
Brussel, 2 februari 2012 

 

Interpellatieverzoek van Vlaams volksvertegenwoordiger Chris JANSSENS tot de heer 

Pascal SMET, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over 

zijn pleidooi voor een allochtone jeugdbeweging 

 

De Raad van Europa heeft het Vlaamse jeugdbeleid doorgelicht en geeft het jeugdwerk in 

Vlaanderen enerzijds een pluim en anderzijds een blaam. Het Vlaamse jeugdwerk is volgens 

de Raad van Europa uniek, de jeugdverenigingen zijn stabiel, hebben een duurzaam imago en 

staan sterk in onze samenleving. 

 

Anderzijds slaagt het jeugdwerk er volgens de Raad van Europa niet in om Vlaamse en 

migrantenjongeren samen te brengen. Er wordt daarbij benadrukt dat de traditionele 

bewegingen wel willen maar niet weten hoe ze daarvoor te werk moeten gaan. 

 

In een reactie erkent Vlaams minister van Jeugd Pascal Smet de Europese opmerkingen en 

pleit hij voor een allochtone jeugdbeweging onder de koepel van de al bestaande organisaties.  

 

Dit zou volgens de minister een oplossing kunnen zijn omdat de toegang van migranten en 

nieuwe Belgen richting het klassieke jeugdwerk niet zo vlot verloopt, en het niet evident is het 

tij te keren. 

 

In zijn Beleidsbrief Jeugd – Beleidsprioriteiten 2011-2012 verwoordde de minister zijn 

voornemen nochtans anders. In de Beleidsbrief pleit hij ervoor om ‘maximale kansen te 

bieden aan kansengroepen om aan het jeugdwerk deel te nemen door drempels voor het 

bestaande aanbod te slopen en impulsen te geven voor de ontwikkeling van een zo divers 

mogelijk jeugdwerkaanbod’. Het vernieuwde decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid 

komt hieraan tegemoet via de voorziene projectsubsidies. Ook in het vernieuwde decreet 

lokaal en provinciaal jeugdbeleid gaat extra aandacht uit naar dit thema. Doelstelling daarbij 

is nadrukkelijk om jongeren met een andere etnisch-culturele achtergrond in de bestaande 

Vlaamse jeugdbewegingen te integreren. 

 

Hieromtrent had ik de minister graag volgende vragen gesteld: 

 

Heeft de minister over zijn pleidooi voor een allochtone jeugdbeweging reeds overleg 

gepleegd met de jeugdsector? Zo ja, wanneer en wat was daarvan het resultaat? 

 

Verwoordt de minister met zijn pleidooi voor een allochtone jeugdbeweging het standpunt 

van de Vlaamse regering? Zo ja, hoe past dit in het kader van het Vlaamse inburgeringsbeleid 

en de door de Vlaamse regering – en in het bijzonder de minister van Inburgering – 

vooropgestelde integratie en ‘interculturaliteit’? 

 

In het zopas door het Vlaams Parlement gestemde decreet houdende een vernieuwd jeugd- en 

kinderrechtenbeleid – een decreet dat uitging van de minister zelf – is één van de 

voorwaarden volgens dewelke jeugdverenigingen gesubsidieerd kunnen worden: het leveren 

van aanwijsbare inspanningen om de samenstelling van de raad van bestuur en het 

personeelsbestand etnisch-cultureel divers te maken. Hoe zullen de reeds bestaande 

(autochtone) jeugdverenigingen aan deze voorwaarde kunnen voldoen indien er aparte 

structuren (en dus mogelijk ook subsidies) voorzien worden voor jeugdbewegingen met een 

andere etnisch-culturele achtergrond? 



 

In 2011 werd binnen het kader van het Participatiedecreet de proeftuin ‘kansengroepen 

stimuleren tot en begeleiden bij het ontwikkelen van jeugdverenigingen’ opgestart. Hoe 

evalueert de minster deze proeftuin en welke conclusies trekt hij daaruit? Steunt de minister 

zijn pleidooi voor een allochtone jeugdbeweging op de evaluatie van het Participatiedecreet 

en de voormelde proeftuin?  

 

Hoe vereenzelvigt de minister de beleidsinitiatieven in zijn Beleidsbrief Jeugd 2011-2012, die 

erop gericht zijn jongeren met een etnisch-cultureel diverse achtergrond te integreren in het 

bestaande aanbod, met zijn pleidooi voor een allochtone jeugdbeweging? 
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