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ADVIES 1605 

Aanvullend criterium ‘stedelijkheid’ voor de 

beoordeling van de subsidieaanvragen in het kader 

van het decreet van 20 januari 2012 houdende een 

vernieuwd Jeugd- en Kinderrechtenbeleid 

Datum: 6 april 2016 

Voorzitter: Nozizwe Dube 

Aanwezigen: Al Hilou Fatimah, Aernouts Fried, Baetens Jo, De Mesmaeker Mathias, De Vilder Gilles, Daniels 

Hanne, De Waele Bieke, Rastelli Simon, Van Dinter Finn, Verreet Simon, Wolf Alexandra   

De Vlaamse Jeugdraad, in vergadering op 6 april 2016, onder voorzitterschap van Nozizwe Dube, adviseert unaniem  

het volgende: 

Inhoud 

1. Formuleer een goede leidraad over wat ‘vernieuwende initiatieven’ en ‘maatschappelijke uitdagingen’ 

inhouden 2 

2. Hou rekening met de uitkomsten van het traject diversiteit van de Ambrassade en van het 

‘Burgerkabinet’ van de Minister van Jeugd. 3 

3. Stimuleer kennisdeling en samenwerking door een projectoproep te lanceren. 3 

4. Zet hier financiële middelen tegenover. 3 

5. Geef een sector kansen om te leren door het delen van goede praktijken. Neem hier als overheid een 

faciliterende rol in op. 4 

6. Communiceer helder over de gevolgen van het niet behalen van dit criterium. 4 
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1 Situering 

De Vlaamse Jeugdraad kreeg op 26 februari een adviesvraag over het toevoegen van een bijkomend 

beoordelingscriterium aan het vernieuwd Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid.  

Voortaan zal in het bepalen van de hoogte van de variabele subsidies voor jeugdorganisaties en voor 

projectoproepen rekening worden gehouden met een extra beoordelingscriterium.  

De jeugdverenigingen die een beleidsnota indienen of op een projectoproep reageren worden beoordeeld op “de 

wijze waarop de vereniging inspeelt op de kansen die de stedelijke context biedt voor vernieuwende initiatieven en op 

maatschappelijke uitdagingen die zich in het bijzonder in steden voortdoen”. 

Deze beslissing werd aangekondigd in de beleidsnota en het JKP. Het werd besproken binnen de schoot van de 

reflectiegroep. De wijziging gaat in vanaf 1 januari 2017. 

2 Advies 

De Vlaamse Jeugdraad is blij met deze focus op stedelijkheid.  Het is relevant gezien (onder andere) de hogere 

concentratie van armoedeproblematiek en maatschappelijke achterstelling in de stad. De jeugdwerkloosheid is in 

centrumsteden het hoogst en ook de ruimte voor kinderen, jongeren en jeugdwerk staat er meer onder druk. Ook 

merken we dat in de meer verstedelijkte kernen de klassieke jeugdverenigingen steeds meer moeite hebben om voort 

te bestaan.  

De Vlaamse Jeugdraad is dan ook vragende partij om de jeugdsector op te roepen om hun activiteiten in de steden 

meer onder de aandacht te brengen. Er is nog veel te leren en de inspanningen die we in de steden doen kunnen 

onszelf en anderen inspireren.  

We geven graag enkele aandachtspunten mee.   

 

Formuleer een goede leidraad over wat ‘vernieuwende initiatieven’ en ‘maatschappelijke uitdagingen’ 

inhouden 

Een grondige bespreking wat dit stedelijk criterium dan moet zijn en hoe we hier op Vlaams niveau mee dienen om te 

gaan, dringt zich op. Eind 2016 dienen jeugdwerkorganisaties hun nieuwe plannen in. De Vlaamse Jeugdraad vraagt 

dat er zo snel mogelijk duidelijk wordt gemaakt wat dit criterium inhoudt. In de leidraad moet dit helder verwoord 

worden en kunnen er voorbeelden worden opgenomen. Het vage criterium ‘stedelijkheid’ kan specifieker vorm krijgen 

in een leidraad die de verschillende jeugdorganisaties meer richting en inspiratie geeft. Meer nog, een goede leidraad 

wordt samen met de jeugdorganisaties opgesteld. Ook de adviescommissies moeten goed op de hoogte worden 

gebracht van de verwachte resultaten.   

Ook de link met het moeilijk concept diversiteit dient worden uitgeklaard. In de plannen van de minister zijn deze twee 

begrippen vaak door elkaar gehaald. De Jeugdraad merkt op dat diversiteit stedelijkheid overstijgt. Het gaat over 

armoede, minderheden, handicaps, gender en seksualiteit. Ook op het platteland zijn er diversiteitsuitdagingen. De 

twee blijvend door elkaar gebruiken zorgt voor verwarring in de sector.      
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Hou rekening met de uitkomsten van het traject diversiteit van de Ambrassade en van het ‘Burgerkabinet’ van 

de Minister van Jeugd. 

De jeugdsector nam een tijd geleden het initiatief om de neuzen in de gelijke richting te zetten inzake diversiteit. Een 

werkgroep boog zich over de verschillende uitdagingen die de toenemende diversiteit aan potentiële deelnemers voor 

het jeugdwerk kan betekenen. We vragen om deze tekst en de bijhorende voorbeelden te gebruiken om de 

ingediende beleidsnota’s te evalueren. Ze kan de leidraad inspireren.  

Ook vanuit het kabinet komt het traject van het ‘Burgerkabinet’ in beeld. Ook hier wordt de vraag behandeld hoe het 

Vlaams Jeugdwerk een antwoord zou kunnen bieden op een meer diverse samenleving. Gebruik deze ideeën als 

mogelijke inspiratie.      

 

Stimuleer kennisdeling en samenwerking door een projectoproep te lanceren. 

De Vlaamse Jeugdraad blijft de vraag van de reflectiegroep versterken om ook aan een andere manier aan 

praktijkontwikkeling en versterking te doen. De minister en zijn administratie zouden een projectoproep kunnen 

lanceren die deze stedelijke jeugdwerkingen in staat stellen om hun expertise te verspreiden naar de rest van de 

jeugdsector. Een proeftuinregeling die stedelijk jeugdwerk kan aanspreken om dingen te onderzoeken, te testen, door 

te drukken. Of omgekeerd: een projectoproep die jeugdwerkorganisaties die minder aanwezig zijn in de stedelijke 

kernen, stimuleert om hun mogelijke aanwezigheid en acties wel te onderzoeken. Een projectoproep die 

samenwerking vooropstelt tussen stedelijk jeugdwerk en ‘andere jeugdwerkvormen’, tussen stad en periferie. Het zou 

dingen meer in beweging zetten, omdat het concreter is. De gekozen piste om stedelijkheid als criterium op te nemen, 

wil echter een blijvende aandacht genereren, lijkt ons. 

Het één hoeft het ander ook niet per sé uit te sluiten. Vernieuwen en tegelijk op lange termijn kunnen denken, daar 

heb je verschillende subsidievormen voor nodig. Onderzoek dan ook de piste van een projectoproep of proeftuin.   

  

Zet hier financiële middelen tegenover. 

Het blijft moeilijk dat er van de jeugdsector extra moeite verwacht wordt, en dat we deze graag willen geven, zonder 

dat deze extra inspanningen ook financieel gestimuleerd worden. Er wordt al jaren op het budget bezuinigd, en die 

herinnering houden we graag levend. We vragen om te investeren in het jeugdwerk en hun stedelijke uitdagingen1. 

Zomaar criteria en doelstellingen bijvoegen zonder dat er middelen tegenover staan, creëert extra druk op 

organisaties. Steeds meer doen met minder geld, dat gaat niet voor eeuwig goed komen. De Vlaamse Jeugdraad blijft 

daarom vragen om de kracht van het jeugdwerk volop in te zien en er extra middelen voor vrij te maken. 

 

 

_________________ 

1 We verwijzen hier naar het Jeugdmanifest. Een oproep om te investeren in het jeugdwerk ipv te besparen.  
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Geef een sector kansen om te leren door het delen van goede praktijken. Neem hier als overheid een 

faciliterende rol in op.  

Hopelijk mist dit extra criterium zijn doel niet en zien we in de beleidsnotaronde van 2016/2017 een aantal geslaagde 

praktijken terug. Het resultaat gerealiseerd door een vereniging inzake stedelijkheid moet worden gedeeld voor de 

andere organisaties. Het gaat de sector vooruithelpen als een overheid deze goede praktijken oplijst en 

communiceert. We maken graag de vergelijking met de brochure “Kijk eens, zo doen wij dat” van het Departement 

CJSM. Communiceren over wat een overheid en haar adviescommissies belangrijk vinden in de vooropgestelde 

criteria is een must voor een volgende beleidsnotaronde.  

We wijzen verder op de rol die steden zelf hierin kunnen nemen. Ook de steden investeren in hun jeugdwerk. De 

vernieuwde praktijken die op stedelijk niveau worden opgestart kunnen als voorbeeld dienen voor andere steden. De 

Vlaamse Jeugdraad blijft het belangrijk vinden dat het jeugdwerk zowel vanuit de Vlaamse Overheid als door de 

lokale besturen mee wordt ondersteund. De communicatie en het gezamenlijk beleid tussen de twee subsidiërende 

niveaus kan echter beter. De faciliterende rol van de Vlaamse Overheid kan ingevuld worden door de verschillende 

stedelijke initiatieven en de initiatieven van jeugdverenigingen in de stad naar buiten te brengen.         

 

Communiceer helder over de gevolgen van het niet behalen van dit criterium. 

We lezen in de bijgevoegde nota van de Vlaamse Regering een aantal redenen waarom een jeugdvereniging niet 

moet voldoen aan het criterium. “Het toevoegen van een criterium betekent niet dat iedere vereniging geforceerd 

initiatieven moet nemen in een stedelijke context… Zoals aangegeven wordt bij de beoordeling van de invulling van 

de criteria rekening gehouden met de specificiteit van de organisaties”. Toch vraagt de Vlaamse Jeugdraad om vooraf 

te duiden wat het al dan niet aantonen van het criterium inhoudt voor de jeugdwerkorganisaties. Uit de nota leiden we 

af dat dit criterium geen dwingend karakter heeft. Wat de gevolgen zijn bij het niet kunnen aantonen van de te leveren 

inspanningen, wordt verder niet geëxpliciteerd. Dit moet duidelijker. 

 

 

. 


