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ADVIES 1903 ONTWERP VAN EINDRAPPORT VLAAMS JEUGD-

EN KINDERRECHTENBLEIDSPLAN (JKP) 2015-2019 

Datum: 8 mei 2019 

Voorzitter: Alexandra Smarandescu 

Aanwezigen:  Alexandra Smarandescu, Bram Jansen, Emmy Vandenbussche, Eveline Meylemans, Ines De Geest, 

Isaak Dieleman, Ivo Shimwa, Jad Zeitouni, Jan Langeraert, Jo Baetens, Mieke Heymans, Mohamed 

Missaoui 

De Vlaamse Jeugdraad, in vergadering op 8 mei 2019, onder voorzitterschap van Alexandra Smarandescu, en met 

bovenvermelde aanwezigen, adviseert voorlopig het volgende: 

Inhoud 

1. Maak van de strategische doelstellingen, operationele doelstellingen, acties en indicatoren een 

samenhangend geheel. 2 

2. Maak van een rapportage over het JKP meer dan enkel een catalogus van het Jeugd-en 

Kinderrechtenbeleid van de Vlaamse Regering, maar toon effectief aan waar het JKP een verschil 

heeft gemaakt. 2 

3. Garandeer een permanente opvolging van het JKP. 3 

4. Zorg voor een goede afstemming tussen het JKP en andere horizontale plannen van de Vlaamse 

Regering. Werk administratieve overlast weg en vermijd dat het JKP te veel herhaling is van bestaande 

plannen. 3 

5. Zorg voor een grotere uniformiteit in de rapportage. De toegevoegde annex is een pluspunt, maar blijft 

te beperkt om een goed overzicht te krijgen van de uitvoerstatus van het JKP. 3 
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1 Situering 

Op maandag 25 maart 2019 ontving de Vlaamse Jeugdraad een adviesvraag van de Vlaamse Regering over het 

ontwerp van eindrapport van het Vlaams Jeugd-en Kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019. Het decreet houdende een 

vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid van 20 januari 2020 verplicht de Vlaamse Regering tot het opstellen van dit 

rapport. 

Dit uitgebreide rapport is het eindverslag van het huidige JKP. De Vlaamse Jeugdraad was sterk betrokken bij zowel 

de opmaak als de opvolging van dit plan. Zo schreven we al eerder een advies bij de start van het huidige JKP in 2015 

( Advies 1503: https://vlaamsejeugdraad.be/advies/1503-vlaams-jeugd-en-kinderrechtenbeleidsplan-0) en over het 

tussentijds rapport in 2017 (Advies 1707: https://vlaamsejeugdraad.be/advies/1707-advies-tussentijds-rapport-jkp). 

Daarnaast schreven we in 2018 met het oog op het nieuwe JKP een advies over het besluit van de Vlaamse Regering 

betreffende het jeugd-en kinderrechtenbeleid (Advies 1803: https://vlaamsejeugdraad.be/advies/1803-advies-besluit-

van-de-vlaamse-regering-betreffende-het-jeugd-en-kinderrechtenbeleid-jkp) 

De Vlaamse Jeugdraad werd eerder al betrokken in dit eindrapport door o.a. deelname aan de Reflectiegroep Jeugd-

en kinderrechtenbeleid van 5 februari 2019. Op 3 april werd dit advies een eerste keer voorgelegd aan de Adviesraad 

van de Vlaamse Jeugdraad en vervolgens aan de agendagroep van de Vlaamse Jeugdraad op  woensdag 17 april. 

Aangezien het hier om een eindrapport gaat en er ondertussen al volop gewerkt wordt aan de opmaak van het nieuwe 

JKP willen we met dit advies vooral focussen op welke lessen we nog leren uit dit eindrapport met het oog op het nieuwe 

JKP. 

2 Advies 

Maak van de strategische doelstellingen, operationele doelstellingen, acties en indicatoren een 

samenhangend geheel. 

In een eerder advies van de Vlaamse Jeugdraad over dit JKP (Advies 1503) kaartten we dit probleem al aan. Heel wat 

projecten, processen, doelstellingen, … vertoonden in dit huidige JKP weinig samenhang. Toen al gaven we aan dat 

een heel aantal van de geformuleerde acties niet zouden bijdragen tot het realiseren van de doelstellingen. We zien dit 

in dit eindrapport ook regelmatig terugkomen. Het hoofdstuk over de bestrijding van kinder- en jongerenarmoede (SD1) 

is hier het duidelijkste voorbeeld van, maar ook in andere hoofdstukken merken we dit. We zijn tevreden dat de feedback 

die we gaven tijdens de reflectiegroep om dit ook weer te geven in deze eindrapportage werd opgevolgd. Toch merken 

we dat de verantwoording per Strategische doelstelling vaak los staat van de rapportage per OD. 

 

Maak van een rapportage over het JKP meer dan enkel een catalogus van het Jeugd-en Kinderrechtenbeleid 

van de Vlaamse Regering, maar toon effectief aan waar het JKP een verschil heeft gemaakt. 

Zowel het oorspronkelijke plan als de eindrapportage zijn teveel knip- en plakwerk uit de beleidsnota’s en brieven van 

de verschillende bevoegde ministers. Daardoor is de rapportage geen geheel en stellen we ook een groot onevenwicht 

vast in de manier waarop er gerapporteerd wordt over het JKP. Het is een goede zaak dat de rapportage over het JKP 

een uitgebreid overzicht geeft van het jeugd-en kinderrechtenbeleid van de volledige Vlaamse Regering, maar voor de 

Vlaamse Jeugdraad is dit onvoldoende. We willen dat er binnen de  rapportage ook ruimte gemaakt wordt voor een 

evaluatie van het JKP. Wat zijn de positieve elementen van het huidige JKP, wat was er minder sterk en hoe kunnen 

we dit voorkomen in het nieuwe JKP. We zijn er van overtuigd dat er zowel binnen het departement CJM als binnen de 

aanspreekpunten Jeugd-en Kinderrechtenbeleid van de verschillende beleidsdomeinen. waardevolle expertise bestaat. 

We zien deze dan ook graag terug in deze en komende rapportages over het JKP. 

https://vlaamsejeugdraad.be/advies/1503-vlaams-jeugd-en-kinderrechtenbeleidsplan-0
https://vlaamsejeugdraad.be/advies/1707-advies-tussentijds-rapport-jkp
https://vlaamsejeugdraad.be/advies/1803-advies-besluit-van-de-vlaamse-regering-betreffende-het-jeugd-en-kinderrechtenbeleid-jkp
https://vlaamsejeugdraad.be/advies/1803-advies-besluit-van-de-vlaamse-regering-betreffende-het-jeugd-en-kinderrechtenbeleid-jkp
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Garandeer een permanente opvolging van het JKP. 

Decretaal is er een verplichting om tweemaal per JKP een rapportage te maken. Zo is er een tussentijdse rapportage 

en een eindrapportage. De Vlaamse Jeugdraad heeft de ambitie om de komende jaren het JKP actief mee op te 

volgen, maar daarvoor zijn deze twee rapportages te beperkt. Deze rapportages geven een goed overzicht van de 

stand van zaken, maar als we van het JKP echt een werkinstrument willen maken moet er nagedacht worden over 

hoe het JKP ook op andere manieren kan opgevolgd. De Vlaamse Jeugdraad denkt hier graag mee over na. 

 

Zorg voor een goede afstemming tussen het JKP en andere horizontale plannen van de Vlaamse Regering. 

Werk administratieve overlast weg en vermijd dat het JKP te veel herhaling is van bestaande plannen. 

De Vlaamse Regering heeft heel wat horizontale plannen over transversale thema’s. Zo is er bijvoorbeeld het Vlaams 

Actieplan Armoede, het Vlaams Klimaatsbeleidsplan, het Horizontaal integratiebeleidsplan, … Voor de Vlaamse 

Jeugdraad mogen deze plannen niet zomaar een copypaste zijn van elkaar wanneer het over kinderen en jongeren 

gaat. Voor ons moeten we met het JKP kunnen duidelijk maken waar we voor kinderen en jongeren echt impact kunnen 

realiseren in deze thema’s. 

We benadrukken het belang van de keuze die gemaakt wordt met de nieuwe vorm van JKP. De duidelijke keuze die 

gemaakt moet worden in het nieuwe JKP moet hier mee toe leiden. De nieuwe plannen moeten een duidelijke focus 

hebben op kinderen jongeren en moeten leiden tot nieuw beleid. De nieuwe plannen moeten specifiek beleid voor 

kinderen en jongeren bevatten en nieuw beleid. Nu de keuze gemaakt wordt voor maximaal vijf prioritaire doelstellingen 

zou het zonde zijn als dit beperkt zou zijn met herhaling van andere bestaande plannen.  

Dit leidt tot de nodige frustraties bij de aanspreekpunten Jeugd- en Kinderrechtenbeleid in de verschillende 

beleidsdomeinen. Dit zorgt voor dubbele rapportering en administratieve overlast. Nochtans voelen we bij hen veel 

ambitie om met het JKP effectief nieuw beleid te realiseren. Dit moet zich vertalen in de nieuwe plannen en in de 

bijhorende budgetten en ondersteuning. 

 

Zorg voor een grotere uniformiteit in de rapportage. De toegevoegde annex is een pluspunt, maar blijft te 

beperkt om een goed overzicht te krijgen van de uitvoerstatus van het JKP. 

In het advies van de Vlaamse Jeugdraad over het tussentijds rapport (Advies 1707) gaven we aan dat we vragende 

partij waren voor een overzicht van de uitvoerstatus per actie. We zijn tevreden dat hieraan gevolg werd gegeven door 

de toevoeging van een annex aan de eindrapportage. 

Toch blijven we op onze honger zitten. Zo wordt er in de annex wel een overzicht gegeven van de uitvoerstatus, maar 

blijft dit zeer beknopt. Bovendien is er een grote verscheidenheid tussen de verschillende SDs. Onder de ene SD vinden 

we wel een verklaring van de status van de verschillende acties en onder anderen niet. Onder de ene SD wordt iedere 

actie weergegeven, bij een andere SD worden enkele acties uitgelicht. Dit zorgt voor een zeer onduidelijk overzicht. Wij 

pleiten dan ook bij de volgende rapportages voor een grote uniformiteit zodat dit echt een werkdocument wordt om na 

te gaan hoe het staat met de realisatie van het JKP. 
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