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NOTA 

Datum: 27 oktober 2022 

 

 

 Als wij het als jeugdwerk al niet zouden doen, waarom zou een ander het doen? 

 De intentie is er vaak wel, maar in de praktijk blijkt het een pak moeilijker 

 Omdat vaak ‘een volwassene’ nog de inschatting maakt wat de impact van een beleidsbeslissing is op kinderen 

en jongeren, terwijl we het hen gewoon zelf kunnen en moeten vragen. 

 In het werken met ki & jo in kwetsbare situaties moet je vaak al over de drempel van vooroordelen, omdat 

ingeschat wordt dat zij niet volwaardig kunnen participeren. 

 In partijprogramma’s bij lokale verkiezingen wordt participatie vlot in de mond genomen en als toverwoord 

gebruikt, maar wordt in realiteit beperkt gebruikt. 

 Evenwicht tussen structurele participatie in adviesraden en ad hoc participatie bevragingen, - evenementen en 

– initiatiefjes is zoek. 

 Vaak in dossiers een onbewuste instrumentalisering van ki & jo, bijvoorbeeld: kindvriendelijke steden en 

gemeenten. 

 

 Jongeren geven zelf aan dat het moeilijk is om hun stem te laten horen. 

 Engagement van jongeren wordt gebagateliseerd. 

 In welke mate is het ok dat we als samenleving via o.a. social media zo reageren op jongeren die hun kop 

boven het maaiveld steken en de stem van ki & jo willen vertolken? 

 

 Interventie 

 Welke acties of welk 

project zet je op? 

 Verwacht resultaat 

op korte termijn  

 Output/controlesfeer 

 Verwachte 

verandering MLT = 

AMBITIE 

 Outcome/invloedsfee

r 

 Verwachte impact op 

LT 

 Impact/ 

interessesfeer 

 Vrij podium aan 

jongeren geven; live 

experiment met een 

'testgroep' 

jeugdwerkers vs. 

Groep K&j. 

Resultaat: we weten 

niet wat hun stem is 

> We moeten het 

hen vragen. 

 Kinderen & jongeren 

beseffen dat hun 

stem iets waard is 

 vertrouwen, 

babbelen met media 

 laagdrempelige 

communicatie & 

structureren: 

 Wat zoeken ki & jo? 

Onze werking 

daarop aanpassen 

 Beroeps, opleidings, 

vrijwilligerswaarderi

ngskansen voor 

iedereen die met 

jeugd werk 

verhogen 

 Straf en 

kwaliteitsvol 

jeugdwerk. Vandaag 

en over vijf jaar 

 Meer jeugdwerk 

voor meer kinderen 

en jongeren 

 Meer 

maatschappelijke 
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 Bordjes, tekeningen: 

visueel maken wat 

mee door jongeren 

beslist of bedacht is 

 1 miljoen ki & jo 

zichtbaar maken in 

filmpje: dit is nr. 

165271, Omar, en 

hij…, dit is nr. 

625813, Kerlijn, en 

zij… hebben te 

maken met 

jeugdbeleid op deze 

manier- misschien 

ook interessant voor 

verkiezingen en 

kracht van stem van 

jongeren? > Breed 

verspreiden in 

media 

 Jongeren effectief 

op ons congres 

krijgen (klas?) 

afgestemd op hun 

leefwereld 

 Zichtbaarheid van 

hun bijdragen en 

wie ze zijn 

 positieve 

beeldvorming van 

jeugdwerk 

waardering voor het 

jeugdwerk 

    

    

 

 Interventie 

 Welke acties of welk 

project zet je op? 

 Verwacht resultaat 

op korte termijn  

 Output/controlesfeer 

 Verwachte 

verandering MLT = 

AMBITIE 

 Outcome/invloedsfee

r 

 Verwachte impact op 

LT 

 Impact/ 

interessesfeer 

 Pano reportage  

 Wat als?!  

 Overleg over thema 

Volwassen 

Gemixed 

Ki & jo 

 Beter onszelf 

verkopen 

 Marketing 

 Zomer geen 

jeugdwerk 

(aankondigen op 

congres) + voicemail  

 Positieve staking  

 In kaart brengen  

participatiekaart – 

waar hebben ki, jo 

& organisaties een 

stem (intern en 

wereld daarbuiten)  

 Kader van 

participatie / wat is 

de goede manier om 

ki & jo een stem te 

geven  

 Kinderindex – 

volwaardig individu  

 Kinderen en 

jongeren 1 veto 

stem per jaar  

 Elke JW organisatie 

weet waar en hoe ze 

de stem van ki & jo 

meehebben (intern 

org + wereld 

daarbuiten)  

 Ki & jo volwaardig 

mee aan de tafel  

Beleidsdomeinoversc

hreidend, alle 

bestuursniveau’s  

 Representatie alle 

k&j – structuur? 

Systeem? 

 Grensen van het 

mandaat jeugdwerk, 

vergeleken met 

 Straf en 

kwaliteitsvol 

 Meer jeugdwerk 

voor meer kinderen 

en jongeren 

 Meer 

maatschappelijke 

waardering voor het 

jeugdwerk 
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andere 

beleidsdomeinen  

 Volwassenen 

erkennen stem van 

kinderen en 

jongeren – 

mentaliteitsverande

ring  

VOORWAARDE 

Verdedigen  

opboxen 

verwachtingen  

 

    

    

 

 Globelink – plenum: 600 jongeren traject en dan op 5 mei aanbevelingen stellen en richting politici sturen. 

Geef deze jongeren ook een podium 

 Jongeren voerden zelf het woord en vroegen reactie aan de beleidsmakers 

 Zijn er marketingbedrijven, sociale bedrijven die onze boodschappen wel in the picture  

 Kindvriendelijke steden en gemeenten zitten daar goede voorbeelden?  

 Project Ananas van Tumult – vluchtelingwerk vlaanderen, globelinck, tumult – jongeren vanuit hun eigen kracht 

laten spreken  

 Hoe zit dat in andere sectoren zoals bv bij vereniging waar armen het woord nemen 

 Ook in onderwijs zijn er onderwijsvormen waar kinderen en jongeren het ‘vertrekpunt’ zijn  

 

 

 Ellen mits gekoppeld aan kerngroep  

 VDS denkt het ook (gaan er 3 van de 6 volgen)  

 Stef (vanuit stem of kruispunten)  = DEFINITIEF OK !  

 KSA (heeft er ook op elk thema 1 dus wss ook wel 1 of meerdere ‘afgevaardigden’) 

 


