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Davide Capecchi: The future of European Youth
Policy and it's impact on Flemish Youth Work
organisations?
Welke trend wordt naar voren geschoven i/d presentatie? Welke gevolgen heeft deze trend? Hoe
moet het JW zich verhouden tot deze trend? Hoe kan een organisatie inspelen op deze trend? Welk
idee wil jij verder ontwikkelen in jouw beleidsnotaproces?
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De Youthgoals dat zijn een beetje de SD's
voor waar het met 'jeugd' naar toe moet

gaat over educatie en jeugdwerk tezamen
>> er zijn pro's en contra's

Maar deze worden niet zo gebruikt. Deze zijn niet zo sterk
naar voorgeschoven als de doelen voor jeugdbeleid. Er hangt
precies niet zo veel gewicht aan. De Europese Commissie
die gebruikt die bv. niet, enkel in annex. Het moet een
agenda zijn die door zo veel mogelijk mensen gebruikt
wordt: jeugdorganisaties en europees jeugdbeleid.

Dossiers indienen

>> we spreken in geïnstitutionaliseerde termen als het gaat
over Europees jeugdwerk, ipv een duidelijke agenda, een
kader
>> daarvoor is er een consensus nodig dat het een goed
kader is -> als wij het zouden beginnen gebruiken, wie weet
volgen anderen
>> zolang niemand het actief gebruikt "bestaat het niet"

- tijd
- geld
- kennis
>> vraag hulp aan Jint, ASF
>> maar 6 of 7 van de 110 organisaties zijn heel actief bezig
met programma's >> hoe kunnen we als sector er meer op
inzetten, moeten we bewustzijn verhogen over de kansen
die er zijn in de verschillende programma's?

Het jeugdwerk krijgt meer middelen dan
de culturele sector
Davide
bestand

There's no such thing as European Youth
Policy

WWW.LINKEDIN.COM

Europe goes local

Why be aware of or connect with
European level?

wordt gecoördineerd door Jint, 50 NA's zijn betrokken

Everything that makes you connect
with reality can help

Er is net een charter gemaakt over jeugdwerk >> willen
lokaal jeugdwerk versterken

>> plicht is om ons te engageren en de realiteiten onder
ogen te brengen van beleidsmakers, zodat zij begrijpen
waarover het gaat

Erasmus
Erasmus +

>>> is de Europese federatie (youthforum=bases on
members, half of them are youth organisations) kracht
genoeg? maar niet iedereen is gerepresenteerd in het
jeugdforum
bv. Jes, UDM -> zij zijn niet vertegenwoordigd op europees

niveau
Terughoudendheid omdat het vaak gaat over 'georganiseerd

YOUTHGOALS

jeugdwerk'

6 domeinen voor re ectie
1 belonging - eigen identiteit creëren
2 agency and empowerment - ondersteuning als actor

Youthwiki

3 participation and expression
4 working en creativity

Sheets die upgedate worden (bij ons door Jint)

5 formal informal learning
6 volunteerning

Youth Wiki - EACEA National
Policies Platform - European
Commission

Interessante documenten

Youth Wiki - EACEA National
Policies Platform

Council of Europe -> standards in the eld of youth
- recommondation on youthwork for member states - 'how
it can be developed'

EACEA NATIONAL POLICIES PLATFORM

- support of young refugees
-...
Andere:
- portfolio for youth workers
'taking in seriously

11 jeugddoelen
- via Na-'s
- via online bevragingen

tools
- self-assessment tool - youth policy essentials -> with

YOUTHGOALS

massive open online course
- handbook on learning mobiity

youth goals.Eu
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