
 

 

 

 
 
 
Jong Groen 
1 Investeer in kinderen en jongeren. Dit betekent: minstens een behoud van middelen voor 

lokaal jeugdbeleid, met oog voor demografische evoluties. Hoe groter het aandeel jongeren in 

de lokale samenleving, hoe meer budget er tegenover moet staan. 

 

2 Geef kinderen en jongeren de kans om het beleid te beïnvloeden op hun eigen manier over 

thema's die zij mee kiezen. Maak de informatie die daarvoor nodig is verstaanbaar en 

toegankelijk. In samenwerking met het jeugdwerk, scholen en andere partners kan 

beleidsparticipatie op maat vorm krijgen. 

 

3 Laat de jeugdraad de motor zijn van co-creatie met jongeren, via het jeugdwerk én 

individuele jongeren. In samenwerking met het lokaal bestuur. Jong Groen wil de verdere 

uitholling van de jeugdraad tegengaan. 

 

4 In grote steden kan een kindersecretaris netwerken ontwikkelen om over diensten heen 

samen te werken. De kindersecretaris bewaakt ook de naleving van kinderrechten. 

 

5 Wat goed is voor kinderen, is goed voor iedereen. Kindvriendelijkheid is een barometer voor 

goed lokaal beleid. Groen wil meer kindvriendelijke steden en gemeenten. Dit zijn gemeenten 

waar kinderen volwaardig deelnemen aan de samenleving. Hun belangen wegen in het volledige 

beleidsproces en overheen de lokale bevoegdheidsdomeinen. Hiervoor is een 'kindreflex' bij alle 

diensten nodig. 

 

6 Lokale jeugddiensten hebben vaak weinig impact op de omgang van lokale particuliere 

jeugdwerkorganisaties met diversiteit. Moedig jeugdwerkorganisaties aan om 

diversiteitsdoelstellingen op te stellen. Werk met beleidsondersteuning. Voorzie, bovenop de 

basisfinanciering van de verenigingen, bijkomende financiële stimuli voor groepen die hierop 

inzetten. Ook de netwerken rondom lokale jeugdinitiatieven, zoals brugfiguren en buurtwerkers, 

spelen een belangrijke rol in de toeleiding van jongeren. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
7 Voorzie voldoende basissubsidie voor het jeugdwerk met het oog op de reguliere werking. 

Geef daarnaast meer ruimte voor experimenten met nieuwe vormen van jeugdwerk. 

Individuen of groepen jongeren die innovatief aan de slag willen, verdienen alle kansen, zowel 

financieel als materieel. 

 

8 Jong Groen pleit ervoor  dat elke jeugddienst inzet op laagdrempelige activiteiten en 

aanbod op maat van kinderen en jongeren die opgroeien in kansarmoede. 

 

9 Jeugdwerk is méér dan vrije tijd. Jeugdwerkbeleid zet zich ook in op maatschappelijke 

uitdagingen, zoals werkloosheid, taalachterstand, vroegtijdige schooluitval, kinderarmoede, 

psychisch welzijn. Werk als jeugddienst samen met andere sectoren, zoals Tejo, dat gratis 

therapie voor jongeren aanbiedt of Arktos vzw. Jonge ondernemers ondersteunen bij het 

uitwerken van hun idee, product of dienst, draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling én aan 

lokale innovatie en economie, zoals BAAS in Antwerpen. 

 

10 Laat jongeren plek om "jong zijn" te beleven, in alle diversiteit. Ga samen met hen op zoek 

naar manieren om plekken van jeugdcultuur te maken. Voorbeelden: een skatepark. 

 

 


