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JEUGDWERK VOOR ALLEN
IN GESPREK MET MINISTER SVEN GATZ, KRIS VAN 
DEMOS & DIMI VAN VRIJETIJDSPUNT

Voor deze editie van ons magazine trokken we naar Brussel. We gingen in gesprek met minister Sven 
Gatz, bevoegd voor jeugd, cultuur en media, Later spraken we ook af Kris De Visscher van Demos. We 
stelden hen een aantal vragen over het vrije tijdsaanbod voor kinderen en jongeren met een beperking 
en over de rol van Jeugdwerk Voor Allen in het jeugdwerklandschap. 
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Vrije tijd is een recht volgens het VN-verdrag van 
mensen met een beperking, toch merken we uit 
onderzoek dat niet elk kind of jongere kan genieten 
van dit recht. 

Dimi - Klopt. Onderzoek leerde ons dat 1 op 4 kinderen met 
een beperking in de laatste 2 jaar niet heeft deelgenomen 
aan een vrijetijdsactiviteit. 1 op 6 heeft er zelfs nog nooit aan 
deelgenomen. Dit terwijl vrije tijd een recht is volgens het 
VN-verdrag van mensen met een beperking. In realiteit zijn er dus 
maar weinig kinderen en jongeren met een beperking die echt 
kunnen genieten van dit recht. En dit merken ook de collega’s 
binnen Vrijetijdspunt. Hoewel ze samen met vrijwilligers een 
prachtig aanbod creëren, is dit aanbod maar een klein deel van de 
oplossing.

Kris - We ijveren reeds lang om kinderen jongeren met een 
beperking een plaats te geven in het jeugdwerk. Maar ondanks alle 
inspanningen moeten we eerlijk zijn. Op het terrein, op het lokale 
vlak zijn er nog steeds te weinig veranderingen. Zijn er geen goede 
voorbeelden, natuurlijk! Zijn we op de goede weg? Zeker! Maar 
concrete veranderingen ontbreken. Hetzelfde geldt voor kinderen 
en jongeren die opgroeien in armoede of een migratie-achtergrond 
hebben. 

Sven - Er is inderdaad nog heel wat ruimte op lokaal niveau om 
diversiteit een plaats te geven. Maar dat kan enkel als we ook 
structureel op Vlaams niveau bijkomende impulsen creëren om 
er iets aan te doen. We willen vanuit het beleid verder in debat 
gaan met de sector om het aanbod te ondersteunen waar nodig. 
Daarnaast zou het beleid verder moeten evolueren naar een 
integrale aanpak waarin de diversiteit binnen onze samenleving 
over de grenzen van bevoegdheden moet aangepakt worden: jeugd, 
jeugdwelzijn, zorg, we kunnen veel voor elkaar betekenen. 

Er is een debat gaande over hoe de vrije tijd van 
kinderen & jongeren er uit moet zien. Sommige 
stemmen pleiten voor een inclusief jeugdwerk, 
anderen zien de waarde en noodzaak van 
doelgroepspecifiek aanbod. Wat is jullie standpunt?

Dimi - Het doelgroepspecifieke aanbod heeft zijn nut. Zonder dit 
aanbod blijft de doelgroep al helemaal aan de zijlijn staan. Alleen 
moeten we durven toegeven dat dit type aanbod en het aantal 
beschikbare activiteiten te klein is. Vaak is dit aanbod ook te 
bovenlokaal georganiseerd om overal een lokale impact te hebben. 
Ook met een sterk uitgebouwd  doelgroepspecifiek aanbod blijven 
mensen met een beperking in de kou staan. Als organisatie zijn we 
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niet in elke wijk actief, niet op elk thema (dans, jeugd, sport…), 
niet tijdens elk weekend… Het is een onmogelijke opdracht om 
alleen te organiseren. 
Om dit maatschappelijk probleem op te lossen, heb je meerdere 
spelers nodig. Niet enkel doelgroepspecifieke organisaties zijn 
verantwoordelijk. Het reguliere veld beschikt over geweldig veel 
potentieel: ze zijn met veel, ze zitten in elke gemeente en zijn als 
vereniging verstrengeld in hun omgeving. Als we hen meekrijgen, 
dan groeit het aanbod exponentieel.

Sven - We zijn volop in onderzoeksfase om te kijken hoe breed 
het jeugdwerk zich kan openstellen en waar we moeten inzetten 
op doelgroepspecifieke verenigingen. Dat brengt veel vragen 
mee: Hoe organiseren we dit? Hoe kan het jeugdwerk zijn bereik 
vergroten en hoe kunnen we als overheid voldoende middelen 
koppelen aan het bereik? We zijn er alvast van overtuigd dat beide 
hand in hand gaan, zowel investeren in inclusie in het jeugdwerk, 
als het verderzetten van doelgroepspecifiekeinitiatieven. Dat 
kan je lezen in het masterplan diversiteit. We moeten daarnaast 
blijven onderzoeken waar we als jeugdsector tekort schieten en 
wat we eraan kunnen doen.

Zijn de ambities van de Vlaamse koepels binnen het 
jeugdwerk groot genoeg als het gaat over diversite-
it?

Kris - Aan de ambitie zal het alvast niet liggen. Koepels en 
Vlaamse organisaties formuleren net zeer grote ambities op vlak 
van diversiteit. 

Maar koepels en ondersteuners zijn wel afhankelijk van volledig 
autonome en lokale afdelingen of lidorganisaties om die ambitie 
te realiseren. We zien dat vrijwilligers door de autonomie gewoon 
doen wat ze zelf denken te moeten doen. Ter plaatse is er best 
wel wat enthousiasme om met diversiteit aan de slag te gaan 
en worden er concrete initiatieven genomen. maar de ambitie 
van de koepel of steunpunt botst ook op de lokale autonomie en 
de beperkte draagkracht van lokale groepen. Daarnaast moeten 
we bewust de vraag stellen: kan je 17- 20 jarige vrijwilligers 
overstelpen met allerlei pedagogische verwachtingen?

Je spreekt over een kloof tussen het bovenlokaal 
ondersteuningsaanbod en de lokale vragen & noden? 

Kris - Klopt. Begrijp me niet verkeerd, er zijn heel wat vormen van 
ondersteuning, vormingen en publicaties om lokale verenigingen 
te helpen, maar het eeuwenoude cliché dat inclusie top-down 
naar beneden moet gestuurd worden, klopt niet volgens mij. Als 
ik met lokale jeugdwerkers praat, die trouwens fantastisch werk 
leveren in hun dagelijkse prestaties, dan leven er vragen en zijn er 
concrete noden. Alleen geraken vragen en noden niet tot bij het 
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Jeugdwerk Voor Allen?
is een unieke netwerkorganisatie in Vlaanderen, met een link naar het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Samen met onze partners willen wij dat kinderen en 
jongeren met een beperking en/of in maatschappelijk kwetsbare situaties 
zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan het jeugdwerk. Meer weten over onze 
ondersteuningen, vormingen en publicaties? Neem een kijkje op www.jwva.be.

aanbod en omgekeerd. Een netwerkorganisatie als Jeugdwerk 
Voor Allen kan daarin iets betekenen. Zij verzamelen via het 
netwerk noden en vragen vanuit de lokale verenigingen om daarop 
hun aanbod af te stemmen. 

Oranje vzw is één van de ambassadeur-organisaties 
binnen Jeugdwerk Voor Allen. Vanwaar die keuze?

Sven - Er zijn niet zoveel organisaties die zich rond het thema 
diversiteit engageren om op verschillende pijlers in te zetten: 
aanbod, beleid, ondersteuning. De unieke expertise van Oranje is 
binnen Jeugdwerk Voor Allen (JWVA) een meerwaarde. Daarnaast 
waren jullie nauw betrokken in het Oost-Vlaamse verhaal van 
Jeugdwerk Voor Allen, waardoor jullie, samen met de Vlaamse 
Dienst Speelpleinwerk (VDS)  voor een goede uitrol over heel 
Vlaanderen konden zorgen. JWVA was een sterk verhaal binnen 
provinicie Oost-Vlaanderen. Daarom kozen we ervoor om de 
netwerkorganisatie uit te rollen over Vlaanderen. Ook voor een 
aantal projecten binnen cultuur pasten we deze werkwijze toe. 

Hoe kijken jullie naar de toekomst? 

Sven - Ik zou zeggen: heb geduld, maar niet te veel. In deze 
thematiek kan je niet sneller schakelen dan maatschappelijk 
mogelijk is. Er moet voldoende draagvlak zijn om iets te 
kunnen realiseren en anderzijds mag je niet te veel geduld 
hebben. Net zoals de jeugdsector aan het beleid mag vragen 
om uit de comfortzone te komen, mag dit omgekeerd ook, in 
een constructieve dialoog. Samen zoeken we verder naar een 
evenwicht tussen doelgroepspecifieke organisaties en inclusie in 
het bestaande reguliere jeugdwerk. 

Kris - Alles van waarde is weerloos, schreef Lucebert, en dat 
geldt zeker voor Jeugdwerk Voor Allen. Het kan een belangrijke 
rol spelen voor kinderen en jongeren en ik hoop voor hen dat de 
netwerkorganisatie in zijn opdracht slaagt. En of het zal slagen, 
dat hangt af van alle betrokkenen bij de netwerkorganisatie. 
Als je er in gelooft, geef het een kans. Gooi je enthousiasme en 
de passie die van je organisatie in de strijd om samen verder te 
werken aan een jeugdwerklandschap waarin diversiteit in al zijn 
vormen een evidentie wordt.

“EEN NETWERKORGANISATIE ALS JEUGDWERK VOOR 
ALLEN VERZAMELT NODEN EN VRAGEN VANUIT DE LOKALE 
VERENIGINGEN OM DAAROP HUN AANBOD AF TE STEMMEN.”



Ontmoeten Expertise Vrije tijd
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CONTACT 
Peterseliestraat 100
8000 Brugge
Tel. 050 47 25 90 / 09 327 05 75
vrijetijdspunt@oranje.be
www.vrijetijdspunt.com 
        Vrijetijdspunt vzw Oranje 
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Maandag tot vrijdag: van 10 tot 12.30 uur en op woensdag van 13.30 tot 16 uur.


