




















Het rijke jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel hebben we te danken aan 

honderdduizenden vrijwilligers doorheen de geschiedenis. Het kan niet zonder. 

Jongeren engageren zich naast hun studies en werk, en hebben interesse in zorg 

voor anderen. Omdat ze dat belangrijk vinden. Maar dat engagement is de 

laatste decennia sterk veranderd: minder lang bij dezelfde organisatie, meer 

vrijblijvend, meer in functie van individuele interesses.

zet eigenaarschap van vrijwilligers centraal en bied hen de juiste omkadering.

realiseer meer maatschappelijke waardering van vrijwilligerswerk en 

beperk de druk van regelgeving op vrijwilligers.



Als jonge mens voel je veel druk op je vrije tijd. Je moet voortdurend de 

‘juiste’ en meest ‘nuttige’ keuzes maken. Dat leidt tot vrijetijdsstress. Er is 

weinig tijd voor echte ‘down-time’. Bovendien is er letterlijk weinig ruimte. 

Plaatsen waar je echt kan spelen, verdwijnen. En er ‘mag’ ook veel minder. 

Grote mensen zien meer risico’s, willen daarvoor behoeden, maken meer regels 

en controleren meer.

creëer vrije laboruimte voor en door kinderen en jongeren. 

Durf op je bek gaan.

vertrouw op de kwaliteit van jeugdwerk.



Diversiteit is de realiteit. Als jonge mens groei je op in een superdiverse 

samenleving: zo veel achtergronden, opvattingen en individuele behoeften. 

Moeizaam zoeken we naar een manier om met die veelheid om te gaan, zeker 

in de steden. Oude modellen en organisatievormen werken niet altijd om 

aansluiting te vinden bij elke groep. Om jeugdwerkkansen te bieden aan àlle

kinderen en jongeren, moet er meer jeugdwerk zijn. Meer verschillende vormen 

van jeugdwerk, meer ondersteuning voor alle vormen van jeugdwerk en goede 

samenwerking tussen al deze vormen.

zet actief in op ontmoeting en verbinding met nieuwe vormen van 

jeugdwerk. Creëer gelijkwaardige kansen en meer sociale integratie 

via het jeugdwerk.

investeer méér in alle vormen van jeugdwerk.



De druk op kinderen en jongeren en de complexiteit van onze samenleving zijn de laatste jaren fors 

toegenomen. Daarom is het steeds belangrijker dat alle beleidsdomeinen goed samenwerken om de 

positie van kinderen en jongeren te versterken. De doelgroep moet centraal staan, niet de structuren. 

Het jeugdwerk vertrekt vanuit kinderen en jongeren zelf en volgt hen in al hun levensdomeinen: de vrije 

tijd, de school, de zoektocht naar werk, de veerkracht in moeilijke situaties. Op kruispunten van 

levensdomeinen kan het jeugdwerk samenwerken en de muren van sectoren doorbreken. Het jeugdwerk 

maakt zo de complexe leefwerelden van kinderen en jongeren eenvoudiger door bruggen te bouwen met 

andere sectoren. Het jeugdwerk leert hen door de bril van kinderen en jongeren te kijken. Sterk 

jeugdbeleid vertrekt vanuit de leefwerelden van kinderen en jongeren zelf, niet vanuit sectoren en 

structuren.

zet in op samenwerking met welzijnswerk, onderwijs, werkgevers, politie, 

sport & cultuur, … en breng jouw jeugdwerk DNA binnen in andere sectoren.

maak werk van geïntegreerd jeugd- en kinderrechtenbeleid, breng het 

perspectief van kinderen en jongeren binnen in andere beleidsdomeinen 

en combineer dit met krachtig jeugdwerkbeleid, op kruispunten van 

verschillende levensdomeinen van kinderen en jongeren.



De relatie met de overheid, de markt, de burgers en haar verenigingen is 

de laatste jaren sterk gewijzigd. Crisisperiodes zorgen voor een overheid 

die bespaart en herstructureert. We worden beïnvloed door de 

marktwerking waar harde cijfers en efficiëntie centraal staan. En burgers 

zoeken naar nieuwe manieren om hun stem te laten horen.

durf terug de maatschappelijke politiserende rol expliciet op te nemen, 

maak plaats voor verschillende meningen en zet dingen in beweging. Je 

doel is niet je eigen organisatie in stand te houden, maar wel om 

kinderen en jongeren te versterken.

praat mét kinderen en jongeren niet over hen.










