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1. Situering Strategisch Meerjarenplan  

De VGC heeft voor het eerst een transversaal Strategisch Meerjarenplan (SMJP) 2021-2025, dat 

geldt voor alle beleidsdomeinen. Dit plan is participatief tot stand gekomen via het Stadspiratie-

traject waarbij input verzameld werd bij de Brusselaars, Brusselse organisaties en de 

verschillende adviesraden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Tijdens deze werkgroep 

beleid bereidt de werkgroep een advies voor op het SMJP om voor te leggen tijdens de jeugdraad 

XL op 08/12. 

Het advies bestaat uit een algemeen advies en enkele punctuele aandachtspunten, welke 

meegenomen kunnen worden bij de uitvoering van het SMJP. 

2. Advies op Strategisch Meerjarenplan 

Algemeen 

De jeugdraad heeft in 2019 naar aanleiding van de gewestverkiezingen een memorandum 

opgesteld. De jeugdraad vindt het positief dat er meerdere punten van het memorandum 

worden terug gevonden in het SMJP. 

De jeugdraad juicht de transversale aanpak van het SMJP en de rode draad die deze vormt 

doorheen het hele plan. Jongeren en kinderen komen op verschillende manieren in aanraking 

met al deze beleidsdomeinen. 

Het SMJP gaat duidelijk aan de slag met toegankelijkheid voor alle doelgroepen. De jeugdraad 

juicht deze visie toe. De jeugdraad apprecieert dat de adviesraden betrokken blijven tijdens de 

uitrol van het plan. 

Punctueel 

1.4 De VGC heeft een overzicht van verschillende thema’s waar beroepskrachten mee in 
aanraking komen. De VGC mag vanuit deze kennis wat meer vormingen op maat voorzien 
en bepaalde thema’s op tafel te leggen 

1.5 De jeugdraad hecht veel waarde aan vrijwilligers. De jeugdraad vindt het positief de 
vrijwilligers een prominente plaats hebben gekregen in het SMJP. De jeugdraad geeft mee 
dat het belangrijk is om de vrijwilligers te erkennen voor hun engagement. De jeugdraad 
adviseert om zo lokaal mogelijk de noden van de vrijwilligers in kaart te brengen. 
De jeugdraad vraagt om het aantal plaatsen voor kadervormingscursussen te verhogen. Het 



aantal jongeren dat op cursus wilt, neemt elk jaar toe.  
2 À Fonds is een naam die intussen goed ingeburgerd is in het Brussels jeugdwerklandschap. 

De jeugdraad is tevreden dat de werking verder uitgebouwd kan worden. 
2.1 De jeugdraad vindt het positief dat kinderen en jongeren een centrale plaats krijgen in het 

SMJP. De jeugdraad mist in dit punt de groene ruimten. De jeugdraad juicht de VGC toe om 
volop in te zetten in een kind- en jeugdvriendelijke stad. De jeugdraad houdt hierbij 
rekening met de politieke eigenheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en maant 
daarom de VGC aan om de samenwerkingen met andere overheden op vlak van ruimte 
verder uit te breiden. Deze concrete samenwerkingen komen niet voldoende naar voor in 
het SMJP. Zo denkt de jeugdraad bijvoorbeeld aan een focus leggen op kinderen en 
jongeren in wijkcontracten.   
 
De jeugdraad geeft mee dat kinderen en jongeren nood hebben aan ruimte waar jongeren 
vrij kunnen samenkomen. De jeugdraad vraagt verder aandacht voor het openstellen van 
(avontuurlijke) speelplaatsen voor inwoners en organisaties uit de buurt, meer kwalitatieve 
groene ruimte en speelweefsel bij het uittekenen van het speelbeleid. Ook niet-omkaderde 
ruimte, waar jongeren bijvoorbeeld kunnen hangen, en aandacht voor veiligheid zijn 
essentieel wanneer het gaat over ruimte voor kinderen en jongeren. 
De jeugdraad geeft nog mee dat jongeren niet enkel nood hebben aan fysieke ruimte maar 
ook aan mentale ruimte. 

2.3 De jeugdraad vindt het belangrijk om de sportsector zeker ook mee te nemen in dit 
verhaal. 

2.5 De jeugdraad is van mening dat speelpleinwerk ook jeugdwerk is, en begrijpt bijgevolg niet 
waarom dit aanbod niet mee gevat is in het andere vakantieaanbod dat de VGC 
organiseert en ondersteunt.  
 
De jeugdraad vindt het positief dat jongeren worden aangemoedigd om kadervorming te 
volgen. De jeugdraad merkt al enkele jaren dat de vraag hoger ligt dan het aanbod als het 
aankomt op kadervorming met een Brusseltoets. De jeugdraad vraagt om een bijkomende 
investering in kadervorming met een Brusseltoets. 

2.6 De jeugdraad vraagt de VGC om bijkomende initiatieven te nemen om ook in het 
middelbaar brede scholen op te zetten. 

2.7 De jeugdraad vindt het positief vindt het positief dat studenten en hun noden worden 
opgenomen in het SMJP.  

3 De jeugdraad is enthousiast over de keuze om in te zetten op meertaligheid in combinatie 
met leerkansen Nederlands. Het is duidelijk een en-en-verhaal. De jeugdraad adviseert om 
hier ook in te zetten op samenwerkingen met meertalige organisaties. De jeugdraad wilt 
deel uit maken van het netwerk rond nieuwkomers. Ook de koppeling met beeldvorming en 
Bruzz is positief. 

4.2 Diversiteit wordt als meerwaarde gezien. Het belang om ook in deze doelstelling expliciet te 
focussen op beeldvorming is positief. Er wordt gevraagd extra aandacht te besteden aan 
het kruispuntdenken en intersectionaliteit. 

4.3 De jeugdraad stelt voor om Paspartoe verder uit te werken met de doelgroep. De jeugdraad 
vraagt aan de VGC om de jeugdraad te betrekken in de dialoog over de uitrol van 
Paspartoe 

4.4 De jeugdraad vindt het jammer dat kinderen niet expliciet bevraag werden in het 
participatietraject Stadspiratie.  

5 De aandacht voor digitale ontmoeting wordt positief ervaren. De jeugdraad ziet dit als een 
kans voor (culturele) organisaties om de toekomsttoets te doorstaan. Zorg dat iedereen 
mee kan in dit digitale verhaal. 
 
Het gedeeld ruimtegebruik vindt de jeugdraad belangrijk, maar tegelijk vraagt de 



jeugdraad  een expliciete jongerentoets bij grote infrastructuurprojecten en voldoende 
aandacht voor exclusieve ruimtes voor jeugdorganisaties. De jeugdraad adviseert om 
jongeren zelf mee vorm te laten geven aan deze openbare ruimten om zo het 
eigenaarschap van de jongeren te verhogen. De jeugdraad haalt ook hier het belang van 
groen ruimte aan. 

6 De jeugdraad is positief over de transversale aanpak. De jeugdraad geeft mee dat sport een 
goede manier is om mensen samen te brengen. 

 

Op basis van bovenstaande argumenten geeft de jeugdraad een positief advies.  
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