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KICK-OFF ‘DAG VRIJETIJDSBESTEDING VOOR ALLEN’
TOELICHTING BIJ PROGRAMMA

Dag Vrijetijdsbesteding voor Allen?

Vrijetijdsbesteding voor allen is belangrijk! Deze vierde prioriteit uit het Vlaams 
jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) moet ervoor zorgen dat álle kinderen 
en jongeren uit Vlaanderen en Brussel zich goed voelen in hun vrije tijd, ongeacht 
afkomst, sociaaleconomische situatie, lichamelijke of psychische toestand. Het is 
een gezamenlijk engagement van de Vlaamse minister van Jeugd, de voltallige 
Vlaamse Regering, het departement CJM, de brede jeugdsector en alle actoren 
die zich inzetten voor de vrije tijd van kinderen en jongeren.
De minister van Jeugd wil binnen deze prioriteit jaarlijks een ‘Dag 
Vrijetijdsbesteding voor allen’ organiseren. Op 4 mei (van 10.00 uur tot 12.00 uur) 
geven we de kick-off van dit jaarlijks moment waarop we inzoomen op een aantal 
trajecten die het afgelopen jaar vorm gekregen hebben binnen de thema’s vrije 
tijd, inclusie en diversiteit. We leggen actief de link met het Masterplan 
Diversiteit in/en het Jeugdwerk (2018-2020).

Ben je jeugdwerker, actief in een middenveldorganisatie of werk je voor een 
lokaal bestuur? Schrijf je dan snel in voor dit kick-off moment ‘Dag 
Vrijetijdsbesteding voor allen’ en duik samen met ons in een aantal heel concrete 
projecten en verwezenlijkingen.

Ben je benieuwd naar wat er de komende jaren nog op stapel staat binnen deze 
prioriteit? Schrijf je dan ook in voor de inspiratiesessie ‘Vrijetijdsbesteding voor 
allen’, die op 4 mei in de namiddag zal plaatsvinden. 
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Reflectie op het Masterplan Diversiteit 
(Lien Van Eekert, studente KU Leuven)

Generatie Veerkracht – een aantal bevindingen 
(Ann Vandenbussche, DCJM)

Het masterplan Diversiteit in/en het Jeugdwerk liep af in 2020. Ben je 
benieuwd naar welke stenen er verlegd werden? Hoe dit plan doorwerkt in 
het JKP en welke concrete acties er het afgelopen jaar nog hebben 
plaatsgevonden? Lien deelt kort, maar krachtig haar reflectie met jullie.

Generatie Veerkracht is het actieplan van de Vlaamse Regering voor 
bijkomende ondersteuning van kinderen en jongeren in maatschappelijk 
kwetsbare situaties in tijden van corona. Het plan werd gelanceerd in 2020 
en bestond uit 6 onderdelen. Eén van deze onderdelen was de 
projectoproep "connecteren van kwetsbare kinderen en jongeren met de 
buurt en de buitenwereld" waarbinnen 59 grote en kleine projecten uit 
verschillende sectoren erkend werden. Na het aflopen van de projecten, 
bracht de administratie een aantal interessante bevindingen uit deze 
oproep in kaart. Dat overzicht willen we graag met jou delen!

PROGRAMMA
1 - Plenair gedeelte (10.00 uur – 11.00 uur)

10.00 uur – 10.10 uur 

10.10 uur – 10.50 uur

Welkomstwoord

Informatiecarrousel
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Voorstelling methodiek onderzoek ‘Waarde van 
het Jeugdwerk’ (Janne Vermeesch, DCJM)

In 2020 kreeg AP Hogeschool de opdracht om het laatste kwalitatieve 
onderzoek ‘Waarde van Jeugdwerk’ vanuit het Masterplan ‘diversiteit in/en 
het jeugdwerk’ uit te voeren. De onderzoekers gaan aan de slag met de 
methodiek van ‘Transformatieve evaluatie’ waarmee de verhalen van 
kinderen en jongeren in het jeugdwerk geanalyseerd en verwerkt worden 
tot beleidsaanbevelingen die de kracht van het jeugdwerk kunnen 
stimuleren naar de toekomst toe. 

Ontmoetingen in het Jeugdwerk – toelichting bij het actieonderzoek 
Sociale Integratie (Aline Dusabe, Demos vzw)

De projectoproep Sociale Integratie kaderde binnen het Masterplan 
Diversiteit in/en het Jeugdwerk (2018-2020) waarbij 16 projecten 
geselecteerd werden om kinderen en jongeren via ontmoeting en 
samenwerking in contact te brengen met verschillende organisaties en 
verenigingen in het brede jeugdwerk. Demos begeleidde de 16 projecten 
gedurende twee jaar. Aan de hand van een actieonderzoek gingen ze op 
zoek naar randvoorwaarden, handelingskaders en de beleidsdomeinen 
waarbinnen de projecten actief waren. Dit resulteerde enerzijds in een 
onderzoeksrapport ‘Ontmoetingen in het jeugdwerk’ en anderzijds in een 
praktische vorming over deze thematiek. Benieuwd naar hoe deze 16 
projecten ingezet hebben op ontmoeting? Aline Dusabe van Demos geeft 
jullie een overzicht van de belangrijkste bevindingen. Ook geïnteresseerd 
in de vorming? Schrijf je dan in voor de Workshop ‘Vorming Sociale 
Integratie’.
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2 - Workshops (11.00 uur – 12.00 uur)

Workshop 1 – Vorming Sociale Integratie (Aline Dusabe, Demos)

De projectoproep Sociale Integratie had als doel om het Masterplan 
Diversiteit in/en het Jeugdwerk concrete inhoud te geven. Via deze oproep 
hebben 16 projecten door verschillende praktijken in Brussel en Vlaanderen 
geëxperimenteerd rond jeugdwerk en sociale integratie. Op basis van 
waarderende ontmoetingen hebben de projecten praktijken geëxploreerd en 
nieuwe terreinen ontdekt op het vlak van diversiteit binnen het jeugdwerk.
Met verschillende middelen zoals interviews, filmmateriaal en de publicatie 
heeft Demos de ervaringen van projectmedewerkers verzameld. Naast deze 
gedocumenteerde ervaringen, willen ze deze kennis delen via vorming. De 
vorming heeft als doel om jeugdwerkers actief te ondersteunen in hoe ze 
sociale integratie en ontmoeting kunnen realiseren in verschillende settings. 
Tijdens de vorming kunnen de deelnemers aan de slag gaan met concrete 
ervaringen uit hun leefwereld. 

Workshop 2 – Open brainstorm ‘Dag Vrijetijdsbesteding voor 
allen’ (Margot De Zu�er en Dorien De Vries, DCJM)

Jaarlijks willen we verschillende trajecten die kaderen binnen prioriteit 4 
‘Vrijetijdsbesteding voor allen’ van het JKP in de kijker zetten op een ‘Dag 
Vrijetijdsbesteding voor Allen’. We willen deze dag op maat vorm geven. 
Tijdens deze open brainstorm gaan we graag met jullie in dialoog over wat 
zo’n dag juist moet inhouden, wat jullie belangrijk vinden qua inhoud, maar 
ook qua vorm, kortom, hoe we zo’n dag zo interessant mogelijk kunnen 
maken. 

Elke deelnemer kan 2 workshops van een half uur kiezen. De workshops 
gebeuren parallel en zullen na een half uurtje herhaald worden voor andere 
deelnemers. Max. 20 deelnemers per workshop.
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Workshop 3 – Workshop Jeugdwerk in tijden 
van Corona – Geleerde lessen (VDS/Kompas)

Naar aanleiding van de projectlijn ‘Connecteren van kwetsbare kinderen en 
jongeren met de buurt en de samenleving’ organiseerde Kompas en VDS in 
samenwerking met het toenmalige Jeugdwerk Voor Allen intervisies. Samen 
met het jeugdwerk keken we wat de huidige crisis ons leerde en hoe we hier 
op inspelen. Goede praktijken, tips en tricks werden op een padlet 
verzameld onder 5 thema’s. De padlet kan door iedereen worden bekeken of 
aangevuld. In deze workshop gaan we dieper in op de geleerde lessen in 
functie van de noden en behoeften van de jeugd.

Workshop 4 – Reflectiesessie Intersectionaliteit en kinderrechten: 
botsende realiteiten of complementaire kaders? (Lisa De Roeck, KeKi)

Intersectionaliteit is een bepaald kader om naar de werkelijkheid te kijken, 
waarbij rekening gehouden wordt met verschillende assen van identiteit en 
de machtsongelijkheden die daaruit voort vloeien. In deze sessie verkennen 
we samen met de deelnemers of en hoe een intersectionele bril het jeugd- 
en kinderrechtenbeleid in Vlaanderen kan versterken en wat dit betekent in 
de praktijk. We vertrekken hierbij vanuit het recente beleidsadvies van het 
Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) op vraag van het Departement Cultuur 
Jeugd en Media rond intersectionaliteit en jeugd- en kinderrechtenbeleid. 

Workshop 5 – Brainstorm: Gender en de vijf prioriteiten 
uit het JKP (Janne Vermeesch, DCJM)

Vanuit het kwalitatieve onderzoek ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’ komen 21 
beleidsaanbevelingen waarmee jeugdorganisaties en beleidsmakers aan de 
slag kunnen gaan om een inclusievere omgeving te creëren rond gender- en 
seksuele diversiteit. Heeft jouw organisatie daar al heel wat expertise rond 
of willen jullie hier graag mee aan de slag? Dan ben jij de uitgelezen 
gesprekspartner om mee na te denken over hoe we hier binnen het JKP 
verder mee aan de slag kunnen gaan! 


