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ADVIES 1503 

Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan 
Datum: 3 juni 2015 
Voorzitter: De Ceulaer Niels 
Aanwezigen: De Smet Dries, Aernouts Fried, Stevens Freek, Baetens Jo, Van der Elst Derkje, Van Poucke Laurens, 

Van Puymbroeck Jihad, Wolf Alexandra, Vandeghinste Nikky, De Vilder Gilles, Verhaege Isaac, 
Vanneste Stijn, Van Dinter Finn 

De Vlaamse Jeugdraad, in vergadering op 3 juni 2015, onder voorzitterschap van De Ceulaer Niels, en met 
bovenvermelde aanwezigen, adviseert unaniem het volgende: 
Inhoud 

1. De manier waarop Vlaanderen een geïntegreerd jeugd- en kinderrechtenbeleid opbouwt, is dringend 
aan evaluatie toe. Van onze minister, zijn collega’s en het parlement verwachten we voldoende 
aandacht voor de realisatie van dit plan. 6 

2. Stem het JKP af op het VAPA om doelstellingen in het kader van structurele armoedebestrijding te 
realiseren. Overstijg de opgesomde initiatieven in de marge en maak op korte termijn werk van een 
niet-vrijblijvende armoedetoets, automatische rechtentoekenning, een rechtvaardig 
kinderbijslagsysteem, een kostenbeheersend beleid in het onderwijs, etc. Zorg voor specifieke acties 
die kinderen en jongeren in de meest precaire situaties ten goede komen. 6 

3. Zorg voor een betere afstemming van verschillende beleidsinstrumenten die (financiële) drempels 
proberen te verlagen om vrijetijdsparticipatie van personen in armoede te bevorderen. Zorg dat deze 
instrumenten gebruiksvriendelijk zijn voor het jeugdwerk en inspelen op hun noden. Doe dat door het 
jeugdwerk meer te betrekken in de totstandkoming van die instrumenten. 7 

4. Versterk jeugdorganisaties die zich specifiek richten op kinderen en jongeren in maatschappelijk 
kwetsbare situaties en behoud deze aandacht ook lokaal. Bespaar niet op de middelen van de 
OCMW’s en hun middelen kinderarmoede. 8 

5. Blijf de jeugdsector betrekken in de totstandkoming van het nieuwe decreet op opvang en vrije tijd van 
schoolkinderen. 8 

6. Integreer doelgerichte acties om de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s), de 
jongerenadviescentra (JAC’s) en hun medewerkers te versterken bij ‘hun taak in de Brede Instap’. 
Integreer het perspectief van kinderen, jongeren en ouders. 8 

7. Neem meer maatregelen op die zorgen dat duurzame en ecologische producten de eerste en meest 
logische keuze zijn van de consument. 9 

8. Stimuleer meer initiatieven om doelstelling OD 3.1. te bereiken. De ontmoeting van jongeren met 
andere generaties komt namelijk te weinig in de vooropgestelde acties. 9 

9. Stimuleer als de Vlaamse Overheid ontmoeting tussen jongeren in het jeugdwerk door investeringen in 
jeugdwerkorganisaties en hun ondersteuners/belangenbehartigers. 10 
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10. Zorg voor een beleid dat lokale organisaties ondersteunt om aan ontmoeting te werken, ook voor 
jongeren ouder dan 18 jaar. 10 

11. Zorg voor ondersteuning van gemeenten om hun beleid tov kinderen en jongeren te benchmarken ten 
opzichte van elkaar en zorg dat je dit als Vlaamse overheid en belangenorganisaties kan monitoren. 10 

12. De openbare ruimte die de Vlaamse Regering mede realiseert bij stadvernieuwingsprojecten is op 
maat van kinderen en jongeren. Nieuwe of vernieuwde openbare ruimte komt tot stand na een degelijk 
participatief traject, is gericht op medegebruik, nodigt uit tot ontmoeting en is waar mogelijk autovrij.  
Kind en-jeugdvriendelijke ruimte is goede ruimte voor iedereen. 11 

13. Beperk de campagnedagen (Dag van de Diversiteit, Buitenspeeldag …) en voer een beleid om het 
probleem aan te pakken, in plaats van alleen te sensibiliseren. Betrek kinderen/jongeren en hun 
organisaties bij de ontwikkeling van dat beleid. 11 

14. Optimaliseer de JOKER en zorg dat dit instrument toegepast wordt. 11 

15. Verminder de regeldruk op jongeren en hun organisaties door overbodige regels af te schaffen en in 
samenwerking met de jeugdsector richtlijnenkaders uit te werken voor activiteiten die nu 
overgereguleerd zijn. Sensibiliseer lokale besturen hierover. 12 

16. De acties geformuleerd onder deze doelstellingen zijn goed, maak wel de opgenomen doelstellingen 
inzake mobiliteit en participatie ook effectief waar. 12 

17. Stem het openbaar vervoer beter af op de noden van kinderen en jongeren, en garandeer zo ook voor 
hen basisbereikbaarheid. Betrek kinderen, jongeren en de jeugdsector bij het invullen van het concept 
basisbereikbaarheid. 13 

18. Stimuleer lokale overheden actief om werk te maken van een jeugdvriendelijk mobiliteitsbeleid. Werk 
hiervoor een aantal acties concreter uit. 13 

19. De Vlaamse Jeugdraad vraagt om meer ambitieuze en concrete acties toe te voegen rond verkeers- 
en mobiliteitseducatie, en daarbij veel breder te gaan dan de klassieke verkeerseducatie. De zesde 
staatshervorming biedt hier heel wat kansen. 14 

20. Voeg volgende extra acties toe: 14 

Besteed in de hervorming van de rijopleiding meer aandacht aan hogere orde vaardigheden uit de 
GDE-matrix. (Goals for Driver Education) 14 

Betrek kinderen, jongeren en hun organisaties actief bij de verdere opmaak van het Mobiliteitsplan 
Vlaanderen. 14 

Geef vanuit Vlaanderen verder het goede voorbeeld, en betrek kinderen en jongeren actief bij de 
planning van relevante gewestelijke mobiliteits- en infrastructuurprojecten. 14 

21. Splits de actie ‘Participatie van jongeren initiëren in het nieuwe Vlaamse Huis van de 
Verkeersveiligheid en in plannen en projecten van lokale overheden’ op in 3 verschillende acties en 
maak concreet hoe ze te realiseren: 14 

-Participatie van jongeren initiëren in het nieuwe Vlaamse Huis van de Verkeersveiligheid 14 
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-Als Vlaamse overheid kinderen en jongeren actief betrekken bij de verdere opmaak van  
het mobiliteitsplan Vlaanderen, en rekening houden met de adviezen van de Vlaamse Jeugdraad. 14 

-Participatie van jongeren initiëren in plannen en projecten van lokale overheden. 14 

22. Zorg dat elke school maatschappelijke en politieke vorming op een gecoördineerde manier opneemt in 
haar programma. Benoem deze gecoördineerde inbedding ook echt als een indicator binnen de 
hervorming van het secundair onderwijs, die unieke kansen biedt om hierop in te spelen 15 

23. De Vlaamse Jeugdraad ziet kansen in een verdere en breed gedragen erkenning van verworven 
competenties, als deze ook buiten formele onderwijstrajecten erkend kunnen worden. 15 

24. Evalueer het M-decreet en ga na of de maatregelen effectief bijdragen tot leeromgevingen die 
kwaliteitsvol, divers en inclusief zijn voor kinderen en jongeren. 15 

25. Organiseer een netwerkgroep participatie met ambtenaren en organisaties over de beleidsdomeinen 
heen. 15 

26. Richt een autonoom cliëntenforum op, zodat beleidsparticipatie van kinderen, jongeren en hun 
vertegenwoordigers binnen de Integrale Jeugdhulp écht kan plaatsvinden en plaats vinden. 16 

27. Waak met de sector en lokale besturen over de verplichte adviesvraag aan lokale jeugdraden. Zorg 
samen voor een toename aan adviesvragen en participatietrajecten. 16 

28. Voorzie extra middelen voor de projectoproep ‘gewelddadige’ radicalisering. 16 

29. Werk samen met jeugdorganisaties aan de kennis van BBC bij lokale jeugdraden en lokaal jeugdwerk. 17 

30. Gebruik een burgerkabinet alleen om oplossingen te zoeken voor concrete beleidsuitdagingen. Erken 
voor alle andere beleidsvraagstukken de taak van de Vlaamse Jeugdraad. 17 

31. Werk actief acties uit die het delen van ruimte als doel hebben. 17 

32. Voeg een extra actie toe waaruit blijkt dat gewerkt wordt aan een bredere openstelling van bos en 
natuur voor medegebruik door kinderen en jongeren. 18 

33. Voeg extra acties toe die effectief inzetten op het samen ontwikkelen en gebruiken van (semi-)publieke 
ruimte met als doel het mede-eigenaarschap bij kinderen en jongeren te vergroten. (O.D. 8.2) 18 

34. Zet in op een structurele aanpak om het psychisch welbevinden van jongeren te vergroten.. 18 

35. Maak werk van een sterk lokaal informatiebeleid rond mentale zorg en welzijn door de verschillende 
acties hieromtrent beter af te stemmen. We zien hier een belangrijke rol weggelegd voor de Huizen 
van het Kind en vragen extra aandacht voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare 
situaties. 19 

36. Vermaatschappelijking van de zorg kent zijn grenzen. Zorg daarom voor voldoende ondersteuning en 
handelingsvrijheid van professionele hulpverleners, zodat zij zelf met kinderen, jongeren en hun 
context aan de slag kunnen en de nodige continuïteit kunnen bieden. 19 
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37. Zorg dat de beschikbare ondersteuning voor kinderen en jongeren ook bereikbaar en toereikend is. 
Schenk in de acties rond 1712 extra aandacht aan de kindvriendelijkheid en aan moeilijk bereikbare 
groepen. 20 

38. Besteed bij de opmaak van het decretaal kader gemeenschappelijk wonen bijzondere aandacht aan de 
specifieke noden en situaties van kinderen en jongeren. Voer hier bovenop een concreet beleid dat 
nieuwe woonvormen voor kinderen en jongeren ondersteunt en stimuleert. 20 

39. Zet sterker in op de actieve aanpak van discriminatie op de woonmarkt om de drempels tot huisvesting 
weg te werken. Doe dit onder meer door praktijktesten mogelijk te maken en de aanpak van 
discriminatie op de woonmarkt een speerpunt te maken van het nieuwe Vlaamse Huurdecreet. 21 

40. Zorg dat jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties zowel op de sociale als op de private 
huurmarkt makkelijker toegang te krijgen tot een woning. Zet de voornemens inzake een dak- en 
thuislozenbeleid om in concrete acties en koppel hier specifieke indicatoren aan. 21 

41. Betrek jongeren en jeugdorganisaties bij de uitbouw van het duaal stelsel leren en werken en het 
juridisch kader voor werkplekleren. 22 

42. Maak van praktijkervaring voor alle jongeren een volwaardig deel van het secundair onderwijs via 
werkstages, inleefstages of werkplekleren. Voorzie algemene informatie over de arbeidsmarkt als een 
volwaardig onderdeel in de lespakketten van alle studierichtingen. 22 

43. Pak de  de discriminatie van jongeren op de arbeidsmarkt aan. Zowel leeftijdsgebonden discriminatie 
als discriminatie van jongeren met een andere etnisch-culturele achtergrond, vormen een groot 
probleem. 23 

44. Meet en evalueer het effect van de implementatie van de Europese jeugdgarantieregeling  voor een 
betere implementatie in Vlaanderen. 23 

45. Erken cultuureducatie door het zichtbaar te maken. Het schrappen van cultuureducatie in de 
vernieuwing van de Vlaamse Cultuurprijzen is geen goede zaak. 23 
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1 Situering 

Decretale voorwaarden voor het JKP 

Volgens het decreet van 2012 houdende het voeren van een vernieuwd Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid moet 
de Vlaamse regering uiterlijk één jaar na het begin van elke legislatuur een Vlaams Jeugd- en 
Kinderrechtenbeleidsplan voorleggen aan het Vlaams parlement. Dit JKP legt het geïntegreerd jeugdbeleid van de 
Vlaamse Regering vast. Het besteedt bijzondere aandacht aan het jeugdwerkbeleid en de rechten van het kind. 
Binnen een totaalvisie op jeugd, jeugdbeleid en kinderrechten bepaalt het jeugdbeleidsplan de doelstellingen van de 
Vlaamse Regering in alle bevoegdheidsdomeinen en de resultaatsindicatoren. 

JKP als sluitstuk van een geïntegreerd jeugdbeleid? 

De meerwaarde van het JKP voor kinderen, jongeren en hun organisaties zit in het integrale en categoriale karakter1 
ervan: 

- Integraal: jeugdbeleid doorkruist heel wat sectoren en beleidsdomeinen, en spreidt zich uit over verschillende 
overheidsniveaus. Het probeert vele losse eindjes aan elkaar te knopen en gaat op zoek naar 
dwarsverbindingen. 

- Categoriaal: jeugdbeleid vertrekt vanuit het oogpunt, de belangen, de ervaringen en de leefwereld van de 
categorie “jonge mensen”. Dit is een apart perspectief dat zorgt voor een specifieke invulling van de 
beleidsvoering.  

De Vlaamse Jeugdraad verwacht dat het Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid niet alleen probleemoplossend  
werkt, maar dat het inspireert, nieuwe initiatieven opzet en een efficiënter beleid realiseert voor kinderen, jongeren en 
hun organisaties. Doelstellingen in het Vlaams jeugdbeleidsplan moeten vernieuwend zijn en/of versterkend voor het 
bestaande beleid. De focus moet liggen op domein-overschrijdende doelstellingen en meerdere beleidsdomeinen 
betrekken. 

2 Advies 

2.1 Algemene adviespunten 

De Vlaamse Jeugdraad is blij met het gelopen proces en de aandacht die onze bevoegde administratie had voor het 
betrekken van de doelgroep. We bedanken expliciet de Afdeling Jeugd op het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en 
Media voor het geleverde werk. Zij gaf duidelijk gehoor aan onze feedback op de vorige plannen en zorgde voor een 
gedragen resultaat van het doelstellingenkader. Het is echter bij het werk nadien, met name bij de inbreng van andere 
administraties en de politieke fase, dat er fouten zijn gemaakt.  

We hebben als Vlaamse Jeugdraad een aantal belangrijke voorafgaande opmerkingen.  

• Heel wat projecten en processen hebben geen enkele link met de operationele doelstellingen. Ze zorgen niet dat 
de strategische doelstellingen ook effectief gerealiseerd zullen worden. Het JKP lijkt op een  copy paste oefening 
uit het regeerakkoord en de beleidsnota’s. De toelichting bij het decreet houdende het vernieuwd jeugd- en 
kinderrechtenbeleid uit 2012 stelt nochtans het volgende: ‘Een jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan hoort niet een 
inventaris te zijn van de beleidsplannen die de sectoraal bevoegde ministers willen nemen. Daarvoor bestaan de 
beleidsnota’s die de Vlaamse Regering aan het begin van de legislatuur produceert en de jaarlijkse 
beleidsbrieven.’ De Vlaamse Jeugdraad blijft hier op zijn honger zitten. 

• Hoewel heel wat projecten en processen onmiskenbaar bijdragen aan de geformuleerde strategische en 
operationele doelstellingen, zijn ook heel wat andere zaken overgenomen uit de beleidsnota’s van de sectoraal 
bevoegde ministers. Nochtans maakten de stakeholders zelf, in de werkgroepen ter voorbereiding van de 

_________________ 

1 Synthese Vlaams Jeugdbeleidplan 2006‐2009, p12 
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strategische en operationele doelstellingen, al heel wat nieuwe en gedragen actievoorstellen op. Nu blijkt dat het 
JKP deze soms links heeft laten liggen. Wij verwachten ook projecten en processen die specifiek van toepassing 
zijn op kinderen en jongeren. Al te vaak is dit niet het geval. 

• De operationele doelstellingen zijn onvoldoende om de strategische doelstellingen te verwezenlijken. Een 
betekenisvolle daling van de jeugdwerkloosheid is een heel erg ambitieuze doelstelling. Toch zien we geen acties 
die de realisatie van deze doelstelling ambiëren.  De duurzaamheidsdoelstelling gaan we niet behalen door te 
verwijzen naar het bewuster printen in de administratie. Een artikel in Klasse over kostenbeheersend onderwijs  
werkt de toenemende kosten voor ouders van schoolgaande kinderen niet weg. Het blijft op vele fronten bij 
symptoombestrijding. 

• Integratie van het VAK (Vlaams Actieplan Kinderrechten) in het JKP lijkt een maat voor niets. De verwijzing naar 
kinderrechten en de Slotbeschouwingen van het Comité voor de Rechten van het Kind hebben vaak geen enkele 
link met de vermelde acties en lijken achteraf toegevoegd. Een ander belangrijk knelpunt: het nieuwe 
doelstellingenkader vermeldt de doelstellingen en acties uit het VAK over algemeen kinderrechtenbeleid niet meer. 
Wij vinden nochtans dat een nieuw, geïntegreerd JKP doelstellingen en acties in het kader van een algemeen 
kinderrechtenbeleid (coördinatie van het kinderrechtenbeleid, kindvriendelijke budget, indicatoren rond 
kinderrechten …) een plaats moet geven om duurzaam en op lange termijn resultaat op te leveren.  

We adviseren de Vlaamse Regering dan ook het volgende:  

De manier waarop Vlaanderen een geïntegreerd jeugd- en kinderrechtenbeleid opbouwt, is dringend aan 
evaluatie toe. Van onze minister, zijn collega’s en het parlement verwachten we voldoende aandacht voor de 
realisatie van dit plan.   

 
Is dit plan nog het juiste instrument? Kunnen we het volgende keer anders aanpakken? En hoe doen we dat dan? De 
Vlaamse Jeugdraad biedt graag zijn kennis en expertise aan om hier stappen in te zetten. Dit betekent echter niet dat 
we de opvolging van dit plan en de uitvoering van de acties niet noodzakelijk achten. Integendeel. De Vlaamse 
Jeugdraad blijft de Vlaamse Regering wijzen op haar verantwoordelijkheid om deze doelstellingen te halen.  

2.2 Thematische adviespunten 

2.2.1 Armoede 

Stem het JKP af op het Vlaams Actiaplan Armoede (VAPA) om doelstellingen in het kader van structurele 
armoedebestrijding te realiseren. Overstijg de opgesomde initiatieven in de marge en maak op korte termijn 
werk van een niet-vrijblijvende armoedetoets, automatische rechtentoekenning, een rechtvaardig 
kinderbijslagsysteem, een kostenbeheersend beleid in het onderwijs, etc. Zorg voor specifieke acties die 
kinderen en jongeren in de meest precaire situaties ten goede komen. 

De Vlaamse Jeugdraad is blij met de aandacht voor armoede en de ambitieuze doelstelling hieromtrent: 30% minder 
kinderen en jongeren die in armoede moeten opgroeien. Maar voor ons overstijgt structurele armoedebestrijding de 
eenzijdige focus op kinderen en jongeren, en heeft het ook aandacht voor de situaties en contexten waarin zij en hun 
gezinnen zich bevinden. En voor de uitsluitingsmechanismen die in onze samenleving en haar systemen 
systematisch zitten ingebakken. Structurele armoedebestrijding vraagt om krachtige beleidsinitiatieven vanuit 
verschillende beleidsdomeinen, met bijzondere aandacht voor wonen, werk, onderwijs, welzijn, etc. Dergelijke 
transversale focus missen wij in het JKP. Een groot deel van de vooropgestelde acties lijken ons eerder vrijblijvende 
initiatieven in de marge . Bijvoorbeeld; de organisatie van Kunstendag met bijzondere aandacht voor kinderen in 
armoede; een artikel rond de kostenbeheersing van scholen in Klasse of een bevraging van jonge moeders rond hun 
ervaringen met kinderopvang, etc. 
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Als Vlaamse Jeugdraad beseffen we dat grote, structurele maatregelen niet allemaal vervat kunnen zitten in dit JKP. 
Eens te meer omdat structurele armoedebestrijding de categoriale invalshoek van kinderen en jongeren overstijgt. De 
Vlaamse Jeugdraad dringt daarom aan op een goede uitbouw en uitvoering van het nieuwe Vlaamse Actieplan 
Armoede (VAPA). Hopelijk zien we in de twee instrumenten een doeltreffende symbiose. Toch willen we ook in dit 
JKP meer ambitieuze, maar haalbare acties lezen. Gebruik daarvoor de hefbomen die effectief bijdragen tot een 
betere levensstandaard van kinderen, jongeren en hun gezinnen in armoede, dus tot meer inkomsten en minder 
uitgaven voor gezinnen in armoede. Concreet denken we aan volgende instrumenten: automatische 
rechtentoekenning op korte termijn, een rechtvaardig en herverdelend kinderbijslagsysteem, toegankelijke en 
betaalbare kinderopvang ook voor niet-werkende ouders, betaalbare en kwalitatieve woningen, een kostenbesparend 
beleid in onderwijs, etc. 

We ijveren bovendien om op korte termijn werk te maken van een armoedetoets voor alle toekomstige 
beleidsmaatregelen die een impact kunnen hebben op mensen in armoede. Deze armoedetoets mag niet vrijblijvend 
zijn, maar moet een krachtdadige stok achter de deur worden.  

Tot slot vestigen we de aandacht op de bijzondere doelgroepen in de situering van deze strategische doelstelling :  
enerzijds de niet-begeleide minderjarige vluchtelingen en anderzijds kinderen en jongeren met een beperking. Vanuit 
de slotbeschouwingen van het VN-Comité wil het JKP hier extra op focussen, maar wij zien die focus helaas in geen 
enkele actie terugkomen. Ook vanuit het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin vinden we hier te weinig 
input. 

 

Zorg voor een betere afstemming van verschillende beleidsinstrumenten die (financiële) drempels proberen te 
verlagen om vrijetijdsparticipatie van personen in armoede te bevorderen. Zorg dat deze instrumenten 
gebruiksvriendelijk zijn voor het jeugdwerk en inspelen op hun noden. Doe dat door het jeugdwerk meer te 
betrekken in de totstandkoming van die instrumenten.  

 
Eerst en vooral willen we benadrukken dat een zinvolle vrijetijdsparticipatie verder gaat dan alleen het verlagen van 
(financiële) drempels. Jeugdwerk moet in eerste instantie bruikbaar zijn voor kinderen en jongeren in armoede. En dat 
dit JKP het jeugdwerk, net als andere vrijetijdsactoren, stimuleert om op zoek te gaan naar de hefbomen van de vrije 
tijd die sociale uitsluiting niet alleen ‘verzachten’ (zoals in het JKP verwoord staat), maar effectief mee aan structurele 
verandering kunnen bouwen. 
 
Uiteraard omarmt de Vlaamse Jeugdraad alle initiatieven die iets doen voor kinderen en jongeren in precaire 
omstandigheden, dus ook financiële drempelverlaging. Maar wij stellen vast dat jeugdorganisaties amper intekenen 
op ondersteuning vanuit het Fonds Vrijetijdsparticipatie, terwijl ze hier zeker ook een beroep op kunnen doen binnen 
het kader van het participatiedecreet. Verder dringen we ook aan op meer betrokkenheid in het verhaal van de 
UiTPAS. In de pilootfase van de UiTPAS was jeugd amper betrokken. Resultaat: de UiTPAS is nauwelijks afgestemd 
op de noden van het jeugdwerk. Als Vlaamse Jeugdraad zijn we op onze hoede voor de bijkomende administratieve 
overlast en de financiële, vrijwillige draagkracht van de lokale jeugdorganisaties die we vertegenwoordigen.2  We zijn 
blij in actie 1.2.1 te lezen dat de bestaande beleidsinstrumenten om financiële drempels te verlagen, beter moeten 
worden afgestemd en we benadrukken daar ook het belang van transparante communicatie naar de gebruikers zelf.  

Ook de deelname van jongeren uit de Integrale Jeugdhulp aan vrijetijd wordt financieel gestimuleerd, bijv. bij de 
VIST3-maatregelen. We merken echter dat het jeugdwerk hier opnieuw op de administratieve overlast botst. We 
roepen daarom op om alle participatie-instrumenten gebruiksvriendelijker te maken voor jeugdorganisaties tout court, 

_________________ 

2 bv.in Aalst moet je als jeugdwerk intekenen op de UiTPAS om subsidies te blijven krijgen. De lokale jeugdbeweging die veel kinderen en jongeren in 
armoede bereikt, ervaart grote financiële druk aangezien de aanbieder ook telkens een bepaald percentage moet bijdragen. 
3 VIST: Versnelde Indicatiestelling- en Toewijzing 
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en specifiek voor die organisaties die jongeren uit maatschappelijk kwetsbare situaties willen betrekken. Hiervoor 
verwijzen we naar het advies4 dat we schreven in het kader van het Actieplan Jeugdhulp 2020. 
 

Versterk jeugdorganisaties die zich specifiek richten op kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare 
situaties en behoud deze aandacht ook lokaal. Bespaar niet op de middelen van de OCMW’s en hun middelen 
kinderarmoede.   

Het JKP vermeldt in actie 1.2.6 terecht de nood aan ondersteuning van jeugdorganisaties die werken met kinderen en 
jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties (WMKJ’s). Ook de gekoppelde indicator moet een goed beeld geven 
over de doeltreffendheid van deze genomen actie. Toch lezen we weinig nieuws om deze ondersteuning te 
versterken. De middelen voor experimenteel jeugdwerk blijven beschikbaar, wat goed is voor vernieuwing en 
verbreding. Maar in hoeverre krijgen bestaande initiatieven de vrijheid en ruimte om te experimenteren? De 
labofunctie van jeugdwerk moet gevrijwaard blijven, zeker ten voordele van kinderen en jongeren in maatschappelijk 
kwetsbare situaties. De middelen voor experimenteel jeugdwerk dienen eigenlijk een ander doel (nieuwe 
jeugdwerkvormen ondersteunen) en kunnen moeilijk een actie genoemd worden onder deze doelstelling.  

Verder lezen we dat ondersteuning vooral lokaal moet worden opgepakt. Dat de specifieke beleidsprioriteit uit het 
decreet lokaal en provinciaal jeugdbeleid van 6 juni 2012 verdwijnt, maakt ons ongerust. De  jeugdsector heeft de 
middelen voor de tweede beleidsprioriteit bewust  voor deze doelstelling ingezet. We hopen diezelfde 
maatschappelijke keuze terug te vinden bij de lokale besturen. Ook maken we ons zorgen over het gebrek aan 
differentiatie. De middelen waarop steden en gemeenten een beroep kunnen doen voor kinderarmoedebestrijding of 
voor de participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties, worden best 
verdeeld op basis van socio-economische parameters. Een specifieke Vlaamse subsidielijn die steden en gemeenten 
stimuleert om daaraan te werken, zal resultaat opleveren. Het decreet op het lokaal jeugdbeleid heeft dit voldoende 
bewezen.  

Steden en gemeenten die het moeilijk krijgen omwille van een veranderende bevolkingsspiegel zullen in de toekomst 
minder gesteund worden. In combinatie met hun huidige moeilijke financiële situatie en de federale beslissing om 
20% te besparen op OCMW-middelen’ om cliënten te laten participeren aan sociale activiteiten zoals jeugdwerk5, 
voorzien we problemen om kinderen en jongeren naar het jeugdwerk toe te leiden .  

Blijf de jeugdsector betrekken in de totstandkoming van het nieuwe decreet op opvang en vrije tijd van 
schoolkinderen.  

Het nieuwe decreet op opvang en vrije tijd van schoolkinderen moet een sluitstuk worden van een Staten-Generaal in 
2014. Door expliciet te benoemen dat ook vrijetijdsactoren hierin een rol spelen, willen we als jeugdsector onze rol 
mee uitgeklaard zien. We zitten hiervoor graag mee zelf aan het stuur. De Vlaamse Jeugdraad verwacht dan ook 
actief te worden betrokken, ook als spreekbuis voor kinderen die gebruik maken van de opvangdiensten.  

Integreer doelgerichte acties om de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s), de jongerenadviescentra 
(JAC’s) en hun medewerkers te versterken bij ‘hun taak in de Brede Instap’. Integreer het perspectief van 
kinderen, jongeren en ouders. 

_________________ 
4 
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5 Reactie VVSG op Besparingen Participatie en Kinderarmoede  
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Naast Kind & Gezin worden de Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) en de Jongerenadviescentra (JAC’s) de spil 
voor de brede instap6. Wij kregen signalen dat het CLB en de medewerkers niet uitgerust zijn om hun 
‘draaischijffunctie’ in de brede instap van de hulpverlening waar te maken. We vernemen ook dat het CLB veel 
‘dossiers’ gewoon  doorstuurt naar het parket  omdat de medewerkers niet weten wat ze ermee moeten aanvangen. 
Ze hebben de ruimte niet om kinderen, jongeren en hun gezinnen kwalitatief te begeleiden, maar willen ook de 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de jongeren niet  opnemen. De JAC’s signaleren dan weer dat deze 
nieuwe rol hun kernopdracht inzake informeren en adviseren van kinderen en jongeren onder druk zet. Wij stellen ons 
verder de vraag waar de rol van jeugdinformatie binnen integrale jeugdhulp is geëxpliciteerd. 

We vragen concrete acties en het nodige budget, opdat de CLB’s en de JAC’s hun rol als brede instap effectief 
kunnen waarmaken. En dit naast hun kernopdrachten. Ook willen we een veel betere afstemming met het decreet 
CLB via de minister bevoegd voor onderwijs.  

 

2.2.2 Duurzaamheid 

Neem meer maatregelen op die zorgen dat duurzame en ecologische producten de eerste en meest logische 
keuze zijn van de consument.   

Als het JKP (zoals omschreven staat) echt een level playing field wil creëren en de externe kosten internaliseert,  
worden duurzame en ecologische producten aantrekkelijker en bereikbaarder dan andere producten.  

Neem als overheid deze taak op en zorg voor de voorziene marktcorrecties (dmv fiscale instrumenten en het 
wegwerken van milieuschadelijke subsidies).   

2.2.3 Jong zijn 

Stimuleer meer initiatieven om doelstelling OD 3.1. te bereiken. De ontmoeting van jongeren met andere 
generaties komt namelijk te weinig in de vooropgestelde acties.    

Graag ziet de Vlaamse Jeugdraad meer acties die ontmoeting tussen kinderen/jongeren onderling en met andere 
generaties stimuleren. De doelstelling om jongeren een meer zichtbare plek te geven in onze samenleving kan alleen 
als jong en minder jong elkaar ontmoeten. Onbekend is onbemind, zegt een populaire uitdrukking. Laten we dit 
probleem dan ook steviger aanpakken.  

De Vlaamse Jeugdraad stelt daarom volgende extra acties voor: 

 Meer stimulansen om intersectoreel samen te werken met andere verenigingen, zowel Vlaams als lokaal en 
bovenlokaal. Stel hier voldoende middelen tegenover.  

 Vlaanderen stimuleert lokale overheden om voldoende te blijven investeren in jeugdinfrastructuur en 
openbare ruimte, zodat kinderen en jongeren de kans krijgen om elkaar en anderen te ontmoeten.  

 De Vlaamse Regering voorziet een campagne om de beeldvorming over jongeren te verbeteren. Om de 
troeven van jong zijn en de meerwaarde van kinderen en jongeren in de samenleving zichtbaar te maken.  

_________________ 

6 Advies Actieplan Jeugdhulp 2020  
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Stimuleer als de Vlaamse Overheid ontmoeting tussen jongeren in het jeugdwerk door investeringen in 
jeugdwerkorganisaties en hun ondersteuners/belangenbehartigers.  

De Vlaamse Regering, haar overheid en de Vlaamse Jeugdraad geloven dat het jeugdwerk, net als sport- en 
cultuurverenigingen, jongeren de kans geeft elkaar te ontmoeten in een vrijetijdscontext. Het is dan ook vreemd om 
vast te stellen dat de organisaties die deze functie opnemen de afgelopen jaren, gekortwiekt werden via kaasschaven 
en desindexaties.  Als een Vlaamse Overheid actief wil werken aan meer ontmoeting tussen jongeren onderling - en 
daarvoor op de hulp van jeugdorganisaties rekent -  zijn extra besparingen uit den boze. Dan behoud je als overheid 
of investeer je. Ook de onzekere toekomst voor het lokaal jeugdwerk rijmt niet met deze doelstelling. Met de 
inkanteling van middelen gekoppeld aan het decreet lokaal jeugdbeleid in het Gemeentefonds, en de precaire 
financiële situatie van sommige lokale besturen, komt deze doelstelling op voorhand al op losse schroeven te staan.     

Zorg voor een beleid dat lokale organisaties ondersteunt om aan ontmoeting te werken, ook voor jongeren 
ouder dan 18 jaar.  

De Vlaamse Jeugdraad ervaart de energie voor het label kindvriendelijke steden en gemeenten als een poging om 
het decreet lokaal jeugdbeleid te vervangen. We stelden ons in het verleden heel wat vragen over dit instrument, en 
over de doelstelling die het diende. Een label is goed om aandacht te vragen, maar het is zelden een geschikt en 
doeltreffend beleidsinstrument. Door de leeftijd expliciet te bepreken tot 18 jaar, halveert het bereik van de mensen 
die voordien gediend werden met het decreet lokaal jeugdbeleid. In alle decreten die betrekking hebben op jeugd is 
30 jaar de leeftijdsgrens. Wees consequent! 

Wij stellen daarom vast dat dit label vooralsnog geen jeugdbeleidsinstrument is. De focus ligt duidelijk op kinderen. 
Ook de perceptie koppelt kindvriendelijkheid vaak aan leeftijden van 0 tot 12 jaar. Wil dit label ook jongeren en 
jeugdwerk versterken en betrekken, dan moet het ook de initiatieven voor jongeren (12 tot 30 jaar) als focus 
inbrengen, met de bijhorende participatie van hun vertegenwoordigers.  

Werkt zo’n label een Mattheus-effect niet in de hand? Versterken we niet juist de sterke gemeenten? Terwijl een 
decreet met bijhorende middelen probeerde elk lokaal bestuur een toelage te geven, komen er nu maar enkele 
gemeenten per twee jaar in beeld. Steden of gemeenten die nota bene tijd en ruimte hebben om een traject aan te 
gaan om tot het label te komen.  

Zorg voor ondersteuning van gemeenten om hun beleid tov kinderen en jongeren te benchmarken ten 
opzichte van elkaar en zorg dat je dit als Vlaamse overheid en belangenorganisaties kan monitoren.  

We herhalen onze vraag7 om cijfermateriaal te verzamelen over het lokaal jeugdbeleid. We denken dat een 
vergelijkend instrument, zoals de stadsmonitor, een goede basis is om van te vertrekken. In dat opzicht zijn we blij 
met de aandacht die in deze monitor naar kindvriendelijkheid gaat. Toch blijft de actie opnieuw zeer beperkt en 
daarom vragen we uitbreiding. Een verbreding naar vragen over jongeren, vragen beantwoord door jongeren (+18) en 
hun organisaties. Een verbreding naar alle steden en gemeenten. Een verbreding in onderzoekmethodes die niet 
enkel kwantitatief meten. We zijn blij met het engagement van de Paritaire Commissie Decentralisatie om deze vraag 
te behartigen, en geloven dat een goed monitorinstrument zowel de lokale besturen als de jeugdsector vooruit helpt.  

_________________ 

7 Advies 1502 voorontwerp subsidïering lokale besturen 
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De openbare ruimte die de Vlaamse Regering mede realiseert bij stadvernieuwingsprojecten is op maat van 
kinderen en jongeren. Nieuwe of vernieuwde openbare ruimte komt tot stand na een degelijk participatief 
traject, is gericht op medegebruik, nodigt uit tot ontmoeting en is waar mogelijk autovrij.  Kind en-
jeugdvriendelijke ruimte is goede ruimte voor iedereen.   

De ruimte in Vlaanderen is schaars. Mensen hebben plaats nodig om te wonen, te werken, zich te ontspannen en te 
verplaatsen. Er is ruimte nodig voor groen en natuur, voor landbouw, industrie... Daarom is het noodzakelijk om de 
openbare ruimte niet alleen op volwassenen af te stemmen, maar ook op kinderen en jongeren. Ook ontmoeting 
gebeurt in de openbare ruimte. Terecht is de voorziene openbare ruimte voor kinderen en jongeren  belangrijk 
wanneer de Vlaamse Overheid stadsvernieuwingsprojecten subsidieert. Toch willen we een kwaliteitseis aan deze 
indicator gekoppeld zien. 

De Vlaamse Jeugdraad verwijst naar het Goe Gespeeld charter. Dat stipuleert verschillende actiepunten die lokale 
overheden handvaten geven om kind en-jeugdvriendelijke ruimte te ontwikkelen. Zo vraagt een charterpunt 8 dat 
kinderen de openbare ruimte mee ontwerpen. Of om het met de woorden van het samenwerkingsverband van Goe 
Gespeeld te zeggen: “kinderen willen, kunnen en mogen de ruimte waarin we leven mee vorm geven”.  

De Vlaamse Jeugdraad vraagt om echt te kiezen voor duurzame en jeugdvriendelijke mobiliteit. Gebruik het STOP 
principe als leidraad bij het maken van deze keuzes, en bij het toekennen van budget aan doelstellingen en acties. 

Beperk de campagnedagen (Dag van de Diversiteit, Buitenspeeldag …) en voer een beleid om het probleem 
aan te pakken, in plaats van alleen te sensibiliseren. Betrek kinderen/jongeren en hun organisaties bij de 
ontwikkeling van dat beleid. 

De Vlaamse Jeugdraad staat kritisch tegenover het idee van de Dag van de Diversiteit. Het is een manier om 
aandacht te vestigen, en die aandacht van een minister is nodig. Maar zomaar een Dag van de Diversiteit binnen het 
jeugdwerk organiseren, gaat niet zonder het jeugdwerk en de jeugdwerkvisie op dit probleem te erkennen. We 
verwachten daarom eerst een gesprek over visie met onze minister. 

We zijn overtuigd dat  een campagnedag alleen werkt als sluitstuk van een beleid. Momenteel hebben we te maken 
met losstaande initiatieven, die niet altijd door een beleid ondersteund worden. We verwijzen opnieuw naar het label 
Kindvriendelijke Steden en Gemeenten, en durven ook de Buitenspeeldag vermelden. Zo’n Buitenspeeldag heeft 
goede bedoelingen, daarover is iedereen het eens. Aandacht voor het verdwijnen van het aantal uren avontuurlijk 
‘buiten leven’. Toch zien we lokaal, naast heel wat goede activiteiten, jammer genoeg teveel initiatieven die niet bij 
deze doelstelling passen. Wanneer lokale besturen beslissen om binnen, in plaats van buiten, te spelen omwille van 
de veiligheid, bevestigen ze eigenlijk het probleem. De Buitenspeeldag toont aan dat gedragsverandering moeilijk is, 
enkel door het organiseren van één campagnedag. De Vlaamse Jeugdraad wil de Buitenspeeldag verzelfstandigen. 
Zo legt de Vlaamse Overheid wel verantwoordelijkheid bij de lokale besturen als hun activiteit niet in het concept van 
vrij buiten spelen past en creëert ze een beter beleid betreffende buiten spelen.   

Optimaliseer de JOKER en zorg dat dit instrument toegepast wordt. 

In ons advies op het eindrapport JKP haalden we al aan dat de JOKER9 (jeugd en kinderrechten-effecten rapportage) 
veel potentieel heeft. We zijn tevreden dat de Vlaamse Regering er nu voor kiest om de JOKER te optimaliseren, en 

_________________ 

8 Meer info over Goe Gespeeld  
9 Meer info over de JoKER 
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rekening houdt met enkele van onze aanbevelingen , zoals vorming voor aanspreekpunten, toetsing aan 
kinderrechtenverdrag, evenwichtige aandacht voor proces en product… 

We wijzen op enkele andere belangrijke aandachtspunten:  

 Maak de JOKER bij wetsontwerpen en -voorstellen publiek beschikbaar en makkelijk vindbaar. 

 Breid het toepassingsgebied van de JOKER ook uit tot ontwerpen van besluit.  

 Laat elk ontwerp van decreet dat een minister bij het Vlaams Parlement indient en dat het belang van 
jongeren onder de 25 jaar rechtstreeks raakt, vergezeld gaan van een JOKER. Verhoog de leeftijd naar 30 
jaar, zodat deze in overeenstemming is met de definitie van jeugd zoals opgenomen in het decreet 
houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid (2012). 
 

Verminder de regeldruk op jongeren en hun organisaties door overbodige regels af te schaffen en in 
samenwerking met de jeugdsector richtlijnenkaders uit te werken voor activiteiten die nu overgereguleerd zijn. 
Sensibiliseer lokale besturen hierover. 

De regulitisbrochure van De Ambrassade10 wordt terecht aangehaald als goed voorbeeld om administratieve overlast 
en regeldruk te omschrijven.  Ook het bijkomend onderzoek van het Agentschap Informatie Vlaanderen kan extra 
sensibiliserend werken. Toch is omschrijven en sensibiliseren hier opnieuw niet voldoende. Regeldruk ontstaat omdat 
er nu eenmaal regels bestaan die niet realistisch zijn of veel administratieve overlast betekenen. Overbodige regels 
moeten afgeschaft of aangepast worden. Regels, decreten of wetten die niet opgevolgd worden wegens irrelevant of 
te complex werken bovendien onduidelijkheid en onzekerheid in de hand.  

De voorbeelden zijn gegeven in de brochure:  

 Administratieve overlast bij het aanvragen van evenementen (fuiven/kampen). 

 Regeldruk bij het verkrijgen van vrijstellingen (bijv. onroerende voorheffing jeugdinfrastructuur, security op 
fuiven…). 

 Complexe wetgeving met betrekking tot de geluidsnormen bij evenementen. 

De Vlaamse Jeugdraad vraagt dus om in nauwe samenwerking met de jeugdsector richtlijnenkaders en/of 
gebruiksklare instrumenten uit te werken voor activiteiten die nu vaak op lokaal niveau  overgereguleerd zijn. 
Concreet denken we aan brandveiligheid op fuiven en evenementen, fuifreglementen, eisen die gesteld worden aan 
kamporganisatoren, …  

 

2.2.4 Mobiliteit 

De acties geformuleerd onder deze doelstellingen zijn goed, maak wel de opgenomen doelstellingen inzake 
mobiliteit en participatie ook effectief waar. 

De Vlaamse Jeugdraad is tevreden over de acties, geformuleerd onder deze SD. Ze beantwoorden - in tegenstelling 
tot andere SD’s - ook grotendeels aan de geformuleerde doelstellingen.  

_________________ 

10 Meer info over de regulitisbrochure 
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We vragen wel aandacht voor de manier waarop in deze strategische doelstelling wordt geprobeerd jongeren te 
betrekken. We merken hier heel veel initiatief in het plan en willen graag de opgenomen participatiedoelstellingen 
gerealiseerd zien. De Vlaamse Jeugdraad biedt zichzelf aan als partner.  

We zien goede acties waar we dan ook tevreden om zijn: 

• De toegankelijkheid van het openbaar vervoer stimuleren. Wij vragen daarbij expliciet om aandacht te hebben voor 
het wegwerken van drempels van allerlei aard: fysiek, sociaal, financieel … 

• De uitbouw en kwaliteitsverhoging van het fietsroutenetwerk in Vlaanderen, waarbij we vooral de investering in 
fietspaden in schoolomgevingen en op andere plaatsen waar veel jongeren komen een goede focus vinden. 

• Participatie van jongeren bij De Lijn. De Vlaamse Jeugdraad nodigde zichzelf al uit voor een overleg en wacht het 
formele antwoord van De Lijn af. 

• Opvolging en evaluatie van verkeers- en mobiliteitsrelevante maatregelen met aandacht voor kinderen en 
jongeren, zoals vermeld in beleidsnota, beleidsbrief en verkeersveiligheidsplan. Dit toont de ambitie van de 
overheid om haar mobiliteitsbeleid in verband met kinderen en jongeren te evalueren qua effectiviteit en impact en 
bij te sturen indien nodig. Het toont ook de ambitie om jeugd te betrekken bij deze evaluatie. 

• Oprichting van een werkgroep ‘Mobiliteit en jonge verkeersdeelnemers’. Dit zorgt voor meer interpersoonlijke 
samenwerking tussen jeugd en mobiliteit, en meer betrokkenheid op elkaars domeinen. Dit lijkt ons een goede 
aanpak om tot een duurzaam breed jeugdbeleid te komen. De betrokken organisaties (De Ambrassade, Kind & 
Samenleving, …) moeten dan wel voldoende ruimte en middelen hebben/krijgen om deze rol op zich te kunnen 
nemen.  

 

Daarnaast suggereren we nog enkele toevoegingen: 

Stem het openbaar vervoer beter af op de noden van kinderen en jongeren, en garandeer zo ook voor hen 
basisbereikbaarheid. Betrek kinderen, jongeren en de jeugdsector bij het invullen van het concept 
basisbereikbaarheid. 

De Vlaamse Jeugdraad zag het JKP als een kans om alsnog extra aandacht te besteden aan voetgangers, fietsers en 
het openbaar vervoer. De manieren bij uitstek waarop kinderen en jongeren zich verplaatsen. Zeker omdat volgens 
het regeerakkoord en de beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken het decreet basismobiliteit zal worden 
geëvalueerd, en zal worden bekeken of evolutie naar een nieuw concept basisbereikbaarheid mogelijk is. We vragen 
dan ook expliciet om betrokken te worden in deze oefening en willen een toetssteen zijn voor de concrete gevolgen 
voor kinderen en jongeren op het terrein. 

Stimuleer lokale overheden actief om werk te maken van een jeugdvriendelijk mobiliteitsbeleid. Werk hiervoor 
een aantal acties concreter uit. 

De Vlaamse Jeugdraad dringt aan op een Vlaamse sturing over verbindingsweefsels. De regionale 
mobiliteitsbegeleiders zouden het systeem van verbindingsweefsel bij lokale overheden in plannen en projecten 
kunnen opstarten. Deze actie heeft het potentieel om jeugd en jeugdparticipatief denken ook verder in het domein 
mobiliteit te laten doordringen. Het is wel van belang dat deze regionale mobiliteitsbegeleiders de nodige expertise 
opbouwen rond verbindingsweefsel en jeugdvriendelijke mobiliteit. Voeg een extra indicator toe die meet hoeveel 
gemeenten effectief aan de slag gaan met verbindingsweefsel dank zij de regionale mobiliteitsbegeleiders.  

De Ambrassade en Mediaraven werken aan een opvolger van de groene speelweefselkaart, op basis van een GIS-
databank jeugdruimte die momenteel wordt ontwikkeld. Ondersteun dit initiatief vanuit de Vlaamse Overheid en 
gebruik dit als een instrument om te werken aan een meer jeugdvriendelijk verbindingsweefsel. 
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Verder vraagt de Vlaamse Jeugdraad om werk te maken van het behoud en heropenstellen van trage wegen. Die 
vormen een geliefkoosd speelterrein van kinderen, jongeren en  jeugdverenigingen. Waar druk verkeer kinderen 
ontmoedigt om buiten te spelen, vormen trage wegen een alternatief. De officiële voet- en buurtwegen behouden en 
heropenstellen is hierin prioritair. 

De Vlaamse Jeugdraad vraagt om meer ambitieuze en concrete acties toe te voegen rond verkeers- en 
mobiliteitseducatie, en daarbij veel breder te gaan dan de klassieke verkeerseducatie. De zesde 
staatshervorming biedt hier heel wat kansen. 

De Vlaamse Jeugdraad is voorstander van een sterkere uitwerking van een brede verkeers- en mobiliteitseducatie op 
school en daarbuiten, o.a. door het hervormen van Rijbewijs op School. Het kan niet de bedoeling zijn om jongeren op 
school eenzijdig toe te leiden tot de auto, zonder hen kennis te laten maken met andere en meer duurzame 
vervoersmiddelen, zoals nu jammer genoeg het geval is bij Rijbewijs op School (zie advies Rijopleiding uit 200911). 

De Vlaamse Jeugdraad vraagt ook om zowel initiatieven rond verkeersveiligheidseducatie op maat van jongeren - 
zoals deze van Rondpunt of Verenigingen voor Verkeersveiligheid – als bredere initiatieven die veel meer focussen 
op mobiliteitseducatie in brede zin (Mobibattle, Stop Motion,…) te blijven ondersteunen, te versterken en uit te 
breiden. De huidige acties zijn te voorwaardelijk geformuleerd, en bieden geen garantie dat zulke acties in de 
toekomst zullen blijven bestaan. 

Tot slot hebben we enkele concrete suggesties om deze SD nog jeugdvriendelijker te maken. 

 

Voeg volgende extra acties toe: 

Besteed in de hervorming van de rijopleiding meer aandacht aan hogere orde vaardigheden uit de GDE-
matrix. (Goals for Driver Education) 

Betrek kinderen, jongeren en hun organisaties actief bij de verdere opmaak van het Mobiliteitsplan 
Vlaanderen. 

Geef vanuit Vlaanderen verder het goede voorbeeld, en betrek kinderen en jongeren actief bij de planning van 
relevante gewestelijke mobiliteits- en infrastructuurprojecten. 

Splits de actie ‘Participatie van jongeren initiëren in het nieuwe Vlaamse Huis van de Verkeersveiligheid en in 
plannen en projecten van lokale overheden’ op in 3 verschillende acties en maak concreet hoe ze te 
realiseren: 

- Participatie van jongeren initiëren in het nieuwe Vlaamse Huis van de Verkeersveiligheid 

- Als Vlaamse overheid kinderen en jongeren actief betrekken bij de verdere opmaak van het 
mobiliteitsplan Vlaanderen, en rekening houden met de adviezen van de Vlaamse Jeugdraad. 

- Participatie van jongeren initiëren in plannen en projecten van lokale overheden. 

 

_________________ 

11 Advies 0913 Rijopleiding 
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2.2.5 Onderwijs 

Zorg dat elke school maatschappelijke en politieke vorming op een gecoördineerde manier opneemt in haar 
programma. Benoem deze gecoördineerde inbedding ook echt als een indicator binnen de hervorming van 
het secundair onderwijs, die unieke kansen biedt om hierop in te spelen. 

De Vlaamse Jeugdraad pleit volop voor een grotere aandacht voor politieke en maatschappelijke vorming op school. 
We verwezen in eerdere adviezen12 naar het belang van deze leerdoelen om jongeren kritischer en weerbaarder te 
maken. In bevragingen geven jongeren aan méér te willen weten over hoe politiek in elkaar zit. Ons onderwijs moet 
ruimte bieden om te discussiëren over maatschappelijke fenomenen. Bovendien moet het jongeren ook voorbereiden 
op het volwassen leven in de maatschappij. Nu worden jongeren nog te vaak ‘de wereld in gegooid’ op hun 
18de. Maak werk van een vak maatschappelijke en politieke vorming, gecombineerd met een coördinerende leraar die 
daarvoor verantwoordelijk is.  Zo combineer je het beste van een apart vak met de overkoepelende doelen van een 
vakoverschrijdende eindterm. Want meer politieke competenties leiden tot meer participatie. Naast het onderwijs 
spelen natuurlijk ook de media, de jeugdsector, de jeugdinformatiespelers, … een belangrijke rol bij het informeren 
van jongeren.  

We zouden het een statement vinden, mocht de realisatie van een duidelijk gecoördineerde aanpak inzake 
maatschappelijke en politieke vorming op school een indicator worden opgenomen in dit plan.   

De Vlaamse Jeugdraad ziet kansen in een verdere en breed gedragen erkenning van verworven 
competenties, als deze ook buiten formele onderwijstrajecten erkend kunnen worden. 

De Vlaamse Jeugdraad is vragende partij om werk te maken van een geïntegreerd EVC-beleid. Dit moet dan wel 
afgestemd zijn op de manier van werken van de jeugdwerksector zélf, nl. aandacht voor het herkennen van elders 
verworven competenties, en diepgaande reflectie over activiteiten en leereffecten. Op dit moment blijft de erkenning 
van competenties opgedaan in het jeugdwerk beperkt tot formele erkenningen via onderwijstrajecten. Zo blijft een 
breed scala aan verworven competenties onder de radar. De Vlaamse Jeugdraad hoedt zich voor een verdere 
inschakeling van jeugdwerkcompetenties in systemen als de Vlaamse Kwalificatiestructuur omdat deze het 
onderwijsmonopolie op de erkenning van competenties versterken. 

Evalueer het M-decreet en ga na of de maatregelen effectief bijdragen tot leeromgevingen die kwaliteitsvol, 
divers en inclusief zijn voor kinderen en jongeren.  

 

2.2.6 Participatie 

Organiseer een netwerkgroep participatie met ambtenaren en organisaties over de beleidsdomeinen heen.  

De doelstelling om meer kinderen en jongeren te betrekken bij het beleid moet verder gaan dan alleen jeugdbeleid. 
Vrijwel alles wat de jeugdsector organiseert, komt tot stand samen met kinderen en jongeren. Dat is niet meer dan 

_________________ 

12 Advies 1304 maatschappelijke en politieke vorming op school en advies 1402 Sociale inclusie in onderwijs en werk 
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logisch: ‘voor en door kinderen en jongeren’ is een basisattitude van elke jeugdwerker. Minder logisch en een pak 
uitdagender is het om die filosofie ook in andere beleidsdomeinen te krijgen. Wij denken dan ook dat een 
netwerkgroep participatie alleen maar zin heeft als ambtenaren en organisaties uit andere domeinen aansluiten. 
Alleen organisaties binnen de jeugdsector samenbrengen om ervaringen met elkaar te delen, gaat weinig zin hebben. 

Richt een autonoom cliëntenforum op, zodat beleidsparticipatie van kinderen, jongeren en hun 
vertegenwoordigers binnen de Integrale Jeugdhulp écht kan plaatsvinden.  

Onder actie 7.1.10 kunnen we lezen hoe de beleidsparticipatie binnen de Integrale Jeugdhulp ondersteund wordt. 
Maar de omschrijving staat  in sterk contrast met de signalen die wij als Vlaamse Jeugdraad van onze eigen 
achterban en van andere middenveldorganisaties opvangen. Zo staan het Netwerk Tegen Armoede en het Vlaams 
Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap (VGPH) vermeld als betrokken partners in dit verhaal, terwijl zij 
samen met ons al meermaals belangrijke bezorgdheden hebben geuit over de gang van zaken. In ons advies naar 
aanleiding van het Actieplan Jeugdhulp 202013 vroegen we al naar de oprichting van een cliëntenforum dat autonoom 
van de overheid kan fungeren, en de nodige tijd en ruimte kan vrijmaken om expertise en signalen uit het terrein ten 
volle naar boven brengen. De Vlaamse Jeugdraad stelde bovendien samen met bovenvermelde partners een 
concepttekst op waarin de voor ons noodzakelijke randvoorwaarden voor volwaardige beleidsparticipatie staan 
uitgeschreven, zodat jeugdhulp kwaliteitsvol kan zijn en kinderen en jongeren zelf dat ook zo ervaren. We hadden van 
de Vlaamse Regering in dit dossier graag hetzelfde enthousiasme gezien als voor het Burgerkabinet. We denken dat 
een gelijkaardig initiatief (het evalueren en inspireren van het beleid) dezelfde kansen verdient.  

Waak met de sector en lokale besturen over de verplichte adviesvraag aan lokale jeugdraden. Zorg samen 
voor een toename aan adviesvragen en participatietrajecten.  

We zijn blij dat onze eis om jeugdraden decretaal te verankeren, gevolgd is. We vinden dat een verstandige keuze. 
De Vlaamse Overheid en de jeugdsector moeten lokale jeugdraden wel blijvend stimuleren en prikkelen om goede 
participatieve trajecten en adviezen te schrijven. We voorzien zelf verbetertrajecten en werken eraan om lokale 
besturen bewust te maken van het belang van participatie. Daarnaast vragen we een duidelijke communicatie naar of 
richtlijn voor lokale besturen die de adviesverplichting van lokale besturen tov hun jeugdraad duidelijk stelt. In 
dezelfde zending lijkt het ons logisch om ook de klachtenprocedure bij de provinciale gouverneur te duiden. We 
vragen verder om het aantal adviesvragen op te nemen als indicator voor deze doelstelling.  

Voorzie extra middelen voor de projectoproep ‘gewelddadige’ radicalisering. 

De Vlaamse Jeugdraad, en de organisaties die hij vertegenwoordigt, staan positief tegenover het voorstel van de 
Vlaamse Overheid om radicalisering aan te pakken. De beste resultaten tegen gewelddadige radicalisering zullen 
gehaald worden als alle jongeren zich deel voelen van deze samenleving. Dat moet vooral gebeuren door een goede 
werking van basisvoorzieningen zoals onderwijs, jeugdwerk, sport, … Als we de oorzaken van uitsluiting van 
kwetsbare jongeren aanpakken, hebben we geen projectoproep nodig.  

Zo’n projectoproep richt zich best ook breder dan naar jeugdwerkorganisaties. Het gaat hem vooral over 
beeldvorming en het wegwerken van stigmatisering. Zou een mediacampagne dan geen goede actie zijn? Ook het 
samenbrengen van begeleiders van kinderen en jongeren in verschillende sectoren, om zo expertise te delen, kan 
zeker zinvol zijn. Bespreek daarom de voorstellen en de ontwikkeling van zo’n projectoproep vooral met jongeren en 

_________________ 

13 1412 Actieplan Jeugdhulp 2020 
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hun organisaties zelf. Ga samen voor een langdurig engagement. Zet verder in op projecten die positieve 
beeldvorming over kwetsbare jongeren  genereren en voorzie hier middelen voor.   

We denken verder dat hiervoor extra middelen hadden kunnen gevonden worden. Nu gaan deze middelen ten koste 
van de werkingsmiddelen van onze overheidsadministratie. Het gevolg van deze keuze is dat de afdeling jeugd 
minder slagkracht heeft én de middelen voor de-radicalisering ontoereikend zijn. Hier wint niemand bij.     

Werk samen met jeugdorganisaties aan de kennis van BBC bij lokale jeugdraden en lokaal jeugdwerk.   

We moedigen deze actie sterk aan. Ook onze organisaties met lokale afdelingen hameren op het belang 
hiervan. Hoe verwacht je dat lokale democratie kan spelen als het beleidsinstrument niet toegankelijk of 
gekend is bij de lokale bevolking? We delen dus de uitdaging en bieden onze hulp aan bij het bereiken van 
de doelsteling. Het is een noodzaak.  

Gebruik een burgerkabinet alleen om oplossingen te zoeken voor concrete beleidsuitdagingen. Erken voor 
alle andere beleidsvraagstukken de taak van de Vlaamse Jeugdraad.  

Een burgerkabinet voor jeugd bestaat eigenlijk al. De Vlaamse Jeugdraad is samengesteld uit 24 verkozen en divers 
samengestelde vertegenwoordigers van jongeren. Het zijn jonge, mondige burgers. Ze spreken voor de Vlaamse en 
Brusselse kinderen en jongeren en hun organisaties. Ze zijn allemaal jonge mede-eigenaars van deze samenleving. 
Een Burgerkabinet installeren om ‘oplossingen en aandachtspunten uit te wisselen’, is eigenlijk voorbijgaan aan de 
decretale opdracht van deze groep jongeren en iets creëren dat eigenlijk al bestaat. De Vlaamse Overheid 
organiseerde al grote participatie-acties om beleid te inspireren, en dikwijls met goed resultaat. Kijk naar het 
Jongerenpact en ‘het grote prioriteiten-debat’. Onze administratie heeft al de reflex om jongeren een stem te geven in 
het beleid van de Vlaamse Overheid.  Een burgerkabinet installeren heeft alleen maar nut als het jongeren concrete 
beleidskeuzes voorlegt en geen dubbel werk met de Vlaamse Jeugdraad levert. Je subsidieert geen organisatie als 
de Vlaamse Jeugdraad om dit orgaan dan niet te gebruiken.  

2.2.7 Ruimte 

Werk actief acties uit die het delen van ruimte als doel hebben.   

De strategische doelstelling ‘Ruimte’ is weinig ambitieus ingevuld. Nochtans sluit deze doelstelling nauw aan bij het 
regeerakkoord en de beleidsnota Omgeving. Dit is een gemiste kans om echt vooruitgang te boeken. Er zijn 
verschillende mogelijkheden voor quickwins die niet in het JKP vermeld staan.  

In het regeerakkoord en in verschillende beleidsnota’s was gedeeld gebruik pertinent aanwezig, en engageerden 
verschillende sectoren/domeinen zich om ruimte te delen. In het JKP blijven daar alleen de sectoren onderwijs en 
sport van over. We vinden het spijtig dat deze aandacht niet over al de domeinen is doorgetrokken in dit categoriaal 
plan.  

Zowel stadsvernieuwingsprojecten als projectbegeleiding via Open Oproep Pilootprojecten van de Vlaamse 
Bouwmeester zijn niet nieuw. Deze subsidies en projectoproep bestaan al jaren. Het zou wel een interessante 
aanvulling zijn, mocht de Vlaamse Bouwmeester een wedstrijd kunnen uitschrijven specifiek gericht op een of 
meerdere projecten rond medegebruik of tijdelijk gebruik en jeugd. 

We zijn wel tevreden te zien dat team stedenbeleid in het verleden veel aandacht had voor kindvriendelijkheid, en we 
hopen dat dat in de toekomst ook zo zal zijn. We hopen dan ook dat de recente verschuiving van de focus van 
kindvriendelijkheid naar gezinsvriendelijkheid in het Vlaamse stedenbeleid geen excuus is om kinder- en 
jongerenparticipatie in het stedenbeleid te laten vallen.  
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Voeg een extra actie toe waaruit blijkt dat gewerkt wordt aan een bredere openstelling van bos en natuur voor 
medegebruik door kinderen en jongeren.  

De Vlaamse Jeugdraad gelooft er dat ook in de natuur ruimte moet zijn voor jeugd. Dezelfde valkuilen die we bij de 
stedelijk ruimte zien, zouden we ook kunnen vinden in de huidige natuurwetgeving. Die maakt ruimte niet toegankelijk 
voor kinderen en jongeren en weert hen eruit. Wij geloven in het openstellen van deze ruimte, om zo kinderen en 
jongeren verantwoord te leren omgaan met de verantwoordelijkheid zorg te dragen voor natuur en landschap. We 
verwachten van een Vlaamse Regering dat ze initiatieven neemt ter bevordering van de algemene openstelling van 
natuur en bossen, met uitzondering van kwetsbare gebieden. Je draait zo het huidige toegankelijkheidsprincipe om. 
Kinderen en jongeren ontdekken het hele bos en zijn er welkom, in plaats van enkel in de afgebakende speelzones.  

Voeg extra acties toe die effectief inzetten op het samen ontwikkelen en gebruiken van (semi-)publieke ruimte 
met als doel het mede-eigenaarschap bij kinderen en jongeren te vergroten. (O.D. 8.2) 

 

Om deze O.D. te realiseren is vooral een grotere ruimtelijke participatie en co-creatie nodig op lokaal niveau. We 
missen acties die hierop inzetten. De overheid zou bijvoorbeeld ondersteuning (via vorming,…) kunnen bieden aan 
gemeenten die hieraan willen werken. Wij zijn overtuigd dat deze doelstelling enkel realiseerbaar is door extra acties 
toe te voegen. 

• -  De beleidsnota van Minister Schauvliege heeft de ambitie het ruimtelijke instrumentarium te hervormen. Dit 
zal een grote impact hebben op ruimtelijke participatie op verschillende beleidsniveaus (o.a. door de verdere uitrol 
van het decreet complexe projecten, het samenvoegen van ruimtelijk planproces en MER en de verdere 
ontvoogding van gemeenten). Dit lijkt ons een uitgelezen gelegenheid om in samenspraak met de Vlaamse 
Jeugdraad en haar partners de ruimtelijke participatie van kinderen en jongeren te versterken. 

• - De Vlaamse Jeugdraad vraagt aan de Vlaamse regering om jongeren een krachtigere stem te geven in 
Gecoro’s (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) en procoro’s (provinciale commissie voor ruimtelijke 
ordening), onder meer door ondersteuningsmateriaal (vormingsmateriaal, documentatie,…) voor jongeren in deze 
commissies uit te werken en gemeenten te stimuleren om jeugd een plaats te geven in deze adviesraden. 

• - We vragen de Vlaamse Overheid het goede voorbeeld te geven en kinderen en jongeren actief te betrekken 
bij relevante gewestelijke RUP’s en andere gewestelijke planningsprocessen. Projecten zoals Oosterweel, het 
GEN rond Brussel, Uplace,… hebben namelijk een grote impact op kinderen en jongeren. Toch wordt hun stem in 
deze dossiers zelden gehoord.   

• - Het jeugdwerk en de gemeenten ontwikkelen samen een GIS-databank jeugdruimte. Dankzij deze databank 
zullen planners in de toekomst meer rekening kunnen houden met ruimte voor kinderen en jongeren. Ondersteun 
als Vlaamse Overheid dit project dan ook voluit.  

 

2.2.8 Welbevinden 

Zet in op een structurele aanpak om het psychisch welbevinden van jongeren te vergroten. 

Als Vlaamse Jeugdraad kozen we psychisch welzijn als één van onze prioriteiten. We zijn dus verheugd vast te 
stellen dat ook het JKP hier de hoogstnoodzakelijke aandacht aan schenkt. In de duiding kunnen we lezen dat 
kinderen en jongeren een toenemende (prestatie)druk ervaren in onze samenleving. Het valt ons echter op dat de 
doelstellingen en acties zich vooral richten op het verzachten of wegnemen van de symptomen die dergelijke druk 
teweeg brengt. Ze zetten enerzijds in op het versterken van kinderen en jongeren zelf, anderzijds op het 
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toegankelijker maken van informatie, ondersteuning en hulpverlening voor kinderen en jongeren. Als Vlaamse 
Jeugdraad ondersteunen we deze acties maar vragen we met aandrang om ook de oorzaken van gebrek aan 
welbevinden daadkrachtig aan te pakken. 

Maak werk van een sterk lokaal informatiebeleid rond mentale zorg en welzijn door de verschillende acties 
hieromtrent beter af te stemmen. We zien hier een belangrijke rol weggelegd voor de Huizen van het Kind en 
vragen extra aandacht voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. 

Het belang van een sterk lokaal jeugdinformatienetwerk is niet te onderschatten. Als we sterkere informatie willen 
voor kinderen en jongeren - en dan vooral die in maatschappelijke kwetsbare situaties- , dan moet dit vooral lokaal 
gebeuren. In de directe omgeving van kinderen en jongeren, want zij richten zich vooral tot leeftijdsgenoten, ouders, 
leerkrachten, jeugdwerkers, sportcoaches, hulpverleners, etc. Deze tussenpersonen zijn nodig om de vertaalslag te 
maken tussen de beschikbare online én offline informatie en de concrete vragen van kinderen en jongeren. Daarom 
moeten tussenpersonen op hun beurt ook ergens terecht kunnen voor de nodige informatie en ondersteuning.  

We zijn daarom blij met de lokale focus in operationele doelstelling 9.2. Tegelijkertijd baren een aantal evoluties ons 
zorgen: het stopzetten van de ondersteuning van de JAC’s en de JIP’s door respectievelijk het Steunpunt Algemeen 
Welzijnswerk en De Ambrassade door besparingen, het uithollen van het decreet lokaal jeugdbeleid waar 
‘jeugdinformatie’ ooit een prioriteit was, etc. Als er geen actie wordt ondernomen, gaat dit ten koste van een 
kwaliteitsvolle werking van de  JAC’s en de JIP’s. En dus ten koste van een sterk (jeugd)informatiebeleid.   

Wij doen twee concrete aanbevelingen: 

• We lezen verschillende acties en initiatieven op lokaal en bovenlokaal niveau waarin ook een informatiefunctie zit 
vervat: bijv. uitbouw van de Huizen van het Kind (9.2.2), buurtgerichte netwerken (9.2.4), de opstart van een 
communicatieplatform (9.3.2). Hoe verhouden deze initiatieven zich tot elkaar? Als Vlaamse Jeugdraad vragen we 
een geïntegreerde en gecoördineerde aanpak van deze verschillende initiatieven, zoals dit JKP ook beoogt.  

• Daarnaast zien we voor de Huizen van het Kind mogelijk een belangrijke rol weggelegd. Als de Huizen van het 
Kind tot doelstelling hebben om ouders, kinderen en jongeren vanaf 9 maanden tot en met 25 jaar te bereiken, is 
dit de (fysieke) plek bij uitstek om de nodige afstemming en ondersteuning van andere jeugdinformatiepartners te 
voorzien. Kunnen we de Huizen van het Kind, mits uitbreiding van hun opdracht en middelen, hier niet toe 
aanzetten? Wel met de nodige waakzaamheid vanuit het belang van kinderen, jongeren en hun ouders in 
maatschappelijk kwetsbare situaties. Want de combinatie van verschillende functies – bijvoorbeeld informatie en 
preventieve gezinsondersteuning – kan voor extra drempels zorgen in plaats van ze weg te werken. Bijv. ouders in 
een armoedesituatie zullen niet geneigd zijn om zich met informatievragen te richten tot de instantie die eveneens 
instaat voor het opsporen van problematische opvoedingssituaties. 

Vermaatschappelijking van de zorg kent zijn grenzen. Zorg daarom voor voldoende ondersteuning en 
handelingsvrijheid van professionele hulpverleners, zodat zij zelf met kinderen, jongeren en hun context aan 
de slag kunnen en de nodige continuïteit kunnen bieden. 

Kinderen en jongeren met hulpvragen moeten een beroep kunnen doen op steunfiguren. Dit kan een 
vertrouwensfiguur zijn uit de directe omgeving (een ouder, een leerkracht, een jeugdwerker, …), maar we willen als 
Vlaamse Jeugdraad toch wijzen op de grenzen van de ‘vermaatschappelijking van de zorg’. Actie 9.3.4 vermeldt de 
‘vertrouwenspersoon’ die door minderjarigen in de jeugdhulp kan worden aangeduid, maar wij vernemen dat 
kinderen hier zelden gebruik van maken. Dit is deels te wijten aan het gegeven dat deze procedure nog niet lang 
bestaat en tijd nodig heeft om meer bekend te worden, zeker voor moeilijk bereikbare groepen. Maar volgens ons ligt 
het ook aan een ander aspect: het is namelijk allesbehalve evident om van iemand op vrijwillige basis te vragen 
zoveel verantwoordelijkheid op te nemen in het aanspreekbaar zijn en het voorzien van continuïteit in het 
hulpverleningstraject. Je kan en mag niet alles verwachten van vrijwilligers, mantelzorgers, etc. 
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Ook professionele hulpverleners moeten de nodige tijd en ruimte kunnen investeren om met kinderen en jongeren zelf 
op weg te gaan, om een luisterend oor te bieden, etc. We vangen echter verontrustende signalen op dat alle 
veranderingen binnen het jeugdhulpverleningslandschap (Integrale jeugdhulp) de handelingsvrijheid van 
hulpverleners eerder beknotten dan vergroten. Door administratieve procedures en de hoeveelheid cliënten en de 
tijdsdruk die hiermee gepaard gaat kunnen hulpverleners minder tijd  investeren om mee in de omgeving en context 
van kinderen en jongeren te stappen. Terwijl kinderen en jongeren net gebaat zijn met een outreachende aanpak op 
maat. Bovendien zitten professionele hulpverleners met heel wat vragen rond de veranderingen binnen de Integrale 
Jeugdhulp. Zorg er daarom voor dat ook zij voldoende informatie en ondersteuning krijgen. We verwijzen hiervoor 
naar ons advies op het Actieplan Jeugdhulp 2020, waarin we specifiek vragen naar doelgerichte acties om de centra 
voor leerlingenbegeleiding (CLB’s), de jongerenadviescentra (JAC’s) en hun medewerkers te versterken. 

Zorg dat de beschikbare ondersteuning voor kinderen en jongeren ook bereikbaar en toereikend is. Schenk in 
de acties rond 1712 extra aandacht aan de kindvriendelijkheid en aan moeilijk bereikbare groepen. 

 

We zijn blij te vernemen dat het beleid werk maakt van de bekendheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van 1712. 
Als Vlaamse Jeugdraad zijn we hier al sinds de opstart van 1712 vragende partij voor. Zo hebben we al meermaals 
gepleit om 1712 beter te laten aansluiten op de leefwereld van kinderen en jongeren, zodat ook zij er hun weg naar 
vinden. Maar wij betwijfelen of een sensibiliseringscampagne en een kindvriendelijke lay-out hiervoor voldoende is.  

Enkele suggesties: 

• Bereikbaarheid is cruciaal: 1712 is tot nog toe enkel bereikbaar tijdens de kantooruren, het moment dat kinderen 
en jongeren op school zitten en dus niet kunnen bellen. Om diezelfde reden is 1712 ook voor jeugdwerk weinig 
nuttig, omdat mogelijke informatie- of adviesvragen zich vooral ’s avonds of in het weekend zullen stellen. 

• We pleiten voor het verder ontginnen van andere communicatiekanalen bijv. via chat, zodat kinderen en jongeren 
bij 1712 terecht kunnen. 

 

2.2.9 Wonen 

Besteed bij de opmaak van het decretaal kader gemeenschappelijk wonen bijzondere aandacht aan de 
specifieke noden en situaties van kinderen en jongeren. Voer hier bovenop een concreet beleid dat nieuwe 
woonvormen voor kinderen en jongeren ondersteunt en stimuleert. 

Zowel in het regeerakkoord, in de beleidsnota wonen als in het JKP spreekt de Vlaamse Regering de ambitie uit 
gemeenschappelijk wonen meer mogelijk te maken en te stimuleren. De Vlaamse Jeugdraad is zeer tevreden dat de 
Vlaamse Overheid werk maakt van een decretaal kader voor gemeenschappelijk wonen, waardoor dit alvast niet 
langer zal bestraft worden. Maar om de ambitie van het JKP op vlak van flexibele en duurzame woonvormen en -
experimenten voor kinderen, jongeren en gezinnen écht waar te maken is er nood aan meer concrete, 
ondersteunende acties en experimenten.  

De Vlaamse Jeugdraad suggereert daarom volgende acties op te nemen in het JKP onder OD 10.1: 

• De Vlaamse overheid ondersteunt experimenten rond flexibele en duurzame woonvormen (samenwonen, co-
housing, community land trust,…) met betrekking tot kinderen en jongeren door middel van subsidies (vb. via 
Stedenbeleid, Vlaamse Bouwmeester,…), zowel binnen als buiten de bestaande regelgeving. 

• De Vlaamse overheid pakt leegstand actief aan en experimenteert met verschillende formules om bewoning voor 
mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties in leegstaande panden mogelijk te maken.  
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Zet sterker in op de actieve aanpak van discriminatie op de woonmarkt om de drempels tot huisvesting weg te 
werken. Doe dit onder meer door praktijktesten mogelijk te maken en de aanpak van discriminatie op de 
woonmarkt een speerpunt te maken van het nieuwe Vlaamse Huurdecreet.   

In ons advies ‘Wonen in Armoede’14 gaat de Vlaamse Jeugdraad uitgebreid in op de aanpak van discriminatie op de 
woonmarkt. Voor jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties is discriminatie op de huisvestingsmarkt, en de 
private huurmarkt in het bijzonder,  één van de grootste problemen. Pak discriminatie hard aan en spoor 
discriminerende praktijken actief op door middel van praktijktesten. Zorg dat zulke praktijktesten – uitgevoerd door 
onafhankelijke instanties – erkend worden als geldig bewijsmateriaal. Bij het vormgeven van het Vlaamse 
Huurdecreet vragen we de invoering van een huurwaarborgfonds te bekijken. De huurwaarborg is namelijk een 
belangrijke drempel voor heel wat jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties.  

Zorg dat jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties zowel op de sociale als op de private huurmarkt 
makkelijker toegang te krijgen tot een woning. Zet de voornemens inzake een dak- en thuislozenbeleid om in 
concrete acties en koppel hier specifieke indicatoren aan. 

De Vlaamse Jeugdraad vraagt de wachtlijsten voor sociale woningen weg te werken en meer sociale woningen te 
voorzien, in de eerste plaats meer sociale huurwoningen voor starters in maatschappelijk kwetsbare situaties. Zorg 
dat jongvolwassenen in armoede op korte termijn in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Hou rekening 
met de gesuggereerde oplossingen uit ons advies ‘Wonen in Armoede’. De sociale huisvestingsmaatschappijen en de 
sociale verhuurkantoren moeten hun aanbod beter afstemmen op deze doelgroep.  

De Vlaamse Jeugdraad kan zich vinden in de ambitie om de private huurmarkt te ondersteunen. We vragen wel om 
deze ambitie om te zetten in concrete maatregelen en deze op te nemen in het JKP. De automatische 
rechtentoekenning van de Vlaamse huurpremie is een stap in de goede richting. In het vernoemde advies doet de 
Vlaamse Jeugdraad enkele suggesties voor bijkomende acties op dit terrein: 

• Voer maatregelen in die zorgen voor een toename van het aanbod aan betaalbare starterswoningen op de private 
huurmarkt en maak kamers en studio’s ook toegankelijk voor niet-studerende jongvolwassenen in armoede.  

• Voer referentie- of richthuurprijzen in, die variëren per gemeente of wijk en naargelang de kwaliteit van de woning. 
Moedig verhuurders via fiscale of andere begunstigende maatregelen aan om zich aan deze referentiehuurprijzen 
te houden. Richthuurprijzen kunnen bovendien vermijden dat de uitbreiding van huurpremies en -subsidies zal 
leiden tot een lineaire stijging van de huurprijzen op de private markt. 

We verwelkomen de plannen omtrent dak- en thuisloosheid. In het bovengenoemd advies geeft de Vlaamse 
Jeugdraad concrete suggesties. We vragen om deze suggesties op te nemen in de uitwerking van de globale aanpak 
van dak- en thuisloosheid om deze voldoende af te stemmen op de noden van jongeren in armoede.  

Om de vooruitgang op dit vlak te kunnen opvolgen vragen we volgende indicator op te nemen: 

• Het percentage kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties dat duurzaam doorstroomt naar de 
reguliere huisvestingsmarkt. 

_________________ 

14 Advies 1501 Wonen in Armoede 



 

Advies 1503: Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan   •   3 juni 2015   •   pagina 22 > 23 

2.2.10 Werk 

Voorzie betere acties om de doelstelling ’betekenisvolle daling van de jeugdwerkloosheid’ betekenisvol te 
behalen.  

De strategische doelstelling om de jeugdwerkloosheid in Vlaanderen betekenisvol te laten dalen, is op zich erg 
waardevol. De Vlaamse Jeugdraad juicht dit engagement van de Vlaamse Regering toe. De stijging of daling van de 
jeugdwerkloosheidsgraad is in de eerste plaats een conjunctureel gegeven. Het behalen van de strategische 
doelstelling hangt in grote mate af van externe factoren. In ieder geval is een totaalaanpak een absolute must: op alle 
beleidsdomeinen, niet in het minst binnen de Europese Unie. Deze aanpak moet resoluut kiezen voor een andere 
economische strategie, gebaseerd op duurzame ontwikkeling en met kwaliteitsvol werk voor iedereen als 
hoofddoelstelling. Vlaanderen moet - binnen Europa, in dialoog met het federale niveau en in haar eigen beleid - deze 
kentering naar een duurzame en jobrijke ontwikkeling absoluut inzetten. De operationele doelstellingen en acties in 
het JKP zijn onvoldoende om de strategische doelstelling waar te maken.  

Voor het thema werk binnen het JKP vraagt de Vlaamse Jeugdraad om  de structurele barrières die jongeren de 
toegang tot de arbeidsmarkt ontzeggen, weg te werken. Om deze doelstelling waar te maken is evenwel heel wat 
meer nodig dan de vooropgestelde operationele doelstellingen en acties in het JKP.  

Betrek jongeren en jeugdorganisaties bij de uitbouw van het duaal stelsel leren en werken en het juridisch 
kader voor werkplekleren. 

De Vlaamse Jeugdraad verwelkomt de plannen om het duaal stelsel leren en werken te ontwikkelen als een 
volwaardig leertraject en een beter juridisch kader te creëren voor werkplekleren. We doorliepen al enkele 
participatieve trajecten over werk met jongeren15 en willen graag vanuit dit perspectief in dialoog gaan over dit thema. 
Een aantal jeugdorganisaties is sterk betrokken bij de huidige praktijk van deeltijds leren en werken. Zo bieden ze 
alternatieve trajecten aan voor jongeren in het deeltijds beroepsonderwijs. We zijn overtuigd dat hun expertise een 
meerwaarde kan betekenen voor de verdere ontwikkeling van deze plannen en vragen dan ook hen te betrekken. 

Maak van praktijkervaring voor alle jongeren een volwaardig deel van het secundair onderwijs via werkstages, 
inleefstages of werkplekleren. Voorzie algemene informatie over de arbeidsmarkt als een volwaardig 
onderdeel in de lespakketten van alle studierichtingen. 

Informatie over de arbeidsmarkt en economische kennis zitten vervat in de vakoverschrijdende eindtermen (V.O.E.T). 
Scholen hebben een inspanningsverplichting om hier de nodige aandacht aan te besteden. Toch blijkt uit onze 
bevraging dat jongeren op school te weinig informatie krijgen over de arbeidsmarkt en hun mogelijkheden na hun 
studies. De Vlaamse Jeugdraad vraagt scholen hier ruimte en tijd voor te maken en hun leerlingen grondig voor te 
bereiden tijdens deze overgangsfase. 

Jongeren kunnen te weinig proeven van het werkende leven en dat veroorzaakt een grote afstand tussen het 
onderwijs en de arbeidsmarkt. 75% van de bevraagde jongeren vindt dat er meer praktijkstages moeten komen in alle 
studierichtingen. Binnen de groep van werkenden loopt dit zelfs op tot 90%. Stages zorgen dat leerlingen ook niet-
schoolgebonden competenties en arbeidsattitudes verwerven. Op stage oefenen de leerlingen bovendien 
vaardigheden in echte werksituaties. Afwisseling tussen theorie en praktijkervaring motiveert leerlingen ook om verder 

_________________ 

15 Meer info over traject Jongerenambassadeurs voor werk en voor sociale inclusie. 
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bij te leren. Aanvullend op stages kunnen scholen ook bedrijfsbezoeken organiseren of gepassioneerde mensen aan 
het woord laten over hun job. Dit alles helpt jongeren in hun verdere studie- of beroepskeuze. 

Pak de discriminatie van jongeren op de arbeidsmarkt aan. Zowel leeftijdsgebonden discriminatie als 
discriminatie van jongeren met een andere etnisch-culturele achtergrond, vormen een groot probleem. 

Jeugdwerkloosheid is één van de grootste structurele problemen in onze maatschappij. Het is moeilijk om als jongere 
aan een job te geraken, met het gebrek aan arbeidscompetenties en ervaring zorgt dat jongeren nog moeilijker een 
job vinden. Dit is discriminatie ten opzichte van jongeren. In het JKP lezen we acties die hieraan tegemoet komen, 
maar we vragen nog extra aandacht. De stimulansen voor werkgevers om jongeren een job te geven, moeten 
uitgebreider. Ook de overheid moet zelf een voorbeeldrol opnemen. 

Hierbinnen bevindt zich een hardnekkige kern van jongeren met niet-Vlaamse herkomst, wiens arbeidsmarktpositie 
beduidend lager is dan die van jongeren met een Vlaamse afkomst . De oorzaken zijn divers, maar discriminatie 
speelt een grote rol. Hun arbeidspotentieel geraakt verloren door de discriminatie van sommige werkgevers. Hierdoor 
ontstaat een etnische kloof op de arbeidsmarkt. De Vlaamse Jeugdraad vraagt aan de overheid om de discriminatie 
op de arbeidsmarkt aan te pakken zodat alle jongeren, ongeacht hun etnisch-culturele achtergrond, aan de 
maatschappij kunnen deelnemen en aan hun toekomst kunnen bouwen.   

Meet en evalueer het effect van de implementatie van de Europese jeugdgarantieregeling  voor een betere 
implementatie in Vlaanderen. 

We vinden het positief dat de Vlaamse Regering aan de slag is gegaan met de implementatie van de Europese 
jeugdgarantieregeling, omdat deze maatregel de weg naar werk kan vergemakkelijken. Wel is het zo dat er meer 
gedaan moet worden om te zorgen dat alle jongeren binnen vier maanden na het verlaten van het onderwijs of het 
verliezen van hun baan een job, stage, opleiding of training aangeboden krijgen. Ook vinden we het belangrijk om te 
bekijken in hoeverre deze ervaringen tot kwaliteitsvolle en duurzame banen leiden. We vragen daarom om opvolging 
te geven aan het werk van de Europese Commissie om de resultaten van de jeugdgarantieregeling te meten en te 
evalueren en tot verbetering te komen. Belangrijk zijn de indicatoren die hiertoe ontwikkeld worden en het rapport 
over de nationale implementatie dat medio 2016 gepubliceerd wordt.  

 

2.2.11 Cultuureducatie 

Erken cultuureducatie door het zichtbaar te maken. Het schrappen van cultuureducatie in de vernieuwing van 
de Vlaamse Cultuurprijzen is geen goede zaak.  

De Vlaamse Jeugdraad is voorstander van een gelijke waardering van educatie, bemiddeling, participatie en creatie 
op het vlak van de Vlaamse Cultuurprijs. Dat zou in lijn zijn met het belang van cultuureducatie zoals terecht 
beschreven in het JKP. Van een Vlaamse Regering verwachten we dan ook voldoende publieke aandacht voor een 
deel van onze sector.  

 

 


