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ADVIES 1708 

Eenmeting lokale jeugdparticipatie 

Datum: 28 juni 2017 

Voorzitter: Nozizwe Dube 

Aanwezigen: Aernouts Fried, Baetens Jo, Bouzouf Mo, De Geest Ines, Meeus Frederik, Meylemans Eveline, Rastelli 

Simon, Safi Hella, Vandeghinste Nicky, Verreet Simon   

De Vlaamse Jeugdraad, in vergadering op 28 juni 2017, onder voorzitterschap van Nozizwe Dube, en met 

bovenvermelde aanwezigen, adviseert unaniem het volgende: 

Inhoud 

1. Leg decretaal vast hoe het proces van een gemeente moet lopen om participatief tewerk te gaan in de 

opbouw van hun strategisch meerjarenplan. Pas artikel 5 van het decreet lokaal jeugdbeleid aan om 

meer inspraak en betrokkenheid van kinderen en jongeren te garanderen. 3 

2. Er moeten voldoende middelen zijn voor monitoring en metingen specifiek rond jeugdwerk en 

jeugdbeleid: Plan daarom een tweemeting in 2020 en maak middelen vrij om terug om de twee jaar 

een sterk cijferboek lokaal te maken. 5 

3. Zet vaart achter de beloofde lokale monitoring en zorg dat de resultaten voor augustus 2018 

raadpleegbaar zijn. 5 

4. Betrek kinderen en jongeren voldoende. Zij zijn de experten in het jong zijn. Laat hen mee denken, 

omdenken en tussentijds feedback geven om het categoriale jeugdbeleid dat lokale besturen maken. 7 

5. Veranker dit proces in de lokale regelgeving en/of huishoudelijk reglement zoals decretaal wordt 

opgelegd. 7 

6. Gebruik de planexpertise/procesexpertise die er is vanuit de geschiedenis van de 

jeugdwerkbeleidsplannen en vanuit het jeugdwerk. 7 

7. De lokale jeugdraad is de motor van participatie. Zorg dat zij voldoende ondersteund en gevoed 

kunnen worden door lokale ambtenaren. Laat hen innovatief en experimenteel stemmen verzamelen. 7 

8. Lees de visietekst Lokale participatie van VVJ. 7 

9. Leer van elkaar. Maak gebruik van bestaande initiatieven zoals Kindvriendelijke steden en gemeenten, 

Plan het Plan en Debattle. Laat je inspireren door lokale initiatieven zoals J100. 7 
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1 Situering 

De Vlaamse Jeugdraad reageert met dit advies op de resultaten van de eenmeting lokaal jeugdbeleid. Het is een 

prioriteit van de Jeugdraad om het lokaal jeugdbeleid op te volgen. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen 

van volgend jaar, versterken we onze aandacht op dit thema.  

Voor 2014 gaf het hebben van een jeugdbeleidsplan, een lokaal bestuur het recht op een subsidie van de Vlaamse 

Overheid. Zodoende schreven vele gemeente een jeugdbeleidsplan. Dit plan moest tot stand komen met participatie 

van de beoogde doelgroep. Zo bepaalde ook het bijhorende decreet. Het plan omvatte de doelstellingen met 

betrekking tot jeugdbeleid voor de komende drie jaar. Bovendien werden er vanuit de Vlaamse Overheid per 

planperiode ‘prioriteiten’ aangegeven. Dit waren uitdagingen waaraan men in het jeugdbeleidsplan extra aandacht 

moest geven. Zo kende de sector o.a.: brandveiligheid, jongerencultuur, jeugdinformatie, … 

Sinds 2014 worden er geen aparte jeugdbeleidsplannen meer opgemaakt. Het jeugdbeleid wordt voortaan 

geïntegreerd in het strategische meerjarenplan van de lokale besturen. Een vernieuwing die voor- en nadelen met 

zich kon meebrengen. Daarom werd het meten van de impact van deze beslissing zeer cruciaal. De Vlaamse 

Jeugdraad vroeg toen om de gevolgen van de beslissing in kaart te brengen.  Zowel wat participatiegraad van 

kinderen en jongeren betrof, als wat financiële ondersteuning van jeugdbeleid inhield, moesten er gegevens volgen.  

Ook de administratie en de bevoegde minister beloofde de beslissing goed op te volgen.  

De nulmeting zou inzetten op participatiegraad, de lokale monitoring over subsidies en andere ondersteuning. 

In 2013 voerde de Vlaamse Overheid een nulmeting uit om daarna in een eenmeting in 2016 de impact hiervan te 

kunnen inschatten. Vanaf 2016 werden ook de sectorale subsidies voor het jeugdbeleid geïntegreerd in het 

Gemeentefonds. Op de herhaaldelijk beloofde monitoring wachten we ondertussen al een tijdje. De resultaten zijn 

beloofd in 2018. 

Resultaten Onderzoek Eenmeting 

Op 22 mei 2017 werden de resultaten van het onderzoeksrapport ‘eenmeting jeugdbeleid in lokale besturen’ 

voorgesteld. De resultaten hiervan waren voor de Vlaamse Jeugdraad allesbehalve rooskleurig wat betreft de 

participatiegraad en de invloed en betrokkenheid van de lokale jeugdraad op het lokale beleid.  

De resultaten leerden ons o.a. dat: 

 De helft van de jeugdraden die bevraagd werden, heeft naar eigen zeggen minder invloed op lokaal beleid 

 Participanten van het onderzoek (schepenen, ambtenaren en jeugdraadsvoorzitters) geven aan dat de 

aandacht voor participatie van kinderen en jongeren met 35% is gedaald. 

 50%  van de participanten gaf bij de nulmeting aan nog een apart jeugdbeleidsplan te willen maken, 

uiteindelijk deed 23% dat nog. 

 70% van de bevraagde jeugdraden geeft aan nooit, éénmalig of slechts enkele keren geraadpleegd te zijn in 

het planproces. 

De verkiezingen van 2018 komen eraan en het planjaar 2019 staan voor de deur. Dit is de kans voor elke stad en 

gemeente in Vlaanderen om een goed lokaal beleid voor kinderen in jongeren op poten te zetten. De Vlaamse 

jeugdsector schreef een visie neer over wat ‘goed lokaal jeugdbeleid’ dan wel is (zie later). Ook de organisatie die 

lokale actoren in het jeugdbeleid ondersteunt (VVJ) schreef haar visie1  afgelopen jaar neer. Met dit advies wil de 

Vlaamse Jeugdraad een signaal geven dat actie nodig is om die gedeelde visie en droom te realiseren.  

 

 

 

_________________ 

1 Lees de volledige visietekst van VVJ hier 

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek_andereproj_eenmeting_lokaaljeugdbeleid.aspx
https://www.vvj.be/documenten/visietekst-vvj/goed-lokaal-beleid-voor-kinderen-en-jongeren
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2 Advies 

 

Aan de Vlaamse overheid: 

 

Leg decretaal vast hoe het proces van een gemeente moet lopen om participatief tewerk te gaan in de 

opbouw van hun strategisch meerjarenplan. Pas artikel 5 van het decreet lokaal jeugdbeleid aan om meer 

inspraak en betrokkenheid van kinderen en jongeren te garanderen. 

 

De Vlaamse Overheid besliste om verregaande autonomie te geven aan lokale besturen inzake jeugdbeleid. Dit sluit 

echter niet uit dat de Vlaamse Overheid procesmatige richtlijnen kan geven om te komen tot het strategische 

meerjarenplan op een participatieve manier.  

Het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid (hierna decreet 

lokaal jeugdbeleid) stipt duidelijk aan dat het erkennen van een jeugdraad en hen advies vragen bij de opmaak van 

het meerjarenplan nog steeds een vereiste is. De decreetgever heeft dit als waardevol bestempeld, de Vlaamse 

jeugdraad vraagt nu om dit verder uit te breiden. 

De resultaten van de eenmeting tonen aan dat de lokale besturen te weinig de stem van kinderen en jongeren 

aanhoren. Door de ervaringen van de jeugdbeleidsplannen zit er in het jeugdwerk en de jeugdsector pakken ervaring 

rond het schrijven van een beleidsplan dat ook als werkdocument dient. Gebruik deze expertise. VVJ, de afdeling 

Jeugd van het departement CJM en De Ambrassade kunnen samen met lokale actoren de ideale fasering uitschrijven 

voor de opbouw, ontsluiting en opvolging van een strategisch meerjarenplan. Dit plan zouden we integraal in het 

decreet kunnen opnemen. De Vlaamse overheid zet hiermee in op hun ondersteunende rol naar lokale besturen en 

laat hen inhoudelijk nog steeds vrij.  

Bovendien komt de Vlaamse Overheid hiermee tegemoet aan artikel 12 van het verdrag van de Rechten van het 

Kind. Een verdrag dat de Vlaamse overheid ondertekend heeft. 

 Artikel 12  

1.De Staten die partij zijn, verzekeren het kind dat in staat is zijn of haar eigen mening te vormen, het recht die 

mening vrijelijk te uiten in alle aangelegenheden die het kind betreffen, waarbij aan de mening van het kind 

passend belang wordt gehecht in overeenstemming met zijn of haar leeftijd en rijpheid. 

2.Hiertoe wordt het kind met name in de gelegenheid gesteld te worden gehoord in iedere gerechtelijke en 

bestuurlijke procedure die het kind betreft, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van een vertegenwoordiger 

of een daarvoor geschikte instelling, op een wijze die verenigbaar is met de procedureregels van het nationale 

recht. 

De mening van het kind  

Het recht van het kind om zijn of haar mening te kennen te geven en het recht op het feit dat met deze mening 

rekening wordt gehouden in elke aangelegenheid of procedure die het kind betreft 



 

Advies 1708: Eenmeting lokale jeugdparticipatie   •   28 juni 2017   •   pagina 4 > 7 

Recent advies2 van oa Het Kinderrechtencommissariaat toont aan dat hier nog werk aan de winkel is. 

Er moet op Vlaams niveau een wettelijk kader geschept worden waardoor het recht op beleidsparticipatie van 

kinderen en jongeren gegarandeerd kan worden en niet langer afhankelijk is van de ‘goodwill’ van een 

gemeentebestuur. Alleen zo kan de Vlaamse Overheid het hebben van jeugdraden als invulling van het artikel 12 

rapporteren, vindt de Vlaamse Jeugdraad. De Vlaamse Overheid ondertekende het verdrag, en heeft dus een 

verantwoordelijkheid in deze om binnen de lokale besturen dit af te dwingen.   

Op dit moment staat in het decreet lokaal jeugdbeleid  enkel de vraag naar een advies van het college van 

burgemeester en schepenen naar de lokale jeugdraad toe.  

Het college van burgemeester en schepenen toont aan dat ze advies vraagt aan de jeugdraad over alle 

aangelegenheden die betrekking hebben op het jeugdbeleid, ook bij de opmaak van het meerjarenplan. 

Dit is volgens de Vlaamse Jeugdraad te vrijblijvend. Dit moet scherper en  frequenter dan enkel bij de opmaak van het 

meerjarenplan. Het verkrijgen en vragen van een advies door de lokale jeugdraad is de verantwoordelijkheid van het 

college van burgemeester en schepenen. Het geven van advies een verantwoordelijkheid van de jeugdraad.  

 

We vragen dan ook om het artikel 5 van het ‘decreet lokaal jeugdbeleid’ aan te passen: 

‘’Het college van burgemeester en schepenen vraagt officieel advies aan de jeugdraad over alle 

aangelegenheden die betrekking hebben op het jeugdbeleid, ook bij de opmaak van het meerjarenplan.  

Jaarlijks wordt de jeugdraad om evaluatie op de stand van zaken van het meerjarenplan gevraagd. Het 

college draagt hierin de verantwoordelijkheid om te komen tot kwalitatieve jongerenparticipatie met een 

trekkende rol voor de jeugdraad. 

 

We willen hier ook aanhalen dat een jeugdraad in 2018- 2024 niet meer is of moet zijn wat hij was in 1993. We 

stofferen dit met een stuk uit de visietekst van de jeugdsector op Goed Lokaal Jeugdbeleid van 2017: 

 

Goed lokaal Jeugdbeleid beschouwt de jeugdraad als motor van participatie. 

Goed lokaal Jeugdbeleid erkent en ondersteunt de jeugdraad. 

Kinderen, jongeren en verenigingen hebben (meer dan ooit) een mening over het beleid in hun gemeente. 

Maar hoe geraakt die mening bij beleidsmakers? Via de jeugdraad natuurlijk. Jongeren laten participeren, 

vereist enkele voorwaarden. Zo hebben jongeren nood aan kennis en bewustwording: wat hebben ze te 

betekenen in een gemeente? Waar kunnen ze terecht met hun vraag? Hoe werkt beleid?… Daarnaast moet 

beleidsparticipatie zo laagdrempelig mogelijk. Zij die willen participeren aan beleidsvraagstukken, moeten dit 

kunnen. Hiervoor ligt een grote verantwoordelijkheid bij de jeugddienst.  

Beleidsparticipatie mag niet stoppen bij het vragen van meningen. Participatie is betrokken worden, het 

letterlijk mee maken en doen. Geef jongeren daarin ook een verantwoordelijkheid, laat hen mee vormgeven. 

Zorg dat ze resultaat te zien krijgen en communiceer hierover. 

De jeugdraad blijft als motor van participatie een goed medium om meningen van jongeren te verzamelen. De 

jeugdraad heeft niet alleen de taak om reglementen te stemmen of advies te geven, ze kan ook zelf projecten 

in gang zetten. Daarnaast is het ook een belangrijk netwerk voor jongeren en verenigingen om elkaar en 

_________________ 

2 Lees het advies van het Kinderrechtencommissariaat hier. 

https://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/2014_2015_18_advies_decentraliseren_van_bevoegdheden_0.pdf
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beleidsmakers te leren kennen. Verschillende meningen worden op die manier standpunten en projecten die 

effectief het beleid kunnen bijsturen in de gemeente. 

De jeugdraad moet buiten zijn grenzen durven treden: samen met kinderen, jongeren en verenigingen kunnen 

er waardevolle initiatieven worden opgezet om alle kinderen en jongeren te betrekken bij het beleid in hun 

gemeente. We merken steeds meer initiatieven om participatie mogelijk te maken. Nieuwe vormen als 

dialoogtafels, deliberatieve acties, burgerbegrotingen etc. Veranderingen die we aanmoedigen en waar we 

van kunnen leren. Werkvormen die een jeugdraad zich eigen kan maken en die helpen bij advieswerk. We 

zien de jeugdraad nog steeds als motor van deze initiatieven. Een motor die de boel doet draaien, een motor 

waarbij alles begint maar niet per definitie eindigt. Laat een jeugdraad/een jeugddienst experimenten met 

vormen van participatie om zo alle kinderen en jongeren te proberen betrekken. Een motor die de nodige 

enthousiaste jongeren levert en die beleidsparticipatie echt mogelijk maakt.  

Hiervoor is de steun van de jeugddienst/vrijetijdsdienst noodzakelijk. Samen met de jeugddienst en het lokaal 

jeugdwerk kan de jeugdraad als motor van participatie wegen op het lokaal beleid. Kinderen en jongeren 

verdienen een duurzame stem in het beleid. Lokale democratie is meer dan volwassenen die één maal om de 

zes jaar stemmen op hun jeugdbeleidmakers. 

 

Er moeten voldoende middelen zijn voor monitoring en metingen specifiek rond jeugdwerk en jeugdbeleid: 

Plan daarom een tweemeting in 2020 en maak middelen vrij om terug om de twee jaar een sterk cijferboek 

lokaal te maken. 

De Vlaamse Overheid en de Afdeling Jeugd van het departement CJM heeft een sterke geschiedenis wat betreft het 

in kaart brengen van lokaal jeugdbeleid. De Cijferboeken lokaal zijn nog steeds naslagwerken waar geregeld naar 

terug gegrepen wordt, net zoals het boek ‘1993-2013- Een terugblik op 20 jaar jeugdbeleid’. Wij vinden niet dat de 

beslissing om lokale besturen meer autonomie te geven ook zou moet betekenen dat de Vlaamse Overheid dergelijke 

naslagwerken niet meer moet maken.  

Een tweemeting in 2020 is voor ons noodzakelijk. 2019 is het eerstvolgende lokale planningsjaar. Daaropvolgend 

peilen naar de betrokkenheid en de participatiegraad in de  meerjarenplanning van jeugdraden, jeugdambtenaren en 

schepenen is een must. Zijn we erop vooruit gegaan? Hebben onze maatregelen nut gehad? Is de kennis van lokaal 

beleid terug gestegen? Dit zijn nuttige data waar we dan mee aan de slag kunnen gaan. 

 

Zet vaart achter de beloofde lokale monitoring en zorg dat de resultaten voor augustus 2018 raadpleegbaar 

zijn. 

De prijs van Jeugdgemeente of Jeugdstad van Vlaanderen is een manier om lokaal jeugdbeleid in de aandacht te 

brengen. De Vlaamse Jeugdraad vindt het een manier om goede praktijken in de kijker te zetten, maar maakt 

volgende kanttekening. Het geven van een prijs aan lokale besturen die het al goed doen, kan niet de enige 

inspanning zijn die een Vlaamse Overheid nog doet t.o.v. lokale besturen en hun jeugdbeleid. Het Matheus-effect 

loert dan om de hoek. De Vlaamse Jeugdraad gelooft ook dat een Vlaamse Overheid minder sterke leerlingen van de 

klas kan coachen, ondersteunen en verder helpen. Om die lokale besturen - waar jeugd moeilijker aan bod komt - te 

vinden, willen we zo snel mogelijk een degelijke monitoring. We vragen dan ook extra inspanningen om dit te 

realiseren. Uitspraken doen over het beste lokale jeugdbeleid kan niet zonder een zicht te hebben op de rest van de 

lokale besturen.  
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De minister beloofde ons die monitoring reeds in 2014 en herhaalde deze belofte meermaals. Als de minister wacht 

tot na de lokale verkiezingen van 2018 riskeren we om appelen met peren te moeten vergelijken en is dat een 

gemiste kans. 

Daarnaast roepen we op om goede voorbeelden te blijven ontsluiten, de brochure ‘Kijk eens.. zo doen wij dat! ‘ is daar 

een zeer goed voorbeeld van. Blijf inzetten op dergelijke initiatieven. 

 

Aan lokale besturen: 

In dit advies richten we ons ook rechtstreeks tot lokale besturen.  

Ze kregen autonomie wat betreft lokaal jeugdbeleid, we vragen hen om daar zorgvuldig mee om te springen. Lokaal 

jeugdbeleid in Vlaanderen is niet iets dat elke keer opnieuw moet uitgevonden worden. Het is een volwassen 

geëvolueerd gegeven waarrond reeds veel denkwerk is verricht. Gebruik deze bestaande expertise om jullie 

belangrijke rol in het vormen van goed lokaal jeugdbeleid te spelen. 

In de visietekst ‘goed lokaal jeugdbeleid ‘ van de jeugdwerksector wordt omschreven wat dat dan juist is.  

Goed lokaal Jeugdbeleid is een verantwoordelijkheid van het  voltallige gemeentebestuur, niet enkel van de 

schepen van Jeugd, uiteraard zien we in hem of haar een trekkersrol. Deze rol moet dan ook doordacht 

ingevuld worden door de persoon met de meeste aansluiting bij kinderen en jongeren en niet per definitie door 

het jongste lid uit het schepencollege. 

Het vertrouwen in lokale besturen is groot, omdat het vandaag een taak en een middel is om jeugdbeleid echt 

categoriaal en integraal aan te pakken. Met de komst van het strategisch meerjarenplan is de mogelijkheid 

gecreëerd om te vertrekken vanuit de noden van kinderen en jongeren, over beleidsvelden en 

gemeentediensten heen. Dat vertrouwen was er voor de beslissing om de middelen in te kapselen al, en zal 

er nu ook zijn. Het hierop besparen door een Vlaamse Overheid en een eventuele besparing door de lokale 

besturen zal dat vertrouwen evenwel doen verminderen.  

Het streven naar een direct, categoriaal lokaal jeugdbeleid dat rechtstreeks inzet op de voorzieningen in de 

vrije tijd, zal ook moeten inzetten op een indirect jeugdbeleid dat het burgerschap van kinderen en jongeren 

ook op andere domeinen op de agenda zet. Alleen zo krijg je verbinding met de samenleving en kan 

jeugdwerk en kinderen en jongeren de verandering zijn die we willen dat ze zijn. Een gemeentebestuur kan 

deze noodzaak erkennen, door niet enkel te focussen op vrije tijd en de plaats van verenigingen en het eigen 

aanbod hierin, maar durft radicaal integraal jeugdvriendelijk te zijn. Het stimuleert de eigen kijk van kinderen 

en jongeren op de eigen diensten zoals de bibliotheek, het Huis van het Kind, de gemeenschapscentra en het 

geeft de jongste gebruikers ervan een plaats. Niet apart of weg van alles wat volwassen is, maar direct en 

zichtbaar aanwezig. Alleen zo zegt een overheid dat jongeren deel zijn van de samenleving. 
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Met het streven naar een volwaardige plaats in de lokale samenleving, komt automatisch de vraag naar participatie.  

Om de gevraagde participatie van jongeren aan het beleid te realiseren, vraagt de Vlaamse Jeugdraad aan de lokale 

besturen:   

 

Betrek kinderen en jongeren voldoende. Zij zijn de experten in het jong zijn. Laat hen mee denken, omdenken 

en tussentijds feedback geven om het categoriale jeugdbeleid dat lokale besturen maken.  

Veranker dit proces in de lokale regelgeving en/of huishoudelijk reglement zoals decretaal wordt opgelegd.  

Gebruik de planexpertise/procesexpertise die er is vanuit de geschiedenis van de jeugdwerkbeleidsplannen 

en vanuit het jeugdwerk. 

De lokale jeugdraad is de motor van participatie. Zorg dat zij voldoende ondersteund en gevoed kunnen 

worden door lokale ambtenaren. Laat hen innovatief en experimenteel stemmen verzamelen. 

Lees de visietekst Lokale participatie3 van VVJ.  

Leer van elkaar. Maak gebruik van bestaande initiatieven zoals Kindvriendelijke steden en gemeenten4, Plan 

het Plan5 en Debattle6. Laat je inspireren door lokale initiatieven zoals J1007. 

 

_________________ 

3 Lees de volledige visietekst hier. 

4 Meer informatie vindt u hier 

5 Meer informatie vindt u hier 

6 Meer informatie vindt u hier 

7 Meer informatie vindt u  hier 

https://www.vvj.be/nieuws/zo-kijkt-vvj-naar-participatie
http://kindvriendelijkestedenengemeenten.be/home
https://www.vvj.be/planhetplan
http://debattle.be/
https://www.uitdemarge.be/nieuws/j-100-antwerpse-jongeren-aan-het-woord-op-eerste-jongeren-top

