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De Ambrassade zet de jeugd, het jeugdwerk, 

jeugdinformatie en het jeugdbeleid op de kaart. 

We versterken de positie van kinderen en jongeren in de samenleving en 

hebben een positieve impact op hun levenskwaliteit.

We strijden voor een samenleving waarin kinderen en jongeren hun 

leven zelf in handen kunnen nemen. We versterken de kansen en 

kwaliteit van het jeugdwerk, jeugdinformatie en het jeugdbeleid.

De Ambrassade gaat voluit voor een samenleving waarin kinderen en jongeren gelukkig zijn, 

nu en in de toekomst. Een duurzame, solidaire en participatieve samenleving met ruimte voor 

experiment en open publiek debat.



• Eerste Algemene Vergadering [5/12/2012]
Ambrassade is een fusieorganisatie van  (Steunpunt Jeugd – Vlaamse Jeugdraad – VIPjeugd)

• Nieuw decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

• Toekomstcongres over kerndoelen (Armoede-Werk-Ruimte-Leren) 

• DA schrijft beleidsnota voor 2018-2020

• Verhuis naar Leopoldstraat 25

• Schoonmoeder der verkiezingen (verkiezingen VJR)

• Nieuwe minister van jeugd “Sven Gatz”

• INHOUDELIJK KOMPAS DA

• Vlaamse regering bespaart: budget DA -20% [Jeugdwerkmanifest]

• Ambrassade moet reorganiseren

• Pamflet “Bespaar niet op jongeren”

• Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019

• Pamflet #Jeugdwerkwerkt

• Verkiezing Vlaamse Jeugdraad

• Congres #Jeugdwerkwerkt

• Debattle (lokaal jeugd(werk)beleid)

• Lancering nieuw jeugdinformatieplatform WAT WAT

file://DC01/Multimedia/audiovisueel materiaal crossmediale communicatie/Toekomstcongres/projecten_V6.mp4
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Jeugdbeleid

Het jeugdbeleid is een beleid over alle zaken die kinderen 

en jongeren aanbelangen, met als doel het ontwikkelen en 

versterken van kinderen en jongeren. 

Jeugdwerkbeleid

voornamelijk beleid met betrekking tot 

erkenning en subsidiëring van

Vlaamse jeugd(werk)verenigingen



Werking en toelagen - Vernieuwd Jeugd- en kinderrechtenbeleid

€ 33.000.000

Werking en toelagen - jeugdbeleid in Brussel en De Rand

€ 1.250.000

Werking en toelagen – jeugdverblijven

€ 5.960.000

DAB Uitleendienst kampeermateriaal voor de jeugd (ULDK)

€ 970.000

Werking en toelagen - werkings- en investeringsmiddelen jeugdbeleid

Werking en toelagen - allerhande subsidies Jeugd

€ 1.220.000

Totaal 2017 = € 42.400.000





Decreet van 20 januari 2012  houdende een 
vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

http://www.sociaalcultureel.be/regelgeving/Vlaamsjeugdbeleid_decreet.aspx

Laatste aanpassingen = 2018

INHOUD

Art. 3 | Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP)

Art. 4 |  kind- en jongereneffectrapport (JOKER)

Art. 5 |  aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid (ambtenaar)

Art. 6 | ‘staat van de jeugd’  = wetenschappelijk onderbouwd rapport over de leefwereld van de jeugd

Art. 7 | Oprichting Vlaamse Jeugdraad

Art. 8 | Bovenbouw (verenigingen met bijzondere opdracht)

Art. 9-10-11 | regels subsidiëring voor de werksoorten LAN – P&I - CE

Art. 12-13-14 | regels subsidiëring via beleidsnota

Art. 15 | regels politieke jongerenbewegingen

Art. 16 | projectsubsidie en experimenteel jeugdwerk

Art. 17 | regels subsidiëring

Art. 17/1 | kadervorming

Art. 17/2 – 22 | aanpassingen, afwijkingen, overgangsmaatregelen

http://www.sociaalcultureel.be/regelgeving/Vlaamsjeugdbeleid_decreet.aspx


Decreet van 6 juli  2012 houdende de 
ondersteuning en stimulering 
van het lokaal jeugdbeleid 
en de bepaling van het prov inciaal jeugdbeleid

http://www.sociaalcultureel.be/regelgeving/lokaaljeugdbeleid_decreet.aspx

Laatste aanpassingen = 2018

INHOUD

Art. 3 | opgeheven (lokale subsidiëring is opgeheven)

Art. 4 | regeling Brussel Stedelijk Gewest 

Art. 5 | oprichting lokale jeugdraad

Art. 6 | prijs gemeenten

Art. 7 | tewerkstellingsmaatregelingen

Art. 8 – 9 | provinciale subsidiëring opgeheven

http://www.sociaalcultureel.be/regelgeving/lokaaljeugdbeleid_decreet.aspx


Decreet van 22 december 2017 houdende de 
subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, 
jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere 
doelgroepen

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/regelgeving_bovenlokaal/20171221_decreet-bovenlokaal_PLEN.pdf

Nieuw sinds 2018

INHOUD

 geprofessionaliseerde jeugdhuizen die inspelen op prioriteiten van 

het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid;

 geprofessionaliseerd jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare 

kinderen en jongeren;

 bovenlokaal jeugdwerk met kinderen en jongeren met een 

handicap;

 intergemeentelijke projectverenigingen die de samenwerking en de 

netwerking stimuleren tussen de lokale besturen en de 

jeugdverenigingen binnen hun werkingsgebied.

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/regelgeving_bovenlokaal/20171221_decreet-bovenlokaal_PLEN.pdf


Decreet van 6 juli  2012 houdende subsidiëring 
van hostels, jeugdverblijfcentra, 
ondersteuningsstructuren en de vzw ADJ.

http://www.sociaalcultureel.be/regelgeving/jeugdverblijfcentra_decreet.aspx

Laatste aanpassing = 2018

Regelt de subsidiëring voor: 

Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ)
• de Hoge Rielen in Kasterlee (Lichtaart)

• het jeugdvormingscentrum Destelheide in Beersel (Dworp) 

• het jeugdverblijf Hanenbos in Dworp

Centrum voor jeugdtoerisme (CJT)

Vlaamse Jeugdherbergen (VJH)

http://www.sociaalcultureel.be/regelgeving/jeugdverblijfcentra_decreet.aspx












http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/vjkb_beleidsplan_verslag.aspx

PLAN
http://www.jkp.vlaanderen

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/vjkb_beleidsplan_jkp2015_2019.aspx

TUSSENTIJDS RAPPORT

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/vjkb_beleidsplan_verslag.aspx
http://www.jkp.vlaanderen/
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/vjkb_beleidsplan_jkp2015_2019.aspx


https://vlaamsejeugdraad.be/advies/1803-advies-besluit-van-de-

vlaamse-regering-betreffende-het-jeugd-en-kinderrechtenbeleid-jkp

https://vlaamsejeugdraad.be/advies/1803-advies-besluit-van-de-vlaamse-regering-betreffende-het-jeugd-en-kinderrechtenbeleid-jkp


MINISTER JEUGD ADMINISTRATIE

BOVENBOUW & 

JEUGDWERKSECTOR











http://www.vlaamsejeugdraad.be/over-ons






Jeugdwerkondersteuning





http://www.jeugdwerkwerkt.be/




































Jeugdwerkondersteuning


