
 

 

 

 

Themadossier 

 
Lokaal Jeugdwerk 
 

Lokaal jeugdwerk voor iedereen 
 

Jeugdwerk is een plek waar kinderen en jongeren zich thuis voelen. Door te vertrekken vanuit hun 

leefwereld zet jeugdwerk kinderen en jongeren centraal. Ze mogen onbezorgd jong zijn, plezier 

maken, samen spelen, experimenteren, falen en leren.  

Voor een lokale samenleving is dat jeugdwerk enorm verbindend. Het is de taak van de lokale 

overheid om er mee voor te zorgen dat elke vorm van jeugdwerk zichzelf kan ontplooien en 

ontwikkelen.  

Jeugdwerk gaat ook verder dan de klassieke jeugdbewegingen zoals Scouts, Chiro, KSA, VKSJ, KLJ, FOS 

Open Scouting, … Ook nieuwe experimentele vormen van jeugdwerk die veelal lokaal hun 

oorsprong kennen moeten door het lokaal bestuur de nodig ondersteuning krijgen. 

 

 

Subsidies 
Een deel van lokale ondersteuning bestaat uit subsidies, zorgen dat lokale groepen 

werkingsmiddelen hebben. Belangrijk hierbij is dat dit structurele middelen zijn. Vroeger was het zo 

dat de lokale besturen via de Vlaamse Overheid een potje middelen kregen specifiek voor 

Jeugdbeleid, een deeltje daarvan was bestemd voor lokaal jeugdwerk. Deze middelen zitten nu vervat 

in het gehele gemeentebudget. Een lokaal bestuur kiest nu zelf om in te zetten op jeugdwerk of niet. 

De geschiedenis van de Jeugdbeleidsplannen brachten een ruime ervaring mee in het uitwerken van 

subsidiereglementen. Laat deze geschiedenis niet geheel verloren gaan. Om jeugdwerk duurzaam 

te laten zijn en de lokale groepen te kunnen laten focussen op de essentie van hun werking is het van 

groot belang om voor structurele middelen te zorgen. Niet enkel voor de bestaande initiatieven maar 

ook voor de nieuwe, experimentele vormen van jeugdwerk. Projectsubsidies zijn daarom niet de 

beste vorm van jeugdwerkondersteuning. Dit is wel zinvol om ontmoeting en uitwisseling te creëren 

tussen verschillende vormen van jeugdwerk en zo bruggen te bouwen tussen diverse organisaties.  

 

Ruimte 
Ruimte en veilige infrastructuur zijn voor elke vorm van jeugdwerk van belang. Ondersteuning in 

onderhoud en opbouw van jeugdwerkinfrastructuur is een thema waar het lokale bestuur een 

cruciale rol in kan spelen. Een goede ruimte, een veilige plek is veelal zelfs een bestaansvoorwaarde 

voor een jeugdwerkinitiatief. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Stellingen: 
• Er moet jeugdwerk voor alle kinderen en jongeren zijn. 

• Ieder vorm van jeugdwerk is waardevol en er is geen vorm die beter is dan de andere. 

• De lokale overheid moet het jeugdwerk financieel ondersteunen. 

• Lokale jeugdwerkgroepen moet meer werken met sponsors voor hun werkingsmiddelen. 

• De lokale overheid moet voor elke vorm van jeugdwerk kampvervoer voor (spel)materiaal 

voorzien. 

• Subsidiering van lokaal jeugdwerk moet gebeuren op basis van ledenaantal. 

• Er gaat momenteel teveel geld naar lokaal jeugdwerk. 

• Elke vorm van jeugdwerk moet toegankelijk zijn voor iedereen. 

• Het lokaal jeugdwerkaanbod moet zo opgebouwd zijn dat elke jongere die wil een plekje kan 

vinden. 

• Lokaal jeugdwerk moet zelf instaan voor hun locatie en infrastructuur, dat is geen taak van het 

lokaal bestuur.  

• Elke vorm van jeugdwerk moet evenveel ondersteuning krijgen zowel financieel als materieel. 

• Jeugdwerkcursussen vormen een persoonlijke verrijking. Het is niet de taak van het lokaal 

bestuur om dit te stimuleren door terugbetaling van de cursussen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Inspiratie: 
• Elke gemeente schreef tot voor kort een jeugd(werk)beleidsplan met daarbij een heel luik rond 

jeugdwerk. Vraag die van jouw gemeente en enkele buurgemeenten op. Vergelijk ze en haal de 

krachtlijnen eruit. Daarmee ga je al een heel eind komen. 

Een voorbeeldje uit Sint-Niklaas: https://jeugd.sint-niklaas.be/producten/jeugdbeleidsplan 

• www.jeugdlokalen.be alles over jeugdwerklokalen, met tips voor lokale besturen. 

• www.goegespeeld.be : Plaats voor jeugdwerk  
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