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Advies over het nieuw concept jeugdjeugd- en kinderrechtenbeleidsplan
Op 22 mei 2018 vroeg Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz de SARC om advies over het nieuw
concept Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP). Het advies wordt uitgebracht door de
Algemene Raad in samenwerking met de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk.

Situering
Het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) integreert het jeugdbeleid en de kinderrechten
in één (transversaal) plan. Het bestaande JKP oogstte kritiek door de veelheid aan acties en de
beperkte betrokkenheid van andere beleidsdomeinen. De verzamelde acties leken eerder een
samenvoeging van bestaande initiatieven. Bovendien werden de acties niet gekoppeld aan middelen.
Na overleg met de sector via de reflectiegroep jeugd -en kinderrechtenbeleid, werd een vernieuwing
van het JKP voorbereid. Via een ministerieel besluit worden volgende wijzigingen voorgesteld:
-

Binnen een half jaar na het begin van de regeerperiode worden maximaal 5 prioritaire
doelstellingen geformuleerd door de Vlaamse Regering.

-

Per prioritaire doelstelling wordt een projectplan opgemaakt. Dit projectplan verduidelijkt de
aanleiding van het thema, het doel, de afbakening en bevat een plan van aanpak met acties,
mijlpalen en resultaatsindicatoren. De betrokken actoren (ministers, administraties,
stakeholders) worden benoemd alsook de budgetten die de Vlaamse Regering zal vrijmaken.

-

De reflectiegroep jeugd -en kinderrechtenbeleid wordt verankerd. Deze groep organiseert
een horizontaal overleg.

-

De ministers organiseren een verticaal overleg ter voorbereiding van de beleidsbrief.

Advies
De SARC geeft positief advies aan het nieuwe JKP concept, mits enkele kanttekeningen. De raad
onderschrijft de adviespunten zoals geformuleerd in het advies van de Vlaamse Jeugdraad. Het
vernieuwde concept biedt volgens de SARC zinvolle antwoorden op de pijnpunten uit het verleden.
De SARC is tevreden dat de hervorming van het JKP werd voorbereid in overleg met de reflectiegroep
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jeugd -en kinderrechtenbeleid. De verankering van de reflectiegroep in het besluit garandeert een
structureel overleg. Gezien het transversaal karakter lijkt het aangewezen om, naast de actoren uit
de bovenbouw, ook actoren uit de sector en uit andere beleidsdomeinen te betrekken in deze
reflectiegroep. Op die manier wordt het transversale kader reeds in de voorbereidende fase mee
vertaald.
De betrokkenheid lijkt in het nieuwe concept meer geïnstitutionaliseerd dan in het verleden. De raad
merkt op dat het overleg met kinderen en jongeren niet expliciet wordt opgenomen. De Vlaamse
Jeugdraad kan weliswaar de stem van kinderen en jongeren vertolken, toch lijkt het goed om deze
inspraak opnieuw expliciet te benoemen. Het participatief proces ter voorbereiding van de
strategische doelstellingen vormde in het verleden een sterke basis. Het participatief traject moet
verbreed worden; kinderen en jongeren, jeugdwerk en andere actoren en stakeholders moeten
worden uitgenodigd om samen op zoek te gaan naar zinvolle initiatieven. De mogelijkheid tot
discussie en symbiose tussen diverse actoren maakt van het JKP een écht transversaal instrument.
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