultuur, Jeugd en Media overlegt met de jeugdsector 

over deze wijzigingen in de reflectiegroep decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid. 

Aanpassingen decreet van 6 juli 2012 houdende de subsidiëring van 

hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw 

Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme. 

Zie OD 2.3. Een ontwerp van wijziging van het decreet jeugdverblijven wordt 

voorgelegd aan het Vlaams Parlement op basis van het lopende evaluatie -en 

onderzoekstraject dat werd gestart in 2017. Het betreft een helder en 

geactualiseerd nieuw kader voor jeugdverblijven en hostels. Een herwerkte versie 

van het decreet van 6 juli 2012 houdende de subsidiëring van hostels, 

jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor 

Jeugdtoerisme (ADJ) dient samen met bijhorend uitvoeringsbesluit op 1 januari 

2022 van kracht te gaan. 

De huidige subsidieovereenkomsten lopen van 2018 tot en met 2021. Om het 

herwerkte decreet te laten aansluiten op de huidige regelgeving voert de minister 

van Jeugd in het huidige uitvoeringsbesluit een overgangsbepaling in die de 

lopende beleidsperiode met 1 kalenderjaar verlengt van 31 december 2021 tot en 

met 31 december 2022. 




