
Wat als … het 
jeugdwerk zou 

staken? 

  CATO, 26 JAAR  

(vrijwilliger in het jeugdwerk)

Van het zesde terug 
naar het vierde, ik 

kon moeilijk anders

DAVID, 25 JAAR

Waarom stoppen 
met leren als je gaat 

werken?

JONA, 22 JAAR

Het moet al ver 
komen voor jongeren 

hulp krijgen. 

AMBER, 20 JAAR

VERLANGLIJST  

VOOR VERSTERKEND  

JEUGDBELEID

Wat kinderen en  
jongeren zeggen  

dat beleidsmakers  
niet mogen vergeten

voor ministers 
van morgen
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COL OFON 

De Vlaamse Jeugdraad is de plek waar 
ministers komen aankloppen wanneer 
zij beslissingen nemen die een invloed  
hebben op kinderen, jongeren en hun 
organisaties. Soms trekt de Jeugdraad ook 
op eigen initiatief eens aan hun oren of 
geeft hen de frisse ideeën van jongeren 
mee. Als officiële adviesraad voor de 
Vlaamse Regering versterkt de Vlaamse 
Jeugdraad de stem van kinderen, jongeren 
en hun organisaties. Ons doel: (jeugd)beleid 
dat versterkend is voor élk kind en élke 
jongere in Vlaanderen & Brussel.
—
Foto’s: sienverstraeten.com 
Ontwerp: wilderzicht.be 
—
De publicatie kwam tot stand met dank 
aan de kinderen & juffrouw Sofie van 
klas 6S van gemeenteschool Blokbos in 
Lot, David, Jona, Sferre, Caitlin, Amber, 
Thomas, Laurens van SPOOR Brugge, 
Jens (Chiro Kinrooi, Vibez, JOETZ), Diede 
(Scouts en Gidsen Vlaanderen, speelplein, 
Tumult, Kazou, Jeugdraad Lede), Renaat 
(KLJ Adegem) en Cato (Scouts en Gidsen 
Vlaanderen) en Sofie Willems. 
—
VU: Dries De Smet 
www.vlaamsejeugdraad.be 
Leopoldstraat 25
1000 Brussel 
02 551 13 50 

 “MINISTER VAN MORGEN,  
 WAT WIL JE LATER WORDEN?” → 5
 

—

1  MINISTERS VAN MORGEN,  

 LUISTER NAAR  
 ONZE KOPKLANKEN  → 8
 

—

2  MINISTERS VAN MORGEN,  

 HELP ONS GROEIEN  → 16
 

—

3  MINISTERS VAN MORGEN,   SPEEL HET SPEL MEE  → 30
 

—

4  MINISTERS VAN MORGEN,  

 ZIE ONZE VERSCHILLEN  → 40
 

—

5  MINISTERS VAN MORGEN,  

 LAAT STEDEN EN  
 GEMEENTEN NIET LOS  → 46
 

—

6  MINISTERS VAN MORGEN,  

 WIJ LEVEN LANGER  
 DAN JULLIE  → 52

inhoud

—
The European Commission support for the production of 
this publication does not constitute an endorsement of the 
contents which reflects the views only of the authors, and 
the Commission cannot be held responsible for any use 
which may be made of the information contained therein.
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“

”
O

p 26 mei 2019 kiezen we nieuwe  
regionale, federale en Europese besturen.  

 De uitkomst van die verkiezingen hangt  
onder andere af van de accenten die elke politieke 
partij zal leggen tijdens de regeringsvorming.  
De Vlaamse Jeugdraad hoopt dat dat jeugdverster-
kende keuzes zullen zijn. Meer dan twee miljoen 
Vlamingen zijn immers jonger dan 30 jaar. 

In ons memorandum voor die aankomende ver-
kiezingen leggen we aanbevelingen voor aan de 
ministers van morgen, opdat ze resoluut kiezen voor 
meer kansen voor kinderen en jongeren. U vindt de 
uitgebreide versie daarvan op  vlaamsejeugdraad.be/ 
memorandum.

Hoe we tot deze verlanglijst kwamen? Het proces  
ernaartoe was ontwapenend en intrigerend, en boven-
al boeiend. We liepen intensieve participatietrajecten 
met kinderen, jongeren en jeugdwerkers. Van het 
eerste boeiende interview tot de beslissing over 
de prioriteiten, we luisterden aandachtig naar hen.  
We leerden hoe de kinderen, jongeren en jeugd- 
werkers zich in de wereld voelen en wat ze belangrijk 
en nodig vinden.  

0 — Intro 0 — Intro

wat wil  
je later
worden?

Minister 
van 

morgen,
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Zes grote aanbevelingen, dat was het resultaat. 
Samen verzamelen ze 163 concretere strijdpunten, 
als inspiratie voor uw beleidsprogramma.

➀ Je goed in je vel voelen, daar zorg je samen voor
➁ Onderwijs en werk op maat van elke jongere
➂ Krachtig jeugdbeleid investeert in jeugdwerk
➃ Hoe divers ook, iedereen moet mee (kunnen, 

mogen)
➄ Lokaal jeugdbeleid, mét kinderen en jongeren 

gemaakt, als motor
➅ Duurzame actie voor de planeet, haar klimaat en 

onze speelruimte  

In wat volgt delen we graag reflecties van kinderen, 
jongeren en jeugdwerkers uit focusgesprekken over 
deze zes grote thema’s. Wat zijn hun persoonlijke 
uitdagingen? Wat betekenen voor hen uw antwoor-
den op de vragen waar de Vlaamse jeugdraad voor 
ijvert? Waarvan liggen ze wakker, waarvoor willen ze 
opstaan? Echte verhalen en frisse ideeën. Hun kijk, 
hun geluk en hun zorgen. Van hen, voor u. 

Beste minister van morgen, luister naar hun stem. 
Ontdek wat kinderen, jongeren en jeugdwerkers zeg-
gen dat u als beleidsmaker – en dus toekomstmaker –  
niet mag vergeten. 

Dries De Smet

Coördinator Vlaamse Jeugdraad

december 2018

J
onge mensen kijken op  
hun eigen manier naar de 
wereld rondom hen. 

Kinderen en jongeren zijn daarom 
volwaardige burgers, die de samen- 
leving mee vorm moeten kunnen 
geven.  

kort
en

krachtig Basispijlers  

van een jeugd- 

versterkend 

beleid

Z
e hebben een stem die 
moet gehoord worden  
door beleidsmakers. Als 

experts in jong-zijn, tellen ze mee.  

→ Plaats het perspectief van 
kinderen en jongeren centraal, 
geloof in hun kracht en betrek 
hen actief op elk niveau. ➄ 

→ Neem het jeugdwerk als part-
ner ➂ maar zie ook in andere 
beleidsdomeinen kansen voor 
jeugdbeleid: onderwijs, werk, 
welzijn, klimaat ... ➁ ➀ ➅

→ Geef extra aandacht aan  
meer diversiteit en maatwerk  
en minder maatschappelijke 
kwetsbaarheid. ➃

0 — Intro 0 — Intro



ministers
van

morgen, luister
naar onze
kopklanken

Je goed in je vel 
voelen, daar zorg  
je samen voor 

➀
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CROSS-SECTORALE AANPAK  
VAN MENTAAL WELBEVINDEN 
—
Voor duurzame impact voor kinderen en  
jongeren, wanneer het even niet goed gaat

PREVENTIEVE, ZORGZAME CULTUUR
—
Zodat jongeren weten dat het oké is  
om hun gevoel te delen

LAAGDREMPELIGE HULPVERLENING
—
Die dicht bij jongeren staat en waar ze op elk  
moment terecht kunnen, ook voor een opname

OOK JONGE PATIËNTEN PARTICIPEREN
—
Gehoord worden en inspraak krijgen helpt 
herstel

RUIMTE VOOR EXPERIMENT  
EN AUTONOMIE
—
Om flexibel in te spelen op de complexe  
zorgnoden van kinderen en jongeren

1 — Ministers van morgen, luister naar onze kopklanken 1 — Ministers van morgen, luister naar onze kopklanken

wat
we vragen

BRONNEN  

1•2• 4 → Enquête Vlaamse Jeugdraad 

bij 1124 jongeren, juni 2016

3 → World Health Organization

Meer beleids-
adviezen over 
psychisch wel- 

zijn van jongeren 
→ 

www.vlaamse 
jeugdraad.be/
memorandum

Meer dan 

1 op 3 
jongeren 
zit niet goed in zijn vel

Meer dan 

8 op 10 
jongeren

heeft minstens 

2 vrienden 
die niet goed in hun vel zitten 

België Europese koploper 
zelfmoordcijfers bij jongeren: 

15 zelfmoorden/
100.000 inwoners

Drempel 
naar hulpverlening 

hoog

J
ongeren geven aan dat ze zorgzaam-
heid kunnen gebruiken bij hun kop- 
klanken. Ze zoeken hulp op een 

aangename plaats, vlot bereikbaar, altijd 
toegankelijk, waar je onmiddellijk het gevoel 
hebt dat je welkom bent, en niet moét praten.
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over hoe 
ze zich 
voel(d)en

wat kinderen 
en jongeren 

zeggen

“Ik vond mijn eerste psychologe via  
het CLB in het eerste middelbaar.  
Bij ons thuis liep niet alles goed, mijn 
vader had psychische stoornissen, 
een drankverslaving en was soms 
gewelddadig.

Ik werd daar goed begeleid, begripvol, 
niet oordelend, daadkrachtig. Mijn 
ouders werden zelfs op het matje 
geroepen. Na de middelbare school 
was het minder evident om goede 
psychologische begeleiding te hebben. 
Als hogescholen iets doen betalen ze 
bijvoorbeeld 5 of 10 sessies terug maar 
daarmee is je probleem niet verholpen. 
Nu moet ik hulp zoeken, maar 50, 60 
euro per sessie, dat is heel duur. Ik 
heb er het inkomen niet voor. En als je 
de stap zet, bots je ook nog eens op 
wachtlijsten.” 

“Ik heb van dertien jaar in mijn leven geen foto’s, ik haatte 
dat enorm: langs buiten was ik iemand die ik niet was. 
Ik zei altijd al dat ik een jongen was, en dat mijn piemel 
nog moest groeien. Vanaf het eerste leerjaar werd ik hard 
gepest, ik ben iedere dag afgeslagen. Mijn kort haar, dat 
ik mocht hebben na een luizenplaag op school. Ik moest 
maar niet ‘zo’ zijn, een ‘manwijf’. Ik heb dan mijn haar laten 
groeien en ben van school veranderd, zelfs op internaat. 
Speelde een meisje. Maar zag er wel nog wat mannelijk uit 
en werd opnieuw gepest. Nog eens van school veranderd, 
maar ik kreeg geen borsten. Weer gepest. Ik werd verliefd 
op een meisje dat op een jongen leek, en zei dan maar dat 
ik lesbisch was. Ze riepen toch al dat ik uit de kast moest 
komen. Sinds een jaar geleden zijn foto’s heel belangrijk, 
sinds mijn haar eraf is, want vind dat geweldig. Ik heb ze 
laten afscheren, en heb alles op sociale media gegooid.  
De reacties waren niet zo goed. Maar dat maakte me niet 
veel uit. Nu kan ik wel echt zeggen wie ik ben en hoe ik  
me voel.”

“Ik heb zes jaar in een voorziening gewoond, 
omdat het contact met mijn ouders moeilijk was, 
had moeilijke band met mijn mama. Daardoor 
kon ik beter niet voltijds thuis wonen, dat gaf veel 
ruzie. Ik heb samen met mijn ouders dan beslist  
om in de week in een voorziening te wonen.  

Ik kijk daarop terug met gemengde gevoelens, 
ik heb heel leuke momenten gehad maar ook 
zware tijden. Maar het heeft me ook gevormd tot 
wie ik ben. Ik ben er sterk van geworden, sneller 
zelfstandig door geworden, veel geleerd. Ik heb 
geleerd om te knokken voor mijn plek.” 

  AMBER, 20 

Ik heb geleerd om te 
knokken voor mijn plek.

  THOMAS, 23 

  SFERRE, 20 

“Mijn vader was niet altijd samen met 
mijn moeder. De relatie was nooit echt 
goed en mijn vader heeft mijn moeder 
achtergelaten met veel schulden. 

Mijn broer heeft het wel lastig gehad, 
van school gestuurd, veel liegen, enzo. 
En ik voelde me dan verantwoordelijk. 
Als ik dat niet zou doen, zou het niet 
goedkomen, dacht ik. Ik heb altijd de 
reflex om eerst aan hen te denken en 
dan pas aan mezelf.”

Toen ik 18 was en mijn 
jongere broers nog maar 11, 
heb ik de rol van grote broer 
heel serieus genomen. 

 Ik zag in het eerste middelbaar 
posters van het CLB en ben er 
op eigen initiatief snel zelf naar 
toe gegaan
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  THOMAS, 23 

  AMBER, 20 

1 — Ministers van morgen, luister naar onze kopklanken 1 — Ministers van morgen, luister naar onze kopklanken

“Ik had het thuis moeilijk met mijn papa, 
hij was agressief tegenover mij, zowel 
fysiek als mentaal en mishandelde 
me. Ik zat daar echt mee tussen mijn 
tiende en zestiende. Ik heb dan ook met 
suïcidale gedachten gezeten. Op mijn 
eigen manier ben ik daar uitgekomen  
maar dat was tijdelijk. Rond mijn 20e 

zijn mijn klachten teruggekomen, opnieuw 
geen zin meer om te leven. Ik ben toen op zoek 
gegaan naar therapie en ontdekte dat je door 
de mutualiteit voor 5 sessies amper 10 euro 
wordt terugbetaald. Een gemiddeld bezoek kost 
al snel 50 euro... Achteraf hoorde ik via via dat 
als je je bij een CGG aanmeldt, je aan een veel 
lagere prijs geholpen kunt worden. Er zijn echter 

niet veel jongeren die hier op de hoogte van 
zijn. Bovendien moest ik werken om te kunnen 
studeren. Gelukkig vond ik een onderzoek 
naar de effecten van psychotherapie aan de 
universiteit en dan kreeg je de helft van je 
consultaties terugbetaald. Dat heeft me erdoor 
geholpen. 

Ik voel die dingen en ik doe mijn best om de 
dingen goed aanpakken maar alles valt in 
elkaar.”

“Bereik jongeren met info over 
psychologische hulp via de ouders en 
leraren. Een folder, ja, maar er blijft 
een grote drempel om te contacteren. 
Ouders en leraren zouden je mee 
door moeilijke periodes moeten 
sleuren. En minder taboe op psycho-
logische hulp, bijvoorbeeld op school. 
Terwijl er om de week iemand bekend 
zelfmoord pleegt en dat in het nieuws 
komt, wordt daar niet zo veel rond 
gedaan op school.” 

“Ik heb een jaar in het ziekenhuis gelegen met 
een eetstoornis. Om erbovenop te geraken, 
leerde ik paardrijden. Ik voelde de band met 
mijn paard ook heel hard. De connectie met 
dieren is vaak diep, kan ook echt helpen in 
moeilijke periodes. Mijn hond is ook een beetje 
mijn kindje. Ik ben zelf vaak een warhoofd en 
ben veel tegelijk aan het doen. Ik heb lijstjes 
nodig. Maar ‘the only list more important than 
your to do, is your to be list’. Je hoeft jezelf 
niet veranderen voor andere mensen, je moet  
blij zijn met wie je bent en trots op jezelf zijn. 

 

Een psycholoog hebben, dat heeft 
ook een slecht beeld. Bij mijn 
eetstoornis heb ik pas aan de alarmbel 
getrokken toen het te laat was. Ik heb niet 
durven vertellen aan mijn ouders hoe ik 
me voelde, en zij zagen het pas laat. Als ik 
eerder was beginnen praten, zou het niet tot 
sondevoeding gekomen zijn.” 

Iemand buiten mijn eigen omgeving, die 
mij dingen kon laten zien, structuur gaf 
aan wat in mijn hoofd zat, dat was waar 
ik nood aan had.

Het moet al ver komen voor jongeren 
hulp krijgen. De drempel is groot om 
zelf te vragen, maar ze weten ook 
niet aan wie. 

  DAVID, 25 

“Leer jongeren op school wat 
de eerste signalen zijn en hoe je 
ermee goed kunt omgaan. En hoe 
ze vrienden kunnen doorverwijzen. 
Leraren of ouders zeggen soms: stel 
je niet aan, het valt wel mee, er zijn er 
die het erger hebben. Het is een grote 
stap om hen aan te spreken. Vrienden 
kunnen makkelijker 
luisteren. Daarvoor 
heb je hen nodig. 
Maar je vrienden 
moeten je 
probleem niet 
oplossen.”



ministers
van

morgen, help
ons
groeien

Onderwijs en werk  
op maat van  
elke jongere

➁
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BETERE BEGELEIDING OM STUDIE  
EN JOB TE KIEZEN
—
Geen waterval en minder zittenblijvers,  
meer motivatie en gekwalificeerde uitstroom

VERSTERKTE LERAREN 
—
Voor de klas met competenties die de  
maatschappij vraagt • Die een afspiegeling  
zijn van de diverse samenleving

DUAAL LEREN 
—
Als volwaardig alternatief, met goede  
ondersteuning bij het leren werken 

GEEN FINANCIËLE DREMPELS  
VOOR SCHOOL EN STAGES  

      —
Onderwijs moet gratis zijn 

BREDE SCHOLEN OVERAL
—
Een school is geen eiland maar een kruispunt, 
waarop het kind centraal staat

KINDEROPVANG DIE PAST
—
Vanuit die brede school, voor een gezins- 
vriendelijke werk-en-gezin-combinatie 

wat
we vragen

BRONNEN 

→ “Vroegtijdig schoolverlaten in het Vlaams secundair  

onderwijs” (2018) • Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming

→ “Education at a Glance 2018: OECD Indicators” (2018) • Organisation for 

Economic Cooperation and Development 

→ “Diversiteitsbarometer Onderwijs • Vlaamse Gemeenschap. Technisch rapport 

Post 1: Analytische review van het onderzoek naar ongelijkheden in het 

onderwijs” (2018) Onderzoek Kuleuven voor Unia, Interfederaal gelijkekansen-

centrum • Wendelien Vantieghem, projectleiding: Piet Van Avermaet

→ “Besparingen in het onderwijs: 3 pijlers” (2012) Itinera Institute • Carl Van Keirsbilck

→ “PISA in focus 2: Wat is de samenhang tussen het aantal  

zittenblijvers of doorverwijzingen naar andere scholen en de gemiddelde 

leesvaardigheid?” (2015) • Programme for International Student Assessment

Meer beleids-
adviezen over 

onderwijs → 
www.vlaamse 
jeugdraad.be/
memorandum

verlaten het secundair onderwijs  

zonder diploma

→ Kinderen van laaggeschoolde  
moeders (10 keer meer!)
→ met een niet-actieve vader  
(3 keer meer!)
→ met een migratieachtergrond 
→ van alleenstaande ouders 

hebben meer kans  
op doorverwijzing naar  

buitengewone  
lagere school

O
nze scholen hebben impact 
op het leven van kinderen 
en jongeren. Heel wat 

jongeren komen in een watervalsys-
teem terecht, verlaten uiteindelijk de 
schoolbanken zonder diploma en 
vinden moeilijk kwaliteitsvol werk. 

Dat is dubbel zoveel als 
OESO-gemiddelde

10% van de 
armste jongeren

25% van de 
jongeren met  

laaggeschoolde 
moeders

88% van de 
rijkste jongeren

83% van de 
jongeren met  

hooggeschoolde 
moeders  

volgt ASO

starten hogere studies

1 op 4  
van de Vlaamse 

 jongeren 

blijft 
voor zijn 15 jaar 1 keer 

zitten 

10,4%

23,6%

19,8%

van alle scholieren

van de scholieren van wie  
de thuistaal niet Nederlands is

van de scholieren van  
wie de moeder laaggeschoold is
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Over onderwijs 
voor een diverse 
samenleving

wat kinderen 
en jongeren 

zeggen

2 — Ministers van morgen, help ons groeien 2 — Ministers van morgen, help ons groeien

“Ik heb een heel hobbelig 
parcours afgelegd, ik heb 
drie jaar geleden, op mijn 21e, 
pas mijn diploma secundair 
onderwijs gehaald. Dat was 
deels mijn eigen keuze.  
Mijn lagere school ging goed, 
al had ik wel zwakke plekken 

voor Frans en wiskunde. Maar de middelbare school 
had weinig structuur voor mij: elke leraar is anders, je 
hebt altijd andere voorkennis nodig, en die had ik niet. 

Ik ben toen sterk achterop geraakt, ook gedemotiveerd, 
zeker voor Frans en wiskunde. In het eerste middelbaar 
blijven zitten, daarna naar TSO gegaan. Ook daar 
gingen Frans en wiskunde slecht, moest weer blijven 
zitten of naar BSO gaan. Ik ben dan veranderd van 
school, want ik voelde me toch niet goed op die 
school. Er was bijvoorbeeld een leraar wiskunde die 
het tof vond om mij belachelijk te maken. Ik was er 
enorm gekraakt als persoon. Ik zat bovendien in een 
omgeving met jongeren die heel andere mensen 
waren. Ik was een gamer, een geek, en zat tussen 
mensen die heel de tijd buiten zaten, in een andere 
jongerencultuur. Dat clashte. 

In mijn laatste jaar werd mij BSO 
verzorging aangeraden, maar niet het 
zevende jaar. Dat zou ik niet aankunnen, 
die werkdruk van ziekenhuizen en 
rusthuizen. Dus ik ben van het zesde 
middelbaar terug naar het vierde gegaan 
voor kantoor-administratie. Niet makkelijk, 
in zo’n klas met jongere klasgenoten.  
Maar het is gelukt. Als ik nu terugkijk 
hadden ze in het tweede jaar me geen 
verzorging moeten aanraden en breder 
moeten informeren over het aanbod, dan 
was ik misschien eerder afgestudeerd. 

  DAVID, 25 

Ik heb me in het BSO echt ontplooid, veel over de 
maatschappij gepraat en politieke interesse opgebouwd. 
Mijn ouders hebben dat nooit als zakken gezien, ze 
hebben zelf niet verder gestudeerd, het belangrijkste 
was een diploma halen. Ik kan ook zeggen dat ASO, 
TSO en BSO evenwaardig zijn. We leren er gewoon 
andere dingen. In mijn omgeving werd er ook niet 
op neergekeken. In mijn stad gaan ook gewoon veel 
jongeren naar TSO en BSO. 

Ik was dankzij het BSO klaar voor de arbeidsmarkt, 
maar had nog veel interesse in maatschappij 
en mensen, hoe de samenleving door burgers 
gemaakt wordt. Ik heb een opleiding gevonden, 
hoger beroepsonderwijs niveau 5 en dat 
traject volledig en perfect gedaan. Nu wil nu 
nog een specifieke lerarenopleiding doen om 
maatschappelijke vorming en project algemene 
vakken te kunnen geven als leraar. In BSO, 
want dat zijn de enige vakken waarmee je die 
jongeren in aanraking kunt brengen met cultuur. 
Met aandacht voor de maatschappij waarin die 
jongeren leven.

Als leraar wil ik sterkere personen creëren die zich 
kunnen oriënteren en verdedigen, die zich bewust 
zijn van de wereld en niet alleen denken aan 
consumeren. Ik wil dat ze actieve burgers worden. 
Ik hoop dat ik dat zal aankunnen. Pas als ik zelf 
voor de klas sta en de administratieve rompslomp 
ervaar, zal ik dat weten. Ik heb als vrijwilliger voor 
groepen gestaan dus wel al wat ervaring. En ik heb 
mijn passie.”
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“Een goede leraar is een leraar die niet veroordeelt 
als leerlingen iets minder goed kunnen. Ze moeten 
helpen en mij iets willen leren, in plaats van uitlachen. 
Ik had een leraar Frans die ons uitlachte omdat we 
in het BSO zaten en mij afkraakte middenin mijn 
presentatie. Ik heb daar toch even van afgezien,  
ging niet graag naar de les.

Ik heb geen kans gekregen om iets anders te doen dan BSO. Terwijl 
ik wel ASO of TSO aankon. Als je daar eenmaal in zit kan je niet veel 
kanten meer op. Ik heb daar nu spijt van, ik had graag TSO gedaan of 
iets algemeens. Dan kan je zelf nog kiezen wat je wil worden. Nu ben 
ik in de zorgsector geduwd. Mijn ouders hebben dat voor mij gekozen, 
omdat ik geen getuigschrift van het buitengewoon lager onderwijs had. 
En was emotioneel ook nog niet sterk genoeg, had ook net tegen een 
eetstoornis gevochten. Ik voelde mij er niet thuis. Ik werd een lastige 
leerling en kopieerde wat mensen met gedragsproblemen deden.  
Na drie jaar zei de school dat normaal onderwijs mij ook niet zou 
lukken. Ik heb dan samen met mijn ouders beslist om dat toch te doen. 
Dat lukte verrassend goed, de leerstof ging en ik voelde me ook beter.  

Ik had minder slechte invloeden van de klas en daardoor 
gedroeg ik me ook beter. Mensen met een leer- of 
gedragsstoornis moet je niet samen in een klas steken.”

  AMBER, 20   THOMAS, 23 

“In het secundair heb je heel verschillende leraren. 
Die van godsdienst zag ons als individuen en 
kon naast het lesgeven ook gewoon praten over 
hoe het met je ging. Die geloven in je en zeggen 
positieve dingen. Maar ik heb er ook leraren 
gehad die bezig zijn met hun status of aftellen naar 
hun pensioen. En die hebben vaak de grootste 
invloed op hoe je je voelt op school. Ik was wel 
een moeilijke leerling, de klasclown met elke 
week nota’s. Er waren wel leraren die respect van 
me kregen, maar niet die die me kwetsten met 
woorden. Of mijn vrienden. Die te snel reageerden, 
en niet verder keken.

Mijn vrienden, veel ervan met een andere kleur, 
hadden andere ervaringen in andere scholen.  
“Doe maar BSO, zal wel de beste keuze zijn.” 
zeggen ze tegen hen. Na drie of vier jaar hebben 
ze dan door dat ze niet doen wat ze graag doen, 
maar dan is het te laat. Op de unief viel het me op 
dat proffen vaak dezelfde cursus geven. Sommigen 
van hen hadden niet eens een opleiding gevolgd 

om les te geven. Ze moesten, omdat ze hun doctoraat 
wilden schrijven. De voorwaarde om prof te worden 
aan de unief is blijkbaar een doctoraat schrijven. 
Het is van ondergeschikt belang dat je goed kan 
lesgeven. Dat is toch niet meer van deze tijd?
 

Het ontbrak me op unief  
ook aan diversiteit.

De meeste proffen waren witte middenklassemannen 
met allemaal hetzelfde verhaal. Voor mij zou een 
verhaal van een leraar, waarin ik me qua afkomst, 
me meer betrokken hebben kunnen maken. Ik heb 
nooit een leraar gehad die op mij lijkt.

Er is altijd die economie in je achterhoofd: je moet 
bijdragen aan de maatschappij, snel studeren, veel 
werken, zeker niet profiteren. We hebben nood aan 
veel meer ruimte en begrip voor mensen met hun 
eigen individueel, trager traject, dat hen gelukkiger 
maakt.”
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  CAITLIN, 23 

“Ik heb lang viool gespeeld, ook in orkesten 
en zelfs op vrij hoog niveau. Maar het 
voorbije jaar heb ik bij het management 
van een symfonisch orkest gewerkt. 
Professioneel muzikant worden was een 
droom van mij maar de competitie is enorm. 
Je moet het opnemen tegen mensen die al 
spelen van hun twee jaar terwijl ik op negen  

           jaar begonnen ben in de muziekschool. 

Dat jaar werken was goed, dat gaf tijd om na te denken.  
Want ik wilde me toeleggen op ecologie, maar wist nog niet 
of ik dat in de politiek wou doen of in een meer praktisch 
beroep. Ik koos voor een professionele bachelor, met veel 
praktijk. Politiek schrap ik niet, dat doe ik erbij. De keuze na 
het secundair was voor mij heel moeilijk, ik kon alle kanten 
uit. Ik wilde professioneel muzikant worden, maar werd niet 
toegelaten tot de opleiding. Evenmin tot een voorbereidend jaar 
KSO. Toen startte ik kunstwetenschappen aan de universiteit. 
Ik had het niet lastig op de middelbare school: zonder hard te 
werken, geraakte ik er. Dus dit kon ook lukken. Het was ook iets 
wat mijn vader ook heel erg graag wilde, omdat hijzelf, ondanks 
zijn hoogbegaafdheid, nooit een diploma had gehaald. 

Toen hij stierf, legde ik de lat voor mezelf nòg hoger. 
Maar ben gecrasht. Ik ben zwaar tegen de muur gelopen. 

Ik had een paar weken van 6u ’s morgens tot 10u ’s avonds 
gestudeerd, 7 op 7. Ik heb in die periode serieuze faalangst 
en perfectionisme ontwikkeld. De angst en druk zijn mijn 
constant gevaar sindsdien.

Ik kreeg geen ondersteuning bij de KULeuven, daarna ben  
ik naar HoGent gegaan voor een professionele bachelor. 
Daar ging ik meteen naar de juiste zorgdienst en daar 
hebben ze mijn niveau van faalangst met een test bepaald. 
Mijn hoge score maakte dat ik in aanmerking kwam voor 
individuele, terugbetaalde therapie.”

“Er zijn altijd leraren met wie het wel 
klikt, die verder kijken, zien wie je 
bent en die je erdoor sleuren als je het 
moeilijk hebt. Empathie en oprechte 
interesse, dat maakt ook een leraar 
goed. Leraren die niks doen voor hun 
leerlingen, jaar na jaar dezelfde cursus 
geven, investeren niet in een positieve 
sfeer. Goede leraren zijn bezig met meer 
dan hun doelstellingen. 

Voor mij is vooral de aanpak van 
de leraar belangrijk, geen leraar 
die alleen zijn doelen wilt halen en 
streng is. Wij zijn mensen en geen 
robots die leren en werken.

Ik had geen computer of internet thuis, 
alleen een smartphone. Ik leefde vanuit 
mijn auto, maar had de vorige les gemist 
omdat ik bij de psychosociale dienst zat. 
Die docent heeft me zo buitengeblaft. 
Als je niet kunt betalen word je vaak 
uitgesloten. Je kan wel op school de 
pc komen gebruiken maar je moet ook 
andere dingen doen. Door armoede 
bestaan er vaak drempels.”

  SFERRE, 20 
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VOORBEREIDING OP SCHOOL
—
Begeleiding naar, info over, contact met, leer-
kansen op de werkvloer en in de samenleving

GEEN DISCRIMINATIE
—
Arbeidswetgeving die jongeren niet  
discrimineert en praktijktesten om  
discriminatie op te sporen

ARBEIDSBEMIDDELING OP MAAT  
VAN JONGEREN
—
Trajecten die jongeren prikkelen en hen  
kansen bieden om werk te vinden

wat
we vragen

BRONNEN  

1 → Eurostat, 2017   

2 → VDAB, 2017  

3 → NEET-ratio (15 – 29 jaar) volgens 

socio-demografische kenmerken 

(2016) • Vlaams Gewest, 2016)

Meer beleids- 
adviezen over 

werk → 
www.vlaamse 
jeugdraad.be/
memorandum

Niet-werkende  

werkzoekenden 
in Vlaanderen:   

42.256 zijn  

onder  de 25

NIET IN EEN SCHOOL, WERK OF  
OPLEIDING • 15- TOT 29-JARIGEN

9,4 % van alle jongeren

U
it het belevingsonderzoek van  
De Ambrassade bleek dat jongeren zich 
onzeker voelen in hun zoektocht naar 

werk. Ze voelen zich onvoldoende begeleid,  
ze zijn onvoldoende geïnformeerd over hun 
rechten en plichten op de arbeidsmarkt en vinden 
geen gepaste ondersteuning tijdens hun eerste 
job. Daarnaast botsen jongeren op een gebrek 
aan ervaring en de sterke focus op diploma’s.

2 — Ministers van morgen, help ons groeien 2 — Ministers van morgen, help ons groeien

Jeugdwerkloosheidsgraad  
in België 

 19,3%  
vs. EU-gemiddelde van 16,8%

23,1%  
jongeren niet  

geboren in België

36,7%  
voor jongeren 

gehinderd  
door handicap, 
aandoening of 

ziekte  

11,6% 
laag- 

geschoolde 
jongeren 

9,6% 
midden- 

geschoolde 
jongeren 

6,5% 
hoog- 

geschoolde 
jongeren

7,7 %  
jongeren  

geboren in België

7,8% 
voor jongeren die 
hier geen hinder 
van ondervinden
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“Ik werk al van mijn 15 jaar. Dat is 
wel vlot gegaan. Ik ga telkens naar 
alle interims en stalk ze en dan 
heb ik altijd werk. Ik heb al in de 
horeca gestaan, in een winkel, in 
een kinderspeeltuin en als hostess, 
promogirl en fondsenwerver gewerkt. 
Voor studentenjobs vind ik het niet 
oké dat ze er een grens op zetten 
hoeveel je mag werken.”

“We mogen alleen maar slapen, opstaan, geld 
verdienen, slapen. Het land mee doen draaien. Punten 
halen. Misschien moeten we het patroon omgooien? 
Nu kun je alleen leren voor je begint te werken, en 
na je pensioen ontspannen. Waarom stoppen met 
leren als je voltijds werkt? Waarom moet je volledig 
stoppen met werken? Waarom kan ik zo weinig 
leren van oudere werknemers? We kunnen leren, 
werken en ontspannen beter combineren.”

“Voelen dat je een verschil maakt. Mijn vader is 
havenarbeider. In het begin deed hij het graag maar 
die economische motor versnelt daar, meer regeltjes. 
Hij is het echt aan het opgeven, wordt zijn werk 
beu. Hij voelt zijn meerwaarde niet. Openstaande 
jobs geraken niet ingevuld omdat ze slechte 
arbeidsomstandigheden en weinig loon bieden. 

Niemand wil een vuilbakjob.

Ik wil het anders.”

over een 
vlotte start op 
de arbeidsmarkt

wat kinderen 
en jongeren 

zeggen

“Ik wil op mezelf beginnen, sociaal ondernemer-
schap, niet om er schandalig rijk van te worden. 
Maar ik wil iets doen voor de maatschappij, iets 
dat ik zinvol vind, en ik wil zo weinig mogelijk 
afhankelijk zijn van geld. Ik wil zelfvoorzienend 
zijn, alleen werken om te leven. Ook qua energie, 
die technologie van batterijen is er. Ik heb een jaar 
als werknemer onder een baas gewerkt, maar ik 
had het moeilijk met hiërarchie.

Ik wil als gelijke praten  
met mijn baas.

Niet dat ik geen vertrouwen heb in instanties. 
Het is meer de leefwijze die me aanspreekt, de 
vrijheid, niet gebonden zijn aan een 9-to-5-job.”

“Die flexi-jobs … flexibele arbeid zou meer 
afgestemd moeten zijn op wat de werknemer 
wilt, niet op wat de werkgever wilt. Zodat ik 
kan beslissen welke dagen van de week en 
wanneer op de dag ik werk. Zodat mensen 
die meer een ochtendmens zijn ’s ochtends 
kunnen beginnen of meer een avondmens 
zijn, dat kunnen verschuiven. Of zodat mensen 
de combinatie met kinderen kunnen maken, 

eerst kinderen naar school brengen en dan beginnen 
werken. In heel wat contexten moet je dan wel goed 
overleggen met je collega’s, bijvoorbeeld in een 
ziekenhuis of een school. Maar nu zijn er veel regels 
die het alleen werkgevers makkelijker maken.”

“Ik zoek iets dat ik graag 
ga doen en ik ga ook niet 
heel mijn loopbaan lang 
hetzelfde doen. Ik ben 
me er heel bewust van 
dat mijn laatste job heel 
anders zal zijn dan mijn 
eerste. Ik weet immers 

helemaal niet of mijn job nu later 
nog nodig gaat zijn. En dat is oké. 

Van werk veranderen zou 
makkelijk moeten zijn.

Ik ken veel mensen die al twintig, 
dertig jaar dezelfde job doen. Een 
nieuwe job zou hen gelukkiger 
maken maar dan moeten ze veel 
loon afgeven.”

“Wij gaan lang moeten 
werken, langer dan dat 
de mensen nu werken. 
We weten niet hoe 
lang, maar gewoon 
echt lang. En alles kost 
tegenwoordig zoveel. 
We moeten dus heel lang 

heel veel werken, anders krijg je 
niet alles betaald. Maar die 60-uren-
week waarvoor we gedrild worden ...  
minder werken is beter voor 
mensen. 

We leven niet om  
te werken, we werken 
om te leven.”

  AMBER, 20   CAITLIN, 23 

  CAITLIN, 23 

  JONA, 22 

  JONA, 22 

  CAITLIN, 23 

  DAVID, 25 
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ministers
van

morgen, speel
het spel
mee

Krachtig jeugd- 
beleid investeert  
in jeugdwerk 

➂
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STRUCTUREEL INVESTEREN  
IN MEER JEUGDWERK 
—
Voor meer kansen voor meer kinderen  
en jongeren

EXTRA ADEMRUIMTE VOOR  
EXPERIMENT
—
Een stevige omkadering en vertrouwen 
in de zoektocht naar nieuwe ideeën

KANTELPUNT NAAR MEER DIVERSITEIT
—
Opnieuw als prioriteit voor de minister  
en het jeugdwerk

GEEN VRIJWILLIGERSECONOMIE
—
Je inzetten voor de samenleving,  
zonder berekening van rendement in centen

IEDEREEN JEUGDWERKER
—
Kinderen en jongeren hebben ook in andere 
levensdomeinen het recht om consequenter 
centraal gezet te worden

wat
we vragen

Meer beleids- 
adviezen over 
jeugdwerk → 
www.vlaamse 
jeugdraad.be/
memorandum

3 — Ministers van morgen, speel het spel mee 3 — Ministers van morgen, speel het spel mee

BRON  

2 • 3 →  vlaamsejeugdraad.be/dossier-jeugdwerk-werkt

2 • 3 →  vlaamsejeugdraad.be/nl/basiswerk-jeugdwerk

“Bij vrienden ben je  
betrokken.  

Op school word je  
uitgedaagd.  

In het jeugdwerk word je  
uitgedaagd en betrokken.

” 
Amerikaanse ontwikkelingspsycholoog  

Reed Larson

→ Meer dan 100 Vlaamse organisaties  

en meer dan 6000 lokale initiatieven

→ Per jaar meer dan 7000 sterk  
gevormde jeugdwerkers 

→ Per 250 inwoners is er een  
jeugdwerkinitiatief 

→ Geen indexering 
van de looncomponent voor jeugdwerk

→ Vorig jaar was er een expliciete vraag 
vanuit het jeugdwerk om het budget  
met 0.02% te verhogen om tot 0.1% van  
de totale Vlaamse begroting te komen 

J
eugdwerk omvat organisaties, projec-
ten en begeleide vrije ruimtes op 
lokaal, bovenlokaal en Vlaams niveau. 

Hun belang en unieke kracht zit in de manier 
waarop het omgaat met kinderen en jongeren. 
Alleen daar kunnen kinderen en jongeren nog 
echt jong zijn. Dat maakt het een recht voor alle 
kinderen en jongeren.

Aantal kinderen in jeugdwerk:  

1 miljoen  
(Vlaanderen & Brussel) 
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over de 
kracht van 
jeugdwerk

wat kinderen 
en jongeren 

zeggen

“Soms onderschatten 
we zelf hoeveel politieke 
kracht jeugdwerk heeft. 
We zouden eens een dag 
moeten staken …”

“We hebben wel al eens een leider 
moeten schorsen voor onterecht 
gebruik van de lokalen. Hij heeft dat 
gesnapt, en die persoon is nu ook 
nog welkom. We gaan gewoon door, 
we blijven niet bij alles te lang staan.  
En elke zomer loopt er wel ergens 
iets fout, maar niet vaak. Het werkt 
wel zonder al te veel regels, controle 
en plannen.”

“Er bestaat financieel nog altijd een 
grote drempel om te participeren 
aan jeugdwerk. Er is inschrijvingsgeld 
om te betalen, het uniform kost veel. 
Er bestaan wel fondsen, cheques en 
passen op maat maar dat moeten die 
ouders wel zelf aanvragen. Er zijn niet 
veel ouders die dat willen of weten dat 
het kan. We zouden omgekeerd moeten 
denken: laag inschrijvingsgeld vragen 
en wie meer kan betalen ook meer laten 
betalen.”

“Kinderen en jongeren 
moeten al zoveel, dus het 
jeugdwerk mag niet pushy 
zijn. Als leiding wil je dat elk 
kind zich kan ontspannen, al is 
dat door even alleen te zijn. 

Laat een kind soms gewoon 
doen, of zijn grenzen 
aftasten. 

Daar heb ik zelf ook het 
meeste uit geleerd.”

zeker van centen

voor jeugdwerk

“Je moet kunnen meegaan met je tijd. Niet alles 
mag, maar er mag wel meer. Kansen geven is 
belangrijk. Ik grijp soms te vroeg in. Ik zou kunnen 
zeggen: ik zie dat je dit gaat doen, ik doe mee en 
leg uit wat gevaarlijk is. 

Begeleiden, ook al zijn er risico’s.  
En je kan fouten maken. 

Op je werk kun je ontslagen worden, maar in een 
jeugdvereniging kan dat niet. Er zijn ook vaak 
professionals en volwassen begeleiders die een 
oogje in het zeil houden.”

“We bestaan nu tien jaar 
en groeien. Er zit niemand 
meer in de organisatie die 
ze mee opgestart heeft, dus 
we veranderen ook wel wat 
regels nu. Op hoger niveau 
zijn er veel regels, dat sijpelt 
wel wat door tot bij ons maar 
we vullen dat toch op onze 
eigen manier in.”

  CATO, 26 

  CATO, 26 

  DIEDE, 19 

  JENS, 22 

  RENAAT, 20 

“Het mag niet gaan over 
‘hoeveel lokale afdelingen 
heeft je organisatie?’ 

Er zijn nog regio’s 
waar jongeren nog te 
weinig aanbod hebben. 

En misschien hoeft dat 
niet alleen de klassieke 
jeugdbeweging te zijn.

  LAURENS, 24 

kracht van,

ruimte voor

experiment
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  JENS, 22 

  JENS, 22 

kracht van,

ruimte voor

vrijwilligers

“Je kan zelf kiezen wat je wordt. 

Volgend, uitvoerend, of een functie 
waarin je je heel hard gaat engageren  
en meer inbreng kunt hebben.

En meer energie vragen. Ik ben snel hoofd-
leider geworden. Daar moet je zelfzeker 
voor zijn, om de verantwoordelijkheid aan te 
durven. Zo word je volwassen. Je bepaalt in 
vrijwilligerswerk zelf welke richting je uitgaat. 
Als je iets niet graag doet, stop je ermee.  
Of kun je dat veranderen zodat het wel leuk 
wordt: elke keer naar de winkel moeten wordt 
leuk als dat voor je eigen barwerking is.  
Je moet zelf mee kunnen nadenken. Je mag 
er zelf mee nadenken over wat je kunt doen.”

3 — Ministers van morgen, speel het spel mee 3 — Ministers van morgen, speel het spel mee

kracht van,

ruimte voor

diversiteit

“Bij ons zit iedereen in hetzelfde 
schuitje, kinderen en leiding zijn 
‘maatschappelijk kwetsbaar’.  
Bij ons wordt niemand uitgesloten. 
Misschien ook niet slecht om af 
en toe een doelgroepspecifieke 
werking te hebben. Daar zijn 
mensen meer op hun gemak.”

“Je krijgt bij verschillende organi-
saties volledig andere financiële 
compensaties: van 3 of 25 tot 70 
euro per dag. Vrijwilliger zijn bij 
een jeugdbeweging of bij een 
organisatie die kampen organi-
seert, dat is ook heel verschil-
lend. Bij kamporganisaties zijn er 
vaak meer regels en krijg je een 

evaluatiecijfer, soms zelfs van de ouders. 

Het is jammer dat engagement in 
cijfers wordt uitgedrukt. 

De reden dat er alles strakker georganiseerd 
is, is ook voor een deel omdat je je kinderen 
ook minder goed kent.”

“Vrijwilligerswerk kan helpen om interesses en inzichten 
te ontdekken. 

Mensen na hun studie verplicht vrijwilligerswerk 
laten doen, een soort burgerstage, dat zou ik 
super vinden. 

Je doet ervaring op, die je helpt kiezen. En het geeft 
je een andere kijk. Ik vind dat je vrijwilligerswerk mag verplichten, om te 
proberen.” 

“Het is net goed dat vrijwilligerswerk uit vrije wil is. Er 
zijn nu bijvoorbeeld bij sociale stages in jeugdhuizen, 
speelpleinen, rusthuizen, heel veel gedemotiveerde 
mensen.”

“Mensen vragen wat ik verdien 
aan mijn vrijwillig engagement. 
Dan zeg ik dat ik veel verdien, 
alleen geen geld. 

Ik krijg eigenlijk een soort familie, 
nu en dan eens een traktatie of een 
dankjewel. En dat is goed, ik doe 
vrijwilligerswerk heel graag. Het geeft 
betekenis aan mijn tijd en energie. 
Maar daardoor kan ik niet, zoals 
mijn leeftijdsgenoten, vier weken op 
vakantie naar Bali. Maar ik vind dat 
niet erg. Ik ben bijna heel de vakantie 
weg met kampen of chiro en ik krijg 
zo andere mogelijkheden.”

“Ik heb het gevoel dat er een positief imago is 
van vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk wordt wel 
gewaardeerd bij het zoeken naar een job. Het 
lijkt soms zelfs wel belangrijker dan een diploma. 
Werkgevers weten dat je daar veel bijleert, 
dingen die je niet in je studie ziet.

”De samenleving waardeert vrijwilligers niet 
genoeg. Medejeugdwerkers wel, maar vrienden 
die geen vrijwilligers zijn niet.”

  CATO, 26 

  CATO, 26 

  CATO, 26 

“Inzetten op diversiteit, ja, 
tot zover een leidingsploeg dat 
aankan. Soms mag een grens 
worden getrokken. 

We begeleiden die jongere ook wel 
nog verder, naar een plek waar ‘ie wel 
terechtkan. Je kent dan misschien niet 
het hele landschap, maar je kent wel 
één of twee organisaties waar mensen 
kunnen gaan kijken. Je kan nergens je 
identiteit zoeken als alle organisaties 
overal net hetzelfde zijn.”

  DIEDE, 19 

  DIEDE, 19 

  DIEDE, 19 

  DIEDE, 19 
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“Er bestaan wel overlegplatformen zoals de 
Huizen van het Kind. Alle gezinsondersteuners 
komen er samen, dus ook de jeugdbewegingen 
zouden erbij kunnen zitten. Maar vrijwilligers 
overdag op zo’n vergadering met professionals 
krijgen, dat gaat niet.  In onze gemeente zoeken 
we samen naar hiaten in het aanbod voor 
gezinsondersteuning, daar moeten we nog vaker 
denken aan samenwerkingen tussen jeugdwerk, 
welzijnsspelers, de jeugddienst,…  

Ik mis soms de moed om over  
de departementen heen te kijken.”

3 — Ministers van morgen, speel het spel mee 3 — Ministers van morgen, speel het spel mee

kracht van,

ruimte voor

kruispunten

“Ik ben op de unief voorzitter geweest van een 
internationale studentenorganisatie. 

Ik was vroeger heel chaotisch, maar heb veel 
geleerd over structuur houden, team leiden, events 
organiseren, taken verdelen enzovoort. 

Ik heb bovendien door deze rol al eens ons project 
mogen voorstellen aan koningin Mathilde. Naar het 
schijnt verhoogt lid zijn van een studentenvereniging 
of studentenraad je sollicitatiekansen.”

“Ik heb als vrijwilliger en als jobstudent gewerkt in 
een jeugdorganisatie. Ik leverde dezelfde kwaliteit. 
Maar ik zou mijn kinderen liefst sturen naar een 
plek waar de animatoren niet betaald worden.  

Als je animatoren zou betalen, trek je 
jongeren aan met een andere motivatie. 

Langs de andere kant: je hebt het geld wel nodig. 
Dus het is een privilege om vrijwilligerswerk te 
kunnen doen, als je ouders je studie betalen.”

“Ik snap wel dat er meer organisaties animatoren 
willen betalen. Je hebt geen tijd voor een 
studentenjob als je je engageert. Jongeren 
hebben wel een inkomen nodig. Toch blijft de 
combinatie van beide wel mogelijk. Sommige 
jongeren kunnen meer betaald werken, en dan  
wat lichter vrijwillig engagement opnemen.”

“Een lokaal bestuur zou moeten inzetten 
op die netwerken. Het is niet haalbaar 
om alle leiding te informeren over alles, 
op vergaderingen waar niemand zin in 
heeft, maar ze moeten wel allemaal hun 
aanspreekpunt kennen.”

“Samenwerkingen moeten ze  
structureel middelen durven geven, met 
strenge voorwaarden. En groeikansen. 
Niet de zoveelste proeftuin. De dialoog 
tussen organisaties is nog moeilijk, dus 
samenwerking ook. Niet elke jeugdorgani-
satie mag zich gaan voorstellen op school, 
bijvoorbeeld. De school kijkt met een on-
derwijsbril, de sport met sportbril. Of heeft 
geen tijd. Er is wel steeds meer overleg, 
maar vooral binnen organisaties.”

“We moeten oude organisatiestructuren durven 
verlaten. Die opdelingen tussen CAW buurtwerk, 
jeugdvereniging of sportvereniging, toch bizar.  
Dat kan allemaal vertrekken vanuit dienstverlening 
voor kinderen en gezinnen. Niet op z’n Vlaams 
koterijen bouwen, maar werken in netwerk.”

  LAURENS, 24 

  LAURENS, 24 

  JENS, 22 

  THOMAS, 23 

  LAURENS, 24 
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ministers
van

morgen, zie onze
verschillen

Hoe divers ook, 
iedereen moet mee 
(kunnen, mogen)

➃
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POSITIEVE IDENTITEITSONTWIKKELING 
VOOR ALLE JONGEREN
—
Een beleidsdiscours zonder stigma’s  
dat diversiteit als meerwaarde ziet

INVESTEREN IN PREVENTIE  
EN VEILIGHEID VOOR IEDEREEN
—
Veiligheidsbeleid vol verbinding en aandacht 
voor kwetsbare jongeren

JUSTITIE MET RESPECT
—
Eerder ruimte dan een cel: dat jonge mensen 
fouten maken, hoort bij hun groeiproces

EEN HUMAAN NIEUWKOMERSBELEID 
—
Om samen op te groeien in een gemeenschap 
vol diversiteit

wat
we vragen

BRONNEN 

1 → Vlaamse Migratie en Integratiemonitor, 2015

2 → CGVS, 2017

3 → Vlaamse armoedemonitor 2017

Meer beleids-
adviezen over 

diversiteit → 
www.vlaamse 
jeugdraad.be/
memorandum

Meer dan  

1 op  3  
Vlaamse kinderen heeft een  

buitenlandse herkomst

In Gent en Antwerpen is dat  

meer dan  

1 OP  2  
van de kinderen

12% van de kinderen  
in Vlaanderen woont  

in een gezin met een inkomen  
onder de armoederisicogrens. 

→ 19.688 mensen vroegen  
in 2017 asiel aan in België, 

→ 840 zijn niet-begeleide 
buitenlandse minderjarigen. 

a
lle kinderen en jongeren in onze 
samenleving vragen de ruimte te 
krijgen om hun identiteit op een 

positieve manier te ontwikkelen. Om op  
school alle kansen te krijgen, om leuk werk  
en een huis te vinden, om niet geviseerd te 
worden door de politie, ...
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over anders zijn
en anders
samenleven

wat kinderen 
en jongeren 

zeggen

4 — Ministers van morgen, zie onze verschillen 4 — Ministers van morgen, zie onze verschillen

“We moeten meer focussen op de 
kwaliteiten van mensen, minder op het 
negatieve beeld dat we van hen hebben. 
Jongeren uit voorzieningen horen vaak dat 
ze slecht zijn. Krijgen niet eens één kans, 
door dat vooroordeel dat mensen van hen 
hebben. En sluiten zich af.”

“Ik heb een chronische ziekte, 
maar ik wil dat zoveel mogelijk 
wegsteken. 

Ik wil niet gezien worden als 
iemand die ziek is, ik ben meer 
dan ziek.

Ik ben hierdoor wel meer beginnen 
nadenken over belangrijke dingen 
in het leven, back to basics. En 
weet nu dat ik wil voelen dat ik 
mijn steentje kan bijdragen, zonder 
beperkingen kan zijn wie ik wil zijn.”

Niet iedereen heeft recht op een leefloon als student. 
Ik heb bijvoorbeeld geen recht op leefloon want mijn 
ouders verdienen te veel. Als mijn vader morgen zegt 
dat hij niet meer wilt betalen, kan ik daar weinig aan 
doen. Dacht ik. Nu hoorde ik dat ik naar het OCMW kan 
omdat je van ouders kunt eisen dat ze je onderhouden 
tot je 25e als je studeert. 

Maar je moet al die regels maar kennen,  
bijna niemand weet dat.”

“Er wordt heel veel in hokjes gedacht: 
ik zal voor veel mensen nooit echt een 
meisje geweest zijn, en voor velen vandaag 
niet echt een jongen zijn. Je wordt altijd 
beoordeeld. We zijn zo hard voor elkaar. Ik 
pas niet in de voetbalploeg van de meisjes, 
en bij de jongensploeg zouden ze me niet 
willen. Zo is dat met jobs ook, er zijn er 
enkele die ik niet kan doen. Ik wil misschien 
een evoluerende identiteit kiezen,  
maar de maat-schappij wil dat niet. In je job 
en je hobby’s moet je kiezen uit de beperkte 
vakjes van andere mensen. En het stigma 
dat daarbij hoort.”

“De politie heeft me eens in de boeien geslagen 
omdat ik mijn identiteitskaart niet bij had. 
Niet iedereen die Belg is, krijgt dezelfde rechten. 
Terwijl ik niet in een hokje wil gestopt worden.  
Ik ben een wereldburger. We hebben die stereo-
types niet nodig.” 
“Ik heb lasagne-identiteit: trots op mijn stad,  
op Vlaming-zijn, Belg-zijn, Europeaan-zijn en 
wereldburger-zijn.”

“GAS-boetes zijn onnozel, 
die helpen niet om mensen 
hun gedrag te veranderen, 
bijvoorbeeld bij geluidsoverlast 
of sluikstorten. In een gesloten 
jeugdinstelling steken ze de 
zwaarste jeugdcriminelen bij 
elkaar. Werkstraffen in een 
school of een rusthuis, die 
hebben wel een positief effect 
op jongeren met slecht gedrag.”

  JONA, 22   CAITLIN, 23 

  CAITLIN, 23 

  THOMAS, 23 

  SFERRE, 20 

  SFERRE, 20 
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ministers
van

morgen, laat 
steden en 
gemeenten 
niet los

Lokaal jeugdbeleid 
maak je samen 
met kinderen en 
jongeren

➄



4948 volledig memorandum → www.vlaamsejeugdraad.be/memorandumVerlanglijst voor versterkend jeugdbeleid voor ministers van morgen

VERANKERDE PARTICIPATIE 
—
Decretaal verplicht luisteren en meedenken 
voor lokaal beleid

LEKKERE JEUGDINFORMATIE 
—
Zodat alle kinderen en jongeren weten  
waarover ze (mogen mee)praten

BETROUWBARE DATA
—
Onderzoek om beleid vorm te geven,  
voor iedereen toegankelijk

IMPULSEN DIE VERRIJKEN
—
Labels, prijzen, projectoproepen en publicaties 
inspireren en doen proberen

MEER MIDDELEN VOOR LOKAAL 
JEUGDWERK
—
Maar op kruispunten ook uit budgetten voor 
sport, cultuur, onderwijs, mobiliteit …

 EEN JBP 2.0 IN HET MJP
—
De methodiek van het vroegere jeugdbeleids-
plan geeft overzicht, grip en inspraak

wat
we vragen

Meer beleids- 
adviezen over 

lokaal beleid → 
www.vlaamse 
jeugdraad.be/
memorandum

5 — Ministers van morgen, laat steden en gemeenten niet los 5 — Ministers van morgen, laat steden en gemeenten niet los

BRON  

“Eenmeting jeugdbeleid in lokale besturen.  

Lokaal jeugdbeleid in een nieuwe context van

strategische meerjarenplanning” (2017) • 

Onderzoek KU Leuven, in opdracht van de Vlaamse  

overheid, afdeling Jeugd, Departement Cultuur, Jeugd  

en Media • Sophie Op de Beeck en Bart De Peuter

46 op 100 
lokale jeugdraden

zijn ontevreden over hoe het  
strategische meerjarenplan gemaakt is

en geven aan nu minder invloed  
te hebben op jeugdbeleid

35 op 100 
lokale jeugdraadvertegenwoordigers 

vinden dat ze onvoldoende  
betrokken worden

en zijn één keer of nooit geraadpleegd

40 op 100 
lokale jeugdambtenaren 

ervaren minder aandacht voor participatie 
van kinderen en jongeren 

en zien dat jeugdraden veel minder  
betrokken worden en om advies  

gevraagd worden
S

inds 2012 is de regelgeving voor lokale 
besturen rond jeugdbeleid veranderd: 
geen apart jeugdbeleidsplan meer, 

maar een allesomvattend strategisch meerjaren-
plan. Vandaag heeft de Vlaamse overheid 
minder instrumenten in handen om een sterk 
geïntegreerd jeugdbeleid te garanderen in elke 
gemeente. Lokale besturen geven daarom 
minder inspraak aan kinderen en jongeren. 
Hoewel ze, als experts van het jong zijn, 
volwaardige burgers zijn. 
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over hoe
ze hun stem
laten horen

wat kinderen 
en jongeren 

zeggen

“De manier waarop vandaag aan politiek  
wordt gedaan is heel aanvallend. 

Politici vallen elkaar persoonlijk aan. Veel zwartmakerij. 
Er zijn amper mensen die gematigd zijn. Ze nemen 
niet hun verantwoordelijkheid om de samenleving te 
versterken, ze kunnen geweld net tegengaan.  
En jongeren die willen participeren, nemen dat over:  
ze presenteren boos vanuit de jeugdraad een advies. 
Een conflictmodel, zonder samenwerking en dialoog.”

“Voor sociale standpunten ben ik 
het eens met de ene partij, voor 
economische met een andere.  
Ik vind het idee dat we moeten gaan 
stemmen op één partij achterhaald. 

Misschien zou het beter 
zijn om niet te stemmen op 
mensen maar op standpunten. 
Of mensen met ideeën. 

En zo dan zetels verdelen.”

“Ooit zei een filosoof dat 
democratie nooit gaat 
werken als iedereen er 
aan mee doet. Alleen 
mensen die een gratis 
vorming hebben gevolgd 
om kritisch na te denken 
en de partijen en 
geschiedenis begrijpen. 

Veel mensen, ook 
jongeren, weten niet 
waarvoor ze stemmen, 
omdat ze weinig uitleg 
hebben gekregen.”

“We moeten meer naar een directe 
democratie, met bijvoorbeeld 
meer referenda of burgers die 
voorstellen doen over wat er 
besproken moet worden. Zodat 
burgers direct betrokken zijn bij 
politiek. Dat krijg je niet door om 
de vier jaar een bolletje te kleuren. 
Die zeggenschap moeten we ook 
geven aan jongeren die willen. 

Wie wil zou van mij op 16 mogen 
stemmen.”

“Als je mee wilt doen met beleidsmakers, mag verwacht 
worden dat je die taal en procedures kent. Zo moeilijk zijn 
die nu ook weer niet.”

“Bij ons gaat de jeugdraad met een caravan naar scholen. 
Die gaat zelf naar jongeren toe, heel actief. Het hoeft niet 
met vergaderingen en verslagen.”
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ministers
van

morgen, wij leven  
langer  
dan jullie

De planeet, haar 
klimaat en onze 
speelruimte vragen 
duurzame actie

➅
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BEPERKEN VAN KLIMAATOPWARMING
—
Snelle beslissingen met echt effect 

NIEUW DUURZAAM GROEIMODEL
—
Ambitie voor een leefbare toekomst: mobiliteit, 
wonen, pensioen, productie, consumptie ...

RUIMTE OM JONG TE ZIJN 
—
Meer plaats om te spelen, meer groen 
in je buurt, een gezonde leefomgeving 

JONGEREN BETROKKEN
—
Op welk beleidsniveau of beleidsdomein een 
duurzaam beleid ook wordt ontwikkeld

EDUCATIE VOOR DUURZAME  
ONTWIKKELING 
—
Kinderen en jongeren leren duurzaam gedrag, 
op school en daarbuiten

wat
we vragen

BRONNEN 

1 → Greenpeace, 2018, MIJN LUCHT, MIJN SCHOOL.  

Onderzoek naar luchtvervuiling in 222 Belgische scholen.

4 • 5 → Jongerenbevraging Vlaamse Jeugdraad  

‘Circulaire economie: de toekomst?’, 2018

Meer beleids- 
adviezen over 

ruimte en klimaat 
→ 

www.vlaamse 
jeugdraad.be/
memorandum

“Bij 61% van de Belgische scholen  
is de luchtkwaliteit aan de schoolpoort 

zorgwekkend of ronduit slecht.” 

27% van de oppervlakte  
van het Vlaams Gewest  

is nu al bebouwd

98%  
jongeren  

liggen wakker van
klimaatopwarming

75% jongeren vinden  
dat de overheid niet genoeg doet  

tegen klimaatopwarming

6 hectare  
open ruimte (= 9 voetbalvelden)  

verdwijnt elke dag

K
inderen en jongeren willen ook later  
op een kwaliteitsvolle manier leven. 
Daarom willen ze een veerkrachtige 

ruimte, een leefbaar klimaat, een ecosysteem  
in evenwicht. 
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“De minister let niet op ons, omdat het niet over zijn 
toekomst gaat. Onze ouders zeggen: ‘Wij gaan toch 
sneller dood dan onze kinderen. Het is hun toekomst, 
dus zij moeten er maar zelf voor zorgen.’ Maar we zijn 
te klein om iets te doen en volwassenen doen het niet, 
en blijven met de auto naar het werk gaan of met het 
vliegtuig op reis. Of vuilzakken ergens droppen.  
Of hun glas niet in de glasbak gooien.  

Waarom niet, zijn ze te lui?  
Wij kunnen toch ook recycleren?”

“Je mag niet spelen op straat of 
in een veld. Op speelplaatsen 
staan hekken en ligt beton.  
Overal komen nieuwe wijken 
bij. We kunnen nergens meer 
spelen. 

Ze zeggen van ons dat we 
teveel binnenzitten maar 
waar mag het nog?”

6 — Ministers van morgen, wij leven langer dan jullie 6 — Ministers van morgen, wij leven langer dan jullie

over wat
ze niet
snappen

wat kinderen 
en jongeren 

zeggen

“Wij willen meer planten en 
bomen op onze planeet.  
Ik kom bijna nooit in een bos. 

Waar gaan toch al die 
bomen naartoe?  
Naar brandhout of 
huizen, nee toch?”

“Wij zijn bereid om heel veel te 
delen: huizen, auto’s en fietsen, 
werkmateriaal … alleen kleren niet. 

Waarom maakt de overheid 
en verzekeringen dat zo 
ingewikkeld?”

“Je moet gewoon 
niet te veel willen. 
Blij zijn met wat je 
hebt. Waarom zou je 
iets moeten hebben 
dat je toch niet 
gebruikt?”

“Windmolens verpesten 
misschien wel het uitzicht, 
maar ze zijn heel belangrijk. 

Waarom maken we de 
windmolens niet gewoon 
kleiner dan?”

“In elektrische auto’s moet je 
geen slechte benzine doen. Maar 
elektrische auto’s zijn wel veel 
duurder dan gewone auto’s. Ik vind 
dat dat niet zo duur mag zijn. 

Waarom zeggen ze ‘Je moet de 
planeet redden’, maar maken ze  
dan elektrische auto’s zo duur?”

I
n het kader van dit  
memorandum trokken 
we naar de tofste klas 

van Vlaanderen: 6S van de 
Gemeentelijke Basisschool van 
Lot. Samen met de leerlingen 
knutselden we aan een nieuwe 
planeet, die duurzaam en op 
maat van kinderen is.  

De quotes komen rechtstreeks 
uit de gesprekken die we met 
hen hierover voerden.                                               
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I
n deze publicatie vertelden we hoe het 
jeugdbeleid van morgen er volgens de 2,6 
miljoen kinderen en jongeren in Vlaanderen 

uit zou moeten uitzien. Steeds verbindend, altijd 
versterkend.
 
Als Vlaamse Jeugdraad hebben we doorheen de 
jaren verschillende thema’s op de agenda gezet die 
het jeugdbeleid naar een hoger niveau hebben getild. 
Dat engagement willen we als organisatie graag 
verder zetten. Maar zoals dat evenmin in het verleden 
het geval was, zullen we dat in de toekomst ook niet 
alleen doen. We blijven dat met veel plezier in samen-
werking met zoveel mogelijk geëngageerde jongeren 
doen. Participatie is namelijk geen eenmalige activi-
teit waarbij kinderen en jongeren eenmalig hun stem 
laten horen en beleidsmakers vervolgens alleen aan 
de slag gaan. Neen, het is een voortdurend proces 
van dialoog.
 
Met de woorden die vooraf zijn gegaan, steek ik 
graag de hand uit naar de nieuwe generatie beleid-
smakers om de dialoog samen om te zetten naar 
krachtig beleid. 

 
Alexandra Smarandescu

Voorzitter Vlaamse Jeugdraad

beste
jongere,

geachte 
beleids-
maker
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MINISTERS VAN MORGEN,  

LUISTER NAAR  
ONZE KOPKLANKEN 

—
MINISTERS VAN MORGEN,  

HELP ONS GROEIEN
—

MINISTERS VAN MORGEN,  

SPEEL HET SPEL MEE

MINISTERS VAN MORGEN,  

ZIE ONZE  
VERSCHILLEN

—
MINISTERS VAN MORGEN,  

LAAT STEDEN EN 
GEMEENTEN NIET 

LOS
—

MINISTERS VAN MORGEN,  

WIJ LEVEN LANGER 
DAN JULLIE


