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Advies over de Beleidsbrief Jeugd 2016-2017
De Sectorraad Sociaal‐Cultureel Werk van de SARC brengt op eigen initiatief advies uit over de
Beleidsbrief Jeugd 2016‐2017 van Vlaams minister voor Jeugd Sven Gatz. De Sectorraad Sociaal‐
Cultureel Werk behandelde de Beleidsbrief op zijn plenaire vergadering van 25 november 2016. Het
advies werd gefinaliseerd via schriftelijke procedure

Advies
De Sectorraad Sociaal‐Cultureel Werkt leest in de Beleidsbrief Jeugd 2016‐2017 een aantal
lovenswaardige initiatieven zoals de omzetting Europese richtlijn vrijwilligerswerk, de automatische
vrijstelling onroerende voorheffing jeugdverenigingen en jeugdverblijfcentra en de uitwerking van
het Masterplan Bivakplaatsen. Rond andere beleidsinitiatieven blijft de beleidsbrief echter zeer vaag.
In wat volgt plaatst de sectorraad enkele kanttekeningen bij het proces en de inhoud van de
beleidsvoering.

Betrokkenheid Vlaamse Jeugdraad en jeugdsector
De Sectorraad Sociaal‐Cultureel Werkt vraagt om de Vlaamse jeugdsector en zijn vertegenwoordigers
voldoende te betrekken in de totstandkoming van beleidsbeslissingen. De sectorraad verwijst bij
wijze van voorbeeld naar de afschaffing van de politieke jongerenbewegingen via het
Programmadecreet 2017. Er was geen voorafgaandelijk overleg met de politieke
jongerenbewegingen en de Vlaamse Jeugdraad.
De sectorraad vraagt om bij het uittekenen van beleidsbeslissingen minstens vooraf in gesprek te
gaan met de betrokken actoren. Dergelijke inhoudelijke beslissing dient het resultaat te zijn van een
gezamenlijke denkoefening met de stakeholders.
Via projectoproepen tracht Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz bovendien zijn ambities met
betrekking tot stedelijkheid en diversiteit kracht bij te zetten door, al dan niet samen met andere
ministers, projectoproepen te lanceren. Na de projectoproep positieve identiteitsontwikkeling van
2015 (ism Minister Homans), komt er nu een projectoproep rond Bruggenbouwers. De sectorraad
juicht deze initiatieven toe maar wijst op het belang van structurele verankering. Projectsubsidies
dienen als impuls of aanvulling, naast een structurele ondersteuning van het jeugdwerk. Dat het
Beleidsnetwerk Diversiteit, waarin ook de jeugdsector vertegenwoordigd is, wordt betrokken bij de
opvolging van deze projecten ziet de sectorraad als een stap in de goede richting.
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De Sectorraad Sociaal‐Cultureel Werkt beschouwt de betrokkenheid van de jeugdsector en de
Vlaamse Jeugdraad bij inhoudelijke beleidsbeslissingen als een permanent aandachtspunt. De
recente betrokkenheid van het Beleidsnetwerk Diversiteit bij de opvolging van de projectoproepen
rond stedelijkheid en diversiteit is volgens de sectorraad een stap in de goede richting. De sectorraad
wijst er echter op dat deze projectoproepen steeds aanvullend moeten zijn op de structurele
ondersteuning van het jeugdwerk.

SD 1.2.2. De werking van de gemeentelijke jeugdraden monitoren en desgevallend de
decreetgeving terzake wijzigen
In het voorjaar 2017 worden de resultaten van de 1‐meting voorgesteld. Bijzondere aandacht zal
gaan naar de rol van jeugdraden bij de opmaak en uitvoering van het lokaal beleid.
Het is onduidelijk hoe dit zich verhoudt tot het project lokale monitoring. In de beleidsbrief lezen we
even verder (1.2.6.) dat in de eerste helft van 2017 een tool voor de bevraging van lokale data
gelanceerd zal worden. Begin 2018 zullen alle beschikbare data in het kader van lokale monitoring via
een webtool ontsloten worden.
De Sectorraad Sociaal‐Cultureel Werk bevraagt de verhouding tussen de 1‐meting lokaal jeugdbeleid
en de dataverzameling via het project lokale monitoring.

SD 1.2.7. Werk maken van de interne staatshervorming en de overheveling van de taken van de
provincies
In de loop van 2017 wordt een nieuw decreet ingediend dat de financiering van het provinciaal
jeugdwerk dat naar Vlaanderen komt, regelt. Dit bovenlokaal decreet zal onder meer de financiering
van jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen, jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en
jongeren en bovenlokale projecten van jeugdhuizen omvatten.
Het is niet duidelijk of het bovenlokaal decreet ook plaats zal bieden aan andere of nieuwe
initiatieven. De Sectorraad Sociaal‐Cultureel Werk wijst op de onzekerheid bij organisaties door deze
aanhoudende vaagheid. Op dit moment bereiden heel wat organisaties hun beleidsnota voor de
komende 4 jaar voor. Een aantal organisaties voegen nu reeds een aantal taken toe aan hun
beleidsnota, zonder evenwel te weten of er middelen zullen worden vrijgemaakt. Het is onduidelijk
hoe hun langetermijnplanning zich zal verhouden tot het geplande bovenlokaal decreet.
Duidelijkheid over de toekomstige taakverdelingen in het Vlaamse jeugdveld dringt zich op. Er moet
spoedig een éénduidig signaal naar de betrokken organisaties. Ook reeds erkende Vlaamse
organisaties kunnen ook taken overnemen van de provincies, mits bijhorende middelen. De taken
van provincies kunnen een plaats krijgen in het nieuw bovenlokaal decreet. Dit maakt een structurele
verankering mogelijk.
De Sectorraad Sociaal‐Cultureel Werk wijst de onduidelijkheden voor organisaties bij het geplande
bovenlokaal decreet en vraagt om snel werk te maken van een helder beleidskader. Duidelijkheid
over de toekomstige taakverdelingen in het Vlaamse jeugdveld dringt zich op. Om structurele
verankering mogelijk te maken, stelt de sectorraad voor om de taken van de provincies als thema’s
op te nemen in het uit te werken bovenlokaal decreet.
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Namens de Sectorraad Sociaal‐Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen,
Frie De Greef, voorzitter
Dirk Verbist, ondervoorzitter
Liesbeth Lemiere, secretaris
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