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ADVIES 1606 

Structureel meer aandacht voor jeugdinformatie 

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, en met 

bovenvermelde aanwezigen, adviseert unaniem het volgende: 

Inhoud 

1. Investeer in mensen en stop alvast met het besparen op mensen die jongeren nodig hebben om 

informatie te analyseren en te verwerken. 3 

2. Heb speciale aandacht voor intermediairs van maatschappelijk kwetsbare kinderen 4 

3. Investeer in vorming en opleiding van peers en intermediairs omtrent Jeugdinformatie 4 
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1 Situering: Goede jeugdinformatie is geen luxe 

Jongeren hebben een grote nood aan informatie en anderzijds een recht op informatie. In een door 

kennissamenleving is goede informatie een belangrijk goed. De Vlaamse Regering heeft een belangrijke taak met 

betrekking tot Jeugdinformatie1. Het moeilijke daarbij is dat Jeugdinformatie geen sector is. Er is niet iets als ‘de 

minister voor Jeugdinformatie ‘ of ‘het kabinet Jeugdinformatie’…  

 

Jeugdinformatie is een landschap. Er wordt jeugdinformatie gemaakt binnen verschillende beleidsdomeinen over heel 

uiteenlopende onderwerpen. Maar wat is nu ‘goede’ of kwaliteitsvolle Jeugdinformatie? 

 

Kwaliteitsvolle jeugdinformatie is :  

- Toegankelijk  

- Betrouwbaar 

- Niet sturend of manipulatief  

- Met inspraak van kinderen en jongeren tot stand gekomen  

Er zijn verschillende organisaties uit verschillende sectoren actief en bewust bezig met de productie van 

kwaliteitsvolle jeugdinformatie. Zowel online als offline. Bovendien is de afgelopen jaren onderzoek uitgevoerd naar 

jongeren en hun zoektocht naar informatie. We weten in welke omgeving jongeren geïnformeerd willen worden, wie 

en wat ze vertrouwen.  

 

Voor tieners en jongeren is Google de belangrijkste informatiebron2. Jongeren vinden op internet heel wat antwoorden 

op hun vragen.  

Maar er stellen zich twee problemen voor jongeren:  

- Er is (te) veel online informatie  

- De antwoorden geven nooit echt volledig antwoord op de vraag die jongeren hadden. 

 

‘Niettegenstaande internet dagelijks wordt geraadpleegd door jongeren voor heel uiteenlopende zaken, 

melden jongeren in de focusgroepen dat het niet altijd eenvoudig is om iets te vinden in het grote digitale 

aanbod. Ze hebben moeite met de enorme dagelijkse digitale stroom van informatie. Er is sprake van een 

virtuele overload.’  

(uit onderzoek Infoscan, 2013 van Faculteit Mens en Welzijn HoGent en De Ambrassade).  

Daarnaast is het voor jongeren ook steeds moeilijker om in het digitale aanbod de ‘objectieve’ informatie te vinden. Zo 

toonde recent onderzoek aan dat heel wat tieners geen onderscheid maken tussen online reclame en gewone 

informatie. Een vaardigheid die veel volwassenen ook nog missen3.  

Bovendien is het vinden van de juiste informatie niet het eindpunt van de zoektocht. Vaak vinden jongeren wel 

informatie, maar stellen ze zich nog vragen: ‘Is dit betrouwbare informatie?’, ‘Begrijp ik de informatie juist?’, ‘Mijn 

vraag is toch nog net een beetje anders dan wat hier staat.’  

Om dergelijke vragen en onzekerheden op te vangen,  is een vertaling op maat nodig van de informatie die jongeren 

online vinden4. En daar komt het sterke sociale netwerk als belangrijke steunpilaar naar boven. Met een vertaling op 

_________________ 

1 Lees hier meer over in Artikel 17 Verdrag inzake rechten van het Kind – Verenigde Naties 

2 Lees hier meer over in infoscan 

3 Lees hier meer over in dit artikel  

4Lees hier meer over in dit onderzoek 
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maat bedoelen we dus iemand die met de jongeren de gevonden informatie kan toepassen op de situatie van de 

jongeren. 

Naast de problemen aan de vraagzijde, stellen zich ook problemen aan de aanbodzijde. Er wordt veel en goede 

jeugdinformatie gemaakt (intussen behaalden 37 aanbieders het Trusty-label5), maar die informatie bereikt de 

jongeren niet altijd en de informatie bereikt vaak ook die jongeren die al goed geïnformeerd zijn.  

Voor jongeren maakt het een verschil wanneer ze bij een betrouwbare volwassene kunnen aftoetsen of de informatie 

die ze vonden, wel klopt (vraagzijde); of wanneer een (betrouwbare) volwassene hen toeleidt naar goede informatie 

(aanbodzijde). Wie zijn die betrouwbare volwassenen voor jongeren? Betrouwbaar zijn ze wanneer jongeren hen 

vertrouwen. En verder stellen ze vragen aan ouders, leerkrachten, jeugdwerkers, maar kunnen ook 

jeugdhulpverleners, CLB-medewerkers, bibliotheekmedewerkers een rol spelen voor jongeren.  

 

Kwalitatieve Jeugdinformatie met voldoende mensen om de informatie te vertalen naar concrete situaties van 

jongeren zorgt ervoor dat jongeren veerkrachtiger in het leven staan en dat ze meer participeren  aan de 

samenleving. Het is belangrijk om hen zo zelfstandige keuzes te leren maken. 

 

2 Advies 

Investeer in mensen en stop alvast met het besparen op mensen die jongeren nodig hebben om informatie te 

analyseren en te verwerken. 

 

In een kennissamenleving is informatie een belangrijk goed en is de vaardigheid om informatie te vinden en te 

beoordelen cruciaal. Daarom moeten kinderen en jongeren zodanig empowered worden zodat ze zelf keuzes kunnen 

maken en neutrale informatie kunnen onderscheiden van sturende informatie, boodschappen of reclame. Inzetten op 

deze vaardigheden van kinderen en jongeren vraagt om een investering in mensen. Want kinderen en jongeren 

zoeken steun bij volwassenen en peers die ze vertrouwen. En behalve ouders, kan die rol (van kinderen en jongeren 

informatievaardig maken) opgenomen worden door verschillende mensen rondom jongeren. Leerkrachten, 

jongerenwerkers, bibliothecarissen, straathoekwerkers, jeugdconsulenten, sportcoaches, muziekleraren,…  

 

Er zijn intussen verschillende onderzoeken uitgevoerd en gepubliceerd die wijzen op het belang van deze 

‘intermediairs’. Ze moeten niet alle informatie kennen, ze moeten kinderen en jongeren kunnen doorverwijzen naar 

informatie en hen kritisch naar informatie laten kijken. Samen vragen stellen om te weten of de gevonden informatie 

volledig en relevant is. Samen vragen stellen om te komen tot ‘wat betekent deze informatie voor mij?’. Want jongeren 

hebben vaak nood aan vertaling op hun maat van de informatie die ze vonden. Maar net op die tussenpersonen is de 

laatste jaren bespaard, terwijl we weten dat juist die vertrouwenspersonen in de nabije omgeving van kinderen en 

jongeren een belangrijke rol spelen.… Stuk voor stuk zijn het personen die mee kunnen zorgen dat jongeren 

informatie goed analyseren. Deze besparingen betreuren we enorm. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe 

belangrijk de rol van de intermediair in dit verhaal is. 

 

 

_________________ 

5 Lees hier meer over het Trusty-label 
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Heb speciale aandacht voor intermediairs van maatschappelijk kwetsbare kinderen 

Voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren is de rol van het sociale netwerk, en de 

professional/jeugdwelzijnswerker specifiek, nog belangrijker. Informatie zoeken, betekent voor hen vooral ‘de juiste 

persoon kennen’. Jeugdwelzijnswerkers krijgen vaak vragen. De vertrouwensband tussen de begeleider en de 

jongere is hier erg belangrijk: hoe meer vertrouwen, hoe meer vragen over ook intiemere onderwerpen. De rol van 

basiswerkingen en jeugdwerkers is erg belangrijk. In het persoonlijke netwerk van deze jongeren zijn zij vaak de 

enigen die meer diversiteit kunnen aanbrengen in het informatieaanbod. Als we deze jongeren willen informeren, dient 

dit vooral via het alledaagse handelen te gebeuren. Deze begeleiders (niet alleen basiswerkers en hulpverleners, 

maar ook leerkrachten, baliebedienden, bibliotheekmedewerkers, ...) moeten zich bewust zijn van hun informerende 

rol en als een draaischijf fungeren tussen deze jongeren en de buitenwereld6. 

Professionele jeugdwerkers zijn dus heel belangrijk om die informatie over te brengen en op maat te vertalen. Zij 

kunnen immers: 

- Noden en behoeften detecteren van jongeren 

- Een relatie opbouwen met jongeren en dus het vertrouwen krijgen van de jongere om vragen aan te stellen 

- Zij bewegen zich op de plaats zelf waar jongeren zich bewegen 

- Ze hebben veel respect en oog voor de taal van jongeren 

De Vlaamse Jeugdraad stelt via de commissie Jeugdinformatie die ondersteund wordt vanuit De Ambrassade vast dat 

net op die jeugd(welzijns)werkers nu wordt bespaard: straathoekwerkers en trajectbegeleiders worden geschrapt.  

Maar ook op het toegankelijk maken van informatie wordt bespaard. Informatie wordt uniform gemaakt en 

gedigitaliseerd. Die digitalisering komt voort uit een eenzijdig zicht op de leefwereld en interesses van jongeren, maar 

ook vanuit een besparingslogica. Maar dit is schromelijk onvoldoende. En de digitale geletterdheid van kinderen en 

jongeren, zeker wanneer het om informatie en hulpverlening gaat, wordt vaak overschat7.   

Kinderen en jongeren hebben informatievragen over verschillende domeinen van hun leven: onderwijs, tewerkstelling, 

gezin, relaties en seksualiteit, jeugdhulpverlening, media, …. Ze hebben niet alleen informatie nodig over die 

domeinen, maar vaak ook informatie om te kunnen navigeren binnen die domeinen. De jeugdhulpverlening is een 

goed voorbeeld van een beleidsdomein waar kinderen en jongeren (en vaak ook hun ouders) op zoek zijn naar hulp 

en ondersteuning, maar vaak niet weten waar ze terecht kunnen.  

 

Investeer in vorming en opleiding van peers en intermediairs omtrent Jeugdinformatie 

Verschillende begeleiders komen in contact met informatievragen van jeugdigen. Veelal is dit echter ‘iets dat erbij 

komt’. De Vlaamse Regering zou hierop kunnen anticiperen  door in bepaalde opleidingen een module 

‘Jeugdinformatie’ aan te raden. Wij denken nu spontaan aan de voor de hand liggende beroepen als leerkrachten en 

opvoeders, maar ook bibliothecarissen en dokters, zelfs treinconducteurs zouden in aanmerking kunnen komen.  

Concreet voorbeeld: Neem een module ‘Jeugdinformatie’ op in elke lerarenopleiding en stimuleer scholen om een 

pedagogische studiedag omtrent Jeugdinformatie te organiseren.  

 

Er zijn verschillende mogelijkheden waarop de Vlaamse overheid verschillende gesubsidieerde vormingen kan 

_________________ 

6 Lees hier meer over in dit onderzoek van VIP-jeugd 

7 Lees hier meer over in dit onderzoek van Kind en Samenleving 
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aanbieden aan mensen uit verschillende sectoren. Mensen die informatie helpen vertalen, verwerken met jongeren, 

hierbij denken we eerst aan leerkrachten maar evenzeer aan sportcoaches, medewerkers van de NMBS, de VDAB en 

de bibliotheekmedewerkers maar ook aan ouders en vooral aan jongeren zelf. Daarom vinden we het ook belangrijk 

dat in scholen en jeugdwerk gewerkt wordt rond jeugdinformatie en sociale vaardigheden. 

 

 


