
Europees Charter voor 
lokaal jeugdwerk 

Ook voor jou!



Verloop 

• Korte voorstelling Europe Goes Local

• Europees Charter voor lokaal jeugdwerk

• Local goes Europe





Europe Goes Local: 
supporting municipal youth work

• Europees strategisch partnerschap met JINT als coördinator

• Gestart in 2016 en loopt door 2027: lange termijn aanpak

• Waarom?
• Nood aan gestructureerde Europese samenwerking om jeugdwerk te 

ontwikkelen en versterken in Europa

• Verantwoordelijkheid voor jeugdwerk ligt sterk op het gemeentelijk 
niveau. 



Breed EGL partnerschap

• 27 betrokken Nationale Agentschappen

• 4 internationale organisaties en netwerken (bv. Intercity Youth, 
POYWE Professional Open Youth Work in Europe)

• 200 lokale partners (bv. jeugddiensten, lokale jeugdwerkorganisaties)

• Nationale Werkgroep in Vlaanderen: Bataljong, De Ambrassade, stad 
Kortrijk, Geert Boutsen (UCLL hogeschool), JINT
VDS (Wim Van Leeuwen) was lid tot begin 2020.



EGL Doelstellingen

Bijdragen aan het versterken van de kwaliteit van lokaal 
jeugdwerk 

▪ Ondersteunen erkenning, praktijk en kwaliteit van jeugdwerk als 
deel van lokaal jeugdbeleid

▪ Europese dimensie van lokaal jeugdwerk versterken

▪ 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



EGL als platform

▪ Uitwisseling van kennis en expertise in het netwerk

▪ Focus op leren van elkaar, netwerking en samenwerking

▪ Ontwikkeling van ondersteunende tools 





Waarom een Europees 
Charter voor lokaal jeugdwerk?

Uit de slotverklaring van de 2de jeugdwerkconventie in 
Brussel in 2015:

‘De Conventie vraagt meer bewustwording over de lokale 
verantwoordelijkheid voor jeugdwerk en pleit voor een 
Europees Charter voor jeugdwerk op lokaal niveau, in 
samenspraak met lokale en regionale autoriteiten’.

Gemeenschappelijke en gedeelde basis voor jeugdwerk



Charter in een notendop

• Belangrijkste realisatie van Europe Goes Local

• Kern voor de verdere samenwerking in de volgende 
jaren

• Ondersteunt kwaliteitsvolle ontwikkeling van jeugdwerk

• Geen politiek document



Charter: voor wie?

• Resultaat van 2 consultatierondes in elk betrokken 
land: voor en door de Europese jeugdwerk community

• Richt zich tot alle betrokken actoren in lokaal 
jeugdwerk: jongeren, jeugdwerkers, beleidsmakers, 
jeugddiensten, … 



Charter in vogelvlucht

5 blokken die als één geheel de uitgangspunten 
benoemen van lokaal jeugdwerk in 36 punten:

1) Kernprincipes

2) Jeugdwerkbeleid

3) Organisatie en praktijk van lokaal jeugdwerk

4) Jeugdwerkers

5) Kwaliteitsontwikkeling in lokaal jeugdwerk



Korte uitwisseling

Uitgangspunt: speelpleinwerk is jeugdwerk

Welke uitgangspunten over jeugdwerk hoop je in het 
charter terug te vinden? 



Charter in detail

https://www.europegoeslocal.eu/wp-
content/uploads/2020/05/20200414-egl-charter_NL.pdf

Andere talen beschikbaar op www.europegoeslocal.eu

https://www.europegoeslocal.eu/wp-content/uploads/2020/05/20200414-egl-charter_NL.pdf
http://www.europegoeslocal.eu/


Charter: hoe gebruiken?

• Gemeenschappelijk platform om met elkaar in gesprek te 
gaan

• Binnen de eigen lokale context
• Op Europees niveau om samenwerking makkelijker te maken

• Vrij te gebruiken checklist / tool

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

• Met respect voor diversiteit in jeugdorganisaties





Charter: Change Makers Kit

• Change Makers Kit om het gebruik van het Charter te 
ondersteunen

• Introductie video: https://youtu.be/-0kygNgH2pY

https://youtu.be/-0kygNgH2pY




Charter: Change Makers Kit

• Richtvragen

• Self-assessment

• Goede praktijken en tools in lokaal jeugdwerk uit heel Europa

• Achtergrondmateriaal 

• …  



Charter: Change Makers Kit

• Lancering Change Makers Kit op 20 oktober om 
14u30 via live streaming

• Check en volg de Facebook pagina ‘Europe Goes Local’ 
voor alle info!



Korte uitwisseling

Wat lijkt jou de meerwaarde van de Change Makers Kit?

Wat heb je nodig om ermee aan de slag te gaan?



Vorming gebruik charter

• (Online) vormingen om het gebruik van het charter te 
stimuleren vanaf 2021

• Modular Training on Local Youth Work

• Training Course for Charter Ambassadors



Local goes Europe

• Gemeenten aanmoedigen om internationaal samen te 
werken en Europese projecten op te zetten in 

• Erasmus+ Youth in Action – www.youthinaction.be

• European Solidarity Corps – www.europeansolidaritycorps.be

http://www.youthinaction.be/
http://www.europeansolidaritycorps.be/


Local goes Europe

• ‘instapklaar’ aanbod voor gemeenten en lokaal jeugdwerk:

• Conferenties

• Studiebezoeken 

Voorbeelden: studiebezoek over monitoring lokaal jeugdwerk in Zweden, over 
jongerenparticipatie in grootsteden in Parijs

• Internationale vorming:

Voorbeelden: Lobbying for Youth Work: internationale vorming met nationale 
intervisie over lobbying & netwerking (start in najaar 2021)



Meer info?

www.europegoeslocal.eu voor alle info over Europe Goes 
Local

Facebook: @Europe Goes Local voor alle updates

www.jint.be/kalender voor overzicht vormingen

Inez.adriaensen@jint.be

http://www.europegoeslocal.eu/
http://www.jint.be/kalender
mailto:Inez.adriaensen@jint.be


Bedankt! 


