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ADVIES 
Charter Jeugdwelzijnswerk 

 
Datum: 21 februari 2020        Advies-nr. JR/20/06 
 
Strekking van het advies:     
Positief mits opmerkingen 
Reglement/decreet:  
Artikel 1 van de afsprakennota tussen stadsbestuur Gent en de Jeugdraad, goedgekeurd op de gemeenteraad van 23/09/2013 
Verplicht advies / spontaan advies / advies op vraag van college van burgemeester en schepenen 

Hoe kwam dit advies tot stand? 
Het werd besproken door het bestuur van de Jeugdraad 

Wie werd betrokken?  
Het bestuur van de Jeugdraad 
Betrokken dienst en/of contactpersoon van de Stad Gent 
Pieter Monsart, Jeugdraad 

Omkadering (situering, achtergrondinformatie) 
Nvt  
Minderheidsstandpunt (indien nodig) 
Nvt  

 
We staan als Jeugdraad achter de principes van het charter en juichen meer overleg binnen de sector toe. Toch blijven 
we bedenkingen hebben bij de manier waarop dit charter tot stand kwam en vragen we ons af wat de volgende stappen 
zijn. 

Het spreekt voor zich dat de jeugdwelzijnssector gebaat is bij meer afstemming en overleg. We begrijpen dat dit proces 
veel inzet en tijd kostte. We blijven echter op onze honger zitten als het gaat om de jongeren zelf. Zij werden niet 
voldoende betrokken, terwijl het eigenlijk allemaal om hen gaat. 

De gebruikte methodiek (waarmee 77 jongeren bevraagd werden) voldoet volgens ons niet als representatieve en 
kwaliteitsvolle input. Jongeren betrekken (al dan niet via de Jeugdraad) was een expliciete vraag van de schepen én werd 
ook in de gemeenteraadscommissie gevraagd. We beseffen dat het traject onder tijdsdruk stond. Maar we kunnen niet 
akkoord gaan met het feit dat jongeren bijna niet gehoord werden. Er was zelfs geen terugkoppeling naar de Jeugdraad 
tijdens het proces.  

Zowel in de visie als in de principes van het charter missen we een expliciete omschrijving dat participatie van jongeren 
in de toekomst wel centraal zal staan. We lezen over de organisaties zelf, over andere organisaties, over data en over 
zorg. Maar nergens staat dat de jongeren (samen met hun organisaties) de richting kunnen bepalen.  

Een tweede gemiste kans was dat ook andere jeugdwerk-organisaties niet betrokken waren. We lezen in het charter 
dat men gelooft in ‘kruisbestuiving tussen jeugdwerk en welzijnswerk’. Jammer genoeg was die kruisbestuiving er niet 
tijdens het traject. 

Tenslotte vragen we om deze tekst te vertalen naar ‘gewone’ taal. Dit is een eis waar we nooit van afwijken, zeker niet 
als het gaat om teksten over jeugdwerk. De stijl van deze tekst slaat geen bruggen naar andere sectoren en jongeren en 
schrikt niet-ingewijden af om hiermee aan te slag te gaan.  
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De duizenden jeugdwerkers, jongerenwerkers, vrijwilligers, trainers, leiders, coördinatoren, begeleiders, animatoren, 
coaches, … die dagelijks met kwetsbare kinderen en jongeren redden elke dag de wereld en betekenen veel voor onze 
stad.  

We zijn –net als jullie- voorstander van een sterk jeugd(welzijns)werk en zijn blij dat hier ook extra middelen tegenover 
staan. Of dit charter effectief een verschil zal maken voor de jongeren en hun begeleiders kunnen we niet voorspellen. 
We wensen hen vooral een toekomst toe vol experiment, successen en leerkansen. Maar vooral in overleg met elkaar, 
met anderen en met de jongeren zelf.  

 
We kijken er alvast naar uit. 
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