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Advies over de toevoeging van een bijkomend
beoordelingscriterium aan het decreet vernieuwd Vlaams
jeugd- en kinderrechtenbeleid
De Vlaamse Regering keurde op 26 februari 2016 het ontwerp van besluit over de
toevoeging van een bijkomend beoordelingscriterium aan het decreet vernieuwd Vlaams
jeugd- en kinderrechtenbeleid principieel goed. De SARC ontving diezelfde dag een vraag tot
advies namens Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz.

1. Situering
Het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid voorziet een aantal beoordelingscriteria
voor jeugdverenigingen bij het bepalen van de hoogte van de variabele subsidies of met het
oog op het bepalen van de projectsubsidies. Het decreet bepaalt dat de Vlaamse Regering
ook aanvullende beoordelingscriteria mag bepalen. Deze aanvullende criteria moeten uiterlijk
zes maanden voor de uiterste indiendatum van de aanvraag tot subsidiëring kenbaar worden
gemaakt.
De Vlaamse Regering beslist om in het kader van het stedelijk jeugdwerk een aanvullend
criterium rond stedelijkheid in te voeren voor de beoordeling van de subsidie-aanvragen die
ingediend worden in het kader van het decreet over een vernieuwd jeugd- en
kinderrechtenbeleid.
In de bijhorende nota aan de Vlaamse Regering wordt beklemtoond dat het toevoegen van
het criterium niet betekent dat iedere vereniging verplicht wordt om initiatieven te nemen in
een stedelijke context. Het kan organisaties wel een stimulans geven om binnen de
vereniging een oefening te maken rond het werken in een stedelijke context.

2. Advies
De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk sluit zich aan bij de analyse in de nota aan de
Vlaamse Regering dat een aantal maatschappelijke uitdagingen (vb. maatschappelijke
achterstelling en jongerenwerkloosheid) eerder en sterker naar voren komen in steden dan
op het platteland of in sub-urbane gebieden. De sectorraad plaatst echter enkele
kanttekeningen bij de uitwerking van het aanvullend criterium.
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Beoogde effecten
De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk wijst op het gebrek aan verbinding tussen de analyse
in de nota en het tekstvoorstel in het besluit:
“De wijze waarop de vereniging inspeelt op de kansen die de stedelijke context biedt
voor vernieuwende initiatieven en op de maatschappelijke uitdagingen die zich in het
bijzonder in steden voordoen”.
Deze vage formulering maakt niet duidelijk wat dit criterium concreet inhoudt en welke
criteria gehanteerd zullen worden bij de beoordeling. Een verwijzing naar de specifieke
uitdagingen in stedelijke context, zoals verwoord in de nota, ontbreekt. Het is daardoor niet
duidelijk welke effecten bij jeugdwerkorganisaties worden beoogd.
De sectorraad volgt het voorstel van de Vlaamse Jeugdraad om in overleg met de
jeugdwerkorganisaties een leidraad op te stellen die dit criterium expliciteert en richting en
inspiratie kan bieden aan de jeugdsector.
De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk vraagt duidelijkheid over de beoogde effecten van het
criterium. Door een link met de concrete maatschappelijke uitdagingen moet het voor
jeugdwerkorganisaties en adviescommissies duidelijk worden welke initiatieven in deze
context een plaats krijgen en welke beoordelingscriteria gehanteerd zullen worden. Dit kan
vorm krijgen in een leidraad.

Proeftuinregeling
De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk ziet opportuniteiten in een proeftuinregeling. Door
stedelijkheid niet als aanvullend criterium op te nemen in het decreet, maar eerst
projectmatig te interveniëren via een proeftuinregeling, krijgt de sector meer
ontwikkelingsruimte. Dit geeft jeugdwerkorganisaties de kans om de nodige expertise rond
stedelijkheid op te bouwen. Deze projecten kunnen tijdig geëvalueerd en indien nodig
bijgestuurd worden.
De projecten kunnen volgens de sectorraad worden ingebed in het decreet onder artikel 16,
§1 en §2 die handelen over vernieuwende initiatieven of projecten van landelijk
georganiseerde jeugdverenigingen. Een andere mogelijkheid is het opzetten van een
projectoproep buiten het decreet, naar analogie met de recente projectoproep rond
radicalisering.
Indien deze proeftuinregeling succesvol blijkt, kan stedelijkheid expliciet als criterium worden
ingeschoven in het decreet.
De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk vraagt om stedelijkheid niet op te nemen als criterium
in het decreet, maar projectmatig te interveniëren via een proeftuinregeling. Enerzijds krijgen
organisaties zo de nodige ruimte om kennis en expertise op te bouwen rond het thema,
anderzijds kan de overheid flexibeler bijsturen indien nodig. In een latere fase kan
stedelijkheid verankerd worden in het decreet.

Financiële middelen
Om extra druk op jeugdwerkorganisaties te vermijden, vraagt de sectorraad om de nodige
financiële stimulansen te voorzien. Inzetten op stedelijke uitdagingen vraagt van de
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organisaties immers extra personeelsinzet, tijd en expertise. Jeugdwerkorganisaties dienen
financieel beloond te worden voor de extra inspanningen die ze leveren.
Het aanvullend criterium heeft geen dwingend karakter, jeugdwerkorganisaties worden dus
niet verplicht om in te zetten op stedelijkheid. Het is echter niet duidelijk welke consequenties
het niet behalen van dit criterium met zich meebrengt. Er dient duidelijk gecommuniceerd te
worden over de gevolgen indien organisaties het criterium niet of onvoldoende invullen.
De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk wijst op de nood aan extra middelen om de druk op
jeugdwerk niet te verhogen. Bovendien moeten de consequenties van het niet behalen van
het criterium duidelijk gecommuniceerd worden.

Opgebouwde expertise
De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk wijst op het lopende traject diversiteit van De
Ambrassade. Samen met de sector wordt op zoek gegaan naar een gedeeld kader rond
diversiteit. Het traject zal binnenkort uitmonden in een aantal concrete beleidsaanbevelingen.
De sectorraad vraagt om de aanbevelingen te vervlechten in de proeftuinregeling.
De Sectorraad Sociaal-Cultureel werk vraagt om de aanbevelingen en goede voorbeelden
van het project diversiteit van De Ambrassade te linken aan de proeftuinregeling.

Namens de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen,
Frie De Greef, voorzitter
Dirk Verbist, ondervoorzitter
Liesbeth Lemiere, secretaris
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