
SD 1. De Ambrassade 
versterkt de maat-
schappelijke positie van 
jeugdwerk en realiseert 
het recht op jeugdwerk 
voor alle kinderen en 
jongeren in Vlaanderen.  

2. De Ambrassade 
realiseert samen met haar 
intersectoraal netwerk 
kwaliteitsvolle jeugdinfor-
matie in Vlaanderen.  

3. De Ambrassade
ondersteunt de Vlaamse 
Jeugdraad in het
kwaliteitsvol realiseren van 
zijn opdracht. 

4. De Ambrassade
realiseert generatiedoelen 
om de positie van kinderen 
en jongeren in de
samenleving te versterken.

5. De Ambrassade is 
een kwaliteitsvolle 
impactgerichte
organisatie.

OD1 Jeugdwerkorganisa-
ties werken samen aan 
de agenda voor de 
toekomst om de maat-
schappelijke positie van 
jeugdwerk te versterken.  

WAT WAT weet wat er leeft 
onder jongeren tussen 11 en 
24 jaar.

De Vlaamse Jeugdraad 
realiseert kwaliteitsvolle parti-
cipatietrajecten voor en door 
kinderen, jongeren en hun 
organisaties om tot sterker 
jeugd- en kinderrechtenbe-
leid te komen. 

Jeugdwerk en beleid gaan 
actief aan de slag met de 
perspectieven van kinderen 
en jongeren over ruimte om 
jong te zijn in kwaliteitsvolle 
buurten. (JKP-prioriteit) 

De Ambrassade is een 
warme, professionele 
en motiverende werk- 
en leerplek voor haar 
medewerkers.

OD2 De Ambrassade 
realiseert samen met 
jeugdwerkers en jeugd-
werkorganisaties parti-
cipatief en kwaliteitsvol 
jeugdwerkbeleid.

Jongeren tussen 11 en 24 
jaar worden ondersteund in 
hun identiteitsontwikkeling 
met antwoorden op hun 
vragen en jongereninfor-
matiecampagnes op hun 
maat, met extra aandacht 
voor de JKP prioriteit Me-
diawijsheid.

De Vlaamse Jeugdraad ad-
viseert beleidsmakers en ver-
kondigt de stem van kinderen, 
jongeren en hun organisaties 
op diverse beleidsfora. 

Beleidsmakers maken beter 
werk van een arbeidsmarkt 
die tegemoet komt aan de 
noden en behoeftes van 
jongeren. 

De Ambrassade heeft 
een waardengedreven 
organisatiecultuur en 
impactgerichte organi-
satiestructuur.

OD3 De Ambrassade versterkt 
de professionele ontwik-
keling van jeugdwerkers 
en de ontwikkeling van 
jeugdwerkorganisaties. 

Jongeren tussen 11 en 24 
jaar kennen WAT  WAT.

De Vlaamse Jeugdraad 
signaleert wat kinderen, 
jongeren en hun organisaties 
bezighoudt, versterkt hun 
stem en weegt zo op het 
maatschappelijk debat. 

Jeugdwerkorganisaties, 
jeugdinformatieactoren 
en beleid maken werk van 
vernieuwende praktijken op 
kruispunten van beleidsdo-
meinen om het recht op vrije 
tijd te realiseren voor zoveel 
mogelijk kinderen en jongeren 
in Vlaanderen en hen hierover 
te informeren. (JKP-prioriteit) 

De Ambrassade zet 
actief in 
op geïntegreerd diversi-
teitsbeleid.

OD4 De Ambrassade verbindt 
jeugdwerkorganisaties 
op basis van noden en 
evoluties in het jeugd-
werklandschap.

Het platform WAT WAT be-
staat uit een actief netwerk 
van intersectorale partners 
die het merk WAT WAT mee 
uitdragen.

De Vlaamse Jeugdraad is 
een betrokken vrijwilligersor-
ganisatie met een duidelijke 
structuur die jongeren en 
jeugdwerkers engageert en 
ondersteunt in hun rol als am-
bassadeurs voor alle kinderen, 
jongeren en hun organisaties. 
(JKP-prioriteit) 

Jeugdwerk, beleid en jeugd-
informatieactoren maken 
beter werk van preventie rond 
psychische kwetsbaarheid bij 
kinderen & jongeren waarbij 
het perspectief van kinderen 
& jongeren centraal staat. 
(JKP-prioriteit) 

De Ambrassade ver-
sterkt haar inhoude-
lijke opdrachten met 
een kwaliteitsvol en 
pro-actief communica-
tiebeleid. 

OD5 De Ambrassade onder-
steunt jeugdwerkorga-
nisaties om vrijwilligers 
centraal te zetten en 
kwaliteitsvolle omka-
dering te bieden in een 
beleidscontext van meer 
maatschappelijke waar-
dering voor vrijwilligers-
werk. (JKP-prioriteit)

Het WAT WAT-netwerk is 
hét jongereninformatie-
bureau voor de Vlaamse 
Overheid.

De Ambrassade kent de in-
formatienoden, behoeften en 
verlangens van kinderen en 
jongeren, de ondersteuning-
snoden van het jeugdwerk 
en beleidskansen rond het 
recht op wonen, zoals de 
problematiek van dak- en 
thuisloosheid.

De Ambrassade bouwt 
haar infrastructuur en 
IT-systemen optimaal 
uit in functie 
van gedeelde ruimtes 
met medegebruikers, 
medewerkers en andere 
partners.

OD6 De Ambrassade versterkt 
jeugdtoerismebeleid op-
dat kinderen en jongeren 
kunnen deelnemen aan 
kampen in kwaliteits-
volle infrastructuur en 
omgeving. 

Jeugdinformatie-
spelers over sectoren heen 
verstrekken kwaliteitsvollere 
informatie op maat van 
kinderen en jongeren.

De Ambrassade realiseert 
haar generatiedoelen 
op een kwaliteitsvolle manier 
vanuit impactgericht werken.

De Ambrassade ver-
hoogt haar expertise 
door actief in te zetten 
op netwerkbeleid en 
kennismanagement.

OD7 De Ambrassade 
realiseert, vanuit haar 
derdelijns- en regie-
functie, sterkere lokale 
jeugdwerkondersteuning 
in nauwe samenwerking 
met Bataljong en jeugd-
organisaties. 

Het Vlaams jeugdinforma-
tiebeleid wordt aange-
stuurd door een intersecto-
rale groep experts die De 
Ambrassade bijeenbrengt. 

De Ambrassade zet 
in op een experiment 
om structureel de 
vinger aan de pols van 
kinderen en jongeren te 
houden. 

OD8 De Ambrassade sti-
muleert vernieuwende 
praktijken op kruispunten 
van beleidsdomeinen 
om het recht op jeugd-
werk te realiseren voor 
kinderen en jongeren in 
kwetsbare situaties.
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