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De Vlaamse Jeugdraad, in vergadering op 30 juni 2021, onder voorzitterschap van Amir Bachrouri, en met 

bovenvermelde aanwezigen, adviseert unaniem het volgende: 

Inhoud 

 Maak de historische budgettaire achterstand van het jeugdwerk goed en investeer in het 

jeugdwerk. 3 

 Doorbreek het status quo waarmee het jeugdwerk de afgelopen twaalf jaar geconfronteerd werd. 

De uitdagingen voor kinderen en jongeren werden alleen maar groter, maar de investeringen 

bleven uit. 3 

 Investeer het mogelijke overschot dat in 2021 gerealiseerd wordt in de structurele ondersteuning 

van het jeugdwerk. 6 

 Erken en waardeer het jeugdwerk om mee de groeiende uitdagingen voor kinderen en jongeren 

aan te pakken, zeker na corona. 6 

 Voorzie structurele middelen om actuele uitdagingen aan te pakken. Projectmiddelen zijn een 

goede aanvulling, maar kunnen structurele investeringen niet vervangen. 6 

 Creëer groeikansen voor jeugdwerkorganisaties om in te zitten op actuele noden zodat het 

jeugdwerk niet ter plaatse blijft trappelen. 7 

 Investeer zeven miljoen in de structurele ondersteuning van het jeugdwerk. Behandel die vraag bij 

de opmaak van de begroting voor 2022. 8 

 Blijf voor de nodige financiële ondersteuning zorgen in coronatijden en monitor de gevolgen van 

het wegvallen van verschillende steunmaatregelen in 2021 en 2022. 8 
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Duizenden vrijwilligers en jeugdwerkers hebben het afgelopen coronajaar het beste, ja zeg maar alles, van zichzelf 

gegeven om er zoveel mogelijk te zijn voor kinderen en jongeren. Het absolute hoogtepunt? De unieke, maar 

spetterende jeugdwerkzomer van 2020 die nooit uit ons geheugen zal verdwijnen. En nu is het met grote spanning 

toewerken naar de jeugdwerkzomer van 2021. 

Alsof dat nog niet voldoende was, slaagde het leeuwendeel van de meer dan honderd Vlaams erkende jeugd-

organisaties erin om tijdens deze crisis ook hun toekomstplannen neer te schrijven in een beleidsnota voor 2022-

2025. Hun dromen over hoe ze de komende vier jaar keihard willen werken voor kinderen en jongeren. Niet evident als 

je ziet hoe de coronamaatregelen elke dag inhakken op hun kinderen en jongeren, maar ook op henzelf als jeugdwerker. 

Jeugdwerk is duidelijk meer dan ooit nodig, en dat zal de komende jaren niet anders zijn. Of het nu gaat om het 

psychische welzijn van kinderen en jongeren, de hardnekkige (kinder)armoede in Vlaanderen en Brussel en de situatie 

van maatschappelijk kwetsbare jongeren, of over vraagstukken van integratie en inclusie: het jeugdwerk wil er werk van 

maken en er staan, voor alle kinderen en jongeren. Maar de vele ambities voor kinderen en jongeren die het jeugdwerk 

vooropstelt, vereisen sterke investeringen vanuit de Vlaamse regering. 

Want we kunnen kort zijn: het jeugdwerk staat onder druk. Uitgedaagd door de coronacrisis, maar ook financieel 

beperkt. Momenteel gaat minder dan 0,1 procent van de Vlaamse begroting naar ondersteuning van het 

jeugdwerk. Terwijl de uitdagingen waarmee kinderen, jongeren en hun organisaties geconfronteerd worden alleen 

maar groter zijn geworden. Willen we sterker en meer jeugdwerk voor alle kinderen en jongeren, dan is het nu tijd om 

te investeren. 7 miljoen, dat is wat er nodig is om het jeugdwerk zijn ambities te laten waarmaken. 

Het gaat dan niet alleen over schadebeperking en hoe we het jeugdwerk door de coronacrisis geloodst krijgen, het gaat 

ook en vooral over het omringen en ondersteunen van kinderen en jongeren om ten volle zichzelf te kunnen zijn. Over 

meer dan honderd jeugdorganisaties die zich ook de komende jaren ten volle willen smijten voor alle kinderen en 

jongeren.  

We mogen trots zijn op ons diverse en gevarieerde jeugdwerk, dat een lange traditie en geschiedenis kent in 

Vlaanderen. Dat jeugdwerk, ook onze minister van Jeugd zegt het, behoort tot het beste en strafste van de 

wereld! Je kunt die duizenden jeugdwerkinitiatieven niet meer wegdenken in Vlaanderen. Het zijn de organisaties van, 

voor en door onze kinderen en jongeren waar duizenden vrijwilligers de drijvende kracht van zijn. En elke dag genereert 

dat jeugdwerk impact. Op het leven van kinderen en jongeren, op de buurt of de lokale gemeenschap en op de 

samenleving.  

Jeugdwerkorganisaties versterken en verbinden kinderen en jongeren. Jeugdwerk geeft hen de ruimte om te 

experimenteren, te participeren en geeft kinderen en jongeren het recht op vrije tijd, ontspanning en culturele en 

artistieke activiteiten, want dat recht hebben ze. Jeugdwerk draagt bij tot de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren 

in de samenleving en dat doen we met ons unieke jeugdwerk-DNA. Jeugdwerk zit genesteld in het brede sociale werk, 

maar valt toch niet helemaal samen met het sociaal en welzijnswerk, en ondanks zijn pedagogische rol ook niet met 

onderwijs of de toeleiding naar werk. De verschillende domeinen raken elkaar geregeld en we werken geregeld samen, 

maar het jeugdwerk zit vaak ergens tussenin, op het kruispunt van kinderen en jongeren zelf. Juist dat is onze kracht. 

En die willen we nu extra hard inzetten om er te zijn voor kinderen en jongeren zodra deze crisis voorbij is. 

In deze coronatijden heeft het jeugdwerk zich in duizend bochten gewrongen om er te staan voor zoveel mogelijk 

kinderen en jongeren. De kracht van het jeugdwerk is nog nooit zo zichtbaar geweest. De lovende woorden voor het 

jeugdwerk waren nog nooit zo talrijk. En toch kijken organisaties ongerust naar de komende vier jaar. Wat zal 

er mogelijk zijn vanaf 1 januari 2022? En bieden we onze sector nu de nodige slagkracht om er ook in 2025 te staan? 

Dit najaar maakt de Vlaamse Regering een belangrijke beslissing over de beleidsnota’s van het jeugdwerk en de 

beschikbare middelen voor de komende vier jaar. Terwijl de rekening van de voorbije jaren, van voor corona, nog niet 

vereffend is. Om deze vraag kracht bij te zetten organiseerde de Vlaamse Jeugdraad op 9 juni 2021 samen met de 

Vlaamse jeugdsector een symbolische wafelenbak voor de toekomst van het jeugdwerk. 
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Maak de historische budgettaire achterstand van het jeugdwerk goed en investeer in het jeugdwerk. 

In 2017 hield de Vlaamse Jeugdraad al een pleidooi om zeven miljoen euro te investeren in het jeugdwerk.1 Dat bedrag 

kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Dat bedrag was gebaseerd op twee elementen. Enerzijds de historische achter-

stand die opgebouwd werd binnen het jeugdwerk, onder meer doordat een indexering van de personeelskosten uitbleef 

terwijl die in de brede socioculturele sector wel werd toegepast. Anderzijds bleek uit de analyse van de toen ingediende 

beleidsnota’s dat alle erkende jeugdorganisaties samen zeven miljoen extra nodig hadden om hun ambities te kunnen 

waarmaken. 

Door een inspanning van minister Gatz kwam op het einde van de vorige Vlaamse Regering ongeveer twee miljoen 

euro vrij. Een welgekomen investering, maar die 2 miljoen was vooral een inhaalbeweging van de loonindexering die 

we als jeugdorganisaties, als enige sector binnen het brede culturele landschap, lange tijd niet hadden ontvangen. 

Bovendien was de investering van korte duur aangezien bij de start van de huidige Vlaamse Regering, amper een jaar 

later, meteen een nieuwe besparingsronde aangekondigd werd. 

Er ging bijna 3 procent af van de structurele middelen voor jeugdwerk. Oorspronkelijk ging het om bijna 6 procent per 

organisatie, maar dankzij een inspanning van minister van jeugd Benjamin Dalle werd de impact gehalveerd. In de 

praktijk werd de investering in het jeugdwerk van de vorige Vlaamse Regering grofweg ingetrokken. 

Door de laatste hervormingen van het decreet, waarbij organisaties maar om de vier jaar en niet meer jaarlijks een 

erkenning kunnen bekomen, was het afgelopen jaar ook op budgettair vlak een zeer belangrijk jaar. In het verleden 

leidde een nieuwe reeks van erkenningen tot een besparing bij de al erkende organisaties. Dezelfde taart moest over 

meer organisaties verdeeld worden zonder dat de taart meegroeide. Gelukkig werd het afgelopen jaar extra budget 

voorzien voor de nieuwe erkende organisaties zodat dat niet opnieuw ten koste ging van de bestaande organisaties. 

De groei van de sector ging gelukkig niet ten koste van de bestaande organisaties. 

Kortom, de historische eis van zeven miljoen van vier jaar geleden blijft gelden. Ondanks de inspanningen van de 

huidige Vlaamse Regering blijft het totale bedrag dat de Vlaamse Regering structureel investeert in het Vlaamse 

jeugdwerk op een gelijk niveau schommelen. En dat is onvoldoende. Om de grote uitdagingen en noden echt aan te 

pakken zijn meer investeringen in het jeugdwerk nodig. 

 

Doorbreek het status quo waarmee het jeugdwerk de afgelopen twaalf jaar geconfronteerd werd. De 

uitdagingen voor kinderen en jongeren werden alleen maar groter, maar de investeringen bleven uit. 

Willen we het strafste jeugdwerk in de wereld blijven? Willen we er ook de komende jaren voor al die kinderen en 

jongeren zijn? Dan moet er blijvend geïnvesteerd worden in jeugdwerk, in de organisaties van kinderen en jongeren. 

Creëer extra ruimte om kinderen en jongeren ten volle zichzelf te laten zijn en te ontdekken, te groeien, te knallen. Door 

op onze lauweren te rusten, aan te modderen en het status quo te behouden, komen we niet vooruit. De laatste vijftien 

jaar is er te weinig geïnvesteerd in het jeugdwerk, en zijn budgetten gedaald of hoogstens behouden. Waar blijft de 

nodige echte investering voor het jeugdwerk? Mogen kinderen en jongeren ook de komende jaren nog genieten van 

sterk jeugdwerk, of moeten ze hun plan maar trekken?  

 

_________________ 

1 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/05/31/vlaamse_jeugdraadvraagt7miljoenextravoorjeugdwerk-1-2993387/ 
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Onderstaande grafiek is een overzicht van het totaalbudget dat de Vlaamse overheid structureel investeert in de op 

Vlaams niveau erkende en gesubsidieerde organisaties binnen het decreet. De bedragen zijn gebaseerd op de 

overzichtstabellen zoals die gepubliceerd staan op de website van het Departement CJM.2 

 

Wat valt ons op in deze grafiek? 

• Tussen 2009 en 2021 zijn we geëvolueerd van een budget van 27,6 miljoen euro naar 31,8 miljoen euro. Dat 

lijkt een zeer positief verhaal, maar dat vraagt om enige nuancering. We zien dat het budget tussen 2009 (27,6 

miljoen euro) en 2017 (28 miljoen euro) amper gestegen is en vooral een horizontale lijn vormt.  

• Alleen tussen 2017 en 2018 zien we een significante stijging in het totaalbudget dat voorzien wordt voor de op 

Vlaams niveau erkende organisaties. Die stijging in het budget lijkt groter dan ze in feite was. Daarvoor zijn 

twee verklaringen: 

o Na de oproep van de Vlaamse Jeugdraad in 2017 om zeven miljoen extra te investeren in het 

jeugdwerk voegde de Vlaamse Regering ca. twee miljoen euro toe aan het budget. 

o De rest van de stijging kunnen we verklaren door de inkanteling van de gescomiddelen. Tot dan 

kwamen die uit een alternatieve begrotingspost, maar ze werden op dat moment verschoven naar 

het effectieve budget voor het jeugdwerk. In feite was het dus eerder een verschuiving dan een 

stijging.  

• Sinds 2018 zitten we weer op een horizontale lijn die net onder 32 miljoen euro schommelt. Hierin zie je 

enerzijds de besparing van ca. 3 procent bij de start van de huidige Vlaamse Regering en anderzijds de lichte 

stijging door de extra middelen die de minister voorzag voor de bijkomende erkenningen van het afgelopen 

jaar. Daarnaast speelt het effect van de loonindexering die sinds 2019 wordt toegepast – een historische 

rechtzetting. Daardoor zit er automatisch een lichte stijging in het budget. 

_________________ 

2 Al deze tabellen zijn terug te vinden via: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/gesubsidieerde-organisaties 
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In een tweede grafiek zijn er twee mogelijke evoluties voor het budget weergegeven. De ene lijn geeft het budget aan 

voor de komende jaren als er niet extra geïnvesteerd wordt en de tweede lijn als er wel zeven miljoen extra wordt 

geïnvesteerd. In beide gevallen zie je ook hier de lichte stijging door de toepassing van de indexering. We gaan er in 

deze hypotheses van uit dat er in de komende vier jaar twee keer een indexering zal plaatsvinden. 

 

Op de relatieve knik tussen 2017 en 2018 na maakt het jeugdwerk dus geen vorderingen en dat al sinds minstens 2009. 

Als er nu niet geïnvesteerd wordt, vrezen we dat die horizontale lijn zich de komende vier jaar, tot het einde van de 

nieuwe beleidsnota’s, alleen zal voortzetten. Op die manier zou het jeugdwerk, waar we met z’n allen zo positief over 

zijn, meer dan vijftien jaar ter plaatse trappelen. Voor de Vlaamse Jeugdraad is dat onaanvaardbaar. We verwachten 

een grondige inspanning van de Vlaamse Regering om dit status quo te doorbreken. 

We staan aan de start van de nieuwe beleidsnota’s van het jeugdwerk. Er is geen beter moment om daadwerkelijk een 

investering te realiseren die onmiddellijk effect heeft op de jeugdwerksector. 
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Investeer het mogelijke overschot dat in 2021 gerealiseerd wordt in de structurele ondersteuning van het 

jeugdwerk. 

Wanneer we het totaalbedrag dat op dit moment naar jeugdwerkorganisaties gaat (31,8 miljoen euro) vergelijken met 

het budget dat voorzien wordt in de BBT Jeugd (32,8 miljoen euro) zien we een duidelijk verschil. Dat is op zich niet 

onlogisch aangezien in de BBT een bijkomend budget werd voorzien voor nieuw erkende organisaties. Het aantal 

nieuwe erkenningen (9 organisaties) lag iets lager dan eerdere voorspellingen.  

Dat zorgt ervoor dat er een overschot gerealiseerd wordt in 2021. De Vlaamse Jeugdraad pleit ervoor om dat 

overschot mee te nemen in de budgetten die vanaf 2022 toegekend zullen worden aan de erkende en gesubsidieerde 

jeugdwerkorganisaties. 

 

Erken en waardeer het jeugdwerk om mee de groeiende uitdagingen voor kinderen en jongeren aan te 

pakken, zeker na corona. 

Niet alleen de financiële context is in de loop van de jaren gewijzigd, ook de maatschappelijke context. Het jeugdwerk 

vormt een onmisbare schakel tussen overheid en beleid, tussen kinderen, jongeren en de samenleving, en 

tussen verschillende overheden. De overheid staat voor gigantische uitdagingen om kinderen en jongeren na 

de crisis weer helemaal mee te trekken in onze samenleving. Het jeugdwerk wil dat mee aanpakken. Wij zijn een 

sector maar bovenal dé plek waar kinderen en jongeren samenkomen om van hun vrije tijd te genieten, vaak over de 

domeinen van werk, wonen en welzijn heen. Op dat kruispunt kunnen en willen we meer betekenen. We zien het als 

onze belangrijke verantwoordelijkheid om kinderen en jongeren klaar te maken voor de samenleving. We willen meer 

kinderen en jongeren meer kansen geven op een beter bestaan. We willen onze expertise inzetten om het beleid 

structureel te verbeteren. We willen vanuit onze eigen missie en visie in samenwerking met de overheid de problemen 

van jongeren aanpakken. We willen vooruit. Dat is ons engagement.  

Meer dan ooit hebben we daarom een duurzaam beleid nodig voor jeugdorganisaties. Met een overheid en 

volledige Vlaamse regering als partner die vertrouwt en investeert. Want #Jeugdwerkwerkt! 

Dat vernieuwde DNA van het jeugdwerk werd in 2018 vormgegeven tijdens een groots congres over de agenda voor 

de toekomst van het jeugdwerk, georganiseerd door De Ambrassade. De ambities werden er op scherp gesteld en het 

jeugdwerk sprak de ambitie uit om ook steeds meer jeugdwerk te realiseren dat inspeelt op die vernieuwde actuele 

uitdagingen. Denk maar aan psychisch welzijn, diversiteit, maatschappelijke kwetsbaarheid en digitalisering. Plaats die 

thema’s even terug in de tijd richting 2009 en leg ze naast de huidige realiteit. Iedereen beseft dat die uitdagingen alleen 

groter zijn geworden en dat hierin een rol voor het jeugdwerk is weggelegd. De afgelopen coronaperiode heeft dat nog 

meer in de verf gezet. Die rol kunnen we alleen opnemen als er ook voldoende budget tegenover staat. 

 

Voorzie structurele middelen om actuele uitdagingen aan te pakken. Projectmiddelen zijn een goede 

aanvulling, maar kunnen structurele investeringen niet vervangen. 

Aan projectoproepen meedoen was een van de manieren waarop het jeugdwerk kon inzetten op de nieuwe uitdagingen 

die de laatste jaren op ons pad kwamen. Die projectoproepen, bijvoorbeeld rond Generatie Veerkracht of de 

verbindingsambassadeurs, legden de vinger op de wond. Ze gaven niet alleen de grote nood aan extra ondersteunings-

middelen weer, maar waren ook een reflectie van de ambitie die het jeugdwerk heeft om zich ook voor deze (nieuwe) 

noden in te zetten. De responsgraad op die projectoproepen lag dan ook onwaarschijnlijk hoog. Zo hoog dat er vele 
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organisaties, ondanks sterke dossiers en zeer positieve beoordelingen, toch uit de boot vielen omdat er niet genoeg 

middelen waren.  

De realiteit van de projectoproepen van de laatste jaren toont ook de grote nood aan bijkomende structurele middelen. 

De afgelopen jaren werden heel wat oproepen gelanceerd zoals bruggenbouwers binnen en naar het jeugdwerk (2016), 

Sociale Integratie (2018), Verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk (2020) en Generatie Veerkracht (2020 en 

2021). Wat opvalt bij de laatste voorbeelden is het grote aantal indieners ten opzichte van het uiteindelijk aantal 

goedgekeurde projecten. Zo zien we bij Verbindingsambassadeurs slechts 19 goedgekeurde projecten op 45 

ingediende projecten en bij Generatie Veerkracht zelfs maar 59 projecten op 312 indieners.3 

Daarnaast zien we dat organisaties bij de afloop van die projecten op zoek gaan naar manieren om de geleerde lessen 

te verduurzamen binnen hun organisaties. Voor de Vlaamse Jeugdraad is dat altijd een essentieel onderdeel geweest 

van dit soort projecten, maar in de praktijk is het allesbehalve een evident verhaal. Hoe neem je als organisatie 

bijkomende ambities op als op hetzelfde moment je reguliere middelen en werking onder druk komen te staan?  

 

Creëer groeikansen voor jeugdwerkorganisaties om in te zitten op actuele noden zodat het jeugdwerk niet ter 

plaatse blijft trappelen. 

Tijdens de voorbije coronaperiode zaten organisaties in zeer uitdagende tijden. Enerzijds deden organisaties er alles 

aan om zelf overeind te blijven en er op alle mogelijke manieren te zijn voor kinderen en jongeren. Anderzijds tekenden 

organisaties nieuwe toekomstplannen uit in het kader van hun beleidsnota’s. De coronarealiteit heeft er zeker haar 

stempel op gedrukt. Organisaties hebben voortdurend de afweging moeten maken tussen enerzijds de plannen uit te 

schrijven die nodig zijn om de reguliere werking draaiende te houden (en er deels weer bovenop te krijgen) en anderzijds 

om toch ook nieuwe ambities te formuleren om de maatschappelijke tendensen en de gevolgen van corona mee op te 

nemen in hun werking. Allesbehalve evidente afwegingen en toch slaagden ze erin om dat te volbrengen. En dat alles 

met de hoop op een positieve uitkomst voor hun nieuwe beleidsnotaperiode. 

De beleidsnota’s werden ingediend voor 1 januari 2021 en doorlopen nu de volledige procedure zoals voorgeschreven 

door het decreet. Ze worden beoordeeld door een adviescommissie in samenspraak met het departement. En na een 

eerste preadvies waarop organisaties een repliek kunnen schrijven, zal er een definitief advies overgemaakt worden 

aan de minister. Ten laatste op 15 september 2021 zal de minister van Jeugd een beslissing nemen over de toegekende 

bedragen. 

De afgelopen weken kregen de verschillende organisaties hun preadviezen na een beoordeling door de 

adviescommissie en het departement. Wij bestudeerden die preadviezen die de organisaties de afgelopen weken 

ontvingen en kwamen tot de volgende conclusie: 

Twee op de drie jeugdorganisaties blijven op een status quo hangen voor de geadviseerde subsidie-enveloppe 

voor hun beleidsnota’s 2022-2025. Uiteraard zijn er in dit soort proces altijd enkele positieve en negatieve uitschieters, 

maar deze algemene vaststelling baart ons veel zorgen. 

Want organisaties weten ondertussen wel hoe ze een doordachte, ambitieuze en doeltreffende beleidsnota moeten 

schrijven. Bovendien koppelden ze er, zeker gezien de budgettair nijpende tijden, een realistische begroting aan. Uit 

onze analyse blijkt overigens dat zowel de onafhankelijke adviescommissies als de afdeling de inhoud overwegend 

positief beoordelen – en toch volgen de middelen niet. Leg dat allemaal naast elkaar en het mag niet verbazen dat de 

jeugdwerksector met een wrang gevoel achterblijft. Dat terwijl we altijd als Vlaams topproduct geprezen worden in het 

buitenland. En terwijl de uitdagingen er – zoals we al schreven – niet minder op worden, integendeel. 

_________________ 

3 Bron: Verbindgsambassadeurs: https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1664852 

; Generatie veerkracht: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/nieuws/ruim-2-miljoen-euro-voor-projecten-generatie-veerkracht 

 

https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1664852
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/nieuws/ruim-2-miljoen-euro-voor-projecten-generatie-veerkracht
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Ondanks de steeds grotere maatschappelijke uitdagingen voor de komende jaren zullen organisaties met een stilstaand 

budget geen extra ruimte zien om die ten gronde op te pakken. Integendeel, ambities zullen bijgesteld moeten worden, 

nieuwe doelstellingen geschrapt. Het overgrote deel van onze sector zal ter plaatse blijven trappelen. En nu blijven 

trappelen betekent in feite een achteruitgang voor kinderen en jongeren. Want investeren in kinderen en jongeren en 

inspelen op de uitdagingen voor in het bijzonder kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, dat is wat er nu nodig is.  

 

Investeer zeven miljoen in de structurele ondersteuning van het jeugdwerk. Behandel die vraag bij de opmaak 

van de begroting voor 2022. 

Wat leren we nog uit de 78 ingediende beleidsnota’s? Dat er 7,3 miljoen extra nodig is om jeugdorganisaties te 

laten groeien. Laat dat net hetzelfde cijfer zijn dat we ook al hebben aangekaart bij het indienen van de vorige 

beleidsnota’s (2018-2021). Het bedrag dat overeenkomt met onze historische vraag. Zeven miljoen maakt dus een 

wereld van verschil voor het jeugdwerk. Als we echt willen dat het jeugdwerk zijn rol blijft spelen de komende jaren, dan 

is investering nodig voor de organisaties van kinderen en jongeren, investering in hun uitlaatklep, hun ruimte om 

onbezorgd jong te zijn. We kunnen met dit bedrag, een peulenschil op de Vlaamse begroting, het Vlaamse Jeugdwerk 

aan de top houden en daar hoort het ook thuis.  

Wij zijn ervan overtuigd dat een duurzame investering in het jeugdwerk een efficiënte investering is voor de Vlaamse 

overheid. Wat het jeugdwerk kan presteren met een minimale bijkomende investering vanuit de overheid is ongezien. 

De impact die het jeugdwerk met die middelen kan bereiken is uitermate groot. Zowel qua bereik, persoonlijke 

ontwikkeling als sociale inclusie. Jeugdwerk kan zowel met als zonder beroepskrachten een ongelooflijk verschil maken. 

Onder impuls van het beleid en heel wat projectoproepen staan we op kruispunten en kunnen we de kracht van dat 

jeugdwerk binnenbrengen in andere domeinen. Daar ligt nu de meerwaarde en expertise van het jeugdwerk. De 

ambities die daar getoond worden en de verantwoordelijkheid die opgenomen wordt om de maatschappelijke 

uitdagingen echt op te nemen, rechtvaardigen een investering. Dat creëert de ademruimte die nodig is om meer in te 

zetten op bijvoorbeeld sterkere samenwerking met welzijnspartners, met politie, met bedrijven enz., maar ook om 

bijvoorbeeld nog meer op maat van iedere jongere te werken. Op die manier kunnen we echt een plek voor iedere 

jongere vinden in het brede jeugdwerkveld. 

De Vlaamse Jeugdraad is ervan overtuigd dat dit dossier moet worden behandeld bij de volgende begrotingsopmaak. 

We beseffen dat de tijd niet aan onze zijde staat. De minister moet voor 15 september 2021 een beslissing nemen over 

het toe te kennen budget. Op dat moment zal de volledige Vlaamse begroting nog niet rond zijn. Maar het verleden leert 

ons dat dat geen probleem hoeft te zijn. Ook vier jaar geleden kwam de beslissing over een extra investering pas na de 

oorspronkelijke beslissing van de subsidiebedragen en werden die ten gevolge van de nieuwe begroting nog aangepast. 

Zowel voor als na 15 september zullen we blijven pleiten voor deze bijkomende investering in het jeugdwerk. 

 

Blijf voor de nodige financiële ondersteuning zorgen in coronatijden en monitor de gevolgen van het wegvallen 

van verschillende steunmaatregelen in 2021 en 2022. 

In dit advies hebben we bewust gefocust op de toekomst van het jeugdwerk in de volgende beleidsnotaperiode en 

richten we de blik op 2025. Er zijn nu duurzame investeringen nodig om het jeugdwerk zijn ambities te laten waarmaken. 

Maar we kunnen niet om de actuele situatie heen. Onze vraag naar extra investeringen in het jeugdwerk staat los van 

de algemene coronatoestand. 

In de praktijk is het moeilijk om helemaal geen verband te leggen tussen beide. Het is maar door de noodzakelijke 

bijkomende ondersteuning die voorzien wordt voor organisaties zoals het noodfonds in 2020 en het aankomende 

noodfonds voor 2021 dat het jeugdwerk kan blijven verder werken. De jeugdsector onthaalt die maatregelen dan ook 

positief.   
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Tijdens de afgelopen periode werden er grote verliezen geleden in de jeugdsector, zoals blijkt uit de onderstaande tabel 

gebaseerd op verschillende bevragingen die De Ambrassade de afgelopen maanden heeft uitgevoerd. In grote mate 

komen de twee noodfondsen voor de jeugdsector hieraan tegemoet, toch blijft grote aandacht voor de financiële situatie 

van de sector nodig. We konden het afgelopen jaar op grote flexibiliteit rekenen bij onze eigen minister en administratie 

zoals bijvoorbeeld bij vervroegde uitbetalingen van voorschotten en de beoordeling van de werkingsverslagen. Dat nam 

heel wat zorgen weg bij de organisaties. Maar heel wat van de financiële gevolgen zullen pas in 2022 zichtbaar zijn 

wanneer ook maatregelen zoals tijdelijke werkloosheid wegvallen of de gevolgen van het wisselvallige jaar 2021 pas 

volledig in rekening worden gebracht. De Vlaamse Jeugdraad vraagt om blijvende aandacht voor deze situatie. In het 

najaar van 2021 zal De Ambrassade een uitgebreid rapport voorstellen over de gevolgen van corona, niet alleen op 

financieel vlak. De Vlaamse Jeugdraad kijkt uit naar de resultaten en rekent erop dat de Vlaamse Overheid er actief 

mee aan de slag gaat. 

 

 


