ADVIES 2002

Prioritaire doelstellingen voor het Vlaams jeugd- en
kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2020-2024
Datum: 4 maart 2020
Voorzitter: Alexandra Smarandescu
Aanwezigen: Alexandra Smarandescu, Ines De Geest, Isaak Dieleman, Jad Zeitouni, Jo Baetens, Lisa Franken,
Mieke Heymans, Sabrine Ingabire

De Vlaamse Jeugdraad, in vergadering op 4 maart 2020, onder voorzitterschap van Alexandra Smarandescu, en met
bovenvermelde aanwezigen, adviseert unaniem het volgende:
Inhoud

1. Neem een duidelijke prioriteit kinder- en jongerenarmoede op in het nieuwe Armoedeplan van de
Vlaamse Regering.

2

2. Zie jongeren als belangrijke stakeholders van het Vlaamse klimaatbeleid en zorg ervoor dat ze op een
volwaardige manier kunnen participeren.

3

3. Gebruik de aanwezige kennis binnen het middenveld en de Vlaamse Overheid bij de verdere
uitwerking van deze doelstellingen.

3

4. Geef doelgericht aan wat men na vijf jaar wil bereiken binnen de thema’s van het JKP. Maak specifieke
vakministers echt verantwoordelijk per doelstelling.

4

5. Maak vanuit de volledige Vlaamse begroting budget vrij voor de invulling van de gekozen
doelstellingen voor het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan.

5

6. Zorg voor een sterke betrokkenheid van de brede jeugdsector en in het bijzonder het jeugdwerk bij de
uitvoering van deze doelstellingen en honoreer hen hier ook voor.

5

7. Maak van het JKP een levendig en geen louter administratief plan. Zorg dat dit een voorbeeld is en
blijft waarop Vlaanderen terecht trots mag zijn en internationaal mee kan uitpakken.

5

8. Geef lokale besturen een prominente rol in de uitrol van het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan en
zorg hierbij voor de nodige middelen.

6

9. Organiseer per minister het verticaal overleg zoals vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering
betreffende het jeugd- en kinderrechtenbeleid.
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6

1 Situering
Uiterlijk een jaar na de start van de regeerperiode stelt de Vlaamse Regering een nieuw jeugd- en
kinderrechtenbeleidsplan voor. Zo staat het beschreven in het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, maar
sinds de invoering van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan van 7
september 2019 is de Vlaamse Regering verplicht om binnen het halfjaar na de start van de regeerperiode te beslissen
over de maximaal vijf prioriteiten van het nieuwe jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan. Ook in het regeerakkoord en de
beleidsnota van de minister van Jeugd vonden we deze werkwijze terug.
In de loop van 2019 en 2020 werd een uitgebreid participatief traject gelopen, waarbij onder andere de Vlaamse
Jeugdraad uitgebreid werd betrokken. Dit leidde tot een voorstel van de prioritaire doelstellingen richting de Vlaamse
Regering. Uiteindelijk nam de Vlaamse Regering op 7 februari principieel de beslissing om vijf prioritaire doelstellingen
naar voren te schuiven:
1.
2.
3.
4.
5.

Welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling
Gezonde en leefbare buurten
Engagement in de samenleving door vrijwillige inzet
Vrijetijdsbesteding voor allen
Mediawijsheid

De Vlaamse Jeugdraad ontving een spoedadviesvraag van de Vlaamse Regering. Dit advies wordt binnen de tien
werkdagen gegeven zoals voorgeschreven door het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Op 4 maart werd
dit voorgelegd aan de Adviesraad en goedgekeurd. We baseren ons voor dit advies op onze ervaring binnen de
stuurgroep van dit JKP en de eerdere adviezen die we over dit nieuwe JKP schreven. Deze eerdere adviezen zijn terug
te vinden op de website van de Vlaamse Jeugdraad:
Advies 1905: Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2020-2024
Advies 1903: Ontwerp van eindrapport Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2015-2019
Advies 1803: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het jeugd- en kinderrechtenbeleid

2 Advies
De Vlaamse Jeugdraad is zeer tevreden dat de keuze voor de vijf prioritaire doelstellingen genomen werd. Het nieuwe
jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan staat al lang op de radar van de Vlaamse Jeugdraad en zal daar de komende jaren
ook zeker blijven staan. In dit advies geven we graag onze aandachtspunten mee bij de verdere uitwerking van dit plan.
Zo geven we enerzijds enkele inhoudelijke opmerkingen mee, al zijn we ervan overtuigd dat we nog uitgebreid de kans
krijgen om deze doelstellingen in het vervolg van het proces inhoudelijk mee vorm te geven. Anderzijds blijven we
focussen op de structurele elementen van het nieuwe jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan. We blijven op dezelfde
nagels kloppen omdat we echt geloven in een sterk jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan dat echt een verschil maakt
voor kinderen en jongeren. We zijn dan ook zeer tevreden dat we gelijkaardige ambities horen en lezen bij onze minister
van Jeugd.

Neem een duidelijke prioriteit kinder- en jongerenarmoede op in het nieuwe Armoedeplan van de Vlaamse
Regering.

Bij het lezen van de keuze voor de vijf prioritaire doelstellingen is er één zaak die meteen in het oog springt: in geen
enkele doelstelling komt uitdrukkelijk de aandacht voor armoede bij kinderen en jongeren naar voren. Nochtans werd
dit thema tijdens het grote prioriteitendebat door de brede jeugdsector op de eerste plaats gezet. De afgelopen jaren
zagen we een verschuiving van de armoedecijfers. Waar tijdens de vorige legislaturen werd ingezet op maatregelen
om het percentage ouderenarmoede terug te dringen, zien we een duidelijke toename van het aantal jongeren in
armoede. De alarmerende armoedecijfers moeten bovenaan de prioriteitenlijst van deze hele Vlaamse Regering staan,
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met of zonder een prioriteit in het nieuwe JKP. Het niet-opnemen van armoede als prioritaire doelstelling is op zijn minst
een opvallende keuze van de Vlaamse Regering.
In de toelichting bij de beslissing van de Vlaamse Regering lezen we dat dit in hoofdzaak gebeurt om de effectiviteit van
de vijf prioritaire doelstellingen niet in het gedrang te brengen. Zo zou een thema als armoede voor te veel overlap en
versnippering zorgen van dit cruciale thema. We rekenen erop dat dit geen dode letter blijft. Voor de Vlaamse Jeugdraad
is de aanpak van kinder- en jongerenarmoede een cruciaal thema. We kunnen deze redenering van de Vlaamse
Regering tot op zekere hoogte volgen, maar we zullen pas echt gerust zijn wanneer we binnen het nieuwe Armoedeplan
van de Vlaamse Regering zowel kinder- als jongerenarmoede prominent terugvinden. Ook het perspectief van kinderen
en jongeren zelf moet hier worden binnengebracht. We rekenen er in deze dan ook op dat we over het Vlaams Actieplan
Armoede als Vlaamse Jeugdraad op zijn minst een adviesvraag krijgen en dat de relevante spelers uit het middenveld
over dit thema betrokken worden bij de totstandkoming van het nieuwe Armoedeplan. Zolang dit niet het geval is,
betreuren we de beslissing van de Vlaamse Regering om dit niet in deze prioritaire doelstellingen op te nemen. We
houden de minister van Jeugd aan de belofte die hij stelt in de memorie bij deze beslissing om in functie van afstemming
en het binnenbrengen van het doelgroepenperspectief, samen te zitten met de bevoegde ministers van deze
beleidsplannen.

Zie jongeren als belangrijke stakeholders van het Vlaamse klimaatbeleid en zorg ervoor dat ze op een
volwaardige manier kunnen participeren.

Eenzelfde verhaal voor het thema klimaat. Ook deze doelstelling scoorde hoog tijdens het prioriteitendebat en wordt
om dezelfde redenen als het thema armoede niet in het nieuwe jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan opgenomen.
Nochtans is dit hét thema dat het afgelopen jaar door jongeren op de politieke agenda werd geplaatst. Daarover ging
deze prioriteit dan ook net: jongeren een stem geven in de toekomst van de planeet. Hierin zagen we veel potentieel
voor de minister van Jeugd en zijn collega-minister van Omgeving om hier krachtig werk van te maken, want in de
huidige beleidsteksten over dit thema missen we deze blik van kinderen en jongeren heel erg. Laat de beslissing om
klimaat niet als prioriteit niet op te nemen binnen het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan een trigger zijn voor de minister
van Omgeving om binnen haar eigen beleidsdomein toch in te zetten op de stem van kinderen en jongeren in haar
beleid. Vanuit de Vlaamse Jeugdraad staan we klaar om deze rol op te nemen. Zo schreven we in 2019 nog een
uitgebreid advies 1904 over duurzaam leven. Dit advies is terug te vinden op de website van de Vlaamse Jeugdraad.

Gebruik de aanwezige kennis binnen het middenveld en de Vlaamse Overheid bij de verdere uitwerking van
deze doelstellingen.

In de toelichting van het verdere proces van het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan lezen we veel aandacht voor de
betrokkenheid van het middenveld en van onder andere de aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid in de
Vlaamse administratie in het proces. We geloven echt dat deze bijdragen een grote meerwaarde zijn voor het nieuwe
plan. We zijn zeer tevreden dit in de plannen terug te vinden en dragen hier vanuit de Vlaamse Jeugdraad graag ons
steentje toe bij. Zo schreven we de afgelopen jaren heel wat adviezen die zeker mee richting kunnen geven aan de
gekozen doelstellingen. We staan zeker klaar om deze input, net als tijdens het voorgaande participatieve proces,
opnieuw mee te geven bij de verdere uitwerking van het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan. We geven graag een
overzicht van de relevante adviezen die we de afgelopen jaren over de vijf prioritaire doelstellingen schreven. Al deze
adviezen zijn terug te vinden op de website van de Vlaamse Jeugdraad. Ter voorbereiding van de projectteams die
zullen worden opgericht, bereiden we een nota op maat voor als input voor de projectplannen. De korte timing van een
spoedadvies is te beperkt om hierrond uitgewerkte, gedragen specifieke voorstellen te formuleren.
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1.

2.

3.

4.

5.

Welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling

Advies 1907 Kansen op school

Advies 1906 Representatie in de media

Advies 1709 Voorontwerp van decreet jeugddelinquentierecht

Advies 1706 Psychisch Welzijn

Advies 1702 Toegang tot werk

Advies 1609 Jongeren op de vlucht

Advies 1602 Positieve Identiteitsontwikkeling
Gezonde en leefbare buurten

Advies 1904 Duurzaam Leven

Advies 1807 Klimaatbeleidsplan 2021-2030

Advies 1806 Voorontwerp van decreet betreffende de basisbereikbaarheid

Advies 1701 Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Engagement in de samenleving door vrijwillige inzet.

Advies 1708 Eenmeting lokale jeugdparticipatie

Advies 1703 Conceptnota vrijwillige burgerdienst

Advies 1612 Gecoördineerde Vrijwilligersbeleid
Vrijetijdsbesteding voor allen

#Jeugdwerkwerkt

Advies 1902 Organisatie buitenschoolse opvang en de afstemming met buitenschoolse activiteiten

Advies 1808 Cijfers in het Jeugdwerk

Advies 1801 Recht op vrije tijd voor jonge nieuwkomers
Mediawijsheid

Advies 1906 Representatie in de media

Advies 1606 Jeugdinformatie

Geef doelgericht aan wat men na vijf jaar wil bereiken binnen de thema’s van het JKP. Maak specifieke
vakministers echt verantwoordelijk per doelstelling.

Tijdens het uitgebreid participatief proces dat aan deze beslissing van de Vlaamse Regering voorafging, was een van
de grootste aandachtspunten dat we niet enkel voor thema’s wilden gaan, maar net voor concrete doelstellingen die
een duidelijke richting zouden geven aan de verdere plannen om zo in de komende vijf jaar ook echt een verschil te
maken voor kinderen en jongeren. Deze focus missen we in de voorliggende documenten. Zo werden de doelstellingen
opnieuw volledig opengetrokken naar algemene containerthema’s. Dit zorgt voor grote vaagheid over de concrete
richting van deze beleidsplannen.
Bovendien is nergens terug te vinden welke ministers aan de uitvoering van deze doelstelling zullen bijdragen. Om van
de nieuwe vorm van het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan echt een succes te maken en voor reële impact op de
leefwereld van kinderen en jongeren te zorgen, is het noodzakelijk dat de voltallige Vlaamse Regering en niet enkel de
minister van Jeugd meewerkt aan deze doelstellingen. We maken ons dan ook zorgen over de betrokkenheid van de
voltallige regering. Voorlopig lezen deze doelstellingen nog grotendeels als exclusieve doelstellingen van de minister
van Jeugd. We rekenen bij de verdere uitwerking van de plannen op het engagement van de verschillende vakministers
om hier echt een plan van de voltallige Vlaamse Regering van te maken.
Artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering uit 2019 betreffende het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan geeft
bovendien al een goede voorzet om voor duidelijke doelstellingen te gaan met concrete output die meetbaar en
controleerbaar is. Zo wordt er al gesproken over een duidelijk plan van aanpak met acties, mijlpalen en
resultaatsindicatoren. We rekenen erop dat dit in de definitieve plannen ook zeer zichtbaar zal zijn.
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Maak vanuit de volledige Vlaamse begroting budget vrij voor de invulling van de gekozen doelstellingen voor
het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan.

Een van de grote pijnpunten van het afgelopen jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan was het gebrek aan duidelijke
middelen. Het nieuwe besluit van de Vlaamse Regering uit 2019 om specifiek budgetten op te nemen in de
projectplannen was een goede stap vooruit, maar we missen nog steeds de invulling hiervan. Van in het begin is de
Vlaamse Jeugdraad vragende partij voor duidelijke budgetten voor het JKP. Deze budgetten mogen bovendien niet
enkel uit de begroting Jeugd komen; we verwachten dat iedere minister voor zijn prioriteiten bijdraagt aan dit plan.
Zo hopen we hierover bij de definitieve voorstelling van het nieuwe jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan eindelijk
duidelijkheid te krijgen. We zien eerste positieve signalen in de toelichting bij de weerslag van het voorstel op de
begroting van de Vlaamse Regering. Zo lezen we dat bij de volgende stap in het proces, de goedkeuring van de vijf
projectplannen, de nodige middelen geoormerkt worden in de begrotingen. We kijken nu al uit naar de invulling van
deze oormerking. Want als er op het einde van de rit geen bijkomende budgetten worden vrijgemaakt voor de uitvoering
van het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan, dreigt dit plan dezelfde weg op te gaan als zijn voorganger. Op deze manier
zijn we ervan overtuigd dat het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan tot nieuw en sterk beleid voor kinderen en jongeren
zal zorgen.

Zorg voor een sterke betrokkenheid van de brede jeugdsector en in het bijzonder het jeugdwerk bij de
uitvoering van deze doelstellingen en honoreer hen hier ook voor.

Van bij de start van de opmaak van dit plan speelt het jeugdwerk een zeer actieve rol in de totstandkoming van het JKP.
Zo zetelen er sinds vorig jaar drie vertegenwoordigers van het jeugdwerk in de reflectiegroep Jeugd- en
Kinderrechtenbeleid, was het jeugdwerk massaal aanwezig op het grote prioriteitendebat en altijd klaar om input te
leveren voor de invulling van de verschillende doelstellingen. Het jeugdwerk ziet heel wat potentieel in de gekozen
doelstellingen en wil deze rol blijven spelen, maar dan verwachten we hiervoor ook de nodige waardering. Zo is het
jeugdwerk is op dit moment volop bezig met het opstellen van nieuwe beleidsnota’s. Hierbij worden de vorderingen van
het nieuwe jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan op de voet gevolgd en zoekt het jeugdwerk mogelijkheden om bij te
dragen aan het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan. Het jeugdwerk staat klaar om mee te werken aan de uitvoering,
maar moet hier dan ook voor gehonoreerd worden.
Een van de mogelijkheden hiervoor gaven we in onze eerdere adviezen al mee. Zo verwachten we dat er binnen iedere
prioriteit de mogelijkheid is voor het jeugdwerk om met een transversaal netwerk een grootschalig project uit te werken
waarvoor binnen het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan middelen te vinden zijn. We zijn ervan overtuigd dat de brede
jeugdsector en in het bijzonder het jeugdwerk noodzakelijk zijn om van dit plan een effectief plan met impact te maken.
We voegen ons voorstel voor het kader van de verschillende projectplannen in bijlage opnieuw toe bij dit advies. Dit
maakt duidelijk wat voor ons de belangrijkste structurele elementen van deze plannen dienen te zijn. Een uitgebreide
toelichting van deze plannen is ook terug te vinden ons eerdere advies over het JKP: Advies 1905 Jeugd- en
Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2015-2019.

Maak van het JKP een levendig en geen louter administratief plan. Zorg dat dit een voorbeeld is en blijft
waarop Vlaanderen terecht trots mag zijn en internationaal mee kan uitpakken.

Het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan heeft altijd veel potentieel gehad, en toch blijven we vaak op onze honger zitten.
Nochtans zijn we rotsvast overtuigd van de meerwaarde van een JKP en de mogelijkheden om hier ook internationaal

Advies 2002 : Prioritaire doelstellingen voor het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2020-2024 • 4 maart 2020 • pagina 5 > 9

mee uit te pakken. Maar we geloven dat om dit waar te maken het noodzakelijk is dat dit geen plan wordt dat enkel
gedeeld wordt door de verschillende administraties, maar net nog veel breder gedragen is. W e spraken eerder in dit
advies al over de sterke betrokkenheid van de brede jeugdsector, maar we geloven ook in krachtige samenwerkingen
met het brede middenveld. Het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan heeft echt het potentieel om een breed gedragen
plan te zijn in de samenleving. We reiken de hand naar de Vlaamse Regering om hier samen werk van te maken.
Het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan heeft het potentieel om een gedragen plan te zijn van zowel politieke actoren
als de Vlaamse Overheid en het middenveld, en dit over de verschillende niveaus heen. Laten we dat potentieel dan
ook waarmaken. We zien hier elementen van terugkomen in de verdere aanpak van het proces; zo zien we een
expliciete vermelding voor lokale besturen, maar toch verdient dit bijkomende aandacht. Zo lezen we dat de coördinatie
van de verschillende projectplannen zeer sterk in handen blijft van het Departement CJM. We geloven dat hierin ook
een cruciale rol is weggelegd voor de andere administraties. Pas wanneer ook daar eigenaarschap is over het JKP
kunnen we echt spreken van een transversaal plan.

Geef lokale besturen een prominente rol in de uitrol van het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan en zorg hierbij
voor de nodige middelen.

Sterk (boven)lokaal jeugdbeleid zal altijd nodig zijn om sterk Vlaams jeugdbeleid te kunnen realiseren. We merken dat
na het uithollen van het decreet lokaal jeugdbeleid (en het enkel overblijven van de verplichting van de lokale jeugdraad),
het wegvallen van jeugdbeleid bij de provincies en de grote focus op decentralisatie bij de Vlaamse Regering, de
Vlaamse ministers afgelopen legislatuur zoekende zijn geweest naar een nieuwe manier om zich te verhouden ten
aanzien van het (boven)lokale niveau.
Gebruik het JKP als instrument om te investeren in (boven)lokaal jeugd- en kinderrechtenbeleid. De Vlaamse Jeugdraad
gaat graag het gesprek aan om te bekijken welke mogelijkheden hier liggen binnen de verschillende
beleidsinstrumenten van de Vlaamse Overheid. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het decreet lokaal jeugdbeleid, het
decreet bovenlokaal jeugdbeleid en het label kindvriendelijke steden en gemeenten. Op deze beide manieren zetten
we het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan in als inspiratiekader met de nodige ondersteuning richting lokale besturen,
zonder hier een verplichtend karakter aan te geven en dus de autonomie van de lokale te besturen te respecteren.
Bovendien kan de lokale opvolging van het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan een sterke opstap zijn om vanuit
Vlaanderen een beter zicht te krijgen op de staat van het lokale jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Organiseer per minister het verticaal overleg zoals vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering
betreffende het jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Artikel 6: Naast de medewerking aan de prioritaire doelstellingen van het plan, vermeld in artikel 3, organiseert iedere
Vlaamse minister jaarlijks voor zijn eigen bevoegdheden, ter voorbereiding van de beleidsnota en de jaarlijkse
beleidsbrieven, 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 uitte maken van dit overleg. Het verticale overleg, vermeld in het eerste lid, toetst de specifieke
beleidsinitiatieven op hun effecten voor kinderen en jongeren en hun rechten en levert input voor de beleidsbrief. (Besluit
van de Vlaamse Regering betreffende het jeugd- en kinderrechtenbeleid)
Artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan over de nieuwe
vorm van het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan betrof niet enkel de invulling van het plan zelf, maar voorziet ook in
de organisatie van verticale overleggen. We merken dat over de invulling hiervan misverstanden bestaan binnen de
Vlaamse Regering. Daarom leggen we graag nog eens opnieuw het belang van deze jaarlijkse overleggen uit.
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De nieuwe vorm van het JKP zorgt ervoor dat er op vijf prioritaire doelstellingen wordt gefocust. Dit is een goede zaak,
maar zorgt er ook voor dat er keuzes worden gemaakt in de realisatie van kinderrechten. En laat een van de essentiële
kenmerken van de kinderrechten nu juist zijn dat je deze niet kan rangschikken. Om te zorgen dat er voldoende
aandacht is voor alle kinderrechten, ook buiten de invulling van het JKP, worden er verticale overleggen georganiseerd
om net breder binnen alle beleidsdomeinen aandacht te blijven hebben voor de realisatie van kinderrechten. We dringen
erop aan dat iedere minister dit zo snel mogelijk organiseert om samen met de Vlaamse Jeugdraad en het
Kinderrechtencommissariaat te bekijken welke rol hij/zij hierin kan spelen bovenop zijn rol binnen het jeugd- en
kinderrechtenbeleidsplan. We kijken uit naar de uitnodigingen voor deze verticale overleggen.
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BIJLAGE:
VOORZET
KADER
KINDERRECHTENBELEIDSPLAN

MASTERPLANNEN

JEUGD-

EN

Voor de Vlaamse Jeugdraad bestaat een ideaal masterplan binnen het JKP uit 4 pijlers:
•
Transversaal beleid
•
Vlaamse en (boven)lokale projecten
•
Onderzoek en Monitoring
•
Netwerken en Internationaal

Transversaal beleid

2.1

Binnen ieder Masterplan adviseert de Vlaamse Jeugdraad ruimte voor de Vlaamse Regering om een transversaal beleid
te voeren ter uitvoering van het JKP. Dit moet gezien worden als gemeenschappelijk budget tussen de verschillende
beleidsdomeinen verbonden aan de prioriteit.
Voorbeelden hiervan kunnen gevonden worden binnen het masterplan bivakplaatsen. Zo is de gemeenschappelijke
aanpak van de minister van mobiliteit en de minister van jeugd over kampvervoer een mooi voorbeeld van hoe een
gemeenschappelijke maatregel van verschillende ministers kan opgenomen worden in het plan. Gelijkaardige
maatregelen kunnen onder deze pijler worden opgenomen.
Op deze manier willen we ministers de kans geven om hun gericht beleid zichtbaar te maken binnen het JKP.

Vlaamse en (boven)lokale projecten

2.2

Om te zorgen dat het JKP ook impact heeft op het terrein willen we dat er de mogelijkheid tot projectoproepen binnen
het JKP ontstaat. Hiervoor zien we zowel op Vlaams niveau als op boven(lokaal) niveau mogelijkheden. We zijn er van
overtuigd dat met grootschalige, langdurige projecten er effectief een verschil kan gemaakt worden. Belangrijk om hier
bij aan te geven dat echt over grootschalige projecten moet gaan, vandaar het voorstel om met projecten van minstens
150.000 euro te werken. Liever vijf grootschalige projecten dan 20 kleintjes.
2.2.1

Vlaamse projecten

Voorwaarden voor deze projecten:








2.2.2

Minimumbedrag van 150.000 Euro per project
Projecten worden ingediend door transversaal netwerk van minstens 3 organisaties waarvan minstens 1
organisatie erkend is binnen het Decreet Vlaams Jeugd-en Kinderrechtenbeleid.
Aandachtspunten bij kwaliteit: participatie van kinderen en jongeren, experiment, vernieuwing, diversiteit en
maatschappelijke kwetsbaarheid
Projecten moeten rechtsreeks bijdragen tot de uitvoering van een prioritaire doelstelling van het JKP
Projecten hebben een loopduur van 24 maanden
Projecten moeten aangeven hoe de resultaten van het project verduurzaamd zullen worden na afloop van
het project
Begeleiding/onderzoek/impact/kwaliteitsvolle ontsluiting…

(boven)lokale projecten

Deze projecten zien we als de manier om (boven)lokale besturen/organisaties te betrekken bij het JKP.
Voorwaarden voor deze projecten:


Minimumbedrag van 75.000 Euro per project, maximaal 80% inbreng vanuit deze subsidie.
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Projecten worden ingediend door lokale besturen of Intergemeentelijke samenwerkingen met hierin een
belangrijke rol voor de lokale jeugdraad/jeugdraden van de deelnemende gemeentes. (indien
intergemeentelijke samenwerking deelname van minstens 3 gemeenten)
o Eventueel kan dit buiten de projectplannen en via een uitbouw van het decreet bovenlokaal
jeugdwerk door een tweede pijler die evenwaardig is aan de bestaande mogelijkheden (7.5 miljoen
Euro)
Aandachtspunten bij kwaliteit: participatie van kinderen en jongeren, experiment, vernieuwing, diversiteit en
maatschappelijke kwetsbaarheid
Projecten moeten rechtsreeks bijdragen tot de uitvoering van een prioritaire doelstelling van het JKP
Projecten hebben een loopduur van minimaal 1 jaar, maximaal 3 jaar
Projecten moeten aangeven hoe de resultaten van het project verduurzaamd zullen worden na afloop van
het project
Begeleiding/onderzoek/impact/kwaliteitsvolle ontsluiting

Onderzoek en monitoring

2.3

Enerzijds willen we dat er duidelijke en recente cijfers bestaan over jongeren binnen de doelstellingen. Daarnaast zien
we hier ook de mogelijkheid tot een ondersteuningstraject voor de verschillende projecten.
Daarnaast willen we dat er effectief onderzoek wordt gevoerd in het kader van zowel het gevoerde beleid binnen het
masterplan als naar de impact van de projecten. Deze kunnen dan voorgesteld worden aan het einde van de looptijd
van het JKP. Hiervoor lijkt een slotmoment van het JKP een goede manier om het JKP zichtbaarder te maken.

Netwerken en Internationaal

2.4



Hoe kunnen middelen van bijvoorbeeld Erasmus+, Solidarity Corps, ESF,… hiervoor gebruikt worden?
Hoe kan dit projectplan bijdragen tot de verwezenlijking van de Europese Jeugdstrategie?
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