








minister van Jeugd +

beleidsnota Jeugd

en begroting Jeugd

decreet Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid
=

Vlaamse Jeugdraad, JKP, bovenbouworganisaties,
JoKER, JOP-monitor + erkenning en subsidiëring Vlaams 

jeugdwerk

andere decreten ☺

=

lokaal jeugdbeleid

bovenlokaal jeugdwerk

hostels en jeugdverblijven



een stevige crash course in de belangrijkste beleidsinstrumenten voor het Vlaamse 
jeugd(werk)beleid

verleden
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Verwachting t.o.v. de overheid = 

gesubsidieerde vrijheid (van de verzuilde organisaties)

! Slechts een bescheiden subsidiëring (jeugdbewegingen & jeugdherbergen)

> Angst voor ‘verstaatsing’ van het jeugdwerk.

> Geen samenwerking tussen het jeugdwerk. 

Nat iona le  Raad voor  de Jeugd (NRJ)
I N S P R A A K

Nat iona le  D ienst  voor  de Jeugd (NDJ )
O N D E R S T E U N I N G  /  A D M I N I S T R AT I E
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(van unitaire staat naar federale staat)

dus ook het jeugdbeleid (cultuur)

wordt overgedragen aan de Vlaamse gemeenschap

Betekenisverschuiving: 

jeugdwerkbeleid > jeugdbeleid VS jeugdpolitiek => JEUGDBELEID

voor

jeugdwerk

verenigingen

één domein:

vrije jeugdleven

vrije tijd

meerdere domeinen:

hele (algemene)

jeugdwelzijn

De stelselmatige en gecoördineerde acties van 

diverse overheden ter bevordering van het 

persoonlijk welzijn en de verantwoorde 

participatie van alle categorieën van jeugdigen in 

overleg met deze jeugdigen en met eerbiediging 

van wederzijdse rechten en plichten (1972)
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Eerste landelijk(!) decreet

‘decreet voor de erkenning en subsidiëring 

van het landelijk georganiseerd jeugdwerk’

Geen definitie van het jeugdwerk

6 soorten kwamen in aanmerking:

• Jeugdbewegingen (Chiro, Scouting, Rode valken, …)

• Jongerenbewegingen (KLJ, Jongcommunisten, Humanistische jongeren, …)

• Studentenbewegingen (Algemeen Katholiek studentenverbond, Vereniging van Universitaire 

Parochies, Vereniging der Vlaamse Studenten)

• Gespecialiseerde jeugdgroeperingen (Federatie van Jeugd en Muziek Vlaanderen, Jeugd en 

Wetenschap, …)

• Jeugddiensten (geen leden) (AFS, Vereniging Vlaamse Dienstplichtige Militairen, Socialistische 

Federatie van Plaatselijk Open Jongerenwerk, Info-Jeugd, …)

• Coördinatieorganismen (landelijke jeugdvereniging als lid) 
(Katholieke Jeugdraad, Socialistisch Jeugdverbond, Liberale Jeugdkoepel, Federatie van 

Onafhankelijke Jeugdorganisaties en Jeugddiensten)

= top van het verzuilde jeugdwerk
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financieel draagkrachtige verenigingen konden 

makkelijker subsidies verwerven dan anderen

men subsidieerde wat zich aandiende

Eerste landelijk(!) decreet

‘decreet voor de erkenning en subsidiëring 

van het landelijk georganiseerd jeugdwerk’
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▪ LANDELIJK

▪ REGIONAAL

▪ LOKAAL

▪ JEUGDWELZIJNSVERENIGINGEN

▪ Jeugdverenigingen met 

algemene opdracht

▪ JEUGDINFRASTRUCTUUR



‘decreet houdende subsidiëring 

van verenigingen voor vakantiespeelpleinwerk 

en van verenigingen voor jeugdvakanties’
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Focus op achtergestelde en kwetsbare groepen 

> jeugdwelzijnswerk versterkt

> professionalisering van het jeugdwerk (meer beroepskrachten)

Subsidies stagneren:

Overheid richt zelf minder in: was er geen aanbod, dan was dat te betreuren, 

maar werd er niet ingegrepen met het gevolg dat we evolueren van een 

aanbodgericht beleid  naar een meer vraaggestuurd beleid.

Gemeentes nemen zelf steeds meer initiatief.
Ook een vorm van homogenisering teweeg gebracht 

= in elke gemeente hetzelfde soort jeugdwerk.

(WMKJ = Werking met maatschappelijk kwetsbare kinderen & jongeren)
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zichtbaar door het ledenverval

Jeugdwerk met een ‘identiteitscrisis’
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zichtbaar door de ledenstijging

Jeugdwerk herleeft
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decreet plaatselijk jeugdwerkbeleid

Nieuw decreet houdende de erkenning en subsidiëring 

van het landelijk georganiseerd jeugdwerk
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1) Begeleiding van lokale of regionale jeugdwerkinitiatieven

2) Rechtstreekse werking met kinderen en jongeren

3) Dienstverlening aan de jeugd of aan jeugdverenigingen

4) Coördineren van de werking van erkende landelijke georganiseerde jeugdverenigingen

Organisaties werden nu ook verplicht een BELEIDSNOTA op te stellen

Ook de Vlaamse regering moest een beleidsnota Jeugd opstellen.

>>> Subsidiëring werd een beleidsinstrument

Gevolgen > de kleintjes kregen het nog moeilijker!

Nieuw decreet houdende de erkenning en subsidiëring 

van het landelijk georganiseerd jeugdwerk
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Bert Anciaux is eerste minister die voor het eerst 

de titel “Vlaams minister van jeugd” meekreeg

Grote ambities met de realisatie van jeugdbeleidsplannen.

▪ Maar ging over het algemeen niet over de jeugd, maar over de 

voorzieningen voor de jeugd (dus in praktijk: jeugdwerkbeleid).

▪ Moeilijk om antwoord te geven op de vraag hoe het leven van kinderen 

en jongeren precies zou verbeteren door het plan.

▪ Slechts beperkt engagement van andere ministers.

Vlaams Jeugdbeleidsplan
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Van JEUGDWERKBELEID naar JEUGDBELEID naar JEUGD- en KINDERRECHTENBELEID
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Geen subsidiëring meer van de ideologische koepels

Het Socialistisch 

Jeugdverbond (SJV)

Nieuwe bovenbouworganisaties (2002 > 2012)

[2006] Vlaams 

Informatiepunt

Vele ‘bovenbouworganisaties’ werkten

samen in verschillende projecten.
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1e ‘landelijk’ decreet: subsidiëring van het landelijk jeugdwerk in 6 soorten

Nieuw landelijk decreet met 4 categorieën

+ introductie beleidsnota (maar nog zonder voorwaarden)

Decreet op het Vlaamse Jeugdbeleid (bijgeschaafd in 2005)

> Beleidsnota: subsidiëring als beleidsinstrument

> Geen ideologische koepels meer (ontstaan Steunpunt Jeugd, Vlaamse Jeugdraad)

> Nieuwe categorie: participatie & informatie  (later ook cultuureducatieve verenigingen)

Decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

> Ethisch kader kinderrechten
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Enkel knelpunten waar aan gewerkt is t.o.v. 2008:

▪ Structurele juridische ongelijkheid van de verschillende soorten organisaties: 

iedereen werkt nu met het modulesysteem en iedereen krijgt een terugval 

waarborg van 50% van zijn middelen

▪ Nood aan duidelijke beoordelings- en adviesprocedures en duidelijke verhoudingen

▪ Politieke jongerenverenigingen als aparte categorie en enkel op basis van modules 

(schrijven geen beleidsnota)

▪ Herstructurering van de ‘bovenbouw’ (bv. ontstaan Ambrassade als fusieorganisatie 

van VIPjeugd, Steupunt Jeugd, Vlaamse Jeugdraad)

(bijgeschaafd in 2014 (kadervorming), 2016 (programmadecreet), 2017 (POJO’s) ……… )







Decreet van 20 januari 2012  
houdende een vernieuwd 
jeugd- en kinderrechtenbeleid





Art. 3 | Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP)

Art. 4 |  kind- en jongereneffectrapport (JOKER)

Art. 5 |  aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid (ambtenaar)

Art. 6 | ‘staat van de jeugd’ =wetenschappelijk rapport over de leefwereld van de jeugd

Art. 7 | Oprichting Vlaamse Jeugdraad

Art. 8 | Bovenbouw (verenigingen met bijzondere opdracht)

Art. 09 | LANDELIJK GEORGANISEERD JEUGDWERK (modules)

Art. 10 | VERENIGINGEN PARTICIPATIE EN INFORMATIE (modules)

Art. 11 | CULTUUREDUCATIEVE VERENIGINGEN (modules)

Art. 12 | erkenning = 4-jaarlijks met basissubsidie

Art. 13-14 | variabele subsidiëring (via beleidsnota)

Art. 15 | POLITIEKE JONGERENORGANISATIES

Art. 1 | gemeenschap en gewestbevoegdheid

Art. 2 | definities

Art. 16 | Extra projectoproepen en experimenteel jeugdwerk

Art. 17 | Algemene voorwaarden subsidiëring

Art. 17/2 | Voorwaarden Politieke jongerenbewegingen

Art. 17/1 | Kadervormingstrajecten

Art. 18 | Intrekking erkenning & bezwaar

Art. 19 -19/1 - 7 | Overgangsbepalingen

Art. 20 | Aanpassing gezondheidsindex

Art. 21-22| In werking treding
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Werking en toelagen – 100 erkende jeugdwerkverenigingen (inclusief bovenbouw)

+/- €  37.000.000

Werking en toelagen - jeugdbeleid in Brussel en De Rand

+/- € 1.000.000

Werking en toelagen - bovenlokaal jeugdwerk

+/- 7.000.000

Werking en toelagen – jeugdverblijven

+/- € 6.500.000

DAB Uitleendienst kampeermateriaal voor de jeugd (ULDK)

+/- € 1.000.000

Totaal 2020 = € 52.231.000

Bron: http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/begroting_uitgaven.aspx

Bron: http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1551581

Cijfers 2018

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/begroting_uitgaven.aspx
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1551581
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Jeugdbeleid

Het jeugdbeleid is een beleid over alle zaken die kinderen 

en jongeren aanbelangen, met als doel het ontwikkelen en 

versterken van kinderen en jongeren. 

Jeugdwerkbeleid

voornamelijk beleid met betrekking tot 

erkenning en subsidiëring van

Vlaamse jeugd(werk)verenigingen





plan van de Vlaamse Regering om vorm te geven aan een transversaal jeugd- en 
kinderrechtenbeleid in Vlaanderen

prioritaire doelstellingen/thema’s

kinderen en jongeren centraal

rechten van het kind

maatschappelijke effecten beogen

→ 1 jaar na begin beleidsperiode moet er een plan liggen



goedkeuring na inspraak van de jeugd met betrokkenheid van:

jeugdsector

andere vzw’s voor of door kinderen en jongeren

deskundigen inzake jeugd

vertegenwoordigers van lokale en provinciale besturen en de Vlaamse gemeenschapscommissie

Vlaamse Regering bezorgt aan parlement en Kinderrechtencommissaris 

een tussentijds rapport na tweede jaar van uitvoering

een eindrapport in laatste jaar van uitvoering

dus ook: advies VJR



JKP 2015-2019

12 strategische doelstellingen

35(!) operationele doelstellingen

over álles: armoede, duurzaamheid, jong zijn, mobiliteit, onderwijs, participatie, ruimte, 
welbevinden, wonen, werk en cultuureducatie…



JKP 2015-2019

kritiek Vlaamse Jeugdraad en Kinderrechtencommissaris:

zoveel doelstellingen en acties → alles… en dus niets

‘samenraapsel van prioriteiten uit verschillende beleidsnota’s’

weinig tot geen betrokkenheid van de andere beleidsdomeinen

geen budgetten aan gekoppeld



JKP 2020-2024

we gaan naar 5 thematische prioriteiten

bovenaan op het verlanglijstje van de sector:

1. armoede van kinderen en jongeren terugdringen

2. psychisch welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling versterken

3. werk maken van duurzame en veilige buurten

4. kinderen en jongeren een stem geven in de toekomst van de planeet

5. ervoor zorgen dat kinderen en jongeren actief kunnen bijdragen in de samenleving



verlanglijstje:

• armoede 

• psychisch welzijn

• duurzame en veilige buurten

• klimaat

• participatie en engagement

uiteindelijke prioriteiten:

• welzijn en positieve 
identiteitsontwikkeling

• gezonde en leefbare buurten

• engagement aan de samenleving door 
vrijwillige inzet

• vrijetijdsbesteding voor allen

• mediawijsheid



JKP 2020-2024

het plan is goedgekeurd…

advies VJR

→ we missen ambitie, amper nieuw beleid

= dit is “minder met minder”

→ is dit een plan van de hele Vlaamse regering?

→ betrekken jeugdwerk en (boven)lokale actoren?

→ gebrek aan concrete acties EN budgetten



JKP 2020-2024

het plan zelf mist slagkracht

de sleutel: verankering in afzonderlijk beleid van élke minister (via de jaarlijkse actieplannen: beleids-
en begrotingstoelichtingen)

elke betrokken minister organiseert een verticaal overleg

ter voorbereiding van BBT (jaarlijks)

→ daar probeert VJR nu op te wegen





decreet Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid
=

Vlaamse Jeugdraad, JKP, bovenbouworganisaties,
JoKER, JOP-monitor + erkenning en subsidiëring Vlaams 

jeugdwerk

andere decreten ☺

=

lokaal jeugdbeleid

bovenlokaal jeugdwerk

hostels en jeugdverblijfcentra





uitgehold decreet

van lokale jeugdwerkbeleidsplannen

→ naar jeugdbeleidsplannen 

→ naar afschaffing sectorale plannen (via 

lokaal meerjarenplan) 

en afschaffing oormerking middelen

wat staat er wel nog in?

→ verankering jeugdraad als verplicht 

orgaan





subsidiëring jeugdhostels, 
jeugdverblijfcentra en ondersteunende 
structuren

erkenning zit elders: decreet Toerisme 
voor Allen (en dus bevoegdheid minister 
van Toerisme, Zuhal Demir)





nieuwste decreet: 2017

gestart als instrument voor jobcreatie voor 
werklozen in heel wat lokale (jeugdhuizen, 
WMKJ’s) en paar Vlaamse organisaties

→ deel van “Derde Arbeidscircuit”

het DAC-verhaal wordt ondertussen 
‘geregulariseerd’ (lees: uitgedoofd)

→ de vrijgekomen middelen werden

herverdeeld over sectorale decreten

samen met afslanking provincies

→ gat voor bovenlokale werkingen



et voilà: een nieuw decreet, patchwork-
gewijs

voor 4 soorten bovenlokale initiatieven:

jeugdhuizen 

WMKJ’s

jeugdwerk met k&j met een beperking

IGS = intergemeentelijke 
samenwerkingen (tussen lokale besturen 
en jeugdverenigingen)

subsidies voor:

4 jaar: jeugdhuizen en beperking

6 jaar: WMKJ en IGS

projecten rond 
artistieke expressie, 
ondernemerschap of 
sociale cohesie





decreet Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid
=

Vlaamse Jeugdraad, JKP, bovenbouworganisaties,
JoKER, JOP-monitor + erkenning en subsidiëring Vlaams 

jeugdwerk

andere decreten ☺

=

lokaal jeugdbeleid

bovenlokaal jeugdwerk

hostels en jeugdverblijfcentra



decreet Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid
=

Vlaamse Jeugdraad, JKP, bovenbouworganisaties,
JoKER, JOP-monitor + erkenning en subsidiëring Vlaams 

jeugdwerk



architectuur van het decreet Vlaams JKRB dateert van 2012

met veel tussentijdse wijzigingen…
→… in het decreet

→… en daarbuiten (zie o.a. afslanking provincies, omwentelingen in decreten kunsten en sociaal-

cultureel volwassenenwerk)

we onderzochten: hoe werkt het decreet Vlaams voor onze organisaties?

concrete bezorgdheden en grotere hypothetische vragen

wat loopt goed, wat minder, wat verdient aandacht met de blik op de toekomst?



erkenning en modules

‘commerciële’ (vakantie)organisaties

instroom

spreiding

werksoorten & hybridisering

beleidsnota

beoordeling en verantwoording (incl. relatie met dept. & adviescommissies)

experiment



pro modules

rechtszekerheid

→ belangrijk voor kleine organisaties

objectieve, kwantitatieve criteria 

→ beschermen tegen politieke willekeur

→ perkt mogelijk conservatieve reflex in

eens horde genomen: vrijheid in beleids-

nota en enveloppefinanciering

hoe anders objectief veld afbakenen?

contra modules

voor kleine en nieuwe organisaties een grote horde

kan politieke willekeur niet op andere manieren 

gecounterd worden?

bv. via twee adviezen

strikte bewijslast en veel administratieve last bij 

rapportage

hoe ‘objectief’ als systeem grote organisaties 

bevoordeelt? 

vereiste administratieve inspanningen →

Mattheuseffecten?



wat met digitalisering?      → zeker in coronatijden een groot vraagstuk…

verantwoording modules is soms achterhaald – 20eeeuws
aanwezigheidslijsten, minutieuze dagprogramma’s, (bij p&i: inspraakmomenten telkens met zelfde 
jongeren)…

wat koop je met modules?
zijn ze de juiste graadmeter? (als je dit doet, ben je dan goed jeugdwerk?)

existentiële schrik: als we modules niet behouden, wat onderscheidt ons dan van andere 
sectoren?

waarom kunnen enkel CE en P&I (beperkt) buiten vrije tijd werken?

samenwerkingen tussen organisaties = administratieve kopzorgen



Pro inperken ‘commerciële’ organisaties

te sterke aangroei van ‘commerciële’ organisaties 

→ minder middelen voor ander jeugdwerk

is ‘fun’ het enige criterium voor jeugdwerk?

of moet er ook een pedagogisch/educatief/vormend 

verhaal aan vasthangen?

de modules voor landelijk jeugdwerk zijn eenvoudig in te vullen door o.m. vakantieorganisaties

→ vaak organisaties met een sterkere commerciële logica

vraag: stel dat we inperken, hoe?

Contra inperken ‘commerciële’ organisaties

wat is ‘commercieel’?

ook: commercieel en sociaal hoeven geen 

contradictie te zijn (→ sociaal ondernemerschap)

→ te protectionistisch?

als een organisatie voldoet aan de modules, zijn ze 

dan niet per definitie het subsidiëren waard?

→ “elke georganiseerde activiteit is een waarde op 

zich”



instroom in decreet groeide exponentieel – maar middelen vaak niet (integendeel)

maatregelen

opstapregeling 3 modules verdwenen

decreet elke 4 jaar op slot

spreiding voor p&i en ce naar 3 à 4 provincies

Pro huidige drempels 

er zijn gewoon te weinig middelen

→ instroom opengooien is snijden in ons eigen vlees

moet Vlaams decreet de instroom opvangen? of 

moet bovenlokaal decreet gewijzigd worden?

Contra huidige drempels

principieel kan jeugdwerk kan/mag geen lans 

breken voor een gesloten werkveld

(experiment en innovatie!)

het afslanken van de provincies en een bovenlokaal 

decreet dat enkel voor specifieke categorieën werkt 

→ een zwarte vlek in het veld



in 2016: ook participatie & informatie en cultuureducatie van 10 gemeentes naar 3 provincies 
(nu nog in overgangsfase)

Pro behouden spreiding o.b.v. provincies

landelijke spreiding is belangrijk, het gaat nu 

eenmaal over Vlaamse subsidies

objectieve criteria

we moeten meer openstaan voor fusies en 

grootschaligheid (ev. joint ventures, clustervorming)

Contra behouden spreiding o.b.v. provincies

wat met organisatie die in twee provincies echt 

uitblinkt? 

+ provincies aan de rand worden meest benadeeld 

(zeker West-Vlaanderen)

stedelijkheid is een apart gegeven, dat niet 

noodzakelijk gedekt wordt door provinciecriteria

ecologisch? zetten we niet beter in op duurzame 

samenwerkingen tussen organisaties?



werksoorten bepalen welk soort modules je kan indienen

(vrijheid in beleidsnota)

vraag: moeten de schotten tussen de werksoorten afgeschaft worden? hybridisering mogelijk 
maken/stimuleren?

Pro

organisaties op snijpunt hoeven niet langer te 

kiezen, moeten zich niet “verarmen”

keuze om in of buiten vrije tijd te werken mogelijk 

maken voor iedereen

Contra

opletten dat we nog voldoende eigenheid hebben, 

niet amorf worden

→ als bv. p&i als werksoort wegvalt: zullen dit soort 

organisaties dan nog wel blijven bestaan? 



behalve enkelingen is iedereen pro het maken van een beleidsnota

belangrijk instrument voor eigen werking en voor beleidsmakers

wat kan wel beter?

beleidsnotaproces is lang – zéker de beoordeling

(wanneer beheersovereenkomsten eindelijk af zijn, is het eerste beleidsjaar al

half afgelopen)

leidraad: handig, maar voor sommigen te strikt* en te laat

(limiet 50 pagina’s)

repliekrecht: te beperkt, enkel voor de vorm



gemengde geluiden

goed: twee adviezen, door administratie en adviescommissie

brengen elkaar in evenwicht

experten (normaal) meer voeling met veld, maar neutralere behandeling door administratie

→maar: niet iedereen twee adviezen! soms geïntegreerd advies…

beheersovereenkomst en indicatoren

niet elke organisatie is even bedreven in indicatoren formuleren

jaarlijkse verantwoording: Excelformulier – op zich wel oké



slechts 1 keer om de vier jaar inhoudelijke ‘uitwisseling’ met administratie over beleid 
organisaties

→ gemiste kans

“we moeten de administratie ‘verdeskundigen’”

“de administratie is onze partner – we doen daar te weinig mee”

“kennen ze ons wel genoeg?” 

“hoe groter de afstand tussen administratie en organisatie, hoe groter de nood aan exacte 
werkinstrumenten/beheersovereenkomsten/indicatoren…”



te weinig ruimte in huidige systeem voor experiment

+ projecten buiten beleidsnota (art. 16, 2) te weinig transparantie





minister van Jeugd +

beleidsnota Jeugd

en begroting Jeugd



kinderrechten 
→ kind- en jeugdreflex installeren
→ participatie en jeugdinformatie

kracht van jeugdwerk verder uitbouwen, via vb.
→ opvolger masterplan bivakplaatsen = masterplan jeugdkampen
→ vrijwilligerswerk erkennen en ondersteunen

geïntegreerd jeugdbeleid
→ JKP
→ jeugd- en kindperspectief in andere transversale plannen: VAPA, Gelijke Kansen en 

Integratie, …
lokaal jeugdbeleid (o.a. label kindvriendelijke steden en gemeenten)
internationale samenwerking en netwerking
kennis en onderzoek
internationaal en interregionaal jeugdbeleid

ook: evaluatie Vlaams decreet
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→ kind- en jeugdreflex installeren
→ participatie en jeugdinformatie

kracht van jeugdwerk verder uitbouwen, via vb.
→ opvolger masterplan bivakplaatsen = masterplan jeugdkampen
→ vrijwilligerswerk erkennen en ondersteunen

geïntegreerd jeugdbeleid
→ JKP
→ jeugd- en kindperspectief in andere transversale plannen: VAPA, Gelijke Kansen en 

Integratie, …
lokaal jeugdbeleid (o.a. label kindvriendelijke steden en gemeenten)
internationale samenwerking en netwerking
kennis en onderzoek
internationaal en interregionaal jeugdbeleid

nu ook corona-uitdagingen:

hoe jeugdwerk zo veel mogelijk laten 

doorgaan?

hoe kinderen en jongeren zo goed mogelijk 

informeren en doorverwijzen naar hulp?

hoe beleid maken dat nieuwe én zwaardere 

structurele problemen voor k&j aanpakt? 





relanceplan

vnl. eenmalige investeringen en impulsen

in ruimte //  jeugdinfrastructuur // maatschappelijke kwetsbaarheid

JKP 2020-2024

nu te operationaliseren

beleids- en begrotingstoelichting 2020-2021: jaarlijks actieplan

wordt ingediend eind oktober

evaluatie decreet Vlaams → evaluatie álle decreten jeugdbeleid







hervormingen in onze buurt, bij:

kunstensector

milieu- en natuurverenigingen

sociaal-cultureel volwassenenwerk

→ … mogelijke lessen voor onze decreten



focus op ambities en strategie: beleidsnota 
centraal

→ van kwantitatieve naar kwalitatieve parameters

zoektocht naar meer dynamiek in sectoren

→ vlottere in- en uitstroom

→ hybridisering, flexibelere organisaties

ook bij beoordeling: van kwantitatief naar 
kwalitatief

visitaties
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focus op ambities en strategie: beleidsnota 
centraal

→ van kwantitatieve naar kwalitatieve parameters

zoektocht naar meer dynamiek in sectoren

→ vlottere in- en uitstroom

→ hybridisering, flexibelere organisaties

ook bij beoordeling: van kwantitatief naar 
kwalitatief

visitaties

spanning op kwantitatieve poot van modules

wil om meer jeugdwerk mogelijk te maken/in 
decreet toe te laten, maar waar ligt de grens?

roep om meer dialoog met administratie en 
minder administratieve belasting

vraag om experiment meer te 
erkennen/mogelijk te maken



nee, we weten nog niet wat de toekomst brengt…

…maar we staan zelf wel mee aan het stuur






