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VERSLAG 

Thematraject jeugdinfrastructuur 
Datum: 26 januari 2023 

Aanwezig: Marie de Cannière (Jeugddienst Stad Leuven), Geerte Marreel (KSA), Jochem Van Staey (Scouts en Gidsen), Ellen Volon (Chirojeugd Vlaanderen), Elias 
Vanhaverbeke (Jeugddienst Ieper) Peter Bosschaert (De Ambrassade), Tina Schuermans (De Ambrassade) 

 

Vooraf: 

Na het eerste themamoment eind november bouwden we tussentijds verder op de input die werd toegevoegd aan het verslag. De wijzigingen zitten vooral in 
de Theory of Change-tabel. Zie blz. 4. 

 

 

1 Waarom is jeugdinfrastructuur een belangrijk thema voor jouw organisatie? Wat is de urgentie? 
Waarom is dit thema nu belangrijk voor jouw organisatie?  

 Aanvulschema, zie dit Miro bord, tabellen linksboven. 

 Veel uitdagingen:  

o Vaststelling: Er is momenteel geen Vlaams Jeugdwerkinfrastructuurbeleid dat structureel acties uitzet om lokaal jeugdwerk te 
ondersteunen.  

o Heel vaak krijgt Formaat vragen om lokale besturen te begeleiden bij de ‘problematiek van hangjongeren’. Maar het ontbreekt vaak aan 
aantrekkelijke ruimtes voor jongeren om te zijn. 

o Jeugdinfrastructuur wordt buiten de stad vaak naar de rand van de gemeente geduwd, terwijl dat eigenlijk in de kern van het dorp moet zitten 
(erkennen van jeugdwerk als creator van sociaal weefsel). 

o Van kwalitatieve gebouwen, de echte infrastructuur, een speerpunt maken en daarop inzetten.  

o De structuren waarop het jeugdwerk in het verleden kon inzetten (de zuilen) brokkelen af.  
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o Scholen zetten samenwerkingen stop of de terbeschikkingstelling van schoolinfrastructuur voor speelpleinen, vakantieaanbod wordt een pak 
duurder. 

o Heel veel infrastructuur is door parochies gezet, maar dat geld is op. Lokale besturen zien de rekeningen oplopen. Spaarcenten zijn opgebruikt 
tijdens covid, nu zijn de lopende rekeningen de opslorpers van middelen. Het wordt dus voor iedereen en voor alles financieel moeilijk.  

o Signalen bisdom Antwerpen en vragen omtrent de parochiale infrastructuur 

o Ruimtes worden onderbenut 

o Door toenemend druk op ruimte zal de intensivering een ander gebruik van ruimte genereren: de transitie naar meer ruimte delen is volop aan 
de gang. Dit heeft een grote impact op de eigenheid van jeugdwerkgroepen en de tevredenheid van groepen tav hun ruimte (cf. 
lokalenonderzoek slide 13) 

o Vaststelling: er is minder tevredenheid bij gebruik van infrastructuur van scholen, privé-partners of privépersonen. De verwachtingen van vb. 
ouders tav infrastructuur zijn te groot. Discussie kwaliteit van jeugdinfra vs pragmatiek en betaalbaarheid komt hier bovendrijven. 

 Vandaar: Hoe willen we ons als sector efficiënter organiseren om verenigingen te ondersteunen bij vragen rond infrastructuur? In dat efficiënter organiseren 
zitten ook financiële winsten.  

 Een soort meta-niveau komt bovendrijven. Welke functie heeft jeugdruimte binnen een gemeenschap? Sociaal weefsel, plek om te zijn, vertrouwen voor 
ouders, ruimte voor experiment, veilige thuisbasis, … 

 Gaan we verengen tot infrastructuur of het breed houden tot jeugdruimte?  

 Jeugdinfrastructuur (het gebouw) wint aan belang in vergelijking met jeugdruimte (jeugdruimte is breder en vager). Vanuit kindvriendelijkheid heb je meer 
discussie die gaande is over de kwalitatieve invulling van jeugdruimte. Door speelprikkels te installeren wordt vaak tegemoet gekomen aan ruimte voor 
kinderen, maar kwalitatieve jeugdplekken voor jongeren blijven een hiaat. 

 

Conclusie 

De grote urgentie voor dit thema liggen bij:  

 Te veel regulitis 

 Te weinig financieel kader/ back up bij het jeugdwerk 

 Kleiner maatschappelijk draagvlak voor jeugdinfrastructuur (overlast ed) 

 Discussie over de bevoegdheid en beslissingsniveau van jeugdwerkinfrastructuur (na discussie lokaal of Vlaams is dit thema losgelaten?). 

 Ongekend / onzeker juridisch kader 

 Grote vraag naar en klein aanbod van gepaste jeugdwerkinfrastructuur 
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2 Theorie of Change 

Interventie 

Welke acties of welk project zet je op? 

Verwacht resultaat op 
korte termijn  

Output/controlesfeer 

Verwachte verandering 
MLT 

= AMBITIE 

Outcome/invloedsfeer 

Verwachte impact 
op LT 

Impact/ 
interessesfeer 

Wat kunnen we ondernemen tijdens het Congres imPACT van het jeugdwerk op 6 juni 2023? Wat moet er 
gebeuren/veranderen om deze 
verwachte verandering op MLT 
waar te maken? 

TIP: Denk out of the box 

Wat is de verandering op 
middellange termijn, dus over 
twee tot vijf jaar op ons 
volgend congres? 

Welke ambitie formuleren we? 

 

Welke acties vragen we aan de beleidsmakers?  

 
1.1.1 Er worden samenwerkingsovereenkomsten en doelstellingen uitgewerkt met 
Scwitch, Pulse, Vlaamse Bouwmeester, juridische diensten en andere partners waar 
(boven)lokaal en Vlaams jeugdwerk advies aan kan vragen. (2024) 

A. Wat is het resultaat bij 
beleidsmakers? 

1.1 Er worden een slimme 
samenwerkingsverbanden 
opgezet om 
jeugdinfrastructuur te 
ondersteunen.  

 

 

 

1. Jeugdwerk heeft een 
duidelijk aanspreekpunt 
jeugdinfrastructuur met 
een breed netwerk en 
expertise om 
ondersteuning te bieden 
aan het jeugdwerk en 
andere stakeholders.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Straf en 
kwaliteitsvol 
jeugdwerk.  

• Meer jeugdwerk 
voor meer 
kinderen en 
jongeren 

• Meer 
maatschappelijke 
waardering voor 
het jeugdwerk 

1.1.2 Het jeugdwerk, De Ambrassade, departement Jeugd en andere stakeholders 
richten een Aanspreekpunt Jeugdinfrastructuur op en maken afspraken over 
taaksetting, takenverdeling…  (2024-2026) 

1.2.1 De Ambrassade vernieuwt in 2023 de website jeugdlokalen.be. Deze website 
wordt afgestemd op het vernieuwde jeugdmaps.be dat ook fungeert als portaal. 

1.2 Er is een online plek 
waar duidelijke informatie 
over jeugdinfrastructuur 
wordt verzameld en 
geüpdatet. 

 

 

 

 

 

1.2.2 Er is een online opvolgtool voor jeugdwerkinfrastructuur voor lokale groepen 
en lokale besturen. De jeugdwerkorganisaties zetten de lijnen uit voor dit 
‘Lokalenvisum’. Het wordt nadien door Scouts en Gidsen Vlaanderen uitgewerkt 
(tegen eind 2023) en duurzaam ontwikkeld om nadien, ondersteund door DCJM, uit te 
rollen naar heel het jeugdwerk gelinkt aan andere tools noodzakelijk in regelgeving 
zoals Energie ID, Jeugdmaps 3.0 ifv onroerende voorheffing. 

1.2.4 De data uit het Lokalenvisum wordt gebruikt als start voor het Vlaamse 
Jeugdwerkinfrastructuurbeleid. 
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1.2.5 We pleiten voor een uitbreiding van het verenigingsloket als toegangspoort 
met (het bijhouden van) de staat van jeugdwerkinfrastructuur in Vlaanderen en het 
geven van een overzicht over de verplichtingen (keuringen en dergelijke). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jeugdwerk heeft 
duurzame, betaalbare, 
kwalitatieve en 
gemeenschaps- 
vormende jeugdinfra- 
structuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 Het boekingssysteem Kampas wordt uitgebreid voor het zoeken en boeken van 
alle jeugdinfrastructuur, ook naar sport, onderwijs, welzijn en cultuur. 

 

2.1.1 We updaten de visie op jeugdinfrastructuur en breiden deze samen met het 
jeugdwerk en expertenorganisaties uit tot een gedragen referentietekst.  

2.1 Er is een visie op 
duurzame, betaalbare, 
kwalitatieve en 
gemeenschaps- 
vormende jeugdinfra- 
structuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 De Ambrassade organiseert met het jeugdwerk een Europese uitwisseling die 
met goede voorbeelden inzet op het inspireren naar die transitiebeweging voor 
jeugdinfrastructuur (2023) 

 

2.1.3 De Ambrassade organiseert met het jeugdwerk jaarlijks inspiratiedagen 
jeugdinfrastructuur voor organisaties en lokale besturen met het oog op het 
inspireren van deze doelgroepen (richting duurzame, betaalbare, kwalitatieve en 
gemeenschapsvormende jeugdinfrastructuur.) 

 

2.1.4 Er wordt door het departement CJM om de X-aantal jaar een Vlaams Onderzoek 
Jeugdwerkinfrastructuur opgezet, in opvolging van het Lokalenonderzoek van de 
jeugdbewegingen (2022). 

 

2.1.5 De Ambrassade is gedurende de beleidsperiode vanuit het perspectief van 
jeugdwerkorganisaties een partner bij de ontwikkeling van de langetermijnvisie over 
jeugdwerkinfrastructuur en rapporteert in hoofdlijnen over de inspanningen. 
(jaarlijks) 
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2.2.1 We werken aanbevelingen uit en gaan richting verkiezingen van 2024 in gesprek 
met partners en beleidsmakers voor meer budget en laagdrempeligere Vlaamse 
investeringssubsidies voor jeugdwerkinfrastructuur. (2024-2025) 

 

2.2 Lokale besturen en de 
Vlaamse Overheid spreken 
haalbare ambities uit om 
de kwaliteit van 
jeugdinfrastructuur in 
Vlaanderen duurzaam op 
te volgen en te verbeteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Het DCJM geeft jaarlijks via een bevraging van lokale besturen,  cijfermateriaal 
uit Jeugdmaps 3.0, het verenigingsloket en de data uit Energie ID een stand van zaken 
aan het jeugdwerk over de staat van lokale jeugdwerkinfrastructuur in Vlaanderen. 

 

2.3.1 We werken aanbevelingen uit en gaan richting de verkiezingen van 2024 in 
gesprek met partners en beleidsmakers voor meer budget voor, en structurele 
opvolging van de staat van lokale jeugdinfrastructuur (2024-2025) 

 

2.3 Er wordt lokaal budget 
voorzien om de kwaliteit 
van jeugdinfrastructuur op 
lange termijn te behouden 
en te verbeteren of zo 
nodig op te lossen  
(investeringskredieten 
lokaal). 

2.3.2 We werken samen met Bataljong ondersteuningsmateriaal (vorming, 
uitwisseling, beleidsaanbevelingen) uit om lokale besturen te stimuleren een 

Masterplan Jeugdinfrastructuur (en dus budget) over legislaturen heen op te maken 
in hun stad/gemeente. 

 

2.4.1 De Ambrassade brengt contacten binnen de kerkgemeenschap, het onderwijs en 
andere partners in kaart waarbij er via de infrastructuur van deze instanties 
samenwerkingen mogelijk zijn.  

2.4 De kerkgemeenschap, 
het onderwijs en andere 
partners grijpen kansen om 
hun infrastructuur in te 
zetten voor de 
gemeenschap waarbij 
jeugdwerk een belangrijke 
partner is. 

 

 

 

2.4.2 De Ambrassade knoopt gesprekken aan met de verschillende bisdommen (en 
andere sectoren) om het belang te laten inzien van het jeugdwerk binnen een lokale 
gemeenschap en te onderhandelen in de toekomst van jeugdwerkinfrastructuur. 

 

2.4.3 De Ambrassade zet in op de kansen van gedeeld ruimtegebruik en koppelt 
inspirerende voorbeelden aan het jeugdwerk cf. Speelplaats met toekomst. 
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2.4.4 …  

 

 

 

 

 

3. De regelgeving rond 
infrastructuur is 
haalbaar, duidelijk, 
eenvoudig en op maat en 
aanpasbaar op basis van 
de noden in de 
samenleving. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Het departement CJM biedt een overzicht van de regelgeving van alle federale, 
gewestelijke en gemeenschappelijke bevoegdheden die van toepassing is op 
jeugd(werk)infrastructuur.  

3.1 De regelgeving voor 
jeugdwerkinfrastructuur 
(Vlaams en lokaal) is in 
kaart gebracht. 3.1.2 Het departement CJM verspreidt samen met Bataljong en De Ambrassade de 

regelgeving uit 3.1.1 gebundeld op hun informatiekanalen. 

 

3.1.3 De Ambrassade biedt ondersteuning aan Vlaams en lokaal jeugdwerk indien er 
helpdeskvragen komen over regulitis rond jeugd(werk)infrastructuur en meldt. 

 

3.2.1 We strijden verder voor een voordelig statuut van jeugdinfrastructuur op 
Europees niveau naar 6% BTW op het (ver)bouwen van jeugdinfrastructuur.  

3.2 Jeugdinfrastructuur 
krijgt een specifiek en 
voordelig statuut binnen 
de transitiebeweging naar 
duurzame infrastructuur 

3.2.2 We strijden op Vlaams niveau voor een overgangsregeling en versoepeling in 
de renovatieplicht richting een duurzame transitie. 

 

3.2.3 We promoten de vrijstelling van onroerende voorheffing voor 
jeugdwerkinfrastructuur via verschillende informatiekanalen en Jeugdmaps. 

 

3.3.1 We blijven het advies van de Vlaamse Jeugdraad over het laagdrempeliger 
maken van de investeringssubsidies bij het departement CJM bepleiten. 

 

3.3 (Feitelijke) 
verenigingen maken 
aanspraak op 
laagdrempelige Vlaamse, 
(boven-)lokale subsidies. 

 

3.3.2 We pleiten voor een uitbreiding van het verenigingsloket als toegangspoort 
met een overzicht en aanvraagmogelijkheid van de lopende subsidielijnen op 
verschillende niveaus (lokaal, Vlaams, Federaal, Europees). 

 

3.4.1 We sommen de prioriteiten om regels administratief te vereenvoudigen op en 
stemmen deze af met Vlaamse en lokale beleidsmakers en Jeugdambtenaren.  

3.4 De prioriteiten om 
regels administratief te 
vereenvoudigen zijn 
opgesomd en besproken 

3.4.2 We maken lokale besturen bekend met de regelgeving voor Vlaamse 
jeugdwerkinfrastructuur. 
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3.4.3 De brochure Regulitis updaten en verspreiden: we maken duidelijk wat 
Vlaams is en wat lokale regelgeving. 

met Vlaamse en lokale 
beleidsmakers en 
Jeugdambtenaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Het potentieel aan 
lokale infrastructuur en 
terreinen wordt 
geactiveerd en gebruikt 
door het jeugdwerk. 
 
 
 
 

 
5. Het jeugdwerk heeft 
financiële- en 
samenwerkingsmodellen 
om jeugdinfrastructuur 
te beheren, waarin de 
sector, Vlaanderen en 
lokale besturen een 
partner zijn. 

 

4.1.1 De data van jeugdwerkinfrastructuur in Vlaanderen wordt uitgerold over 
verschillende online platforms met maximale return voor gebruikers (data op 1 plek 
invoeren, handige back office, handige data drain, analysemogelijkheden, …) cf. 
Lokalenvisum 1.2.3. Cf. Verenigingsloket en jeugdmaps 1.2.2? 

 

4.1 Er is een Vlaamse 
database en kaart met per 
gemeente een overzicht 
van de lokale 
infrastructuur en 
terreinen voor het 
jeugdwerk.  

 

4.1.2 Het dept CJM werkt een beleid uit met jaarlijkse acties om de onlinedata uit 
te wisselen en te updaten door jeugdwerk en andere actoren. 

 

4.1.3 Data die extra informatie geven over de omgeving van 
jeugdwerkinfrastructuur (het speelweefsel of de mobiliteit van en naar, alsook de 
staat van terreinen) worden ook in kaart gebracht via deze online platforms.  

5.1.1 Een organisatie dient een onderzoeksvraag in bij departement CJM en 
rapporteert aan de sector/ Er wordt een samenwerking opgezet met het 
Departement CJM om de ondersteuningsmodellen op te zetten, in kaart te brengen 
en eventueel uit te breiden. 

 

5.1 De resultaten van 
onderzoek over bouw-, 
financierings- en 
ondersteuningsmodellen 
voor jeugdinfrastructuur 
zorgen voor betere 
ondersteuning. 

5.1.2 De resultaten van dit onderzoek worden door het departement CJM verspreid 
bij de stakeholders. 

 

5.1.3 De beleidswerkgroep jeugdinfrastructuur werkt samen met expertenorganisaties 
producten uit (vb. flowcharts) die jeugdwerkers ondersteunen om in orde te zijn met 
jaarlijkse verplichtingen, om te kiezen welk juridisch statuut ze kunnen aannemen, 
om financiën te vinden... 

 

5.1.4. De Vlaamse Bouwmeester werkt in opdracht voorbeelden van wel 
doordachte jeugdwerkinfrastructuur uit die dienen ter inspiratie van het jeugdwerk 
en lokale besturen. 
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Wat moeten we ondernemen - naast het congres zelf - met het jeugdwerk?…  

B. Wat is het resultaat 
binnen het jeugdwerk? 

1.1 Er zijn afspraken 
binnen de jeugdwerksector 
wie op welke manier het 
jeugdwerk ondersteunt op 
vlak van jw infra 

 

Het jeugdwerk is een 
betrouwbare partner 

…  

 

 

Wat kan je eigen jeugdwerkorganisatie ondernemen? 

(NOG NIET INVULLEN) 

 

 

C. Wat is het resultaat 
binnen jouw eigen 
jeugdwerkorganisatie? 

3 Aanvullende input TOC 

 Een slim samenwerkingsverband opzetten omtrent duurzame, toekomstgerichte, ecologische, energiearme, gedeelde, kwaliteitsvolle, future-proof 
jeugdinfrastructuur om jeugdwerk waar te maken.  

 Iets wat deze ambitie overschrijdt, is de juridische structuur waarin verenigingen zitten. Er hangt heel wat regulitis vast aan vzw’s. Bij feitelijke 
verenigingen zijn alle vrijwilligers hoofdelijke aansprakelijk. De regulitis ontneemt de ondernemerszin.  

 Goed dat er bij de bovenlokale infrastructuursubsidie was opgenomen dat lokaal bestuur partner moest zijn. Als BVR opneemt dat lokale besturen betrokken 
partner moeten zijn voor toekomstige subsidielijnen rond infrastructuur, dan zijn we al heel ver.  

 Kans in de Inspiratiedag Jeugdinfrastructuur om vanuit analyse jeugdlokalenonderzoek en ‘Waar waren we gebleven?' met straffe cijfers de staat van 
jeugdinfrastructuur te duiden, verbinding te leggen met verschillende actoren om een gedeelde agenda te bewerkstelligen en beleidsaanbevelingen te 
formuleren. 

 De Ambrassade formuleert duidelijke ambities, acties en aanbevelingen rond jeugdinfrastructuur en jeugdwerkterreinen in het kader van het 
jeugdwerkcongres ‘ImPACT van het jeugdwerk’. Adviestraject Vlaamse jeugdraad hieraan vooraf laten gaan. 

 De integrale visie op jeugdwerkinfrastructuur kan uitgebouwd adhv een beeld, cf. Visie Speelplaats met Toekomst.   
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 Waar werken we naartoe? Masterplan Jeugdkampen als basis gebruiken voor Masterplan Jeugdinfrastructuur? 

 De Ambrassade zet de meerwaarde van jeugdwerkterreinen voor meerdere doelgroepen in de kijker.   

o Er is nood aan een erkende, gebruiksvriendelijke jeugdwerkkaart, die de locatie en de staat van jeugdlokalen én terreinen nauwgezet bij 
houdt. 

o Verbreding van de term ‘infrastructuur’: Het jeugdwerk vraagt meer dan een gebouw. Ook de ligging en het terrein er rond of in de omgeving 
zijn even waardevol voor jeugdwerkorganisaties.  

o Er is een grote onzekerheid rond behouden van terrein rond lokalen. (hoeveel percent?) 

o Te onderzoeken: werd hier letterlijk naar gevraagd in het lokalenonderzoek? De interpretatie van het belang van buitenruimte bij 
jeugdwerkinfrastructuur is onduidelijk. 

4 Aanvullende documenten: 

 Doc visie Jeugdinfrastructuur nr kabinet Jeugd (2020) 

 Advies Vlaamse Jeugdraad: Sectorale investeringssubsidies aan cultuur- en jeugdinfrastructuur met bovenlokaal belang (?) 

 Advies Vlaamse Jeugdraad: https://vlaamsejeugdraad.be/nl/nieuws/een-nieuw-advies-over-jeugdtoerisme  

 Lokalen onderzoek: https://ambrassade.be/nl/nieuws/de-resultaten-van-het-lokalenonderzoek  

 Grote Chiro Onderzoek  

5 Timing:  

 Volgend themamoment op 8 maart is een gezamenlijk werkmoment met alle thema’s samen. https://ambrassade.be/nl/kalender/jeugdwerkwerkt-aan-
straffe-ambities . Er kunnen 5 mensen aan het themamoment deelnemen. Voorlopig heb ik Ellen Volon, Geerte Mareel en Jochem Van Staey opgeschreven. 
Wil je er ook nog bij zijn als vertegenwoordiger van dit thema? Schrijf je in via de link.  

 Folder: wordt opgemaakt en vooraf gedeeld vr dln’s congres. Eind april? 

 En nadien per thema duiding uitschrijven, als achtergrond en verhaal. 

Alle info over alle andere thematrajecten, data en verslagen vind je hier. 


