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1. Inleiding tot het ondernemingsplan van het ASCW 
 

Het agentschap vertrekt in zijn werking vanuit zijn missie, kernopdrachten en visie. De 

missie en kernopdrachten werden vastgelegd in het oprichtingsbesluit van het agentschap1 

in 2005 en werden aangevuld in 2008. Het agentschap ontwikkelde in de loop van 2009 een 

visie waarmee het zijn werking concretiseerde. In dat jaar werden ook de 

beleidsdoelstellingen geformuleerd door de betreffende ministers voor Cultuur en Jeugd. De 

doelstellingen uit de beleidsnota’s voor het agentschap werden vastgelegd in de 

beheersovereenkomst. Deze doelstellingen worden jaarlijks opgevolgd en bijgestuurd op 

basis van de beleidsintenties uit de beleidsbrieven. Dit geheel aan doelstellingen zal voor het 

jaar 2013 geconcretiseerd worden in het hierna beschreven plan. 

 

Dit ondernemingsplan 2013 zal cf. de beslissing van de Vlaamse Regering (VR 2010 1012 

DOC.1159 en DOC.1159BIS)  tevens de planning vormen voor de leidend ambtenaar van het 

agentschap. 

 

 

 Missie 
 

Het agentschap heeft als missie "het stimuleren van een rijk en gedifferentieerd aanbod aan 

sociaal-culturele activiteiten die op niet-commerciële basis worden georganiseerd, ter 

bevordering van de algemene ontwikkeling van alle burgers - kinderen, jongeren en 

volwassenen - en ter verhoging van de maatschappelijke en culturele participatie." 

 

 

 Kernopdrachten 
 

De kernopdrachten van het agentschap, binnen de beleidsvelden jeugdwerk en sociaal-

cultureel werk voor volwassenen, zijn:  

 het erkennen, subsidiëren, adviseren, inspecteren en evalueren van actoren 

 het ondersteunen van beleidsuitvoerende commissies die een niet-bindend advies 

geven over de inhoudelijke beoordeling van individuele dossiers 

 het aansturen van gemeentebesturen en provinciebesturen 

 het aansturen en evalueren van sectorale steunpunten 

 het aansturen van particuliere voorzieningen die overheidstaken uitvoeren 

 het organiseren van cultuurspreidende initiatieven 

 het zorgen voor het uitbouwen en onderhouden van internationale sectorale 

contacten 

 het geven van beleidsgerichte input aan en overleggen met het departement met het 

oog op de beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie door het departement 

 het beheer van het Vlaams Cultureel Centrum Voeren 

 de coördinatie van het jeugd- en kinderrechtenbeleid 

 het uitlenen van kampeermateriaal voor de jeugd 

 

                                                           
1 Voor meer informatie over het oprichtingsbesluit: www.sociaalcultureel.be 

http://www.sociaalcultureel.be/
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 Algemene en specifieke regelgeving 
 

Dit ondernemingsplan geeft voor het agentschap tevens een concrete invulling van de 

algemene en specifieke regelgeving die van toepassing is op het agentschap, zoals: 

 Kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, zoals gewijzigd; 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie 

van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde 

agentschappen van de Vlaamse overheid; 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het intern 

verzelfstandigd agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, 

zoals gewijzigd; 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de 

rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, zoals 

gewijzigd; 

 Decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten, zoals gewijzigd. 

 Decreet van 6 juli 2001 houdende ondersteuning van de federatie van erkende 

organisaties voor volksontwikkelingswerk, zoals gewijzigd; 

 Decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal 

lokaal cultuurbeleid, zoals gewijzigd; 

 Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid; 

 Decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal 

jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid; 

 Decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk, zoals 

gewijzigd. 

 Decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de 

culturele sector (gedeeltelijk). 

 Decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal; 

 Decreet van 9 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter 

bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport 

(gedeeltelijk).(Participatiedecreet) 

 Decreet van 21 november 2008 betreffende de ondersteuning van de circuskunsten in 

Vlaanderen. (Circusdecreet) 

 Decreet van 19 december 2008 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de 

Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd; 

 Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid; 

 Decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, 

ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme. 
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 Visie 
 

Het Agentschap voor Sociaal-Cultureel Werk wil de maatschappelijke positie van kinderen, 

jongeren en volwassenen versterken én de diversiteit van en deelname aan het sociaal-

cultureel werk stimuleren. Het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk engageert zich om dit 

alles beleidsmatig en maatschappelijk te borgen. 

 

 

 Beleidsdoelstellingen 
 

Beleidskader Cultuur 
 

Vanuit de beleidsnota Cultuur werden in de beheersovereenkomst volgende 

beleidsdoelstellingen door het agentschap ter uitvoering opgenomen:  

 Strategische doelstelling 1: Duurzaam beleid voeren 

 Strategische doelstelling 2: Participatie en diversiteit als motoren voor vernieuwing 

verankeren 

 Strategische doelstelling 3: E-cultuur en digitalisering bevorderen 

 Strategische doelstelling 4: Competentieverwerving en -waardering stimuleren  

 Strategische doelstelling 5: Aandacht voor cultuurmanagement en een culturele 

economie 

 Strategische doelstelling 6: Internationaal cultuurbeleid versterken 

 Strategische doelstelling 7: Eco-cultuur initiëren 

 

Beleidskader Jeugd  

 

Vanuit de beleidsnota Jeugd werden in de beheersovereenkomst volgende 

beleidsdoelstellingen door het agentschap ter uitvoering opgenomen: 

 Strategische doelstelling 8:  Zoveel mogelijk kinderen en jongeren ruimte geven om zich 

te verenigen en zich te engageren: 

 Strategische doelstelling 9: Kinderen en jongeren ruimte geven om competenties te 

ontdekken en te ontwikkelen 

 Strategische doelstelling 10: Kinderen en jongeren ruimte geven om vanuit hun eigen 

leefwereld de samenleving mee vorm te geven 

 Strategische doelstelling 11: Kinderen en jongeren culturele ruimte geven  

 Strategische doelstelling 12: Kinderen en jongeren ruimte geven voor levensbreed leren  

 Strategische doelstelling 13: Kinderen en jongeren fysieke ruimte geven  

 Strategische doelstelling 14: Kinderen en jongeren ruimte geven voor welbevinden  

 Strategische doelstelling 15: Naar een inclusief en integraal jeugdbeleid  

 

Organisatieontwikkeling 

 

 Strategische doelstelling 16 : Het Agentschap verhoogt verder de maturiteit van de eigen 

organisatie conform de leidraad Organisatiebeheersing van IAVA. 

 Strategische doelstelling 17: Het Agentschap realiseert meetbare efficiëntiewinsten 
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2. Cascade uit de beheersovereenkomst 
 

Het agentschap voert projecten en processen uit in functie van de diverse doelstellingen uit 

de beleidsnota’s en de beleidsbrieven van de ministers voor Cultuur en Jeugd. Deze 

doelstellingen, aangevuld met doelstellingen uit het Vlaams regeerakkoord en de generieke 

principes, zijn een complex geheel om te beheren. Een aantal projecten en processen komen 

bovendien in aanmerking voor het realiseren van diverse doelstellingen.  

 

De structuur van het ondernemingsplan volgt daarom de logica van de 

beheersovereenkomst van het ASCW en concretiseert de opgesomde strategische 

doelstellingen via het samenbrengen van projecten en processen. Elke actie voor 2013 krijgt 

zo zijn plaats in dit plan.  

 

Het volledige overzicht van de acties van 2013 wordt weergegeven in 4. Overzicht projecten en 

processen. 

 

 

3. Financieel kader 
 

Om zijn opdrachten te kunnen uitvoeren, beschikt het agentschap over een pakket financiële 

middelen. Die worden jaarlijks ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting van de 

Vlaamse Gemeenschap. Binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) 

zijn de volgende begrotingsprogramma’s voorzien:  

 

 H – Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 

 HA: Apparaatskredieten 

 HB: Provisies 

 HC: Algemeen 

 HD: Sociaal-Cultureel Werk voor Volwassenen 

 HE: Kunsten en Erfgoed 

 HF: Sport 

 HG: Jeugd 

 HH: Media 

 

Elk programma bestaat uit meerdere begrotingsartikels. Dit is een inhoudelijke indeling van 

de begroting volgens de operationele beleidsdoelstellingen van de minister. Elk 

begrotingsartikel heeft een welbepaald budget en omvat onderliggend doorgaans nog eens 

meerdere basisallocaties. 

 

Het merendeel van de middelen bestaat uit beleidskredieten. Die zijn bestemd voor de 

uitvoering van de opdrachten die aan het agentschap zijn toegewezen. Wat de 

beleidskredieten betreft, ressorteren de programma’s HD en HG volledig onder het 

agentschap. Deze opdeling weerspiegelt ook grotendeels de twee grote activiteitenclusters.  

 

Het begrotingsprogramma HA omvat de werkingsmiddelen van het Ministerie van Cultuur, 

Jeugd, Sport en Media (de zogenaamde apparaatskredieten). Ze worden aangewend voor de 
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financiering van wedden en toelagen van het eigen personeel, van algemene 

werkingskosten, informaticakosten, schadevergoeding aan derden en investeringsgoederen.  

De informaticakredieten zijn momenteel niet verdeeld per entiteit omdat het overgrote deel 

van die kredieten wordt gebruikt voor het financieren van gemeenschappelijke initiatieven 

binnen het ministerie (netwerk, servers, maar ook grote projecten zoals het Centraal 

Identificatie Bestand en het Document Management System). Wat nog overblijft, is 

geoormerkt per entiteit en kan door elke entiteit vrij besteed worden. 

 

Meer informatie betreffende de begroting kan u vinden in bijlage 2. 

 

 

4. Overzicht projecten en processen 
 

Het ASCW vervult onderstaande taken ter uitvoering van de strategische en operationele 

doelstellingen uit de beheersovereenkomst 2011-2015 van het agentschap. Deze taken 

werden aangevuld met de intenties uit de beleidsbrieven van de ministers. 

 

 

§1 Beleidsdoelstellingen Cultuur 
 
Strategische doelstelling 1: Duurzaam beleid voeren 

 
In de beleidsnota cultuur worden duurzame beleidsbeslissingen vooropgesteld, op basis van objectieve 

en meetbare gegevens. Dit veronderstelt dat het cultuurbeleid zich documenteert met cijfers, 

informatie, wetenschappelijk onderzoek en monitoring.  

Een duurzaam beleid betekent ook inzetten op een regelmatige en objectieve evaluatie van decreten en 

op samenwerking met andere beleidsactoren met het oog op beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie.  

 

Het agentschap is dan ook aanwezig in alle aspecten van de beleidscyclus en zet zich in het 

bijzonder in voor de evaluatie en monitoring van het beleid m.b.t. sociaal-cultureel 

volwassenenwerk, amateurkunsten, lokaal cultuurbeleid, participatie, circuskunsten en 

Vlaamse Gebarentaal.  

 

 

OD1.1 – Het agentschap zet alle nodige stappen om de aanpassing van het 

Participatiedecreet te agenderen op de Vlaamse Regering (zie beleidsnota cultuur OD3). 
 

Uit de beleidsbrief cultuur 2013 (OD3): 
In de eerste helft van 2013 zal een ontwerp van aangepast Participatiedecreet aan de Vlaamse Regering worden 

voorgelegd.  

Doelstellingsparameters 2013: 

 Het agentschap bezorgt, na akkoord over het ontwerp, het dossier van een ontwerp tot 

wijziging van het Participatiedecreet aan het kabinet met het oog op agendering op de 

Vlaamse Regering (timing te bepalen). 

Wordt opgenomen door: Team Participatie, Team Lokaal Cultuurbeleid, Staf VOLC  
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OD1.2 – Het agentschap zet alle nodige stappen om de aanpassing van het 

Amateurkunstendecreet te agenderen op de Vlaamse Regering en bereidt, in overleg met het 

Forum voor Amateurkunsten, de aanpassing van het uitvoeringsbesluit betreffende de 

amateurkunsten voor (zie beleidsnota cultuur OD4). (zie beleidsnota cultuur OD4).  

 
Uit de beleidsbrief cultuur 2013 (OD4): 

In het najaar 2012 presenteerde ik aan de Vlaamse Regering een ontwerp tot wijziging van het 

Amateurkunstendecreet voor bijsturing van een  aantal knelpunten en onnauwkeurigheden. De belangrijkste 

inhoudelijke veranderingen hebben betrekking op de maximale verhoging van de subsidie-enveloppes bij een 

nieuwe beleidsperiode, de indiening van een voortgangsrapport in plaats van een afzonderlijk jaarplan en 

jaarverslag, en de gevolgen van de interne staatshervorming. 

(<) 

Na goedkeuring van de wijziging van het decreet zal ik indien nodig ook het uitvoeringsbesluit aanpassen. 

 

Doelstellingsparameters 2013: 

 Het agentschap bezorgt voor 01.03.2013 het dossier ter agendering van een ontwerp tot 

wijziging van het Amateurkunstendecreet aan het kabinet. 

 Het agentschap bezorgt voor 15.09.2013 het dossier ter agendering van een ontwerp tot 

wijziging van het uitvoeringsbesluit betreffende de amateurkunsten aan het kabinet. 

Wordt opgenomen door: Team Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk, staf VOLC  

 

 

OD1.3 – Het agentschap bereidt de aanpassing van het uitvoeringsbesluit betreffende het 

sociaal-cultureel volwassenenwerk voor (zie beleidsnota cultuur OD1).  

 
Uit de beleidsbrief cultuur 2013 (OD1): 

De recente wijziging van het decreet speelt in op actuele ontwikkelingen en treedt in werking op 1 januari 2013. 

De erkenning van bewegingen biedt een antwoord op het huidige spanningsveld tussen de vraag van 

gesubsidieerde bewegingen  naar zekerheid/continuïteit enerzijds en de bezorgdheid van het beleid over de nodige  

vernieuwing in functie van maatschappelijke tendensen anderzijds.  

De decretale beperkingen voor niet-formele educatie die de gespecialiseerde vormingsinstellingen en de 

vormingsinstellingen voor personen met een handicap ervoeren, bleken voor een deel achterhaald aangezien de 

grenzen tussen werk en autonome levenssfeer steeds meer vervagen.  Voor bepaalde leerresultaten is soms een 

gesloten aanbod aangewezen. In het decreet werden daarom de uitzonderingmaatregelen voor een gesloten 

aanbod uitgebreid.   

(…) 
In de loop van 2013 is een wijziging nodig om het decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk, net zoals het 

decreet op de Amateurkunsten en het Circusdecreet, in te schrijven in het proces van de interne 

staatshervorming.   

 

Doelstellingsparameters 2013: 

 Het agentschap bezorgt voor 01.03.2013 het dossier ter agendering van een ontwerp tot 

wijziging van het uitvoeringsbesluit betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk 

(wat betreft de bewegingen) aan het kabinet. 

Wordt opgenomen door: Team Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk, staf VOLC 
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OD1.4 – Het agentschap bereidt de aanpassing van het decreet betreffende het sociaal-

cultureel volwassenenwerk voor, wat betreft de interne staatshervorming (zie beleidsnota 

cultuur OD1).  

 
Uit de beleidsbrief cultuur 2013 (OD1): 

In de loop van 2013 is een wijziging nodig om het decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk, net zoals het 

decreet op de Amateurkunsten en het Circusdecreet, in te schrijven in het proces van de interne 

staatshervorming.   

 

Doelstellingsparameters 2013: 

 Het agentschap bezorgt het dossier ter agendering van een ontwerp tot wijziging van het 

decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk (wat betreft de interne 

staatshervorming) aan het kabinet (timing te bepalen). 

Wordt opgenomen door: Team Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk, staf VOLC 

 

 

OD1.5 – Het agentschap zet alle nodige stappen om de aanpassing van het 

Circuskunstendecreet te agenderen op de Vlaamse Regering, bereidt de aanpassing van het 

uitvoeringsbesluit voor en sensibiliseert de gemeenten voor een circusvriendelijk beleid. (zie 

beleidsnota cultuur OD5)  

 
Uit de beleidsbrief Cultuur 2013 (OD5): 

Op mijn vraag maakte mijn administratie een  evaluatierapport van het Circusdecreet, met de nadruk op de 

historiek van het circusbeleid, kwantitatieve dossiergegevens, sterktes en zwaktes van het decreet, een grondige 

screening van elke maatregel en voorstellen tot aanpassing. Het Circuscentrum werkte hieraan mee door tijdens 

drie sessies de stakeholders van het decreet te bevragen. Belangrijkste inhoudelijke voorstellen  zijn de verlenging 

van de subsidieduur voor nomadische tournees en voor creatieprojecten, de expliciete mogelijkheid tot 

programmatie van straattheater bij de circusfestivals en de integratie van de gevolgen van de interne 

staatshervorming. Ik wil de ontwerptekst nog dit jaar op de Vlaamse Regering brengen.  (<) 

Het ontwerpdecreet voor wijziging van het Circusdecreet en de daaraan gekoppelde wijziging van het 

uitvoeringsbesluit worden in de loop van 2013 gerealiseerd. In het besluit zal de procedure voor de aanvraag en 

verantwoording van subsidies worden verbeterd. Het zal onder meer een onderscheid maken in de 

subsidieprocedure voor eenjarige en meerjarige festivals. Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan een opmerking 

van het Rekenhof. In 2013 zullen de gemeenten in het kader van het Europees Handvest worden gesensibiliseerd 

voor een circusvriendelijk beleid. 

 

Doelstellingsparameters 2013: 

 Het agentschap bezorgt voor 01.03.2013 het dossier ter agendering van een ontwerp tot 

wijziging van het Circusdecreet aan het kabinet. 

 Het agentschap bezorgt voor 15.09.2013 het dossier ter agendering van een ontwerp tot 

wijziging van het uitvoeringsbesluit betreffende de circuskunsten aan het kabinet. 

 Het agentschap ondersteunt via haar website de communicatie van het Circuscentrum 

over het ‘European Charter for hosting circuses in towns’. 

Wordt opgenomen door: Team Participatie, staf VOLC 
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OD1.6 – Het agentschap evalueert het decreet Vlaamse Gebarentaal en bereidt de aanpassing 

van het decreet voor indien de evaluatie daartoe aanleiding geeft. 

 
Uit de beleidsbrief Cultuur 2013 (OD2 en OD10): 

Ik gaf de administratie de opdracht om het decreet op de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal te evalueren 

tegen het voorjaar 2013. 

 

Doelstellingsparameters 2013: 

 Het agentschap bezorgt voor 01.03.2013 een evaluatierapport aan het kabinet. 

 Het agentschap formuleert indien nodig een ontwerp tot wijziging van het decreet 

(timing te bepalen). 

Wordt opgenomen door: Team Participatie 

 

 

OD1.7 – Het agentschap inspireert gemeenten bij de invulling van het nieuwe decreet lokaal 

cultuurbeleid (zie beleidsnota cultuur OD6). 

 
Uit de beleidsbrief Cultuur 2013 (OD6): 

Het evaluatietraject van de cultuurcentra zal eind 2012 resulteren in een verslag dat de werking van de 

cultuurcentra analyseert. Op basis van drie deelonderzoeken wordt de sector in kaart gebracht (kwantitatieve 

gegevens, de gebruikservaring van een klant en de toegankelijkheid).   

(<) 

Begin 2013 breng ik een visienota uit over de toekomst van de openbare bibliotheek met uitdagingen voor de 

openbare bibliotheeksector. De nota steunt op literatuurstudie, gesprekken met stakeholders en internationale 

ontwikkelingen. De beleidsvisie moet gemeenten inspireren voor de invulling van de beleidsprioriteiten voor de 

bibliotheek in het kader van het nieuwe decreet voor het Lokaal Cultuurbeleid.   

 

Doelstellingsparameters 2013: 

 Het agentschap communiceert, na goedkeuring door de minister, over de visienota over 

de toekomst van de openbare bibliotheek (voorjaar 2013). 

 Het agentschap communiceert, na goedkeuring door de minister, over het 

evaluatierapport over de cultuurcentra (timing te bepalen). 

Wordt opgenomen door: Team Lokaal Cultuurbeleid 

 

 

OD1.8 – Het agentschap automatiseert de rapportering over de gegevens voor cultuurcentra 

(zie beleidsnota cultuur OD9). 

 
Uit de beleidsbrief Cultuur 2013 (OD6 en OD9): 

Net zoals bij de bibliotheken al langer het geval is, verloopt gegevensverzameling bij cultuurcentra vanaf 2012 

via een geautomatiseerde registratie in de online applicatie Cultuurcentra in Cijfers (kortweg: CCinC). In 2013 

zetten we de weg van de digitalisering verder en wordt consolidatie van rapportering over de werking van de 

cultuurcentra de grote uitdaging. Er wordt werk gemaakt van een gebruiksvriendelijke rapporteringstool voor  

eindgebruikers, uitgebouwd op een interactief platform. Het interactieve webplatform 

www.bibliotheekstatistieken.be staat hiervoor model.  

 

Doelstellingsparameters 2013:  

 Het agentschap bereidt de functionaliteiten voor een rapporteringstool inhoudelijk voor 

met het oog op de ontwikkeling van een online toepassing. 
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Wordt opgenomen door: Team Lokaal Cultuurbeleid 

 

 

OD1.9 – Het agentschap onderzoekt het aankoopbeleid van bibliotheken en mogelijke 

samenwerkingsverbanden met boekhandels. 

 
Uit de beleidsbrief Cultuur 2013 (OD6): 

Op basis van het actieplan i.v.m. het koop-, lees- en leengedrag wordt in het najaar van 2012 het aankoopbeleid 

van bibliotheken en mogelijke samenwerkingsverbanden met boekhandels onderzocht. Er wordt een inventaris 

gemaakt van huidige praktijken in binnen- en buitenland, de juridische valkuilen en voorstellen van 

samenwerkingsverbanden tussen de bibliotheeksector en de boekensector in kaart brengen.   

 

Doelstellingsparameters 2013:  

 Het agentschap begeleidt en ondersteunt een onderzoek naar het aankoopbeleid van 

bibliotheken en mogelijke samenwerkingsverbanden met boekhandels (deadline: 30 juni 

2013). 

Wordt opgenomen door: Team Lokaal Cultuurbeleid 

 

 

OD1.10 – Het agentschap ondersteunt een onderzoek naar verenigingsvormen bij 

amateurkunsten (zie beleidsnota cultuur OD4). 

 
Uit de beleidsbrief Cultuur 2013 (OD4): 

Het vervolg op het onderzoek ‘Amateurkunsten in beeld gebracht’ (2009) richt zijn blik op de verenigingsvormen 

in de amateurkunstensector, waarbij zowel klassieke als nieuwe verenigingsvormen in kaart worden gebracht, 

met de klemtoon op nieuwe organisatievormen.   

 

Doelstellingsparameters 2013:  

 Het agentschap begeleidt en ondersteunt een onderzoek naar organisatievormen binnen 

de amateurkunsten (deadline: 31 juli 2013). 

Wordt opgenomen door: Team Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk 

 

 

OD1.11 – Het agentschap werkt een systeem van gegevensregistratie uit voor het sociaal-

cultureel volwassenenwerk (zie beleidsnota cultuur OD9). 

 
Uit de beleidsbrief Cultuur 2013 (OD9): 

In de sociaal-culturele sector zit de gegevensregistratie nog in een opstartfase. In 2012 werd gezocht naar een 

eenduidige set van indicatoren  om het sociaal-cultureel volwassenenwerk in kaart te brengen. Eerst werd 

opgemeten wat al aanwezig is in de sector op het gebied van registratie van gegevens. De verschillende 

registratiesystemen van organisaties werden van naderbij bekeken. De inventaris wordt aangepakt per werksoort 

omwille van de significante verschillen.  

 

Doelstellingsparameters 2013: 

 Het agentschap verfijnt in werkgroepen per werksoort de indicatoren uit de kadernota 

gegevensregistratie van de VUB (deadline: juni 2014); 
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 Het agentschap bereidt de functionaliteiten voor een systeem van gegevensregistratie 

inhoudelijk voor met het oog op de ontwikkeling van een online toepassing (deadline: 

2016). 

Wordt opgenomen door: Team Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk 

 

 

OD1.12 – Het agentschap evalueert de vergoeding voor openbare uitlening voor rekening 

van de openbare bibliotheken in het kader van het auteursrecht. 

 

Doelstellingsparameters 2013:  

 Het agentschap gaat na op welke manier het nieuw koninklijk besluit over de 

leenvergoeding wordt geïmplementeerd binnen de Vlaamse Gemeenschap. 

Wordt opgenomen door: Team Lokaal Cultuurbeleid  

 

 

OD1.13 – Het agentschap ontsluit de beschikbare gegevens over het lokaal cultuurbeleid (zie 

beleidsnota cultuur OD6). 

 
Uit de beleidsbrief Cultuur 2013 (OD6): 

In het najaar worden gegevens over het lokaal cultuurbeleid aangevuld met een overzicht van 10 jaar 

gemeentelijk cultuurbeleid. Hierin wordt de evolutie weergegeven van het decreet Lokaal Cultuurbeleid van 13 

juli 2001 door dieper in te gaan op gegevens over het gemeentelijk cultuurbeleid (het aantal ingestapte 

gemeenten, de evolutie van de enveloppesubsidie en de 1-eurosubsidie voor gemeenschapsvorming) en  de 

intergemeentelijke samenwerking voor de afstemming van het cultuuraanbod en de communicatie.  

 

Doelstellingsparameters 2013:  

 De gegevens over de evoluties in het lokaal cultuurbeleid worden gecommuniceerd naar 

de betrokken actoren (deadline: 01.03.2013). 

Wordt opgenomen door: Team Lokaal Cultuurbeleid 

 

 

OD1.14 – Het agentschap herdefinieert in overleg de relatie met de steunpunten door bij de 

goedkeuring van een meerjarenplan aandacht te besteden aan sturen op doelstellingen en 

indicatoren (zie beleidsnota cultuur OD8). 

 

Doelstellingsparameters 2013:  

 Het agentschap organiseert minstens 2 maal per jaar een overleg met alle steunpunten 

die het aanstuurt om informatie te delen en afspraken te maken over gemeenschappelijke 

thema’s. 

Wordt opgenomen door: Staf VOLC 

 

 

OD1.15 – Het agentschap draagt bij aan de jaarlijkse organisatie en invulling van het 

opvolgingsmoment van het Cultuurforum2020. 

 
Uit de beleidsbrief Cultuur 2013 (SD1): 

De voorbereidingen voor de vierde editie van het Cultuurforum 2020 zijn al bezig. We ontmoeten elkaar 

opnieuw op maandag 27 mei 2013 in de Budafabriek in Kortrijk. 
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Doelstellingsparameters 2013:  

 Het agentschap engageert zich in de voorbereidingen voor het Cultuurforum binnen het 

ministerie CJSM. 

 Het ASCW werkt items die op het Cultuurforum aan bod komen met relevantie voor de 

sectoren waar het agentschap voor werkt, verder uit samen met andere betrokken 

actoren. 

Wordt opgenomen door: Team Lokaal Cultuurbeleid, Team Participatie, Team Sociaal-

Cultureel Volwassenenwerk, Staf VOLC 

 

 

OD1.16 – Het agentschap draagt bij aan de jaarlijkse organisatie en uitreiking van de 

Cultuurprijzen. 

 
Uit de beleidsbrief Cultuur 2013 (SD1): 

Die uitreiking was meteen de start van een tweede ronde van de Vlaamse cultuurprijzen ‘nieuwe stijl’ die 

uitgereikt worden op de sectorevenementen. Uit een evaluatie blijkt dat deze aanpak wordt geapprecieerd en de 

doelstelling, nl. meer aandacht voor iedere laureaat, wordt gehaald.  

 

Doelstellingsparameters 2013:  

 Het agentschap ondersteunt de jury’s voor de Cultuurprijzen. 

Wordt opgenomen door: Team Lokaal Cultuurbeleid, Team Sociaal-Cultureel 

Volwassenenwerk 

 

 

 

Strategische doelstelling 2: Participatie en diversiteit als motoren voor vernieuwing 

verankeren 

 

In de beleidsnota cultuur worden participatie en diversiteit motoren voor vernieuwing genoemd.  

Het bevorderen van de participatie aan diverse vormen van sociaal-cultureel werk is de centrale 

doelstelling van het agentschap. De brede verzamelnaam ‘sociaal-cultureel werk’ herbergt heel wat 

diverse disciplines en voorzieningen, elk met een eigen specificiteit. Hiertoe worden meerdere decreten 

uitgevoerd. 

 

Het agentschap engageert zich om initiatiefnemers van sociaal-culturele activiteiten optimaal 

te ondersteunen en te stimuleren ten einde bij te dragen tot de verhoging van de 

maatschappelijke en culturele participatie en de algemene ontwikkeling van alle burgers. 

 

 

OD2.1 – Het agentschap ondersteunt verenigingen, bewegingen en vormingsinstellingen met 

het oog op persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing, vanuit een culturele, 

gemeenschapsvormende, maatschappelijk activerende en educatieve functie. 

Hiertoe subsidieert, adviseert en evalueert het op een correcte manier alle 

subsidieaanvragers en begunstigden, vermeld in het decreet van 4 april 2003 houdende het 

sociaal-cultureel volwassenenwerk en in het decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende 

subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector (zie beleidsnota cultuur OD1). 
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Doelstellingsparameters 2013: 

 In functie van de structureel gesubsidieerde organisaties: 

o Visitatiebezoeken in de loop van 2013 bij 75 gesubsidieerde organisaties  

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Tijdig en correct uitbetalen van subsidies (per jaarhelft 45% voorschot van het 

jaarlijks subsidiebedrag, saldo van 10% na controle op de aanwending van de 

subsidie) 

Wordt opgenomen door: Team Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk 

 

 

OD2.2 – Het agentschap ondersteunt per discipline van de amateurkunsten een organisatie 

die stimuleert, informeert en begeleidt om de artistieke en sociale component van de 

amateurkunstbeoefening en -beleving bij de burger te bevorderen. 

Hiertoe subsidieert, adviseert en evalueert het op een correcte manier alle 

subsidieaanvragers en begunstigden, vermeld in het decreet van 22 december 2000 

houdende de amateurkunsten (zie beleidsnota cultuur OD4). 

 

Doelstellingsparameters 2013: 

 In functie van amateurkunstenorganisaties & Forum voor Amateurkunsten 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (per kwartaal 22,5% voorschot van 

het jaarlijks subsidiebedrag, saldo van 10% na controle op de aanwending van de 

subsidie). 

 In functie van amateurkunstprojecten 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Ondersteunen van de adviescommissie 

o Afleveren van advies aan de minister omtrent internationale projecten (deadline 

30.06.2013 of 31.12.2013) 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (80% voorschot van zodra de 

toekenningsprocedure is afgerond, 20% saldo na controle op de aanwending van 

de subsidies) 

 In functie van de tussenkomsten in buitenlandse reiskosten: 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (100% na controle op de aanwending 

van de subsidie) 

Wordt opgenomen door: Team Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk 

 

 

OD2.3 – Het agentschap stimuleert een kwalitatief en integraal gemeentelijk cultuurbeleid 

door het ondersteunen van gemeenten met het oog op de opmaak en uitvoering van een 

gemeentelijk cultuurbeleidsplan, de uitbouw van de werking van een cultuurcentrum en de 

uitbouw van de werking van de openbare bibliotheek. 

Hiertoe subsidieert, adviseert en evalueert het op een correcte manier alle 

subsidieaanvragers en begunstigden, vermeld in het decreet van 13 juli 2001 houdende het 

stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid en het decreet van 6 juli 2012 

betreffende het lokaal cultuurbeleid (zie beleidsnota cultuur OD6) en biedt het 

ondersteuning bij het beheer van CC Voeren.  
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Doelstellingsparameters 2013: 

 In functie van het personeel van de openbare bibliotheken 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (per kwartaal 22,5% voorschot van 

het jaarlijkse subsidiebedrag, saldo van 10% na controle op de aanwending van 

de subsidie) 

 In functie van het personeel van de cultuurcentra 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (per kwartaal 22,5% voorschot van 

het jaarlijkse subsidiebedrag, saldo van 10% na controle op de aanwending van 

de subsidie) 

 In functie van de werking van de cultuurcentra 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (per kwartaal 22,5% voorschot van 

het jaarlijkse subsidiebedrag, saldo van 10% na controle op de aanwending van 

de subsidie) 

 In functie van de convenanten en de intergemeentelijke samenwerking 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (per kwartaal 22,5% voorschot van 

het jaarlijkse subsidiebedrag, saldo van 10% na controle op de aanwending van 

de subsidie) 

 In functie van de werking van de openbare bibliotheken: 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (100% na controle op de aanwending 

van de subsidies) 

 In functie van de werking van het gemeentelijk cultuurbeleid: 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (100% na controle op de aanwending 

van de subsidies) 

 In functie van voor de vzw’s in het kader van het lokaal cultuurbeleid: 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (per kwartaal 22,5% voorschot van 

het jaarlijkse subsidiebedrag, saldo van 10% na controle op de aanwending van 

de subsidie) 

Wordt opgenomen door: Team Lokaal Cultuurbeleid 

 

 

OD2.4 – Het agentschap bevordert de participatie aan de circuskunsten door de sector 

kansen te geven op verdere ontwikkeling, ontplooiing en groei en daardoor de omvang en 

kwaliteit van het aanbod van circuskunstproducties te vergroten, te verbreden en te 

verdiepen. 

Hiertoe subsidieert, adviseert en evalueert het op een correcte manier alle 

subsidieaanvragers en begunstigden, vermeld in het decreet van 21 november 2008 

betreffende de ondersteuning van de circuskunsten in Vlaanderen (zie beleidsnota cultuur 

OD5).  
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Doelstellingsparameters 2013: 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van de projecten creatie van 

circuskunstproducties: 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Ondersteunen van de adviescommissie 

o Afleveren van advies aan de minister (deadline 15.05.2013 of 15.11.2013) 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (80% voorschot van het 

subsidiebedrag zodra de toekenningsprocedure afgerond is, 20% saldo na 

controle op de aanwending van de subsidie) 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van de projecten spreiding van 

circusproducties: 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers, incl. het opmaken van overeenkomsten 

(festivals) 

o Ondersteunen van de adviescommissie 

o Afleveren van advies aan de minister (deadline festivals 15.07.2013, deadline, 

nomadische tournees 15.11.2013, deadline internationale spreiding 15.05.2013 of 

15.11.2013) 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (nomadische tournees en 

internationale spreiding: 80% voorschot van het subsidiebedrag zodra de 

toekenningsprocedure afgerond is, 20% saldo na controle op de aanwending van 

de subsidie; circusfestivals: per kwartaal 22,5% van het subsidiebedrag, saldo van 

10% na goedkeuring van de verslaggeving) 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van de projecten promotie van circuskunsten: 

 Dossierbeheer van de ontvangen dossiers  

 Ondersteunen van de adviescommissie 

 Afleveren van advies aan de minister (geen deadline bepaald) 

 Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (80% voorschot van het 

subsidiebedrag zodra de toekenningsprocedure afgerond is, 20% saldo na 

controle op de aanwending van de subsidies) 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van de aanvragen beurzen en opleiding 

docenten: 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers  

o Ondersteunen van de adviescommissie 

o Afleveren van advies aan de minister (deadline uiterlijk één maand na de 

aanvraag) 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (80% voorschot van het 

subsidiebedrag zodra de toekenningsprocedure afgerond is, 20% saldo na 

controle op de aanwending van de subsidie) 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van het Circuscentrum: 

o Dossierbeheer van het ontvangen dossier 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (per kwartaal 22,5% van het jaarlijks 

subsidiebedrag, saldo van 10% na controle op de aanwending van de subsidie) 

Wordt opgenomen door: Team Participatie 
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OD2.5 – Het agentschap ondersteunt, verrijkt en versterkt - aanvullend op de sectorale 

ondersteuning - de participatie van (voornamelijk) kansengroepen aan cultuur-, jeugdwerk- 

en sportinitiatieven door een divers pakket aan maatregelen. 

Hiertoe subsidieert, adviseert en evalueert het op een correcte manier de subsidieaanvragers 

en begunstigden, vermeld in het decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en 

stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport 

(zie beleidsnota cultuur OD3). 

 

Doelstellingsparameters 2013: 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van de structureel erkende organisaties 

(vereniging gedetineerden, verenigingen met een specifieke opdracht, verenigingen 

praktijkgerichte, laagdrempelige educatie): 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers, incl. het opmaken van overeenkomsten 

indien van toepassing 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (uitbetaling aan structureel 

gesubsidieerde organisaties (met een overeenkomst): per kwartaal 22,5% van het 

jaarlijks subsidiebedrag, saldo van 10% voor 1 juli van het volgende jaar, na 

controle op de aanwending van de subsidie) 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van de initiatieven van hobbyverenigingen: 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Afleveren van advies aan de minister (deadline hobbyverenigingen 15.11.2013) 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (80% voorschot van het 

subsidiebedrag zodra de toekenningsprocedure afgerond is, 20% saldo na 

controle op de aanwending van de subsidies) 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van de projecten kansengroepen: 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Ondersteunen van de adviescommissie 

o Afleveren van advies aan de minister (deadline projecten kansengroepen 

01.05.2013 of 30.11.2013) 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (projecten kansengroepen en 

hobbyverenigingen: 80% voorschot van het subsidiebedrag zodra de 

toekenningsprocedure afgerond is, 20% saldo na controle op de aanwending van 

de subsidie) 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van de aanvragen aanbod Podium 

(organisatoren en gezelschappen): 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers (beslissing opname in aanbod Podium: 

binnen 2 maanden na aanvraag, beslissing opname aanbod Nieuw Talent en 

Bijzondere Doelgroepen: binnen 4 maanden na aanvraag) 

o Ondersteunen van de adviescommissies 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (100 % van het subsidiebedrag na 

controle op de aanwending van de subsidie) 

o Beheer van de website www.aanbodpodium.be 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van de projecten leesbevordering: 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Ondersteunen van de adviescommissie 

o Afleveren van advies aan de minister (deadline 01.06.2013 en 15.11.2013) 

http://www.aanbodpodium.be/
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o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (80% voorschot van het 

subsidiebedrag zodra de toekenningsprocedure afgerond is, 20% saldo na 

controle op de aanwending van de subsidie) 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van de projecten van gemeenschapscentra: 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Ondersteunen van de adviescommissie 

o Afleveren van advies aan de minister (deadline 01.11.2013) 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (80% voorschot van het 

subsidiebedrag zodra de toekenningsprocedure afgerond is, 20% saldo na 

controle op de aanwending van de subsidie) 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van de convenants met 

gevangenisbibliotheken: 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (per kwartaal 22,5% van het jaarlijks 

subsidiebedrag, saldo van 10% na controle op de aanwending van de subsidie) 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van lokale netwerken voor de bevordering 

van de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede: 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (80% voorschot van het 

subsidiebedrag zodra de toekenningsprocedure afgerond is, 20% saldo na 

controle op de aanwending van de subsidie) 

Wordt opgenomen door: Team Participatie, Team Lokaal Cultuurbeleid 

 

 

OD2.6 – Het agentschap ondersteunt participatie van doven in Vlaanderen door de 

subsidiëring van initiatieven die bijdragen tot de maatschappelijke verankering van de 

Vlaamse Gebarentaal en door de ondersteuning van de adviescommissie Vlaamse 

Gebarentaal. 

Hiertoe subsidieert, adviseert en evalueert het op een correcte manier alle 

subsidieaanvragers en begunstigden, vermeld in het decreet van 5 mei 2006 houdende de 

erkenning van de Vlaamse Gebarentaal. 

 

Doelstellingsparameters 2013: 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van de projecten gebarentaal: 

o Publiceren van een oproep (deadline 11.2013)  

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Ondersteunen van de adviescommissie 

o Afleveren van advies aan de minister (deadline: 15.03.2013) 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (80% voorschot van het 

subsidiebedrag zodra de toekenningsprocedure rond is, 20% saldo na controle op 

de aanwending van de subsidie) 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van de erkende gebarentaalorganisatie: 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers, incl. het opmaken van een 

beheersovereenkomst 

o Afleveren van advies aan de minister (deadline 15.10.2013) 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (per kwartaal 22.5% van de jaarlijks 

subsidiebedrag, saldo van 10% na controle op de aanwending van de subsidie) 
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 In functie van het subsidiëren en opvolgen van de Adviescommissie Gebarentaal: 

o Ondersteunen van de adviescommissie 

o Afleveren van het jaarverslag van de commissie bij de VR en het VP (deadline 

15.05.2013) 

Wordt opgenomen door: Team Participatie 

 

 

 

Strategische doelstelling 3: E-cultuur en digitalisering bevorderen 

 

E-cultuur staat voor een omwenteling die cultuur ondergaat onder invloed van de informatie- en 

communicatietechnologie. E-cultuur heeft een impact op alle sectoren. Voor het agentschap zijn de 

ontwikkelingen vooral van belang voor de bibliotheeksector. 

 

Het agentschap erkent het belang van e-cultuur en digitalisering en ondersteunt dergelijke 

projecten in de sectoren waarvoor het bevoegd is. 

 

 

OD3.1 – Het agentschap stuurt en ondersteunt de ontwikkeling van de digitale bibliotheek 

(zie beleidsnota cultuur OD7). 

 
Uit de beleidsbrief Cultuur 2013 (OD7): 

Op basis van het nieuwe decreet op het Lokaal Cultuurbeleid, krijgt Bibnet vanaf 2013 volgende opdrachten:  

1° de bibliotheken ondersteunen als lokale plek waar het publiek kan kennismaken met en gebruik maken van de 

mogelijkheden van een digitale omgeving;  

2° publiekstoepassingen aanbieden op het internet, waaronder de ontwikkeling en exploitatie van een uniforme 

toegang tot alle informatie die zich in de openbare bibliotheken bevindt;  

3° de bibliotheken ondersteunen in hun collectiebeheer;  

4° in overleg met relevante partners de maatschappelijke ontwikkelingen volgen die een invloed hebben op de 

openbare bibliotheken, zowel op nationaal als op internationaal vlak.  

De uitbouw van Bibportalen, samen met de provincies en de VGC, blijft een belangrijke opdracht. Bibnet en de 

provincies staan voor de uitdaging om het mogelijk te maken dat alle bibliotheken kunnen gebruikmaken van de 

diensten van Bibportalen. Ik zie voor Bibnet ook een taak bij de invulling van de beleidsprioriteit inzake e-

inclusie en de ondersteuning van de gemeenten voor het invullen van die prioriteit. 

 

Doelstellingsparameters 2013: 

 Het agentschap organiseert op regelmatige basis overleg met Bibnet. 

 Het agentschap neemt als waarnemer deel aan de bestuursvergaderingen van Bibnet. 

Wordt opgenomen door: Team Lokaal Cultuurbeleid 

 

 

OD3.2 – Het agentschap engageert zich om, bij elke uitwerking van een prioriteitenregeling, 

e-cultuur als op te nemen prioriteit voor te stellen (zie beleidsnota cultuur OD2). 

 

Doelstellingsparameter 2013: 

Het uitwerken van een prioriteitenregeling is niet aan de orde in 2013.  
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Strategische doelstelling 4: Competentieverwerving en -waardering stimuleren  

 

Om zich in een steeds complexer wordende samenleving cultureel te kunnen ontplooien is het nodig 

om ‚culturele competenties‛ op te bouwen. Het komt er op aan om de competenties die mensen al 

verworven hebben – in de agentschapscontext voornamelijk in een niet-formele of informele leercontext 

– te erkennen en te waarderen. 

 

Het agentschap draagt actief bij tot een gestructureerde entiteitoverschrijdende 

samenwerking m.b.t. het beleid rond culturele en andere competenties. 

 

 

OD4.1 – Het agentschap draagt bij aan de jaarlijkse organisatie en invulling van de Dag van 

de Cultuureducatie. 

 

Doelstellingsparameters 2013: 

 Het agentschap engageert zich in de voorbereiding van de Dag van de Cultuureducatie. 

Wordt opgenomen door: Team Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk, Team Participatie, 

Team Lokaal Cultuurbeleid 

 

 

OD4.2 – Het agentschap draagt via ankerpunten in de teams en de participatie aan de 

(inter)departementale werkgroep bij aan de beleidsmatige uitbouw van de thema’s cultuur- 

en kunsteducatie en Elders Verworven Competenties. 

 

Doelstellingsparameters 2013: 

 Het agentschap neemt deel aan de vergaderingen van ACCE en levert input voor de nota 

‘Doorgroeien in cultuur’. 

 Het agentschap neemt deel aan de werkgroep EVC. 

Wordt opgenomen door: Team Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk, Team Participatie, 

Team Lokaal Cultuurbeleid 

 

 

 

Strategische doelstelling 5: Aandacht voor cultuurmanagement en een culturele economie 

 

De manier waarop deze strategische doelstelling in de beleidsnota cultuur is uitgewerkt, geeft aan dat 

deze doelstelling vooral relevant is voor andere entiteiten binnen het beleidsdomein. Het agentschap 

formuleert hiervoor dan ook geen operationele doelstellingen. 

 

 

 

Strategische doelstelling 6: Internationaal cultuurbeleid versterken 

 

De beleidsnota cultuur heeft veel aandacht voor een versterking van het internationaal cultuurbeleid. 

Internationale samenwerking, mobiliteit en uitwisseling creëert kansen voor kwaliteitsverbetering en 

innovatie en draagt bij tot de internationale zichtbaarheid en uitstraling. Voor de sector van het brede 

sociaal-culturele werk is internationaal werken vooral een traditie bij de amateur- en circuskunsten. 
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Het agentschap volgt de relevante internationale ontwikkelingen op en stimuleert haar 

sectoren op vlak van internationale samenwerking. 

 

OD6.1 – Het agentschap ondersteunt de internationale werking binnen het sociaal-cultureel 

werk. 

 

Doelstellingsparameters 2013:  

 In functie van amateurkunsten en circuskunsten: zie OD2.2 en OD2.4 

 In functie van het reglement ‚Tussenkomst in de reis- en verblijfkosten voor 

internationale initiatieven in het kader van amateurkunsten, sociaal-cultureel 

volwassenenwerk, participatiebeleid, Vlaamse Gebarentaal, circus en het lokaal 

cultuurbeleid‛:  

o dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (100% na controle op de aanwending 

van de subsidie) 

 

 

OD6.2 – Het agentschap volgt de internationale ontwikkelingen op vlak van cultuurbeleid 

op. 

 

Doelstellingsparameters 2013: 

 Het agentschap neemt deel aan  het departementaal overlegplatform (PLINT) 

 Het agentschap neemt deel aan Naple (National Authorities on Public Libraries in 

Europe), ENCC (European Network of Cultural Centres ) en Europeana 

Wordt opgenomen door: Team sociaal-Cultureel Volwassenenwerk, Team Participatie, 

Team Lokaal Cultuurbeleid, Staf VOLC 

 

 

OD6.3 – Het agentschap engageert zich om, bij elke uitwerking van een prioriteitenregeling, 

internationale samenwerking als op te nemen prioriteit voor te stellen (zie beleidsnota 

cultuur OD2). 

 

Doelstellingsparameter 2013:  

Het uitwerken van een prioriteitenregeling is niet aan de orde in 2013  

 

 

 

Strategische doelstelling 7: Eco-cultuur initiëren 

 

De samenvallende bevoegdheden van minister Schauvliege bieden een opportuniteit om ecologie en 

duurzame ontwikkeling hoger op de agenda te zetten in de cultuursector. Het cultuurforum 

formuleerde hiervoor 2 sporen: een verlaging van de ecologische voetafdruk van de cultuursector en 

een bijdrage van de sector in de transitie naar een duurzame samenleving.  
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Het agentschap draagt actief bij tot een gestructureerde entiteitoverschrijdende 

samenwerking m.b.t. het beleid rond duurzame ontwikkeling en stimuleert de sector om dit 

thema op te nemen. 

 

OD7.1 – Het agentschap neemt deel aan de werkgroep ecocultuur met de departementen 

CJSM en LNE. 

 
Uit de beleidsbrief cultuur 2013 (SD7): 

Transities zijn fundamentele veranderingen in de structuur, cultuur en werkwijze van maatschappelijke 

systemen (bv. voedselsysteem). Zo’n systeemveranderingen zijn nodig om het hoofd te bieden aan hardnekkige 

duurzaamheidsproblemen, zoals klimaatverandering of energieschaarste. Ik ben ervan overtuigd dat cultuur een 

belangrijke rol te spelen heeft in de noodzakelijke transities naar een rechtvaardige duurzame samenleving. De 

(overtuigings)kracht, de verbeeldingskracht én de innovatieve kracht van onze ruime cultuursector heeft 

hiervoor het potentieel. Daarom besliste ik om vanaf het najaar 2012 het Transitienetwerk Cultuur te 

ondersteunen met een jaarlijkse tussenkomst van 100.000 euro. 

 

Doelstellingsparameters 2013: 

 Dit overleg werd stopgezet na de beslissing tot ondersteuning van het Transitienetwerk 

Cultuur 

Wordt opgenomen door: Staf VOLC 

 

 

OD7.2 – Het agentschap engageert zich om, bij elke uitwerking van een prioriteitenregeling, 

duurzaamheid als op te nemen prioriteit voor te stellen (zie beleidsnota cultuur OD2). 

 

Doelstellingsparameter 2013:  

Het uitwerken van een prioriteitenregeling is niet aan de orde in 2013  

 

 

OD7.3 – Het agentschap neemt deel aan de stuurgroep van het project Ecolife dat door LNE 

wordt gesubsidieerd. 
 

Uit de beleidsbrief cultuur 2013 (SD7): 

Vanuit mijn bevoegdheid Leefmilieu subsidieer ik een project van Ecolife vzw ‘Milieuzorg in het lokaal 

cultuurbeleid in Vlaanderen: openbare bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra als groene 

cultuurspelers’. Doel is de aandacht voor milieuzorg in de sector verankeren, concrete initiatieven op vlak van 

milieuzorg uittesten en  een kant en klare toolbox ontwikkelen uit de casestudies, die bruikbaar is voor andere  

openbare bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaanderen. De steunpunten en 

belangenbehartigers voor het lokaal cultuurbeleid, de VVSG en het Agentschap SCW zijn partnerorganisaties in 

dit project, dat een mooi voorbeeld is van hoe leefmilieu en cultuur hand in hand kunnen gaan. 

 

Doelstellingsparameters 2013: 

 Het agentschap neemt deel aan de stuurgroepvergaderingen 

Wordt opgenomen door: Team Lokaal Cultuurbeleid 
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§2 Beleidsdoelstellingen Jeugd  

 
Strategische doelstelling 8:  Zoveel mogelijk kinderen en jongeren ruimte geven om zich 

te verenigen en zich te engageren:  

 
Uit de Beleidsnota Jeugd: ‚Verenigingen bieden kinderen en jongeren de kans om leeftijdgenoten te 

ontmoeten, zichzelf te kunnen ontplooien zonder verwachtingen van buitenaf, en om engagement op te 

nemen voor andere kinderen en jongeren. De aandacht van de Vlaamse Regering voor het 

verenigingsleven vormt dan ook de kern van mijn beleidsnota. Vlaanderen heeft een rijke en 

gedifferentieerde jeugdsector, met een brede waaier aan structureel gesubsidieerde jeugdwerkvormen. 

Binnen het jeugdwerk zien we ook voortdurend nieuwe initiatieven, innovatieve jeugdprojecten 

opduiken, en dit op alle beleidsniveaus. Het unieke gegeven dat jonge mensen zelf deze projecten en 

organisaties runnen, maakt het jeugdwerk in Vlaanderen zo bijzonder. Jeugdwerk is voor kinderen en 

jongeren een veilige ruimte om te experimenteren met eigen gedrag, (om) een soort minisamenleving 

te creëren. Het jeugdwerk kan dan ook gezien worden als katalysator in het socialisatieproces van 

kinderen en jongeren om ook later mee te doen in de samenleving. Het jeugdwerk speelt dus een 

belangrijke actor in de realisatie en het versterken van het sociale weefsel, het vorm geven aan 

democratisch burgerschap, het bevorderen van levenslang en levensbreed leren, het constructief leren 

omgaan met diversiteit enz. Vrijwilligerswerk speelt in het jeugdwerk een belangrijke rol. Het 

opnemen van vrijwillig engagement is een fundament van het jeugdwerk. Het geeft jongeren kansen 

om nieuwe vaardigheden op te doen, hun samenhorigheidsgevoel te versterken en hun persoonlijke 

ontwikkeling te stimuleren. De uitbreiding van het aanbod de afgelopen vijftien jaar heeft evenwel 

minder te maken met een dynamiek van binnenuit, maar met een dubbele vraag van buitenaf: de 

uitbouw van een na- en buitenschools vrijetijdsaanbod gekoppeld aan een vraag van gezinnen waar 

beide ouders werken, en een vraag uit de onderwijssector, waar de verplichte tijd korter geworden is en 

de vraag naar invulling van de vrije tijd groter. De uitbouw van een sterker geprofessionaliseerd 

jeugdwerk gericht op kansengroepen, die in het vrijwilligers-jeugdwerk te weinig aanwezig waren. 

Tegelijkertijd ontstaan er allerlei minder gestructureerde vormen van ontmoeting, en tijdelijke vormen 

van vrijwillig engagement, met specifieke vragen naar ondersteuning, waar het beleid onvoldoende 

soepel kan op inspelen. ‚ 

 

Het agentschap geeft deze visie in de eerste plaats vorm in de uitvoering van de diverse 

decreten maar blijft tegelijkertijd steeds zoeken naar de meest adequate instrumenten om dat 

beleid vorm te geven, zeker in deze sector. Dat gebeurt onder meer door continu overleg met 

de verschillende actoren en het kort opvolgen van nieuwe ontwikkelingen in de sector, 

onder meer via onderzoek en ontsluiting van gegevens. 

 

 

OD 8.1 – Het agentschap ondersteunt het verenigingsleven van kinderen en jongeren door 

het erkennen, subsidiëren en controleren van de Vlaamse Instellingen voor het jeugdbeleid 

en erkende landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, verenigingen participatie en 

informatie en de cultuureducatieve verenigingen. 

 

Doelstellingsparameters 2013 

 In functie van het subsidiëren of erkennen van landelijk georganiseerde verenigingen: 
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o Publiceren van een oproep tot indienen subsidiërings- of erkenningsaanvragen 

via de e-zine Jeugd 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Al dan niet subsidiëren of erkennen van organisaties (deadline 31.12.2013) 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van landelijk georganiseerde verenigingen: 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Ondersteunen van de adviescommissie 

o Afleveren van advies aan de minister (deadline 15.07.2013) 

o Opmaak en onderhandelen subsidieovereenkomst (deadline 01.04.2014) 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (een voorschot per kwartaal en saldo 

2012 uiterlijk op 01.07.2013) 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van projecten landelijk georganiseerd 

jeugdwerk: 

o Publiceren van een oproep via de e-zine Jeugd 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Ondersteunen van de adviescommissie 

o Afleveren van advies aan de minister (deadline 01.03.2013, deadline 01.11.2013) 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (een voorschot van 80% na 

ondertekening van het subsidiebesluit, saldo 2012 voor 01.07.2013) 

 In functie van het subsidiëren en erkennen van verenigingen informatie en participatie: 

o Publiceren van een oproep tot indienen subsidiërings- en erkenningsaanvragen 

via de e-zine Jeugd 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Al dan niet subsidiëren of erkennen van organisaties (deadline 31.12.2013) 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van verenigingen informatie en participatie: 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Ondersteunen van de adviescommissie 

o Afleveren van advies aan de minister (deadline 15.07.2013) 

o Opmaak en onderhandeling subsidieovereenkomsten (deadline 01.04.2014) 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (een voorschot per kwartaal en saldo 

2012 uiterlijk op 01.07.2013.) 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van projecten informatie en participatie: 

o Publiceren van een oproep via het e-zine Jeugd 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Ondersteunen van de adviescommissie 

o Afleveren van advies aan de minister (deadline 01.03.2013 en 01.11.2013) 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (voorschot van 80% na 

ondertekening van het subsidiebesluit, saldo van 20 % nadat we de 

verantwoordingsstukken ontvangen – de saldodata worden bepaald in functie 

van de individuele projectduur) 

 In functie van het subsidiëren of erkennen van cultuureducatieve verenigingen: 

o Publiceren van een oproep tot indienen subsidiërings- en erkenningsaanvragen 

via de e-zine Jeugd 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Al dan niet subsidiëren of erkennen van organisaties (deadline 31.12.2013) 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van cultuureducatieve verenigingen: 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 
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o Ondersteunen van de adviescommissie 

o Afleveren van advies aan de minister (deadline 15.07.2013) 

o Opmaak en onderhandelingen subsidieovereenkomsten (deadline 01.04.2014) 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (een voorschot per kwartaal en saldo 

2012 uiterlijk op 01.07.2013) 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van projecten cultuureducatie: 

o Publiceren van een oproep via de e-zine Jeugd 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Ondersteunen van de adviescommissie 

o Afleveren van advies aan de minister (deadline 01.03.2013, deadline 01.11.2013) 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (voorschot van 80% na 

ondertekening van het subsidiebesluit, saldo van 20 % nadat we de 

verantwoordingsstukken ontvingen – de saldodata worden bepaald in functie 

van de individuele projectduur) 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van experimentele projecten: 

o Publiceren van een oproep via het e-zine Jeugd 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Ondersteunen van de adviescommissie 

o Afleveren van advies aan de minister (deadline 01.03.2013 en 01.11.2013) 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (voorschot van 80% na 

ondertekening van het subsidiebesluit, saldo van 20 % nadat we de 

verantwoordingsstukken ontvangen – de saldodata worden bepaald in functie 

van de individuele projectduur) 

Wordt opgenomen door: team Verenigingen 

 

 

OD 8.2 – Het agentschap ondersteunt de gemeente- en provinciebesturen bij het voeren van 

een jeugdbeleid 
 

Doelstellingsparameters 2013 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van gemeentelijk, intergemeentelijk en 

provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid: 

o  Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (een voorschot van 90% uit te 

betalen in het voorjaar en een sado van 10% na indiening van de 

verantwoordingsstukken) 

o Een aanvulling van het handboek lokaal jeugdbeleid 

o Het organiseren van vormingsdagen voor ambtenaren 

o Gemeenten informeren via website en e-zine Jeugd 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en 

-consulenten: 

o Dossierbeheer 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (een voorschot per kwartaal en 

saldo 2012 uiterlijk op 01.07.2013) 

o Opmaak en onderhandelen subsidieovereenkomst voor 1/1/2014 

Wordt opgenomen door: team Lokaal Jeugdbeleid, team Verenigingen 
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OD 8.3 – Het agentschap ondersteunt initiatieven om zoveel mogelijk kinderen van zo divers 

mogelijke achtergrond zoveel mogelijk actief te laten deelnemen aan het jeugdwerk  
 

Uit de beleidsbrief Jeugd 2013: 

Vlaamse prioriteiten voor het lokaal jeugd(werk)beleid 

De Vlaamse Regering heeft het (vernieuwd) decreet lokaal jeugdbeleid goedgekeurd. Hiermee wordt uitvoering 

gegeven aan de principes van het planlastendecreet. Ik besliste om ‘de ondersteuning van het jeugdwerk’ en ‘de 

bevordering van de participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare 

situaties’ te verankeren als Vlaamse beleidsprioriteiten in het vernieuwde decreet lokaal jeugdbeleid. Ik zal de 

middelen voor  de Vlaamse beleidsprioriteiten zo efficiënt mogelijk inzetten. Hiervoor zal ik een besluit over de 

uitvoering van het vernieuwde decreet lokaal jeugdbeleid ter goedkeuring voorleggen aan de Vlaamse Regering.  

 

Het voeren van een inclusief beleid voor kinderen en jongeren die omwille van hun afkomst, hun thuissituatie, 

hun fysieke of mentale situatie of hun statuut een groter risico lopen op achterstelling of uitsluiting op een of 

meerdere levensdomeinen, werd expliciet als provinciale bevoegdheid opgenomen in het nieuwe decreet van 6 juli 

2012. In het kader van het traject interne staatshervorming zal in 2013 verder werk gemaakt worden van de 

invulling van de bestuursakkoorden met de provincies. Aandacht voor kansengroepen zal in een aantal 

doelstellingen expliciet tot uiting komen. 

 

Basisvoorwaarden voor lokaal jeugd(werk)beleid 

Naast het congres ‘Jong in de stad’ dat gepland staat in maart 2013 en waarmee ik graag de steden wil 

inspireren betreffende hun beleid aangaande jongeren, organiseert VVJ in nauwe samenwerking met VVSG in 

het voorjaar 2013 ook een aantal vormingen voor de nieuwe jeugdschepenen. Op die manier kunnen zij zich 

vertrouwd maken met de nieuwe regelgeving betreffende het lokaal jeugdbeleid. Tijdens deze vormingsmomenten 

zal het vernieuwde handboek lokaal jeugdbeleid worden voorgesteld. 

 

Er komt een begeleidingsopdracht armoede, waarbij verder gewerkt wordt aan de toegankelijkheid van de 

jeugdbewegingen voor kinderen in armoede. Deze opdracht moet ervoor moet zorgen dat de bestaande en 

opgebouwde expertise kan ontsloten worden (zie ook OD 8.5).  

 

Jeugdinitiatieven in het participatiedecreet 

De beide proeftuinen lopen in 2013 af. Aangezien deze proeftuinen bij uitstek lokale projecten zijn, is het vanaf 

2014 aan de steden en de gemeenten om deze projecten al dan niet verder te subsidiëren. Als Vlaams minister 

van Jeugd zit ik in het najaar samen met de besturen van de desbetreffende gemeenten om het gesprek hierover op 

te starten. De bredeschoolprojecten lopen tot het einde van het schooljaar 2012-2013. 

Een ambtelijke werkgroep buigt zich over de mogelijke aanpassingen van het participatiedecreet. In 2013 zal een 

ontwerp tot aanpassing van het decreet aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd.  

 ‚Zelforganisaties‛ 

Het Platform Allochtone Jeugdwerkingen (PAJ) wordt voor de periode 2012 en 2013 facultatief gesubsidieerd. 

Daarmee krijgt het de kans zich voor te bereiden op het nieuwe decreet houdende een vernieuwd jeugd- en 

kinderrechtenbeleid. Dit biedt hen de kans om door te groeien naar een erkenning als  landelijk georganiseerde 

jeugdvereniging. 

 

Toegankelijkheid van het jeugdwerk (zie ook OD 7.1) 

In het najaar 2012 zal ik mijn actieplan ‘diversiteit in het jeugdwerk’ waarin ik de acties uit verschillende 

beleidsplannen voor 2013 en 2014 bundel en concretiseer, maar ook aanvullende acties opneem om verder in te 

zetten op diversiteit binnen het jeugdwerk.  

 

Uit het jeugdbewegingsonderzoek (2010) bleek reeds eerder dat jeugdbewegingslidmaatschap erfelijk is. 83,2% 

van de ouders van de huidige leden is zelf ook lid geweest van een jeugdbeweging. Samen met de 
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jeugdbewegingen vind ik het belangrijk dat alle kinderen en jongeren kennismaken met de jeugdbeweging en dat 

erfelijkheid minder determinerend is voor het lidmaatschap.  Hiervoor zal ik samen met de jeugdbewegingen 

reeds een 1e (test) lespakket voor het lager onderwijs presenteren n.a.v. Dag van de Jeugdbeweging 2012. Dit 

lessenpakket zal in het schooljaar 2012-2013 uitgetest worden om dan voor het schooljaar 2013-2014 te 

optimaliseren en een nieuwe methodiek te ontwikkelen voor de 1e graad secundair onderwijs om via het 

onderwijs jongeren te laten proeven van de jeugdbeweging. Ook willen we een specifiek pakket rond engagement 

in de jeugdbeweging ontwikkelen voor jongeren uit tweede en derde graad secundair onderwijs. 

 

Begin 2013 zullen er voor jeugd nieuwe acties geformuleerd worden voor het OCM-doelstellingenkader Gelijke 

Kansen, met betrekking tot toegankelijkheid, LGBT’sen gender.  

 

Ook in 2013 wordt Demos verder ondersteund via het participatiedecreet voor het werken aan – onder meer – de 

toegankelijkheid van het jeugdwerk.  

 

Doelstellingsparameters 2013 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van projecten armoede  

o Tijdig en correct uitbetalen van de saldi 20 % nadat we de 

verantwoordingsstukken ontvingen – de saldodata worden bepaald in functie 

van de individuele projectduur)  

o OV ondersteunen en subsidiëren van projecten armoede via een facultatieve 

subsidie. 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van projecten Brede School 

o Tijdig en correct uitbetalen van de saldi (nadat we de verantwoordingsstukken 

ontvingen – de saldodata worden bepaald in functie van de individuele 

projectduur) 

 Ondersteunen en subsidiëren van PAJ via een facultatieve-subsidie 

 Deelname aan de ambtelijke Commissie Gelijke Kansen  

 Uitvoering geven aan, actualiseren van (handicap) en rapporteren over  de actieplannen 

gelijke kansen op het terrein van de jeugdsector 

 Vernieuwen actieplannen gender, LGTB’s en toegankelijkheid OCM doelstellingenkader 

Gelijke Kansen 2013-2014.  

 Uitvoering geven aan, actualiseren van en rapporteren over de actieplannen 

armoedebeleid op het terrein van de jeugdsector 

 Deelname aan de vergaderingen van de ambtelijke commissie Integratiebeleid 

 Opvolgen begeleidingsopdracht ‚Bruggen slaan tussen armenverenigingen en 

jeugdbewegingen‛ 

o Dossierbeheer opdracht met inbegrip van tijdig en correct uitbetalen 

voorschotten en saldo’s 

o Stuurgroep samenbrengen en voorzitten 

 Opvolgen Actieplan Diversiteit 

 In functie van de vernieuwde regelgeving omtrent het lokaal jeugdbeleid wordt vorming 

voorzien voor verschillende lokale actoren 

o Medewerking verlenen aan zes vormingsmomenten voor jeugddiensten en 

jeugdschepenen georganiseerd door de  VVJ 

o Lancering vernieuwd handboek lokaal jeugdbeleid 

Wordt opgenomen door: team Verenigingen, team Jeugdbeleid, team Lokaal Jeugdbeleid 
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OD 8.4 – Het agentschap stelt voorontwerpen van decreet op ter aanpassing van de decreten 

op het lokaal en provinciaal jeugdbeleid, op het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid en op 

de jeugdverblijfcentra  

 

Doelstellingsparameters 2013 

 Aanpassing DAC decreet – ontwerp van besluit ter uitvoering van het DAC decreet 

 Organisatie van overlegvergaderingen met Formaat 

Wordt opgenomen door: team Lokaal Jeugdbeleid                                                      

 

 

OD 8.5 – Het agentschap bouwt systematisch de kennis over de jeugdsector uit, door de 

uitvoering van het in 2010 opgestelde onderzoeksplan  

 
Uit de Beleidsbrief Jeugd 2013: 

Bij het nemen van beslissingen moeten intuïtie, pragmatiek en visie getoetst worden aan empirie. Graag wil ik 

meer data en onderzoeksmateriaal verzamelen en verspreiden om het jeugdwerkbeleid voldoende feitengerelateerd 

te houden. Aan de hand van het globaal onderzoeksplan blijf ik inzetten op het verwerven en ontsluiten van 

kennis en onderzoek. Ik doe dit door de resultaten van de relevante instrumenten en onderzoeksinitiatieven met 

elkaar te verbinden en maximaal te ontsluiten. Deze operationele doelstelling is nauw verbonden met doelstelling 

OD 3.1 Investeren in een betere kennis van de leefwereld van kinderen en jongeren en in instrumenten om die 

leefwereld te leren kennen. 

 

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek 

In 2013 zal heel wat energie gaan naar het verder inzicht krijgen in jeugd(werk)beleid. Ten eerste laat ik een 

nulmeting uitvoeren voor het lokaal jeugdbeleid. Die moet het op termijn mogelijk maken om de wijze waarop de 

steden en gemeenten in de toekomst zullen omgaan met jeugd(werk)beleid en de veranderingen op het lokale 

niveau door het vernieuwde decreet lokaal jeugdbeleid, op te volgen.  

 

Verder zal ik ook de resultaten bekend maken van een onderzoek dat, nadat dit reeds voor de jeugdbewegingen 

gebeurde, ook het jeugdwerk gericht op maatschappelijk kwetsbare jongeren in kaart brengt. In de toekomst komt 

er vergelijkbaar onderzoek voor andere jeugdwerkvormen zoals bijvoorbeeld het jeugdhuiswerk en speelpleinwerk 

< 

 

Bij een project van mijn collega bevoegd voor armoede over de toegankelijkheid van de jeugdbewegingen voor 

kinderen in armoede, lanceerde ik een begeleidingsopdracht.  Deze begeleiding moet ervoor zorgen dat de 

bestaande en opgebouwde expertise kan ontsloten en gebruikt worden. De resultaten van deze 

begeleidingsopdracht dienen als input voor lokale besturen om hen te coachen bij de invulling van de Vlaamse 

beleidsprioriteit rond ‘participatie maatschappelijke kwetsbare kinderen en jongeren’. 

 

Ook wordt in 2013 een nieuwe JOP-survey afgenomen, zowel met een representatieve steekproef voor 

Vlaanderen als een bijkomende bevraging in Antwerpen, Gent en Brussel. Afstemming tussen het 

Jeugdonderzoeksplatform (JOP), het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) en onze eigen onderzoeksprojecten 

blijft een vast aandachtspunt, net als de ontsluiting van de onderzoeksresultaten. Met de nieuwsbrief ‘Jong 

Geleerd’ wil ik expliciet zo ruim mogelijk communiceren over jeugdonderzoek en een vertaalslag maken die het 

wetenschappelijk materiaal bruikbaar maakt voor iedereen die met kinderen en jongeren werkt. 

 

Doelstellingsparameters 2013 

 Uitvoering van het onderzoeksplan  

 Afronden onderzoek jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.  
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o Dossierbeheer opdracht met inbegrip van tijdig en correct uitbetalen 

voorschotten en saldo’s 

o Stuurgroep samenbrengen en voorzitten 

o Presentatie resultaten 

 Opstarten en opvolgen onderzoek ‘jeugdhuizen’ 

o Dossierbeheer opdracht met inbegrip van tijdig en correct uitbetalen 

voorschotten en saldo’s 

o Stuurgroep samenbrengen en voorzitten 

 Opstarten en opvolgen onderzoek ‘0-meting lokaal jeugdbeleid’ 

o Dossierbeheer opdracht met inbegrip van tijdig en correct uitbetalen 

voorschotten en saldo’s 

o Stuurgroep samenbrengen en voorzitten 

 Deelname aan sectorale en bovensectorale studiedagen 

  In functie van het subsidiëren en opvolgen van onderzoeksprojecten: 

o Publiceren van een oproep via het e-zine Jeugd 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Tijdig afleveren van advies aan de minister  

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (voorschot van 80% na 

ondertekening van het subsidiebesluit, saldo van 20 % nadat we de 

verantwoordingsstukken ontvingen – de saldodata worden bepaald in functie 

van de individuele projectduur) 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van onderzoeksprojecten: 

o Publiceren van een oproep via het e-zine Jeugd 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Ondersteunen van de adviescommissie 

o Tijdig afleveren van advies aan de minister  

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (een voorschot van 80% na 

ondertekening van het subsidiebesluit, saldo deadline per dossier te bepalen) 

Wordt opgenomen door: team Jeugdbeleid, team Lokaal Jeugdbeleid, team Verenigingen 

 

 

OD 8.6 – Het agentschap versterkt de laboratoriumfunctie van het jeugdwerk door de 

ondersteuning van vernieuwende projecten binnen de jeugdsector 

 
Uit de beleidsbrief Jeugd 2013: 

Impulsen voor innovatie en verdere ontwikkeling van het jeugdwerk/de jeugdsector 

In 2013 wordt verder werk gemaakt van vorming rond de nieuwe beleidskeuzes die gemaakt werden voor het 

lokaal jeugdbeleid. Vernieuwing en verruiming van het jeugdwerkaanbod zijn hier prioritair. Er zal verder 

gezocht worden naar gepaste wijzen om goede voorbeelden te herkennen en te verspreiden.  

 

Vanaf 2013 worden er in het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid twee nieuwe 

projectlijnen gelanceerd, namelijk een projectlijn rond vernieuwend onderzoek en een tweede projectlijn die 

wordt ingezet als instrument voor de realisatie van het jeugdbeleidsplan. De bestaande projectlijn rond 

experimenteel jeugdwerk wordt ook in 2013 verder gezet. 

 

Jeugd(werk) in de (groot)stad 

De conferentie ‚Jong in de Stad‛ vindt plaats op 6 maart 2013 te Mechelen (Lamot-site). Ik wil hiermee een 

inspiratie-, uitwisselings- en kennisdelingsmoment aanbieden dat beleidsmakers en politici op het lokale 
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(stedelijke) en Vlaamse niveau versterkt in het uitbouwen van een integraal jeugdbeleid naar jongeren in de 

steden. De verhalen van jongeren die zich bewegen in de stad staan centraal tijdens deze conferentie; ze worden 

aangevuld met wetenschappelijk onderzoeksmateriaal. Zowel binnenlandse als buitenlandse voorbeelden worden 

gepresenteerd. Er is ruimte voor discussie, uitwisseling en netwerking. Op de conferentie zal ook aandacht 

besteed worden aan de uitdagingen van het jeugdwerk in stedelijke context. Beleidsmakers van verschillende 

bestuursniveaus zijn de belangrijkste doelgroep voor dit studiemoment. Indien de nood aan verdere 

expertiseopbouw en uitwisseling blijkt, kan er voor gekozen worden een platform stedelijk jeugdwerk op te 

richten, waarvan zowel de vertegenwoordigers van het jeugdwerk als de lokale besturen deel uit maken. 

 

In het kader van de nieuwe planningsperiode die zich aandient voor lokale besturen en de daaraan verbonden 

gewijzigde regelgeving, organiseer ik in 2013 een vormingsmoment voor de gemeentebesturen die op basis van 

sociaal-geografische indicatoren in aanmerking komen voor subsidiëring in het kader van de tweede 

beleidsprioriteit. Die beleidsprioriteit is erop gericht de participatie van kansengroepen aan het jeugdwerk te 

verhogen. Ook op andere vormingsmomenten zal de nodige aandacht besteed worden aan die problematiek en de 

specifieke uitdagingen die kwetsbare groepen bieden voor het jeugdwerk en het jeugdbeleid. 

 

In het kader van het project kindvriendelijk beleid wordt door VVJ onderzocht hoe we het Vlaams Netwerk 

Kindvriendelijke steden opnieuw activeren. Ik bespreek met mijn collega minister van Stedenbeleid de deelname 

van de administratie stedenbeleid aan dit netwerk. Momenteel loopt bij 4 centrumsteden een pilootproject, 

gecoördineerd en getrokken door VVJ, met als doel de ontwikkeling van een ‘zelfevaluatie instrument’ voor lokale 

besturen op het vlak van ‘kindvriendelijkheid’. Dit project zou tegen het einde van het jaar afgerond moeten zijn. 

Het instrument kan dan (als het een succes blijkt) verder op punt gesteld worden en aangeboden aan andere 

steden / gemeenten.  

 

Samenwerkingsverbanden met de commerciële sector 

De Buitenspeeldag blijft een samenwerking tussen de Vlaamse overheid en Nickelodeon, ook in 2013. Ik blijf 

streven naar een uitbreiding van mogelijke partners om de boodschap van deze dag mee uitdragen.  

 

Doelstellingsparameters 2013 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van experimentele projecten: 

o Publiceren van een oproep via het e-zine Jeugd 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Ondersteunen van de adviescommissie 

o Afleveren van advies aan de minister (deadline 01.03.2013, deadline 01.11.2013) 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (voorschot van 80% na 

ondertekening van het subsidiebesluit, saldo van 20 % nadat we de 

verantwoordingsstukken ontvingen – de saldodata worden bepaald in functie 

van de individuele projectduur 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van proeftuinen armoede  

o Tijdig en correct uitbetalen van de saldi van 20 % nadat we de 

verantwoordingsstukken ontvingen – de saldodata worden bepaald in functie 

van de individuele projectduur)  

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van proeftuinen Brede School 

o Tijdig en correct uitbetalen van de saldi (nadat we de verantwoordingsstukken 

ontvingen – de saldodata worden bepaald in functie van de individuele 

projectduur) 

 Ondersteunen en subsidiëren van PAJ via een facultatieve subsidie 

 Uitvoeren afspraken werkgroep participatiedecreet  

 Overeenkomst met Nickelodeon (en eventuele andere partners). 
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 In functie van de vernieuwde regelgeving omtrent het lokaal jeugdbeleid wordt vorming 

voorzien voor verschillende lokale actoren, hierbij wordt bijzondere aandacht besteed 

aan de tweede Vlaamse beleidsprioriteit 

o zes vormingsmomenten voor jeugddiensten  en jeugdschepenen in 

samenwerking met VVJ en VVSG 

o een specifiek vormingsmoment voor de lokale besturen die in aanmerking 

komen voor subsidiëring op basis van de tweede Vlaamse beleidsprioriteit: ‘het 

verhogen van de participatie van kansengroepen aan het jeugdwerk’. 

 Op 6 maart 2012 organiseert de afdeling Jeugd een conferentie met als titel ‘Jong in de 

stad’. Met deze conferentie vestigen we de aandacht op het belang van het voeren van 

een geïntegreerd beleid ten aanzien van jongeren die opgroeien in een stedelijke context. 

Wordt opgenomen door: team Verenigingen, team Lokaal Jeugdbeleid, team Jeugdbeleid 

 

 

OD 8.7 – Het agentschap is ambassadeur van het Vlaamse jeugdbeleid in Europa en versterkt 

zo de plaats van het jeugdwerk in het Europese beleid 

  
Uit de beleidsbrief Jeugd 2013:  

Onderhandelingen Erasmus voor Iedereen 

In de Europese Unie gaat mijn aandacht volledig uit naar de onderhandelingen van de nieuwe generatie 

Europese programma’s.  

Het Europees Parlement heeft op 25 mei 2012 een eerste werkdocument vrijgegeven. Op 9 juli 2012 werd een 

eerste bespreking gehouden. Stemming over de 1ste lezing in de Commissie CULT is voorzien op 6 november 

2012. Een akkoord Raad/Parlement zal ten vroegste onder Iers voorzitterschap worden bereikt. Ik zal mij samen 

met mijn collega’s van de andere gemeenschappen blijven inzetten om de zichtbaarheid van en de 

toegankelijkheid voor de jeugdsector en specifieke doelgroepen te vrijwaren onder andere door te ijveren voor een 

aparte budgetlijn voor jeugd, en een specifiek nationaal agentschap voor jeugd. 

 

Het samenwerkingsprogramma van de werkgroep Jeugd van de Benelux wordt uitgevoerd. 

 

Ook in 2013 wens ik een vrijwillige bijdrage te doen voor het onderhoud van de Bel’Lounge. Verdere 

ondersteuning garandeert een fijne, informele ontmoetingsplek voor jongeren en jeugdwerkers in het 

Jeugdcentrum.  

 

Via de uitvoering van de bilaterale akkoorden geef ik in 2013 verder invulling aan de ambassadeursrol van het 

Vlaamse jeugdwerk. Het is een gelegenheid om kennis op te bouwen en uit te wisselen rond diverse 

jeugdbeleidsthema’s. 

 

Ik zet verdere stappen in de samenwerking met Zuid-Afrika: 

 de capaciteitsontwikkelingstool rond het beheer en de organisatie van jongerenvrijwilligerswerk wordt 

gefinaliseerd en verspreid; 

 er wordt vorming georganiseerd rond het gebruik van de capaciteitsontwikkelingstool, in samenwerking 

met Vlaamse trainers; 

 er wordt vorming georganiseerd rond `organisatie-ontwikkeling` voor jeugd-NGO`s; 

 kennis en materiaal rond jongerenvrijwilligerswerk wordt verzameld en ontwikkeld; 

 de resultaten van het onderzoek over de perceptie van jongeren over vrijwilligerswerk worden gebruikt 

voor het uitwerken van de marketing campagnes in de volgende jaren; 

 de mogelijkheden voor het opzetten van ‘een Mandeladag’ in Vlaanderen (een dag gefocust op 

vrijwillige inzet) worden geëvalueerd; 

 we helpen mee om de database van jeugd-NGO`s in Zuid-Afrika te ontwikkelen. 
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Doelstellingsparameters 2013 

 Actieve deelname aan en Vlaanderen vertegenwoordigen op Europese overlegorganen 

voor ambtenaren jeugd, zoals het intra-Belgisch overleg, werkgroep Jeugd Benelux, de 

EU-Raadswerkgroep Jeugd, het Open Education Committee en de Directieraad Jeugd bij 

de Raad van Europa 

 Invullen van de rol van attaché Jeugd in de diplomatieke besluitvorming bij de EU 

 Onderhandelen om te komen tot en uitvoering geven aan de verschillende bi- en 

multilaterale projecten en uitwisselingsprogramma’s 

Wordt opgenomen door: team Jeugdbeleid 

 

 

 

Strategische doelstelling 9: Kinderen en jongeren ruimte geven om competenties te 

ontdekken en te ontwikkelen:  

 

Uit de Beleidsnota Jeugd: ‚Elk kind heeft talenten. Het komt erop aan die vroeg genoeg te ontdekken 

en te ontwikkelen. De vaardigheden die kinderen en jongeren kunnen ontwikkelen in het jeugdwerk 

hebben te maken met persoonlijkheidsvorming, eerder dan met het verwerven en verwerken van 

kennis. Het spel is een dankbaar instrument voor de ontwikkeling van een sociale intelligentie, en dus 

complementair met schoolse vaardigheden. Wij willen de komende jaren zoeken naar een sterkere band 

tussen het spelende en het lerende kind, en willen de vaardigheden die buiten de school ontwikkeld 

worden erkennen en honoreren. Als laboratorium ontwikkelt het jeugdwerk ook eigen methodieken om 

competenties te meten en jongeren te begeleiden in de ontwikkeling van die competenties. We hebben 

het dan zowel over methodieken als over materiële instrumenten. Het jeugdwerk kan hier inspireren 

waar onderwijs en opleiding falen, en bijdragen tot het voorkomen of bestrijden van schoolmoeheid en 

het herstellen van zelfvertrouwen. Coördinatie en afstemming van een beleid rond kwalificatie, 

competentie- en loopbaanontwikkeling van lerenden, werkenden en werkzoekenden levert bovendien 

een efficiëntieverbetering op. De erkenning van de competenties die mensen via niet-formeel en 

informeel leren hebben verworven - onder andere op de werkvloer en binnen organisaties van het 

maatschappelijk middenveld (jeugdbeweging, volwassenenvorming<) - kan immers leiden tot een 

vlottere toegang tot onderwijs en opleiding en de leer- of opleidingstrajecten verkorten.‛ 

 

Het agentschap focust hier vooral op het bewaken van eigen accenten en het inbrengen van 

specifieke aandachtspunten uit het jeugdwerk in het multilateraal overleg met Onderwijs en 

Werk. 

 

 

OD 9.1 – Het agentschap versterkt de samenwerking tussen jeugdwerk, cultuur en onderwijs 

op het vlak van het detecteren en ontwikkelen van vaardigheden van jongeren door deel te 

nemen aan het overleg Onderwijs – CJSM – Werk over het erkennen van verworven 

competenties  

 
Uit de beleidsbrief Jeugd 2013: 

Zowel binnen het beleidsdomein CJSM als daarbuiten werden samenwerkingsverbanden rond 

competentieontwikkeling op-/verdergezet. Zo werd de samenwerking tussen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, 

Sport en Media en het beleidsdomein Onderwijs en Vorming rond formeel, informeel en niet-formeel leren 
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geformaliseerd in een vijfjarig samenwerkingsprotocol. Op basis van de discussienota wordt in 2013 gewerkt aan 

een decreet rond het EVC beleid. Ook wil ik werk maken van een uitgebreide communicatie- en 

sensibiliseringscampagne bij  zowel jeugdorganisaties, jongeren als werkgevers over de mogelijkheden van EVC 

en over verworven competenties in de jeugdsector. 

 

Doelstellingsparameters 2013 

 Het ASCW participeert actief aan het overleg Onderwijs – CJSM - Werk over het 

Erkennen van Verworven Competenties (cf. verslagen vergaderingen) 

Wordt opgenomen door: team Verenigingen 

 

 

OD 9.2 – Het agentschap stimuleert het competentiedenken en –handelen in het jeugdwerk  

 
Uit de beleidsbrief Jeugd 2013: 

Regelgeving voor attestering van jeugdwerkers  

Ik ben, samen met deskundigen uit de jeugdsector, gestart met een hervorming van de attesten voor 

jeugdwerkers.  Een gemengde werkgroep van ambtenaren en jeugdwerkers werkte – tijdens meer dan 10 

bijeenkomsten  – een nieuw kader uit.  

Het debat over erkennen en herkennen van competenties zal op basis van het voorstel van deze gemengde 

werkgroep gevoerd worden. Ook moeten we bekijken hoe attesten van het jeugdwerk zich verhouden tot de 

Vlaamse Kwalificatiestructuur en het EVC-decreet. 

 

Veel jongeren verwerven via jeugdsector tal van competenties. Ik wil vanuit mijn bevoegdheid Jeugd en 

Onderwijs onderzoeken hoe ik bruggen kan bouwen en deze competenties van jongeren te laten valideren. Zo zal 

ik in 2013 vanuit mijn bevoegdheid Onderwijs & Vorming reeds nagaan in welke mate de reeds toegepaste 

procedure voor de erkenning van beroepskwalificaties bruikbaar is voor de opgedane ervaring binnen de sectoren 

Jeugd, cultuur en sport. 

 

Portfolio- en competentie-instrumenten in de jeugd(werk)sector 

De verdere ontwikkeling van Oscar is opgenomen in de beleidsnota 2014-2017 van De Ambrassade en geniet 

dus ondersteuning via de enveloppesubsidie. Aangezien er zoveel verschillende instrumenten bestaan, ook op 

internationaal niveau lijkt het mij belangrijk dat jeugdwerkers, jongeren en verenigingen over een duidelijk en 

transparant overzichtsdocument beschikken. Vandaar dat ik wil dat De Ambrassade vanuit zijn functies rond 

informatie & Oscar werkt aan een duidelijk overzicht over de verschillende bestaande instrumenten om de 

transparantie en communicatie hierover te bevorderen. 

 

Vorming van lokale jeugdconsulenten 

In het najaar 2012 organiseert VVJ opnieuw Plankuren, de vormingsdagen voor ambtenaren. Specifieke 

aandacht zal hier gaan naar de competenties nodig bij de invoering van het vernieuwde decreet lokaal jeugdbeleid 

en het werken met de vernieuwde BBC voor lokale besturen.  Ook andere partners in het lokale beleid 

(jeugdwerkers, schepenen<) worden, o.a. via Trip Lokaal, ondersteund. 

In 2013 organiseert de afdeling Jeugd in samenwerking met VVJ en VVSG vormingen voor nieuwe schepenen en 

jeugddienstmedewerkers. Ook de Plankuren staan opnieuw op de agenda. 

 

Doelstellingsparameters 2012 

 Sluiten van een subsidieovereenkomst 2013 met De Ambrassade waarin Oscar 

ingeschreven wordt.  

Wordt opgenomen door: team Verenigingen 
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Strategische doelstelling 10: Kinderen en jongeren ruimte geven om vanuit hun eigen 

leefwereld de samenleving mee vorm te geven  

 

Uit de Beleidsnota Jeugd: ‚1/3 van de Vlaamse bevolking is jonger dan 30 jaar. Kinderen en 

jongeren „tellen‟ dus mee. Twee derde van hen hebben geen stemrecht, en zitten dus in de 

wachtkamer van de democratie. Dat betekent dat met hen moet rekening gehouden worden via de stem 

van volwassenen, en dat die volwassenen de plicht hebben hen te horen. Participatie wordt als één van 

de fundamentele pijlers van de kinderrechten naar voor geschoven, toch is de vertaling hiervan in de 

dagdagelijkse leefwereld van kinderen en jongeren soms klein, zowel in het gezin, het onderwijs, de 

buurt als in het beleid dat gemaakt wordt. Dé jeugd bestaat niet, en het is met inspraak zoals met 

onderwijs. Wie start in een warm gezin met een rijke taal en een goede communicatie, vertrekt met een 

voorsprong op wie dat niet heeft. We hebben de plicht onze kinderen voldoende instrumenten te geven 

om hun stem te kunnen laten horen. Een eerste voorwaarde is taal: de taalverwerving van kinderen 

zelf, en de taal waarin volwassenen hun vragen aan kinderen stellen. Daarmee bedoel ik ook de codes 

die kinderen van huis uit meekrijgen om naar de wereld rondom te kijken. Wie inspraak organiseert, 

moet kennis hebben van diversiteit, en daar rekening mee houden. Een tweede voorwaarde tot inspraak 

is informatie en de toegang tot informatie. We zitten midden in een revolutie: een van een kennis-

samenleving naar een informatiesamenleving, waar de toegang tot kennis belangrijker wordt dan 

kennis zelf. Jongeren worden geconfronteerd met een inflatie aan boodschappen, waarbij de informatie 

die er toe doet, verdrinkt in een kakofonie van non-informatie. De manier waarop vandaag 

jeugdinformatie formeel geordend en ontsloten wordt, gaat deels voorbij aan de manier waarop 

jongeren voor wie deze informatie bedoeld is, zich informeren. De complexe toegang tot informatie en 

het vermogen om informatie te filteren en te verwerken, creëert een nieuwe ongelijkheid. Pas op de 

derde plaats komen de structuren: kindergemeenteraden, jeugdraden, klasraden< zij zijn het resultaat 

van een inspraakbeleid, niet de basis ervan. Als we tenslotte ruimte willen geven aan onze jongeren 

om mee te bouwen aan het project Vlaanderen 2020, kan dat niet van onder de kerktoren. De 

mogelijkheden voor jongeren om hun leefwereld te verruimen met studie of werk in het buitenland zijn 

nooit groter geweest dan vandaag. Niet alleen kunnen die ervaringen bijdragen tot het creëren van een 

Europees gemeenschapsgevoel, het biedt ook kansen om enerzijds onze beste talenten zich te laten 

meten met de beste talenten in het buitenland, en anderzijds om jongeren die in een spiraal van on-

kans zitten, letterlijk afstand te laten nemen van hun leefwereld die al te vaak rolbevestigend is, en 

nieuwe kansen te ontdekken.‛ 

 

Het agentschap organiseert hier een tweerichtingsverkeer: enerzijds investeren wij maximaal 

in de kennis van de leefwereld van kinderen en jongeren via directe inspraak en onderzoek, 

anderzijds staan wij rechtstreeks of onrechtstreeks in voor  informatieverspreiding naar 

jongeren. 

 

 

OD 10.1 – Het agentschap investeert in een betere kennis van de leefwereld van kinderen en 

jongeren en in instrumenten om die leefwereld te leren kennen 

 
Uit de beleidsbrief Jeugd 2013: 

 Kwalitatief en kwantitatief onderzoek 

De netwerkgroep onderzoek continueert zijn werking en komt telkens in het voor- en najaar samen.  

In het najaar van 2012 zal de eerste nieuwsbrief ‘Jong Geleerd’ verschijnen. Deze zal twee maar per jaar 

(voorjaar/najaar) verschijnen en ook raadpleegbaar zijn op de website www.sociaalcultureel.be 
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Op basis van een inventaris van beschikbare gegevens van de studiedienst Vlaamse Regering wordt verder 

gekeken naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een datafiche over jeugd in Vlaanderen.  

 

In het VAK werd het engagement aangegaan om een kinderrechtenmonitor te ontwikkelen. In het najaar van 

2012 starten we met een literatuurstudie naar theorie én voorbeelden uit binnen- en buitenland. Daarnaast 

worden verkennende gesprekken gevoerd met andere betrokken administraties om de krijtlijnen vast te leggen. In 

2013 worden de indicatoren zelf vastgelegd en verzameld. Waar mogelijk werken we in overleg met de Nationale 

Commissie voor de Rechten van het Kind en in overleg met de andere gemeenschappen. 

Het onderzoek ‘Informatie in het sociale netwerk van kinderen, tieners en jongeren’ van VIP Jeugd wordt eind 

2012 afgerond.  

 

Participatie-initiatieven 

VVJ werkt in het kader van het project kindvriendelijk beleid, dat afgerond wordt in 2013, aan een monitoring / 

zelfevaluatiesysteem voor lokale besturen. Participatie maakt hier een onderdeel vanuit. 

Uit het cijferboek Jeugd blijkt dat er werk aan de winkel is rond de samenstelling van jeugdraden. Jeugdraden 

zullen andere methodes van inspraak moeten aanboren om de stem van kinderen en jongeren in gemeentes naar 

boven te brengen. Karuur als ondersteuningsorganisatie kan hen daarin ondersteunen.  

 

Mijn administratie zal blijven deel uitmaken van de nationale werkgroep en in die hoedanigheid de 

voorbereidingen treffen om een nieuwe cyclus van de gestructureerde dialoog aan te vangen. Het thema van het 

volgende trio Ierland-Litouwen-Griekenland is opnieuw sociale inclusie. 

 

Doelstellingsparameters 2013 

 Uitvoering van het onderzoeksplan  

 Subsidiëring en aansturen van het  Beleidsrelevant Wetenschappelijk 

Onderzoekssteunpunt Jeugd (Jeugdonderzoeksplatform) 

o Dossierbeheer met inbegrip tijdig en correct betalen van voorschotten en saldi 

o Samenbrengen, voorzitten en secretariaat van de stuurgroep 

o Opmaak en opvolging ad-hoc opdrachten 

o Bespreken vragenlijsten survey 2013 

o Presentatie JOP Gent-Antwerpen 

 Netwerkgroep onderzoek samenbrengen  

 Nieuwsbrief ‘Jong Geleerd’ opmaken en verspreiden (2x per jaar) 

 Opmaak kinderrechtenmonitor 

o Klankbordgroep samenbrengen en voorzitten 

o Inhoudelijke voorbereiding 

o Voorstel inhoud en groeitraject einde 2013 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van het Kenniscentrum Kinderrechten: 

o Dossierbeheer 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (voorschotten per kwartaal, saldo te 

betalen voor 1 juli) 

o Opmaken subsidieovereenkomst voor 1 januari 2014. 

 Mee aansturen van de nationale werkgroep rond de gestructureerde dialoog 

Wordt opgenomen door: team Jeugdbeleid, team Verenigingen 

 

 

 

 



 

36 
 

OD 10.2 – Het agentschap maakt het jeugdinformatiebeleid doeltreffender door de 

ondersteuning van het Vlaams Informatiepunt Jeugd en andere jeugdinformatieverenigingen 

 
Uit de beleidsbrief Jeugd 2013:  

Jeugdinformatie: toegang in kaart 

VIPJeugd start in het najaar 2012 een proefproject rond het kwaliteitslabel met 10 organisaties die de 

ontwikkelde tool een jaar lang willen uitproberen. Ondertussen worden nieuwe partners aangetrokken: bedoeling 

is dat er een platform komt van organisaties die volgens overeengekomen principes kwaliteitsvolle 

jeugdinformatie willen maken.  

In 2013 worden de volledig geüpdatete tweejaarlijkse jongerengidsen en drie interactieve websites voor kinderen, 

tieners en jongeren voorgesteld en verspreid. De vernieuwde infofolders worden reeds in het najaar 2012 

gelanceerd; de databank met kennisthema’s wordt omgevormd tot een online Jeugdinfotheek. 

VIPJeugd zal in overleg met verschillende experts het curriculum ontwikkelen voor de Opleiding 

jeugdinformatiewerker. In 2013 loopt het eerste deel van de opleiding. Bovendien wordt het project lokale 

netwerkvorming verder opgevolgd en wordt een tool ontwikkeld die bruikbaar is voor elk mogelijk 

jeugdinformatiepunt. In 2013 worden verkennende gesprekken gevoerd m.b.t. de organisatie van 

beleidsdomeinoverschrijdende jeugdinformatiedagen voor schoolverlaters om de transitie tussen school en werk 

beter te laten verlopen.  

 

Experimenten taalstimulering 

Zoals beschreven in mijn talenbeleidsnota voor het onderwijs, behoren het opzetten en ondersteunen van 

taalstimulerende activiteiten, en het creëren van netwerken tussen welzijns- en vrijetijdsorganisaties en scholen, 

structureel tot de taken van de lokale besturen.  

Zie projectoproep Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid. 

 

Digitale media en mediawijsheid 

Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarmee burgers zich bewust en kritisch 

kunnen bewegen in een complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld. Het is het vermogen tot een actief en 

creatief mediagebruik dat gericht is op maatschappelijke participatie. Mediawijsheid situeert zich op het snijvlak 

van verschillende beleidsvelden waaronder Media en Onderwijs.  

In 2013 wil ik de eerste jongerenmediadag evalueren en bekijken of er een permanente netwerking rond 

jongerenmedia-initiatieven nodig is.   

 

Samenwerking met Klasse uitbouwen 

Na de projecten rond de Buitenspeeldag en het Jongerenpact loopt de samenwerking met Klasse op kruissnelheid. 

Om samenwerking structureel te maken, geef ik de afdeling Jeugd en de redactie van de Klasse de opdracht om 

minstens drie maal per jaar elkaar samen te zitten voor informatie uitwisseling en om 

samenwerkingsopportuniteiten te bekijken.  

 

Doelstellingsparameters 2013 

 In functie van het subsidiëren en erkennen van verenigingen informatie en participatie: 

o Publiceren van een oproep tot indienen subsidiërings- en erkenningsaanvragen 

via de e-zine Jeugd 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Al dan niet subsidiëren of erkennen van organisaties (deadline 31.12.2013) 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van verenigingen informatie en participatie : 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Ondersteunen van de adviescommissie 

o Afleveren van advies aan de minister (deadline 15.07.2013) 

o Opmaak en onderhandeling subsidieovereenkomsten (deadline 01.04.2014) 
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o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (een voorschot per kwartaal en saldo 

2012 uiterlijk op 01.07.2013) 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van projecten ter uitvoering van het 

jeugdbeleidsplan: 

o Publiceren van een oproep via het e-zine Jeugd 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Tijdig afleveren van advies aan de minister  

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (voorschot van 80% na 

ondertekening van het subsidiebesluit, saldo van 20 % nadat we de 

verantwoordingsstukken ontvangen – de saldodata worden bepaald in functie 

van de individuele projectduur). 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van De Ambrassade waar de VIP Jeugd 

werking vanaf 2013 toe behoort: 

o Dossierbeheer  

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (een voorschot per kwartaal, saldo 

voor 1 juli) 

o Waarnemer in RvB De Ambrassade 

o Opvolgen inhoudelijke ontwikkelingen jeugdinformatie via commissie 

Jeugdinformatie van De Ambrassade  

Wordt opgenomen door: team Verenigingen, team Jeugdbeleid 

 

 

OD 10.3 – Het agentschap waarborgt directe beleidsinspraak voor kinderen en jongeren door 

onder andere de subsidiëring van verenigingen die als doel hebben de verhoging van de 

beleidsparticipatie door kinderen en jongeren 

 
Uit de beleidsbrief Jeugd 2013: 

Betrekken van jongeren bij visie op toekomstig beleid: het Jongerenpact 2020 en het vierde Vlaams 

Jeugdbeleidsplan 

Ook in 2013 wil ik jongeren, jeugdorganisaties en maatschappelijke stakeholders aansporen om mee het pact 

waar te maken. Dat kunnen ze onder meer doen door hun engagementen op te geven via de website 

www.jongerenpact2020.be. Zelf hou ik er aan om jaarlijks met de betrokken partijen een reflectiemoment te 

houden over waar we staan met het Jongerenpact. Bovendien wil ik dat de resultaten van het afgelopen 

participatietraject opnieuw hun weerslag vinden in het traject naar aanleiding van het volgende Vlaams 

Jeugdbeleidsplan. 

Ten slotte bekijk ik hoe we de opgebouwde kennis over participatie van jongeren binnen de Vlaamse Overheid 

kunnen ontsluiten zodat ook andere ministers en agentschappen geïnspireerd worden om kinderen en jongeren te 

bevragen over hun beleid. Ook zal ik de opvolging van het Jongerenpact – net als die van het Vlaams 

Jeugdbeleidsplan– opnemen binnen de beheersovereenkomst van de Ambrassade. Ik bekijk met de Ambrassade 

welke rol zij spelen in de opvolging van VAK, VJP en JP2020.  

 

Inspraak van jeugdwerk en kinderen en jongeren in lokaal en provinciaal beleid 

Tijdens de geplande vormingen voor jeugdschepenen in het voorjaar 2013 zal aandacht besteed worden aan het 

belang van participatie van kinderen en jongeren aan het lokale beleid. Ook zal ik het belang van participatie van 

kinderen en jongeren aan het lokale beleid opnemen binnen mijn communicatie met de nieuwe schepenen van 

jeugd.  

 

Doelstellingsparameters 2013 

 In functie van het subsidiëren en erkennen van verenigingen informatie en participatie: 

http://www.jongerenpact2020.be/
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o Publiceren van een oproep tot indienen subsidiërings- en erkenningsaanvragen 

via de e-zine Jeugd 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Al dan niet subsidiëren of erkennen van organisaties (deadline 31.12.2013) 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van verenigingen informatie en participatie: 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Ondersteunen van de adviescommissie 

o Afleveren van advies aan de minister (deadline 15.07.2013) 

o Opmaak en onderhandeling subsidieovereenkomsten (deadline 01.04.2014) 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (een voorschot per kwartaal en saldo 

2012 uiterlijk op 01.07.2013) 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van projecten informatie en participatie: 

o Publiceren van een oproep via het e-zine Jeugd 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Ondersteunen van de adviescommissie 

o Afleveren van advies aan de minister (deadline 01.03.2013, deadline 01.11.2013) 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (een voorschot van 80% na 

ondertekening van het subsidiebesluit, saldo 2012 voor 01.07.2013) 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van De Ambrassade  

o Dossierbeheer 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (een voorschot per kwartaal, saldo 

voor 01.07.2013) 

o Sluiten van de subsidieovereenkomst voor 1.1.2014 

o Waarnemer Raad van Bestuur 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van Kinderrechtencoalitie  

o Dossierbeheer 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (een voorschot per kwartaal, saldo 

voor 01.07.2013) 

o Sluiten van de subsidieovereenkomst voor 1.1.2014 

 In functie van het Jongerenpact/Vlaams Jeugdbeleidsplan: 

o Gebruik van engagementen als vertrekpunt bij voorbereidingen volgend Vlaams 

Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan  

 In functie van de nieuwe regelgeving voor het lokaal beleid participeert de afdeling aan 

zes vormingsmomenten voor jeugddiensten en jeugdschepenen, georganiseerd door de 

VVJ. Extra aandacht gaat daar naar het belang van participatie van kinderen en jongeren 

aan het lokaal beleid. 

Wordt opgenomen door: team Verenigingen, team Jeugdbeleid, team Lokaal Jeugdbeleid 

 

 

OD 10.4 – Het agentschap verruimt en verrijkt de leefwereld van kinderen en jongeren  door 

de aansturing van Jint - coördinatieorgaan voor internationaal jongerenwerk 

 
Uit de beleidsbrief Jeugd 2013: 

In het najaar organiseert JINT opnieuw Go Strange, de informatiebeurs voor jongeren die naar het buitenland 

willen. Verder zal ik met JINT  de conclusies rond het onderzoek naar de internationalisering van de jeugdsector 

grondig bespreken. 
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Doelstellingsparameters 2013 

 Deelname aan bestuursvergaderingen Jint 

 Deelname aan assessment en evaluatiecommissie van projecten programma YIA 

 Inrichten van de jaarlijkse audit volgens de instructies van de Europese Commissie, 

uitvoeren van on the spot checks en het afleveren van de jaarlijkse 

betrouwbaarheidsverklaring 

 Opvolgen van RAY-netwerk in functie van inhoudelijke evaluatie en eindevaluatie YiA 

 Het opmaken van een overzicht met de uitbetaling van subsidies  

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van Jint: 

o Dossierbeheer 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (een voorschot per kwartaal, saldo 

voor 01.07.2013) 

o Sluiten van de subsidieovereenkomst voor 1.1.2014 

Wordt opgenomen door: team Jeugdbeleid, team Verenigingen 

 

 

Strategische doelstelling 11: Kinderen en jongeren culturele ruimte geven  

 

Uit de Beleidsnota Jeugd: ‚De relatie tussen cultuur, onderwijs en jeugd ligt me nauw aan het hart. 

Waar onderwijs gericht is op het bijbrengen van kennis en feiten, stimuleert cultuur jongeren om 

zekerheden los te laten en creatief om te gaan met die kennis. Cultuur leert bij uitstek omgaan met 

verschillen. En de generatie Vlamingen van morgen zal diverser zijn dan die van vandaag. De 

Vlaamse overheid beschikt over tal van instrumenten en middelen om te werken aan het ontplooien 

van de culturele competenties van kinderen en jongeren. Cultuureducatieve organisaties, landelijk 

georganiseerde jeugdwerkorganisaties, het onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs (DKO), het hoger 

kunstonderwijs, de amateurkunsten, Canon cultuurcel en nog anderen zijn bezig met cultuureducatie. 

Mede door het ondertussen welbekende onderzoek van Anne Bamford is echter ook het besef gegroeid, 

zowel bij overheid als in de sector, dat meer afstemming en stroomlijning alsook een duidelijker 

beleidskader nodig zijn. In de huidige complexe en snel veranderende samenleving wordt een culturele 

intelligentie steeds belangrijker. Die stelt ons in staat om keuzes te maken en zelfstandig, kritisch en 

creatief om te gaan met de cultuurgoederen en –uitingen maar ook met het samenleven zelf. Cultuur 

geeft een kompas en draagt bij op persoonlijk, maatschappelijk én professioneel vlak. De huidige 

internetgeneratie beschikt dankzij de technologie over nieuwe mogelijkheden op het gebied van leren, 

creëren en participeren. De Europese Commissie wil jongeren aanmoedigen om innovatief te denken 

en te handelen en weet dat jong talent moet worden erkend. Participatie aan en beleving van cultuur 

stimuleert creativiteit wat gezien kan worden als een middel om economische groei en nieuwe banen te 

bevorderen maar in de eerste plaats een bron vormt voor vaardigheden, burgerparticipatie, autonomie 

en zelfrespect. In „Vlaanderen In Actie‟ ligt het accent op de lerende Vlaming maar wordt ook het 

belang van cultuur-, jeugd- en sportbeleid voor zowel sociale versterking als zelfontplooiing 

benadrukt. Binnen het jeugdwerk en het bredere vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren wil ik 

meer en nieuwe aandacht besteden aan de verenigingen en programma’s die de actieve 

kunstbeoefening op een speelse wijze introduceren en begeleiden, met een drempel die zo laag mogelijk 

is. Een aantal groepen uit de samenleving participeert immers in zeer lage of beperkte mate. Dat geldt 

ook voor het fenomeen van de zogenaamde „digital natives‟. Het merendeel van de kinderen die 

vandaag opgroeien zouden van jongsaf zo ondergedompeld zijn in de hedendaagse technologie dat zij 

hierin op jonge leeftijd vaak al verder staan dan volwassenen. Dit geldt echter enkel voor die kinderen 

die aan de goede kant van de digitale kloof staan. Binnen het jeugdwerk en het bredere vrijetijdsaanbod 
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voor kinderen en jongeren wil de Vlaamse Regering meer en nieuwe aandacht besteden aan de 

verenigingen en programma’s die de actieve kunstbeoefening op een laagdrempelige, speelse wijze 

introduceren en begeleiden. Daarbij verwijst ze zowel naar de wat weggedeemsterde 

jeugd(muziek)ateliers als naar een concrete invulling van het concept brede school en een aanvulling 

op het bestaande Deeltijds Kunstonderwijs.‛ 

 

Het agentschap werkt hieraan mee door de bestaande regelgeving uit te voeren en mee te 

werken aan de creatie van een beleidskader. 

 

 

OD 11.1 – Het agentschap stimuleert initiatieven die meer kinderen en jongeren laten 

deelnemen aan het cultuureducatieve aanbod, door  

 het ondersteunen van cultuureducatieve organisaties en van projecten jeugdcultuur;  

 het stimuleren van gemeentebesturen met het oog op het voeren van een 

jeugdcultuurbeleid als onderdeel van het gemeentelijk jeugdbeleid; 

 het bijdragen aan de beleidsmatige uitbouw van de samenwerking binnen het ministerie 

(ACCE). 

 
Uit de beleidsbrief Jeugd 2013: 

Strategisch beleid cultuureducatie 

Samen met mijn collega bevoegd voor cultuur maakte ik werk van een gezamenlijke visie op en een strategisch 

kader voor meer en betere cultuureducatie. De groeiende samenwerking tussen de ankerpunten CANON 

Cultuurcel en ACCE, zoals zich die bijvoorbeeld uit in de jaarlijkse dag van de cultuureducatie, en het bestaande 

protocol van samenwerking tussen de beleidsdomeinen Onderwijs en Vorming en Cultuur, Jeugd, Sport en 

Media, bieden hiervoor een goede basis. Het zwaartepunt van de werking van de commissie Beleidsinstrumenten 

en kwaliteitskader ligt in 2013. Ten laatste in het voorjaar van 2014 maken zij hun bevindingen over aan beide 

ministers.  

De nota ‘Groeien in cultuur’ focust op kinderen en jongeren tot 18 jaar. Samen met mijn collega bevoegd voor 

Cultuur en vanuit mijn bevoegdheden Onderwijs en Jeugd wil ik werk maken van een vervolgnota: ‘Doorgroeien 

in cultuur’ met een focus op cultuureducatie voor +18-jarigen. 

 

Cultuureducatieve netwerken 

Uit de recente veldtekening cultuureducatie kwam de nood aan expertise-ontwikkeling en -uitwisseling tussen 

cultuur, jeugd en onderwijs als één van de belangrijkste behoeften naar boven. Na een tussentijdse evaluatie 

wordt bekeken of de netwerken verder gesubsidieerd zullen worden. 

 

Jeugd- en jongerencultuur in het lokaal jeugdbeleid 

In 2013 zal verder werk gemaakt worden van het opstellen van de bestuursakkoorden die afgesloten worden met 

de provinciebesturen. In deze akkoorden zal meer specifiek bepaald worden wat van de provinciebesturen wordt 

verwacht in het kader van het voeren van een impulsbeleid ter ondersteuning van jong artistiek talent. 

Het ondersteunen van lokale besturen bij de inrichting van jeugdculturele zones krijgt hier zeker een plaats. Nog 

in 2012 wil ik bekijken hoe we in samenwerking met FOCI jeugdculturele zones vanuit Vlaanderen kunnen 

stimuleren. Ik wil eerst samen met de VVJ, Demos, Steunpunt Jeugd Locus, de VVSG en de steden en gemeenten 

op zoek gaan naar wat een jeugdcreatieve ruimte kan betekenen voor de verschillende soorten van steden en 

gemeenten. Een aantal steden heeft daarin momenteel een voortrekkersrol met (jeugd)culturele zones: bv. 

Antwerpen, Mechelen en Leuven. Ik wil het mogelijk maken om deze kennis te delen met anderen. Bovendien 

moeten we durven kijken naar wat haalbaar is voor kleinere gemeenten. 
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In 2012 en 2013 zal tijdens de geplande vormingsmomenten ook stil gestaan worden bij de mogelijke invulling 

van de prioriteit jeugdcultuur. De rol van het jeugdwerk binnen bredeschoolnetwerken zal hier zeker aan bod 

komen.  

 

Creatief gebruik van digitale media en games stimuleren 

In het najaar 2012 lanceer ik samen met mijn collega bevoegd voor media een open oproep voor Vlaamse 

gamemakers via het Gamefonds beheerd door het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). We stellen 750 000 euro ter 

beschikking voor entertainment games (niet enkel louter commercieel), educatieve serious games (focus op 

leerplichtonderwijs) én niet-educatieve serious games (met een maatschappelijk of cultureel doel). 

 

Cultuurambassadeurs binnen jeugdverenigingen en gebruik van Brusselse cultuurwaardebon 

In 2013 start het Steunpunt Jeugd met een denktank Cultuur & Cultuureducatie. Ik denk dat dat een 

uitstekende gelegenheid is om ook het idee van cultuurambassadeurs binnen jeugdverenigingen verder te 

exploreren en zal het dan logischerwijs ook een plaats krijgen binnen de beheersovereenkomst van De 

Ambrassade. 

 

Horizontale stuurgroep cultuureducatie 

Op 29 januari 2013 organiseren CANON Cultuurcel en ACCE opnieuw de Dag van de Cultuureducatie. De 

editie van 2013 staat in het teken van meesterschap en engagement. 

 

Jeugd- en jongerenculturen zichtbaar te maken  

Ook in 2013 spendeert Klasse aandacht aan jeugd- en jongerencultuur. Via het netwerkmoment op 

jongerenmediadag willen we de aandacht voor jeugd en voor jongerencultuur dichterbij de klassieke media 

brengen  

 

Uitbouw van Vormingscentrum Destelheide en Dharts als cultuureducatief centrum voor het jeugdwerk en 

onderwijs 

In 2013 zal er voor het vormingscentrum Destelheide een Masterplanner aangeduid worden en zal er eind 2013 

een volledig Masterplan opgesteld worden. Binnen de opdracht voor de Masterplanner is een luik met betrekking 

tot de werking en uitbouw van Dharts voorzien zodat Dharts ingebed is en blijft binnen het vormingscentrum. 

 

Doelstellingsparameters 2013 

 In functie van het subsidiëren of erkennen van cultuureducatieve verenigingen: 

o Publiceren van een oproep tot indienen subsidiërings- en erkenningsaanvragen 

via de e-zine Jeugd 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Al dan niet subsidiëren of erkennen van organisaties (deadline 31.12.2013) 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van cultuureducatieve verenigingen: 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Ondersteunen van de adviescommissie 

o Afleveren van advies aan de minister (deadline 15.07.2013) 

o Opmaak en onderhandelingen subsidieovereenkomsten (deadline 01.04.2014) 

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (een voorschot per kwartaal en saldo 

2012 uiterlijk op 01.07.2013) 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van projecten cultuureducatie: 

o Publiceren van een oproep via de e-zine Jeugd 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Ondersteunen van de adviescommissie 

o Afleveren van advies aan de minister (deadline 01.03.2013, deadline 01.11.2013) 
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o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (een voorschot van 80% na 

ondertekening van het subsidiebesluit, saldo 2012 voor 01.07.2013) 

 In functie van het subsidiëren van lokale besturen (prioriteit jeugdcultuur) 

o Aanvullen informatie website, verzamelen good practices (plaatsbezoeken) 

o Opvolgen uitvoeren van de prioriteit 

o Informeren, ondersteunen gemeentebesturen 

 Deelname aan vergaderingen ACCE 

 Uitvoeren strategisch kader cultuureducatie 

 Mede-organisatie en deelname aan de Dag van de Cultuureducatie 

 Ondersteuning van het project Dharts op Destelheide door middel van subsidiering van 

de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme 

  Opmaak van een projectdefinitie voor Destelheide. Deze projectdefinitie zal de basis 

vormen voor het opmaken van een masterplan Destelheide. 

 In uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 worden in de loop van 2013 

bestuursakkoorden afgesloten met de provinciebesturen. In deze akkoorden wordt 

afgesproken welke opdrachten de provinciebesturen in de komende zes jaar zullen 

uitvoeren ter ondersteuning en stimulering van ‘Jong artistiek talent’. 

Wordt opgenomen door: team Verenigingen, team Lokaal Jeugdbeleid 

 

 

 

Strategische doelstelling 12: Kinderen en jongeren ruimte geven voor levensbreed leren  

 

Uit de Beleidsnota Jeugd: ‚De samenleving stelt steeds hogere eisen aan ouders en aan onderwijs. 

De combinatie werk-gezin, het groeiende aanbod aan gestructureerde vrije tijd buiten de schoolmuren, 

het verdunnen van de familiale netwerken, de toenemende verkeersonveiligheid, hebben gezorgd voor 

een zogenaamde achterbankgeneratie. Kinderen van ouders die sociaal, cultureel of fysiek minder 

mobiel zijn, maken dan weer veel minder gebruik van dat aanbod, waardoor je ook hier twee groepen 

kinderen krijgt: een groep met kansen, en een met minder kansen. De afgelopen legislatuur heeft het 

begrip ‚brede school‛ ingang gevonden. Hiermee wordt gedoeld op een netwerkschool, die ingebed is 

in de buurt en in het sociaaleconomische weefsel, en die van daaruit nauw samenwerkt met de ouders, 

buurt, het verenigingsleven, opvoedingsondersteuning, jeugdhulp, culturele centra,< De bedoeling is 

meervoudig, net zoals het perspectief dubbel is.‛ 

 

Het agentschap ziet zijn opdracht in het kader van het competentiedenken voornamelijk in 

de visieontwikkeling en parallel daarmee in de inzet van het meest adequate 

instrumentarium om die visie uit te voeren. 

 

 

OD 12.1 – Het agentschap evalueert en herziet de ‚criteria voor het toekennen van attesten 

aan jeugdwerkers‚ in het licht van het competentiedenken. 

 
Uit de beleidsbrief Jeugd 2013:  

Regelgeving voor attestering van jeugdwerkers (zie ook OD 9.2) 

Ik ben, samen met deskundigen uit de jeugdsector, gestart met een hervorming van de attesten voor 

jeugdwerkers.  Een gemengde werkgroep van ambtenaren en jeugdwerkers werkte – tijdens meer dan 10 
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bijeenkomsten  – een nieuw kader uit. De kern van dit voorstel zijn de vormingstrajecten voor animator, 

hoofdanimator en instructeur, die vertrekken vanuit competentieprofielen.  

Het debat over erkennen en herkennen van competenties zal op basis van het voorstel van deze gemengde 

werkgroep gevoerd worden. Ook moeten we bekijken hoe attesten van het jeugdwerk zich verhouden tot de 

Vlaamse Kwalificatiestructuur en het EVC-decreet. 

 

Veel jongeren verwerven via jeugdsector tal van competenties. Ik wil vanuit mijn bevoegdheid Jeugd en 

Onderwijs onderzoeken hoe ik bruggen kan bouwen en deze competenties van jongeren te laten valideren. Zo zal 

ik in 2013 vanuit mijn bevoegdheid Onderwijs & Vorming reeds nagaan in welke mate de reeds toegepaste 

procedure voor de erkenning van beroepskwalificaties bruikbaar is voor de opgedane ervaring binnen de sectoren 

Jeugd, cultuur en sport. 

 

Doelstellingsparameters 2013 

 Het ASCW participeert aan het traject dat leidt tot aangepaste criteria (cf. verslagen 

vergaderingen)  

Wordt opgenomen door: team Verenigingen 

 

 

 

Strategische doelstelling 13: Kinderen en jongeren fysieke ruimte geven  

 

Uit de Beleidsnota Jeugd: ‛Ook in een wereld van economische efficiëntie moet er ruimte gelaten 

voor kinderen en jongeren: om buiten te spelen, om rond te hangen, om te bewegen, om te 

mountainbiken in het bos, om op kamp te gaan. Het beleid moet hier expliciet aandacht aan besteden, 

want kinderen en jongeren die ruimte krijgen, vormen mee het cement voor een sociale cohesie. (<) 

Kinderen en jongeren hebben vooral een eigen stek nodig, een ruimte waarin ze zich af en toe kunnen 

onttrekken aan het toezicht van volwassenen. De beschikking over eigen, brandveilige en toegankelijke 

jeugdlokalen blijft een basisvoorwaarde voor het voeren van een jeugdbeleid. De verantwoordelijkheid 

hiervoor ligt vooral op het lokale beleidsniveau.‛ 

 

Vermits het gebruik van de ruimte, of de indeling van de ruimte geen bevoegdheid is van 

ons beleidsdomein, meent het agentschap zich hier te moeten beperken tot sensibiliseren en 

faciliteren. 

 

 

OD 13.1 – In samenwerking met de VVJ en Nickelodeon organiseert het agentschap de 

buitenspeeldag. Deze wordt jaarlijks geëvalueerd, waarna beslist wordt over de verdere 

organisatie van de buitenspeeldag 

 
Uit de beleidsbrief Jeugd 2013 

Recht van kinderen en jongeren om buiten te spelen en elkaar buiten te ontmoeten 

Aangezien het thema buiten spelen me nauw aan het hart ligt, blijf ik mijn schouders mee onder de 

Buitenspeeldag zetten. Ik blijf een jaarlijks sensibiliseringsmoment belangrijk vinden.  

 

Doelstellingsparameters 2013 

 Nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Nickelodeon en mogelijke andere partners 

(zie ook OD 8.6) 

 Organisatie van de buitenspeeldag 2013 (deadline 27/3/2013) 
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 Evaluatierapport buitenspeeldag 2013 

Wordt opgenomen door: team Jeugdbeleid 

 

 

OD 13.2 – Het agentschap beheert de Uitleendienst voor Kampeermateriaal (ULDK) 

 

Doelstellingsparameters 2013 

 Organiseren van de dagelijkse leiding van de ULDK  

 Organisatie van een gebruikersoverleg  

 Beheer van de website  

 Organiseren van mogelijke verhuis van de ULDK  

 Ingebruikname nieuwe reservatiesysteem voor de ontleningen  

Wordt opgenomen door: Cel Jeugdtoerisme 

 

 

OD 13.3 – Het agentschap investeert in voldoende en veilige jeugdinfrastructuur, door: 

 het onderhouden van en de vernieuwing van de eigen centra (Destelheide en De Hoge 

Rielen) 

 de gemeentebesturen te stimuleren om een beleid te voeren met het oog op de verhoging 

van de veiligheid van jeugdlokalen  

 deel te nemen aan de werkzaamheden van de Task Force jeugdverblijven 

 de subsidiëring van jeugdverblijfcentra, ADJ en de ondersteuningsstructuren  

 
Uit de beleidsbrief Jeugd 2013: 

Lokale jeugdinfrastructuur als prioriteit in de lokale en provinciale jeugd(werk)beleidsplannen. 

Ook in 2013 zullen gemeentebesturen in het kader van de prioriteit lokaal jeugdbeleid werk kunnen maken van 

een brandveiligheidsbeleid ten aanzien van de jeugdlokalen op hun grondgebied.  

 

Investeren in de infrastructuur van de centra De Hoge Rielen en Destelheide, en uitvoering van het Masterplan 

De Hoge Rielen 

In 2013 zal er voor het vormingscentrum Destelheide een Masterplanner aangeduid worden en zal er eind 2013 

een volledig Masterplan opgesteld worden. Op die manier wordt niet langer ad hoc, maar met een toekomstvisie 

gewerkt.Binnen de opdracht voor de Masterplanner is een luik met betrekking tot de werking en uitbouw van 

Dharts voorzien zodat Dharts ingebed is en blijft binnen het vormingscentrum. 

Het trekkershotel op De Hoge Rielen opent zijn deuren in 2013. 

 

Het nieuwe reglement voor het verlenen van investeringssubsidies voor sectorale jeugdinfrastructuur wordt 

operationeel in 2013. De prioriteit zal gaan naar infrastructuur die wordt gebruikt voor de werking van 

bovenlokale jeugdwerkinitiatieven en vrijetijdsinitiatieven van en voor kinderen en jongeren uit een ruime regio. 

 

Jeugdverblijven en toerisme 

Ook in 2013 wordt er verder gezocht naar passende oplossingen voor de zonevreemde jeugdverblijven. 

 

Evaluatie en bijsturing van het decreet jeugdverblijfcentra 

Het decreet houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw 

Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme' werd op 6 juli bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Het gaat van kracht 

per 1 januari 2013. De filosofie en de algemene principes van het decreet van 2004 blijven behouden. Er werd 

vooral gewerkt aan de pijnpunten (procedures, administratieve lasten). Zo is er nog steeds de link met het decreet 

Toerisme voor Allen. Opdat een jeugdverblijfcentrum of hostel subsidies kan krijgen in het kader van dit decreet, 
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moet het erkend zijn in het kader van het decreet ‘Toerisme voor Allen’ als een jeugdverblijfcentrum type A, B of 

C of als hostel. 

 

Er wordt nog steeds voorzien in twee ondersteuningsstructuren. Die moeten instaan voor de ondersteuning van 

de sector van de jeugdverblijfcentra enerzijds, en de sector van de hostels anderzijds. Daarnaast kunnen die 

ondersteuningsstructuren ook gesubsidieerd worden voor de uitbating van mogelijke eigen centra. Ook de 

werkings- en een personeelssubsidie voor de jeugdverblijfcentra en hostels blijven behouden. De 

personeelssubsidie dient om de verdere uitbouw van een centrum te garanderen, terwijl de werkingssubsidie een 

stimulans blijft om zoveel mogelijk jeugdwerk en jeugd te herbergen. Het jeugdwerk blijft de bevoorrechte groep. 

Zo moet er een lagere prijscategorie voorzien worden voor het jeugdwerk, kunnen jeugdwerkgroepen vroeger 

boeken en ontvangen de uitbaters een hogere werkingssubsidie naarmate ze meer jeugdwerk huisvesten. 

In 2013 lanceer ik de oproep voor de aanvragen conform de nieuwe procedures van het decreet voor de 

subsidieperiode 2014 – 2017. 

 

Subsidiëring Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme 

De vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ) zal verder gesubsidieerd worden op basis van het decreet. 

Een verschil met voorheen is dat het nu gaat om vierjaarlijkse subsidieperiodes in plaats van driejaarlijkse.  

 

Doelstellingsparameters 2013 

 Onderhouden en vernieuwen van de eigen centra Destelheide en De Hoge Rielen 

 Deelname aan de Task Force jeugdverblijven 

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van jeugdverblijven, ADJ en de 

ondersteuningsstructuren: 

o Publiceren van een oproep via de e-zine Jeugd 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Advies aan de minister in verband met personeelssubsidies voor 15 september 

2013  

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (voor aanvragen werkingssubsidies 

hostels en jeugdverblijfcentra: deadline  1 mei 2013, voor personeelssubsidies: 

voorschot per kwartaal, saldo voor 1 juni 2013, voor CJT en VJH: voorschot per 

kwartaal, saldo voor 1 juni 2013, voor vzw ADJ: voorschot per kwartaal, saldo 

voor 01 juni 2013) 

o Opnemen taak waarnemer binnen de AV en Raad van Bestuur van ADJ 

(aanwezigheid AV en Raad van Bestuur). 

Wordt opgenomen door: Cel Jeugdtoerisme 

 

 

 

Strategische Doelstelling 14 – Kinderen en jongeren ruimte geven voor welbevinden  

 

Uit de Beleidsnota Jeugd: ‚De groei van het buitengewoon onderwijs, van de wachtlijsten in de 

geestelijke gezondheidszorg en bijzondere jeugdzorg, de toenemende mediatisering van kinderen en 

jongeren< wijzen op een toenemende complexiteit van het jong zijn, en dus ook van de complexiteit 

van het opvoeden van wie jong is. Jeugdbeleid kan niet losgezien worden van een welzijnsbeleid ten 

aanzien van kinderen en jongeren. Aandachtspunten hierin zijn armoede, geweld bij en met kinderen 

en jongeren, een goede kinderopvang, een toegankelijke en participatieve hulpverlening, een gezonde 

levensstijl. De Vlaamse Regering streeft naar gelijke kansen voor iedereen. Als minister van gelijke 

kansen werk ik aan het bestrijden en voorkomen van achterstellingsmechanismen die het gevolg zijn 
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van gender, seksuele identiteit, handicap en een gebrek aan toegankelijkheid. De kernopdracht voor 

deze regeerperiode is het terugdringen van de ongekwalificeerde uitstroom. Als minister van jeugd kan 

en wil ik een aantal flankerende maatregelen nemen om die opdracht maximaal te ondersteunen.‛ 

 

Het agentschap probeert het gelijke kansenbeleid te integreren in het eigen instrumentarium 

en zal het diversiteitsaspect als aandachtspunt mee opnemen in onderzoeksopdrachten. 

 Opvolgen begeleidingsopdracht ‚Bruggen slaan tussen armenverenigingen en 

jeugdbewegingen 

 

 

OD 14.1 – De openheid en toegankelijkheid van het jeugdwerk versterken  

 
Uit de beleidsbrief Jeugd 2013:  

Openheid bevorderen ten aanzien van homoseksualiteit en transgender 

We merken nog veel te veel dat ook het jeugdwerk in haar aanbod, vorming e.d. vaak onbedoeld stereotype 

beelden gebruiken vandaar dat ik o.m. samen met de administratie Gelijke Kansen zal bekijken hoe we 

jeugdwerkers en jeugdverenigingen kunnen sensibiliseren rond ‘omgaan met seksuele oriëntatie en 

genderidentiteit’.  Jeugd en Seksualiteit en Wel Jong Niet Hetero zijn hiervoor belangrijke partners. Ook zal ik 

naar aanleiding van de besprekingen over de beheersovereenkomst bekijken of en welke rol De Ambrassade hierin 

kan spelen en verwijs ik ook graag naar de projectoproep in het kader van het decreet Vlaams Jeugd en 

kinderrechtenbeleid van 20 januari 2012. 

 

Toegankelijkheid van jeugdlokalen2 

Toegankelijkheid van infrastructuur is één van de generieke doelstellingen in de door de Vlaamse Regering 

goedgekeurde doelstellingen 2010-2014.  Op basis van het onderzoek van vzw Enter over de toegankelijkheid van 

jeugdlokalen en jeugdhuizen, liet ik de website www.toegankelijkejeugdlokalen (of ook www.toeje.be) 

ontwikkelen.  

Ik wil in 2013 het gebruik van de website afwachten en evalueren alvorens volgende stappen te zetten.  

 

Inclusie stimuleren (zie ook OD 8.3) 

Uit het jeugdbewegingsonderzoek (2010) bleek reeds eerder dat jeugdbewegingslidmaatschap erfelijk is. 83,2% 

van de ouders van de huidige leden is zelf ook lid geweest van een jeugdbeweging. Samen met de 

jeugdbewegingen vind ik het belangrijk dat alle kinderen en jongeren kennismaken met de jeugdbeweging en dat 

erfelijkheid minder determinerend is voor het lidmaatschap.  Hiervoor zal ik samen met de jeugdbewegingen 

reeds een 1e (test) lespakket voor het lager onderwijs presenteren n.a.v. Dag van de Jeugdbeweging 2012. 

Dit lessenpakket zal in het schooljaar 2012-2013 uitgetest worden om dan voor het schooljaar 2013-2014 een 

methodiek te ontwikkelen om via het onderwijs jongeren te laten proeven van de jeugdbeweging zowel voor 

lagere schoolkinderen als 1e graad secundair onderwijs. Ook willen we een specifiek pakket rond engagement voor 

jongeren uit de tweede en derde graad  secundair onderwijs. 

 

Doelstellingsparameters 2013 

 In functie van het erkennen, subsidiëren en opvolgen van landelijk georganiseerde 

verenigingen (meer specifiek de vzw Wel Jong, Niet Hetero): 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Ondersteunen van de adviescommissie 

o Afleveren van advies aan de minister (deadline 15.07.2013) 

o Opmaak en onderhandelen subsidieovereenkomst (deadline 01.04.2014) 

                                                           
2
 VIA SD52/PACT SD13 

http://www.toegankelijkejeugdlokalen/
http://www.toeje.be/
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o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (een voorschot per kwartaal en saldo 

2012 uiterlijk op 01.07.2013) 

 Aandacht voor gelijke kansen in onderzoeksopdrachten: bij de rapportage van de 

resultaten wordt er waar zinvol en mogelijk aandacht besteed aan geslacht specifieke 

cijfers met gender en etniciteit als aandachtspunt en cijfers over LGTB jongeren (Lesbisch, 

Gay, Transgender en Biseksueel)  

 Minstens twee maal per jaar organiseert het agentschap een vergadering van het 

Permanent Armoedeoverleg (PAO) Jeugd  

 In functie van het subsidiëren en opvolgen van projecten ter uitvoering van het 

jeugdbeleidsplan: 

o Publiceren van een oproep via het e-zine Jeugd 

o Dossierbeheer van de ontvangen dossiers 

o Tijdig afleveren van advies aan de minister  

o Tijdig en correct uitbetalen van de subsidies (voorschot van 80% na 

ondertekening van het subsidiebesluit, saldo van 20 % nadat we de 

verantwoordingsstukken ontvangen – de saldodata worden bepaald in functie 

van de individuele projectduur). 

Wordt opgenomen door: team Verenigingen, team Jeugdbeleid 

 

 

 

Strategische doelstelling 15: Naar een inclusief en integraal jeugdbeleid  

 

Uit de Beleidsnota Jeugd: ‚In het Regeerakkoord werd reeds de kaart getrokken van het volwaardig 

categoriaal jeugdbeleid. Kaderend in Vlaanderen in Actie vormt de bestrijding van achterstelling, 

armoede en uitsluiting een permanent aandachtspunt en een harde prioriteit.‛ 

 

Het agentschap treedt hier eerder als regisseur en coördinator op, eerder dan als actor.  Via 

Jeugdbeleidsplan en JoKER worden andere beleidsdomeinen immers uitgenodigd mee te 

bouwen aan een categoriaal Jeugdbeleid. 

 

 

OD 15.1 – Het agentschap staat in voor de voorbereiding van het jeugdbeleidsplan 2011-2014 

en voor de rapportage over de uitvoering ervan. 

 
Uit de beleidsbrief Jeugd 2013: 

Elke Vlaamse Regering geeft via het VJP aan hoe zij werkt aan een transversaal beleid voor kinderen en jongeren. 

Met het VJP streef ik ernaar dat alle kinderen en jongeren met dezelfde talenten gelijke kansen krijgen, dat we de 

ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren verhogen, dat kinderen en jongeren de ruimte krijgen om kind of 

jongere te zijn en dat kinderen en jongeren volwaardig kunnen participeren aan het maatschappelijk leven. 

In het voorjaar van 2013 stel ik het eerste tussentijds rapport voor het Vlaams Jeugdbeleidsplan en het Vlaams 

Actieplan Kinderrechten voor. Op basis van dit verslag ga ik het gesprek aan met mijn collega’s binnen de 

Vlaamse Regering. Ook zal ik aan De Ambrassade vragen om mij een rapport over de uitvoering van het Vlaams 

Jeugdbeleidsplan per Vlaamse minister te bezorgen met aandachtspunten.  In de loop van 2013 bekijk ik samen 

met De Ambrassade de organisatie van een opvolger voor het JET-congres (Jong & Energiek Toekomstcongres).  

 

Ook voor het Jongerenpact 2020 voorzie ik een jaarlijks opvolgingsmoment. De details daarvan wil ik, in 

samenspraak met De Ambrassade en andere actoren, begin 2013 duidelijk hebben. 
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Doelstellingsparameters 2013 

 Uitvoering geven aan de acties voor het agentschap uit het Jeugdbeleidsplan 2010 – 2014 

 Eerste tussentijdse rapportage over de uitvoering door alle betrokken partijen (maart 

2013) 

 Vastleggen van kernindicatoren voor het opvolgen van de algemene 

beleidsdoelstellingen (maart 2013) 

Wordt opgenomen door: team Jeugdbeleid 

 

 

OD 15.2 – Het agentschap staat in voor de coördinatie van de uitvoering van het 

kinderrechtenverdrag (IVRK), voor wat de Vlaamse overheid betreft, o.a. door: 

 in te staan voor de coördinatie van het Vlaamse deel van de Belgische verslaggeving over 

de uitvoering van het IVRK en het Vlaams actieplan in uitvoering van de 

slotbeschouwingen van het VN-comité van 2 juni 2010 

 deel te nemen aan de werkzaamheden van de Nationale Commissie voor de Rechten van 

het Kind 

 in te staan voor de coördinatie van het ‚netwerk aanspreekpunten jeugd- en 

kinderrechtenbeleid‛ 
 

Uit de Beleidsbrief Jeugd 2013: 

Op basis van de onderzoeken naar het Vlaamse middenveld kinderrechten en de NCRK zal ik de acties uit het 

Vlaams Jeugdbeleidsplan en Vlaams Actieplan Kinderrechten voor de periode 2012-2014 verder concretiseren 

vanuit een globale visie op het kinderrechtenbeleid.  

 

Ook voor de beleidsperiode 2012-2013 blijft de seksuele integriteit van de minderjarige een belangrijk 

aandachtspunt. Zo verleen ik mijn medewerking aan de organisatie op 17 december 2012 van een studiedag over 

dit thema door Sensoa. Bedoeling moet zijn om op basis van goede voorbeelden de jeugdhulpverlening in contact 

te brengen met de ervaring en de behoeften van onder meer de jeugdsector. Op de studiedag zullen de resultaten 

voorgesteld worden van de doorontwikkeling van het raamwerk Beleid en Seksualiteit van Sensoa en Child Focus 

naar de jeugdsector. Ook heb ik aan Sensoa de opdracht gegeven om in het voorjaar 2013 in te staan voor een 

vorming op basis van het doorontwikkelde raamwerk. Hierbij aansluitend zal ik ook in 2013, i.s.m. mijn collega  

bevoegd voor Welzijn het Forum Kindermishandeling vanuit een kinderrechtenperspectief van nabij volgen en 

werken aan een verbreding van de aandacht van het forum naar andere Vlaamse bevoegdheden zoals welzijn, 

zoals sport, onderwijs en jeugd.  Verder hoop ik dat jeugdverenigingen verder aan de slag gaan met seksuele 

integriteit van de minderjarige binnen hun organisatie.  

 

Uit het rapport van de kinderrechtencommissaris ‘geweld, gemeld en geteld’ bleek dat ook binnen de jeugdsector 

geweld telt. De Vlaamse Jeugdraad zal in nauwe samenwerking met de jeugdorganisaties hiervoor een traject 

afleggen. Als Vlaams minister van Jeugd wil ik nauw betrokken zijn bij dit traject. 

 

In het VAK werd het engagement aangegaan om een kinderrechtenmonitor te ontwikkelen. In het najaar van 

2012 zal hiervoor een verkennende fase verlopen waarin literatuur en voorbeelden uit binnen- en buitenland 

bestudeerd worden. Daarnaast worden verkennende gesprekken gevoerd met andere betrokken administraties om 

de krijtlijnen vast te leggen. In 2013 worden de indicatoren zelf vastgelegd en verzameld. Waar mogelijk werken 

we in overleg met de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind en de andere overheden. (zie ook OD 

10.1) 

 

In het belang van kinderen en jongeren is het belangrijk dat er een duidelijke afbakening komt van welke 

organisatie wat doet binnen de kinderrechten. Vandaar dat ik aan een nota ‘Kinderrechten’ zal werken o.b.v. 
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onder meer de veldtekening en het debat in het Parlement hierover. In deze nota wil ik de visie van de Vlaamse 

Overheid op kinderrechten en de verschillende taken en functies die hiervoor zijn expliciteren.  

 

Andere instrumenten voor een jeugd- en kinderrechtenbeleid 

In samenwerking met mijn collega bevoegd voor bestuurszaken wens ik te werken aan een duidelijker mandaat 

en profiel voor ambtenaren met een horizontale opdracht, in het bijzonder voor de aanspreekpunten jeugd- en 

kinderrechtenbeleid. Daarbij zal ik ook veel aandacht vragen voor vorming en coaching. De reflectiegroep zal ik 

ook in de toekomst systematisch betrekken bij belangrijke beleidskeuzen op het vlak van jeugd en kinderrechten. 

 

Doelstellingsparameters 2013 

 Deelname aan en sturing van de werkzaamheden van de Nationale Commissie Rechten 

van het Kind:  

 Dossierbeheer: advies IF, dotatiebesluit met inbegrip tijdige en correcte uitbetaling 

Vlaamse bijdrage begroting  

 Opvolging begroting, externe evaluatie NCRK, sjabloon volgende rapportage, 

indicatoren, klachtenprotocol… 

 Opvolging van het onderzoek veldtekening middenveld kinderrechten Vlaanderen 

d.m.v. voorbereiding parlementaire hoorzitting,  

 Afwerken en uitvoeren visienota kinderrechten  

 Opvolging engagementsverklaring 29 februari 2012 en evt. conclusies studiedag 17 

december 2012 m.b.t. seksualiteitsbeleid in de jeugdsector 

 Dossierbeheer  en opvolgen opdracht aan Sensoa  m.b.t. aanbieden van vorming aan de 

jeugdsector op basis van het doorontwikkelde raamwerk.  

 Opvolging Vlaams Forum Kindermishandeling  

 Opvolging Europese en internationale fora kinderrechten 

 Uitvoering geven aan de acties voor het agentschap uit het Vlaams Actieplan 

Kinderrechten 2011 – 2014 (tussentijds rapport: zie OD 5.1) 

 Organisatie van vergaderingen van de reflectiegroep jeugd- en kinderrechtenbeleid 

(streefcijfer: drie per jaar) 

 Actualiseren van de handleiding voor de aanspreekpunten op basis van de nota 

kinderrechten en organiseren van vorming  

Wordt opgenomen door: team Jeugdbeleid 

 

 

OD 15.3 – Het agentschap staat in voor de controle van de kind- en jongereneffectrapportage 

(JoKER) 
 

Uit de Beleidsbrief Jeugd 2013: 

Twee jaar na de enting van de JoKER-toets op de RIA heeft mijn administratie aan het Kenniscentrum 

Kinderrechten gevraagd om daar een evaluatie van door te voeren. De resultaten van het onderzoek en het 

antwoord van de administratie werden in juni 2012 met de leden van de reflectiegroep besproken. Er is, aldus 

KEKI, een basisspanning tussen ‘mainstreamen’ en ervoor zorgen dat de eigenheid van het jeugd- en 

kinderrechtenperspectief niet verloren gaat. 

Mijn administratie werkte mee aan de initiatieven van de Dienst Wetsmatiging, zoals het schrijven van een 

consultatiecode en het herschrijven van het RIA-sjabloon, de RIA-leidraad en de RIA-omzendbrief. Aan de 

regelgevingsagenda werd de JoKER toegevoegd. Daarnaast was er de inbreng van het perspectief van kinderen 

en jongeren en dat van kinderrechten en mensenrechten binnen de ‘Quick Scan Duurzame Ontwikkeling’, een 

instrument dat ontwikkeld werd om belangrijke effecten op de verschillende pijlers van duurzame ontwikkeling 



 

50 
 

(sociaal, ecologisch, economisch en institutioneel) te identificeren, met specifieke aandacht voor kwetsbare 

groepen.  

 

Ter versterking van het inhoudelijke jeugd- en kinderrechtenperspectief zal mijn administratie werk maken van 

een nieuwe JoKER-handleiding waarbij zal rekening gehouden worden met de aanbevelingen van KEKI. Daarbij 

zal voor begeleidende vorming gezorgd worden in het kader van de RIA-opleiding en, zo nodig, via eigen 

vorming.  

 

 

Doelstellingsparameters 2013 

 Het afleveren van adviezen over de naleving van de JoKER-toets bij ontwerpdecreten 

 Opmaak van een nieuwe JoKER-handleiding op basis van de evaluatie van de JoKER en 

nieuwe RIA-omzendbrief en organisatie van vorming (eenmaal RIA-omzendbrief is 

goedgekeurd) 

 Overleg met Dienst Wetsmatiging (consultatiecode, RIA-sjabloon, RIA-leidraad en RIA-

omzendbrief), het team Duurzame Ontwikkeling (Quick Scan) en diensten die werken 

aan de voorbereiding van een nieuwe wetgevingstoets.  

Wordt opgenomen door: team Jeugdbeleid 

 

 

O.D. 15.4 – Het agentschap stelt een omgevings- en behoefteanalyse op ten behoeve van het 

volgende jeugdbeleidsplan  

 

Doelstellingsparameters 2013 

 In functie van de omgevingsanalyse voor het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-

2019 (juni 2013): 

o Samenstelling stuurgroep 

o Verzamelfase feiten en cijfers  

o Verkennende gesprekken en focusgroepen, waarbij ten minste de volgende 

actoren worden betrokken (zie ook OD 10.3 opvolging Jongerenpact): 

- 1° de jeugdsector; 

- 2° andere verenigingen zonder winstoogmerk voor of door 

kinderen en jongeren, die door hun omvang, opzet of inhoud 

relevantie hebben voor de Vlaamse Gemeenschap; 

- 3° deskundigen inzake de jeugd; 

- 4° vertegenwoordigers van lokale en provinciale besturen en de 

Vlaamse Gemeenschapscommissie. 

 Eindredactie omgevingsanalyse 

 Insteek Jeugd in regeerbijdrage Vlaamse administratie 

 In functie van het formuleren van ontwerpdoelstellingen: 

o Coördinatie en selectie belangrijkste beleidsuitdagingen 

o bepalen prioriteiten VJKRP  

o Per prioriteit omgevingsanalyse specifiëren 

o Thematische werkgroepen organiseren 

Wordt opgenomen door: team Jeugdbeleid 
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§3 Organisatieontwikkeling 
 

Strategische doelstelling 16: Het Agentschap verhoogt verder de maturiteit van de eigen 

organisatie conform de leidraad Organisatiebeheersing van IAVA. 

 

Gelet op de oefening organisatieontwikkeling zal het agentschap in eerste instantie verder 

werken aan het bereiken van maturiteitsniveau 3 voor alle thema’s van de leidraad.  

 

Het agentschap maakt gebruik van de conclusies uit de zelfevaluatie om verdere 

verbeteracties uit te werken. Het agentschap wil zich namelijk profileren als een 

doeltreffende organisatie met gemotiveerde en deskundige medewerkers. 

 

Met betrekking tot het doelstellingen- en risicobeheer zal het agentschap in 2013, naast de 

traditionele opmaak, opvolging  en rapportering van en over het OP, inzetten op het 

vergroten van de transparantie omtrent doelstellingen- en risicobeheer. 

 

Doelstellingsparameters 2013: 

 Gebruik van een systematiek voor het opvolgen van de doelstellingen uit het OP en de 

toegevoegde acties op vraag van de ministers en de VR (06.2013; 09.2013 en 12.2013) 

 Het opnemen van engagementen tot het bekomen van een geïntegreerde digitale 

doelstellingenrapportage ism het Departement CJSM, het agentschap Kunsten&Erfgoed 

en het Departement Bestuurszaken 

 Het uitrollen van het BCM-plan ASCW, in samenwerking met de betrokken partners 

(31.12.2013) 

 Het opstellen van een visienota inzake inspectie, obv de aandachtspunten uit de thema-

audit inspecties, uitgevoerd door IAVA in 2012 (31.12.2013) 

 Het organiseren van een strategische managementdenkdag (06.2013) 

Wordt opgenomen door: Diensten van de Administrateur-Generaal (DAG) 

 

Voor het voeren van een adequaat middelenbeleid zal het agentschap in 2013, naast het 

uitvoeren van de traditionele financiële processen, enkele projecten van nabij opvolgen.  

 

Doelstellingsparameters 2013: 

 Uitvoering geven aan de begrotingscyclus, conform de begrotingsinstructies en het 

Rekendecreet 

 Het intern onderzoeken hoe het rekendecreet en de uitvoeringsbesluiten invulling 

krijgen in de concrete werking 

 Uitvoering geven aan de procedures verbonden met Orafin 

 Het implementeren van Buteo2 

 Het opvolgen van het sleutelproject ‚optimalisering en vernieuwing financieel 

instrumentarium‛ binnen het meerjarenprogramma Slagkrachtige overheid 

 De ontwikkeling van een systematiek om middelen toe te wijzen aan OD’s of processen, 

met een beschrijving van de randvoorwaarden voor toepassing 

 De ontwikkeling van een gestructureerd en overzichtelijk afsprakenkader Facilitair 

Management, te ontsluiten via extranet 

Wordt opgenomen door: Diensten van de Administrateur-Generaal (DAG) 
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In functie van een adequaat HRM-beleid zal het agentschap naast het uitvoeren van de 

traditionele en verworven HRM-procedures verder uitwerking geven aan het optimaliseren 

van diverse HR-instrumenten.   

 

Doelstellingsparameters 2013: 

 Uitvoering geven aan het e-PLOEG-project waarin het agentschap mee als piloot 

fungeert (continu) 

 Deelname aan personeelsbevragingen, alsook gevolg geven aan de eventuele 

aandachtspunten die hieruit voortkomen (31.12.2013) 

 Optimaal benutten van de opportuniteiten uit het traject loopbaanbegeleiding voor A1’s 

(continu) 

 Uitvoering geven aan het personeelsplan 2013-2015 volgens de richtlijnen van de VR 

(koppeling met OP)  

 Omschrijven van de gewenste organisatiecultuur in een waardenboek voor de 

medewerkers van het agentschap 

Wordt opgenomen door: Diensten van de Administrateur-Generaal (DAG) 

 

Vanuit het voeren van een  intern en extern communicatie- en informatiebeleid werkt het 

agentschap de bestaande en toekomstige communicatie-acties uit binnen het kader van een 

communicatieplan. Het agentschap voert de IT-initiatieven uit binnen het kader van een IT-

jaarplan. Bovendien werkt het agentschap samen met andere actoren binnen het ministerie 

CJSM via het Communicatie-overleg en de IT-taskforce.  

 

Doelstellingsparameters 2013: 

 Het verder vorm geven van een archiefbeleid obv het algemene archiefbeleid (zowel 

fysisch als digitaal archiveren) 

 Uitwerken van een concept van het gegevensbeheer in een datawarehouse  

 Het beheer en ontwikkelen van de websites www.sociaalcultureel.be, 

www.bibliotheekstatistieken.be, www.cultuurcentraincijfers.be  en 

www.aanbodpodium.be met het oog op een verbeterde ontsluiting van informatie en het 

versterken van de betrokkenheid van stakeholders ten aanzien van het agentschap. 

 Het gevolg geven aan de aandachtspunten uit het KTO betreffende de communicatie-

instrumenten 

 Introduceren van een bibliotheeksoftwaretool voor het documentatiecentrum, als opstap 

naar een betere ontsluiting van relevante vakliteratuur. 

 Het exploreren van een gemeenschappelijk digitaal dossieropvolgingssysteem in 

samenwerking met het Departement CJSM en het agentschap Kunsten&Erfgoed 

Wordt opgenomen door: Diensten van de Administrateur-Generaal (DAG) 

 

 

 

Strategische doelstelling 17: Het Agentschap realiseert meetbare efficiëntiewinsten 

 

OD 17.1 – Het agentschap engageert zich tegenover de bevoegde ministers om het reëel 

aantal medewerkers, uitgedrukt in koppen, te verlagen met 6% ten opzichte van 30.06.2009. 

 

http://www.aanbodpodium.be/
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Doelstellingparameters 2013: 

 Gericht vervangen van medewerkers 

Wordt opgenomen door: Diensten van de Administrateur-Generaal (DAG) 

 

 

OD17.2 – Het agentschap participeert actief aan de projecten van het meerjarenprogramma 

‘Slagkrachtige Overheid’. 

 

Doelstellingparameters 2013: 

 Medewerking aan de voorziene acties voor het sleutelproject inzake de rationalisatie van 

de managementondersteunende diensten voor het beleidsdomein CJSM, aangestuurd en 

opgevolgd in de betreffende managementcomité’s 

 Medewerking aan de voorziene acties voor het sleutelproject inzake de rationalisatie van 

de managementondersteunende diensten organisatiebreed, aangestuurd en opgevolgd in 

het CAG via de werkgroep MOD-MOFHet uitwerken van de nodige 

managementondersteunende rapportering binnen het kader van de rationalisatie van de 

managementondersteunende diensten voor het beleidsdomein CJSM 

 Een actueel rapport met het percentage MOF-functies binnen het agentschap t.o.v. het 

totale personeelsaantal van het agentschap (deadline 12.2013) 

 Het uitwerken van het reservatiesysteem voor de Uitleendienst Kampeermateriaal als 

project binnen het meerjarenprogramma slagkrachtige overheid 

 Het opvolgen van het sleutelproject inzake optimalisering en vernieuwing financieel 

instrumentarium binnen het meerjarenprogramma Slagkrachtige overheid 

 Medewerking aan de voorziene acties voor het sleutelproject inzake modern HR-beleid 

(meer specifiek de trajecten omtrent leiderschap, selectie middenkader & tijdelijke 

mobiliteit) 

 Het opvolgen en benutten van Kañooh, als onderdeel van het programma slagkrachtige 

overheid, voor het ontwikkelen en beheren van websites voor het agentschap  

Wordt opgenomen door: Diensten van de Administrateur-Generaal (DAG) 

 

 

OD 17.3 – Het agentschap voert voor zijn eigen personeel een diversiteitsbeleid waarin 

bijzondere aandacht gaat naar de doelgroepen gender, allochtonen en personen met een 

handicap. 

 

Doelstellingparameters 2013: 

 Optimaal gebruiken van beschikbare tools om kansengroepen te bereiken bij wervingen 

(contactname organisaties die kansengroepen vertegenwoordigen – lijst 

emancipatiezaken, contactname toegewezen consulenten van VDAB bij contractuele 

vacatures – behouden anysurferlabel voor www.sociaalcultureel.be) 

 Aandacht voor kansengroepen bij het aanwerven van jobstudenten en/of stagairs 

 Inzetten op retentie en talentontwikkeling bij kansengroepen door alle medewerkers van 

het agentschap te stimuleren om (al dan niet door emancipatiezaken aangepaste) VTO-

activiteiten te volgen. 

 Medewerking verlenen aan de initiatieven van emancipatiezaken door hun activiteiten 

en campagnes bekend te maken binnen het agentschap (extranet & affichecampagnes) 
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 Deelname aan de werkgroep diversiteit binnen ministerie CJSM onder leiding van de 

MOD CJSM 

 Een rapport met het percentage van de vooropgestelde doelgroepen binnen het 

bestaande personeelsbestand (maart 2013) 

Wordt opgenomen door: Diensten van de Administrateur-Generaal (DAG) 

 

OD 17.4 – Het agentschap voert voor zijn eigen personeel een welzijnsbeleid 

 

Doelstellingparameters 2013: 

 Uitwerken en implementeren van een re-integratiebeleid en focussen op een 

aanwezigheidsbeleid 

 Werkomgeving creëren waar medewerkers met plezier naar het werk komen en 

aandacht voor de gezondheid van medewerkers 

 Opvolging geven aan de jaarlijkse welzijnsrondgangen in de verschillende vestigingen 

Wordt opgenomen door: Diensten van de Administrateur-Generaal (DAG) 
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5. Personeel 
 

§1 Kader 

 

Bij de opmaak van de personeelsplanning voor 2013 moet het agentschap met verschillende 

richtlijnen over personeelsaantallen en personeelsformatie rekening houden. 

 

 VTE-norm (bruto VTE voor juni 2014 moet gelijk of lager zijn dan bruto VTE voor juni 

2009), norm opgenomen in de beheersovereenkomst. Concreet: bruto VTE juni 2009 

bedroeg 123 VTE 

 

 Koppen-norm:  aantal koppen op 30 juni 2014 moet 6% lager zijn dan het aantal koppen 

op 30 juni 2009: niveau Vlaamse Overheid, implementatie voor het agentschap:  123 

wordt maximaal 115 koppen  

 

 Budget-norm:  het personeels(gerelateerde) budget 2014 op niveau Vlaamse overheid 

moet 60 miljoen euro lager zijn dan het personeels(gerelateerde) budget 2011. Voor het 

agentschap betreft dit 141000 euro in 2013 en 211000 euro recurrent vanaf 2014. 

Bovendien zal daarbovenop de besparingsinspanning ‘100 mio Raamakkoord’ voor 2013 

ook in het agentschap voelbaar zijn. De concrete vertaling van deze maatregelen zijn bij 

het opstellen van dit OP en PEP nog niet gekend. 

 

 MOF-functies: aandeel in de vermindering van het aantal MOF-functies  (10% niveau 

Vlaamse Overheid) 

 

 Normen en streefcijfers uit het diversiteitsplan van het agentschap: 

Conform de beheersovereenkomst 2011-2015 van het ASCW is er een gelijke kansenplan uitgewerkt. 

Hierin richten we op ons wat op niveau Vlaamse Overheid voorgesteld wordt. 

Naast de ‚normen‛ wil het ASCW ook maximaal waarmaken wat in de streefcijfers inzake diversiteit, 

is opgenomen  : 

 

1.  4 %(streefdoel) medewerkers van allochtone afkomst  

2.  3 % medewerkers met een arbeidshandicap   

3.  Evenwicht naar gender in leidinggevende posities 

4.  Aandeel ervaren werknemers (+45 jarigen)  

5.  Aandeel kortgeschoolden (medewerkers op niveau D)  

 

§2 Nieuw Personeelsplan 2013-2015  

 
1. Toestand as is 

 

Conform de onderrichtingen van de Vlaamse Regering (VR/2009/24.04/DOC.0572) maakte 

het agentschap een nieuw personeelsplan op voor de periode 2013-2015. 
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Onderstaande tabellen geven een overzicht van het totale aantal functies per rang, het aantal 

werknemers (in koppen) en het aantal vacatures op datum van 1 december 2012. Voor de 

Uitleendienst voor kampeermateriaal wordt een apart overzicht gegeven daar het hier gaat 

om een DAB. 

 

Schematisch overzicht Hoofdbestuur en VCC-Voeren 

 

 
 
 Schematisch overzicht Uitleendienst kampeermateriaal 

 

 
 

Tot. Stat. Contr. Tot. Stat. Contr.

A3 1 0 1 0 0 0 1

A2A afdelingshoofd 2 2 0 0 0 0 2

A2M hoofdadviseur 0 0 0 [2] [2] 0 [2]

A2 directeur 1 1 0 0 0 0 1

A2 adviseur 6 6 0 0 0 0 6

A1 projectleider [1] [1] 0 [3] [3] 0 [4]

A1 adjunct van de directeur 39 39 0 0 0 0 39

Subtitaal niveau A1 49 49 0 0 0 0 49

B3 leiding. Hoofddeskundige 0 0 0 0 0 0 0

B3 expert hoofddeskundige 0 0 0 0 0 0 0

B2 hoofddeskundige 1 1 0 1 1 0 2

B1 deskundige 7 6 1 0 0 0 7

Subtotaal niveau B 8 7 1 1 1 0 9

C3 leiding. Hoofdmedewerker 0 0 0 1 1 0 1

C3 expert hoofdmedewerker 0 0 0 0 0 0 0

C2 hoofdmedewerker 6 6 0 3 3 0 9

C1 medewerker 13 13 0 3 3 0 16

Subtotaal niveau C 19 19 0 7 7 0 26

D3 leiding. Hoofdassistent 0 0 0 0 0 0 0

D3 expert hoofdassistent 0 0 0 0 0 0 0

D2 hoofdassistent 5 5 0 2 2 0 7

D1 assistent 15 8 7 2,8 2,8 0 17,8

Subtotaal niveau D 20 13 7 4,8 4,8 0 24,8

Totaal 96 88 8 12,8 12,8 0 108,8

Totaal agentschap 

(hoofdbestuur + VCC-

Voeren)

AS IS 31/12/2012

Algemeen totaal
Bezette functies Vacante functies

Totaal ULDK

Tot. Stat. Contr. Tot. Stat. Contr.

C1 medewerker 2 0 2 0 0 0 2

D2 hoofdassistent 12 0 12 0 0 0 12

D1 assistent 4 0 4 0 0 0 4

Totaal 18 0 18 0 0 0 18

AS IS 31/12/2012

Vacante functies
Algemeen totaal

Bezette functies
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2. Personeelsplan TO BE 

 

2.1 Evolutie naar de gewenste situatie 

 

 

 
 In 2013 worden 2 nieuwe adviseurs voorzien. Voor de afdeling Jeugd wordt een A2 voorzien 

voor een teamverantwoordelijke binnen het team Lokaal Jeugdbeleid. Bij de afdeling VOLC 

gaat het om een functie van adviseur binnen de staf.  

 Er zijn geen wijzigingen in de groep van adjuncten van de directeur (A1), naar aanleiding 

van de bevorderingspaden naar de voornoemde adviseursfuncties zijn er wel 2 openstaande 

plaatsen op niveau A1.  

 Alle functies op niveau A1 zijn ingenomen, er is 1 functie waarvan de titularis gedetacheerd 

is. 

 

 
 

 Er wordt één nieuwe B1-functie voorzien, namelijk de functie dossierbeheerder 

subsidieaanvragen binnen het team participatie van de afdeling VOLC.   
 

NIVEAU A functies ‘as is’ functies ‘to be’ kloof

Administrateur-generaal 

(A3)
1 1 0

Afdelingshoofd (A2A) 2 2 0

Hoofdadviseur (A2M)-

terugvalpositie
[2] [2] 0

Directeur (A2) 1 0 -1

Adviseur (A2) 6 9 3

Projectleiders (A1) [4] [1] [-3]

Adjunct directeur (A1) 39 39 0

NIVEAU B functies ‘as is’ functies ‘to be’ Kloof

Leidinggevend/senior 

hoofddeskundige (B3)
0 0 0

Hoofddeskundige (B2) 2 1 -1

Deskundige (B1) 7 7 0
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 Omwille van de doorgedreven kennis van de regelgeving en de complexiteit van de 

behandelde dossiers evolueerde de functie van drie medewerkers naar een functie 

expert-hoofdmedewerker. Binnen de afdeling VOLC,  team Participatie  is het 

aangewezen  één expert hoofdmedewerker aan te stellen.  Binnen de afdeling Jeugd, 

meer bepaald het team Lokaal Jeugdbeleid zien we de nood aan 2 expert 

hoofdmedewerkers.   

 De functie van coördinator in het VCC- Voeren wordt na pensionering van de titularis 

niet opnieuw ingevuld.  

 Binnen het team Participatie van de afdeling VOLC zal één medewerker bevorderd 

worden tot hoofdmedewerker, en dit omwille van de vereiste expertise met betrekking 

tot de gebruikte systemen en de sector. 

 

 
 

 Binnen het team Participatie ontwikkelde één functie van hoofdassistent tot 

het niveau van een senior hoofdassistent. Het participatiedecreet is 

administratief vrij complex, de kennis en expertise van dossiers en regelgeving 

die nodig zijn vereisen  een niveau D3. 

 
Uitleendienst voor kampeermateriaal (ULDK) 

 

 
 

Op het moment van de insourcing in 2009 waren er 16 personeelsleden in dienst bij de 

ULDK. Momenteel werken er 18 personeelsleden, het gaat om 2 extra personeelsleden ter 

vervanging van langdurig zieken. 

 

NIVEAU C functies ‘as is’ functies ‘to be’ Kloof

Leidinggevend/senior 

hoofdmedewerker 

(C3)

1 0 -1

Expert 

hoofdmedewerker 

(C3)

0 3 3

Hoofdmedewerker 

(C2)
9 7 -2

NIVEAU D functies ‘as is’ functies ‘to be’ kloof

Leidinggevend/senior 

hoofdassistent (D3)
0 1 1

Hoofdassistent (D2) 7 5 -2

Assistent (D1) 18 17 -0.8

NIVEAU functies ‘as is’ functies ‘to be’ kloof

C1 medewerker 2 2 0

D2 hoofdassistent 12 10 -2

D1 assistent 4 4 0
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Op 1 januari 2013 gaan er 2 D2 medewerkers met pensioen. Deze functies zullen niet op 

niveau D2 vervangen worden, er wordt 1 D1 functie statutair opengesteld.  

 

 

§3 Koppeling tussen het personeelsplan en de doelstellingen 
 

Voorafgaande opmerking 

In het agentschap worden een aantal taken opgenomen die moeilijk toewijsbaar zijn aan één 

afdeling of waarvan het proces end to end dwars door het agentschap loopt.  Het is weinig 

zinvol om binnen dit bestek de VTE die daaraan besteed worden tot in detail en kunstmatig 

te gaan opsplitsen over verschillende (sub)entiteiten. 

 

Het gaat onder meer over volgende processen: het beantwoorden van vragen van parlement, 

kabinet, klanten; opstellen van beleidsdocumenten, organiseren van evenementen, interne 

kwaliteitszorg, vertegenwoordiging op externe initiatieven, invulling van formele posities en 

mandaten én overleg. 

 

De diensten van de administrateur-generaal (DAG) 

 

De stafmedewerkers van de DAG staan in voor de advisering van de lijnmanager en het 

management en de coördinatie van voorbereiding en uitvoering van dossiers die betrekking 

hebben op horizontale beleidsaspecten binnen de Vlaamse overheid. Belangrijke aspecten 

zijn ondermeer financiën en begroting, personeelsbeleid, facility, IT en communicatie, 

kwaliteitsbewaking en organisatie-ontwikkeling.  Ook het agentschapssecretariaat en -

onthaal functioneren binnen de DAG. 

Het agentschap maakte in 2010 de principiële keuze om de ondersteunende processen 

maximaal binnen DAG te clusteren zodat de afdelingen zich  ten volle op de primaire 

processen  kunnen toeleggen.  De ondersteuning door de DAG-medewerkers moet ertoe 

leiden dat de activiteiten van het agentschap zo optimaal mogelijk kunnen verlopen en de 

organisatiedoelstellingen kunnen bereikt worden. 

De algemene leiding van het agentschap wordt opgenomen door een Administrateur-

generaal (N-functie).  Sedert 1 maart 2008 wordt deze functie contractueel ingevuld door An 

Vrancken. 

 

Voor de opdrachten DAG is een personeelsbezetting van 15 VTE voorzien, incl. 

Administrateur-generaal. 

 

 A B C D Totaal 

Voorzien  6 2 2 5 15 

Ingevuld 6 2 2 5 15 

Netto-beschikbaar 5.8 1.8 1.6 4 13.2 

 

Voor 2013:  

Alle plaatsen zijn ingevuld. We moeten rekening houden met een langdurige ziekte van een 

1C1 en 1D1(gaat met pensioen in 2013). 
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Afdeling Jeugd 

 

De afdeling Jeugd is opgebouwd uit 4 teams en wordt aangestuurd door afdelingshoofd 

Johan Van Gaens.(A2) 

De afdeling is opgedeeld in teams of units, maar steeds vaker worden clusters van 

opdrachten opgenomen. Deze clusters worden niet (allemaal) gerealiseerd door een specifiek 

team of specifieke unit.  Meer dan ooit zal ook in de toekomst bij de organisatie van het werk 

moeten rekening gehouden worden met deze realiteit en in die  zin moet de notie ‚team‛ (of 

‚unit‛) gerelativeerd worden.  Dit vormt uiteraard een bijkomende uitdaging voor de 

leidinggevenden.    

 

 

1. Staf bij het Afdelingshoofd  (9,3 VTE incl. AH): staat in voor  

 financiën: begrotingsopmaak, opvolging uitvoering begroting, beheer 

werkingskredieten afdeling, dossiers aanvullende tewerkstelling (ex-dac’ers)  

 communicatie: website, e-zine Jeugd, bijdrage aan jaarverslag, …  

 directiesecretariaat afdeling 

 het documentatiecentrum Jeugd 

 het klachtenmanagement en de openbaarheid van bestuur  

 de investeringen in de eigen infrastructuur / jeugdcentra 

 de uitvoering van het decreet erkenning en subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, 

ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme 

 het beheer van de Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd (ULDK)  

 A B C D Totaal 

Voorzien  4 3* 2 1 10 

Ingevuld 4 3* 2 1 10 

Netto-beschikbaar VTE 4 2,8* 2 0.5 9,3* 

*inclusief een medewerkster die in feite werkt op Destelheide. 

Voor 2013: 

De medewerkster op Destelheide zal in de loop van 2013 met pensioen gaan. 

 

 

2. Team Beleid (7 VTE): staat in voor  

 de uitvoering van het decreet Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleid 

 het Vlaamse jeugdbeleid, beleidsnota, beleidsbrieven 

 het Vlaams Jeugdbeleidsplan en beleidsevaluatiesysteem 

 de coördinatie en monitoring Kinderrechten 

 het toezicht op de implementatie van de JoKER (kind- en jongere-effectrapportage)  

 de opmaak van onderzoeksplannen, de coördinatie van het wetenschappelijk onderzoek 

en JOP (Jeugdonderzoeksplatform)  
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 internationaal en intrabelgische relaties/beleid,  Jeugd-vertegenwoordiging en 

beleidsvoorbereiding internationaal 

 de Internationale samenwerking jeugd- en kinderrechten 

 de  Jeugd-rol Nationale autoriteit  

 A B C D Totaal 

Voorzien  7 0 0 0 7 

Ingevuld 7 0 0 0 7 

Netto-beschikbaarVTE 7 0 0 0 7 

 

Voor 2013: 

Geen wijzigingen verwacht. 

 

 

3. Team Verenigingen (5,2 VTE): staat in voor  

 de erkenning en subsidiëring van het landelijk georganiseerd jeugdwerk  

 de subsidiëring van de Vlaamse instellingen jeugd- of kinderrechtenbeleid en de 

Vlaamse Jeugdraad de subsidiëring van enkele andere op naam in de begroting 

ingeschreven verenigingen (Europees Jeugdorkest, Europees Muziekfestival voor de 

Jeugd) de toekenning van attesten voor jeugdwerkers de subsidiëring van verenigingen 

en projecten participatie en informatie  

 de subsidiëring van verenigingen cultuureducatie en projecten jeugdcultuur 

 de subsidiëring van experimenteel jeugdwerk 

 de subsidiëring van internationale projecten 

 de subsidiëring van de proeftuinen participatiebeleid Jeugd..  

 A B C D Totaal 

Voorzien  9 0 1 2 12 

Ingevuld 9 0 1 2 12 

Netto-beschikbaar VTE 8,4 0 1 1,1 10.5 

 

Voor 2013: 

De teams landelijk georganiseerd jeugdwerk en projecten fusioneren tot één team per 

1/1/2013.  Beide teams samen gaan de uitdaging aan uitvoering te geven aan het nieuw 

decreet Verenigingen Jeugd- en kinderrechtenbeleid.  De aansturing gebeurt door Hilde Van 

Dyck.  Marleen Serre, voorheen teamverantwoordelijke Landelijk Georganiseerd Jeugdwerk 

neemt een nieuwe opdracht als adviseur bij het Afdelingshoofd op. 

 

 

4. Team Lokaal Jeugdbeleid (6,9 VTE) staat in voor  

 de behandeling van lokale en provinciale jeugdbeleidsplannen en de subsidiëring van 

de gemeente- en provinciebesturen in uitvoering van het decreet gemeentelijk, 

intergemeentelijk en provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid 

 de prijs aan de gemeentebesturen voor de inspanningen ten voordele van de jeugd tot 25 

jaar  
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 de subsidiëring van infrastructuur. (verenigingslokalen?) 

 A B C D Totaal 

Voorzien  3 1 2 1 7 

Ingevuld 3 1 2 1 7 

Netto-beschikbaar VTE 2,5 1 1,6 1 6,1 

 

Voor 2013:  

Geen verschuivingen te verwachten. 

 

 

DAB Uitleendienst Kampeermateriaal 

 

Hoewel het personeel van de Uitleendienst voor Kampeermateriaal stricto sensu geen deel 

uitmaakt van het voorwerp van deze oefening, mag er niet vergeten worden dat het 

managen en opvolgen van de ULDK een invloed heeft op de activiteiten van de afdeling 

Jeugd. Belangrijke elementen van de ULDK worden immers niet op de ULDK zelf opgestart 

en opgevolgd maar wel op de afdeling Jeugd. Als voorbeelden kunnen geciteerd worden de 

jaarlijkse opmaak en opvolging van de begroting ULDK, de opvolging en het implementeren 

van het nieuwe reserveringsysteem, het ganse dossier rond de huisvestingsproblematiek van 

de ULDK… 

 

 A B C D Totaal 

Voorzien  0 0 2 14 16 

Ingevuld 0 0 2 16 18 

Netto-beschikbaar VTE 0 0 1.8 13.6 15.4 

 

2 personeelsleden zijn langdurig afwezig en zijn reeds vervangen in aanloop naar hun 

pensionering. 

 

 

De afdeling Volksontwikkeling en Lokaal Cultuurbeleid (VOLC) 

 

De afdeling VOLC bestaat uit vier teams  en wordt aangestuurd door afdelingshoofd Geert 

Roelandts (A2), hierin bijgestaan door een staf (4,9 VTE, inclusief afdelingshoofd). 

Op dit ogenblik neemt de staf van de afdeling vooral volgende taken op zich (niet 

exhaustief): 

 

 Beleidsmatig: beleidsnota/-brief, Cultuurforum, opvolgen transversale beleidsthema’s 

(cultuureducatie, EVC, armoede, seniorenbeleid, internationaal, …), monitoring 

regeerakkoord, parlementaire vragen, … 

 Organisatorisch: opvolgen begroting, uitvoeren en opvolgen apparaatskredieten, 

documentatiecentrum, beheersovereenkomst en ondernemingsplan, Belmo, 

capaciteitsinschatting, ondersteuning Voeren, website, … 
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 Projecten 

o Beleidsmatig: evaluatie Participatiedecreet, herlezing Circusdecreet, nieuw 

decreet Lokaal Cultuurbeleid, DAC-normalisering, evaluatiecyclus SCVW, 

initiëren en opvolgen wetenschappelijk onderzoek, Cultuurprijzen … 

o Organisatorisch: implementeren en onderhouden informaticatools: CCinC, BIOS, 

DMS, CIB, Sharepoint, Orafin, … 

 Overleg (intern en extern) 

 

 A B C D Totaal 

Voorzien  5 0 1* 0 6 

Ingevuld 5 0 1* 0 6 

Netto-beschikbaar VTE 4.9 0 0 0 4.9 

*een C1 medewerker staat nog steeds op de personeelsformatie van het agentschap maar is 

sedert  1 maart 1997 werkzaam in de vzw De Rand. 

Voor 2013: 

 Een A1-medewerker heeft als burgemeester nogal wat politiek verlof 

 Er zijn steeds meer ‘overhead’-taken, vaak op aansturen van andere beleidsdomeinen. 

Teamoverschrijdende opdrachten zijn niet altijd op langere termijn te plannen.  

 Een aantal ‘afdelingsmateries’ wordt door DAG opgevolgd (begroting, vergoedingen 

commissieleden, beheer werkingsmiddelen en infrastructuur, Voeren). 

 

 

1. Team Lokaal Cultuurbeleid (8.1 VTE): staat in voor de ondersteuning en uitvoering van  

 het decreet Lokaal Cultuurbeleid (bibliotheken, cultuurcentra, cultuurbeleidsplannen);  

 het leenrecht (overeenkomst Reprobel);  

 VVC, Bibnet, LOCUS, Zorgbib, Luisterpuntbibliotheek;  

 Subsidies verhoging arbeidsdeelname bijzondere doelgroepen;  

 Het Participatiedecreet voor wat betreft de convenanten bibliotheekwerking 

gevangenissen, lokale netwerken vrijetijdsparticipatie personen in armoede, projecten 

gemeenschapscentra;  

 Het gegevensbeheer uit Bios2 en Cultuurcentra in cijfers (gegevensregistratie 

bibliotheken en cultuurcentra).  

 A B C D Totaal 

Voorzien  6 0 3 0 9 

Ingevuld 6 0 3 0 9 

Netto-beschikbaar VTE 5,6 0 2.5 0 8.1 

 

Voor 2013: 

Geen wijzigingen in de bezetting verwacht 
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2. Team Participatie (8.8VTE): staat in voor de ondersteuning en uitvoering van 

 Participatiedecreet: projecten leesbevordering, projecten ter bevordering van de 

participatie van kansengroepen, aanbod Podium, verenigingen met een specifieke 

opdracht tot het verenigingsleven, vereniging ter bevordering van de culturele en 

sportieve participatie van gedetineerden, praktijkgerichte laagdrempelige educatie en 

hobbyverenigingen;  

 decreet Vlaamse Gebarentaal;  

 circusbeleid en Vlaams Centrum Circuskunsten;  

 Internationale samenwerking;  

 nationale orden en medailles.  

 A B C D Totaal 

Voorzien  4 2 3 3 12 

Ingevuld 3 2 3 3 11 

Netto-beschikbaar VTE 2.8 2 3 2 9.8 

 

Voor 2013: 
 1A1 medewerker is afwezig wegens detachering naar een kabinet 

 Voor het overige geen wijzigingen verwacht 

 

3. Team sociaal-cultureel volwassenenwerk (8 VTE): staat in voor de ondersteuning en 

uitvoering van 

 het decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk (verenigingen, bewegingen, 

instellingen),FOV, SoCius;  

 het decreet Amateurkunsten: organisaties, Vlaams Huis, Forum;  

 doelgroepenwerking: laaggeletterdheid, cultuureducatie, gedetineerden 

 het project gegevensregistratie 

 A B C D Totaal 

Voorzien  5 0 3 1 9 

Ingevuld 5 0 3 1 9 

Netto-beschikbaar VTE 5 0 2.5 0.5 8 

 

Voor 2013 

De teamverantwoordelijke zal met pensioen gaan in 2013. De procedure voor de vervanging 

loopt.  Voor de rest geen wijziging verwacht. 

 

 

VOEREN 

 

 A B C D Totaal 

Voorzien  0 0 2 7 9 

Ingevuld 0 0 2 7 9 

Netto-beschikbaar VTE 0 0 2 5.5 7.5 
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Voor de uitbating van de twee locaties van het cultureel Centrum in Voeren, nl de Voerpoort 

en het Veltmanshuis zijn 9 medewerkers ingeschakeld, die samen voor 7.5 VTE staan. 

Eventueel zou de centrumverantwoordelijke in 2013 met pensioen gaan.  Zij is op dit 

ogenblik vaak en langdurig afwezig. 
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Bijlage 1: Overzicht monitoringindicatoren 

 

1 Beleidsdoelstellingen Cultuur 

  

Strategische doelstelling 1: Duurzaam beleid voeren 

 Geen monitoringsindicatoren 

  

Strategische doelstelling 2: Participatie en diversiteit als motoren voor 

vernieuwing verankeren 

OD 2.1 Aantal gesubsidieerde organisaties en bedrag 

OD 2.1 Aantal afdelingen verenigingen 

OD 2.1 Aantal vormingsuren voor instellingen 

OD 2.1 Aantal deelnemers opleidingen 

  

OD 2.2 Aantal gesubsidieerde organisaties en projecten met bedrag 

OD 2.2 Aantal aangesloten leden en geïnteresseerden 

OD 2.2 Aantal aangesloten amateurkunstgroepen 

  

OD 2.3 Aantal gemeenten met een cultuurbeleidsplan 

OD 2.3 Aantal gemeenten met een openbare bibliotheek 

OD 2.3 Aantal gemeenten met een cultuurcentrum 

OD 2.3 Subsidiebedrag lokaal cultuurbeleid 

OD 2.3 Aantal leners van de openbare bibliotheken 

OD 2.3 Aantal bezoekers van de openbare bibliotheken 

OD 2.3 Aantal gedrukte en audiovisuele materialen 

OD 2.3 Aantal uitleningen 

OD 2.3 Aantal leners/inwoners (%) 

OD 2.3 Aantal uitleningen/inwoner (%) 

OD 2.3 Aantal VTE tewerkgesteld in de openbare bibliotheken 

OD 2.3 Totaal subsidiebedrag openbare bibliotheken 

OD 2.3 Aantal activiteiten cultuurcentra 

OD 2.3 Aantal eigen activiteiten cultuurcentra 

OD 2.3 Aantal receptieve activiteiten cultuurcentra 

OD 2.3 Aantal deelnemers eigen activiteiten cultuurcentra 

OD 2.3 Aantal VTE tewerkgesteld in de cultuurcentra 

OD 2.3 Totaal subsidiebedrag cultuurcentra 

  

OD 2.4 Aantal en bedrag gesubsidieerde circusprojecten  (creatie, 

spreiding, promotie) 

OD 2.4 Aantal en bedrag gesubsidieerde circusfestivals 
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OD 2.4 Aantal en bedrag toegekende beurzen (bijscholing en 

docent) 

  

OD 2.5 Aantal en bedrag gesubsidieerde projecten leesbevordering 

OD 2.5 Aantal en bedrag gesubsidieerde verenigingen met een 

specifieke opdracht  

OD 2.5 Bedrag gesubsidieerde vereniging ter bevordering van de 

culturele en sportieve participatie van gedetineerden 

OD 2.5 Aantal en bedrag gesubsidieerde gemeenten i.f.v. 

gevangenisbibliotheken 

OD 2.5 Aantal en bedrag gesubsidieerde participatieprojecten 

kansengroepen  

OD 2.5 Aantal en bedrag gesubsidieerde lokale netwerken 

personen in armoede 

OD 2.5 Aantal en bedrag gesubsidieerde verenigingen voor 

laagdrempelige educatie 

OD 2.5 Aantal en bedrag gesubsidieerde hobbyverenigingen 

OD 2.5 Aantal  gezelschappen Podium, Nieuw Talent, Bijzondere 

doelgroepen in het bijzonder cultuuraanbod 

OD 2.5 Aantal en bedrag gesubsidieerde manifestaties uit het 

bijzonder cultuuraanbod  

OD 2.5 Aantal en bedrag gesubsidieerden in het aanbod 

kansengroepen in gemeenschapscentra 

  

OD 2.6 Aantal adviezen adviescommissie 

OD 2.6 Aantal en bedrag gesubsidieerde projecten 

  

Strategische doelstelling 3: E-cultuur en digitalisering bevorderen 

OD 3.1 Aantal hoofdbibliotheken met e-voorzieningen 

OD 3.1 Aantal internetcursussen in openbare bibliotheken 

OD 3.1 Aantal uren internetgebruik in openbare bibliotheken 

  

OD 3.2 Subsidiebedrag Bibnet voor project Bibliotheekportalen 

OD 3.2 Aantal provincies die ingestapt zijn in project 

OD 3.2 Aantal bibliotheken die aangesloten zijn op een provinciaal 

bibliotheeksysteem (PBS) 

  

OD 3.3 Geen monitoringsindicator 

  

Strategische doelstelling 4: Competentieverwerving en -waardering 
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stimuleren  

 Geen monitoringsindicatoren 

  

Strategische doelstelling 5: Aandacht voor cultuurmanagement en een 

culturele economie 

  

Strategische doelstelling 6: Internationaal cultuurbeleid versterken 

OD 6.1 Aantal en bedrag internationale projecten en punctuele 

tussenkomsten amateurkunsten 

OD 6.1 Aantal en bedrag internationale projecten circuskunsten 

  

OD 6.2 Aantal zendingen en ontvangsten 

  

OD 6.3 Geen monitoringsindicator 

  

Strategische doelstelling 7: Eco-cultuur initiëren 

 Geen monitoringsindicatoren 

  

2 Beleidsdoelstellingen Jeugd 

  

Strategische doelstelling 8:  Zoveel mogelijk kinderen en jongeren ruimte 

geven om zich te verenigen en zich te engageren  

OD 8.1 Aantal structureel gesubsidieerde verenigingen   

OD 8.1 Aantal behandelde beleidsnota’s  

OD 8.1 Overzicht uitbetaalde subsidies  

  

OD 8.2 Aantal behandelde jeugdbeleidsplannen  

OD 8.2 Aantal lokale jeugdwerkinitiatieven 

  

OD 8.3 Aantal behandelde subsidiedossiers in het kader van de 

proeftuinen bijzondere doelgroepen.  

OD 8.3 Overzicht uitbetaling subsidies  

OD 8.3 Aantal gesubsidieerde verenigingen die  een doelstelling 

inzake gelijkekansenbeleid ontwikkelen 

OD 8.3 Aantal gemeentebesturen dat in zijn jeugdbeleid aandacht 

besteedt aan maatschappelijk kwetsbare kinderen en 

jongeren.  

OD 8.3 Aantal gemeentebesturen dat structureel samenwerkt met 

landelijk georganiseerde  verenigingen  gespecialiseerd in 

het werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen en 

jongeren (Arktos/ UdM/ …)  
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OD 8.3 Vijf provinciebesturen voeren een beleid ter ondersteuning 

van provinciaal jeugdwerk, in hoge mate gericht op 

gehandicapte jeugd 

  

OD 8.4 Geen monitoringsindicator 

  

OD 8.5 Geen monitoringsindicator 

  

OD 8.6 Aantal gesubsidieerde experimentele jeugdwerkinitiatieven 

OD 8.6 Aantal gesubsidieerde  proeftuinen participatiedecreet 

jeugd 

  

OD 8.7 Geen monitoringsindicator 

  

Strategische doelstelling 9: Kinderen en jongeren ruimte geven om 

competenties te ontdekken en te ontwikkelen 

 Geen monitoringsindicatoren 

  

Strategische doelstelling 10: Kinderen en jongeren ruimte geven om vanuit 

hun eigen leefwereld de samenleving mee vorm te geven  

OD 10.1 Geen monitoringsindicator 

  

OD 10.2 Aantal behandelde aanvullingen bij de  overeenkomsten.  

  

OD 10.3 Aantal structureel gesubsidieerde verenigingen participatie 

  

OD 10.4 Geen monitoringsindicator 

  

Strategische doelstelling 11: Kinderen en jongeren culturele ruimte geven  

OD 11.1 Aantal gemeentebesturen dat een jeugdcultuurbeleid voert 

als onderdeel van het gemeentelijk jeugdbeleid 

  

Strategische doelstelling 12: Kinderen en jongeren ruimte geven voor 

levensbreed leren  

 Geen monitoringsindicator 

  

Strategische doelstelling 13: Kinderen en jongeren fysieke ruimte geven  
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OD 13.1 Aantal gemeenten dat deelneemt aan de buitenspeeldag 

  

OD 13.2 Aantal aanvragen materiaal van de ULDK 

OD 13.2 Aantal uitleningen seniortenten en patrouilletenten  

  

OD 13.3 Investeringen in Destelheide en De Hoge Rielen 

OD 13.3 Aantal gemeenten dat een beleid voert ter verhoging van 

de brandveiligheid van jeugdlokalen.  

OD 13.3 Aantal gesubsidieerde jeugdverblijfcentra en hostels 

OD 13.3 Beschikbare beddencapaciteit in jeugdverblijfcentra en 

hostels 

  

Strategische Doelstelling 14 – Kinderen en jongeren ruimte geven voor 

welbevinden  

OD 14.1 Aantal structureel gesubsidieerde verenigingen dat een 

gelijkekansenbeleid voert 

  

Strategische doelstelling 15: Naar een inclusief en integraal jeugdbeleid  

 Geen monitoringsindicatoren 

  

3 Organisatieontwikkeling 

  

Strategische doelstelling 17: Het Agentschap realiseert meetbare 

efficiëntiewinsten 

  Geen monitoringsindicator 

  

Strategische doelstelling 16: Het Agentschap verhoogt verder de maturiteit 

van de eigen organisatie conform de leidraad Organisatiebeheersing van 

IAVA 

  Geen monitoringsindicator 
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Bijlage 2: Begroting ASCW 

 

Voor de meest actuele informatie omtrent de begroting van het agentschap kan u terecht op 

www.sociaalcultureel.be 

 
Begrotingsartikel Tekstomschrijving Krediet 2013 initieel 

PROGRAMMA HD – SOCIAAL-CULTUREEL WERK VOOR VOLWASSENEN 

HC0/1HD-H-2-A/WT WERKING EN TOELAGEN – SOCIAAL-CULTUREEL WERK 345.000 

HC0/1HD-H-4-A/WT WERKING EN TOELAGEN – SOCIAAL-CULTUREEL WERK 30.000 

HC0/1HD-H-2-B/WT WERKING EN TOELAGEN – AMATEURKUNSTEN 7.855.000 

HC0/1HD-H-2-C/WT WERKING EN TOELAGEN – SOCIAAL-CULTUREEL 

VOLWASSENENWERK 

49.706.000 

HC0/1HD-H-2-D/WT WERKING EN TOELAGEN – VLAAMSE GEBARENTAAL 121.000 

HC0/1HD-H-2-E/WT WERKING EN TOELAGEN – PARTICIPATIEBELEID 7.391.000 

HC0/1HD-H-2-F/WT WERKING EN TOELAGEN – CIRCUSKUNSTEN 2.261.000 

HC0/1HD-H-2-H/WT WERKING EN TOELAGEN – LOKAAL CULTUURBELEID 101.390.000 

HC0/1HD-H-2-I/WT WERKING EN TOELAGEN – UITVOERING DECREET 

HOUDENDE AANVULLENDE SUBSIDIES VOOR 

TEWERKSTELLING IN DE CULTURELE SECTOR – LUIK 

SOCIAAL-CULTUREEL WERK 

14.317.000 

TOTAAL PROGRAMMA HD 183.416.000 

 

PROGRAMMA HG - JEUGD 

HC0/1HG-I-2-A/WT WERKING EN TOELAGEN – WERKINGS- EN 

INVESTERINGSMIDDELEN JEUGDBELEID 

1.121.000 

HC0/1HG-I-2-B/WT WERKING EN TOELAGEN – ALLERHANDE SUBSIDIES 

JEUGD 

817.000 

HC0/1HG-I-2-C/WT WERKING EN TOELAGEN – VLAAMS JEUGD- EN 

KINDERRECHTENBELEID 

31.984.000 

HC0/1HG-I-2-D/WT WERKING EN TOELAGEN – JEUGDVERBLIJVEN 5.631.000 

HC0/1HG-I-2-E/WT WERKING EN TOELAGEN – PARTICIPATIEBELEID JEUGD 583.000 

HC0/1HG-I-2-F/WT WERKING EN TOELAGEN – LOKAAL EN PROVINCIAAL 

JEUGDBELEID 

21.610.000 

HC0/1HG-I-2-G/WT WERKING EN TOELAGEN – TEWERKSTELLING IN DE 

CULTURELE SECTOR 

8.343.000 

HC0/1HG-I-2-Y/IS INTERNE STROMEN – DAB UITLEENDIENST 

KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD 

616.000 

TOTAAL PROGRAMMA HG 70.705.000 

 

 

 

http://www.sociaalcultureel.be/
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Bijlage 3: overzichtstabel PEP‘as is’ op 31/12/2012 en PEP ‘ to be’ voor hoofdbestuur en VCC-Voeren 

 

 
 

 

 

 

Tot. Stat. Contr. Tot. Stat. Contr. Tot. Stat. Contr. Tot. Stat. Contr.

A3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1

A2A afdelingshoofd 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2

A2M hoofdadviseur 0 0 0 [2] [2] 0 [2] 0 0 0 [2] [2] 0 0 [2]

A2 directeur 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0

A2 adviseur 6 6 0 0 0 0 6 9 9 0 0 0 0 3 9

A1 projectleider [1] [1] 0 [3] [3] 0 [4] [1] [1] 0 0 0 0 [-3] [1]

A1 adjunct van de directeur 39 39 0 0 0 0 39 39 39 0 0 0 0 0 39

Subtitaal niveau A1 49 49 0 0 0 0 49 51 50 1 0 0 0 2 51

B3 leiding. Hoofddeskundige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B3 expert hoofddeskundige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B2 hoofddeskundige 1 1 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 -1 1

B1 deskundige 7 6 1 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 0 7

Subtotaal niveau B 8 7 1 1 1 0 9 8 8 0 0 0 0 -1 8

C3 leiding. Hoofdmedewerker 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0

C3 expert hoofdmedewerker 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3

C2 hoofdmedewerker 6 6 0 3 3 0 9 3 3 0 4 4 0 -2 7

C1 medewerker 13 13 0 3 3 0 16 12 12 0 1 1 0 -3 13

Subtotaal niveau C 19 19 0 7 7 0 26 18 18 0 5 5 0 -3 23

D3 leiding. Hoofdassistent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D3 expert hoofdassistent 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1

D2 hoofdassistent 5 5 0 2 2 0 7 4 4 0 1 1 0 -2 5

D1 assistent 15 8 7 2,8 2,8 0 17,8 14 7 7 3 3 0 -0,8 17

Subtotaal niveau D 20 13 7 4,8 4,8 0 24,8 19 12 7 4 4 0 -1,8 23

Totaal 96 88 8 12,8 12,8 0 108,8 96 88 8 9 9 0 -3,8 105

Totaal agentschap 

(hoofdbestuur + VCC-

Voeren)

Bezette functies Vacante functies
Kloof PEP

AS IS 31/12/2012

Algemeen totaal

PEP TO BE 2015

Totaal

Bezette functies Vacante functies
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Bijlage 4: overzichtstabel PEP‘as is’ op 31/12/2012 en PEP ‘ to be’ voor de Uitleendienst voor kampeermateriaal 

 

 
 

Tot. Stat. Contr. Tot. Stat. Contr. Tot. Stat. Contr. Tot. Stat. Contr.

C1 medewerker 2 0 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2

D2 hoofdassistent 12 0 12 0 0 0 12 10 0 10 0 0 0 -2 10

D1 assistent 4 0 4 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 4

Totaal 18 0 18 0 0 0 18 16 0 16 0 0 0 -2 16

Totaal ULDK

AS IS 31/12/2012 PEP TO BE 2015

Vacante functies
Algemeen totaal

Bezette functies Vacante functies

Totaal
Kloof PEP

Bezette functies


