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1 MISSIE
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, we dragen bij tot het  
geluk en welzijn van alle kinderen en alle jongeren en hebben daardoor een positieve impact  
op hun levenskwaliteit.

2 VISIE: INHOUDELIJK 
WAARDENKOMPAS
De Ambrassade gaat voluit voor een samenleving waarin kinderen en jongeren gelukkig zijn, nu en 
in de toekomst. Deze samenleving is opgebouwd uit drie waarden: duurzaamheid, solidariteit en 
participatie. Deze samenleving hanteert twee methoden: ruimte voor experiment en open publiek 
debat.

De Ambrassade realiseert haar opdrachten vanuit deze visie op de samenleving. Het bepaalt de 
manier waarop we kwaliteitsvolle jeugdinformatie verspreiden, hoe we de jeugd(informatie)sector 
versterken en hoe we, samen met de Vlaamse Jeugdraad en diverse partners, het Vlaams jeugd-  
en kinderrechtenbeleid realiseren. De volledige visietekst is terug te vinden op onze website  
www.ambrassade.be.
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3 PARTICIPATIEF  
PROCES OM TOT  
DEZE BELEIDSNOTA  
TE KOMEN
In het proces wilden we vooral input van de personeelsploeg en een duidelijke plaats (en mandaat) voor 
mede-eigenaars.

Als bovenbouworganisatie is het decreet ons fundament. De kerndoelen hebben we zelf vastgelegd 
voor 8 jaar, tot 2025. De kernvraag aan onze stakeholders was dan ook: “Hoe kunnen wij best onze 
decretale opdrachten waarmaken?” Die vraag beantwoordden zij enerzijds in de online bevraging 
(142 respondenten), anderzijds op inputmomenten op de AV van de Vlaamse Jeugdraad, Commissie 
Jeugdinformatie en Commissie Jeugdwerk.

Toch wilden we niet enkel onze reguliere werking bevragen. We hebben ook enkele zogenaamde bergen 
uitgediept. Dit zijn grote uitdagingen/discussiepunten/verwachtingentendensen waar echt op moeten 
inzetten als we een maatschappelijk verschil willen maken. We kwamen op de personeelsdriedaagse in 
oktober ’15 tot 8 prioritaire uitdagingen: Positie/identiteit en imago van De Ambrassade; Solidariteit en 
verbinding; Jongerenparticipatie; Positief toekomstbeeld van kinderen en jongeren; Lokaal jeugdbeleid; 
Kinderen en jongeren op maat (lokaal) informeren; Jeugdwerk, Grootstedelijkheid en diversiteit; 
Experiment en laboratoriumfunctie van het jeugdwerk.

Op de Raad van Bestuur van november ’15 beslisten we om verder te gaan met de thema’s 

• Lokaal jeugdbeleid, 

• (Beleids)participatie, 

• Jeugdwerk, diversiteit en stedelijkheid 

• Solidariteit en verbinding in en rond het jeugdwerk. 

Voor elke prioritaire uitdaging voerden we gesprekken met heel wat experten. Die mondden uit in 
visienota’s per prioritaire uitdaging. De teams namen de inhoud van deze rapporten mee doorheen de 
verdere uitwerking van de SD’s.
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BELEIDSPLANNINGSPROCES - 
DE AMBRASSADE

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
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Actie 2.1.2
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STUURGROEP
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kader afwerken
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4 BEKNOPTE 
GESCHIEDENIS VAN  
DE AMBRASSADE1

Op 5 december 2012 vindt de eerste AV van vzw De Ambrassade plaats. Na zes maanden 
verfraaiingswerken, verhuist De Ambrassade op 24 september 2013 naar de Leopoldstraat 25 in hartje 
Brussel. Op 4 april 2014 organiseert de Ambrassade haar eerste congres om de visies op de kerndoelen te 
kaderen en te starten met de eerste kerndoel-projecten. 

In september 2014 start de nieuwe Minister van Jeugd, Sven Gatz, in een periode dat de regering veel wil 
besparen. Ook de jeugdsector, vooral de bovenbouwstructuren, voelen de gevolgen. De Ambrassade, bijna 
2 jaar oud, moet 20% besparen en beslist om 6 medewerkers te ontslaan en 2 vertrekkende medewerkers 
niet te vervangen. Met een sterk afgeslankte ploeg, hervormt De Ambrassade haar werking tussen oktober 
en december 2014 grondig: nieuwe teams, nieuwe structuur, nieuwe beheersovereenkomst met 450.000 
euro minder middelen.

De reorganisatie leidt tot nieuwe teams die enerzijds de drie decretale functies weergeven (team 
jeugdwerk, team jeugdinformatie en team jeugdraad) en anderzijds 2 horizontale functies invullen (team 
breed jeugdbeleid rond de kerndoelen en het administratieve team).

Focus voor de vernieuwing is: dingen in beweging zetten, oog voor het geheel creëren en impactgericht 
werken. Een vernieuwde kleinere Ambrassade realiseert ondanks de fusie en de besparingen heel wat 
projecten, trajecten, vormingen in functie van haar drie decretale functies en vier kerndoelen. Op 8 juni 
2016 organiseert De Ambrassade het Toekomstcongres rond armoede, werk, ruimte en leren en brengt ze 
Ambras uit, het Magazine over Jonge Zaken. De Ambrassade zal op 5 december 2017 5 jaar worden: een 
jonge organisatie, met een bewogen en besproken historiek, boordevol dynamiek, veerkracht, experiment 
en een focus op de kracht van het kruispunt tussen categoriaal en sectoraal jeugdbeleid.

5 POSITIONERING  
DE AMBRASSADE:  
MEDE-EIGENAARSCHAP 
CENTRAAL
De Ambrassade is een organisatie gericht op de wereld rondom haar. We zijn de motor in een netwerk van 
jeugdactoren en intersectorale partners. We werken proactief en durven leiderschap opnemen. Vanuit 
ons geloof in een sterk jeugdbeleid verbindt De Ambrassade (zich met) iedereen die wil meewerken aan 
het verwezenlijken van haar missie. Participatief werken is een rode draad doorheen onze interne en 
externe organisatiestructuren. Door continu in interactie te treden met onze mede-eigenaars geven we de 
organisatie voortdurend samen vorm. 

5.1 PRIMAIRE MEDE-EIGENAARS
De primaire mede-eigenaars van De Ambrassade zijn de Vlaamse Jeugdraad, de organisaties erkend 
en/of gesubsidieerd in het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid, jeugdinformatiepartners, 
het personeel, de Minister van Jeugd en de medewerkers van het kabinet en de Afdeling Jeugd, 
intersectorale partners, bovenbouwactoren van het beleidsdomein Jeugd en belendende sectoren.

Om dit eigenaarschap te vertalen naar een werkbare vorm werkt De Ambrassade met de onderstaande 
structuur. Elk onderdeel speelt een specifieke rol in de uitwerking en realisatie van de opdrachten van 
De Ambrassade.

MINISTER VAN JEUGD, ZIJN KABINET EN DE AFDELING JEUGD
De Ambrassade gaat een sterke relatie aan met de Minister van Jeugd en zijn administratie. Samen 
maken we het jeugd- en kinderrechtenbeleid in Vlaanderen waar. We zijn partners in het ontwikkelen en 
uitvoeren van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid, in het bestendigen en verder uitbouwen van 
jeugdbeleid, in de opbouw van kennis en expertise. Het eigenaarschap van de Afdeling Jeugd krijgt vorm 
in een waarnemende rol in de Raad van Bestuur van De Ambrassade en in een formeel mandaat binnen 
de AV van De Ambrassade. Daarnaast is er structureel en systematisch overleg met de Afdeling Jeugd en 
het kabinet, minimum vier keer per jaar, om het jeugdbeleid op te volgen en afspraken te maken over 
strategieën om het jeugdbeleid verder te versterken en zo onze missie te realiseren. 

DE BOVENBOUWORGANISATIES
Binnen het decreet Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid zijn er nog andere bovenbouworganisaties: VVJ, 
JINT, KeKi en de Kinderrechtencoalitie. We bouwen met deze organisaties een nauwe samenwerking uit en 
maken afspraken rond onze positionering en actieradius. Waar mogelijk verenigen we onze krachten. We 
brengen de personeelsleden van deze organisaties ook samen om elkaar te leren kennen en inhoudelijke 
dwarsverbindingen te leggen.

ANDERE NETWERKACTOREN
De Ambrassade kiest ervoor om vanuit een sectorale en categoriale aanpak diverse onderwerpen en 
domeinen met betrekking tot de jeugd, het jeugdwerk, jeugdinformatie en het jeugdbeleid te verkennen 
en te verbinden. Daarom fungeert De Ambrassade als netwerkcoach door te initiëren, te faciliteren en te 
participeren in netwerken. De kracht van De Ambrassade ligt in expertise opbouwen, en in het delen van 
kennis en ervaringen. Hiertoe bouwt De Ambrassade netwerken uit met tal van actoren die (in)direct het 
jeugdbeleid mee waarmaken. Deze partners zijn zeer uiteenlopend en divers. Komende jaren willen we 
nog sterker inzetten op netwerkstrategie en onze partnerschappen uitbreiden.

-------- 
1 Uitgebreide historiek is terug te vinden op www.ambrassade.be.



P
A

G
IN

A
 1

2 P
A

G
IN

A
 1

3

STRUCTUREN GELINKT AAN DECRETALE FUNCTIES EN KERNDOELEN

Prioritair (4)
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PROJECTGROEPEN KERNDOELEN
Om de projecten van de kerndoelen te realiseren betrekken we naast partners uit het jeugdwerk en de 
Vlaamse jeugdraad heel wat intersectorale partners. De resultaten van de projecten leiden tot betere 
jeugdinformatie, sterkere jeugdwerkondersteuning en beleidsadviezen rond categoriaal jeugdbeleid.

VLAAMSE JEUGDRAAD
De Vlaamse Jeugdraad is het officiële adviesorgaan van kinderen, jongeren en hun organisaties op 
Vlaams niveau. De Vlaamse Jeugdraad is een feitelijke vereniging en bestaat uit individuele jongeren en 
jeugdwerkers. De Vlaamse Jeugdraad is autonoom in het bepalen van de thema’s van de werkgroepen, 
het bepalen van standpunten en adviezen en de manier waarop hij die standpunten naar buiten brengt. 

Om de werking van de Vlaamse Jeugdraad optimaal te ondersteunen, zorgt De Ambrassade voor: 

• een maandelijkse vergadering van het verkozen bestuur van de Vlaamse Jeugdraad; 

• minstens 3 prioritaire werkgroepen (die vanaf 2018 andere inhouden kunnen krijgen); 

• 3 structurele werkgroepen voor ondersteuning van de beleidsniveaus VN, Europa en Lokaal;

• Megaforum, 3x per jaar voor jongeren, jeugdraders en jeugdwerkers. 

COMMISSIE JEUGDWERK
De Commissie Jeugdwerk vertegenwoordigt alle organisaties die erkend en/of gesubsidieerd worden 
onder het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid. Het is een inhoudelijk sturend orgaan voor 
alles wat te maken heeft met jeugdwerkbeleid en de ondersteuning van de jeugdwerksector. 

De Commissie Jeugdwerk is een open vergadering maar werkt met een op naam verkozen kerngroep 
van vijftien personen. Voor de samenstelling hiervan baseert ze zich op de decretale diversiteit 
tussen organisaties. De Commissie Jeugdwerk heeft als doelstellingen standpunten en adviezen rond 
jeugdwerkbeleid formuleren voor de Vlaamse Jeugdraad en De Ambrassade adviseren over haar 
dienstverlening.

COMMISSIE JEUGDINFORMATIE
De Commissie Jeugdinformatie bouwt jeugdinformatiebeleid uit en volgt het op. Ze is breed 
samengesteld uit experten op het vlak van jeugd, kinderrechten, welzijn, overheid, onderwijs, media 
en cultuur en bouwt mee aan de regiefunctie van De Ambrassade op het vlak van jeugdinformatie. De 
Commissie Jeugdinformatie is een open vergadering maar werkt met een vaste kerngroep, die drie 
keer per jaar samenkomt. Daarnaast organiseert de Commissie Jeugdinformatie jaarlijks twee open 
momenten voor het brede jeugdinformatielandschap.



P
A

G
IN

A
 1

4 P
A

G
IN

A
 1

5

6 INTERN ORGANIGRAM
6.1 TEAMWERKING
Vanuit vijf teams werken alle personeelsleden mee om de opdrachten van de organisatie waar te 
maken. Het gemeenschappelijk kader stelt dat elk team een thuishaven moet zijn met oog voor 
het geheel en zorg voor elkaar. Daarnaast is elk team verantwoordelijk voor de realisatie van de 
doelstellingen, acties en indicatoren binnen zijn strategische doelstelling. Elk team heeft hierbij zijn 
eigen dynamiek en organiseert zichzelf, gecoördineerd en ondersteund door zijn leidinggevende. 

Naast vijf teams hebben we twee clubs die horizontale kwaliteitslijnen moeten samenbrengen en 
realiseren:

• In Club Communicatie waarborgen de communicatiemedewerkers strategische communicatielijnen, 
bouwen ze kaders uit en realiseren ze het communicatieplan. 

• In Club Beleid delen de beleidsmedewerkers hun kennis rond beleidsdossiers, ontwikkelen ze 
strategieën in beleidsdossiers, en bewaken ze het overzicht in vertegenwoordigingswerk.

6.2 LEIDINGGEVEND TEAM
Het leidinggevend team ondersteunt de vijf teams. De leidinggevenden 

• coördineren het realiseren van de strategische doelstellingen 

• zijn verantwoordelijk voor voortgangscontrole. 

• zijn coach, manager en leider van de teams en de medewerkers. 

Het leidinggevend Team coördineert het organisatiebeleid, het financieel beleid, het personeelsbeleid 
en het communicatiebeleid.

6.3 RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur van De Ambrassade bestaat maximaal uit twaalf leden en heeft een termijn van 
vier jaar. De Raad van Bestuur stuurt de organisatie vanuit organisatorisch en beheersmatig perspectief. 
De Raad van Bestuur bereidt de AV voor en vervult de vzw-opdrachten die niet expliciet aan de AV zijn 
toegewezen.

6.4 ALGEMENE VERGADERING
De AV van De Ambrassade is het hoogste orgaan binnen de VZW. Haar werking wordt voornamelijk 
bepaald binnen de statuten van De Ambrassade. De AV bestaat uit maximaal 25 leden + 2 mogelijke 
leden van de Afdeling Jeugd. Bij de samenstelling van de AV willen we een goede mix tussen 
jeugdorganisaties (10 plaatsen), jeugdinformatie-actoren en experten breed jeugdbeleid (11 plaatsen) 
en jongeren (4 plaatsen). De AV en Raad van Bestuur hebben in de eerste plaats een beleidsmatige 
functie (personeel, financiën, infrastructuur…). We hanteren individuele termijnen voor AV-leden van 4 
jaar en streven principieel naar een 1/3de genderbalans voor de samenstelling van de hele AV. 

7 LEESWIJZER 
7.1 RELATIE KERNDOELEN EN 
DECRETALE FUNCTIES
De verstedelijking en de realiteit van de superdiverse samenleving brengen nieuwe 
uitdagingen met zich mee voor de 2,6 miljoen kinderen en jongeren die in Vlaanderen en 
Brussel opgroeien. De krachtige leefwereld waar wij van dromen is er één waarin:

• er meer jeugdgerichte ruimtes zijn

• alle jongeren toegang hebben tot kwalitatieve jobs

• kinderen niet langer in armoede opgroeien 

• jongeren alle kansen hebben om hun talenten te ontplooien. 

Als De Ambrassade, bureau voor jonge zaken, verbinden we experten van in en rond de 
jeugdsector om samen concrete stappen vooruit te zetten rond die thema’s ruimte, werk, 
leren en armoede.

Het jeugdwerk is dé plek bij uitstek waar kinderen en jongeren de ruimte krijgen om 
onbezonnen jong te zijn en al doende veel te leren. Door samen projecten op te zetten, 
vergroten we de kennis en expertise in en rond het jeugdwerk en ondersteunen we kinderen 
en jongeren ook rond moeilijke thema’s zoals jeugdwerkloosheid en kinderarmoede.

Kinderen en jongeren hebben nood aan kwaliteitsvolle informatie op hun maat, die inspeelt 
op de thema’s waar zij van wakker liggen. Een jongere mag niet van het kastje naar de 
muur gestuurd worden om te weten te komen welke rechten en plichten hij of zij heeft in 
bijvoorbeeld de zoektocht naar werk. Met de projecten ondersteunen we jeugdinformatie-
actoren en realiseren we samen meer gerichte jeugdinformatie.

De sterke verbinding met de Vlaamse Jeugdraad biedt ons de mogelijkheid om gezamenlijk 
beleidsmakers te inspireren met concrete aanbevelingen. Aanbevelingen die tot stand komen 
op basis van de verhalen, ervaringen en expertise van kinderen, jongeren en hun organisaties 
zelf.

Samen zetten we ons in, met het jeugdwerk, de jeugdinformatiespelers, de Vlaamse 
Jeugdraad en de bredere partners, om werkelijk impact te realiseren op het geluk van 
kinderen en jongeren. Omdat een jeugdgerichte samenleving een participatieve, duurzame, 
solidaire samenleving is, die verder gaat dan leefbaarheid en vriendelijkheid en werkelijk 
inzet op het versterken van kinderen en jongeren. Omdat het versterken van kinderen en 
jongeren de gehele samenleving ten goede komt, vandaag én in de toekomst.
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7.2 STRATEGISCHE  
DOELSTELLINGEN
Onze huidige organisatiestructuur met teams die verbonden zijn aan strategische doelstellingen creëert 
een kader om de beleidsnota efficiënt en vanuit mede-eigenaarschap te realiseren, en de beleidsnota 
als echt werkinstrument en leidraad te hanteren. We kozen er dan ook voor om ons SD-kader te 
behouden.

HET DOELSTELLINGENKADER BEVAT VIJF STRATEGISCHE  
DOELSTELLINGEN:
SD 1: De Ambrassade versterkt de positie van kinderen en jongeren in de samenleving door mee te 
bouwen aan beter categoriaal jeugdbeleid mbt armoede, ruimte, werk en leren.

SD 2: De Ambrassade ondersteunt de Vlaamse Jeugdraad in het kwaliteitsvol realiseren van zijn 
opdracht. 

SD 3: De Ambrassade coördineert jeugdinformatie in Vlaanderen. 

SD 4: De Ambrassade versterkt het jeugdwerk op een gedifferentieerde en inspirerende manier.

SD 5: De Ambrassade is een kwaliteitsvolle organisatie die vanuit een strategiekaart en integrale 
kwaliteitszorg haar missie en visie realiseert.

HORIZONTALE LIJNEN
De komende jaren zetten we als organisatie harder in op volgende horizontale lijnen. Die verweven we 
sterker dan ooit in onze strategische doelstellingen:

 MEDE-EIGENAARSCHAP: NETWERKING EN VERBINDING
We grijpen deze beleidsnotaperiode aan om een stap verder te zetten in netwerking en verbinding: 
Hoe zetten we ons netwerk actiever in om te bereiken wat we willen bereiken? En hoe kunnen wij onze 
netwerkpartners verbinden zodat zij elkaar versterken? We zetten meer in op verbinding van en tussen 
onze primaire stakeholders, jeugdorganisaties, jeugdinformatiespelers, en de Vlaamse Jeugdraad.

We doen dat op drie niveaus:

• Ik in De Ambrassade: elke medewerker wordt gesterkt in netwerkcompetenties. 

• Wij in De Ambrassade: teams zetten een geactualiseerde netwerkmatrix in.

• De Ambrassade als organisatie: we bouwen als organisatie bewuste relaties uit met cruciale 
partners. We positioneren De Ambrassade binnen het maatschappelijk middenveld als professionele, 
betrouwbare partner met veel expertise en versterken onszelf als kwaliteitsmerk.

 KERNDOELEN EN DIVERSITEIT
Omdat we niet kunnen inzetten op alle thema’s uit de leefwerelden van kinderen en jongeren zetten 
we tot 2025 in op de kerndoelen armoede, leren, werk en ruimte. Deze categoriale jeugdbeleidsthema’s 
geven richting aan onze decretale functies. We zetten op vele vlakken sterk in op diversiteit, zie 
hoofdstuk 3.2 “Van gelijke naar rechtvaardige kansen”. In 2018-2020 zetten we in elk project, in elke 
decretale functie én in de interne werking stappen vooruit in diversiteit.

 INNOVATIE EN EXPERIMENT 
Alles moet tegenwoordig meetbaar zijn en opbrengen. Er blijven nog weinig plaatsen over waar 
jongeren en hun organisaties mogen experimenteren en waar ruimte is om te falen. Jeugdverenigingen 
zijn een bijzondere plaats waar experiment nog kan en mag. Dat wil De Ambrassade blijven garanderen 
en in de kijker zetten. We willen niet innoveren om te innoveren, maar we willen wel dingen in 
beweging zetten: 

• SD1: per kerndoel intersectorale experimentele projecten 

• SD2: nieuwe structuur Vlaamse jeugdraad met experimentele online en offline participatie

• SD3: lancering Trusty als innovatief informatieplatform

• SD4: Elk jaar gaan we een innovatief proces aan in de dienstverlening voor de jeugdsector

 OPEN PUBLIEK DEBAT 
Verandering kan alleen tot stand komen wanneer diverse meningen elkaar vinden. We brengen 
onderwerpen aan die mensen beroeren en een debat op gang brengen, en luisteren daarin ook naar 
dissonante stemmen. We hanteren bewust debat als methode en zetten in op de publieke opinie.

Mede-eigenaarschap: 
netwerking en 

verbinding

Kerndoelen 
en diversiteit

Innovatie en 
experiment

Open publiek  
debat
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Op 4 april 2014 organiseerde De Ambrassade het netwerkevent inhoudelijk kompas: het slotstuk én de start 
van de inhoudelijke richting die De Ambrassade uitging. Het slotstuk omdat dit event het einde betekende 
van een intensief en participatief zoekproces naar inhoudelijke focus. Onze visie en missie per kerndoel was 
scherp gesteld.2 De kerndoelen gaven inhoudelijk een nieuwe start. Dankzij de kerndoelen gingen we nieuwe 
partnerschappen aan en bouwden we een breed thematisch netwerk uit. We lanceerden vier experimentele 
intersectorale projecten om de kerndoelen te realiseren. We investeerden in thematische kennisopbouw en 
kennisborging. We stimuleerden het jeugdwerk om maatschappelijk betrokken te zijn op armoede, ruimte, 
werk en leren. Een volgend orgelpunt was ons Toekomstcongres van 8 juni 2016, waarin we de resultaten 
van drie jaar inzet op de kerndoelen samen met de partners konden tonen en ons netwerk extra activeerden 
om op deze thema’s in te zetten.

Maar maatschappelijke breuklijnen snijden almaar dieper in onze samenleving, daarom kiezen we ervoor om 
tot 2025 op deze kerndoelen in te zetten. Dat doen we voor alle kerndoelen door: 

• Expertise uit te bouwen, onderzoek op te volgen en studiedagen en vormingen te volgen;

• Actiever beleidsondersteunend en beleidsaanbevelend werk te doen;

• Kinderen en jongeren nog beter te informeren;

• De jeugdwerksector te ondersteunen en te activeren als maatschappelijke actor en stem in het 
maatschappelijk debat rond de kerndoelen. Daarbij maken we goede jeugdwerkpraktijken zichtbaarder.

• Expertise te ontsluiten in (interne en externe) publicaties;

• Expertise te verduurzamen in infoproducten en dienstverlening.

We kozen ervoor het beleidswerk, de acties m.b.t. jeugdinformatie en de ondersteuning van het jeugdwerk 
binnen respectievelijk SD 2 t.e.m. SD 4 op te nemen. Dat vertaalt zich in de verlaagde VTE-inzet op SD 1 
t.o.v. de vorige beleidsnota.

Per kerndoel realiseren we in de volgende beleidsnotaperiode opnieuw één experimenteel innovatief project 
(OD 1.2 t.e.m. OD 1.5) met intersectorale grootstedelijke partners en jeugdwerkpartners. Elk project heeft 
extra aandacht voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. We zetten in op open publiek 
debat en laten verschillende stemmen aan bod komen. Daarmee verbreden, verdiepen of verbinden we ons 
netwerk, zetten we ons netwerk veel strategischer in en grijpen we internationale kansen. Op deze manier 
bouwen we tegen eind 2020 aan een beleids- en maatschappelijk kader op vlak van armoede, ruimte, werk 
en leren dat kinderen en jongeren versterkt. Hierdoor werken we structureel aan een samenleving die 
kinderen en jongeren kansen biedt om gelukkig te zijn en zijn we mee partner in de realisatie van het jeugd- 
en kinderrechtenbeleidsplan. Om onze aanpak rond de kerndoelen verder te kunnen versterken in 2021-2025 
voorzien we een grondige evaluatie in het najaar van 2019.

-------- 
2 ambrassade.be/exitkinderarmoede, ambrassade.be/ruimte, 
ambrassade.be/werk en ambrassade.be/leren
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OD 1.1 JEUGDORGANISATIES EN ANDERE RELEVANTE 
PARTNERS DRAGEN ONZE VIER KERNDOELEN MEE UIT. 

UITGANGSSITUATIE
We zetten in op verbinding tussen kinderen, jongeren en hun organisaties en brede maatschappelijke 
kerndoelen. We spreken vanuit het perspectief van kinderen, jongeren en hun organisaties en 
bouwen daarom kennis en expertise op m.b.t. de kerndoelen. Door onderzoek zichtbaar te maken, 
onderzoeksagenda’s te beïnvloeden, thematische netwerken uit te bouwen, beleidsteksten te 
monitoren, (internationale) studiedagen te volgen en media te screenen ontwikkelt en genereert De 
Ambrassade expertise.

Dat doen we met een duidelijke focus. Om het bereik en de impact van de kerndoelen te vergroten, 
willen we onze mede-eigenaars (de Vlaamse Jeugdraad, jeugdinformatiespelers, jeugdorganisaties) 
doordringen van deze thema’s, hen de relevantie ervan laten inzien en laten meenemen in hun werking. 
Daarom doen we actief aan beleidswerk, informeren we kinderen en jongeren en activeren we het 
jeugdwerk m.b.t. de kerndoelen.

• Actief beleidswerk betekent: 

- op vraag van de Vlaamse Jeugdraad, Commissie Jeugdwerk of Commissie Jeugdinformatie 
advieswerk voorbereiden en opvolgen; 

- beleidsondersteunend werk doen op vraag van Afdeling Jeugd (bijv. in functie van het JKP) of de 
Minister van Jeugd; 

- opgebouwde kennis in beleidsalternatieven 
vertalen en d.m.v. een lobbystrategie realiseren;

- beleidsvertegenwoordigingen opnemen 
en maatschappelijke actoren zoals 
middenveldorganisaties, politieke partijen, 
kabinetten en administraties in beweging zetten.

• We informeren kinderen en jongeren door 
jeugdinformatieproducten te actualiseren of nieuwe 
producten aan te maken.

• We versterken het jeugdwerk met ons jaarlijks 
dienstverleningsaanbod (Ambriage) en zetten het 
in beweging via eigen werkgroepen (bijvoorbeeld 
de werkgroep jeugdlokalen verbonden aan de 
Commissie Jeugdwerk), projecten en externe 
vertegenwoordigingen.

Ook het ruime publiek inspireren/activeren we met onze kerndoelen. Op die manier zetten we onszelf 
op de kaart en vinden potentiële partners de weg naar De Ambrassade.

ACTIES EN TIMING

OD 1.1 JEUGDORGANISATIES EN ANDERE RELEVANTE PARTNERS DRAGEN ONZE  
VIER KERNDOELEN MEE UIT.

TIMING

NIEUW
1.1.1

De Ambrassade ontwikkelt expertise rond de kerndoelen door te wegen op 
onderzoek en deel te nemen aan minstens één buitenlandse vorming per 
kerndoel.

2018-2020

1.1.2 De Ambrassade doet actief beleidswerk rond de kerndoelen (zie ook SD2). 2018-2020

1.1.3
De Ambrassade informeert kinderen en jongeren in functie van de kerndoelen 
(zie ook SD3).

2018-2020

1.1.4

De Ambrassade activeert en versterkt het jeugdwerk rond de kerndoelen via 
netwerking en verbinding (zie ook SD4).

2018-2020

1.1.5
De Ambrassade maakt expertise en resultaten over de kerndoelen zichtbaar via 
haar eigen kanalen en externe kanalen.

2018-2020

NIEUW
1.1.6

De Ambrassade verduurzaamt de opgebouwde kennis en expertise van de 
projecten door deze op te nemen in haar dienstverlening, beleidswerk, te 
ontsluiten op haar kanalen of door projecten over te dragen aan andere 
organisaties.

2018-2020

NIEUW
1.1.7

Om de aanpak rond de kerndoelen te versterken in 2021-2025 voorziet De 
Ambrassade een grondige evaluatie met onze mede-eigenaars.

2019

INDICATOREN
• Naar aanloop van de verkiezingen in 2019 dragen minstens drie maatschappelijke actoren een 

strijdpunt per kerndoel mee uit (in hun memoranda, door onze boodschap mee te verspreiden via hun 
(sociale) mediakanalen…).

• In de beleidsperiode 2018-2020 is De Ambrassade partner in minstens één onderzoeksinitiatief per 
kerndoel.

• Jaarlijks ontwikkelt en verspreidt De Ambrassade het magazine Ambras op minstens 500 exemplaren.

• Jaarlijks ontsluit De Ambrassade elk kerndoel via minstens 2 externe kanalen.

• In 2019 vormt het evaluatierapport van de kerndoelen de basis om verbeteracties te realiseren m.b.t. 
de kerndoelen.

BEGROTING EN VTE

OD 1.1 JEUGDORGANISATIES EN ANDERE RELEVANTE PARTNERS DRAGEN  
ONZE VIER KERNDOELEN MEE UIT.

2018 2019 2020

0,8 VTE 1,0 VTE 1,0 VTE

Uitgaven Uitgaven Uitgaven

Werkings- 
middelen Loonkost Werkings- 

middelen Loonkost Werkings- 
middelen Loonkost

20.000,00 47.727,89 21.500,00 60.712,88 20.000,00 62.895,70

“De strijd tegen armoede wordt 
ook binnen De Ambrassade 

serieus genomen. En terecht! 
Armoede is een grove schending 

van de kinderrechten. Met 
Exit Kinderarmoede kiest De 

Ambrassade bondgenoot te zijn 
van kinderen en jongeren in 

armoede en van Welzijnszorg.” 

Bert D’Hondt - Welzijnszorg
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OD 1.2 DE AMBRASSADE  
REALISEERT HET PROJECT ARMOEDE. 

UITGANGSSITUATIE
Structurele armoedebestrijding betekent dat we de oorzaken van armoede aanpakken opdat kinderen, 
jongeren én hun gezinnen beschikken over een toereikend inkomen. Dat betekent dat we de manier 
waarop we onze samenleving organiseren in vraag stellen. Vanuit de unieke positie die De Ambrassade 
inneemt als schakel tussen beleid en praktijk, moet ze meewerken aan een groter maatschappelijk 
draagvlak voor structurele armoedebestrijding. We willen het armoedeperspectief meer ingang doen 
vinden in jeugdwerk, opdat jeugdwerk de hefboomfuncties van de vrije tijd ten volle leert kennen én 
inzetten voor kinderen, jongeren en hun gezinnen in armoede. Met een verhoogd urgentiebesef zetten 
we de kracht van jeugdwerk in om als maatschappelijke actor een grotere signaalfunctie op te nemen 
om structurele oorzaken van armoede mee in kaart te brengen en aan de kaak te stellen. Zo willen we 
de beleidsfocus op armoede verhogen, die moet bijdragen tot een direct tastbare verbetering van de 
sociaaleconomische omstandigheden waarin kinderen, jongeren en hun gezinnen leven.

Met het project plaatsen we bestaande experimentele en leerrijke praktijken centraal die van 
onderuit en op verschillende levensdomeinen werken rond armoedebestrijding. We bestuderen deze 
praktijken in de diepte en leren hieruit. Concreet beogen we volgende doelstellingen:

• Leerrijke armoedepraktijken op verschillende levensdomeinen zijn beter bekend en inspireren de 
jeugdwerksector, het maatschappelijk middenveld en beleidsmakers.

• Jeugdwerkers breiden hun handelingskaders en -strategieën uit in het werken rond armoede.

• Randvoorwaarden voor het opzetten van effectieve praktijken rond armoedebestrijding zijn in 
kaart gebracht en resulteren in beleidsaanbevelingen die we samen met onze mede-eigenaars 
communiceren naar beleidsmakers.

• Signalen van kinderen, jongeren en hun gezinnen in armoede zijn in kaart gebracht en 
gecommuniceerd naar beleidsactoren en beleidsmakers.

ACTIES EN TIMING

OD 1.2 DE AMBRASSADE REALISEERT HET PROJECT ARMOEDE TIMING

1.2.1

De Ambrassade stelt een intersectorale projectgroep samen (met o.a. 
academici, Netwerk tegen armoede, Welzijnsschakels, Demos, het 
Kinderrechtencommissariaat…) die instaat voor het uitdenken van het 
methodologisch kader, het aanreiken van goede praktijken, de vertaling van de 
praktijkanalyses naar concrete beleidsaanbevelingen, etc. 

2018-2020

1.2.2

De Ambrassade organiseert een lerend netwerk voor jeugdwerkers met 
experimentele en leerrijke praktijken rond armoedebestrijding.

2019-2020

1.2.3

De Ambrassade ontsluit de praktijken tijdens en na het project via een 
uitgewerkte communicatiestrategie.

2019-2020

1.2.4

Op basis van de leerervaringen binnen het lerend netwerk, ontwikkelt De 
Ambrassade een ondersteuningstool rond pedagogische handelingskaders en –
strategieën.

2020

1.2.5
Uit de praktijkstudies destilleert De Ambrassade positieve beleidsalternatieven en 
signaleert die samen met de mede-eigenaars naar het beleid.

2020

1.2.6

De Ambrassade organiseert een publieksmoment rond armoede voor en met 
intersectorale partners.

2020

INDICATOREN
• In 2019 en 2020 2x per jaar online ontsluiting van leerrijke praktijken rond armoede.

• In 2020 verspreiding van ondersteuningstool rond armoede voor jeugdwerkers.

• In 2020 publieksmoment rond armoede voor minimum 50 deelnemers.

BEGROTING EN VTE

OD 1.2 DE AMBRASSADE REALISEERT HET PROJECT ARMOEDE

2018 2019 2020

0,2 VTE 0,3 VTE 0,3 VTE

Uitgaven Uitgaven Uitgaven

Werkings-
middelen

Loonkost
Werkings-
middelen

Loonkost
Werkings-
middelen

Loonkost

1.000,00 11.931,97 2.000,00 18.213,86 5.500,00 18.868,71

OD 1.3 DE AMBRASSADE REALISEERT HET  
PROJECT COLLECT & CONNECT.

UITGANGSSITUATIE
Tijdens de vorige beleidsnota zetten we binnen het kerndoel ruimte sterk in op het openstellen van 
private en semipublieke ruimte via het project Ruimte delen is ruimte creëren. Het is echter duidelijk 
dat ook de publieke ruimte van groot belang is voor jeugdwerk, jongeren en kinderen. Deze publieke 
– en bij uitbreiding collectief gebruikte – ruimte staat onder grote druk, zowel door processen van 
ruimtelijke verdichting en toenemend autogebruik, als ten gevolge van sociale claims of regels die het 
publieke karakter van deze collectief gebruikte ruimtes onder druk zetten. Tegelijkertijd is (publieke) 
ruimte nog één van de weinige dingen die mensen in onze superdiverse samenleving met elkaar delen. 
Ruimte heeft op lokale schaal dan ook steeds meer de potentie om mensen met elkaar te verbinden. 

In antwoord op deze tendensen stelt het nieuwe project Collect & Connect het belang van publieke en 
collectief gebruikte ruimte (collect) als ontmoetings- en verbindingsruimte voor jeugdwerk, jongeren 
en kinderen (connect) centraal. 

Het project heeft volgende doelstellingen:

• Andere ruimtegebruikers erkennen jeugdwerk, jongeren en kinderen als volwaardige gebruikers van 
de publieke of collectief gebruikte ruimte. 

• Beleidsmakers in Vlaanderen erkennen het belang van voldoende kwaliteitsvolle publieke ruimte voor 
kinderen, jongeren en jeugdwerk, en stemmen hun beleid hier op af.

• De publieke of collectief gebruikte ruimte is een bron van verbinding en solidariteit tussen 
verschillende maatschappelijke groepen op lokaal niveau.

We gaan uit van de kracht van het jeugdwerk om door middel van experiment op zoek te gaan naar 
antwoorden voor deze problematieken, en op die manier ook anderen te inspireren. Concreet wil het 
project Collect & Connect bovenstaande doelstellingen realiseren door middel van een projectoproep 

NIEUW

NIEUW
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gericht naar het jeugdwerk in Vlaanderen om op lokaal niveau experimenten aan te gaan waardoor 
kinderen, jongeren of jeugdwerk zelf (mee) vorm geven aan de publieke of collectief gebruikte 
ruimte. Deze experimenten moeten daarenboven verschillende maatschappelijke groepen met elkaar 
verbinden.

ACTIES EN TIMING

OD 1.3 DE AMBRASSADE REALISEERT HET PROJECT COLLECT & CONNECT. TIMING

1.3.1

De Ambrassade gaat partnerschappen aan binnen en buiten het jeugdwerk 
om het project Collect & Connect samen vorm te geven, uit te voeren, en te 
verduurzamen.3

2018-2020

1.3.2

De Ambrassade maakt een rapport van een vooronderzoek die bestaande 
innovatieve praktijken binnen het jeugdwerk zichtbaar maakt.

2018

1.3.3

De Ambrassade zet een campagne op die het jeugdwerk stimuleert en 
ondersteunt om lokale experimenten aan te gaan die inzetten op de 
doelstellingen van het project.

2019-2020

1.3.4

De Ambrassade organiseert een mediacampagne die op basis van de 
bovenstaande experimenten binnen het jeugdwerk kinderen en jongeren in beeld 
brengt als volwaardige gebruikers van de publieke ruimte.

2019-2020

1.3.5

Op basis van de bevindingen uit het vooronderzoek en de jeugdwerkcampagne 
zet De Ambrassade, in samenwerking met de Vlaamse Jeugdraad, beleidswerk 
op gericht naar lokale en Vlaamse beleidsmakers rond kwaliteitsvolle publieke 
ruimte en ontmoetingsruimte voor kinderen en jongeren. 

2019-2020

1.3.6

De Ambrassade organiseert een publieksmoment rond ruimte voor en met 
intersectorale partners.

2019-2020

INDICATOREN
• In 2018 ontsluiting van een rapport van een vooronderzoek die bestaande innovatieve praktijken van 

jeugdwerk, jongeren en kinderen als volwaardige gebruiker van publieke ruimte zichtbaar maakt.

• In 2019 campagne die jeugdwerk stimuleert om kinderen en jongeren in beeld te brengen als 
volwaardige gebruiker van publieke ruimte.

• In 2020 een publieksmoment rond ruimte voor minimum 50 deelnemers.

BEGROTING EN VTE

OD 1.3 DE AMBRASSADE REALISEERT HET PROJECT COLLECT & CONNECT.

2018 2019 2020

0,4 VTE 0,3 VTE 0,3 VTE

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Uitgaven

Werkings-
middelen Loonkost Project- 

subsidies
Werkings-
middelen Loonkost Werkings-

middelen Loonkost

52.500,00 23.863,94 50.000,00 3.000,00 18.213,86 1.500,00 18.868,71

OD 1.4 DE AMBRASSADE REALISEERT EEN NIEUW 
PROJECT #WATWERKT.

UITGANGSSITUATIE
Duurzaam en kwaliteitsvol werk voor jongeren, daar strijdt De Ambrassade voor. De crisis heeft 
namelijk niet enkel impact gehad op de hoeveelheid jobs, maar ook op de duurzaamheid en 
kwaliteit daarvan (OESO, 2016). Welke aspecten van duurzaam en kwaliteitsvol werk vinden jongeren 
belangrijk? Wat is voor hen een duurzame en kwaliteitsvolle loopbaan? En op welke thema’s willen ze 
dat we beleidsmatig wegen en met werkgevers het gesprek aangaan? 

Juist nu is het voor De Ambrassade belangrijk om met de input van jongeren standpunten en visie 
te ontwikkelen, want de arbeidsmarkt verandert en beleidsontwikkelingen hierrond volgen elkaar in 
sneltempo op. Flexibilisering van de arbeidsmarkt, afbreuk van sociale rechten, tijdelijke statuten, 

digitalisering, vergrijzing… zijn allemaal zaken die 
(on)rechtstreeks jongeren raken in hun zoektocht 
naar een kwaliteitsvolle loopbaan. Om alle sociale 
lasten te blijven dragen moeten jongeren langer 
werken. Het spreekt voor zich dat jongeren een 
stem moeten krijgen in deze debatten. Toch 
wordt dit tot nu toe veel te weinig gedaan. In het 
onderzoek Op weg naar werk4 (2016) focusten 
we op de overgang van de schoolbanken naar de 
arbeidsmarkt. Met #watwerkt5 (2016) brachten we 
verhalen en ervaringen van jongeren in beeld bij de 
zoektocht naar werk.

Met het nieuwe project zoomen we in op de periode dat jongeren aan het werk zijn: hoe kijken zij 
naar kwaliteitsvolle loopbanen? We zetten hiertoe een aantal innovatielabs op, waarbij we naar 
jongeren(organisaties) trekken en hen laten, debatteren met experten, werkgevers en beleidsmakers. 
Hierbij wordt gewerkt aan volgende doelstellingen:

• De Ambrassade brengt in kaart wat jongeren in Vlaanderen en Brussel verstaan onder een duurzame 
en kwaliteitsvolle loopbaan en hoe die er in de toekomst uitziet. Jongeren uiten hierbij hun 
constructieve ideeën en een intersectoraal debat is op gang gebracht.

• Relevante beleidsmakers, werkgeversorganisaties en vakbonden reageren positief op de 
overgemaakte beleidsaanbevelingen.

Om de meeste impact te realiseren bouwen we een geïntegreerde lobbystrategie uit waarbij 
de bevraging van jongeren hand in hand gaat met communicatie naar het grote publiek en 
beleidsbeïnvloeding.

We gaan in dit project met minstens één grote werkgever een innovatief partnerschap aan. 
Ook de VDAB blijft een geprivilegieerde partner. Op die manier wordt knowhow binnengehaald, 
maar krijgt ons project ook een realiteitstoets. Verder gaan we partnerschappen aan binnen het 
jeugdwelzijnswerk en betrekken we jeugdinformatiepartners en werkgeversfederaties (VBO en 
VOKA). 

-------- 
4 ambrassade.be/werk/belevingsonderzoek-op-weg-naar-werk

5 social.shorthand.com/DeAmbrassade/3g3tLaCBUc/watwerkt

“Veel gelijkenissen in topics & 
aanpak jongerentewerkstelling 

tussen De Ambrassade en 
VBO. Samen bruggen bouwen 

tussen jongerenperspectief en 
werkgeversperspectief biedt veel 

kansen voor die jongeren.”

Bart Buysse – VBO

-------- 
3 Scouts en Gidsen Vlaanderen, KSA, JES, Formaat en KLJ hebben zich al geëngageerd als partners 
in het project Collect & Connect. We breiden dit partnerschap in de toekomst verder uit.
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ACTIES EN TIMING

OD 1.4 DE AMBRASSADE REALISEERT EEN NIEUW PROJECT #WATWERKT. TIMING

1.4.1

De Ambrassade zet minimaal 8 innovatielabs op i.s.m. intersectorale partners 
(organisaties zoals JES, Arktos, Formaat, maar ook VBO, VDAB, VOKA, Syntra…). 

2018-2019

1.4.2

De resultaten uit de innovatielabs toetst De Ambrassade aan een grotere 
groep jongeren via een online bevraging. Zo worden de bevindingen uit de 
innovatielabs kwantitatief geobjectiveerd.

2018-2019

1.4.3
Als eindproduct maakt De Ambrassade een publicatie die de stem van jongeren 
weergeeft over de arbeidsmarkt van morgen en dient als infoproduct naar 
jongeren en jeugdwerk.

2020

1.4.4
Op basis van de publicatie en de innovatielabs zet De Ambrassade, in 
samenwerking met de Vlaamse Jeugdraad, beleidswerk op gericht op de 
Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen. 

2019

1.4.5

De Ambrassade realiseert i.s.m. Jint en het Europees Jeugdforum een 
internationaal luik rond dit project.

2020

1.4.6

De Ambrassade organiseert een publieksmoment rond werk voor en met 
intersectorale partners.

2020

INDICATOREN
• In 2018 en 2019 minstens 8 innovatielabs met intersectorale partnerorganisaties.

• Minstens 500 jongeren van diverse achtergronden vullen de online bevraging in.

• In 2020 een publicatie die de stem van jongeren over de arbeidsmarkt van morgen weergeeft.

• In 2020 een publieksmoment rond werk voor minimum 50 deelnemers.

BEGROTING EN VTE

OD 1.4 DE AMBRASSADE REALISEERT HET PROJECT #WATWERKT.

2018 2019 2020

0,3 VTE 0,3 VTE 0,3 VTE

Uitgaven Uitgaven Inkomsten Uitgaven

Werkings-
middelen

Loonkost
Werkings-
middelen

Loonkost
Project-
subsidies

Werkings-
middelen

Loonkost

3.000,00 17.897,96 20.000,00 18.213,86 20.000,00 4.000,00 18.868,71

OD 1.5 DE AMBRASSADE REALISEERT HET PROJECT 
WERELDSPELERS, JEUGDWERK ZONDER GRENZEN.

UITGANGSSITUATIE
In 2015 en 2016 zette De Ambrassade na impuls van het jeugdwerk in op de uitwerking van het 
project Wereldspelers, jeugdwerk zonder grenzen6. De jeugdwerksector wilde haar sterktes 
inzetten om jonge vluchtelingen te versterken. Om dat op een goede en duurzame manier te doen 
moesten we zelf bijleren, en onze jongeren van elkaar laten leren. Daarom startten we in 2016 
verschillende Wereldspelers-experimenten: in Dendermonde, Lint en een tiental lokale bijzondere 
jeugdzorginitiatieven. We verbinden jeugdwerkers met jonge vluchtelingen, we leiden jeugdwerkers op 
als coach in het werken met jonge vluchtelingen, we laten jeugdwerkvrijwilligers reflecteren over hun 
ervaringen en deze delen, we zetten goede voorbeelden van jeugdwerkinitiatieven mee in de kijker. 
Jongeren die andere jongeren inspireren, het blijkt telkens een succesformule. We bereikten minstens 
300 jonge vrijwilligers uit heel Vlaanderen en meer dan 100 jonge vluchtelingen brachten we in contact 
met jeugdwerk.

Wereldspelers groeide uit tot een netwerk van meer dan dertig intersectorale partners7, waarin goede 
voorbeelden van verbinding tussen jonge vluchtelingen en jeugdwerk centraal staan.

We willen dit project in 2018–2020 verderzetten met geactualiseerde, ambitieuze doelstellingen:

• Jonge vluchtelingen ervaren het jeugdwerkaanbod in hun buurt als mogelijkheid om bij te leren en te 
integreren.

• Jonge vluchtelingen zijn versterkt door het aanbieden van informatie op hun maat.

• Lokale jeugdverenigingen weten waar jonge vluchtelingen zijn, zetten proactief de stap naar hen en 
voelen zich daarvoor voldoende ondersteund en geïnspireerd. 

• Jeugdorganisaties zetten in op leerkansen voor jeugdwerkers en vrijwilligers die contact leggen met 
jonge vluchtelingen. 

Om deze doelstellingen te verwezenlijken focussen we op een sterk aanbod door het 
Wereldspelersnetwerk voor jeugdorganisaties in Vlaanderen, OKAN-leerkrachten en voogden. 
Jeugdorganisaties uit het Wereldspelersnetwerk integreren het werken met jonge vluchtelingen in hun 
diversiteitsbeleid. Zij motiveren en ondersteunen hun achterban om proactief aan de slag te gaan met 
jonge vluchtelingen in hun buurt. OKAN-leerkrachten en voogden erkennen hun rol als toeleider naar 
het jeugdwerk. Ze zijn in staat om jonge vluchtelingen met jeugdwerk in contact te brengen.

Om een klimaat te creëren waarin dit alles wordt mogelijk gemaakt zetten we in op beleidswerk via de 
Vlaamse jeugdraad en stappen we in een internationaal samenwerkingsverband i.s.m. Jint: 

• (Lokale) beleidsmakers in Vlaanderen geven waarde aan het (lokaal) jeugdwerklandschap als 
mogelijke omgeving waarin jonge vluchtelingen integreren en leren. Concrete voorbeelden uit 
gemeentes waar initiatieven werden opgezet, inspireren hen.

• Samen met de Wereldspelerspartners en het Europese netwerk Becoming Part Of Europe versterkt en 
ondersteunt De Ambrassade de mogelijkheden van jeugdwerk als een instrument voor de integratie 
van jonge vluchtelingen en asielzoekers door haar informele en non-formele jeugdwerkactiviteiten.

-------- 
6 Wereldspelers.be

7 Vlaamse Jeugdraad, Tumult, Formaat, AFS, Jeugd Rode Kruis, Kazou, Globelink, Mediaraven, Fos Open Scouting, Mooss, Koning 
Kevin, Stampmedia, KSA, Scouts en Gidsen Vlaanderen, KLJ, Jong & Van Zin, Uit de Marge, Groep intro, JNM, Bouworde, Graffiti, 
Bizon, IJD, VDS, KarAVaan, Chiro, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Fedasil, Jint, VVJ, Kinderrechtencoalitie, KBS, Porticus, De 
Banier, Gastvrije Gemeente, No Hate
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ACTIES EN TIMING

OD 1.5 DE AMBRASSADE REALISEERT HET PROJECT WERELDSPELERS, JEUGDWERK 
ZONDER GRENZEN.

TIMING

1.5.1

De Ambrassade maakt goede praktijken op het terrein zichtbaar voor 
jongeren, jeugdorganisaties en beleidsmakers. We doen dit behalve op Vlaams 
niveau ook door een partnerschap op te nemen met Jint in het netwerkproject 
Becoming part of Europe en de organisatie van peer learning conferences.

2018-2020

1.5.2

De Ambrassade begeleidt een lerend netwerk waarin verschillende 
jeugdorganisaties samen expertise opbouwen over het betrekken van jonge 
vluchtelingen in hun werking.

2018-2020

1.5.3

De Ambrassade ontwikkelt een informatiepakket over jeugdwerk voor OKAN-
leerkrachten.

2020

1.5.4

De Ambrassade ontwikkelt een informatiepakket over jeugdwerk voor 
voogden.

2020

1.5.5

Jeugdinformatiespelers uit het netwerk van De Ambrassade voorzien een 
informatieaanbod dat inspeelt op de vragen en noden van jonge vluchtelingen.

2019-2020

1.5.6
Geïnspireerd door de ervaringen met het project Wereldspelers, doet de 
Vlaamse Jeugdraad beleidsaanbevelingen op lokaal, Vlaams en federaal niveau 
over de positie van jonge vluchtelingen in onze samenleving.

2019-2020

1.5.7

De Ambrassade onderzoekt hoe jonge vluchtelingen en jeugdwerkvrijwilligers 
intercultureel leren binnen de context van Wereldspelers ervaren.

2018

1.5.8
Vanuit de opgedane kennis en expertise ontwikkelen we een 
ondersteuningsaanbod om bij jeugdwerkers en vrijwilligers intercultureel 
leren te versterken.

2019-2020

1.5.9

De Ambrassade houdt het debat over de kansen van jeugdwerk voor 
jonge vluchtelingen levendig, door publicaties en online informatie over 
wereldspelersactiviteiten en goede voorbeelden van verbinding tussen 
jeugdwerk en jonge vluchtelingen in de kijker te zetten.

2018-2020

INDICATOREN
• 2 keer per jaar ontsluiting van inspirerende jeugdwerkpraktijken rond werken met jonge 

vluchtelingen.

• In 2020 verspreiding van minimum 250 informatiepakketten voor OKAN-leerkrachten en minimum 250 
exemplaren voor voogden.

• In 2020 een ondersteuningsaanbod, aangereikt aan minimum 350 jeugdwerkers.

• In 2020 een publieksmoment voor minimum 50 deelnemers.

BEGROTING EN VTE

OD 1.5 DE AMBRASSADE REALISEERT HET PROJECT WERELDSPELERS, JEUGDWERK ZONDER GRENZEN.

2018 2019 2020

0,3 0,3 0,3

Uitgaven Uitgaven Uitgaven

Werkings- 
middelen

Loonkost
Werkings- 
middelen

Loonkost
Werkings- 
middelen

Loonkost

2.000,00 17.897,96 2.000,00 18.213,86 3.500,00 18.868,71

FINANCIEEL OVERZICHT SD 1

 2018 2019 2020

VTE 2 2,2 2,2

Loonkost  €  -119.319,72  €  -133.568,33  €  -138.370,55 

Werkingsmiddelen  €  -78.500,00   €  -48.500,00  €  -34.500,00 

Omzet  €   -    €   -    €  -   

Projectsubsidies  €   50.000,00  €  20.000,00  €  -   

TOTAAL  €  -147.819,72  €  -162.068,33  €  -172.870,55 
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De Ambrassade waakt mee over de realisatie van de opdracht van de Vlaamse Jeugdraad. Ze zorgt er mee 
voor dat de Vlaamse Jeugdraad vertrekt vanuit de leefwerelden van kinderen, jongeren en hun organisaties, 
en dat hij hun stem versterkt. De Ambrassade realiseert haar ondersteuning vanuit vier operationele 
doelstellingen:

• We organiseren duurzame participatietrajecten en zetten een strategisch netwerk op. Op die manier 
verzamelen we ervaringen, kennis en expertise bij kinderen, jongeren, hun organisaties en andere experts 
met als doel bij te dragen aan het beleid. Een participatieve actie staat nooit enkel in teken van een 
proces, maar wil steeds een concrete bijdrage leveren aan het beleid door uit te monden in krachtige en 
gedragen beleidsaanbevelingen. 

• We debatteren, discussiëren, beslissen en komen tot kwaliteitsvolle gedragen adviezen, standpunten, 
brieven en beleidsaanbevelingen. We bereiden memoranda voor om impact te hebben op verschillende 
beleidsniveaus (van lokaal tot Europees en VN-niveau) en over de grenzen van verschillende 
beleidsdomeinen heen (Jeugd, Tewerkstelling, Welzijn, Onderwijs….). We zetten debat en dialoog op 
tussen jongeren en beleidsmakers en monitoren de impact van ons advieswerk.

• Dit alles krijgt vorm binnen een efficiënte 
beslissingsstructuur waar jongeren en jeugdorganisaties 
rond de tafel zitten. We zoeken samen naar een 
plek voor iedereen die mee wil bijdragen aan de 
realisatie van onze opdracht. We spelen in op die 
verschillende engagementen en betrekken jongeren en 
organisaties die rond een bepaald thema willen werken 
evenveel als zij die effectief mee willen beslissen. 
We hebben extra aandacht voor de betrokkenheid van 
maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren en hun 
organisaties. Duidelijke structuren met een afgebakende 
omschrijving van de rol en het mandaat zorgen voor 
een efficiënte werking. Een uitgewerkt en gedragen 
vrijwilligersbeleid waarin betrokkenheid, diversiteit, 
inspraak en waardering centraal staan, draagt bij tot de 
uitbouw van de Vlaamse Jeugdraad als organisatie waar 
iedereen welkom is en op basis van zijn of haar noden 
en behoeften een engagement kan opnemen. We leggen de nadruk op het informeren van vrijwilligers en 
organisaties zodat ze de werking leren kennen. We gaan in dialoog over verwachtingen en zoeken naar 
een samenwerking zodat we de betrokkenheid en competenties verhogen. Dat doen we steeds in functie 
van het vertolken en versterken van hun stem. 

• We zijn de spreekbuis van kinderen, jongeren en hun organisaties. Want we willen meer doen dan 
adviezen bezorgen aan beleidsmakers. We willen wegen op het maatschappelijk debat door naar 
buiten te komen met datgene waar kinderen, jongeren en hun organisaties van wakker liggen. Dat 
doen we steeds in toegankelijke taal op maat van de doelgroep. We verkennen de mogelijkheden van 
online communicatie, voorzien een up-to-date website, informeren onze achterban via nieuwsbrieven 
en brengen onze boodschap rechtstreeks tot bij relevante anderen door vertegenwoordigingen op te 
nemen. Waar nodig zetten we acties op om onze boodschappen kracht bij te zetten en appel te doen op 
maatschappij en beleid.

De weg die we afleggen om samen te werken aan sterk onderbouwde en gedragen beleidsadviezen geven 
we weer in onderstaand schema. Het In-Hart-Uit verhaal biedt een kwaliteitskader en leidraad voor 
medewerkers en vrijwilligers in de opmaak van beleidsadviezen. De operationele doelstellingen, acties en 
indicatoren die onder SD 2 zijn geformuleerd, concretiseren dit kader. 

“Het is niet makkelijk voor 
jongeren om zomaar hun stem te 
laten horen over thema’s die zij 

belangrijk vinden. Via de Vlaamse 
Jeugdraad kan ik dit wel. Door de 
VJR heeft mijn stem meer kracht en 
dan gaat het niet alleen over één 

thema, maar over alle zaken wat wij 
als jongeren belangrijk vinden.”

Jihad Van Puymbroeck –  

vrijwilliger Vlaamse jeugdraad
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OD 2.1 DE VLAAMSE JEUGDRAAD REALISEERT  
KWALITEITSVOLLE PARTICIPATIETRAJECTEN VOOR  
EN DOOR DIVERSE KINDEREN, JONGEREN EN HUN  
ORGANISATIES.

UITGANGSSITUATIE
De Vlaamse Jeugdraad vertrekt vanuit de leefwerelden van kinderen, jongeren en hun organisaties 
om de rol van adviesorgaan concreet vorm te geven. We zetten hiertoe jongeren en jeugdwerkers 
rond de tafel en laten hen mee beslissen. Om tot gedragen beslissingen en aanbevelingen te komen en 
zoveel mogelijk stemmen van kinderen, jongeren en hun organisaties te verzamelen, investeren we in 
participatieve werkvormen. We omschrijven dit als de In-fase (zie In-Hart-Uit): alvorens in de pen te 
kruipen, luisteren we naar de stem en ervaringen van kinderen en jongeren en verzamelen we inzichten 
en expertise bij hun organisaties, andere experten en beleidsmakers.

We bouwen verder op een rijke participatietraditie. Naast de AV en de werkgroepen, waar jongeren en 
jeugdwerkers rond de tafel zitten, organiseren we al van bij de start evenementen waar ontmoeting 
en dialoog centraal staan (Klets, AV², AV Café). Daarmee zetten we dialoog op tussen jongeren en 
beleidsmakers. We dagen uit, inspireren en voeren en voeden het debat. Die initiatieven monden ook 
steevast uit in beleidswerk.

De komende beleidsperiode zetten we hier nog harder op in. We zien participatieve acties steeds 
als voorbereiding op beleidswerk en gaan op zoek naar de meest geschikte vorm(en) of actie(s) om 
stemmen te verzamelen. We doen dat niet alleen, maar waar mogelijk en nodig in overleg met anderen. 
We zetten partnerschappen op met organisaties uit de jeugdwerksector om de aanwezige expertise rond 
de leefwerelden van kinderen en jongeren te benutten. Bijzondere aandacht gaat naar de stem van 
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en samenwerking met hun organisaties. 

Hoogtepunt van onze manier van werken is de organisatie van ons verkiezingstraject, een inhoudelijk 
proces dat focust op inhoud en participatie van kinderen en jongeren. Naast een zoektocht naar 
jongeren die mee inspireren, debatteren en beslissen, bevragen we een grote groep kinderen, jongeren 
en organisaties rond thema’s die zij belangrijk vinden.

We brengen de kerndoelen van De Ambrassade dichter bij de werking van de Vlaamse Jeugdraad 
en bekijken op welke manier we elkaar kunnen versterken in het formuleren van concrete 
beleidsaanbevelingen. Tot slot experimenteren we met online communicatie en participatie. We 
verkennen de mogelijkheden om te polsen naar meningen via het online informatieplatform Trusty.be 
(zie OD 3.3).

ACTIES EN TIMING

OD 2.1 DE VLAAMSE JEUGDRAAD REALISEERT KWALITEITSVOLLE 
PARTICIPATIETRAJECTEN VOOR EN DOOR DIVERSE KINDEREN, JONGEREN EN HUN 
ORGANISATIES.

TIMING

2.1.1

De Vlaamse Jeugdraad organiseert in 2020 een verkiezingstraject en bevraagt 
daarbij 1000 kinderen en jongeren rond thema’s die zij belangrijk vinden. Dit 
traject resulteert in inhoudelijke prioriteiten.

2020

2.1.2
Prioritaire werkgroepen realiseren participatieve trajecten in functie van de te 
bevragen doelgroep(en).

2018-2020

2.1.3

De Vlaamse Jeugdraad zet partnerschappen op met organisaties die veel 
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren bereiken. 

2018-2020

2.1.4
De Vlaamse Jeugdraad zet in op 2 inhoudelijke projecten, gelinkt aan het 
traject van de Europese Gestructureerde dialoog

2018-2020

NIEUW 
2.1.5

De Vlaamse Jeugdraad realiseert minstens 1 participatief traject voor -12 
jarigen.

2018-2020

NIEUW 
2.1.6

De Vlaamse Jeugdraad zet gedurende de beleidsperiode samen met ten minste 
10 jongeren een project op in het kader van de uitwerking van de kerndoelen 
van De Ambrassade.

2018-2020

INDICATOREN
• Jaarlijks bereik van minstens 1000 kinderen en jongeren via online participatie.

• In 2019 en 2020 worden kinderen en jongeren minstens 2x bevraagd via Trusty.be 

• Minimaal 50 maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren bevraagd in de opmaak van 
beleidsaanbevelingen.

• Met het traject Europese Gestructureerde Dialoog een bereik van minimum 25 groepen kinderen en 
jongeren, met een totaal bereik van minimum 250 kinderen en jongeren.

BEGROTING EN VTE

OD 2.1 DE VLAAMSE JEUGDRAAD REALISEERT KWALITEITSVOLLE PARTICIPATIETRAJECTEN VOOR EN 
DOOR DIVERSE KINDEREN, JONGEREN EN HUN ORGANISATIES.

2018 2019 2020

1,75 VTE 1,75 VTE 2,05 VTE

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Werkings-
middelen

Loonkost
Project-
subsidies

Werkings-
middelen

Loonkost
Project-
subsidies

Werkings-
middelen

Loonkost
Project-
subsidies

21.000,00 104.404,75 26.310,50 18.500,00 106.247,53 24.000,00 43.500,00 128.936,19 24.000,00



P
A

G
IN

A
 3

4 P
A

G
IN

A
 3

5

OD 2.2 MET KRACHTIGE EN GEDRAGEN BELEIDS- 
ADVIEZEN VERSTERKT DE VLAAMSE JEUGDRAAD  
DE STEM VAN ALLE KINDEREN, JONGEREN EN HUN  
ORGANISATIES. 

UITGANGSSITUATIE
Doordat we vertrekken vanuit de leefwerelden van kinderen en jongeren formuleren we ook 
adviezen binnen andere beleidsdomeinen dan het domein Jeugd (Onderwijs, Tewerkstelling, Welzijn, 
Mobiliteit…) en over andere beleidsniveaus dan Vlaams (lokaal, federaal, Europees, internationaal). 
De jeugdwerksector, die zelf door haar diverse werkvormen, vele linken legt met andere domeinen, 
biedt een bron aan ervaringen, kennis en expertise in het formuleren van al onze beleidsadviezen. 
Door intensief samen te werken met lokale jeugdraden, de Franstalige en Duitstalige jeugdraad en het 
European Youth Forum bouwen we, over meerdere beleidsniveaus heen, mee aan beter beleid voor 
kinderen, jongeren en hun organisaties.

Eind 2018 organiseren we een Vlaamse Debattle waarin het Vlaams jeugdwerk en Vlaamse 
beleidsmakers met elkaar in debat gaan. Op basis van het inhoudelijk rapport van de lokale debatten 
in oktober 2018 debatteren we over de wederkerende thema’s en bezorgdheden die lokaal leven t.a.v. 
lokaal jeugdbeleid. Daarnaast focust het debat op de verhouding tussen het Vlaams en het lokaal 
niveau: welke instrumenten zet Vlaanderen in om lokaal te inspireren, motiveren vanuit een coherente 
duurzame visie?

Als Vlaamse Jeugdraad zijn we autonoom in het bepalen van onze standpunten en acties om de 
standpunten kracht te geven. We nemen geen afwachtende houding aan maar spreken als luis in de pels 
beleidsmakers proactief aan, antwoorden op alle adviesvragen, wijzen ministers en parlement op de 
verplichting tot antwoord op adviezen en zorgen voor structureel overleg.

Ook deze beleidsperiode maken we werk van krachtige en gedragen beleidsaanbevelingen. De 
goedkeuring van een advies toetsen we in de laatste fase af aan een kwaliteitskader dat concrete 
criteria vooropstelt van hoe een advies tot stand moet komen en waar het aan moet voldoen. Om de 
doeltreffendheid van het beleidswerk te verbeteren, maken we vanaf 2017 jaarlijks werk van een 
impactanalyse. De impactanalyse geeft een score aan de beleidsactie op basis van een aantal criteria 
die de mate van impact weergeven (bijvoorbeeld leiden tot lobbygesprek, leiden tot verandering in 
wetgeving, leiden tot verandering aan partijprogramma...). Vanaf 2018 koppelen we hier concrete 
verbeteracties aan. 

ACTIES EN TIMING

OD 2.2 MET KRACHTIGE EN GEDRAGEN BELEIDSADVIEZEN VERSTERKT DE VLAAMSE 
JEUGDRAAD DE STEM VAN ALLE KINDEREN, JONGEREN EN HUN ORGANISATIES.

TIMING

2.2.1
De Vlaamse Jeugdraad realiseert minstens 30 adviezen, die we aftoetsen aan het 
kwaliteitskader.

2018-2020

2.2.2
De Vlaamse Jeugdraad schrijft naar aanleiding van de lokale, Vlaamse, federale 
en Europese verkiezingen memoranda waarmee we de noden en behoeften van 
kinderen, jongeren en hun organisaties in krachtige adviezen formuleren.

2018-2020

NIEUW 
2.2.3

De Vlaamse Jeugdraad organiseert eind 2018 een Vlaamse Debattle in navolging 
van de lokale debatten van oktober 2018. 

Eind 2018

NIEUW 
2.2.4

De Vlaamse Jeugdraad organiseert met de start van een nieuwe Vlaamse 
regering en Minister van Jeugd een publieksmoment rond de kracht van 
het kruispunt categoriaal en sectoraal jeugdbeleid, de eigenheid van het 
beleidsdomein Jeugd.

2019

2.2.5

De Vlaamse Jeugdraad maakt van elke beleidsactie (advies, standpunt, brief…) 
een impactanalyse. 

2018-2020

INDICATOREN
• Minimaal 30 beleidsadviezen tussen 2018-2020.

• Memoranda voor de lokale, Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen 

• Tegen 2020 is de gemiddelde score van beleidsacties op de impactanalyse met minstens 1 punt 
gestegen.

• Op de Vlaamse Debattle debatteren 100 jeugdwerkers, maatschappelijk middenveldactoren en 
beleidsmakers over de verhouding Vlaams jeugdbeleid-lokaal beleid en de beleidsinstrumenten die 
daarvoor nodig zijn. 

• Publieksmoment rond de kracht van categoriaal en sectoraal jeugdbeleid bereikt minimaal 100 
jeugdwerkers, maatschappelijk middenveldactoren en beleidsmakers.

BEGROTING EN VTE

OD 2.2 MET KRACHTIGE EN GEDRAGEN BELEIDSADVIEZEN VERSTERKT DE VLAAMSE JEUGDRAAD DE 
STEM VAN ALLE KINDEREN, JONGEREN EN HUN ORGANISATIES.

2018 2019 2020

1,25 VTE 1,25 VTE 1,25 VTE

Uitgaven Uitgaven Uitgaven

Werkings- 
middelen

Loonkost
Werkings- 
middelen

Loonkost
Werkings- 
middelen

Loonkost

5.750,00 74.574,82 750,00 75.891,10 750,00 78.619,63
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OD 2.3 DE NIEUWE STRUCTUUR EN WERKING VAN DE 
VLAAMSE JEUGDRAAD REALISEERT MEER INSPRAAK,  
BETROKKENHEID EN WAARDERING VAN MEER  
KINDEREN, JONGEREN EN HUN ORGANISATIES.

UITGANGSSITUATIE
De Vlaamse Jeugdraad werkt momenteel met een maandelijkse AV van 24 leden (12 jeugdwerkers, 12 
individuele jongeren). Om alles in goede banen te leiden kiest de AV een voorzitter en een Agendagroep 
om de jaarplanning te beheren en de AV voor te bereiden. 

Vanaf het werkjaar 2018, tevens de start van een nieuw mandaat voor de Vlaamse Jeugdraad, werken 
we in een nieuwe structuur. Met de nieuwe aanpak bieden we meer kansen voor meer kinderen, 
jongeren en hun organisaties om betrokken te zijn en om echt mee te beslissen. In 2016 evalueerden we 
grondig onze manier van werken. Op basis van enkele uitgebreide denkoefeningen en dialoogmomenten 
kreeg een nieuwe structuur vorm.

Centraal in de nieuwe tekening staan twee principes: een grote en diverse groep jongeren betrekken 
op onze inhoudelijke werking en een kleinere groep laten besturen. We organiseren enkele grote 
momenten (driemaal per jaar een Megaforum) 
waarop we actief open inhoudelijk debat 
aangaan met vele kinderen, jongeren en 
hun organisaties. Ook organiseren we in 
samenwerking met VVJ minstens eenmaal per 
jaar een moment met lokale jeugdraders om 
ook bij hen vinger aan de pols te houden. Een 
kleiner bestuur met zestien leden waarvan acht 
jeugdwerkers en acht individuele jongeren komt 
maandelijks samen, coördineert processen en 
adviezen vanuit bestaande kwaliteitskaders 
en bewaakt de planning. De structuur die we 
omschrijven in de acties geeft vorm aan de 
Hart-fase (zie schema In-Hart-Uit). We brengen 
jongeren en jeugdwerkers als experten in het 
jong zijn samen op diverse manieren en laten 
hen debatteren, discussiëren en beslissen in 
werkgroepen (ad hoc en structureel), een 
bestuursvergadering, en enkele grote momenten. 

In de nieuwe structuur horen, vinden en betrekken we meer jonge stemmen, en tegelijk leiden we een 
kleine kern op die we meetrekken in het professionelere en kwaliteitsvoller bewaken van de processen 
en adviezen. We werken tijdens de beleidsperiode rond minimaal vijf prioriteiten of inhoudelijke 
thema’s die na een participatief proces (zie In-Hart-Uit) uitmonden in beleidsaanbevelingen. Om deze 
thema’s en participatieve processen goed uit te bouwen blijven we enkele structurele en prioritaire 
werkgroepen organiseren, en onderhouden we een sterke band met de Commissie Jeugdwerk en 
Commissie Jeugdinformatie. Elk lid van het bestuur zal enkele van deze werkgroepen actief opvolgen 
zodat er een rechtstreekse link is met het bestuur. 

Gedurende de beleidsperiode willen we het aantal jongeren en jeugdwerkers dat actief betrokken 
is op onze structuren verhogen. Om hier een concreet zicht op te krijgen organiseren we in 2017 
een nulmeting die het aantal betrokkenen in kaart brengt. Tijdens de nieuwe beleidsperiode meten 
we jaarlijks het aantal betrokkenen en evalueren we de beslissingsstructuur en betrokkenheid 
op onze werking. Om die betrokkenheid te verhogen, blijven we inzetten op een kwaliteitsvol 
vrijwilligersbeleid dat inspeelt op de noden van de jonge vrijwilligers. Meer dan vandaag willen we 
jongeren zich doen thuis voelen in de organisatie door in te zetten op het onthaal van jongeren en 
jeugdwerkers die een engagement opnemen. Wie mee wil denken en doen met betrekking tot een 
bepaald thema moet dat kunnen door een engagement op te nemen in een werkgroep. Een engagement 
binnen onze werking is niet vanzelfsprekend. We ondersteunen jongeren en jeugdwerkers en bieden 
coaching op maat aan. We zetten extra in op een diverse vrijwilligerspoule waar ook maatschappelijk 
kwetsbare jongeren zich thuis voelen en stemmen ons vrijwilligersbeleid af op de noden van deze 
jongeren. We gaan hiervoor actief samenwerken met organisaties met maatschappelijk kwetsbare 
kinderen en jongeren.

“DE VLAAMSE JEUGDRAAD MAAKT 
HET VERSCHIL, OMDAT ZE DIVERSE 

MENINGEN UIT HET JEUGDWERK EN DE 
STEMMEN VAN INDIVIDUELE JONGEREN 

VIA PARTICIPATIEVE TRAJECTEN KAN 
SAMENSMELTEN TOT STERKE ADVIEZEN. 

DIE WISSELWERKING IS CRUCIAAL 
OM MET SUCCES TE WEGEN OP HET 

BELEID.”

Niels De Ceulaer – ondervoorzitter Vlaamse 

Jeugdraad, Chirojeugd Vlaanderen

ACTIES EN TIMING

OD 2.3 DE NIEUWE STRUCTUUR EN WERKING VAN DE VLAAMSE JEUGDRAAD REALISEERT 
MEER INSPRAAK, BETROKKENHEID EN WAARDERING VAN MEER KINDEREN, JONGEREN 
EN HUN ORGANISATIES.

TIMING

NIEUW 
2.3.1

Het bestuur van de Vlaamse Jeugdraad komt 10x per jaar samen, heeft 
eindbevoegdheid in de inhoudelijke standpunten van de Vlaamse Jeugdraad 
en legt de strategische lijnen vast. Het bestuur wordt verkozen na het in 
2017 afgelegde verkiezingstraject tijdens de vorige beleidsperiode.

2018-2020

 
NIEUW 
2.3.2

De Vlaamse Jeugdraad organiseert 3 keer per jaar een open inspraak 
moment (Megaforum) voor minimaal 40 jongeren en jeugdwerkers en legt 
inhoudelijke thema’s en de uitwerking ervan voor ter bespreking.

2018-2020

 
NIEUW 
2.3.3

De Vlaamse Jeugdraad zet gedurende de beleidsperiode in op minstens 5 
prioritaire thema’s en richt hiervoor werkgroepen op. Deze prioriteiten 
worden vastgelegd tijdens het in 2017 afgelegde verkiezingstraject.

2018-2020

 
NIEUW 
2.3.4

De Vlaamse Jeugdraad organiseert minstens 1 keer per jaar i.s.m. VVJ 
een inhoudelijk uitwisselingsmoment met jongeren en jeugdwerkers die 
participeren op lokaal niveau.

2018-2020

NIEUW 
2.3.5

De Vlaamse Jeugdraad brengt jaarlijks in kaart in welke mate meer jongeren 
en jeugdwerkers bereikt worden door de nieuwe structuur. Deze cijfers 
vergelijken we met de nulmeting van 2017.

jaarlijks

 
NIEUW 
2.3.6

De Vlaamse Jeugdraad onderzoekt verschillende mogelijkheden van 
betrokkenheid op de structuren met extra aandacht voor online participatie.

2018-2020

2.3.7
De Vlaamse Jeugdraad verkiest tijdens de beleidsperiode 2 Europees 
jongerenvertegenwoordigers en jaarlijks 2 VN jongerenvertegenwoordigers.

2018-2020

2.3.8
De Vlaamse Jeugdraad brengt jonge vrijwilligers samen in de structurele 
werkgroepen VN,  Europa en lokaal.

2018-2020

2.3.9
De Vlaamse Jeugdraad biedt kwaliteitsvolle vorming, ondersteuning en 
coaching aan zijn vrijwilligers en organiseert jaarlijks een behoeftebevraging 
bij zijn vrijwilligers om in te spelen op ondersteuningsvragen.

2018-2020
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OD 2.4 DE VLAAMSE JEUGDRAAD IS DE SPREEK-
BUIS VAN ALLE KINDEREN, JONGEREN EN HUN  
ORGANISATIES.

UITGANGSSITUATIE
We brengen de stem gericht naar buiten door heel wat beleidsvertegenwoordigingen op te 
nemen. We geven jongerenvertegenwoordigers de kans hun stem te laten klinken in Europa en bij 
de VN. Maar we doen als Vlaamse Jeugdraad ook beroep op medewerkers van De Ambrassade om 
ons verhaal tot bij andere experten en sectoren te brengen. We evalueren jaarlijks de inhoud en 
de strategie van de opgenomen vertegenwoordigingen.

Bovendien beschikken we over een up-to-date 
en gedragen pers- en communicatiestrategie. 
Als Vlaamse Jeugdraad spreken wij voor en in 
het belang van alle kinderen, jongeren en hun 
organisaties. Een positie waar we zorgzaam mee 
omgaan, een stem die we weloverwogen laten 
horen. 

De vrijwilligers (jeugdwerkers en individuele 
jongeren) van de Vlaamse Jeugdraad zijn onze 
ruggengraat, ook in het uitdragen van onze 
boodschap. We coachen en ondersteunen hen om 
via hun eigen stem het verschil te maken voor 

alle kinderen, jongeren en hun organisaties. We laten van ons horen door via toegankelijke taal 
kinderen en jongeren op de hoogte te brengen via kanalen uit hun leefwereld. We betrekken hun 
organisaties en onze bredere achterban door hen te informeren via diverse communicatiekanalen 
(nieuwsbrieven, een up to date website, gerichte mailings…). 

INDICATOREN
• Jaarlijkse evaluatie van de mate waarin jongeren en jeugdwerkers zich betrokken voelen met 

minstens 1 verbeteractie.

• 3x/jaar organisatie van open inspraak moment (Megaforum) met minimaal 40 jongeren en 
jeugdwerkers.

• Samenwerking met minstens 3 organisaties met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren rond 
de actieve verbinding van deze jongeren met de werking van de VJR.

• Het aantal jongeren die actief zijn in prioritaire en structurele werkgroepen is verhoogd naar 65.

BEGROTING EN VTE

OD 2.3 DE NIEUWE STRUCTUUR EN WERKING VAN DE VLAAMSE JEUGDRAAD REALISEERT 
MEER INSPRAAK, BETROKKENHEID EN WAARDERING VAN MEER KINDEREN, JONGEREN EN HUN 

ORGANISATIES.

2018 2019 2020

1,7 VTE 1,7 VTE 1,6 VTE

Uitgaven Uitgaven Uitgaven

Werkings- 
middelen

Loonkost
Werkings- 
middelen

Loonkost
Werkings- 
middelen

Loonkost

23.500,00 101.421,76 23.500,00 103.211,89 23.500,00 100.633,12

“De Vlaamse jeugdraad geeft me 
het gevoel dat ik een verschil 

kan maken voor anderen omdat 
ik deel uitmaak van een sterke 

groep vrijwilligers met een 
gemeenschappelijk doel.”

Nicky Vandeghinste –  

vrijwilliger Vlaamse jeugdraad
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ACTIES EN TIMING

OD 2.4 DE VLAAMSE JEUGDRAAD IS DE SPREEKBUIS VAN ALLE KINDEREN, JONGEREN 
EN HUN ORGANISATIES.

TIMING

2.4.1

Na het uitbrengen van een advies vraagt de Vlaamse Jeugdraad een gesprek 
met adviesvragers en relevante beleidsmakers. We zetten zoveel mogelijk 
vrijwilligers in als woordvoerder en vertegenwoordiger van de standpunten van 
de Vlaamse Jeugdraad.

2018-2020

2.4.2
Minimaal 3 maal per jaar organiseert de Vlaamse Jeugdraad een overleg met 
alle democratische Vlaamse fracties om actuele standpunten en adviezen kracht 
bij te zetten.

Jaarlijks

2.4.3
Minimaal 3 maal per jaar heeft de Vlaamse Jeugdraad structureel overleg met 
de Minister van Jeugd over onze beleidsadviezen en bezorgdheden van kinderen, 
jongeren en hun organisaties.

Jaarlijks

2.4.4

De Vlaamse Jeugdraad neemt vertegenwoordigingen op in beleidsfora (Vlaamse, 
federale, Europese en internationale beleidsfora; reflectiegroepen van de 
Afdeling Jeugd en andere fora in de jeugdwerksector; ISOC; Verver; SARC; AV 
VVJ; AV Jint; stuurgroep JOP; J-Club; CD 47…).

2018-2020

2.4.5
De Vlaamse Jeugdraad vertaalt zijn adviezen naar een breed publiek en kiest in 
functie van de tijdsgeest de juiste kanalen en vorm.

2018-2020

2.4.6
De Vlaamse Jeugdraad onderneemt 3 acties die specifiek gericht zijn op de 
algemene en positieve beeldvorming van kinderen en jongeren.

2018-2020

2.4.7 De Vlaamse Jeugdraad zet actief in op pers- en media-aandacht. 2018-2020

2.4.8
De Vlaamse Jeugdraad ondersteunt zijn vrijwilligers in het uitdragen van 
standpunten en adviezen door coaching, vorming en mediatraining.

2018-2020

NIEUW 
2.4.9

De Vlaamse Jeugdraad voorziet in 2018 een vernieuwde website afgestemd op 
pers- en communicatiestrategie. 

2018

2.4.10
De Vlaamse Jeugdraad heeft een duidelijk en omvattend pers- en 
communicatieplan dat als kader dient om de pers- en communicatiestrategie 
vorm te geven.

2018-2020

INDICATOREN
• Jaarlijkse evaluatie van de relevantie van de opgenomen beleidsvertegenwoordigingen.

• 3 initiatieven die de algemene positieve beeldvorming van kinderen en jongeren bevorderen. 

• Jaarlijks minimaal 1 vorming over opinievorming voor alle vrijwilligers van de Vlaamse Jeugdraad. 

• Evaluatie pers- en communicatieondersteuning bij het einde van het mandaat van elke 
jongerenvertegenwoordiger en jaarlijks 1 verbeteractie.

BEGROTING EN VTE

OD 2.4 DE VLAAMSE JEUGDRAAD IS DE SPREEKBUIS VAN ALLE KINDEREN, JONGEREN EN HUN 
ORGANISATIES.

2018 2019 2020

1,5 VTE 1,5 VTE 1,5 VTE

Uitgaven Uitgaven Uitgaven

Werkings- 
middelen

Loonkost
Werkings- 
middelen

Loonkost
Werkings- 
middelen

Loonkost

14.500,00 89.489,79 9.500,00 91.069,31 9.500,00 94.343,55

FINANCIEEL OVERZICHT SD 2

 2018 2019 2020

VTE 6,2 6,2 6,4

Loonkost  €  -369.891,12  €  -376.419,83  €  -402.532,50 

Werkingsmiddelen  €  -69.750,00  €  -52.250,00  €  -77.250,00 

Omzet  €   -    €  -    €  -   

Projectsubsidies    26.310,50  €  24.000,00  €  24.000,00 

TOTAAL  €  -413.330,62  €  -404.669,83  €  -455.782,50 
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Dagelijks verwerken we bergen informatie, die ons bereiken via online en offline media, en via onze 
sociale omgeving. De juiste info op het juiste moment bij de juiste persoon krijgen, is een hele andere 
opdracht. 

Informatiebehoeften pieken vaak op momenten van ‘eerste keren’. Een eerste verliefdheid, een eerste 
smartphone, een eerste keer alleen gaan wonen, de eerste confrontatie op de arbeidsmarkt... Een 
gebrek aan informatie kan op zo’n momenten nefast zijn. Je had geen idee welke risico’s sexting met 
zich meebracht? Too bad. Je wist niet dat je je moest inschrijven bij de VDAB? Dan moet je nog even 
wachten op die inschakelingsuitkering. Je kende de mogelijkheden om in het buitenland te studeren 
niet? Gemiste kans. En zo ontstaat er vaak een kloof tussen informatie-armen en informatie-rijken. 
Toegang tot informatie (of een gebrek eraan) staat op die manier in relatie tot kansen en mogelijkheden 
om ten volle te participeren aan de samenleving.

De Ambrassade vertrekt vanuit het recht op informatie vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag8 en 
streeft ernaar om informatie op maat van kinderen en jongeren voldoende beschikbaar, kwaliteitsvol, 
zichtbaar en toegankelijk te maken voor alle kinderen en jongeren. Zo kunnen ze alle mogelijkheden 
benutten die voor hen relevant zijn en kunnen ze weloverwogen keuzes maken. Zo weten ze waar 
naartoe als het nodig is. En zo kunnen ze meespreken over zaken die hen aanbelangen. Kortom, het 
versterkt hun positie in de samenleving.

Voor kinderen en jongeren is het niet evident om in 
het grote informatiebos de weg te vinden. Vanuit een 
coördinerende rol neemt De Ambrassade de taak op 
om de versnippering van jeugdinformatie tegen te 
gaan door overzicht te scheppen vanuit het oogpunt 
van de jongere. 

Een sterk jeugdinformatiebeleid vraagt om 
een cocktail van online, offline en face-to-face 
strategieën, en om een focus op drie doelgroepen, 
die De Ambrassade ook nu al bereikt:

• De Ambrassade informeert jongeren rechtstreeks met basisinfo en door hen door te verwijzen naar 
kwaliteitsvolle bronnen. De Ambrassade doet dit nu met Jongerengids.be, een papieren gids, folders 
en een website waaraan een veertigtal partners meewerken.

• De Ambrassade wil dat intermediairen gebruik maken van het jeugdinformatieaanbod en kunnen 
doorverwijzen naar de juiste partners. Jeugdinfotheek.be biedt hierop nu een puur digitaal antwoord, 
door op één website methodieken voor jeugdinformatie te verzamelen.

• De Ambrassade stimuleert kwaliteitsvolle jeugdinfo bij informatiepartners. We doen dit enerzijds 
door de zeven kwaliteitsprincipes van Trusty, het merk voor kwaliteitsvolle jeugdinformatie te 
promoten en anderzijds door binnen de Commissie Jeugdinformatie allerhande jeugdinformatiespelers 
samen te brengen en zo te wegen op jeugdinformatiebeleid.

We maken ons sterk dat er veel kwaliteitsvolle informatie is en dat we erin slagen om op een 
coördinerende manier die informatie samen te brengen en overzicht te scheppen in de veelheid. We 
slaagden er de vorige beleidsperiode in om De Ambrassade echt op de kaart te zetten als coördinator 
jeugdinformatie in Vlaanderen. Voor komende beleidsperiode leggen we de lat weer een beetje hoger: 
we willen meer kinderen en jongeren kwaliteitsvol informeren, en daarvoor hebben we twee grote 
actiepunten.

• Kinderen en jongeren informeren, intermediairen hierin ondersteunen en jeugdvriendelijke info 
stimuleren, doet De Ambrassade vanaf deze beleidsperiode onder één vlag, het merk Trusty. 
Trusty is de uil die waakt over kwaliteitsvolle jeugdinfo. Het wordt een bekend merk en een 
herkenningssymbool voor kinderen en jongeren. Organisaties gebruiken het om aan te tonen dat ze 
achter de zeven kwaliteitsvolle Trustyprincipes staan en die ook toepassen. En ook intermediairen 
kennen het als houvast bij vragen en situaties die zich voordoen in hun contact met jongeren. 

• In deze beleidsperiode brengt De Ambrassade jeugdinformatie daar waar jongeren zijn. Dit krijgt 
zowel een vertaling online (door onder andere sterk in te zetten op sociale media), als offline (door 
de ambitie om een schoolagenda met jeugdinfo bij minstens de helft van de scholen te introduceren) 
én via intermediairen (bijvoorbeeld door samenwerkingsverbanden met het jeugdwelzijnswerk). Op 
die manier geven we onze ambitie vorm om het bereik van jongeren – met name ook jongeren uit 
kwetsbare situaties - te verhogen. 

OD 3.1 DE AMBRASSADE BOUWT AAN EEN BREED  
INTERSECTORAAL NETWERK DAT JEUGDINFORMATIE  
OP DE KAART ZET.

UITGANGSSITUATIE
De Ambrassade zette de laatste jaren steeds meer in op het vormen van een sterk jeugdinfonetwerk. 
Door concrete projecten als Jongerengids en Jeugdinfotheek.be werden allerhande 
jeugdinfoproducenten bij elkaar gebracht om overzicht te scheppen in het jeugdinformatieaanbod. 
De Commissie Jeugdinfo betrok bovendien ook belangrijke jeugdinfoverstrekkers, denk maar aan de 
koepels van de CLB’s, het Kinderrechtencommissariaat en de VDAB. En ook Trusty leverde nieuwe 
contacten op, ver buiten de grenzen van Jeugd. 

Een breed intersectoraal netwerk zien we ook als basis voor alles wat De Ambrassade deze 
beleidsperiode wil realiseren rond jeugdinformatie. Er bestaat geen ‘jeugdinfosector’. 
Jeugdinformatieactoren - al dan niet bewust met jeugdinformatie bezig - bevinden zich in diverse 
sectoren, van Jeugd over Welzijn, Cultuur, Onderwijs en Media. Als we een sterk jeugdinfobeleid in 
Vlaanderen willen, moeten we alle actoren sectoroverschrijdend op elkaar afstemmen. Expertise van 
jeugdinfospelers samenbrengen, jeugdinformatieproducenten uitdagen in hun jeugdinfoproducten en 
–strategieën, beleidsmakers wijzen op het belang van jeugdinfo... kunnen we enkel verwezenlijken mét 
anderen. We focussen daarom op een nog sterkere uitbouw van ons jeugdinfonetwerk.

De Commissie Jeugdinformatie is ons belangrijkste orgaan om jeugdinfobeleid in Vlaanderen uit 
te tekenen. De Commissie Jeugdinformatie neemt een signaalfunctie op als het kwaliteitsvolle 
recht op informatie voor kinderen en jongeren in het gedrang komt. We zorgen ervoor dat we de 
juiste organisaties, met een hart voor kwaliteitsvolle jeugdinformatie, dicht bij ons betrekken 
via de Commissie Jeugdinformatie. Om op die manier drukken we nog meer onze stempel op het 
jeugdinformatiebeleid in Vlaanderen.

-------- 
8  Zie artikel 17 Verdrag inzake rechten van het Kind - Verenigde Naties

“De Ambrassade speelt de 
rol van kwaliteitsbewaker 
op jeugdinformatie op een 

stimulerende manier. In tijden van 
informatie-overload, opdringerige 
media en een zich terugtrekkende 

overheid is De Ambrassade een 
efficiënte en waardige partner.”

Bavo Wouters – Klasse
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Ons netwerk stopt echter niet bij onze regio- of landsgrenzen. We kijken over het muurtje bij onze 
Europese buren en leren van succesvolle inspirerende praktijken. We dragen bij aan het ERYICA9-
verhaal, omdat we geloven in de kracht van internationale samenwerking en uitwisseling. 

ACTIES EN TIMING

OD 3.1. DE AMBRASSADE BOUWT AAN EEN BREED INTERSECTORAAL NETWERK DAT 
JEUGDINFORMATIE OP DE KAART ZET.

TIMING

NIEUW 
3.1.1. 

De Ambrassade brengt het jeugdinformatielandschap in kaart in een 
netwerkmatrix en geeft elke organisatie een score op nabijheid/
betrokkenheid/samenwerking.

2018-2020

3.1.2

De Ambrassade coördineert de Commissie Jeugdinformatie, die 3 keer per jaar 
samenkomt en het jeugdinformatiebeleid in Vlaanderen opvolgt en beïnvloedt. 

2018-2020

3.1.3

De Ambrassade volgt internationale tendensen rond jeugdinformatie, is partner 
in internationale jeugdinfo-initiatieven en ontsluit relevante internationale 
inzichten en projecten.

2018-2020

3.1.4
De Ambrassade trekt mee aan de kar van de Europese jeugdwerkcampagne 
vanuit de Raad van Europa (zoals de No Hate Speech campagne lopende in 
2012-2017), indien dit een jeugdinformatiecampagne is.

2018-2020

INDICATOREN
• Elk jaar verhoogt de score van minstens 5 organisaties in het jeugdinfonetwerk van De Ambrassade met 

minstens 1 punt.

• Jaarlijks minstens 1 beleidsmatige actie met de Commissie Jeugdinformatie.

• De Ambrassade is partner in minimum 2 gezamenlijke internationale initiatieven tussen 2018-2020.

BEGROTING EN VTE

OD 3.1 DE AMBRASSADE BOUWT AAN EEN BREED INTERSECTORAAL NETWERK DAT 
JEUGDINFORMATIE OP DE KAART ZET.

2018 2019 2020

0,6 VTE 0,4 VTE 0,6 VTE

Uitgaven Uitgaven Uitgaven

Werkingsmiddelen Loonkost Loonkost Werkingsmiddelen Loonkost

3.000,00 35.795,92 24.285,15 3.000,00 37.737,42

OD 3.2 DE AMBRASSADE STIMULEERT EEN  
KWALITEITSVOL JEUGDINFO-AANBOD

UITGANGSSITUATIE
Het stimuleren van jeugdvriendelijke info doen we via de zeven Trusty-principes10, die De Ambrassade 
in 2013 lanceerde. Die principes geven richting aan jeugdinformatieproducenten om kwaliteitsvolle 
jeugdinfo te produceren. Zo stellen de Trusty-principes onder andere dat jeugdinformatie op maat, 
niet-sturend en empowerend moet zijn. Op dit moment mogen 38 organisaties zich trots Trusty-lid 
noemen.

Door organisaties warm te maken voor de Trusty-principes bouwen we aan een intersectoraal netwerk 
van jeugdinfo-producenten dat voortdurend stilstaat bij kwaliteit. Dit netwerk brengen we twee maal 
per jaar samen op open jeugdinformatiemomenten met als doel de actoren in het netwerk te inspireren 
en uitwisseling en netwerking te stimuleren. 

Het nieuwe initiatief, de jaarlijkse uitreiking van de 
‘Trusty-award’, zet inspirerende praktijken in de kijker en 
maakt de Trusty-principes concreet voor het grote publiek. 
Verder dienen de Trusty-principes ook als uitgangspunt 
voor de beleidsmatige acties die we samen met de 
Commissie Jeugdinfo en de Vlaamse Jeugdraad uitdragen. 
Door van Trusty hét jeugdinformatiemerk voor jongeren, 
intermediairen en partners te maken, streven we naar 
een herkenning van Trusty als symbool voor betrouwbare 
jeugdinfo, ook bij kinderen en jongeren.

Een kwaliteitsvol jeugdinfo-aanbod, vereist in eerste 
instantie voldoende kennis over de informatiebehoeften 
en inzicht in de diversiteit aan leefwerelden van kinderen 
en jongeren. Waar liggen kinderen en jongeren wakker 
van? Wat zijn de tendensen als we kijken naar druggebruik, 
seksualiteit, gezinsstructuren, mediagebruik? We volgen 
actief relevant onderzoek op en houden de vinger aan 
de pols via enkele structurele thematische netwerken. 
Daardoor hebben we nu al veel kennis en expertise over 

jeugdinformatie en de tendensen die daarop invloed uitoefenen. In de komende beleidsperiode willen 
we met die kennis en expertise nog veel meer organisaties inspireren. We doen dit o.a. door de 
uitreiking van de Trusty-award te koppelen aan de voorstelling van een jaarverslag jeugdinformatie.

-------- 
9  European Youth Information and Counselling Agency 

-------- 
10  jeugdinfotheek.be/trusty

“Uit het onderzoek “Awel, 
wat moet ik doen? De 

veerkracht van jongeren bij 
Awel onderzocht” bleek dat 

jongeren dikwijls moeite 
hebben met het vinden van 
de informatie die ze nodig 

hebben om te copen met hun 
probleem. De Ambrassade kan 

hier een belangrijke rol in 
spelen, om ervoor te zorgen 
dat jeugdinformatie op maat  

is van de doelgroep.”

Sibille Declercq – Awel
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ACTIES EN TIMING

OD 3.2 DE AMBRASSADE STIMULEERT EEN KWALITEITSVOL JEUGDINFOAANBOD. TIMING

3.2.1

De Ambrassade bouwt het Trusty-netwerk verder uit zodat meer organisaties 
kwaliteitsvolle jeugdinformatie produceren en hiaten in het jeugdinfo-
landschap opvullen.

Jaarlijks

NIEUW 
3.2.2

De Ambrassade geeft op basis van de Trusty-principes advies aan organisaties 
met jeugdinformatievragen.

Jaarlijks

NIEUW 
3.2.3

De Ambrassade zet jaarlijks innovatieve jeugdinfo-praktijken in de 
kijker om jeugdinformatie bij een breed publiek bekend te maken en 
jeugdinformatiepartners te inspireren.

2018-2020

3.2.4

De Ambrassade brengt 2x per jaar jeugdinformatieactoren samen op open 
jeugdinformatiemomenten om hen te inspireren, uitwisseling en netwerking 
te stimuleren. We lichten per jaar minimum 1 kerndoel uit op één van de open 
jeugdinformatiemomenten.

Jaarlijks

3.2.5

De Ambrassade volgt recente ontwikkelingen met betrekking tot 
jeugdinformatie op via o.a. de volgende vertegenwoordigingen: Forum 
Jongeren, Relaties en Seksualiteit van Sensoa, Belgium Better Internet 
Consortium van Child Focus, overlegplatform ‘Mediawijsheid in de socio-
culturele sector en welzijnswerk’ van Mediawijs.be, Werkgroep Jeugd van 
VAD….

2018-2020

INDICATOREN
• Tegen eind 2020 onderschrijven minimaal 50 organisaties de Trusty-principes.

• Jaarlijkse uitreiking van de Trusty-award: een kwaliteitsvol jeugdinformatie-initiatief verkozen door 
het Trusty-netwerk.

• Jaarverslag met de belangrijkste ontwikkelingen op jeugdinformatiegebied (cijfers over noden en 
behoeften kinderen en jongeren, trends in jongerencommunicatie, nieuwe campagnes/projecten..).

• Aan de open jeugdinformatiemomenten nemen jaarlijks minstens 35 jeugdinformatieactoren deel.

BEGROTING EN VTE

OD 3.2 DE AMBRASSADE STIMULEERT EEN KWALITEITSVOL JEUGDINFOAANBOD.

2018 2019 2020

0,6 VTE 0,6 VTE 0,6 VTE

Uitgaven Uitgaven Uitgaven

Werkings- 
middelen

Loonkost
Werkings- 
middelen

Loonkost
Werkings- 
middelen

Loonkost

11.000,00 35.795,92 11.000,00 36.427,73 11.000,00 37.737,42

OD 3.3 DE AMBRASSADE VERSTERKT JONGEREN  
DOOR ZE TE INFORMEREN, TE CONNECTEREN EN TE  
ACTIVEREN.

UITGANGSSITUATIE
De Ambrassade coördineert jeugdinformatie in Vlaanderen nu vooral door de papieren Jongerengids 
(tweejaarlijks verspreid naar alle 11- en 12-jarigen), de 40 thematische informatiefolders (verspreid 
door jeugddiensten, JAC’s, scholen…) en de website Jongerengids.be (gericht op 11- tot 25-jarigen).  
We maken deze producten op dit moment met een veertigtal intersectorale contentpartners en zorgen 
zo voor een bundeling van basisinformatie en doorverwijzing. 

Uit recente onderzoeken leren we dat jongeren hun informatie graag snel, up-to-date, betrouwbaar 
en op hun maat krijgen. Folders of papieren gidsen hebben zeker hun waarde, maar zijn vaak snel 
niet meer actueel, en met de smartphone bij de hand is Google maar 1 vingerdruk verwijderd. Ook 
intermediairen geven meer aan dat ze, samen met de jongere, naar een website surfen om het 
antwoord te zoeken, eerder dan een foldertje in de handen van die jongere stoppen.

We spelen hierop in door de papieren Jongerengids en folders 
niet meer te produceren, maar volop te kiezen voor een 
volledig nieuw online informatie- en participatieplatform, 
onder de naam Trusty.be. Dit platform ondersteunt jongeren 
door hen te informeren, te connecteren en te activeren. 
Basisinfo, doorverwijzing en samenwerking met intersectorale 
contentpartners blijft het vertrekpunt. Zo blijven we op de best 
mogelijke manier onze coördinerende functie invullen. 

Met jongeren in de driver’s seat, zetten we in op de kracht 
van peer-to-peer info en linken we informatie sterker aan 
participatie. Want via dit online platform geven we jongeren 
ook de kans om hun stem te laten horen. Info, advies en opinie 
vanuit jongeren zelf krijgen een centrale plaats en geven 
samen met de ruimte voor interactie en publiek debat een 
dynamische invulling. Om contentcreatie en publiek debat 
onder jongeren te stimuleren organiseren we elk jaar ook een 
vlogwedstrijd over een actueel onderwerp. Een ambitieus plan, 
dat we niet alleen kunnen verwezenlijken. We gaan op zoek 
naar sterke intersectorale partnerschappen, met bijvoorbeeld 

Awel, Kinderrechtencommissariaat, Cultuurnet, Mediaraven, CJP, Stampmedia, CAW, VSK, Klasse… die 
op een structurele manier invulling geven aan het platform om zo meer en meer diverse jongeren te 
bereiken met kwaliteitsvolle jeugdinformatie.

In deze beleidsperiode zetten we alles op alles in functie van bereik. We zoeken jongeren op in 
hun online omgeving, en zetten daarvoor keihard in op sociale media kanalen. Door te focussen 
op deelbare content, door social influencers te betrekken, door een plug-in te creëren en sterke 
mediapartnerschappen aan te gaan, raken we met onze content tot bij jongeren. Offline promoten we 
Trusty.be op plekken waar veel jongeren komen, zoals de Studieinformatiedagen (SID-in). 

Naast het online verhaal blijven we ervan overtuigd dat een sterk offline aanbod noodzakelijk is. Het 
offline aanbod moet zoveel mogelijk jongeren bereiken in hun dagelijkse omgeving. Daarom bieden we 
een agenda met een minimum aan basisinfo en doorverwijzing aan scholen aan. We zoeken daarbij naar 
een goede connectie tussen online en offline.

“De Ambrassade coördineert 
een thematisch zeer ruim 

en divers, soms eigenzinnig 
jeugdinformatielandschap, 

door mensen en 
organisaties met elkaar te 
verbinden. Het is een labo 

waar informatie en expertise 
worden uitgewisseld 
waaruit nieuwe ideeën 

kunnen groeien.”

Bruno Vanobbergen – 

Kinderrechtencommissaris
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De Ambrassade organiseert samen met VVJ, de Vlaamse Jeugdraad en verschillende jeugdorganisaties 
een project n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingenin 2018, Debattle. Debattle heeft 1 grote doelstelling: 
alle jongeren en jeugdwerkers in Vlaanderen zo goed mogelijk voorbereiden, informeren, sensibiliseren 
en activeren over en voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Dit maakt dat jongeren en 
jeugdwerkers meer impact en controle uitoefenen op goed lokaal jeugdbeleid.

ACTIES EN TIMING

OD 3.3 DE AMBRASSADE VERSTERKT JONGEREN DOOR ZE TE INFORMEREN, TE 
CONNECTEREN EN TE ACTIVEREN.  

TIMING

NIEUW 
3.3.1

De Ambrassade ontwikkelt in 2018 i.s.m. verschillende informatiespelers 
een toegankelijk, generalistisch en vernieuwend online informatie- en 
participatieplatform onder de naam Trusty.be op maat van jongeren vanaf 12 jaar.

2018-2019

NIEUW 
3.3.2

De Ambrassade gaat in 2018 in functie van de ontwikkeling van het nieuwe 
informatieplatform partnerschapsgesprekken aan met diverse organisaties.

2018

NIEUW 
3.3.3

De Ambrassade betrekt in 2018 jongeren en de Vlaamse Jeugdraad bij de 
ontwikkeling van Trusty.be.

2018

 
NIEUW 
3.3.5

De Ambrassade voorziet een prominente plaats voor de kerndoelen op Trusty.be. 2019-2020

NIEUW 
3.3.6

Het merk Trusty focust op sociale media. De Ambrassade experimenteert hiervoor 
met verschillende social mediakanalen en werkt samen met influencers om het 
bereik te verhogen.

2019-2020

NIEUW 
3.3.7

De Ambrassade verspreidt basisinfo en doorverwijzing via het onderwijs en werkt 
hiervoor samen met o.a. uitgeverijen van schoolagenda’s.

2019-2020

NIEUW 
3.3.8

Trusty.be zet sterke mediapartnerschappen op voor haar bekendmaking. 2019-2020

NIEUW 
3.3.9

De Ambrassade is met Trusty.be aanwezig op online plaatsen waar kinderen en 
jongeren vaak komen (bijvoorbeeld Smartschool, Joepie, Generation M, Student@
Work, VDAB…). 

2019-2020

3.3.10
De Ambrassade promoot Trusty op de SID-ins en op de tweejaarlijkse Go Strange 
Beurs van Jint.

2019-2020

3.3.11

In 2020 realiseert De Ambrassade een bekendheidsbevraging bij 1500 jongeren 
tussen 12 en 16 jaar met diverse achtergronden (qua regio, studierichting en 
thuistaal) i.f.v. het merk Trusty. 

2020

3.3.12 De Ambrassade evalueert het online platform Trusty.be en stuurt bij waar nodig. 2020

NIEUW 
3.3.13

De Ambrassade stimuleert contentcreatie en publiek debat bij jongeren door de 
jaarlijkse organisatie van een vlogwedstrijd over een actueel onderwerp.

2018-2020

NIEUW 
3.3.14

De Ambrassade organiseert samen met VVJ, de Vlaamse Jeugdraad en 
verschillende jeugdorganisaties het Project Gemeenteraadsverkiezingen, 
Debattle. 

2018-2019

INDICATOREN

• Lancering online informatie- en participatieplatform onder de naam Trusty.be in 2018.

• Minimum 20 jongeren met diverse achtergronden betrokken bij ontwikkeling Trusty.be.

• Minimum 5 samenwerkingsovereenkomsten met structurele partnerorganisaties en 35 met 
contentpartners uit de domeinen Jeugd, Welzijn en Onderwijs voor Trusty.be. 

• Minimum gemiddeld 30.000 unieke bezoekers per maand voor Trusty.be tegen eind 2020.

• Minimum 5.000 volgers op de social mediakanalen van Trusty (FB, Snapchat, Youtube,..) tegen eind 
2020.

• Minstens 1/3e van de 1.500 à 2.000 bevraagde jongeren kent het merk Trusty tegen eind 2020. 
Minstens 70% van de jongeren die Trusty kennen, beschouwen het als nuttig.

• Minimum 40 deelnemende jongeren aan de jaarlijkse vlogwedstrijd.

• Minimum 5.000 jongeren, jeugdwerkers en/of gemeentebesturen maken gebruik van de binnen 
Debattle ontwikkelde online en offline informatieve en participatieve producten en instrumenten.

BEGROTING EN VTE

OD 3.3 DE AMBRASSADE VERSTERKT JONGEREN DOOR ZE TE INFORMEREN, TE CONNECTEREN EN TE 
ACTIVEREN.  

2018 2019 2020

1,9 VTE 1,2 VTE 1,2 VTE

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven
Inkom-

sten
Wer-
kings- 
midde-

len

Loonkost Omzet
Project- 
subsidies

Wer-
kings- 
midde-

len

Loonkost Omzet
Project- 
subsidies

Wer-
kings- 
midde-

len

Loonkost Omzet

75.000,00 113.353,73 5.000,00 40.000,00 95.000,00 72.855,45 5.000,00 5.000,00 57.500,00 75.474,84 5.000,00
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OD 3.4 DE AMBRASSADE ONDERSTEUNT EN ACTIVEERT 
INTERMEDIAIREN IN HUN JEUGDINFORMATIEROL.

UITGANGSSITUATIE

Veel professionals die met jongeren werken, nemen vanzelf een jeugdinfo-rol op. Vaak onbewust, 
zonder duidelijk kader. Denk maar aan leerkrachten, jeugd(welzijns)werkers, jeugdhuismedewerkers, 
straathoekwerkers of huisartsen. Er zijn ook functies waarbij die rol duidelijker is ingebouwd, zoals bij 
CLB-medewerkers of JAC-medewerkers. Na het onderzoek dat Kind & Samenleving11 in 2016 uitvoerde 
in opdracht van De Ambrassade, gaan we intermediairen op maat ondersteunen. We doen dit voor elke 
intermediair anders, en altijd via een samenwerking met de koepelorganisatie van die intermediairen.

Voor jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties 
is de informatierol van het sociale netwerk, en de 
jeugdwelzijnswerker specifiek, nog belangrijker12. Zij 
zijn voor jongeren een houvast in de zoektocht naar een 
antwoord, doordat ze informatie kunnen vertalen naar de 
situatie van de jongere. We focussen in deze beleidsperiode 
op het bereiken van jongeren in maatschappelijk 
kwetsbare situaties, door een campagne op te zetten voor 
jeugdwelzijnswerkers.

Jeugdinfotheek.be wordt niet meer verdergezet. 
Intermediairen hebben er alle baat bij zelf ook gebruik te 

maken van Trusty.be. Doordat ze hun informatie uit dezelfde bron halen als jongeren, informeren ze 
jongeren nog beter op maat en zoeken ze samen informatie op. De databank achter jeugdinfotheek.
be gaat niet verloren: ze wordt deels opgenomen in Trusty.be en deels ontsloten in databanken van 
partners als klascement.be en kennisplein.be. Trusty.be is zo ook voor intermediairen hét instrument 
wanneer ze vragen krijgen van jongeren. 

-------- 
11 https://ambrassade.be/lokalejongereninformatieactoren

12 Dit weten we onder andere op basis van het onderzoek ‘Maatschappelijk kwetsbare 
jongeren in het kader van informatiebehoeften en –tactieken’ dat dateert van 2011. 

ACTIES EN TIMING

OD 3.4 DE AMBRASSADE ONDERSTEUNT EN ACTIVEERT INTERMEDIAIREN IN HUN 
JEUGDINFORMATIEROL. 

TIMING

NIEUW 
3.4.1

Vanaf 2019 reikt De Ambrassade alle intermediairen Trusty-producten aan via 
Trusty.be.

2019-2020

NIEUW 
3.4.2

De Ambrassade werkt samen met jeugdinformatieverstrekkers en hun koepels 
(zoals SAW, VVJ, Sport Vlaanderen, onderwijskoepels, CLB...) om intermediairen 
op maat te ondersteunen.

2018-2020

NIEUW 
3.4.3

De Ambrassade communiceert in 2019 en 2020 actief rond jeugdinfo naar 
jeugdwelzijnswerkers als primaire doelgroep om hen te ondersteunen en het 
bereik van bijzondere doelgroepen te vergroten. We streven naar structurele 
samenwerking met jeugdwelzijnskoepels. 

2019-2020

3.4.4
In 2018 wordt Jeugdinfotheek.be offline gehaald. De hieraan gekoppelde 
databank archiveren we en nemen we deels op binnen Trusty.be.

2018

INDICATOREN

• Per levensthema gemiddeld 5 jeugdinformatiemethodieken (spel, video, affiche...) op Trusty.be.

• Evaluatie Trusty.be bij intermediairen in 2020, met daaraan minstens 2 verbeteracties gekoppeld.

• Een samenwerkingsovereenkomst met minstens 2 koepels van intermediairen tegen 2020.

• 1 campagne gericht op jeugdwelzijnswerkers, die loopt in 2019 en 2020.

BEGROTING EN VTE

OD 3.4 DE AMBRASSADE ONDERSTEUNT EN ACTIVEERT INTERMEDIAIREN IN HUN 
JEUGDINFORMATIEROL. 

2018 2019 2020

0,5 VTE 1,2 VTE 1,0 VTE

Uitgaven Uitgaven Uitgaven

Werkings- 
middelen

Loonkost
Werkings- 
middelen

Loonkost
Werkings- 
middelen

Loonkost

2.000,00 29.829,93 12.000,00 72.855,45 9.000,00 62.895,70

Financieel overzicht SD 3

 2018 2019 2020

VTE 3,6 3,4 3,4

Loonkost  €  -214.775,49  €  -206.423,78  €  -213.845,39 

Werkingsmiddelen  €   -91.000,00  €  -118.000,00  €  -80.500,00 

Omzet  €  5.000,00  €  5.000,00  €  5.000,00 

Projectsubsidies  €  40.000,00  €  5.000,00  €   -   

TOTAAL  €  -260.775,49  €  -314.423,78  €  -289.345,39 

“Om als jongere ambras te 
maken en actief deel te nemen 

aan de samenleving, heb je 
kwaliteitsvolle info nodig. De 
Ambrassade helpt jongeren om 
door dat bos de bomen te zien, 

wie anders zou dat doen?”

Annelies Degraeve –Vrije-CLB-Koepel
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De diversiteit van de jeugdwerksector uit zich op verschillende vlakken. Het landschap bevat 
organisaties van verschillende werksoorten, met verschillen in grootte en structuur, draagkracht en 
draagvlak, geschiedenis en ontwikkeling, doelen en doelgroepen, thema’s… De Ambrassade profileert 
zich als netwerkorganisatie (OD 4.1). We blijven op de hoogte van de diverse waaier aan noden en 
behoeften. Daarom willen we vooral sterke relaties opbouwen binnen en buiten de sector en via 
relevante onderzoeksprojecten en evenementen op de hoogte zijn van belangrijke tendensen. Door 
sterke relaties met jeugdwerkverenigingen te onderhouden en hen samen te brengen, treden we als 
verbinder op. 

Bovendien geven deze verbindingsinstrumenten input voor onze eigen dienstverlening. Deze bouwen 
we uit op niveau van sector, organisaties en individuele jeugdwerkers. Een belangrijk nieuw accent is 
de dienstverlening voor de sector als geheel (OD 4.2). Met het online ontsluiten van het basiswerk 
jeugdwerk en een cijfertool om trends en evoluties bij te houden, vormen we het levend geheugen 
van het jeugdwerk. Via de Commissie Jeugdwerk en de daaraan verbonden werkgroepen ondersteunen 
we actief beleidswerk voor de jeugdwerksector. Daarenboven kijken we vooruit dankzij een groots 
Jeugdwerkcongres. Dit alles ter versterking van de maatschappelijke positie die het jeugdwerk 
inneemt. 

Op organisatieniveau blijven we inzetten op dienstverlening 
die de kwaliteit en kracht van jeugdorganisaties 
vergroot (OD 4.3). We kiezen voor twee invalshoeken: 
organisatiemanagement en jeugdwerkthema’s. Door 
verschillende studiedagen, vormingen, websites, 
publicaties… ondersteunen we de organisaties in hun 
kerntaken. Met het uitbouwen van dienstverlening rond de 
kerndoelen en diversiteit, wapenen we jeugdorganisaties 
voor de toekomst. Met onze helpdesk en via permanent 
relatiebeheer zijn we beschikbaar om vraaggestuurd te 
ondersteunen. 

De jeugdwerksector is een dynamische sector. Het verloop 
van beroepskrachten en vrijwilligers is groot. De Ambrassade 
komt tegemoet aan deze dynamiek door de ontwikkeling 

van een dienstverleningsaanbod dat expliciet inspeelt op het functioneren van jeugdwerkers 
(OD 4.4). Dankzij onze vormingen voor startende en ervaren jeugdwerkers beschikken zij over de 
competenties om goed te functioneren in hun werk. Ons aanbod aan intervisie- en overlegmomenten, 
lerende netwerken en collegagroepen brengt vooral functieverantwoordelijken samen en laat hen leren 
van elkaar. Bij de initiatieven Fourage en expertencursus zet De Ambrassade ook in op bovenlokale 
structuurvrijwilligers, gezien zij in veel organisaties mee aan het roer staan.

Doorheen alle acties van jeugdwerkondersteuning werken we samen met andere organisaties binnen en 
buiten ons decreet, met experten ter zake en freelancers, om zo onze rol als verbinder op te nemen. 
Via permanente evaluatie versterken we continu de kwaliteit van onze ondersteuning. 

OD 4.1 DE AMBRASSADE VERBINDT ORGANISATIES 
BINNEN EN BUITEN DE JEUGDWERKSECTOR.

UITGANGSSITUATIE

De Ambrassade profileert zich als netwerkorganisatie door binnen het jeugdwerk verbindingen te 
maken met en tussen alle erkende en/of gesubsidieerde organisaties in het decreet Vlaams Jeugd- en 
kinderrechtenbeleid onderling, maar ook daarbuiten door een netwerk van bovenbouworganisaties, 
steunpunten uit andere sectoren, thematisch interessant geplaatste partners…. 

Via een systeem van permanent relatiebeheer onderhoudt De Ambrassade relaties met alle erkende 
en/of gesubsidieerde organisaties in het decreet Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleid. We willen van 
elke jeugdorganisatie weten welke noden en behoeften zij heeft en brengen mensen en verenigingen 
samen om samenwerking binnen en buiten de sector te stimuleren. Wij versterken de sector en laten 
sectororganisaties ook elkaar versterken. Onze ondersteuningsopdracht is met de toename van het 
aantal organisaties in het decreet fors toegenomen. Toch willen we elke organisatie zoveel mogelijk op 
maat kwaliteitsvol ondersteunen.

Jaarlijks volgen we vormingen, studiedagen, relevant jeugd(werk)onderzoek met een impact op de 
jeugdwerksector op. De aangereikte informatie biedt voeding voor het verdere ondersteuningsaanbod, 
maar wordt ook ontsloten naar de jeugdwerksector. Door de Commissie Jeugdwerk te bevragen op 
onderzoeksnoden en jaarlijks minimum twee artikels over relevant onderzoek te verspreiden, trekken 
we de sector mee in relevante tendensen en evoluties.

“De commissie jeugdwerk 
is een goed platform voor 

informatie-uitwisseling vanuit 
en over de jeugdwerksector 

en het jeugdbeleid. Het bottom 
up bevragen rond input op 

de agenda vind ik een sterke 
recente ingreep door De 

Ambrassade.”

Fried Aernouts –Stampmedia

ACTIES EN TIMING

OD 4.1 DE AMBRASSADE VERBINDT ORGANISATIES BINNEN EN BUITEN DE 
JEUGDWERKSECTOR.

TIMING

NIEUW 
4.1.1

De Ambrassade ondersteunt via permanent relatiebeheer alle erkende 
en/of gesubsidieerde organisaties in het decreet Vlaams Jeugd- en 
kinderrechtenbeleid. We bevragen en registreren hun noden en behoeften, we 
gaan op plaatsbezoek en nemen actief contact op met alle organisaties.

2018-2020

NIEUW 
4.1.2

De Ambrassade screent en analyseert de beleidsnota’s van alle 
jeugdorganisaties. De Ambrassade zet de analyse in om organisaties thematisch 
met elkaar te verbinden en de dienstverlening van De Ambrassade en 
ondersteuningspartners meer op maat van de noden van de jeugdorganisaties 
uit te bouwen (Sociare, HR-wijs, Scwitch…). 

2018

NIEUW 
4.1.3

De Ambrassade brengt belangrijk jeugd(werk)onderzoek voor de globale 
jeugdwerksector in kaart en ontsluit relevante inzichten naar het jeugdwerk.

2018-2020

4.1.4

De Ambrassade overlegt en werkt samen met partnerorganisaties om de 
jeugdwerksector te voeden (o.a. Afdeling Jeugd, steunpunten belendende 
sectoren, Scwitch, Jint, VVJ, Keki, Kinderrechtencoalitie, Sociale Innovatie 
Fabriek, enz.).

2018-2020

4.1.5

De Ambrassade ontvangt i.s.m. Jint buitenlandse delegaties indien gelinkt aan 
haar expertise om inspirerende praktijken te ontdekken en te delen.

2018-2020
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INDICATOREN
• Tegen juni 2018 een rapport met analyse van de beleidsnota’s van de sector.

• Tegen 2019 een informatieproduct over de inhoudelijke accenten waar organisaties op inzetten.

• Persoonlijke bevraging van minstens 95% van alle erkende en/of gesubsidieerde organisaties in 
het decreet Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleid over hun noden en behoeften via permanent 
relatiebeheer (contactname of plaatsbezoek) en rapport hierover tegen eind 2020.

BEGROTING EN VTE

OD 4.1 De Ambrassade verbindt organisaties binnen en buiten de jeugdwerksector.

2018 2019 2020

1,85 VTE 1,85 VTE 1,85 VTE

Uitgaven Uitgaven Uitgaven

Werkings- 
middelen

Loonkost
Werkings- 
middelen

Loonkost
Werkings- 
middelen

Loonkost

2.000,00 110.370,74 2.000,00 112.318,82 2.000,00 116.357,05

OD 4.2 DE AMBRASSADE VERSTERKT DE MAATSCHAP-
PELIJKE POSITIE VAN DE JEUGDWERKSECTOR.

UITGANGSSITUATIE
De Ambrassade maakt in de volgende beleidsperiode de maatschappelijke positie van de 
jeugdwerksector meer zichtbaar en versterkt onze sector om een rol in de samenleving op te nemen.

Met een online informatieportaal waarin fundamenten van het jeugdwerk (decreet, geschiedenis, 
landschap, structuur, …) inzichtelijk zijn, verhogen we het geheugen van de sector. Via jaarlijkse 
updates garanderen we een dynamisch portaal dat in 2019 uitmondt in de publicatie van een nieuw 
‘basiswerk’ voor het jeugdwerk. Door een inhoudelijke toekomstverkenning van het jeugdwerklandschap 
en een cijfertool die gegevens registreert, maken we trends en evoluties in de sector zichtbaar. Voor 
de ontwikkeling en bouw van deze cijfertool stellen we ons als partner op voor de Afdeling Jeugd (die 
de uiteindelijke ontwikkeling voor haar rekening neemt). Door, met zorg voor betrokkenheid van de 
sector, de begripsomschrijving, basisfunctionaliteiten en testfases van het registratiesysteem mee uit 
te werken, zorgen we voor toekomstgerichte cijfers en rapporten (vanaf 2021) die de positie van het 
jeugdwerk versterken.

Door de Commissie Jeugdwerk en de sectortweedaagse te organiseren en prioritaire werkgroepen 
te faciliteren, ondersteunen we het jeugdwerk. De Commissie Jeugdwerk kiest om de twee jaar de 
thema’s van de prioritaire werkgroepen. Elke werkgroep mondt uit in concrete beleidsaanbevelingen, 
dienstverlening en/of infoproducten die de jeugdwerksector versterken. Zo is er de werkgroep 
diversiteitsbeleid die diversiteit terug op de agenda plaatste, een ambitieuze visie schreef, de ronde 
tafel diversiteit mee organiseerde en sterk betrokken wil zijn op de netwerkgroep diversiteit.  

De andere huidige werkgroepen zijn: vrijwilligersbeleid, jeugdlokalen en congres jeugdwerk en lopen 
van september 2016 tot juni 2018. De Commissie Jeugdwerk bepaalt ook sectorstandpunten ter 
voorbereiding van de Vlaamse Jeugdraad. Bovendien nemen we, samen met betrokken partners, een 
aantal vertegenwoordigingen op om de stem van het jeugdwerk als expert te versterken. 

In 2018 organiseren we een groots congres betreffende de (toekomstige) positie van het jeugdwerk 
in Vlaanderen. Met het congres bereiken we een brede groep geïnteresseerden waaronder in de 
eerste plaats jeugdwerkers, beleidsmakers, onderzoekers, jeugdinformatiepartners en deelnemers uit 
belendende sectoren. We bereiden dit in 2018 voor, samen met een klankbordgroep. We organiseren 
een internationaal studiebezoek of uitwisseling en verwerken de inhoud van het congres in artikels, 
beleidsadviezen en publicaties.

ACTIES EN TIMING

OD 4.2 DE AMBRASSADE VERSTERKT DE MAATSCHAPPELIJKE POSITIE VAN DE 
JEUGDWERKSECTOR.

TIMING

NIEUW 
4.2.1

De Ambrassade ontwikkelt een online informatieportaal over fundamenten van 
het jeugdwerk met:

• informatieproduct en vorming ‘jeugdwerklandschap’, ‘decreet Vlaams’, 
‘geschiedenis van het jeugdwerk’

• gastles jeugdwerk(beleid) en haar geschiedenis voor opleidingen sociaal-
cultureel werk 

• publicatie nieuw informatieproduct ‘basiswerk jeugdwerk’ in 2019

2018-2020

NIEUW 
4.2.2

De Ambrassade maakt i.s.m. Mediaraven een digitaal jaarverslag van het 
jeugdwerklandschap waarbij diverse jeugdwerkpraktijken en hoogtepunten in 
de kijker worden gezet.

Jaarlijks

NIEUW 
4.2.3

De Ambrassade ontwikkelt, in samenwerking met de Afdeling Jeugd, een 
cijfertool voor het jeugdwerk waarmee De Ambrassade begrippen omschrijft, 
testfases opvolgt en een analysekader creëert om gegevens te interpreteren.

2018-2020

NIEUW 
4.2.4

De Ambrassade organiseert een congres over de maatschappelijke positie van 
jeugdwerk en vertrekt daarbij van de resultaten van de Europese Jeugdwerk 
Conventie.

2018

4.2.5

De Ambrassade organiseert 10x per jaar Commissie Jeugdwerk en jaarlijks een 
sectortweedaagse.

Jaarlijks

4.2.6

De Ambrassade ondersteunt 4 prioritaire werkgroepen en de structurele 
werkgroep jeugdtoerisme. 

2018-2020

4.2.7

De Ambrassade vertolkt haar expertise rond jeugdwerk op verschillende fora 
en overlegplatforms (Goe Gespeeld, Sociare, VKS, Sociale Innovatie Fabriek, 
klankbordgroepen van onderzoek, Forum Toerisme Voor Allen, netwerkgroep 
onderzoek, jeugdtoerismefora, diversiteitsfora…).

2018-2020
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INDICATOREN

• Het informatieportaal ‘basiswerk jeugdwerk’ is ontwikkeld en wordt jaarlijks geüpdatet.

• Jaarlijks digitaal jaarverslag jeugdwerk (in samenwerking met Mediaraven).

• Publicatie nieuw informatieproduct ‘basiswerk jeugdwerk’ in 2019.

• In juni 2020 i.s.m. Afdeling Jeugd een uitgewerkt analysekader voor het registratiesysteem.

• In september 2020 i.s.m. Afdeling Jeugd lancering gegevensregistratiesysteem. 

• Minstens 150 personen nemen deel aan het jeugdwerkcongres.

• De uitkomsten van het congres verwerken en verspreiden in minimaal 3 verschillende publicaties.

• Jaarlijks 10 keer Commissie Jeugdwerk en 1 sectortweedaagse.

• De inspanningen van elke prioritaire werkgroep resulteren jaarlijks in minimaal 1 product, publicatie 
of dienstverlening. 

• We bereiken met onze dienstverlening, vorming, helpdesk, studiedagen, publicaties, Commissie 
Jeugdwerk en werkgroepen in 2018 minimaal 70% van de Vlaams erkende jeugdorganisaties. Tegen 
2020 is dit bereik gestegen tot minimaal 80%. We behalen deze indicator door het geheel van 
ondersteuningsacties binnen deze SD 4.

BEGROTING EN VTE

OD 4.2 DE AMBRASSADE VERSTERKT DE MAATSCHAPPELIJKE POSITIE VAN DE JEUGDWERKSECTOR.

2018 2019 2020

2,6 VTE 2,4 VTE 2,2 VTE

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Uitgaven

Werkings-
middelen

Loonkost
Project- 
subsidies

Werkings-
middelen

Loonkost
Werkings-
middelen

Loonkost

27.000,00 155.115,63 12.000,00 14.000,00 145.710,90 12.000,00 138.370,55

OD 4.3 DE AMBRASSADE VERSTERKT JEUGD- 
ORGANISATIES.

UITGANGSSITUATIE

De verscheidenheid van organisaties, elk met hun eigen missie, kernopdrachten en actieradius, 
maakt een gedifferentieerd ondersteuningsaanbod noodzakelijk. De Ambrassade blijft aan 
een betaalbare prijs ondersteuning aanbieden die focust op het beheren en ontwikkelen van 

kwaliteitsvolle jeugdorganisaties. Hierbij werken 
we zowel aanbodgericht als vraaggestuurd. Met 
ons aanbod naar organisaties zetten we in op 
organisatieontwikkeling (zoals nu: studiedag 
vrijwilligersbeleid, studiedag diversiteitsbeleid, 
studiedag alternatieve financiering, Boeiende 
Babbels i.s.m. Sociare, traject Marketing, traject 
Innovatielab) en thematische ondersteuning. Door 
producten rond die verschillende jeugdwerkthema’s 
op te maken en te verspreiden, ondersteunen we 
jeugdorganisaties in hun kerntaken. Zo werken 
we toe naar dienstverlening rond de thema’s 
ruimte, leren, werk en armoede, organiseren we 
verschillende studiedagen en vormingen, ontwikkelen 
we websites met informatie en expertise rond 
specifieke thema’s, bieden we verschillende 
publicaties aan… Onze website vormt, meer nog dan 
voordien, een platform waarop kennis en expertise 
beschikbaar is. We voorzien jaarlijks updates van 
kennisdossiers en ontwikkelen nieuwe producten.

Enkele nieuwe speerpunten uit onze ondersteuning voor jeugdorganisaties zijn: 

• Producten en diensten uit prioritaire werkgroepen verbonden aan Commissie Jeugdwerk, zoals 
bijvoorbeeld kwalitatief dienstverleningsaanbod vanuit de hernieuwde visie op diversiteit of gedeeld 
gebruik van jeugdlokalen.

• Producten en diensten die voortvloeien uit de projecten van de kerndoelen (SD 1): handleiding voor 
dialOOGcoaches, coachingsbundel voor jeugdwerk met vluchtelingen, een handleiding over ruimte 
delen…  

• Ontwikkeling, onderhoud en verspreiding van de GIS-databank jeugdruimte (o.a. door een online 
kaart/routeplanner van jeugdwerkinfrastructuur en publieke jeugdruimte). De Ambrassade 
onderhoudt samen met Mediaraven de GIS-databank jeugdruimte via de portaalsite jeugdmaps.
be. De Ambrassade zorgt voor de inhoudelijke coördinatie. Mediaraven is verantwoordelijk voor de 
technische coördinatie.

Naast deze ondersteuningsproducten, blijven we ook beschikbaar voor vragen van jeugdorganisaties. 
Met het beschikbaar stellen van een helpdesk, zijn we een aanspreekpunt voor vragen rond specifieke 
thema’s. Elk face-to-face ondersteuningsaanbod wordt op kwalitatieve wijze geëvalueerd, waarna we 
verbeteracties opzetten. 

“De commissie jeugdwerk en 
kerngroep slagen erin verbinding 

te leggen tussen verschillende 
organisaties en alle neuzen min of 
meer in dezelfde richting te zetten. 
Ondanks de grote verscheidenheid 

van thema’s die er in de sector 
leeft, komen we toch op regelmatige 

basis samen naar buiten. Op die 
manier worden we niet alleen als 
organisaties maar ook als sector 

sterker.”

Katrien Vissers –Tumult



P
A

G
IN

A
 5

8 P
A

G
IN

A
 5

9

INDICATOREN
• Jaarlijkse publicatie en promotie dienstverlening (online en offline).

• Jaarlijks minstens 1 dienstverleningsinitiatief gelinkt aan de kerndoelen.

• Jaarlijks minstens 1 product gelinkt aan de prioritaire werkgroepen van de Commissie Jeugdwerk.

• Evaluatierapport van elk face-to-face dienstverleningsaanbod voor organisaties op basis van 
evaluatiedomeinen en concrete verbeteracties.

• De Ambrassade realiseert in 2018 met haar ondersteuningsaanbod minimaal tussen de 5.000-5.300 
deelnemersuren. Dit bereik stijgt tegen 2020 tot minimaal 5.700-6.000 deelnemersuren. Deze indicator 
betreft zowel de acties van OD 4.3 als de acties van OD 4.4.

BEGROTING EN VTE

OD 4.3 DE AMBRASSADE VERSTERKT JEUGDORGANISATIES.   
2018 2019 2020

2,2 VTE 2,2 VTE 2,2 VTE

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
Werkings-
middelen

Loonkost Omzet
Werkings-
middelen

Loonkost Omzet
Werkings-
middelen

Loonkost Omzet

28.000,00 131.251,69 30.000,00 32.000,00 133.568,33 30.700,00 30.000,00 138.370,55 31.414,00

ACTIES EN TIMING

OD 4.3 DE AMBRASSADE VERSTERKT JEUGDORGANISATIES. TIMING

4.3.1

De Ambrassade ontwikkelt en ontsluit via Ambriage jaarlijks een gericht 
ondersteuningsaanbod voor organisaties rond organisatiemanagement enerzijds 
en relevante inhoudelijke thema’s op organisatieniveau anderzijds. 

2018-2020

4.3.2.

De Ambrassade ontwikkelt en organiseert jaarlijks studiedagen, vormingen over 
thema’s die de kwaliteit van het organisatiemanagement van jeugdorganisaties 
verhogen.

2018-2020

NIEUW 
4.3.3

Uitbouw van onze website als platform voor kennisdeling rond 
organisatiemanagement met kennisdossiers, goede voorbeelden….

2018-2020

NIEUW 
4.3.5

Jaarlijks neemt De Ambrassade minstens één dienstverleningsinitiatief voor 
jeugdorganisaties op dat inspeelt op één of meerdere van onze kerndoelen  
(SD 1). 

2018-2020

NIEUW 
4.3.6.

De Ambrassade ontwikkelt, onderhoudt en verspreidt i.s.m. Mediaraven de GIS-
databank jeugdruimte via jeugdmaps.be.

2018-2020

4.3.4.

Jaarlijks realiseert De Ambrassade producten en diensten uit prioritaire 
werkgroepen verbonden aan Commissie Jeugdwerk, o.a.:

• Ontwikkelen ondersteuningsmateriaal vanuit de visienota diversiteit.

• Onderhoud thematische websites jeugdlokalen.be en opkamp.be.

• Update thematische publicaties (vb. brandveiligheid, overeenkomsten 
afsluiten, …)

2018-2020

4.3.7

De Ambrassade zet in op het ondersteunen van jeugdorganisaties bij hun 
beleidsplanning:

• Evaluatie effectiviteit beleidsplanningstraject 2015-2016 door impactmeting 
aan de hand van ontwikkelde beleidsnota’s en subsidieovereenkomsten.

• Ontwikkeling ondersteuningsaanbod beleidsplanning 2019-2020.

• Ontwikkeling informatie(product) beleidsplanning. 

• Ontwikkeling en uitvoering vormingsaanbod beleidsplanning.

2018-2020

4.3.8
De Ambrassade neemt een helpdeskfunctie op voor het jeugdwerk rond 
specifieke thema’s.

2018-2020

4.3.9
Op basis van de evaluaties van ons ondersteuningsaanbod zet De Ambrassade 
verbeteracties op.

2018-2020

4.3.10

De Ambrassade ondersteunt het jeugdwerk voor het thema jeugdlokalen 
d.m.v. het aanbieden van informatieproducten en bij elkaar brengen van 
jeugdwerk met lokale afdelingen in de werkgroep Jeugdlokalen. We willen 
onze ondersteuning uitbreiden om de werking van de provincie rond dit thema 
op te vangen. Concreet willen we een helpdesk uitbouwen op jeugdlokalen.
be, vorming en begeleiding rond dit thema aanbieden op (boven-)lokaal 
niveau. Ook willen we i.s.m. jeugdwerkkoepels procesbegeleiding aanbieden 
aan (boven-)lokaal jeugdwerk, die bouwprocessen opzet. We vragen hiervoor 
85.000 euro extra, die nog niet opgenomen is binnen het financiële kader. (cf. 
begeleidende brief)

2018-2020
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OD 4.4 DE AMBRASSADE ONDERSTEUNT EN  
VERSTERKT JEUGDWERKERS IN HUN INDIVIDUELE 
FUNCTIONEREN ALS BEROEPSKRACHT OF BOVEN- 
LOKALE VRIJWILLIGER IN HET JEUGDWERK.

UITGANGSSITUATIE
De Ambrassade wil tegemoetkomen aan het grote verloop in de jeugdsector door een 
dienstverleningsaanbod te ontwikkelen dat expliciet inspeelt op het functioneren van jeugdwerkers. Op 
die manier voelen zij zich ondersteund en beschikken ze over de noodzakelijke competenties om goed 
te functioneren in hun werk en/of engagement.

Met dit ondersteuningsaanbod werken we op de ‘derde lijn’. We mikken met andere woorden op 
professionele beroepskrachten van erkende en/of gesubsidieerde organisaties in het decreet Vlaams 
Jeugd- en kinderrechtenbeleid en bovenlokale vrijwilligers die in hun (bestuurs-)structuren een 
prominente plaats innemen. Momenteel gaat het o.a. om  

• collegagroepen vorming, cultuureducatie, communicatie en diversiteit

• intervisie coördinatoren en netwerkmomenten coördinatoren

• basisopleiding communicatie en netwerklunch met journalisten

• vorming vertegenwoordiging in het jeugdbeleid

• vorming effectief onderhandelen

• vorming beleidsbeïnvloeding

Elk face-to-face ondersteuningsaanbod wordt kwalitatief geëvalueerd, waarna we verbeteracties 
opzetten.

ACTIES EN TIMING
OD 4.4 DE AMBRASSADE ONDERSTEUNT EN VERSTERKT JEUGDWERKERS IN HUN 
INDIVIDUELE FUNCTIONEREN ALS BEROEPSKRACHT OF BOVENLOKALE VRIJWILLIGER IN 
HET JEUGDWERK. 

TIMING

4.4.1

De Ambrassade ontwikkelt en ontsluit via Ambriage jaarlijks een gericht 
ondersteuningsaanbod voor jeugdwerkers rond afgebakende thema’s en 
onderwerpen.

2018-2020

4.4.2

De Ambrassade organiseert jaarlijks een ondersteuningstraject voor startende 
beroepskrachten in het jeugdwerk.

2018-2020

4.4.3

De Ambrassade organiseert jaarlijks een verdiepend ondersteuningstraject voor 
ervaren beroepskrachten en bovenlokale structuurvrijwilligers in het jeugdwerk.

2018-2020

4.4.4

De Ambrassade organiseert jaarlijks een grootschalig vormingsevenement voor 
professionele en bovenlokale vrijwillige jeugdwerkers, jeugdinformatiespelers en 
de vrijwilligers van de Vlaamse Jeugdraad (Fourage).

2018-2020

4.4.5

De Ambrassade faciliteert intervisie, vorming en lerende netwerken voor 
professionele en bovenlokale vrijwillige jeugdwerkers. 

2018-2020

NIEUW 
4.4.6

De Ambrassade is partner in de realisatie van het project ‘Human Rights 
Education in Youth Work’ door de verspreiding van de train-the-trainer en door 
het faciliteren van de training in Vlaanderen.

2019-2020

4.4.7
Op basis van de evaluaties van ons ondersteuningsaanbod zet De Ambrassade 
verbeteracties op. 

2018-2020

INDICATOREN
• Voor het bereik van het ondersteuningsaanbod, zie indicator bij OD 4.3.

• Jaarlijks evaluatierapport van elk face-to-face dienstverleningsaanbod voor jeugdwerkers met 
evaluatie van alle hierboven genoemde domeinen en concrete verbeteracties.

BEGROTING EN VTE
OD 4.4 DE AMBRASSADE ONDERSTEUNT EN VERSTERKT JEUGDWERKERS IN HUN INDIVIDUELE 
FUNCTIONEREN ALS BEROEPSKRACHT OF BOVENLOKALE VRIJWILLIGER IN HET JEUGDWERK. 

2018 2019 2020

1,5 VTE 1,7 VTE 1,7 VTE

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
Werkings-
middelen

Loonkost Omzet
Werkings-
middelen

Loonkost Omzet
Werkings-
middelen

Loonkost Omzet

25.000,00 89.489,79 25.000,00 25.500,00 103.211,89 25.700,00 25.500,00 106.922,70 26.414,00

FINANCIEEL OVERZICHT SD 4
 2018 2019 2020

VTE 8,15 8,15 7,95

Loonkost  €      -486.227,85  €      -494.809,94  €      -500.020,84 

Werkingsmiddelen  €        -82.000,00  €        -73.500,00  €        -69.500,00 

Omzet  €         55.000,00  €         56.400,00  €         57.828,00 

Projectsubsidies  €         12.000,00  €                  -    €                  -   

TOTAAL  €    -501.227,85  €    -511.909,94  €    -511.692,84 
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We werken met een strategiekaart vanuit onze missie, visie, kerndoelen en decretale functies:

De strategiekaart vertrekt vanuit ons inhoudelijk kompas met de drie waarden (duurzaamheid, 
solidariteit, participatie), en de twee methoden (open publiek debat en experiment).

De drie decretale functies geven we vorm vanuit die waarden en methoden en voor elke functie 
hebben we een interne visie om deze ondersteuning waar te maken.

De vier kerndoelen geven richting in de veelheid aan thema’s binnen categoriaal jeugdbeleid. 
Ze zorgen voor prioriteiten en focus, ook in het verder realiseren van jeugdwerkondersteuning, 
jeugdinformatie en jeugdraadondersteuning.

Om de interne werking kwaliteitsvol te onderstutten, realiseren we sterke interne processen en kaders 
rond:

• personeelsbeleid

• integrale kwaliteitszorg

• netwerkbeleid

OD 5.1 DE AMBRASSADE HANTEERT EEN STRATEGIE-
KAART OM HAAR OPDRACHTEN TE REALISEREN.

UITGANGSSITUATIE
Deze strategiekaart bestaat uit drie elementen: 

1 Waarden en methoden inhoudelijk kompas: visie daarop en manier hoe we dat in de organisatie 
verankeren.

2 Interne visie op decretale functies: onze drie decretale functies bepalen mee de inhoud en de 
manier waarop we onze doelen willen bereiken. 

3 Kerndoelen: elk kerndoel zit verankerd doorheen de decretale functies. Voor elk kerndoel realiseren 
we per beleidsnota een straf intersectoraal-experimenteel-verbindend project. We verduurzamen 
de resultaten uit de vorige projecten ten gronde. We diepen de kerndoelen uit en hanteren meer 
diverse strategieën om stappen te zetten in de kerndoelen en monitoren deze stappen. In 2019, bij 
de opmaak van de volgende beleidsnota, mondt dit uit in een goede evaluatie van de manier waarop 
we met de kerndoelen omgaan (projecten, beleidswerk, onderzoekswerk) om verbeterde strategieën 
te formuleren voor de Beleidsnota ’21-’25. Ook brengen we jaarlijks een papieren versie van het 
magazine Ambras uit waarin zowel de (partners van) de kerndoelen als (partners van) de decretale 
functies centraal staan.
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ACTIES EN TIMING

OD 5.1 DE AMBRASSADE HANTEERT EEN STRATEGIEKAART OM HAAR OPDRACHTEN TE 
REALISEREN.

TIMING

5.1.1
De Ambrassade actualiseert de invulling van de waarden en methoden van het 
inhoudelijk kompas en ontsluit deze op haar nieuwe website.

2018

5.1.2
De Ambrassade actualiseert de visies van elke decretale functie en hanteert voor 
elke functie een actueel kwaliteitskader.

2019

5.1.3

De Ambrassade actualiseert voor elk kerndoel de visie met duidelijke 
strijdpunten.

2019

5.1.4

De Ambrassade hanteert voor de kerndoelen een intern kwaliteitskader om de 
impact van elk kerndoel goed op te volgen en weer te geven.

2018-2020

5.1.5

De Ambrassade evalueert in 2019 de aanpak van de kerndoelen, de criteria van 
de projecten en formuleert verbetermogelijkheden voor de projecten en de 
kerndoelen in de periode ’21-’25.

2019

INDICATOR
• Geactualiseerde strategiekaart rond het inhoudelijk kompas, de decretale functies en de kerndoelen 

in 2019.

De realisatie van deze OD zit volledig begroot binnen de andere Strategische Doelstellingen.

OD 5.2 DE AMBRASSADE REALISEERT VANUIT OOG  
VOOR HET GEHEEL EEN WARME EN MOTIVERENDE  
WERK- EN LEEROMGEVING VOOR HAAR MEDEWERKERS.

UITGANGSSITUATIE
De Ambrassade investeerde de afgelopen jaren veel tijd in de verdere uitwerking van een warme en 
motiverende leer-en werkomgeving voor haar medewerkers. In het voorjaar 2014 deden we een eerste 
personeelsbevraging die uitmondde in het personeelsactieplan 2014-2016. Na de besparing van oktober 
2014 herstructureerden we onze organisatie grondig: acht personeelsleden minder, nieuwe structuur, 
nieuwe teams, andere opdrachten. Toch beslisten we om sterk te blijven investeren in de omkadering, 
ondersteuning en ontwikkeling van de personeelsleden. De voorziene 30.000 euro die voor de 
besparingen bedoeld was als vormingsbudget werd na de besparing van oktober 2014 gekoppeld aan het 
personeelsactieplan en kreeg dus een ruimere invulling dan enkel vorming (o.a. alle acties gelinkt  
aan “ondersteuning van ontwikkeling en competenties van de medewerkers (“het ontwikkelpad”)).  
Dit met het oog op de verhoging van de continuïteit van het personeel en het aantrekken van voldoende 
ervaren medewerkers i.p.v. starters.

EVOLUTIE VTE DE AMBRASSADE 2013-2016

Jaar Aantal VTE

2013 32,7

2014 32,5

2015 24

2016 23,8

In het voorjaar van 2016 deden we een 1-meting van de personeelsbevraging. We merken zowel in 
tevredenheid, perceptie van stress op het werk, als in duidelijkheid van structuren en mandaten enorme 
vooruitgang. We zitten dus op het goede élan. Ook konden we de afgelopen twee jaar enkele ervaren 
mensen aanwerven en merken we dat de uitstroom is verminderd. We slagen er ook in om met minder 
mensen toch heel wat output te realiseren en nieuwe straffe projecten op poten te zetten. Het is 
belangrijk dat we deze positieve evolutie aanhouden door de kaders van personeelsbeleid duidelijk te 
blijven uitdragen en versterken.

Paars medewerkersbeleid combineert twee benaderingen: de rode benadering: talentgericht, 
vertrekken vanuit de passies van het individu en de blauwe benadering: competentiegericht, 
vertrekken vanuit de doelstellingen van de organisatie. In deze benadering matchen we de missie 
van de organisatie met de passie van het individu. De paarse benadering zorgt in de praktijk voor 
blauwe instrumenten (competentiewoordenboek, RGW-sjablonen, planningssjabloon…) die we vanuit 
de organisatie en leidinggevenden op een rode manier invullen (dialoog en open feedback centraal, 
situationeel leiderschap, focus op sterktes van mensen, job-crafting, ontwikkelpad…). In essentie komt 
paars personeelsbeleid neer op: “Hard voor het resultaat, zacht voor de mens”. We stimuleren elke 
medewerker om mee de missie en de doelstellingen van De Ambrassade waar te maken. We geloven erin 
dat elke medewerker hiervoor enkele competenties/waarden centraal moet stellen: oog voor het geheel 
en mede-eigenaarschap uitdragen, dingen in beweging zetten en impactgericht werken.
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ACTIES EN TIMING

OD 5.2 DE AMBRASSADE REALISEERT VANUIT OOG VOOR HET GEHEEL EEN WARME EN 
MOTIVERENDE WERK- EN LEEROMGEVING VOOR HAAR MEDEWERKERS.

TIMING

NIEUW 
5.2.1

De Ambrassade zet een traject op ter bevordering van diversiteit in haar 
personeelsbeleid dat uitmondt in concrete verbeteracties.

2018

5.2.2
“Ontwikkeling van het IK in De Ambrassade”: verdere uitbouw 
ontwikkelcyclus en -pad en jaarlijkse evaluatie van aanpak hierrond met de 
medewerkers.

Jaarlijks

5.2.3
“Ontwikkeling van het WIJ in De Ambrassade”: inzet op straffe 
teamwerking en hoge betrokkenheid op elkaar.

Jaarlijks

5.2.4

“De Ambrassade als kwaliteitsvolle zorgzame organisatie”: duidelijkheid in 
budgetbeheer, structuren, mandaten en opdrachten; inzet op leiderschap 
binnen de organisatie; duidelijk preventiebeleid en vertrouwenspersoon ter 
ondersteuning van het welzijn van de medewerkers.

Jaarlijks

NIEUW 
5.2.5

“De Ambrassade als netwerkorganisatie met medewerkers die mede-
eigenaarschap mee realiseren”: versterking van elke medewerker in 
netwerkcompetenties en het actief leggen van verbinding.

2018

5.2.6
De Ambrassade optimaliseert haar onthaalbeleid voor personeel, stagiairs, 
vrijwilligers en freelancers.

2018-2020

5.2.7
De Ambrassade organiseert om de twee jaar een personeelsbevraging. Deze 
2- en 3-meting geeft input voor het personeelsactieplan.

2018 en 2020

 
5.2.8

Voor de realisatie van het dienstverleningsaanbod werkt De Ambrassade 
samen met (partner)organisaties en externe trainers. Om een effectieve en 
efficiënte dienstverlening op poten te zetten, doet De Ambrassade geregeld 
beroep op inhoudelijke experts, partnerorganisaties en freelancers. De 
freelancers ondersteunt ze volgens een doordacht freelancebeleid.

2018-2020

INDICATOREN

• Jaarlijkse evaluatie van de vier lijnen uit het Personeelsactieplan (Ik, Wij, De Ambrassade en het netwerk).

• Tweejaarlijkse personeelsbevraging in het voorjaar 2018 en voorjaar 2020 die uitmonden in verbeteracties 
en nieuwe acties voor het personeelsactieplan, met extra aandacht voor onze ambities op het vlak van een 
divers personeelsbeleid.

BEGROTING EN VTE

OD 5.2 DE AMBRASSADE REALISEERT VANUIT OOG VOOR HET GEHEEL EEN WARME EN MOTIVERENDE 
WERK- EN LEEROMGEVING VOOR HAAR MEDEWERKERS.

2018 2019 2020

0,4 VTE 0,4 VTE 0,4 VTE

Uitgaven Uitgaven Uitgaven

Werkingsmid-
delen

Loonkost
Werkingsmid-

delen
Loonkost

Werkingsmid-
delen

Loonkost

10.000,00 23.863,94 10.000,00 24.285,15 10.000,00 25.158,28

OD 5.3 DE AMBRASSADE WERKT MET INTEGRALE  
KWALITEITSZORGSYSTEMEN IN FUNCTIE VAN EEN  
IMPACTGERICHTE EN EFFICIËNTE WERKING.

UITGANGSSITUATIE

Rond integrale kwaliteitszorg werd er al heel wat gerealiseerd in onze jonge organisatie:

• financiële kaders: o.a. duidelijk budgetbeheer, subsidiedossierbeleid, werkbare heldere 
begrotingscyclus, waarderingsregels, duidelijke toekomstvisie op de achterbouw.

• organisatiekaders: o.a. jaarplancyclus, projectmanagementbeleid, duidelijke organisatiestructuur 
en organogram, duidelijke mandaten en opdrachten voor belangrijke organen (AV, Raad van Bestuur, 
CJW, CJI, AV VJR), Huisreglement/Blijvende Besluiten.

• dienstverleningsbeleid: o.a. flow rond het opzetten van vorming en studiedagen; kwaliteitskader bij 
het organiseren van vorming, contactdatabank.

• communicatiebeleid: o.a. merkenbeleid, richtlijnen social media, beslissingsboom pers en 
media, huisstijlgids, websitebeleid, richtlijnen interne communicatie, strategisch kader externe 
communicatie.

Het is belangrijk dat we enkele van deze systemen en procedures goed evalueren, actualiseren en 
verder implementeren.

Anderzijds is er nog werk aan enkele procedures en systemen: 

• Visie op onze rol in het opnemen van onderzoek en aanpak

• Evaluatiebeleid

• Kennismanagementbeleid

• Opbouw nieuwe website De Ambrassade en nieuwe communicatietools
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ACTIES EN TIMING

OD 5.3 DE AMBRASSADE WERKT MET INTEGRALE KWALITEITSZORGSYSTEMEN IN 
FUNCTIE VAN EEN IMPACTGERICHTE EN EFFICIËNTE WERKING.

TIMING

5.3.1
De Ambrassade heeft als vzw een efficiënte en kwaliteitsvolle 
organisatiestructuur (AV en Raad van Bestuur) die jaarlijks geëvalueerd wordt.  

Jaarlijks

5.3.2

De Ambrassade heeft een onderzoeksbeleid: we volgen jeugdonderzoek 
op in functie van trends op het gebied van jeugdwerk en jeugdinfo en het 
advieswerk van de VJR. Waar nodig initiëren we jeugdonderzoek over kinderen 
en jongeren en de jeugdwerksector bij externe onderzoeksactoren.

2018-2020

5.3.3

De Ambrassade evalueert haar dienstverlening op systematische wijze op 
basis van een intern evaluatiebeleid. Op basis van de evaluaties van ons 
ondersteuningsaanbod zetten we verbeteracties op. Om inherent te blijven 
werken aan verbetering in ons dienstverleningsaanbod, zetten we voor elk 
face-to-face dienstverleningsaanbod (vorming, studiedag, collegagroep, 
intervisie, infomoment…) een grondige evaluatie op. Dit moet ons toelaten om 
jaarlijks een verbetering van ons aanbod na te streven. 

Doorlopend

5.3.4
De Ambrassade zet actief in op verbeteracties rond kennismanagement. De 
contactdatabank biedt hier kansen voor en wordt daar tegen 2019 sterker voor 
ingezet.

2019

5.3.5
De Ambrassade vertaalt haar communicatiebeleid en -kaders in een praktisch 
overzicht voor medewerkers. Club Communicatie zorgt voor een goede 
afstemming en implementatie rond communicatiebeleid.

2018-2020

5.3.6
De Ambrassade heeft een pers- en communicatieplan waarin jaarlijks de 
opgenomen acties worden geëvalueerd en bijgestuurd.

2018-2020

NIEUW

5.3.7

De Ambrassade realiseert in 2018 een volledig vernieuwde website en zet 
deze ook actief in om kennis te ontsluiten en haar netwerk inhoudelijk te 
inspireren.

2018

INDICATOREN

• Jaarlijkse evaluatie van de organisatiestructuur, mandaten en processen, en 2 verbeteracties.

• Jaarlijks 2 verbeteracties om de contactdatabank actiever in te zetten.

• We hebben een geactualiseerd onderzoekskader dat we jaarlijks evalueren.

• Tweejaarlijkse dienstverleningsbevraging m.b.t. de algemene dienstverlening naar externen.

• Nieuwe website van De Ambrassade in 2018.

• Communicatieplan dat jaarlijks geëvalueerd wordt met minstens 3 verbeteracties.

BEGROTING EN VTE

OD 5.3 DE AMBRASSADE WERKT MET INTEGRALE KWALITEITSZORGSYSTEMEN IN FUNCTIE VAN EEN 
IMPACTGERICHTE EN EFFICIËNTE WERKING.

2018 2019 2020

3,65 VTE 3,65 VTE 3,65 VTE

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Werkings-
middelen

Loonkost Omzet
Werkings-
middelen

Loonkost Omzet
Werkings-
middelen

Loonkost Omzet

7.500,00 217.758,48 10.000,00 15.000,00 221.602,00 10.000,00 7.500,00 229.569,32 10.000,00

OD 5.4 DE AMBRASSADE HANTEERT EEN  
DUIDELIJKE STRATEGIE OM HAAR NETWERK  
TE VERSTERKEN.

We zetten deze beleidsnotaperiode de stap verder wat betreft netwerking en verbinding. We 
willen ons netwerk veel actiever inzetten om te bereiken wat we willen bereiken. En we willen 
dat ons netwerk elkaar versterkt en dat wij daar actief toe bijdragen. We willen als organisatie 
meer zicht krijgen op onze cruciale partners en bewust relaties met hen uitbouwen. We maken 
keuzes in strategieën om onze netwerken sterker uit te bouwen. We zetten stappen om een echte 
netwerkcultuur te implementeren in het geheel van onze organisatie. We bepalen onze positie van De 
Ambrassade binnen het maatschappelijk middenveld als professionele betrouwbare partner met veel 
expertise en versterken onszelf als kwaliteitsmerk.

OD 5.4 DE AMBRASSADE HANTEERT EEN DUIDELIJKE STRATEGIE OM HAAR NETWERK TE 
VERSTERKEN.

TIMING

5.4.1

De Ambrassade bouwt een geactualiseerde netwerkmatrix verder uit en zet 
deze in om actief hiaten en mogelijke partnerschappen op te sporen.

2018-2020

5.4.2

De Ambrassade hanteert een kwaliteitskader t.a.v. 
samenwerkingsovereenkomsten.

2018-2020

5.4.3.

De Ambrassade versterkt haar huidige systemen om contacten te beheren: 
contactdatabank en permanent relatiebeheer.

2018-2020

5.4.4

De Ambrassade heeft een vertegenwoordigingsbeleid dat enerzijds helpt 
om strategische keuzes te maken en anderzijds medewerkers ondersteunt 
in het kwaliteitsvol voorbereiden, opnemen en terugkoppelen van hun 
vertegenwoordigingswerk. Club Beleid zorgt voor een goede afstemming en 
implementatie rond beleidswerk.

2018-2020

5.4.5

De Ambrassade bouwt een actief onderzoeksnetwerk van relevante 
jeugd(werk)-onderzoeksactoren uit met oog op mogelijke 
samenwerkingsverbanden.

2018-2020

5.4.6

De Ambrassade onderhoudt een actief netwerk met de bovenbouwpartners, 
het kabinet Jeugd en de Afdeling Jeugd. De Ambrassade heeft met minstens 2 
bovenbouwpartners samenwerkingsovereenkomsten.

2018-2020

INDICATOREN

• Elk team beschikt over een netwerkmatrix, die ze jaarlijks evalueren en bijsturen vanuit vastgestelde 
lacunes en opportuniteiten.

NIEUW
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BEGROTING EN VTE

OD 5.4 DE AMBRASSADE HANTEERT EEN DUIDELIJKE STRATEGIE OM HAAR NETWERK TE 
VERSTERKEN.

2018 2019 2020

0,2 VTE 0,2 VTE 0,2 VTE

Uitgaven Uitgaven Uitgaven

Loonkost Loonkost Loonkost

11.931,97 12.142,58 12.579,14

FINANCIEEL OVERZICHT SD 5

 2018 2019 2020

VTE 4,25 4,25 4,25

Loonkost  €      -253.554,40  €      -258.029,73  €      -267.306,74 

Werkingsmiddelen  €        -17.500,00  €        -25.000,00  €        -17.500,00 

Omzet  €         10.000,00  €         10.000,00  €         10.000,00 

Projectsubsidies  €                  -    €                  -    €                  -   

TOTAAL  €    -261.054,40  €    -273.029,73  €    -274.806,74 

HOOGTEPUNTEN IN DEZE  
BELEIDSNOTA
Deze beleidsnota bestendigt de kaders van onze jonge organisatie. Niet door stil te staan, maar wel 
door te professionaliseren en verdieping op te zoeken, door sterk in te zetten op een breed netwerk en 
te focussen op de kracht van categoriaal en sectoraal jeugdbeleid.

We willen dat onze producten, acties en dienstverlening vanuit oog voor het geheel dingen in 
beweging zetten die leiden tot impact.

SD 2018 2019 2020

SD 1

• Opstart vier nieuwe projecten 
kerndoelen

• Internationaal event 
Wereldspelers

• Evaluatierapport aanpak 
kerndoelen 2014-2019 

• Studiedagen projecten 
Collect&Connect, 
Armoede, Wereldspelers, 
#watwerkt.

SD2

• Start nieuwe Vlaamse Jeugdraad

• Vlaamse Debattle

• 3x Megaforum

• Opstart Gestructureerde Dialoog

• Memorandum Lokale verkiezingen

• Publieksmoment rond kruispunt 
categoriaal en sectoraal 
jeugdbeleid bij start nieuwe 
Minister van Jeugd

• Nieuwe website Vlaamse 
Jeugdraad

• 3x Megaforum

• Conferentie Gestructureerde 
Dialoog

• Memoranda Vlaamse, federale, 
Europese verkiezingen

• Verkiezingstraject Vlaamse 
Jeugdraad

• 3x Megaforum

• Opstart Gestructureerde 
Dialoog

SD3

• Lancering nieuw 
informatieplatform Trusty

• Debattle: participatietraject en 
lokale debatten ism VVJ

• Uitreiking Trusty award

• Jaarverslag jeugdinformatie 

• Jaarlijkse vlogwedstrijd

• Uitreiking van de Trusty award

• Jaarverslag jeugdinformatie 

• Jaarlijkse vlogwedstrijd

• Jeugdwelzijnscampagne

• Uitreiking van de Trusty 
award

• Jaarverslag 
jeugdinformatie 

• Jaarlijkse vlogwedstrijd

• Jeugdwelzijnscampagne

SD4

• Congres Jeugdwerk 2018

• Drie publicaties nav Congres 
jeugdwerk

• Rapport analyse beleidsnota’s 
sector 

• Lancering informatieportaal 
Basiswerk Jeugdwerk

• Digitaal jaarverslag jeugdwerk 
ism Mediaraven

• Fourage

• Ondersteuningstraject 
beleidsnota’s sector

• Informatieproduct voor en van 
jeugdwerksector 

• Publicatie ‘basiswerk 
jeugdwerk’ in 2019

• Digitaal jaarverslag jeugdwerk 
ism Mediaraven

• Fourage

• Rapport plaatsbezoeken 
sector

• Lancering 
gegevensregistratiesysteem 
sector ism afdeling jeugd

• Digitaal jaarverslag 
jeugdwerk ism Mediaraven

• Fourage

SD5

• Nieuwe website De Ambrassade 

• Personeelsbevraging en nieuw 
personeelsactieplan

• Geactualiseerde strategiekaart 
rond het inhoudelijk kompas, 
de decretale functies en de 
kerndoelen in 2018

• Proces beleidsnota  
2021-2025

• Beleidsnota 2021-2025 
indienen

• Personeelsbevraging en 
nieuw personeelsactieplan
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1 NETWERK EN  
SAMENWERKING
De Ambrassade is een netwerkorganisatie, gericht op de wereld rondom haar. Vanuit het geloof 
in een sterk jeugdbeleid verbindt De Ambrassade (zich met) iedereen die wil meewerken aan het 
verwezenlijken van de missie. We schuiven netwerk en samenwerking zelf naar voor als een belangrijke 
horizontale lijn in deze beleidsnota. Daarom expliciteren we dit doorheen de beleidsnota niet alleen 
hier, maar nog op vier andere plaatsen: in het inleidende hoofdstuk bij ‘positionering’ en bij de 
horizontale lijn ‘mede-eigenaarschap’, doorheen alle SD’s en expliciet in OD 5.4. 

Participatief werken is een rode draad doorheen de organisatiestructuren. Door voortdurend in 
interactie te treden met onze mede-eigenaars geven we de organisatie samen vorm. De manier waarop 
we met organisaties en overheden, binnen en buiten de sector, samenwerken is heel divers. We maken 
hierbij een onderscheid in vier netwerkstrategieën:

• Netwerkondersteunend: als ondersteuningsorganisatie versterken we organisaties uit ons netwerk 
met  vormingen en dienstverlening. Onze rol? Die van programmator en organisator.

• Netwerkverbredend: als schakelorganisatie monitoren we de grootte van ons netwerk en zetten we 
projecten op met nieuwe partners. Onze rol? Die van initiator en regisseur.

• Netwerkverdiepend: we verdiepen bestaande partnerschappen en kiezen voor (intersectorale) 
partners die samen een vernieuwersrol opnemen. Ze brengen nieuwe initiatieven en concepten binnen 
in het netwerk en zoeken naar mogelijkheden om deze te realiseren. 

• Netwerkverbindend: we brengen ons netwerk samen. Zo versterken organisaties elkaar en starten ze 
zelf nieuwe samenwerkingen op. Wij monitoren de sterktes en noden van partnerorganisaties, zodat 
we hen actief met elkaar kunnen verbinden. Onze rol? Die van adviseur en matchmaker.

Enkele voorbeelden van doelstellingen die dit illustreren:

NETWERK- 
ONDERSTEUNEND

NETWERK- 
VERBREDEND

NETWERKVERDIEPEND NETWERKVERBINDEND

Ambriage: vormingen 
en dienstverlening on-
dersteunen jeugdinfor-
matiepartners en alle 
organisaties erkend en 
gesubsidieerd binnen 
het Decreet Vlaams 
jeugd- en kinderrech-
tenbeleid.

Project Werk met 
innovatielabs: de-
bat met meer jon-
geren, experten, 
werkgevers en be-
leidsmakers.

Méér jongeren 
bereiken met de 
Vlaamse Jeugdraad 
via online en offline 
bevragingen en Me-
gaforum.

Het aantal Trus-
ty-leden uitbreiden.

Project Armoede met ge-
richte partners opzetten.

Groot netwerk van part-
ners die infoluik op nieuwe 
Trusty.be mee invullen.

Samenwerking met enkele 
partners in voortraject 
Congres 2018.

Vertegenwoordigingsbe-
leid: inzetten op overleg 
waar we dingen in bewe-
ging kunnen zetten.

Wereldspelers uitbou-
wen tot netwerk dat 
zich actief inzet voor 
meer verbinding tussen 
jeugdwerk en jonge 
vluchtelingen

Rapport beleidsnota’s 
sector inzetten om or-
ganisaties met elkaar te 
verbinden.

Netwerkmomenten co-
ordinatoren sector (2x/
jaar)
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De Ambrassade blijft in deze beleidsperiode afstemmen en samenwerken met Jint (bvb Trusty op Go 
Strange beurs), neemt sterke internationale vertegenwoordigingen op (Europees Jeugdforum, Europese 
en VN jongerenvertegenwoordiger…), stemt beleidswerk af op internationaal niveau (CD 47, Europees 
memorandum n.a.v verkiezingen…) en tekent in op Europese projecten (bvb Gestructureerde Dialoog). 
We intensifiëren internationale opportuniteiten. Voor de projecten #watwerkt en Wereldspelers tekenen 
we via Jint en het Europees Jeugdforum in op internationale projecten. Voor het jeugdwerkcongres 
2018 vertrekken we vanuit de conclusies van het Europees Jeugdwerkcongres ‘Finding common ground’ 
en organiseren we een internationaal studiebezoek of uitwisseling. In ons groot vormingsmoment, 
Fourage, voorzien we jaarlijks een internationaal aanbod. De screening van de beleidsnota’s stemt De 
Ambrassade af met Jint zodat we samen organisaties met internationale ambities in kaart brengen en 
ondersteunen.

2 VAN GELIJKE NAAR  
GELIJKWAARDIGE  
KANSEN
VISIE OP ONZE SUPERDIVERSE 
SAMENLEVING
Onze samenleving wordt hoe langer, hoe meer divers. Er is meer verscheidenheid op vlak van 
gender, seksuele geaardheid, leeftijd, lichamelijke en verstandelijke mogelijkheden, sociale klasse, 
taal, opleidingsniveau, religie, levensbeschouwing of samenlevingsvorm, etc. En dan zijn er nog 
persoonsgebonden kenmerken zoals karakter, temperament, aanleg of levensgeschiedenis. We stellen 
vast dat diversiteit meer op de voorgrond komt. Niet alleen in de grootsteden, ook meer en meer op het 
platteland. 

Diversiteit in onze samenleving zien we als een enorme verrijking. Het maakt dat we leren van 
elkaar, dat we meer talenten en competenties kunnen aanwenden. Het maakt dat we ons eigen 
denken en handelen in perspectief leren plaatsen. Maar het stelt ons samen-leven ook zwaar op de 
proef. Tegenwoordig spreken we over ‘superdiversiteit’, waarmee we de complexiteit van diversiteit 
bedoelen: diversiteit bínnen de diversiteit. De samenstelling van onze bevolking wordt bijzonder 
complex, te verklaren door de verschillende migratiestromen uit verschillende regio’s in de wereld 
en verschillende verblijfsstatuten tot gevolg. Door de ontwikkelingen op vlak van communicatie- 
en informatietechnologie leven ‘oudkomers’ en ‘nieuwkomers’ bovendien veel meer in netwerken 
overheen de wereld dan in lokale gemeenschappen. Sociale cohesie is een moeilijke opgave in een 
samenleving die bovendien individualiseert, waar identiteiten steeds diffuser worden… wat verbindt ons 
nog?

Maatschappelijke breuklijnen zijn er enkel hardnekkiger op geworden. Denk aan de armoedekloof, 
die snijdt steeds dieper. Alle lokale, Vlaamse, federale en internationale armoedeplannen ten 
spijt, urgentiebesef om armoede bij de oorzaken aan te pakken is er nog steeds te weinig. 
Arbeidsomstandigheden worden meer precair. Het individueel schuldmodel en het voor-wat-hoort-wat 
discours vindt steeds meer ingang, maar werkt contraproductief.

Actuele gebeurtenissen zoals terreur, de vluchtelingencrisis… hebben bovendien gezorgd voor een 
discours dat onze samenleving polariseert. Dat discours legt de etnisch-culturele breuklijn pijnlijk 
bloot, met racisme en discriminatie als oorzaak én gevolg.

In deze beleidsperiode trekt De Ambrassade daarom resoluut de kaart van maatschappelijke 
kwetsbaarheid. Naast generieke aandacht voor diversiteit in al zijn verscheidenheid, leggen we 
extra focus op de sociaal-economische en etnisch-culturele breuklijnen in onze samenleving. Voor De 
Ambrassade betekent dit oog hebben voor de enorme verschillen in levensomstandigheden waarin 
kinderen en jongeren opgroeien. Die maken namelijk dat er heel wat verschillende noden en behoeften 
zijn, waar we zelf (nog) niet altijd voldoende voeling mee hebben. ‘Dé leefwereld’ of ‘dé stem’ van 
kinderen en jongeren bestaat niet. We spreken en handelen in meervoud.

Àlle kinderen en jongeren, ongeacht hun herkomst, achtergrond, vermogens of geaardheid, moeten de 
kans krijgen om hun talenten maximaal te ontplooien. Iedereen gelijke kansen bieden, veronderstelt 
echter dat alle kinderen en jongeren een gelijke startpositie hebben. Eerder dan een gelijke 
kansenbeleid (‘equality’: iedereen dezelfde kansen geven), voeren wij rechtvaardig kansenbeleid 
(‘equity’: proportioneel kansen geven, naargelang de noden).

Het kinderrechtenperspectief is hierin een belangrijke pijler. Kinderrechten zijn hefbomen om sociale 
verhoudingen te veranderen. Het zijn fundamentele normen die duidelijk maken dat kinderen en 
jongeren als volwaardige burgers een eigen plaats hebben in onze maatschappij. Het gevoel van erbij te 
horen, betekenis te geven, beschermd te worden en ernstig te worden genomen. En ze zijn erop gericht 
om sociale rechtvaardigheid en menselijke waardigheid voor àlle kinderen en jongeren te realiseren. 

ONS ORGANISATIEBELEID VOOR 
MEER SOCIALE RECHTVAARDIG-
HEID 
Schatplichtig aan onze geactualiseerde visie op “diversiteit in/en jeugdwerk”, vertrekken wij voor 
sociale rechtvaardigheid vanuit de vier strategieën die binnen dit conceptueel kader13 vooropgesteld 
worden. Als bovenbouwspeler verhouden we ons op een specifieke manier tot dit kader. Enerzijds 
verbreden we dit kader naar hoe we mee werk kunnen maken van een rechtvaardig categoriaal 
jeugd- en kinderrechtenbeleid. De vrije tijd is vanuit onze opdracht en historiek onze core-business, 
maar van daaruit willen we bruggen slaan naar andere belangrijke levensdomeinen van kinderen, 
jongeren en hun organisaties. Anderzijds vullen we de verschillende strategieën in vanuit onze rol als 

-------- 
13 Deze strategieën werden opgesteld vanuit de specifieke focus hoe jeugdwerk als 
organisatie en als landschap in zijn geheel kan vertrekken van en inspelen op onze 
steeds meer (super)divers wordende samenleving. 

illustrator: Benjamoo • Bron: imgur.com
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ondersteuner en facilitator van jeugdwerk, jeugdinformatiespelers en de Vlaamse Jeugdraad. Dus zowel 
in HOE we het doen als in WAT we doen (bv. ons dienstverleningsaanbod) worden diversiteit en sociale 
rechtvaardigheid gethematiseerd en geïntegreerd in onze werking. 

MEER EN MEER GELIJKE 
MOGELIJKHEDEN VOOR KINDEREN 

EN JONGEREN
SOCIALE INTEGRATIE

STRATEGIEËN  
VOOR EN DOOR 
DE AMBRASSADE OP OR-
GANISATIENIVEAU

Hoe als organisatie betekenisvol zijn 
voor àlle kinderen en jongeren? 

De Ambrassade maakt werk van 
een geïntegreerd diversiteitsbeleid 

(SD1>SD5)

De Ambrassade ondersteunt jeugd-
organisaties in het opzetten van een 
geïntegreerd diversiteitsbeleid. (SD4)

Hoe kinderen en jongeren vanuit 
diverse levensomstandigheden  

elkaar laten ontmoeten, uitwisse-
len, leren van elkaar?

De Ambrassade inspireert en f 
aciliteert ontmoeting, verbinding, 

solidariteit. (SD1>SD4)

In participatietrajecten hebben we 
oog voor experiment en publiek 

debat. (SD1>SD4)

STRATEGIEËN VOOR EN 
DOOR DE AMBRASSADE 
OP NIVEAU VAN HET 
JEUGDWERK- EN JEUGD-
INFORMATIELANDSCHAP

Waar, wanneer is er tekort aan aan-
bod of ondersteuning voor  

bepaalde groepen kinderen en  
jongeren? 

De Ambrassade inspireert en onder-
steunt de jeugdwerksector en jeugd-
informatiespelers om maatschappe-
lijke noden in de vrije tijd en andere 

levensdomeinen in onderlinge af-
stemming aan te pakken. (SD1>SD4)

Hoe de diversiteit aan stemmen 
van kinderen, jongeren en hun or-
ganisaties horen en het categoriaal 
jeugdbeleid mee laten vorm geven?

De Ambrassade wil meer diverse 
stemmen in haar strategische  

overlegorganen. (SD2-SD3-SD4)

Extra inspanningen voor de grote 
structuren, projecten en grote  

momenten. (SD1>SD4)

Een geïntegreerd diversiteitsbeleid is een organisatiekeuze. We streven ernaar om diversiteit 
te integreren in alles wat we doen, door en voor alle medewerkers. Het is dus een taak van alle 
Ambrassadeurs om hiernaar te handelen. WAAR HET KAN doen we dit zoveel mogelijk via onze 
generieke aanpak en het aanscherpen hiervan door extra accenten te leggen. WAAR HET MOET - omdat 
we er via een generieke aanpak nog niet in slagen – ondernemen we gerichte acties om rechtvaardige 
kansen te creëren (equity). Afhankelijk van het thema, het project of de finaliteit bakenen we 
daarin wel specifieke doelgroepen af. Diversiteit is dan ook een horizontale lijn doorheen het hele 
doelstellingenkader van deze beleidsnota. Hieronder halen we een aantal accenten aan:

SD1: De projecten van de kerndoelen zetten telkens in op kinderen en jongeren die opgroeien in 
maatschappelijk kwetsbare situaties. We werken hiervoor samen met grootstedelijke partners en 
organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Deze beleidsperiode 
doen we extra inspanningen om praktijken van onderuit en in alle diversiteit naar boven te halen. Via 
publiek debat als methode laten we extra en minder gehoorde stemmen klinken, bv. door panels divers 
samen te stellen. 

SD2: In alle processen van de Vlaamse Jeugdraad vormt diversiteit meer dan ooit een uitgangspunt. 
De cruciale vraag die de Vlaamse Jeugdraad zich permanent stelt is: welke stemmen van kinderen en 
jongeren horen we nog niet? Door samenwerking met specifieke organisaties  

(bv. jeugdwelzijnsorganisaties) als indicator op te nemen, verplicht de Vlaamse Jeugdraad zichzelf 
om hier sterk op in te zetten. Naast werken aan de cultuur van de Vlaamse Jeugdraad, wordt vanuit 
diversiteit ook gewerkt aan de structuur. De manier hoe de Vlaamse Jeugdraad zich organiseert, de 
procedures, de samenstelling van de Vlaamse Jeugdraad als officieel adviesorgaan worden in deze 
beleidsperiode grondig hervormd om méér ruimte te geven aan méér diverse kinderen en jongeren en 
hun organisaties. 

SD3: Jeugdinformatie moet toegankelijk en bruikbaar zijn voor àlle kinderen en jongeren. Enerzijds 
pakken we deze beleidsperiode een aantal inhoudelijke hiaten in het jeugdinfo-aanbod aan, anderzijds 
ook een aantal methodische hiaten: hoe krijg je de juiste informatie bij de juiste doelgroep? In 2018 
bouwen we met minimum 20 jongeren met diverse achtergronden het nieuwe informatieplatform Trusty.
be uit. In 2019 zetten we een specifieke campagne op naar jeugdwelzijnswerkers die als intermediair 
een belangrijke jeugdinfo-actor zijn. Jeugdwelzijnswerkers blijven vanaf dan een primaire doelgroep 
voor onze jeugdinformatie-opdracht.

SD4: Als ondersteuner van jeugdwerk zetten we de geactualiseerde visie op diversiteit in/en het 
jeugdwerk enerzijds om in kwalitatieve dienstverlening en anderzijds in overheidsbeleid dat dit 
mogelijk maakt. De werkgroep diversiteitsbeleid levert hiervoor tegen de nieuwe beleidsperiode 
specifieke input. De volgende accenten zijn al duidelijk:

• We ontsluiten de visie via verschillende communicatiekanalen en op verschillende manieren en we 
bieden fora aan waar diversiteitsmedewerkers leren met en van elkaar.

• We verspreiden en/of ontwikkelen tools en begeleiding om als organisatie een geïntegreerd 
diversiteitsbeleid op te zetten.

• We hebben oog voor andere en nieuwe vormen van ‘jeugdwerk’ vanuit specifieke groepen kinderen en 
jongeren, op specifieke plekken, op specifieke kruispunten en anticiperen op hun noden. Dit zal een 
groot speerpunt vormen op het Congres Jeugdwerk 2018.

SD5: Vertrekken vanuit en inspelen op diverse realiteiten is een organisatiekeuze. Dat heeft gevolgen 
voor het personeelsbeleid, het vrijwilligersbeleid, ons freelancebeleid, de samenstelling van ons 
bestuur, etc. Waar diversiteit vroeger een geïsoleerd takenpakket was bij één diversiteitsmedewerker, 
wil De Ambrassade evolueren naar een organisatie die volledig doordrongen is van diversiteit. Dit 
vraagt een veranderingsproces. Een specifieke diversiteitsmedewerker als initiator, katalysator en 
bewaker blijft in deze fase nog heel belangrijk. Dat veronderstelt een duidelijk mandaat en een 
nauwe samenwerking met het leidinggevend team. In 2018 start een diversiteitstraject waar we onder 
begeleiding van een externe deskundige een aantal organisatiebrede verbeteracties opzetten. Los 
daarvan willen we een aantal inspanningsverbintenissen in de verf zetten, die nu al aan de orde zijn:

• Diverse profielen binnenhalen door drempels in het aanwervingsbeleid aan te pakken.

• Ervaringsdeskundigheid en diverse stemmen vanuit verschillende levensomstandigheden 
binnenbrengen in de grote projecten en momenten die we organiseren.

• Minimum 1x/jaar een vormings- of ontmoetingsinitiatief voor de medewerkers voor het aanscherpen 
van de interne diversiteits- en sociale rechtvaardigheidsreflex.
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3 STEDELIJKHEID
Vlaanderen is stedelijk: dat geldt voor het dichte netwerk van grootsteden, regionale steden en kleine 
steden dat zich over heel Vlaanderen en daarbuiten uitstrekt. Maar ook in kleinere gemeenten doen 
zich steeds meer stedelijke processen voor. Vanuit deze observatie zet De Ambrassade bewust in op 
deze diversiteit aan stedelijke contexten: de (groot)stad, de suburbane nevelstad, het platteland. Want 
binnen al deze contexten hebben kinderen en jongeren specifieke wensen en noden die gelinkt kunnen 
worden aan de toenemende verstedelijking14. 

Binnen al deze contexten doen zich stedelijke processen voor: bevolkingstoename, migratie, 
toenemende (kinder)armoede, verdichting, individualisering… Enerzijds brengen deze processen 
belangrijke uitdagingen voor kinderen, jongeren en jeugdwerk met zich mee op allerlei domeinen zoals 
superdiversiteit, werk, ruimte, wonen en mobiliteit, gelijkwaardige kansen, werken met vrijwilligers… 
Anderzijds is de stad een boeiende leef- en leeromgeving, en een broeihaard van experiment, waar 
innovatieve oplossingen ontstaan voor deze uitdagingen. Door zowel in te zetten op thema’s die 
aansluiten bij stedelijke problematieken als op de innovatieve kracht en aantrekkingskracht van de stad 
wil De Ambrassade zowel oog hebben voor de uitdagingen als voor de kansen die onze verstedelijkende 
samenleving biedt. 

HOE ZET DE AMBRASSADE IN OP 
STEDELIJKHEID IN 2018-2020?
Via de kerndoelen zet De Ambrassade bewust in op stedelijke thema’s, want we geloven sterk dat deze 
in een verstedelijkt Vlaanderen alleen maar aan relevantie zullen winnen. Een belangrijk criterium bij 
de projecten van de kerndoelen is samenwerking met grootstedelijke partners.

• Het kerndoel Exit kinderarmoede ambieert een structurele aanpak van (kinder)armoede, een 
probleem waarmee onze (groot)steden in hogere mate te kampen hebben dan het platteland. Het 
nieuwe project armoede (OD 1.2) brengt innovatieve praktijkvoorbeelden van armoedebestrijding in 
de stad en daarbuiten in kaart en beeld. 

• Het project Collect & Connect (OD 1.3) binnen het kerndoel ruimte legt de focus op het belang 
van publieke ruimte en ontmoetingsruimte voor jeugdwerk, jongeren en kinderen. Binnen een 
stedelijke context van ruimtelijke verdichting (grote druk op de publieke ruimte) en individualisering 
(toenemende nood aan ruimte voor ontmoeting) is deze focus meer dan gerechtvaardigd. Ook door 
het verduurzamen van het voorgaande project Ruimte delen is ruimte creëren blijven we aandacht 
hebben voor ruimte voor jeugd in de stad.

• Via het nieuwe project van #Watwerkt (OD 1.4) willen we de precaire werkomstandigheden van vaak 
stedelijke jongeren aanpakken door samen met hen op zoek te gaan naar wat een kwaliteitsvolle 
en duurzame loopbaan voor hen betekent. Door de resultaten van het voorgaande project te 
verduurzamen blijven we ook aandacht hebben voor de toeleiding van jongeren naar werk binnen een 
context van hoge jeugdwerkloosheid (die in onze steden hoger is dan elders).

-------- 
14 Kinderen, jongeren en jeugdwerk in de stad krijgen heel wat aandacht in recent 
onderzoek, zie bv. het onderzoek van de Afdeling Jeugd “In cijfers gevat: jeugd(werk) 
in de stad” (2016), of het onderzoek “De nieuwe generatie stadskinderen” van Lia 
Karsten en Naomi Felder (2016). Voor kinderen en jongeren in de Nevelstad, zie o.a. het 
recente onderzoek “Hoe zot is ons dorp?” van Kind & Samenleving. Over jongeren op 
het platteland voerde KLJ een onderzoek tijdens de beleidsnotaperiode 2014-2017.

• Het project Wereldspelers (OD 1.5) benadert de bij uitstek stedelijke migratie- en 
vluchtelingenthematiek vanuit een positieve aanpak, en hanteert jeugdwerk als een belangrijke 
hefboom om jonge vluchtelingen zich welkom te laten voelen in de lokale – vaak stedelijke – context 
waarin zij al dan niet tijdelijk terechtkomen.

Naast de kerndoelen bepalen we samen met de Vlaamse Jeugdraad en onze jeugdinformatie- en 
jeugdwerkpartners, en door onderzoek, trends en evoluties, nog andere prioriteiten. Ook hier nemen 
stedelijke thema’s een belangrijke plaats in. Zo zetten de prioritaire werkgroepen van de Commissie 
Jeugdwerk minstens tot de zomer van 2018 in op diversiteit, de toekomst van het jeugdwerk, en 
vrijwilligersbeleid (SD4). Het thema diversiteit blijft sowieso één van de belangrijkste horizontale lijnen 
binnen de werking van De Ambrassade in de periode 2018-2020 (zie o.a. het vorige hoofdstuk). 

DE AMBRASSADE STIMULEERT EN 
INSPIREERT STEDEN EN GEMEEN-
TEN OM EEN JEUGDVRIENDELIJK 
LOKAAL BELEID TE VOEREN
In een stedelijk Vlaanderen is het van cruciaal belang om in te zetten op onze steden en gemeenten als 
sterke leefomgevingen voor kinderen en jongeren, en dat binnen verschillende verstedelijkingscontexten 
van grootstad tot platteland. De Ambrassade stimuleert en inspireert steden en gemeenten om een 
jeugdvriendelijk lokaal beleid te voeren op verschillende manieren:

• De Vlaamse Jeugdraad neemt een actieve adviesrol op ten aanzien van het lokale beleid door middel 
van overleg en afstemming met relevante actoren met betrekking tot dit lokale beleidsniveau (SD2).

• Samen met onze partners werken we een traject uit rond de lokale verkiezingen en organiseren we 
i.s.m. VVJ heel wat debatten rond lokaal jeugdbeleid (SD3).

• De Vlaamse Jeugdraad houdt de vinger aan de pols bij lokale jeugdraden (SD2).

• We inspireren en ondersteunen steden en gemeenten door middel van onze dienstverlening (bvb. GIS 
databank jeugdruimte,…) (SD4).

DE AMBRASSADE WIJST KINDEREN 
EN JONGEREN DE WEG IN HET 
VERSTEDELIJKTE VLAANDEREN
De stad is een complexe omgeving voor kinderen en jongeren om in op te groeien. Om kinderen en 
jongeren hierbij te helpen, bouwen we niet enkel mee aan jeugdgerichte steden en gemeenten, maar 
wijzen we met Trusty.be ook jongeren de weg in de stad. Door ons informatieportaal Trusty.be op te 
bouwen op basis van levensthema’s uit de leefwereld van jongeren en nieuwe tendensen goed op te 
volgen, stemmen we Trusty.be zo goed mogelijk af op de verstedelijkende leefwereld van jongeren. We 
voorzien daarbij een prominente plaats voor de kerndoelen op Trusty.be (SD3).
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DE AMBRASSADE ONDERSTEUNT 
HET JEUGDWERK MET BETREKKING 
TOT VERSCHILLENDE STEDELIJKE 
PROCESSEN
Ook het jeugdwerk opereert steeds meer binnen een verstedelijkte context. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat de Minister van Jeugd het Vlaamse jeugdwerk aanmoedigt om zich aan deze context 
aan te passen. De Ambrassade ziet het als haar rol om het jeugdwerk te ondersteunen in deze opdracht, 
zonder daarbij per se de stedelijke expert in het jeugdwerk te willen zijn. We kiezen er veeleer voor 
om nauw samen te werken met de Afdeling Jeugd binnen het kader van hun traject Jeugdwerk in de 
stad, en met jeugdorganisaties die heel wat stedelijke expertise hebben opgebouwd.

We ondersteunen het jeugdwerk met betrekking tot stedelijke processen op verschillende manieren:

• In ons ondersteuningsaanbod naar organisaties nemen we verschillende stedelijke thema’s op.

• Via de projecten van de kerndoelen maken we inspirerende stedelijke praktijken uit binnen- en 
buitenland zichtbaar en inspireren we de jeugdsector (SD1).

• In ons functiegericht ondersteuningsaanbod ondersteunen we stedelijke profielen, waaronder 
diversiteitsmedewerkers. We bekijken of er binnen de sector nood is aan/interesse is voor een lerend 
netwerk stadswerkers (SD4).

• We brengen in kaart waar jeugdorganisaties thematisch op inzetten en geven zo een beeld van de 
stedelijke thema’s die binnen de jeugdsector (wel of niet) aan bod komen (SD4).

• We versterken de jeugdsector in het opnemen van haar maatschappelijke rol in een verstedelijkt 
Vlaanderen, en organiseren een congres rond de maatschappelijke rol en positie van het jeugdwerk 
(SD4).

DE AMBRASSADE IS EEN  
STEDELIJKE ACTOR INGEBED  
IN HAAR THUISSTAD BRUSSEL
De Ambrassade is gevestigd in het centrum van Brussel. We benutten deze unieke locatie in het hart van 
Europa optimaal:
• Als netwerkorganisatie halen we onze sector en partners naar Brussel, via onze vergaderingen, 

werkgroepen, vormingen, netwerkmomenten, nieuwjaarsreceptie… Zo zetten we Brussel centraal op 
de mentale kaart van de jeugdsector. 

• We zetten ons mooie gebouw in het hartje van Brussel optimaal in als ontmoetingsplek voor onze 
partners en mede-eigenaars. We valoriseren ook onze achterbouw, en zorgen voor een stedelijke 
invulling die een meerwaarde betekent voor kinderen en jongeren in Brussel en Vlaanderen.
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1 BEREIK
Met De Ambrassade en de Vlaamse Jeugdraad richten we onze pijlen op heel wat doelgroepen. We 
scheppen inzicht in ons huidig bereik in relatie tot onze ambities naar de toekomst. Dit gaat niet over 
netwerking en samenwerking met partners voor het opzetten van projecten, events of producten. Die 
expliciteren we in 4.1 netwerking en samenwerking.

We maken een onderscheid tussen vijf doelgroepen: kinderen en jongeren, jeugdorganisaties en 
jeugdwerkers, intersectorale partners, beleidsmakers, en breed publiek. 

KINDEREN EN JONGEREN
We bereiken kinderen en jongeren via drie wegen: jeugdinformatie, Vlaamse Jeugdraad, projecten van 
de kerndoelen.

JONGERENGIDS 2014-HEDEN

Website
• 580.000 unieke bezoekers op Jongerengids.be (2014-2016) 

-> Gemiddeld 17.000 unieke bezoekers per maand 

Social media 
• 2.800 likes op Facebook 

• 35 abonnees op het Youtubekanaal met 50.000 weergaven van video’s 

Offline

• 165.000 gidsen naar alle 11- en 12-jarigen in alle basisscholen, JAC’s en 
jeugddiensten in Vlaanderen (2015)

• 140.000 folders naar de doelgroep 12-22-jarigen (2014-2016)

• Jaarlijkse Jongerengidsstand op de SID-in (die in 2015 samen 60.000 bezoekers 
trokken)  

Kinderen en jongeren bereiken we rechtstreeks met jeugdinformatie. Deze beleidsperiode gaan we 
voor een volledig nieuw jeugdinfomerk. Bij de ontwikkeling van Trusty.be betrekken we jongeren 
met diverse achtergronden om inhoud, vorm en communicatie ook aantrekkelijk te maken voor 
moeilijker bereikbare jongeren. De sterke focus op social media kenmerkt onze shift in onze 
communicatiestrategie. We zoeken jongeren op in hun online omgeving. Onze online ambities naar de 
volgende beleidsperiode liggen dan ook hoog: 

• tegen eind 2020 gemiddeld 30.000 unieke bezoekers per maand. 

• tegen eind 2020 minimum 5.000 volgers op de social mediakanalen.  

• minimum 40 deelnemers aan de jaarlijkse vlogwedstrijd voor 14- tot 22-jarigen. Jaarlijks minimaal 
25.000 views op de vlogfilmpjes.

We blijven jongeren ook in hun offline omgeving opzoeken. We promoten Trusty.be jaarlijks op de SID-
in’s en zijn tegen 2020 in minstens de helft van de schoolomgevingen in Vlaanderen en Brussel aanwezig 
met basisinfo en doorverwijzing via een schoolagenda of Smartschool. 

Alle jeugdinfo-acties leiden tot een bekendheid van het nieuw jeugdinfomerk bij minimum 30 procent 
van de 12- tot 18-jarigen tegen eind 2020. Minstens 70% van de jongeren die Trusty kennen, beschouwen 
het als nuttig.
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VLAAMSE JEUGDRAAD 2014-2017

Aantal bereikte jongeren 
via online bevragingen

• 900 stemmen verkiezingstraject (2014)

• 1.500 jongeren met Europinion (2014-2015)

• 1.100 jongeren met psychisch welzijn (2016-2017)

Aantal bereikte jongeren 
via focusgesprekken

• 100 kinderen over Kinderrechten (2014)

• 300 jongeren met Europinion (2014-2015)

• 100 leerlingen lessenpakket stemrecht op 16 (2015) 

• 80 jongeren rond psychisch welzijn (nog lopende 2016-2017)

Aantal jongeren als actieve 
participant op debatten, 
dialoogmomenten, …

• 40 deelnemers aan Rights Night (2014)

• 250 jongeren speelden het spel ‘Eurowa Euroquoi’ (2014)

• 85 deelnemers conferentie beleidsparticipatie (2015)

• 60 deelnemers aan Diversity Works (2016)

• 30 deelnemers aan Kop(op)zorgen (2016)

• 75 deelnemers verkiezingsavond VN jongerenvertegenwoordiger (2015)

• 65 deelnemers aan verkiezingsavond Europese 
jongerenvertegenwoordiger (2016)

• 20 jongeren op Open Huis (2016)

• 20 jongeren AV-café Stemrecht op 16 (2016)

• 35 jongeren AV-café Soireé Belge met Waalse en Duitstalige JR (2016)

Aantal jongeren actief in 
werkgroepen en structuren 
VJR

• 30 jongeren en jeugdwerkers maandelijkse AV

• 12 jongeren stuurgroep psychisch welzijn (2016-2017)

• 45 jongeren in prioritaire en structurele werkgroepen (2015-2017)

De Vlaamse Jeugdraad bereikt jongeren op vier manieren of niveaus, gaande van online bevragingen 
tot participatie in structuren. De ambitie is duidelijk: de Vlaamse Jeugdraad streeft naar een bredere 
betrokkenheid van jongeren met extra aandacht voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.

Komende jaren ligt de focus op: 

• bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren door hen actief 
op te zoeken en samenwerking op te zetten met minstens 3 organisaties die werken met deze 
doelgroepen: minstens 50 maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren betrekken bij opmaak 
beleidsaanbevelingen.

• bewuster inzetten op online participatie: om te experimenteren in het verzamelen van de stemmen 
van grotere groepen kinderen en jongeren: in 2019 en 2020 minimaal 1.000 kinderen en jongeren.

• rond elke inhoudelijke prioriteit een kwalitatief participatief traject met een diverse groep van 
kinderen, jongeren en hun organisaties.

• organisatie van debatten en dialoogmomenten met jongeren over prioritaire inhoudelijke thema’s: 
minimaal 250 jongeren per jaar.

• organiseren van 3 Megafora per jaar, open dialoogmomenten waar jongeren en jeugdwerkers 
debatteren over thema’s die hen aanbelangen: jaarlijks minimaal 100 jongeren.

• een werkgroepenstructuur waardoor jongeren actief kunnen bijdragen aan sterke en gedragen 
beleidsaanbevelingen van de door hen gekozen inhoudelijke projecten: minimaal 50 jongeren.

• In 2020 een verkiezingstraject waarbij 1.000 kinderen en jongeren bevraagd worden rond thema’s die 
zij belangrijk vinden.

KERNDOELPROJECTEN 2014-HEDEN

Werk 

• 100 jongeren bevraagd bij voortraject #watwerkt (2015)

• 135.000 views filmpjes digitale mediacampagne #watwerkt (2016)

• 33 jongeren bevraagd via diepte-interviews binnen het belevingsonderzoek 
‘Op weg naar werk’ (2016)

Wereldspelers

• 100 jonge vluchtelingen

• 200 jonge jeugdwerkvrijwilligers

• 40 opgeleide coaches van het jeugdwerk

De projecten van de kerndoelen van De Ambrassade zijn niet persé gericht op jongeren tenzij onze 
meerwaarde net is om de stem van jongeren in het debat te brengen, zoals bij het beleidsthema werk, 
of als de doelgroep jongeren zelf zijn, zoals bij Wereldspelers (jonge vluchtelingen verbinden met jonge 
jeugdwerkvrijwilligers).

In de nieuwe beleidsperiode blijven we jongeren bereiken via Wereldspelers en het nieuwe project van 
werk. Zo bereiken we minstens 100 diverse jongeren bij de innovatielabs van het nieuwe project van 
#watwerkt en verspreiden we 250 exemplaren van een nieuw informatieproduct via OKAN naar jonge 
vluchtelingen Ook zetten we extra in op jongeren met Debattle, project gemeenteraadsverkiezingen in 
2018. We verspreiden minstens 5.000 exemplaren van het infoproduct over gemeenteraadsverkiezingen en 
lokaal jeugdbeleid naar jonge jeugdwerkers en jongeren. En organiseren i.s.m. VVJ en heel wat partners 
minimaal 150 lokale debatten voor en door jongeren.

JEUGDORGANISATIES EN  
JEUGDWERKERS
JEUGDWERKONDERSTEUNING 2014-HEDEN

Permanent relatiebeheer 
• Contactopname met  en/of  plaatsbezoek bij alle organisaties van 

het decreet 

Spreiding 
• 70% via Commissie Jeugdwerk, werkgroepen, vorming en  

dienstverlening

Deelnemersuren  • 4.000 deelnemersuren

Producten 

• 25.000 unieke bezoekers in 2016 op Opkamp.be 

• 50.000 unieke bezoekers in 2016 op Fuifpunt.be 

• 30.000 paginaweergaven op de werkvormendatabank

• 1.200 jeugdwerkpublicaties verkocht in 2016 (brochures 
Jeugdlokalen, Op kamp, fuiven…)

We willen een groeipad van drie cijfers hanteren in het bereik van jeugdorganisaties en jeugdwerkers: 

• We zetten in op persoonlijke bevragingen en plaatsbezoeken via het systeem van permanent 
relatiebeheer. Dat moet ervoor zorgen dat we tegen eind 2020 minstens 95% van de jeugdorganisaties 
persoonlijk bevraagd hebben over hun noden en behoeften.

• We bereiken met onze dienstverlening, vorming, helpdesk, studiedagen, publicaties, Commissie 
Jeugdwerk en werkgroepen in 2018 minimaal 70% van de Vlaams erkende jeugdorganisaties. Tegen 2020 is 
dit bereik gestegen tot minimaal 80%.

• We behalen in 2018 met ons ondersteuningsaanbod (zoals lerende netwerken, intervisies, 
vormingsevenementen en ondersteuningsaanbod voor beroepskrachten en vrijwilligers..) minimaal tussen 
de 5.000-5.300 deelnemersuren. Dit bereik stijgt tegen 2020 tot minimaal 5.300-5.500 deelnemersuren. 
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INTERSECTORALE PARTNERS
2014-HEDEN

Trusty-leden • Eind 2016 dragen 38 organisaties het Trusty-label

Jeugdinfo-events 
• 47 deelnemers aan studiedag ‘Naar een superproduct’ (2016)

• 64 deelnemers aan studiedag ‘Fuck Google, vraag het aan mij’ (2016)

Producten • 36.000 unieke bezoekers op Jeugdinfotheek.be (2014-2016)

Kerndoelevents 

• 150 deelnemers inhoudelijk kompas event (2014) 

• 85 deelnemers aan excursies Ruimte delen (2015-2016)

• 150 deelnemers aan het Toekomstcongres (2016) 

• 100 deelnemers aan het event ‘Op weg naar werk’ (2016)

Er bestaat geen ‘jeugdinfosector’. Jeugdinformatieactoren - al dan niet bewust met jeugdinformatie 
bezig - bevinden zich in alle sectoren, van Jeugd over Welzijn, Cultuur, Onderwijs en Media. Dit 
intersectoraal landschap blijven we inspireren met de Trusty-principes en uitdagen met kennis en 
expertise om een kwaliteitsvol aanbod te stimuleren. Tegen eind 2020 ambiëren we 

• minimum 50 organisaties die de Trusty-principes onderschrijven. 

• jaarlijks minimum 35 jeugdinformatie-actoren die deelnemen aan de open jeugdinfomomenten.

Ook met de kerndoelen van De Ambrassade treden we ver buiten de grenzen van het jeugdwerk. In 2020 
willen we 4 sterke momenten neerzetten rond elk kerndoel met samen een bereik van minimum 200 
deelnemers. 

BELEIDSMAKERS
DA & VJR 2014-HEDEN

Advieswerk Vlaamse Jeugdraad • 34 adviezen naar telkens 120 beleidsactoren 

Structurele beleidsvertegenwoordigingen • 56 structurele beleidsvertegenwoordigingen

Beleidsmakers die we bereiken via 
vertegenwoordiging, overleg, organisatie van 
studiedagen en debatten

• Jaarlijks ongeveer 150 

De Ambrassade en de Vlaamse Jeugdraad zetten impactgericht dingen in beweging. Beleidsmakers 
zijn dan ook een belangrijke doelgroep en partner. We definiëren beleidsmakers als administraties, 
kabinetten en politici en wegen op elk beleidsniveau: VN, Europa, Federaal, Vlaams en lokaal. Met 
uiteraard een grotere focus op het Vlaamse niveau gezien onze kernopdrachten.

We bereiken beleidsmakers op veel uiteenlopende manieren:
• versturen van adviezen, visieteksten, nota’s, rapporten en monitoring van de impact van deze acties.  

Het bereik willen we continueren. Tussen 2018 en 2020 versturen we minstens 30 beleidsadviezen 
naar 120 beleidsactoren.

• inzetten op beleidsvertegenwoordigingen bij verschillende overheden en middenveldactoren: we 
participeren aan een vijftigtal structurele beleidsvertegenwoordigingen en overlegtafels en zoeken 
steeds naar het beste platform met het meeste impact en de juiste partners rond de tafel. 

• we overleggen met beleidsmakers, maar nodigen hen ook actief uit op onze eigen studiedagen en 
debatten. Ook verstuurt de Vlaamse jeugdraad persoonlijke vragen tot overleg met kabinetten en 
ministers.

• in de beleidsperiode 2018-2020 zetten we extra in op het bereiken van beleidsmakers aangezien 
alle verkiezingen in deze periode plaatsvinden. Wij willen het jeugdwerk, de Vlaamse Jeugdraad 
en jeugdinformatiespelers ondersteunen om het debat rond lokaal en Vlaams jeugdbeleid in deze 
belangrijke periode heel actief met beleidsmakers te voeren. We zetten daartoe drie grote momenten 
op: Congres Jeugdwerk (2018), Vlaamse Debattle (2018), Congres categoriaal-sectoraal jeugdbeleid 
(2019).

BREED PUBLIEK
DE AMBRASSADE 2014-HEDEN

Pers en media outreach
• Jaarlijks gemiddeld 135 aantal vermeldingen in kranten, tijdschriften, tv, 

radio,...

Nieuwsbrief 
• Maandelijkse nieuwsbrief met een gemiddelde van 35% open rate en 10% 

click rate 

• 2.300 abonnees (2016) 

Website • 140.000 unieke bezoekers op ambrassade.be (2014 – 2016)

Social media

• 3.800 page likes op Facebook. In 2016 1.700 nieuwe page likes en een 
gemiddeld dagelijks engagement van 100 mensen via onze facebookpagina 
(like foto, bericht, share…) 

• 2.150 volgers op Twitter. In 2016 450 tweets en 600 vermeldingen van De 
Ambrassade 

Ambrasmagazine • 500 exemplaren in 2016

Naar de volgende beleidsperiode streven we opnieuw naar een verspreiding van het Ambrasmagazine in 
een oplage van minstens 500 exemplaren.

VLAAMSE JEUGDRAAD 2014-2017
Pers en media outreach • Jaarlijks gemiddeld 250 vermeldingen in kranten, tijdschriften, tv, radio... 

Nieuwsbrief
• 11.300 abonnees november 2016 

• 11 nieuwsbrieven in 2016 met een gemiddelde open rate van 26% en een 
click rate van 5%

Social media 
• Twitter 2016: 200 tweets en 700 vermeldingen van de Vlaamse Jeugdraad

• Facebook 2016: 700 nieuwe likes en een dagelijks engagement van 
gemiddeld 60 mensen  

Zowel met de Vlaamse Jeugdraad als De Ambrassade zetten we in de beleidsperiode 2018-2020 meer 
in op open publiek debat. We gaan bewuster om met onze pers en media outreach en monitoren 
het nauwkeuriger. Jaarlijks willen we vanuit de Vlaamse Jeugdraad met minimaal drie adviezen de 
pers halen en zo de stem van kinderen, jongeren en hun organisaties in het maatschappelijk debat 
versterken.

Onze communicatiestrategieën blijven we verder aanscherpen : 

• We vernieuwen de website van De Ambrassade en de Vlaamse Jeugdraad om gebruiksvriendelijkheid 
en vindbaarheid te verbeteren.  

• We zetten gericht in op verdere vernieuwing van onze nieuwsbrieven en gebruik van sociale 
mediakanalen. 

• We ontsluiten expertise en adviezen meer via opiniestukken en zetten gerichte partnerschappen op 
met persrelaties. 
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2 MEERJAREN- 
BEGROTING 2018-2020
FINANCIËLE PRINCIPES
Aan de basis van deze meerjarenbegroting en van het financieel management bij De Ambrassade liggen 
een aantal principes, die we eerst toelichten voor we inzoomen op de specifieke uitgaven en inkomsten.

MEDE-EIGENAARSCHAP
Als Ambrassade dragen wij mede-eigenaarschap al sinds het begin hoog in het vaandel. Ook binnen 
het financieel management zetten we dat principe om in daden. We startten in 2014 met het invoeren 
van budgetbeheer. Alle personeelsleden zijn verantwoordelijk voor de begroting die hoort bij hun 
doelstellingen, acties en indicatoren. En jaarlijks komt de begroting tot stand met input van alle 
personeelsleden. Op die manier is de begroting geen zaak van één of twee mensen, maar voelt iedereen 
zich betrokken en verantwoordelijk voor de middelen van onze organisatie. 

GOEDKEURING DOOR AV
Onze AV keurt jaarlijks de begroting goed. Deze meerjarenbegroting werd op de AV van De Ambrassade 
op 14 december 2016 goedgekeurd. 

HUIDIGE SITUATIE ALS UITGANGSPUNT
Voor het opstellen van deze meerjarenbegroting zijn we uitgegaan van de huidige situatie. We 
vertrekken van de huidige personeelsbezetting, de huidige inhoudelijke werking en de huidige 
enveloppesubsidie. We hebben nieuwe ambities en brengen graag vernieuwing binnen in onze output, 
maar plannen dit binnen het financiële kader van onze huidige werking.

MEERJARENBEGROTING IN EVENWICHT
We streven niet naar een begroting die jaarlijks in evenwicht is, aangezien onze output en acties soms 
sterk verschillen van jaar tot jaar. Wel willen we een meerjarenbegroting in evenwicht, waardoor we 
dezelfde enveloppesubsidie kunnen vragen overheen de drie jaren. 

UITGAVEN
PERSONEELSBEGROTING
Het is voor De Ambrassade van groot belang om sterk menselijk kapitaal in huis te hebben: we 
zijn een netwerkorganisatie, een expertise-organisatie en een ondersteuningsorganisatie. Die drie 
eigenschappen vereisen dat we voldoende mensen én sterke mensen in huis moeten hebben, mensen 
die vanuit oog voor het geheel impactgericht dingen in beweging zetten.

Begin 2014 telde De Ambrassade 32,7 VTE. Bij de besparingsronde van eind 2014 bespaarden we 
voornamelijk op onze personeelskost, aangezien dat onze grootste kostenpost is. Eind 2016 staat de 
teller op 24,2 VTE.

Tegelijkertijd investeerden we, via een personeelsactieplan gebaseerd op twee personeelsbevragingen 
(begin 2014 en begin 2016), in ontwikkelingsbeleid om voldoende expertise te kunnen binnenhalen, 
en minder verloop te hebben in onze personeelsploeg. Ondertussen vermindert de instroom en konden 
we enkele meer ervaren mensen aanwerven. Ondanks minder mankracht slagen we erin om onze 
indicatoren te behalen, veel output te realiseren, nieuwe projecten op te zetten en hoge tevredenheid 
bij de stakeholders te realiseren.

Wel stellen we enkele pijnpunten vast: onze opdracht wordt steeds ruimer nu er steeds meer 
organisaties in het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid binnenstromen; voldoende ruimte 
maken voor ad hoc vragen en ondersteuning van de sector is niet evident; ook inspelen op ad hoc 
beleidsthema’s vraagt veel extra werk; de flexibiliteit qua aanpak en hoeveelheid van taken die we 
vragen van onze medewerkers ligt hoog. 

We vinden het erg belangrijk dat we hoge kwaliteit blijven leveren en tegelijk onze positieve spiraal in 
personeelstevredenheid aanhouden door de kaders van personeelsbeleid duidelijk te blijven uitdragen 
en versterken. Om dat te realiseren moeten we ons personeelsbestand op peil houden.

De concrete berekening van een personeelskost, kan je op verschillende manieren aanvatten. Wij 
kozen er de volgende uit, uitgaande van het stabiel blijven van het aantal VTE over de volgende 
beleidsperiode: 24,2 VTE. We berekenden het gemiddelde maandelijkse brutoloon van onze huidige 
personeelsbezetting:

SITUATIE OP 01/12/2016 (PC 329.01)

Barema Gem. loonsanc. Gem. loon Aantal VTE in dienst Totale kostprijs

A2 21,5 € 2.997,20 3,6 € 10.789,92

B1a 7 € 2.965,74 16,6 € 49.231,28

L1 9,5 € 3.561,15 4 € 14.244,60

Vervolgens gaan we uit van een gemiddelde stijging van anciënniteit van 0,5 jaar per jaar. En van 
een jaarlijkse indexering van de lonen met 2%. Voorts verrekenen we de maandelijkse loonkost naar 
de totale jaarlijkse loonkost, inclusief RSZ, vakantiegeld en eindejaarspremie. Tot slot trekken we 
jaarlijks nog 1% af van de totale jaarlijkse loonkost om rekening te houden met steeds wederkerende 
onverwachte zwangerschapsverloven, korte niet-vervangingen, tijdskredieten, etc.

HUISVESTING EN BEHEER
Eigenaar zijn van het gebouw in de Leopoldstraat 25 daagt ons uit om de uitgaven voor huisvesting 
en beheer stabiel te houden. Een eigen gebouw brengt immers constant kosten met zich mee. Door 
de vergaderzaal op de eerste verdieping regelmatig te verhuren en één bureauplek te verhuren aan 
ERYICA, de Europese jeugdinformatiekoepel, zorgen we ook voor een kleine inkomstenbron uit het 
gebouw. Ook de renovatie van de achterbouw levert ons extra inkomsten uit het gebouw op. Globaal 
gezien blijft de begroting voor huisvesting en beheer stabiel de komende jaren. We pasten de normale 
indexering toe op de meeste prijzen, maar zien ook enkele besparingen:

• We tekenden in op de groepsaankoop voor sociale secretariaten bij Scwitch, waardoor we aanzienlijk 
besparen op onze betalingen aan SD Worx.

• We vervangen in 2016 en 2017 onze ramen waardoor we onze energiefactuur doen dalen. Natuurlijk 
zal de ‘winst’, die we daarmee maken, ook afhankelijk zijn van de kostprijs van energie.

• We herbekijken het contract voor ICT-ondersteuning, zodat we daar steeds de beste prijs-kwaliteit 
kunnen bedingen.

Voorts plannen we in 2018-2019-2020 ook enkele investeringen. Buiten het vernieuwen van het dak 
(betere isolatie, vervangen roofing), staan er geen uitzonderlijke investeringen op til. De meeste 
computers werden vervangen in 2016 en 2017, net als de ramen.



P
A

G
IN

A
 9

0 P
A

G
IN

A
 9

1

Dit zijn de investeringen binnen de meerjarenbegroting:

AANKOOP-
JAAR

WAT REKENING
TOTALE  
KOST

HOEVEEL  
JAAR  

AFSCHRIJVEN?

2020 5 nieuwe laptops Informatica-ICT € 6.000,00 3

2019 1 Laptop Informatica-ICT € 1.200,00 3

2018 Dak Installaties, machines en uitrusting € 30.000,00 10

2018 Bureaustoelen Meubilair € 2.500,00 10

2018 1 Laptop Informatica-ICT € 1.200,00 3

RENOVATIE ACHTERBOUW
Sinds we in 2012 het pand in de Leopoldstraat 25 aankochten, willen we ook de achterbouw renoveren 
en er een invulling aan geven die een meerwaarde is voor onze werking. Enerzijds omdat een 270m² 
leegstaande ruimte financieel eerder een last is voor De Ambrassade, anderzijds omdat we vanuit 
onze missie en vanuit het kerndoel ruimte onmogelijk kunnen verantwoorden dat we 270m² leegstand 
tolereren in het centrum van Brussel. Binnen de scope van deze beleidsnota maken we dan ook werk 
van de invulling van onze achterbouw. 

In 2017 starten we met de renovatie van de achterbouw, die klaar moet zijn tegen september 2018. 
De renovatie wordt grotendeels betaald met een heropname van het reeds afbetaald kapitaal in onze 
huidige lopende lening, en betaalt zichzelf vanaf 2019 volledig terug met de huuropbrengsten uit 
de achterbouw. Meer nog, vanaf 2019 hebben we op jaarbasis meer opbrengsten dan kosten aan de 
achterbouw, en kunnen we die meerwaarde investeren in de inhoudelijke werking van De Ambrassade. 
Dat effect kan je zien in deze simulatie van de invloed van de renovatie op onze resultatenrekening. 
Deze simulatie is zo opgenomen binnen de voorgestelde meerjarenbegroting.

 2017 2018 2019 2020

HUURINKOMSTEN  €                  -    €   12.800,00  €   38.400,00  €   38.400,00 

AFSCHRIJVING RENOVATIE  € -15.000,00  € -15.000,00  € -15.000,00  € -15.000,00 

AFBETALING KAPITAAL LENING  €       -886,24  €    -5.031,50  €    -4.743,44  €    -4.450,36 

BELASTINGEN OP VERHUUR  €                  -    €    -1.929,01  €    -5.775,75  €    -5.922,45 

TOTAAL  € -15.886,24  €    -9.160,51  €   12.880,81  €   13.027,19 

WERKINGSMIDDELEN
De werkingsmiddelen die we nodig hebben om onze acties uit te voeren, vind je gedetailleerd terug 
in het doelstellingenkader. We lichten er hier graag per SD enkele grote projecten, evenementen en 
producten uit:

SD 1: De Ambrassade versterkt de positie van kinderen en jongeren in de samenleving door mee te 
bouwen aan beter categoriaal jeugdbeleid m.b.t. armoede, ruimte, werk en leren.

• 2018-2019-2020: Jaarlijks voorzien we € 20.000 om de expertise over de kerndoelen, de meerwaarde 
voor onze decretale functies en de resultaten van de projecten op een inspirerende en innovatieve 
manier in de kijker te zetten.

• 2018: Het project ‘Collect&Connect’ stimuleert met € 50.000 kwaliteitsvolle publieke ruimte voor 
kinderen en jongeren. Deze € 50.000 willen we via projectsubsidies verzamelen.

• 2019: Het nieuwe project van #watwerkt geeft kinderen en jongeren een stem in het debat over 
kwaliteitsvolle jobs. Ook voor dit project trachten we met projectsubsidies € 20.000 op te halen.

SD 2: De Ambrassade ondersteunt de Vlaamse Jeugdraad in het kwaliteitsvol realiseren van zijn 
opdracht.

• 2018-2019-2020: Voor de kwaliteitsvolle ondersteuning van de vrijwilligers van de Vlaamse Jeugdraad 
voorzien we jaarlijks € 10.500. We bieden hiermee o.a. vorming aan, teambuilding en communicatie- 
en persondersteuning.

• 2018: De Vlaamse Jeugdraad maakt een nieuwe website die inspeelt op de veranderende 
informatienoden van kinderen en jongeren en die aansluit op de leefwerelden van kinderen, jongeren, 
jeugdwerkers en beleidsmakers. (€ 15.000)

• 2020: De Vlaamse Jeugdraad verkiest in 2020 een nieuwe AV. Naar het organiseren van het 
participatief verkiezingstraject gaat € 25.000.

SD 3: De Ambrassade coördineert jeugdinformatie in Vlaanderen.

• 2018: In 2018 ontwikkelen we het volledige nieuwe informatie- en participatieplatform Trusty.be. 
Hiervoor voorzien we € 60.000.

• 2019-2020: We voorzien € 35.000 per jaar voor de promotie van Trusty.be via schoolagenda’s, 
Smartschool, mediapartnerschappen, etc.

• 2018-2019-2020: We organiseren Debattle, een project rond de gemeenteraadsverkiezingen waarbij 
we kinderen, jongeren en jeugdwerkers informeren, laten participeren en laten wegen op het lokale 
beleid. Via een projectsubsidie voorzien we € 60.000 voor dit project.

SD 4: De Ambrassade versterkt het jeugdwerk op een gedifferentieerde en inspirerende manier.

• 2018-2019-2020: Jaarlijks voorzien we € 50.000 om een inspirerend dienstverleningsaanbod voor de 
jeugdsector te realiseren.

• 2018: Via een projectsubsidie voorzien we € 15.000 om een impactgericht congres jeugdwerk te 
organiseren.

SD 5: De Ambrassade is een kwaliteitsvolle organisatie die vanuit een strategiekaart en integrale 
kwaliteitszorg haar missie en visie realiseert.

• 2018-2019-2020: We voorzien jaarlijks € 6.000 voor het communicatiebeleid van De Ambrassade.

• 2018-2019-2020: De kosten van ons personeelsactieplan (€ 30.000 voor o.a. VTO-beleid en 
personeelsondersteuning op maat) nemen we op binnen de personeelskosten.

INKOMSTEN
Bovenop de aangevraagde enveloppesubsidie zorgen we jaarlijks gemiddeld voor eigen inkomsten van 
een kleine € 360.000. Deze € 360.000 (20% van de aangevraagde enveloppesubsidie) is verdeeld onder 
projectsubsidies en omzet.

PROJECTSUBSIDIES
Onze grootste ambitie aan de inkomstenzijde is de focus op projectsubsidies binnen De Ambrassade 
uitbreiden. De voorbije jaren haalden we elk jaar wel één of twee extra subsidielijnen binnen, 
bijvoorbeeld de jaarlijkse subsidies voor de Gestructureerde Dialoog, de extra middelen van Porticus 
en de Koning Boudewijn Stichting voor het project Wereldspelers. Maar inzetten op projectsubsidies 
was niet ingebakken in ons DNA. Daar brengen we vanaf nu verandering in. Het is niet onze 
bedoeling onze reguliere werking afhankelijk te maken van projectsubsidies, maar projecten die 
zich daartoe lenen kunnen we via projectsubsidies grootser, met meer partners, met een straffere, 
innoverende bekendmaking realiseren. De projectsubsidielijnen die we opgenomen hebben in deze 
meerjarenbegroting zijn nog niet allemaal zeker. Maar we willen wel duidelijk maken voor welke 
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projecten we de ambitie hebben om projectsubsidies binnen te halen. We geven graag nog eens het 
volledige projectsubsidieoverzicht, ongeveer in volgorde van zekerheid.

PROJECT
BEDRAG PROJECTSUBSIDIES

2018 2019 2020

GESTRUCTUREERDE DIALOOG (SD 2) € 26.310,50 € 24.000,00 € 24.000,00

DEBATTLE (SD 3) € 40.000,00 € 5.000,00

CONGRES JEUGDWERK (SD 4) € 12.000,00

COLLECT & CONNECT (SD 1) € 50.000,00

#WATWERKT (SD 1) € 20.000,00

OMZET
Onze omzet halen we traditioneel vooral uit de dienstverlening. We pasten in 2015 ons prijzenbeleid 
aan, verhoogden onze prijzen en kiezen ervoor dit voorlopig stabiel te houden. We willen logischerwijze 
de jeugdwerksector die we ondersteunen en die zelf ook al meerdere besparingen moest verwerken, 
niet extra onder druk zetten. 

Bij jeugdinformatie kiezen we ervoor om onze papieren producten (Jongerengids en 
jeugdinformatiefolders) vanaf 2018 niet meer zelf te produceren. We kiezen meer voor digitale 
jeugdinformatie. Offline haken we in op producten van partners (zoals schoolagenda’s). Zelf maken we 
offline nog teasers en promotieproducten ter toeleiding naar online jeugdinformatie-aanbod. We halen 
dus geen omzet meer uit eigen papieren producten.

Hierdoor stijgt onze omzet in 2017 en 2018 slechts minimaal. Maar vanaf 2019 stijgt die met 30% dankzij 
de huurinkomsten uit de verhuur van onze achterbouw.

VIA-SOCIALE MARIBEL
We gaan uit van een continuering van de VIA-middelen (zij het met een iets lager budget) en sociale 
maribel (met een kleine stijging van dit budget per VTE). Maar we zijn er ons van bewust dat de 
inschatting van deze inkomsten voor meerdere jaren hoogst onzeker is, aangezien de VIA-middelen 
jaarlijks vastgelegd worden.

GEVRAAGDE ENVELOPPESUBSIDIE
Dit alles leidt ons ertoe om een jaarlijkse enveloppesubsidie aan de Vlaamse Overheid te vragen van 
€ 1.800.000, ongeveer een continuering van onze huidige enveloppesubsidiëring. We schatten dit 
in als een realistische vraag, niettegenstaande de indexering van de loonkost en niet-indexering van 
de enveloppesubsidie het ons waarschijnlijk moeilijk zal maken onze ambities hoog te houden en 
een gezond financieel toekomstbeeld voor onze organisatie te weerhouden. We staan klaar om onze 
doelstellingen met veel gedrevenheid te realiseren.

Inleidend hoofdstuk

Missie

Visie: Inhoudelijk waardenkompas

Participatief proces om tot deze Beleidsnota te komen

Beknopte geschiedenis van De Ambrassade

Positionering De Ambrassade: mede-eigenaarschap centraal

Intern organigram

Leeswijzer Beleidsnota 2018-2020 De Ambrassade

Hoofdstuk 2: Doelstellingenkader 

SD 1: De Ambrassade versterkt de positie van kinderen en jongeren in de 
samenleving door mee te bouwen aan beter categoriaal jeugdbeleid m.b.t. 
armoede, ruimte, werk en leren.

SD 2: De Ambrassade ondersteunt de Vlaamse Jeugdraad in het kwaliteitsvol 
realiseren van zijn opdracht.

SD 3: De Ambrassade coördineert jeugdinformatie in Vlaanderen.

SD 4: De Ambrassade versterkt het jeugdwerk op een gedifferentieerde en 
inspirerende manier.

SD 5: De Ambrassade is een kwaliteitsvolle organisatie die vanuit een strategiekaart 
en integrale kwaliteitszorg haar missie en visie realiseert. 

Hoogtepunten in deze beleidsnota

Hoofdstuk 3

1 Netwerk en samenwerking

2 Van gelijke naar gelijkwaardige kansen

3 Stedelijkheid

Hoofdstuk 4: Cijfers

1 Bereik

2 Meerjarenbegroting 2018-2020

 

p 4

p 5

p 5

p 7

p 10

p 10

p 14

p 15

p 18 

p 19

p 30

p 42

p 52

p 63

p 71

p 72

p 73

p 74

p 78

p 82

p 83

p 88

 



VAN DROMEN DOELEN MAKEN
De Ambrassade bestaat 4 jaar. En is klaar om met wind in 
de zeilen en met veel partners aan haar zijde in volle vaart 
vooruit te varen.

Onze koers naar het geluk van alle kinderen en jongeren is 
doordrongen van mede-eigenaarschap, experiment, open 
publiek debat en 4 maatschappelijke kerndoelen.

2018-2020 staat in teken van 4 nieuwe experimentele 
projecten van de kerndoelen, een revolutionaire hervorming 
van de Vlaamse Jeugdraad, de uitbouw van Trusty.be, 
Congres #Jeugdwerkwerkt en Debattle.

Deze beleidsnota geeft een verhaal weer. Een verhaal om 
de positie van kinderen en jongeren in de samenleving te 
versterken.

We danken de mede-eigenaars van de jeugdwerksector, 
jeugdinfopartners en de Vlaamse Jeugdraad om dit verhaal 
mee waar te maken.

We danken de medewerkers van De Ambrassade om uren 
te debatteren, te zoeken, te zwoegen en zo van dromen 
doelen te maken.

Tom Willox, voorzitter De Ambrassade
Eva Vereecke, directeur De Ambrassade




