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VERSLAG 

Datum: 26 januari 2023 

 

Waarom werkt jeugdwerk eigenlijk? We zien en zeggen wel dat we jeugdwerk belangrijk vinden, maar weten we 

echt waarom #Jeugdwerkwerkt? Waarom jeugdwerk marcheert, effect heeft, rendeert? 

Met deze vraag gingen we in 2018 aan de slag. We zochten naar gemeenschappelijkheden tussen 

jeugdwerkpraktijken. We dachten na over wat ons verbindt. Zo ontwikkelde De Ambrassade in samenwerking met 

vele jeugdwerkers een taal om de waarde van jeugdwerk uit te drukken. Dit alles werd voorgesteld op het Congres 

#jeugdwerkwerkt in juni 2018 in de Ancienne Belgique. Maak kennis met: 

• de missie van het jeugdwerk, 

• het DNA van de jeugdwerker, 

• en de 5 toekomstuitdagingen waar we samen aan willen werken.   

In 2023 zijn we vijf jaar verder. Tijd om die missie, het DNA en de uitdagingen opnieuw onder de loep te nemen en 

verder uit te diepen. We gaan opnieuw aan de slag samen met het jeugdwerk en actualiseren onze agenda voor de 

toekomst.  

Als voorbereiding op het tweede congres #Jeugdwerkwerkt op dinsdag 6 juni 2023 maakten we een nieuw 

werkschema met de titel: "ImPACT van het jeugdwerk". 

 

We zullen taal geven aan onze impact en gaan op zoek naar het jeugdwerkeffect.  

  

We bereiden een pact voor, want als we in de toekomst nog steeds straf jeugdwerk willen verwezenlijken, moeten 

we ambities formuleren binnen deze zes belangrijke thema's:  

 

• Vrijwillig engagement  

• Digitale leefwereld van kinderen & jongeren  

• Mentaal welzijn  

• Jeugdinfrastructuur  

• De stem van kinderen & jongeren  

• Kruispunten 

 

Op 26 januari van 10u tot 12u werken we voor een tweede keer samen met jullie aan het stuk van het PACT dat 

gaat over de digitale leefwereld van kinderen en jongeren.  

 

Meer achtergrondinformatie? www.jeugdwerkwerkt.be     

https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkwerkt2023/congres-2018
https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkwerkt2023/congres-2018
http://www.jeugdwerkwerkt.be/
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Waarom is het thema digitale leefwereld van kinderen en jongeren zo belangrijk voor het jeugdwerk? Tijdens het 

eerste werkmoment zochten we samen naar een antwoord en kwamen tot het volgende statement:  

Jeugdwerk vertrekt vanuit de leefwereld van kinderen en jongeren en die is ook digitaal 

 

Waarom is het vandaag belangrijk om hierop in te zetten? Wat is de urgentie om rond dit thema straffe ambities te 

formuleren? Tijdens het eerste werkmoment brainstormden we in twee groepjes en clusterden nadien de 

belangrijkste waaroms:   

 

BIJBENEN 

• Het jeugdwerk loopt nu achter 

• Er zijn te weinig voorbeelden, er is geen jeugdwerkcultuur rond het digitale 

• Risico dat er een grote kloof ontstaat tussen het jeugdwerk en de digitale leefwereld van kinderen en 

jongeren 

 

VERBREDEN 

• Mogelijkheid om meer k&j te bereiken 

• Andere doelgroepen kunnen bereiken of aanspreken 

• Grote groep k&j die zich niet aangesproken voelen door de bestaande klassieke vormen van JW 

   Kans om te verbreden 

 

TOEGANG TOT DE DIGITALE WERELD VERBETEREN 

• Rekening houden met (digitale) toegang voor iedereen 

• Inclusief werken (toegankelijkheid) 

 

NETTIQUETTE 

• Slecht in je vel voelen heeft heel vaak een online component 

• Online heeft ook invloed op sociale leven van jongeren (nettiquette) 

• Mediawijsheid 

 

POSITIEVE PERCEPTIE 

• Kans om vooroordelen de wereld uit te helpen (bv. gaming) 

 Positieve in de kijker zetten 

 “Is het wel verantwoord om k&j voor een scherm te zetten?” 

• Perceptie op de digitale leefwereld verbeteren (positieve kanten in de verf zetten) 

 

KANSEN ROND STEM 

• Er liggen veel kansen in het digitale om als jongere je stem te laten horen 
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Nadien maakten we een Theory of Change. We formuleerden ambities op middellange termijn. Als het gaat over de digitale leefwereld van kinderen en jongeren, 

waar willen we dan staan over 5 jaar, op het Jeugdwerkwerktcongres van 2028? Nadien keken we naar de dingen die we vandaag in beweging moeten zetten om 

daar te geraken. We splitsen al deze dingen op in 3 categorieën: 1. Wat moeten we op het congres van 6 juni 2023 doen? 2. Wat moet het jeugdwerk naast dit 

congres doen? 3. Wat moeten beleidsmakers doen?  

Er staan momenteel heel wat ideeën in de kollom van de acties. Dat wilt niet zeggen dat we deze allemaal gaan uitvoeren. In latere fase kiezen we prioriteiten.  

 

Interventie/actie 

1. Wat moeten we op het congres 

van 6 juni 2023 doen?  

3. Wat moeten beleidsmakers doen? 

Controlesfeer 

Verwacht resultaat op korte termijn 

OUTPUT 

Invloedsfeer 

Verwachte verandering op 

middellange termijn (=5 jaar verder) 

Wat zijn onze AMBITIES?  

OUTCOME 

Interessesfeer 

Verwachte impact op lange termijn 

IMPACT 

1. Wat moeten we op het congres 

van 6 juni 2023 doen?  

2. Wat moet het jeugdwerk naast dit 

congres doen? 

  

3. Wat moeten beleidsmakers doen? 

Te weinig plaats in de tabel voor 

bovenstaande vragen. We plaatsten 

alles hieronder 

 

 

 

Over 5 jaar…   

• zijn alle jeugdwerkers zich 

bewust van de digitale leefwereld 

van k&j en zien ze er de kansen 

en uitdagingen van in 

• vinden jeugdwerkers het 

vanzelfsprekend om te 

vertrekken vanuit de digitale 

leefwereld van kinderen en 

jongeren 

• zijn alle jeugdwerkorganisaties 

een veilige omgeving voor 

• Straf en kwaliteitsvol jeugdwerk. 

Vandaag en over vijf jaar 

• Meer maatschappelijke 

waardering voor het jeugdwerk 

• Meer jeugdwerk voor meer 

kinderen en jongeren 



 

#Jeugdwerkwerkt aan de digitale leefwereld van kinderen & jongeren – Werkmoment 2    •   26 januari 2023   •   pagina 4 > 12 

kinderen en jongeren om aan 

mediawijsheid te werken 

• is het jeugdwerk een 

toegankelijke toegangspoort 

naar de digitale wereld 

• spreken we meer doelgroepen 

aan door met het jeugdwerk in te 

zetten op een aanbod dat vertrekt 

vanuit de digitale leefwereld 

• draagt het jeugdwerk bij aan de 

positieve perceptie van de 

digitale leefwereld van kinderen 

en jongeren 

 

Progress markers / indicator  Vooruitgang in attitudes van 

jeugdwerkers rond de digitale 

leefwereld in kaart brengen: 

Nulmeting -> binnen 5 jaar 

verbetering? 

 

 

 

 

 

• Vorming voor jeugdwerkers over de digitale leefwereld van kinderen en jongeren 

• Inspiratiemarkt – digitale proevertjes. Eventueel in samenwerking met Jef lab (Jeugd en Film). Zij bouwen ieder jaar een inspiratiemarkt op 

DigItUp. https://www.jeugdfilm.be/jef-makers/jef-makers/gamelab     

• Panelgesprek rond de negatieve perceptie over de digitale leefwereld. ‘Het is not done om kinderen in de vrije tijd voor een laptop te zetten.’ 

Hierbij voldoende mogelijkheden tot interactie voorzien. Panels vooral vullen met jongeren die zelf dingen ondernemen in de digitale leefwereld 

(vb. Doof Jong Vlaanderen die via TIK TOK jongeren gebarentaal leren, …) 

• Vorming over digitale leefwereld: wie volgen jongeren op tik tok, zitten ze nog op You tube? Hoe ziet de digitale leefwereld van kinderen en 

jongeren eruit? Eventueel samen met Apestaartjaren of Mediawijs? Link in de Kabel heeft ook een workshop over digitale leefwereld. Of vertrekkend 

https://www.jeugdfilm.be/jef-makers/jef-makers/gamelab
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vanuit een verhaal van een jongere. Onderzoek combineren met verhalen van jongeren. Of onderzoeksresultaten voorleggen en jongeren hierop 

laten reageren.  

• Plaatsbezoek: Molengeek is een tech ecosysteem in het hartje van Molenbeek te Brussel. Onze missie is de technologiesector toegankelijk te maken 

voor elke persoon die wenst te surfen op de digitale golf, ongeacht afkomst of opleidingsniveau. MolenGeek bestaat uit drie hoofdpijlers: een 

coworking space; langdurige opleidingen en opleidingen van korte duur; en dynamische evenementen zoals de Hackathons, de Geektalks  

• Plaatsbezoek: Gluon – In samenwerking met verschillende partners ontwikkelen we GLUON Labs. Tijdens de vakantie en op woensdagmiddagen 

komen jongeren tussen 14 en 18 jaar samen en ontwikkelen een eigen project of technologisch prototype. Ze leggen de basis voor nieuwe digitale 

toepassingen en leren programmeren. De GLUON Labs worden begeleid door ICT-experts en kunstenaars. 

• Inspiratiesessie rond samenwerken met bibliotheken. Zij hebben vaak geïnvesteerd in digitaal materiaal maar bereiken niet altijd veel jongeren. 

Jeugdwerkorganisaties en bibliotheken zouden elkaar kunnen versterken. Vb. Muntpunt met De Grid, Samenwerking tussen Skillz en de bib in Deurne 

• GSM beleid, digitale wereld tijdens kampen/vakantie…. De plek van gsm, bereikbaarheid etc in de kampen. Hoe we het ofwel omarmen om mensen 

‘in te lichten’ of hoe we het als vijand zien…   

• Capital - JOBX is een unieke beleving binnen CAPITAL, waar jongeren tussen 15 en 25 jaar kunnen kennis maken met de arbeidsmarkt en dit aan de 

hand van vooruitstrevende technologie. 

• MAKS (Media Actie Kuregem) vzw. Coding school, digitale inclusie 

• Jeugdcentrum L’ilo van Habbekrats in Brussel over de aantrekking van digitale tools. https://www.hln.be/brussel/nieuw-jeugdcentrum-lilo-opent-

weldra-de-deuren-in-hartje-brussel~a3c54993/  

 

• Veel mooie voorbeelden zichtbaar maken (bv. in Bankier/Hopper materiaal rond digitale leefwereld aanbieden en uitstallen, publicaties, 

vormingen) 

• Verder zoeken naar alternatieve financiering want materialen zoals laptops, VR-brillen, … zijn duur: Zoeken bij lokale besturen, Bedrijven uit 

privésector, BIG TECH! 

• De digitale leefwereld van kinderen en jongeren een plek geven in de geattesteerde kadervormingstrajecten. We willen geen extra competentie, 

maar de digitale reflex moet verweven zitten in verschillende andere competenties. (Vb. competentie rond integriteit => werk ook rond 

cyberpesten) 

• Digitaal vormingsplatform ontwikkelen dat jeugdwerkers (zowel beroepskrachten als vrijwilligers) handvaten geeft om te vertrekken vanuit de 

digitale leefwereld van kinderen en jongeren. Dit kan aangevuld worden door verschillende JW-organisaties. Op het platform staat veel inspiratie 

om activiteiten op te zetten vanuit de digitale leefwereld en er staan tips om als jeugdwerker te vertrekken vanuit deze digitale leefwereld. 

(Samenwerking tussen Mediawijs, Mediaraven, JEF, Stampmedia, De Ambrassade, …?)  

• Op zoek gaan naar mogelijkheden om digitale materialen te delen met scholen, bibliotheken, … zodat de financiële drempels voor de aankoop van 

materiaal worden weggewerkt. 

https://molengeek.com/opleidingen/?lang=nl
https://gluon.be/nl/
https://www.muntpunt.be/de.grid
https://www.skillz.be/be/
https://www.capitalbelgium.be/nl/programmas/programma-jobx/
https://maksvzw.org/
https://www.hln.be/brussel/nieuw-jeugdcentrum-lilo-opent-weldra-de-deuren-in-hartje-brussel~a3c54993/
https://www.hln.be/brussel/nieuw-jeugdcentrum-lilo-opent-weldra-de-deuren-in-hartje-brussel~a3c54993/
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• Meer samenwerkingen met organisaties die een specifiek aanbod hebben rond digitale leefwereld. We moeten deze overzichtelijk in kaart brengen, 

eventueel met de hulp van lokale jeugddiensten. 

• Vormingen voor professionele jeugdwerkers. Zoals de opleiding mediacoach, maar dan minder intensief zodat meer jeugdwerkers zich aangesproken 

voelen. 

• Tool voor jeugdwerkers en jeugdwerkorganisaties om competenties te checken, gelinkt aan vorming. Davy Nijs ontwikkelt momenteel een 

reflectietool rond digitale competenties i.s.m. JINT. 

• Plek waar jeugdwerkers met vragen terecht kunnen. Vb. Mediawijs voor jeugdwerk of soort Vlaamse VERKE voor jeugdwerk 

• Aanspreekpunt digitale leefwereld per organisaties (zoals API). Misschien is de Mediacoach opleiding al een eerste aanzet.  

 

 

Er werden drie interessante onderzoeken uitgevoerd rond digitaal jeugdwerk. Ze leverden alle drie interessante aanbevelingen op. Hieronder brengen we ze 

samen en formuleerden we er enkele bedenkingen vanuit de werkgroep bij.  

 

 

• Maak in eerste instantie werk van een visietekst over digitaal jeugdwerk in samenwerking met het jeugdwerk volgende onderdelen: 

- een duidelijke definitie van digitaal jeugdwerk 

- een overzicht van verschillende formats 

- een overzicht van richtlijnen en criteria waaraan moet worden voldaan 

- een overzicht van mogelijke tools en platformen 

- goede praktijkvoorbeelden. Maak deze eveneens online toegankelijk en raadpleegbaar voor jeugdwerkorganisaties. Wij gaan zelfs 

nog een stapje verder en willen graag de oprichting van een expertise centrum rond de digitale leefwereld. Een Vlaamse Verke. 

• Zet vervolgens in op de realisatie van een duidelijk afsprakenkader voor digitaal jeugdwerk. Werk dit afsprakenkader uit in lijn met de uitgewerkte 

visietekst (zie boven) en zorg dat het volgende onderdelen omvat:  

- definitie digitaal jeugdwerk 

- richtlijnen en criteria waaraan moet worden voldaan 

- plaats van digitaal jeugdwerk binnen jeugdwerkmodules Momenteel is het erg moeilijk om digitale activiteiten te registreren. 

Denk bijvoorbeeld aan een Minecraftserver waar jongeren kunnen komen en gaan om te spelen en bouwen. Hoe kan je bij hen 

registreren wat hun geboortejaar is en vanuit welke provincie ze deelnemen?  
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In het traject richt het geïntegreerd decreet ligt op tafel om binnen de vormingsmodule ook digitale vormingen toe te laten. Maar 

waarom kan dit ook niet voor de activiteitenmodule en de module rond ondersteuning van lokale groepen?  

- competentieprofiel professionele jeugdwerkers. 

• Zorg tot slot voor een subsidiewijzer waarin wordt geduid welke aspecten van digitaal jeugdwerk gefinancierd kunnen worden binnen het huidige 

decreet van jeugdwerk, met name wat betreft: 

- De subsidiekosten voor hard- en software van jeugdwerkorganisaties en hun cliënteel 

- de subsidiekosten voor internettoegang van jeugdwerkorganisaties en hun cliënteel 

- de financiering van digitale inclusie acties zoals opleiding en vorming van professionele en vrijwillige jeugdwerkers Er wordt 

momenteel veel gefocust op digitale inclusie in projectoproepen. We moeten bewaken dat er ook voldoende projectoproepen met 

een andere insteek zijn. Denk bijvoorbeeld aan een digitaal activiteitenaanbod. 

- de financiering van nieuwe en experimentele initiatieven. 

 

 

Acties in het groen 

Beleidsaanbevelingen in het blauw 

• Set up tenable practices – Zet praktijken op met een lange termijn impact 

It is important that developed practices are tenable/ sustainable and can have a long-term impact. This requires several aspects. Namely, there is a need for more 

preliminary and subsequent research regarding the implementation of a service. Looking into and involving the target audience is of equal importance as setting 

up an easy-to-use practice. To make it attractive and useful for youngsters, in the long run, make sure to investigate their needs beforehand, as well as afterwards 

researching how the users feel about the service and how it could be improved to reach and support as many people as possible. This is especially the case for 

online youth work, to make sure the target audience is actually being reached, and the desired goals are at least partly attained. 

Ergo, to make the practice more tenable, it is a good idea to execute preliminary research (needs target group, stakeholders, previous services with a similar focus, 

etc.), e.g. what can a new e-participation platform learn from a previous one? After the implementation, impact measurement and effectiveness research should 

be performed for each of the goals set out to attain. Youth workers already often ask for feedback from their participants, which creates a great starting point, 

but we recommend the organisation of a pilot study or beta-test with a small part of the target audience. This can be done by involving youngsters via schools, 

youth work organisations, etc. A pilot (small-scale preliminary) study can help to define the validity of the practice. It not only tests the effectiveness of the 

service/ tool but can also give an idea on how feasible the activity is, e.g. relating to cost and man-hours. 

Providing youth workers with a practical how-to guide or an overview of whom they could partner with on a European and a national/ regional level, would be 

advantageous. In addition, financial support tends to be an obstacle to working more sustainably, e.g. providing enough hardware. Creating European or even 

international financial possibilities, an overview, and even bringing stakeholders together could prove to be effective in Flanders due to the ad-hoc and standalone 

nature of some of the activities. 
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Pertaining to tenability/ sustainability is also digital literacy among youth workers/ trainers, which will be discussed in the paragraph below. 

 

 

• Pay attention to digital inclusion and digital literacy of participants and youth workers - Besteed aandacht aan digitale inclusie en digitale 

geletterdheid van deelnemers en jeugdwerkers 

For both counselling and learning, there needs to be a strong emphasis on digital inclusion and digital literacy. It is often assumed that youngsters know their way 

around technology, but it is not only age that determines digital ex- or inclusion. Van Deursen (2018) mentions disability and (lack of) education as risk factors. 

Asmar et al. (2022, p.306), notes, however, that “while socio-demographics continue to play a role, the extent to which they lead to digital exclusion is influenced 

by additional factors. […] the impact of COVID-19 in Flanders (Belgium) points at the importance of social support as a crucial indicator of mechanisms of exclusion.” 

These results are backed up by our analysis, ‘t Salon and Appelsien mentioning the isolation and need for support/ structure during COVID-19, and Brake-Out 

checking if their target audience had proper support at home to participate. Apart from support in access (devices, internet connection, tools), as this requires a 

certain financial budget depending on your target audience, attention should also be paid to digital literacy. Due to youth works’ playful nature, a trustworthy 

environment is created where youngsters are free to experiment and participate without specific/ set learning targets. This could have a positive influence on 

vulnerable youth. It is important to stress that youth workers can also pay attention to digital literacy in different ways, e.g. differentiating in the type of digital 

youth work (online, blended, physical), but also the focus (instrument, content, activity). 

But also, for youth workers who facilitate the digital activities, additional support to sharpen their digital skills might be required, as they are not all digital experts. 

Hence, the concrete recommendations are: 1/ to provide youngsters with the means to participate, like access to hardware and software, when needed, 2/ to 

inform and involve youth workers about digital inclusion and how they can increase digital literacy amongst participants, as youth workers are often in a perfect 

position to support youngsters on these matters, and 3/ to provide youth workers with the information and means to seek help from stakeholders working on 

(digital) inclusion. 

 

• Organise train-the-trainer sessions - Organiseer train-de-trainer sessies  

In Flanders, youth workers and other non-formal educators are encouraged to pay attention to digital/ media literacy in their activities via e.g. the renewed youth 

and children’s’ rights’ policy plan 2020-2024 (De Vries & Van Roelen, 2021). Nonetheless, it is not necessarily easy for youth workers to cope with digital youth 

work, as they do not always have the right competences or resources. In Flanders there is no generally required preliminary training for youth workers and the 

training for volunteers does not focus on digital literacy (Vermeire et al., Nijs, 2021). Nijs (2021) mentions the need for a general framework. This framework 

should include digital literacy as a category, as there should be room for capacity building of youth workers (train-the-trainer activities) (see ‘Pay attention to 

digital inclusion and digital literacy of participants and youth workers’). It is important that youth workers are aware of youngsters’ environment and cultural 

context. Therefore, they should be given the opportunity to take part in a flexible, accessible training.  

Training youth workers is not only about informing them about inclusion strategies, but also needs to focus on their digital competences. Most respondents were 

already familiar with working at least partly online, such as using social media to reach their target audience. Nevertheless, the organisations that had one-on-one 
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contact with their target audience (facilitators, not second-line providers), mentioned the importance of their own skill/ knowledge. This is also noted in Vermeire 

et al. (2022), that mainly studied and interviewed frontline workers. Respondents also mention obstacles like busy schedules and a lack of financing (as previously 

mentioned in the recommendation ‘Sustainability’). This makes it difficult to find accessible training adapted to their needs. Organisations made up for their lack 

of knowledge/ skill by setting up collaborations, something that should be encouraged due to the knowledge-sharing opportunities. A good example to encourage 

this, are the peer learning events set up by SNAC DIGI. 

• Set up tenable/ sustainable partnerships – Zet langdurige en duurzame partnerschappen op 

In addition to training opportunities for youth workers, it is also important to focus on knowledge-sharing and partnerships: “Through knowledge sharing, 

organisations get to know other tools, platforms and even target groups, which ultimately strengthens their practice” (Vermeire et al., 2022, p.68). This way, the 

partnerships meet possible shortcomings, and the institutions can complement each other's expertise. This is an opportunity also mentioned by the respondents. 

As mentioned in previous recommendations, European networking should provide support and interesting future partners, but it is also important to create a 

qualitative partnership from the start, setting up clear expectations and learning to understand the other’s work method and jargon before undertaking action. 

 

• Provide guidelines for online youth work - Geef richtlijnen voor online jeugdwerk 

Several respondents ponder on the unclarity of regulations for setting up online practices. There is a European definition of digital youth work, as well as inspiration 

by providing good practice examples, however, there are no clear guidelines. Especially relating to online youth work there is a need for transparency. It could 

prove fruitful to create understandable and feasible guidelines/ tips and tricks for setting up an internal protocol for online spaces on a European level. Member 

states could then translate and adapt the document to adapt it to their national/ regional context. The guidelines should include the need for a code of ethics for 

online practices to provide both youngsters and youth workers clarity on the boundaries of online spaces (e.g. what can and cannot be said), importance of structure 

as well as autonomy, the rules in an online environment, like how available and active youth workers should be online, the option of online peer-to-peer counselling 

or counselling from professionals, do youngsters provide their own hardware or does the organisation take care of that for them, etc. Tips could include the 

importance of the involvement of youngsters with setting up the online space and asking for their input regarding to the code of conduct, e.g. what would make 

them feel safe? Would they want people their age to moderate or leave that up to the youth workers?  

Therefore, provide a framework as a starting point. The framework should at least include the definition and goals of digital youth work, the types of digital youth 

work, criteria that should be met for the different types of digital youth work relating to training and counselling practices, what digital competences youth workers 

should possess, and good practices and interesting stakeholders (listed by expertise), as well as tips on setting up digital activities. 

 

• Have a clearly defined goal and target audience – Heb een duidelijk omschreven doel en doelgroep  

Related to the previous recommendation, is the need for clearly defined practices, especially relating to the target audiences and the goal(s) that a practice wishes 

to reach. By using the framework on digital (or online) youth work, youth workers have a starting point. However, before starting or implementing, it is important 

to decide on the goal (e.g. train, counsel, or both?, work on digital competences or social skills? Etc.). But when deciding on a certain goal, the target audience 

needs to be selected. Here, several questions need to be asked: what do they need and how can we be of help in that certain area? Do we have the right expertise 
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in-house or do we need to involve others? Do our youngsters have access to hardware/ software to join online or do we need to provide them with these things? 

What is their digital competence level? Would it be more effective if the activity was blended and there was a trainer present? What method do we use for the 

online activity, e.g. slow learning, gamification, playful learning, feedback loop, self-sufficient learning, one-on-one, …? 

 

• Include youngsters in participation & co-creation trajectories – Betrek jongeren in participatie en cocreatie trajecten 

The last recommendation pertaining to Flanders, focusses on youngsters’ involvement. All respondents affirm the importance of the participation of youngsters in 

creating digital experiences. Being demand-driven and listening to their perspective seems to be crucial in creating something truly meaningful and effective. 

Further, it remains key to clearly delineate the target group. An activity specifically designed for youngsters without e.g. a stable home situation/ parental figure 

might not be as appealing to other youngsters. This highlights that motivating youth workers and providing them with easily comprehendible tools to organise and 

establish co-creation and participation discussions, is crucial. In addition, strengthening knowledge-sharing with stakeholders experienced with co-creation (with 

vulnerable youth) would provide useful, taking the time to properly work out all aspects and do beta-testing, and preliminary research into the target group forges 

a strong base for future participation. 

 

 

Acties in het groen 

Beleidsaanbevelingen in het blauw 

 

• Het concept 'digitaal jeugdwerk' kan mensen afschrikken. Evolueren naar hybride/gemengd jeugdwerk is een natuurlijk proces.  

• Er is geen specifieke vooropleiding voor 'jeugdwerker' in Vlaanderen (bv. bacheloropleiding), dus de vooropleiding voor digitaal jeugdwerk is erg 

programma-afhankelijk. Een algemeen kader voor jeugdwerkers ontbreekt.  

• In Vlaanderen is er veel expertise in het opleiden van jongeren tot animator in het jeugdwerk ('kadervorming'). In het competentiekader voor 

animatoren in het jeugdwerk is weinig specifiek opgenomen over digitale competenties (enkel in relatie tot het gebruik van foto's op sociale media). 

De vraag is of hier meer specifieke aandacht aan besteed moet worden, of dat deze competenties gedekt kunnen worden door 'uit te gaan van de 

leefwereld van kinderen en jongeren'.  

• Het hebben van digitale competenties is geen voorwaarde om een goede jeugdwerker te zijn. Bij de selectie van jeugdwerkers (beroepskrachten of 

vrijwilligers) zijn een gezonde belangstelling voor ICT en digitale media en inzicht in en belangstelling voor de digitale leefwereld van kinderen en 

jongeren als criteria anno 2021 uiterst belangrijk.  

• Afhankelijk van hoe de organisatie ‘digitaal’ gebruikt (digitaal als instrument, digitaal als inhoud, digitaal als activiteit), zijn bepaalde competenties 

belangrijker dan anderen.  

• Competentiemodellen zijn niet onbekend, maar worden nauwelijks gebruikt. Er zijn nog geen specifieke Vlaamse modellen voor Digitaal Jeugdwerk.  
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• Dezelfde conclusie wordt getrokken voor de zelfbeoordelingstools.  

• Er is wel opleidingsmateriaal te vinden, maar dat focust meestal op Digitaal Jeugdwerk als 'inhoud' of 'activiteit'. Het is moeilijker om materialen te 

vinden die focussen op 'digitaal als een tool' binnen blended digitaal jeugdwerk, waar digitaal is geïntegreerd als een tool om activiteiten te 

verrijken. Uitgaan van het digitale is geen automatische reflex van jeugdwerkers.  

• Een interessante invalshoek voor training is "hoe bereik je andere jongeren, verbreed je je doelgroep met digitaal jeugdwerk?".  

• Organisaties die covid als katalysator namen, focussen meestal op: hoe kunnen we digitaal (blijven) communiceren? Sommige acties die tijdens 

covid zijn ondernomen, lijken te zijn verstomd. In vergelijking met e-health praktijken is het ook voor Digitaal Jeugdwerk te zeggen dat 

'Implementatie' ook hier vaak afwezig is.  

• Er zijn heel wat jeugdwerkorganisaties die opleidingen en materialen aanbieden aan het veld, maar in heel wat gevallen wordt er verwezen naar 

het materiaal van Mediawijs (Vlaams Kenniscentrum voor digitale en mediawijsheid).  

• We moeten kijken naar blended opleidingsprogramma's om jongeren op te leiden tot animator in het jeugdwerk ('kadervorming'). Er is veel expertise 

in Vlaanderen, maar weinig 'innovatie' in deze. Iets wat te verkennen valt is het geven van opleidingen via de smartphone (dus dit is een 

opportuniteit om kwetsbare jongeren te bereiken).  

• Er zijn nog geen specifieke Vlaamse modellen van zelfevaluatie-instrumenten voor Digitaal Jeugdwerk.  

• Er zijn andere trainings- en ondersteuningsbehoeften van professionele of vrijwillige jeugdwerkers. Een zelfevaluatietool of training wordt best 

aangepast aan de manier waarop de jeugdwerker het digitale in zijn werk wil gebruiken.  

• Er zijn twijfels over de bruikbaarheid van zelfevaluatie-instrumenten voor vrijwilligers.  

• Een zelfevaluatie-instrument op organisatieniveau kan ook interessant zijn, niet iedereen hoeft alles te weten of te kunnen.  

• organisaties met meer ervaring kunnen andere organisaties ondersteunen. Een lerend netwerk op nationaal niveau kan interessant zijn.  

• Wie kan in Vlaanderen het voortouw nemen om de ontwikkeling van Digitaal Jeugdwerk te ondersteunen?  

 

Om onze aanbevelingen extra kracht bij te zetten, namen we een puntje op in de fact Sheet Media & Mediawijsheid van het memorandum van de Vlaamse 

Jeugdraad. Dat ziet er als volgt uit:  

• Ga voor digitale toegankelijkheid en verklein de digitale kloof door digitale apparaten, toegang tot internet en kennis gratis (of aan zeer lage 

tarieven) en automatisch beschikbaar te maken voor alle kinderen en jongeren. Voorzie daarnaast voor de meest kwetsbare kinderen, jongeren en 

hun opvoedingsverantwoordelijken fysieke aanspreekpunten om te ondersteunen bij administratie of toegang tot de digitale wereld. -VL & FED 

• Nieuwe en sociale media vragen kennis en begeleiding, maar hebben ook heel wat positieve kanten en kansen voor sociaal weefsel, niet alleen 

risico’s. Neem mediawijsheid op als structurele en duurzame beleidsambitie, over legislaturen en beleidsdomeinen heen in verschillende vormen 

van kennisopbouw (niet alleen binnen onderwijs). Blijf investeren in een expertisecentrum mediawijsheid, in nieuwe kennis, campagnes, 

experiment en begeleiding en bouw een mediawijsheidsbeleid uit. – VL 

• Verbeter en versterk op federaal en Europees niveau de regelgeving rond o.a. digitale inclusie, online strafbare feiten, online bescherming, 

nepnieuws, haatspraak en advertenties. FED&EU 
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• Zorg voor kwalitatieve vrije tijd in de digitale leefwereld door jeugdwerk ruimte te geven hiermee te experimenteren en dit te erkennen. – VL 

• Zet in op positieve beeldvorming van alle kinderen en jongeren in de samenleving door een mediastrategie die actief inzet op jonge mensen voor en 

achter de schermen naar aantal, diversiteit en inhoud -VL 


