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Sessietitel: Het Europees charter voor lokaal jeugdwerk 
Verslagnemer: Pieter 
 
Sessie door Inez Adriaensen van JINT. 

• Europe goes local 

• Project van een hele jeugdwerkcommunity in Europa. Het is een Europees 
strategisch partnerschap, met JINT als coördinator. 

• Looptijd 2016-2027 

• Waarom? 

• Nood aan gestructureerde samenwerking om jeugdwerk te 
ontwikkelen en versterken in Europa 

• Sterke verantwoordelijkheid voor jeugdwerk op gemeentelijk 
niveau 

• Breed partnerschap 

• 27 betrokken nationale agentschappen (zoals JINT) 

• 4 internationale organisaties 

• 200 lokale partners 

• Nationale werkgroep in Vlaanderen met Bataljong, De Ambrassade, 
stad Kortrijk, JINT en Geert Boutsen (UCLL Hogeschool) 

• Doelstellingen: bijdragen aan de kwaliteit van lokaal jeugdwerk 

• Erkenning 

• Europese dimensie 

• Ontwikkelen van strategieën voor Nationale agentschappen om 
jeugdwerk te ondersteunen 

• Bijdrage aan de ontwikkeling van jeugdwerk als deel van de 
Europese samenwerking in de jeugdsector 

• Platform 

• Uitwisseling van kennis staat centraal 

• Ontwikkeling van ondersteunende tools 
 

• Europees charter voor lokaal jeugdwerk 

• Waarom een Europees charter? 

• Gemeenschappelijke en gedeelde basis voor jeugdwerk 

• Meer aandacht voor het lokale niveau 

• Hard gezocht naar gemeenschappelijkheid, kwam met veel discussie met 
mensen uit veel verschillende contexten. 

• Het is geen politiek document, wel een werkinstrument om je eigen lokaal 
werk aan te toetsen en hier en daar te versterken en te verrijken. 

• Voor en door het Europese jeugdwerk ontwikkeld 

• Inhoud: vijf blokken met in totaal 36 uitgangspunten 

• 1. Kernprincipes 

• 2. Jeugdwerkbeleid 

• 3. Organisatie en praktijk van lokaal jeugdwerk 

• 4. Jeugdwerkers 

• 5. Kwaliteitsontwikkeling in lokaal jeugdwerk 

• Wat hopen de deelnemers in het charter terug te vinden? 

• Jongeren krijgen de vrijheid om dingen te doen; 

• Meer dan alleen spelen, ook een stuk welzijn; 

• Samenwerking over sectoren heen (jeugdwerk is geen eiland); 

• Laagdrempeligheid; 

• (buiten)ruimte voor kinderen en jongeren; 

• Participatie van kinderen en jongeren. 

https://www.europegoeslocal.eu/
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• Lees het charter 

• Sommige dingen lijken evident, maar soms moeten evidenties ook 
nog eens benoemd worden om de nodige erkenning te krijgen. En 
wat evident is in Vlaanderen, is daarom niet evident elders in 
Europa 

• Hoe gebruiken? 

• Gemeenschappelijk platform om met elkaar in gesprek te gaan 

• Vrij te gebruiken als checklist/tool 

• Niet ‘hoe het moet’, maar jezelf juiste vragen stellen 

• Met respect voor diversiteit in jeugdorganisaties 

• Changemakers Kit is een tool die het gebruik moet ondersteunen 

• Intro: https://www.youtube.com/watch?v=-0kygNgH2pY  

• Op 20 oktober wordt de kit officieel gelanceerd 

• Wat mag je verwachten: gidsvragen, zelfevaluatie, bib met 
achtergrondinfo en referentiemateriaal, een eigen pagina 
waar je je voortgang kan opvolgen 

• De kit wordt ook beschikbaar in het Nederlands 

• Europe goes local op facebook: volg om op de hoogte te 
blijven van de laatste ontwikkelingen 

• Hoe kijken de deelnemers naar deze kit? 

• Interesse in de good practices. Zo leren van elkaar 

• Opstapje om Europees uit te wisselen 

• Fijn dat er een zelfevaluatie mogelijk is. Kan je aan 
het denken zetten. Geeft nodige handvaten. 

• Er komen in 2021 (online) vormingen om het gebruik van het 
charter te stimuleren 

• Local goes Europe 

• Gemeenten aanmoedigen om internationaal samen te werken 

• www.youthinaction.be 

• http://www.europeansolidaritycorps.be   

• Grote subsidiepot, dus durf er gerust gebruik van te maken 

• Instapklaar aanbod 

• Conferenties, studiebezoeken, internationale vorming 

• Even ‘on hold’ door corona 

• www.jint.be/kalender  

  

Dit moet iedereen weten na de sessie: 

• Op 20 oktober wordt de Changemakers Kit gelanceerd. Volg ‘Europe goes 
local’ op Facebook om op de hoogte te blijven 

• Er zijn veel subsidies voor Europese uitwisseling. Check 
www.youthinaction.be  

• www.jint.be/kalender geeft een overzicht van Europese vormingen (‘de 
goedkoopste bijscholing die bestaat’) 

Deze quote/uitspraak zal mij altijd bijblijven: 

Het charter is geen politiek document, wel een werkinstrument om je eigen lokaal 
werk aan te toetsen en hier en daar te versterken en te verrijken. 

https://www.europegoeslocal.eu/wp-content/uploads/2020/05/20200414-egl-charter_NL.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-0kygNgH2pY
https://www.facebook.com/europegoeslocal
http://www.youthinaction.be/
http://www.europeansolidaritycorps.be/
http://www.jint.be/kalender
http://www.youthinaction.be/
http://www.jint.be/kalender
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We zijn in Vlaanderen al superstraf bezig, maar we kunnen ook nog veel leren van 
onze Europese collega’s. 
 

Europese vorming is de goedkoopste bijscholing die je kan vinden: voor €50 krijg je 
een week intensieve training. 
 


