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1. Situering ontstaan werkgroep 

Neal situeert het ontstaan van de werkgroep. De afgelopen jaren adviseerde de jeugdraad 
verschillende convenanten met regionale jeugdpartners. Vanuit de werkgroep beleid kwam 
meermaals de vraag naar “handvaten” om dergelijke convenanten te adviseren, naar analogie 
met de “handvaten” die gebruikt worden bij de advisering van jeugdwerkprojectaanvragen. 

Met het oog op de vernieuwing van alle convenanten met de regionale jeugdpartners (2020) 
is een ad hoc werkgroep “convenanten” opgericht. Vanuit het beleid wordt de vraag gesteld 
naar input voor het traject dat zal afgelegd worden met de regionale jeugdpartners om te 
komen tot nieuwe convenanten. 

 

2. Eerste gedachtewisseling 

De werkgroep bespreekt volgende punten: 

 Rolverwarring en belangenvermenging 
De regionale jeugdpartners die deel uitmaken van de werkgroep beleid en/of 
jeugdraad fungeren zowel als rechter als partij. De werkgroep is van mening dat de 
jeugdraad uit deze concurrentiepositie moet gehouden worden. Tegelijk is er een 
verschil tussen grote organisaties die meer kunnen wegen binnen deze bespreking 
dan de eerder kleine organisaties. Het is bijgevolg niet opportuun dat de jeugdraad 
zich uitspreekt over de inhoud van de convenanten. De jeugdraad kan wel advies 
geven over het gelopen traject, eventueel kan dit ook tussentijds afgetoetst worden.  

 Werkwijze 
De jeugdraad is voorstander van een koppeling van de inhoudelijke opdrachten in de 
convenanten aan de doelstellingen uit het toekomstige VGC-brede strategisch 
meerjarenplan. Er wordt voorgesteld dat organisaties nadenken over hun 
doelstellingen en dit neerschrijven in een eigen light meerjarenplan. De jeugdraad is 
vragende partij om vanuit vertrouwen te blijven werken en de opdrachten in de 
convenanten op strategisch niveau te blijven formuleren. Er wordt gesuggereerd om 
ook de jaarlijkse evaluatie van het jaarverslag die opgemaakt wordt door de 
administratie op te nemen in het traject.. Algemeen is het belangrijk dat afspraken en 
werkwijze tijdig gecommuniceerd worden. 

 Taakverdeling en rollen 
De jeugdraad is vragende partij voor een duidelijke rolverdeling tussen administratie, 
kabinet, regionale jeugdpartner en jeugdraad. 

 Afstemming met andere beleidsdomeinen en andere overheden 
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De jeugdraad vraagt naar congruentie met de indiendata die gehanteerd worden 
door andere overheden. Tegelijk is de jeugdraad benieuwd welke aanpak zal 
gehanteerd worden om vanuit de VGC te komen tot één overeenkomst per 
organisatie. 

 Maatwerk 
De jeugdraad vraagt om in het generiek traject voor alle regionale jeugdpartners 
toch ook ondersteuning op maat van elke vereniging te voorzien. De startpositie van 
elke organisatie is anders. Tegelijk is het een verschil of een organisatie al dan niet 
reeds een convenant heeft met de VGC. Bij het uittekenen van een traject dient 
hiermee rekening gehouden te worden. 

 Indexering 
De jeugdraad herhaalt zijn vraag naar de indexering van de subsidies. 

 

3. Verdere afspraken 

De administratie werkt een voorstel uit en koppelt dit terug naar de jeugdraad. 


