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Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek – Jeugdonderzoeksplatform 
Jaarverslag 2014 

 

 

1. Inleiding 
 

1.1 Duiding van het Jeugdonderzoeksplatform als Steunpunt voor 
Beleidsrelevant Onderzoek 
 

Het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) is als interuniversitair onderzoeksproject ontstaan buiten het 

steunpuntenprogramma en is hier pas later onderdeel van geworden, eerst als onderdeel van het 

Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport (2de generatie), nadien als autonoom steunpunt binnen de derde 

generatie van het steunpuntenprogramma. Dit uit zich in de specificiteit van het onderzoek binnen dit 

steunpunt (cf. 1.1) en verklaart de aard van de samenwerking op het JOP: in tegenstelling tot de 

overige Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek heeft het JOP geen afzonderlijke 

onderzoekslijnen waar verschillende onderzoeksgroepen voor verantwoordelijk zijn, maar betreft het 

gezamenlijke onderzoeksactiviteiten waarbij de taakverdeling eerder van organisatorische aard is. 

 

1.2 Algemene doelstelling en visie van het Jeugdonderzoeksplatform 
 

Voorafgaand aan de oprichting van het JOP ervoeren wetenschappers en beleidsmakers een nood 

aan meer structurele aandacht voor jeugdonderzoek in Vlaanderen. De geringe systematische 

uitbouw van jeugdonderzoek leidde immers tot gefragmenteerde en weinig interdisciplinaire 

onderzoeksopzetten en tot een gebrek aan theorievorming en interpretatie. Dit bemoeilijkte een 

adequaat jeugdbeleid. 

 

Vanuit deze vaststelling werd in 2003 het JOP opgericht (op initiatief van de Vlaamse minister van 

Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken). Binnen het JOP werd de 

structurele aandacht voor het jeugdonderzoek vertaald in twee grote doelstellingen: (1) kennisopbouw 

via inventarisatie en ontsluiting van bestaand (Vlaams) jeugdonderzoek en (2) de uitbouw van 

recurrente metingen om de leefwereld van kinderen en jongeren en de evoluties hierbinnen in beeld te 

brengen. Via beide activiteiten trachtte het JOP beleidsmakers te ondersteunen bij de voorbereiding 

en ontwikkeling van een jeugdbeleid dat aansluit bij en inspeelt op de leefwereld, 

levensomstandigheden en activiteiten van Vlaamse kinderen en jongeren. 

Later werd aan het JOP een extra doelstelling toegevoegd, met name de realisatie van een 

internationale inbedding en kennisopbouw. Deze doelstelling wordt geconcretiseerd binnen de 

bestaande doelstellingen en wordt bijgevolg als 'de horizontale dimensie' van het JOP gezien. 

 

De koers van het JOP als autonoom steunpunt binnen de derde generatie Steunpunten voor 
Beleidsrelevant Onderzoek (2012-2015) behelst in eerste instantie de continuering van bovenstaande 
doelstellingen. De oorspronkelijke vraag naar systematische kennisontwikkeling binnen het 
jeugddomein is immers nog steeds aan de orde in Vlaanderen. Zo lezen we in de beleidsnota Jeugd 
(2014-2019) van minister Sven Gatz dat er de afgelopen jaren sterk is ingezet op het systematisch 
vergroten van de kennis over kinderen en jongeren. Tegelijk wordt gewezen op het belang dat ‘een 
verder inzicht in evoluties in de diverse levensdomeinen van jongeren mogelijk blijft voor diverse 
actoren uit het beleid en het werkveld’ (p. 29).  
 
Het JOP wil hiertoe bijdragen door de uitdieping/versterking van:  
 

- het beleidsrelevante karakter van het onderzoek (o.a. betrekken van beleid bij vormgeving 

aan jeugdmonitor, bijdrage aan beleidsrelevante valorisatie, 15% ad hoc opdrachten…); 

- de ontsluiting en verspreiding van de onderzoeksresultaten in de (inter)nationale context; 

- de internationale inbedding en valorisatie van de activiteiten van het JOP; 

- de uitdieping van de transversale thema’s diversiteit, armoede en sociale ongelijkheid; 
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- het inzicht in de specificiteit van jongeren in grootstedelijke contexten (Brussel, Gent en 

Antwerpen); 

- de samenwerking met andere steunpunten beleidsrelevant onderzoek. 

 

1.3 Partners in het JOP 
 

De werkzaamheden worden uitgevoerd in een interuniversitair en interdisciplinair 

samenwerkingsverband tussen drie onderzoeksgroepen, nl. de Vakgroep Sociale Agogiek (UGent), 

het Leuvens Instituut voor Criminologie - Onderzoekslijn Jeugdcriminologie (KU Leuven) en de 

onderzoeksgroep Tempus Omnia Revelat (Vrije Universiteit Brussel). 

 

Binnen elke betrokken onderzoeksgroep wordt voor de uitvoering van JOP-opdrachten (minstens) een 

voltijds wetenschappelijk medewerker aangesteld. De project coördinatie gebeurt door Lieve Bradt 

(Vakgroep Sociale Agogiek). Alle onderzoeksactiviteiten worden gezamenlijk gedragen, maar met 

wisselende taaklast. 

 

1.4 Operationele doelstellingen 2014 
 

In het kader van de drie algemene doelstellingen van het JOP (cf. inventarisatie en ontsluiting 

onderzoek, uitbouw recurrente metingen en internationale dimensie), stelde het JOP voor 2014 

volgende activiteiten centraal (cf. meerjarenplan): 

 

 De doorlopende inventarisatie en ontsluiting van jeugdonderzoek en bijkomend het gebruik van 

de JOP-databank voor de interpretatie van aanwezige onderzoeksdata (WP2 in meerjarenplan) 

 Update website (WP3) 

 Verwerking data uit de JOP-monitor 3 en de JOP-schoolmonitor 2013 (WP4 en WP5) 

 Opzet en uitvoering kwalitatief onderzoeksluik (WP6) 

 Het ontsluiten en verspreiden van onderzoeksresultaten naar een ruim publiek, met in het 

bijzonder de lancering van een interactieve cijferdatabank (WP7) 

 

De eerste activiteit kadert in de eerste strategische doelstelling van het JOP-meerjarenplan, met name 

kennisopbouw via inventarisatie en ontsluiting van bestaand (Vlaams) jeugdonderzoek. De andere 

activiteiten houden (vooral) verband met de tweede strategische doelstelling van het JOP, de uitbouw 

van eigen onderzoek/recurrente metingen om de leefwereld van kinderen en jongeren en de evoluties 

hierbinnen in beeld te brengen. 

 

Daarnaast was er in 2014 ook een beoogde investering van het JOP in: 

 project management: de coördinatie van het steunpunt Jeugdonderzoeksplatform (WP1 in 

meerjarenplan) 

 de internationale inbedding en valorisatie van JOP-activiteiten ('de horizontale dimensie') 

 de opvolging van transversale thema's 

 samenwerking met andere onderzoekscentra en Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek 

 ad hoc onderzoek als antwoord op specifieke vragen van de Vlaamse Overheid 

 de ontsluiting en verspreiding van de onderzoeksresultaten in de nationale context 

 

Voor zover deze activiteiten niet aansluiten bij één van de werkpaketten uit het meerjarenplan, zullen 

de gerealiseerde prestaties als aparte rubriek besproken worden in het jaarverslag. De laatste 

activiteit – de ontsluiting en verspreiding van onderzoeksresultaten – wordt als valorisatie-activiteit 

gekoppeld aan de verschillende werkpakketten/rubrieken. Enkel valorisatie-activiteiten die niet onder 

een specifieke jaaractiviteit kunnen geplaatst worden, worden in een extra rubriek vermeld. In 

aanvulling hierop wordt de valorisatie-output opgenomen in bijlage. 
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1.5 Afwijkingen ten opzichte van oorspronkelijke planning 
 
De eerste twee jaar van het JOP binnen de derde generatie Steunpunten Beleidsrelevant Onderzoek 

stonden sterk in het teken van de JOP-monitor 3, de JOP-schoolmonitor 2013, de medewerking aan 

de Participatiesurvey, en de ad hoc opdrachten. Er werd zwaarder geïnvesteerd in dit onderzoek dan 

in het meerjarenplan gepland. Tevens werd er gekozen om de valorisatie van de JOP-monitors meer 

gefaseerd en thematisch te laten verlopen. Een aantal JOP-activiteiten werden mede om die reden 

naar achter geschoven in de planning, met name 'het restylen van de website', 'de werkelijke lancering 

van de interactieve cijferdatabank' en 'de voorbereiding van een kwalitatief onderzoeksluik binnen het 

JOP'.  

 

 

2. Realisaties per werkpakket in 2014 (cf. meerjarenplan) 
 

2.1 Coördinatie van het steunpunt Jeugdonderzoeksplatform (WP1) 
 

Het project management wordt opgenomen door de Vakgroep Sociale Agogiek van de UGent. Ook in 

2014 betrof dit: contactpunt zijn voor administratieve zaken, de algemene vertegenwoordiging van het 

steunpunt, de eindverantwoordelijkheid dragen en het dagelijks management opnemen (incl. 

voorbereiden en voorzitten van vergaderingen, opvolgen van planning, externe communicatie, 

aansturen en realiseren van valorisatie-activiteiten, vertegenwoordigingswerk…). 

 

2.2 Inventarisatie en synthese van jeugdonderzoek (WP2) 
 

Binnen het JOP vormt het inventariseren en synthetiseren van Vlaams jeugdonderzoek een continue 

opdracht. Permanent worden recente onderzoekspublicaties (gepubliceerd in 2000 of later) opgezocht 

en ingezameld. Vervolgens wordt voor elk afgerond onderzoek een gedetailleerde onderzoeksfiche 

opgemaakt die relevante informatie overzichtelijk weergeeft. Deze fiches worden online ter 

beschikking gesteld aan derden via de vernieuwde website (zie punt 2.3) van het JOP 

(http://www.jeugdonderzoeksplatform.be) en vormen de basis voor thematische syntheses 

waarbinnen onderzoeksbevindingen uit de JOP-monitors gesitueerd kunnen worden. In 2014 werden 

de eerder gemaakte werkafspraken verder op punt gezet, Vlaamse onderzoekers worden meer actief 

uitgenodigd om ons een abstract te bezorgen en er werd in overleg met KeKi gekomen tot een 

efficiënte manier om het eigen inventarisatie-werk af te stemmen op het inventarisatie-werk van KeKi.  

 

In 2014 werden er 105 nieuwe onderzoeksfiches in de onderzoeksdatabank opgenomen. De input 

omvat zowel fiches op basis van 'Vlaamse' onderzoekspublicaties als fiches van internationaal 

jeugdonderzoek: (1) fiches op basis van anderstalige onderzoekspublicaties uit een sample van door 

het JOP geselecteerde internationale jeugdtijdschriften (Children & Society, Childhood, Young, Youth 

and Society and Journal of Youth Studies), (2) fiches op basis van anderstalige onderzoekspublicaties 

waarin Vlaamse jongeren (mee) opgenomen zijn in de steekproef en/of (3) fiches op basis van 

buitenlandse jeugdmonitors. 

 

Aansluitend op deze inventarisatie-opdracht en met het oog op valorisatie van het JOP-onderzoek 

participeerde het JOP in: 

- de netwerkgroep 'onderzoek kinderen en jongeren in Vlaanderen' (een initiatief van Afdeling Jeugd) 

- de redactieraad van 'Krax, thema's van kinderen en jongeren in perspectief' (de Ambrassade) 

 

2.3 Updaten en restylen van de website (WP3) 
 

Het JOP heeft haar eigen website: www.jeugdonderzoeksplatform.be. Deze website werd in 2014 

onder coördinatie van Diederik Cops (KU Leuven) in een volledig nieuw jasje gestoken. Naast een 

http://www.jeugdonderzoeksplatform.be/
http://www.jeugdonderzoeksplatform.be/
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meer verfrissende look, beoogden we met deze restyling in de eerste plaats een hogere 

gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van het werk van het JOP. Hiertoe werden volgende zaken 

opgenomen: 

- alle publicaties van het JOP, gaande van wetenschappelijk publicaties tot presentaties, 

persberichten en technische rapporten werden verzameld onder één rubriek ‘publicaties’ 

om op die manier de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het JOP-onderzoek te 

verhogen. Voor zover mogelijk worden de publicaties ook full-text aangeboden 

(http://www.jeugdonderzoeksplatform.be/nl/publicaties) 

- de ‘databank jeugdonderzoek’ blijft behouden en laat toe om Vlaams en internationaal 

jeugdonderzoek op te zoeken aan de hand van een thema, zoekwoord, type publicatie, 

jaartal of auteur. De databank bevat momenteel meer dan 800 abstracts. 

(http://www.jeugdonderzoeksplatform.be/nl/databank-jeugdonderzoek)  

- een online interactieve databank (http://www.jeugdonderzoeksplatform.be/nl/jop-monitor-

interactief) laat gebruikers toe om zelf eenvoudige beschrijvende frequentietabellen en 

figuren op te vragen op basis van ruwe data van alle vragen uit de JOP-monitor 1, 2 en 3. 

Bovendien kunnen de frequenties ook opgesplitst worden naargelang gender, leeftijd en 

student/werkstatus. De gebruikers kunnen zoeken op thema of aan de hand van een 

trefwoord.   

 

Daarnaast werd in 2014 gestart met een nieuw initiatief, met name de ‘facts & figures’. In deze 

steekkaarten wordt over een bepaald thema op een overzichtelijke manier enkele basisgegevens in 

kaart gebracht, met waar mogelijk aandacht voor verschuivingen overheen de tijd. De facts & figures 

hebben tot doel om het publiek debat over relevante topics te stimuleren. In 2014 werden 9 facts & 

figures (verveling, etnocentrisme, onveiligheidsgevoelens, daderschap,…) op de website geplaatst. 

De bedoeling is om bij elke update van de onderzoeksfiches ook nieuwe facts & figures ter 

beschikking te stellen. De facts & figures zijn terug te vinden op onze website onder de rubriek 

‘publicaties’ (http://www.jeugdonderzoeksplatform.be/nl/publicaties/type/facts-figures) 

 

2.4 Verwerking van de Vlaamse JOP-monitor 3 (WP4) en de Vlaamse en 
grootstedelijke JOP-schoolmonitor 2013 (WP5) 
 

In 2013 werden de JOP-monitor 3 en de JOP-schoolmonitor 2013 getest, ingepland, afgenomen en 

ingevoerd in SPSS. Tevens werd een deel van de data geanalyseerd en verwerkt in hoofdstukken 

voor een eerste JOP-boek op basis van JOP 3. Dit leidde in 2014 tot de publicatie van ‘Jongeren in 

cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 3 en de JOP-schoolmonitor 2013 (Bradt, Pleysier, 

Put, Siongers & Spruyt, 2014) waarin ingegaan werd op de resultaten met betrekking tot de thema’s 

schoolbeleving, onveiligheidsgevoelens, informele en formele steun, zelfwaardgevoel bij slachtoffers 

van pestgedrag, segregatie, politiek, vrije tijd en religieuze beleving. Waar mogelijk werd hierbij 

ingegaan op verschuivingen overheen JOP 1, JOP 2 en JOP 3. De resultaten werden voorgesteld op 

31 maart 2014.  

 

Zoals reeds aangegeven werd in 2013 beslist om de valorisatie van JOP-materiaal anders aan te 

pakken en meer thematisch te werk te gaan. Dit zou niet alleen toelaten om meer diepgaande 

analyses uit te voeren op de JOP-data, maar biedt tevens de gelegenheid om ook actief de 

samenwerking met andere onderzoekscentra en steunpunten aan te gaan. Als eerste themaboek 

werd gekozen voor ‘gender’ (Spruyt & Siongers, 2014). In het boek wordt vanuit diverse disciplines 

gekeken naar genderverschillen bij jongeren en de (de)constructie van gendergrenzen op vier 

domeinen: cultuur en vrijetijdsbesteding, onderwijs, politieke opvattingen en welzijn. Naast de JOP-

onderzoekers werkten ook onderzoekers uit andere steunpunten (Cultuur, Sport) mee. Het boek werd 

voorgesteld op een studiedag op 17 december, gevolgd door een paneldebat met deskundigen uit 

beleid en middenveld.    
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2.5 Verdiepende onderzoekactiviteiten gebaseerd op kwantitatieve en 
kwalitatieve analyses (WP6) 
 

Het JOP koos ervoor om binnen de periode 2012-2015 meer in te zetten op verdiepende analyses, 

o.m. als antwoord op de vraag naar meer inzicht in diversiteit en sociale ongelijkheid. Deze keuze 

heeft niet alleen betrekking op de uitdieping van welbepaalde thema's door (gedoctoreerde) JOP-

onderzoekers, maar uit zich ook in methodologische keuzes. In 2014 werd het volgende verwezenlijkt: 

 

 Het genderboek (Spruyt & Siongers, 2014) laat meer diepgaande analyses toe, niet alleen door de 

focus op één bepaald thema, maar ook door de verbinding die gemaakt wordt met ander Vlaams 

jeugdonderzoek.  

 Drie postdoctorale onderzoekers (waarvan twee in de loop van 2014 het JOP hebben verlaten) 

zijn tewerkgesteld op het JOP en geven mee vorm aan het onderzoek vanuit hun eerdere 

onderzoekservaringen/thematische kennis  

 Uitdieping van jeugdthema's werd ook nagestreefd in het ontwerp van het JOP-luik in de 

participatiesurvey (zie ook rubriek samenwerking met andere steunpunten) 

 In 2014 werd verder gewerkt aan het opzet van het kwalitatief luik dat tot doelstelling heeft het 

perspectief van (kwetsbare) jongeren op hun transitie van school naar werk in beeld te brengen.  

 
2.6 Lancering van de interactieve online cijferdatabank (WP7) 
 

Zoals aangegeven in punt 2.3 werd in 2014 onze nieuwe interactieve online cijferdatabank gelanceerd 

waarmee geïnteresseerden uit beleid, praktijk en onderzoek op een gemakkelijke en snelle manier 

eenvoudige statistieken kunnen opvragen over jongeren in Vlaanderen.  

De lancering van de nieuwe JOP-website en databank gebeurde aan de hand van een workshop (25 

juni) waarin de belangrijkste wijzigingen aan de website, de werking van de ‘databank 

jeugdonderzoek’ en ‘interactieve databank’ werden toegelicht, evenals de nieuwe ‘facts & figures’ 

werden geïllustreerd. De introductie van de interactieve databank kan met een gemiddelde van 800 

bezoekers per maand een succes genoemd worden. 

 

 

3. Aanvullende rubrieken 
 

3.1 Uitbouw van de internationale inbedding en kennisopbouw 
 

Sinds enkele jaren wordt er binnen het JOP expliciete aandacht besteed aan internationalisering. 

Enerzijds gaat het over kennisopbouw en –uitwisseling op Europees (beleids)niveau. Enerzijds treedt 

de JOP-coördinator op als nationaal correspondent binnen het ‘European Knowledge Centre for Youth 

Policy’ (EKCYP
1
) en werd zij geselecteerd als lid van de ‘Pool of European Youth Researchers’ 

(PEYR
2
). Beiden zijn een initiatief van de European Union – Council of Europe Youth Partnership. 

Anderzijds  – en in overeenstemming met het gevoerde beleid binnen de betrokken universiteiten – 

worden onderzoekers van het JOP verder aangemoedigd om hun onderzoek op internationale fora te 

brengen (niet alleen als bijdrage tot kennis en discussie, maar ook met het oog op 

kwaliteitsverbetering). Dit uit zich in de deelname aan internationale studiedagen, workshops en/of 

congressen, maar ook in publicaties in internationale tijdschriften of boeken. Tot slot wordt in het 

nieuwe steunpunt 2012-2015, naast Vlaams/Belgisch jeugdonderzoek, internationaal onderzoek 

geïnventariseerd en toegankelijk gemaakt via de JOP-website. 

 

                                                      
 
1
 Voor meer info zie: http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/-/the-european-knowledge-centre-

for-youth-policy-ekcyp-correspondents 
2
 Voor meer info zie: http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/peyr 
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In 2014 vonden volgende activiteiten plaats: 

 Deelname aan International Youth Researchers Meeting op uitnodiging van de Lithuania Youth 
Council, inclusief toelichting van de werking van het Jeugdonderzoeksplatform (Vilnius, 16-18 juli 
2014) 

 Deelname aan PEYR en ECKYP meeting (Malta, 25 November 2014) 

 Deelname aan de conferentie van het Youth Partnership (EU-CoE) ‘Conference on the role of 
youth work in supporting young people in vulnerable situations (Malta, 26-27 November 2014) 

 Deelname redactieraad 'Perspectives on Youth', jaarlijkse publicatie van het 'EU-CoE Youth 

Partnership' 

 Verschillende internationale publicaties en paperpresentaties op internationale congressen op 

basis van data uit JOP-onderzoek (voor een overzicht zie bijlage 2) 

 

3.2 Opvolging van transversale thema's 
 

Het JOP besteedt in zijn onderzoek aandacht aan sociale ongelijkheid, diversiteit en sociale 

duurzaamheid. In 2014 werd met het genderboek een eerste transversaal thema centraal gesteld. 

Ook het kwalitatief luik heeft tot doel het perspectief van (kwetsbare) jongeren op hun (moeizame) 

transitie van school naar werk in kaart te brengen. 

 

3.3 Samenwerking met andere onderzoekscentra en Steunpunten voor 
Beleidsrelevant Onderzoek 
 

Er werd in 2014 nauw samengewerkt met KeKi, de Steunpunten Cultuur, Media en Sport, maar ook 

andere onderzoekscentra: 

 

1) Steunpunt Cultuur, Media en Sport: het JOP werkt mee aan de Participatiesurvey, tezamen met de 

Steunpunten Cultuur, Sport en Media (zie ook bijlage 3 voor het jaarverslag van de Participatiesurvey) 

2) KeKi: Er werd met KeKi samengewerkt in het kader van de inventarisatieopdracht van het JOP. 
Daarnaast dienden het JOP en KeKi een gezamenlijk onderzoeksvoorstel in naar aanleiding van de 
oproep vanuit Afdeling Jeugd voor een onderzoek naar de ‘Vrije tijd voor kinderen en jongeren die 
verblijven in voorzieningen of instellingen.  
3) Genderboek: In het kader van het genderboek werd er samengewerkt met onderzoekers uit de 

Steunpunten Cultuur, Sport, Gelijke Kansenbeleid en Studie en Schoolloopbanen.  

4) JOP-onderzoekers werkten samen met het VBJK (Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor 

Jonge Kinderen) aan een onderzoek naar de beleving van schoolkinderen van hun buitenschoolse 

opvang, waarbij de JOP-onderzoekers instonden voor het kwantitatieve luik van  het onderzoek 

(onderzoek uitgevoerd in opdracht van Kind & Gezin, promotor: prof. dr. Michel Vandenbroeck). 

 

3.4 Kortetermijn- en adhocopdrachten 
 

Een deel van de middelen van het JOP wordt jaarlijks gereserveerd voor ad hoc onderzoek dat een 

antwoord formuleert op specifieke vragen van de beleidsmakers. Dit kan gaan om een 

literatuuronderzoek en/of secundaire data-analyses op één of meerdere JOP-monitors. Het 

meerjarenplan bepaalt dat elke onderzoeksgroep 15% (i.e. 40,5 werkdagen) van zijn arbeidstijd hierin 

moet investeren.  

 

In 2014 werd minder tijd gespendeerd aan ad hoc opdrachten dan voorzien aangezien in de ad hoc 

opdracht van 2013, waarbij 47 jongeren uit het dbso geïnterviewd werden, aanzienlijk meer tijd werd 

geïnvesteerd. In 2014 werden in het kader van de ad hoc opdrachten twee opdrachten uitgevoerd:  

- Update van enkele indicatoren voor het nieuwe Vlaamse jeugdbeleidsplan (ongelijke 

participatie van maatschappelijk kwetsbare jongeren, sociale participatie in de steden, 

sociale en politieke participatie van jongeren)  
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- Ontwikkeling van 9 indicatoren voor de Kinderrechtenmonitor (band met ouders, bij 

iemand terechtkunnen, gelijke toegang, geweld, inspraak, pesten, vrienden, vrije tijd in de 

publieke ruimte, welbevinden), evenals een verkenning van de mogelijkheden voor een 

indicator handicap. 

 

3.5 Valorisatie van de kennisopbouw en het onderzoek op het JOP (niet 
gebonden aan activiteiten in bovenstaande rubrieken) 
 
De valorisatie van de kennisopbouw in het JOP ten aanzien van beleid en praktijk is een belangrijke 

pijler van het JOP 2012-2015. Naast de valorisatie verbonden met de verschillende werkpakketten, 

wordt het JOP als jeugdonderzoekscentrum ook aangesproken door derden. 

 

1) Vanuit het JOP wordt ingegaan op informatievragen vanuit beleid, werkveld, studenten en 

journalistiek. Een deel van deze vragen bereiken ons via de coördinatie (telefonisch of op het 

algemeen mailadres: jop@jeugdonderzoeksplatform.be) en ander deel via onderzoekers van het JOP. 

Zo was er met de Standaard een exclusiviteitsovereenkomst voor een artikelenreeks naar aanleiding 

van de publicatie van het genderboek:         

*15-12-2014, p.8 “Meisjes blijven hardnekkig hetzelfde studeren” 

*16-12-2014, p. 14 “Verdoken seksisme blijft wijdverspreid.” 

*17-12-2014, p. 12 “Boys don’t cry.” 

 

Daarnaast werd het JOP gecontacteerd door Canvas om cijfergegevens aan te leveren over allerlei 

thema’s zoals seksualiteit, relaties, herkomst, wonen, studeren,… voor de documentaire reeks 

“twintigers” die werd uitgezonden op 25/2/2015, 4/3/2015 en 11/3/2015.  

 

2) Het JOP wordt regelmatig gevraagd om een presentatie te geven met betrekking tot jeugd en 

jeugdonderzoek in het algemeen of eigen jeugdonderzoek (voor een overzicht zie bijlage).  

 

 

4. Management 
 

In het meerjarenplan werd een management en organisatiestructuur voorgesteld die een intense 

samenwerking binnen de verschillende onderzoeksgroepen van het JOP optimaliseert en de 

gemeenschappelijke elementen over de verschillende inhoudelijke thema’s bewaakt. Behalve de 

verschuiving van verantwoordelijkheden binnen het JOP, welke te maken hadden met het emeritaat 

van prof. Mark Elchardus en prof. Nicole Vettenburg in 2012, werd er nadien niet meer afgeweken van 

de bepalingen in het meerjarenplan.  

 
Organisatie van het JOP 
 

De voortgang van de onderzoeksactiviteiten wordt in eerste instantie bewaakt door de 

verantwoordelijken van elke onderzoeksgroep. Zij staan in voor:  

 

 contacten en samenwerking uitbouwen met de andere steunpunten voor beleidsrelevant 

onderzoek; 

 het inhoudelijk overleg en de gemeenschappelijke valorisatie binnen het steunpunt stimuleren, 

aansturen en coördineren; 

 de voortgang van het gemeenschappelijk project in het betreffende thema bewaken; 

 initiatieven nemen voor de beleidsmatige vertaling van de onderzoeksresultaten naar 

medewerkers van het kabinet en het departement, de bredere beleidssector en het publiek, 

o.a. via het bekend maken van onderzoeksresultaten, het stimuleren en bewustmaken van het 

belang van informatieondersteunend beleid, het informeren over internationale 



9 
 

ontwikkelingen, het zorgen voor bidirectionele informatie-uitwisseling, het updaten van 

informatie op de themaspecifieke pagina’s van de website en het stimuleren van het debat; 

 aanleveren aan de promotor-coördinator van de nodige administratieve documenten voor de 

rapportering aan de Vlaamse Overheid (jaarplannen en -verslagen). Deze documenten 

worden uiterlijk één maand voor de deadline van oplevering doorgestuurd naar de algemeen 

steunpuntcoördinator. 

 

De verantwoordelijken in 2014 waren: 

 Maria De Bie (promotor-coördinator – UGent) 

 Lieve Bradt (verantwoordelijke – UGent) 

 Bram Spruyt (verantwoordelijke – VUB) 

 Jessy Siongers (verantwoordelijke – VUB) 

 Stefaan Pleysier (verantwoordelijke – KU Leuven) 

 Johan Put (verantwoordelijke – KU Leuven) 

 

Bovenop deze structuur wordt een promotor-coördinator (Maria de Bie) aangesteld die fungeert als: 

 aanspreekpunt voor de bestuurlijke aspecten van het steunpunt; 

 algemene vertegenwoordiging van het steunpunt; 

 eindverantwoordelijke van het steunpunt; 

 voorzitter van het dagelijks bestuur. 

 

Een aantal taken binnen het JOP worden uitgevoerd door het dagelijks bestuur. Zij staat in voor de 

bewaking en coördinatie van het gehele project. Zowel de inhoudelijke als structurele sturing, als de 

interactie met derden behoort tot de taken van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is 

verantwoordelijk voor: 

 het intern goedkeuren van de jaarplannen en -verslagen vooraleer voorlegging aan de 

stuurgroep; 

 de bewaking en coördinatie van het gemeenschappelijke project en de gemeenschappelijke 

valorisatie en communicatie; 

 de algemene wetenschappelijke opvolging, coördinatie en aansturing van het steunpunt en 

het bewaken van de beleidsafstemming; 

 de bewerkstelliging van een structurele interactie tussen de onderzoekers en 

onderzoeksgroepen over de betrokken instellingen heen (coördineren van het 

onderzoekersoverleg); 

 de bewerkstelliging van een structurele betrokkenheid van de onderzoeksgroepen bij de 

beslissingen op het vlak van de institutionele concipiëring van het steunpunt en de inhoud van 

het georganiseerde wetenschappelijk onderzoek; 

 het uitbouwen van een structurele interactie met andere steunpunten voor beleidsrelevant 

onderzoek, waarvan de opdrachten inhoudelijke raakpunten vertonen met deze van het 

steunpunt; 

 het bewaken van de omvang van de kortetermijn- en adhocopdrachten. 

 

Maakten in 2014 deel uit van het dagelijks bestuur: 

 Maria De Bie (promotor-coördinator – UGent) 

 Lieve Bradt (verantwoordelijke – UGent) 

 Bram Spruyt (verantwoordelijke – VUB) 

 Jessy Siongers (verantwoordelijke – VUB) 

 Stefaan Pleysier (verantwoordelijke – KU Leuven) 

 Johan Put (verantwoordelijke – KU Leuven) 

 

De afstemming met het beleid wordt bewaakt door de stuurgroep die samengesteld wordt door de 

Vlaamse Regering en vertegenwoordigers bevat uit onderzoek en (Vlaams) beleid. Van de kant van 
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de onderzoekers wordt een evenredige vertegenwoordiging uit alle deelnemende instellingen en 

thematische onderzoekslijnen nagestreefd. 

De stuurgroep staat in voor: 

 de aansturing van het beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek binnen de beleidslijnen, 

als vermeld in het meerjarenplan; 

 de bewaking van het tijdskader, als vermeld in het meerjarenplan; 

 de controle op de financiële uitvoering van het meerjarenplan en de begroting; 

 de bewaking van de geïntegreerde werking tussen de deelnemende Instellingen; 

 de advisering over de ontwerpen van jaarplan, begroting en werkings- en activiteitenverslag; 

 de advisering over de aanpassingen aan het meerjarenplan; 

 de coördinatie van ad-hoc beleidsvragen. 

 

Naast het dagelijks bestuur, werden volgende personen aangesteld als lid van de stuurgroep: 

 Suzy Bleys (vanaf juli overgenomen door Filip Michiels), vertegenwoordiger van de functioneel 

aansturende minister uit de beleidsraad; 

 Dominique Verté (in 2014 werd deze rol echter ook mee opgenomen door Wim Winderickx), 

vertegenwoordiger van de coördinerende minister; 

 Wim Winderickx, vertegenwoordiger van het Departement EWI; 

 Johan Van Gaens, afdelingshoofd Afdeling Jeugd, vertegenwoordiger van het Agentschap 

Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd; 

 Pedro De Bruyckere, een vertegenwoordiger van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en 

Media; 

 Een vertegenwoordiger van de Vlaamse Jeugdraad; 

 Filip Van Droogenbroeck (JOP-onderzoeker – VUB) 

 

Trees De Bruycker fungeert vanuit Afdeling Jeugd als secretaris van de stuurgroep. 

 

 

5. Overzicht werkpakketten en kortetermijnopdrachten 
 

In onderstaande Gantt-chart wordt weergegeven wanneer welke JOP-activiteiten gerealiseerd 

werden. Aangezien alle werkpakketten tijdsinvesteringen vragen overheen het gehele jaar (bv. 

procedures herzien van de inventarisatie), worden – indien aanwijsbaar – enkel de zwaartepunten 

aangegeven (bv. enkel de aanmaak van fiches voor de inventarisatie). De overige JOP-activiteiten (cf. 

'andere rubrieken') zijn moeilijk aan een bepaalde periode te koppelen en worden bijgevolg niet 

opgenomen in de chart. 

 
Gantt-chart 
 
 jan feb mar apr Mei jun jul aug sep okt nov dec 

WERKPAKKET 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 

WP1 - Coördinatie                                                  

WP2 - Inventarisatie en synthese         
van jeugdonderzoek                                       

WP3 – Restyling en update 
website                                       

WP4 – Verwerking JOP-monitor 3                                      

WP5 – Verwerking JOP-
schoolmonitor 2013                         

WP6 – Verdiepend onderzoek                                             

WP7 – Lancering interactieve 

online cijferdatabank                         

Kortetermijn/ad hoc opdrachten                         
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6. Financieel luik  
 
Het financieel verslag voor 2014 is toegevoegd in een excel-document (zie bijlage 1). Als we 

vergelijken met de begroting opgenomen in het meerjarenplan, valt in de eerste plaats op dat het 

budget voor 2014 afweek van het begrootte bedrag omwille van de opgelegde besparing van 3.480,51 

euro. Daarnaast is er een discrepantie tussen de werkelijke uitgaven in 2014 en de begrootte 

uitgaven. Dit heeft te maken met het feit dat het totale JOP-budget bij de opmaak van het 

meerjarenplan evenredig werd gespreid over de vier projectjaren, rekening houdend met de 

structurele mogelijkheid om reserves over te dragen. Er is dus geen stijging van de personeelskosten 

zichtbaar in de begroting, hoewel dit wel de realiteit is en dus zichtbaar is in de jaarverslagen en 

jaarplannen van het JOP. Het personeelsverloop en de samenstelling (inzet volgens nood, anciënniteit 

van nieuwe medewerkers etc.) zorgen voor bijkomende discrepanties tussen de begroting in het 

meerjarenplan en de werkelijke situatie. 

 

De jaarrekening voor het gehele steunpunt geeft aan dat er een ruime overdracht is van 125.961,37 
euro. Hiermee overschrijden we dus de toegestane 20%. 
 
Voor de UGent bedraagt de reserveoverdracht 5.470,24 euro. Dit bedrag is terug te brengen tot de 
vervroegde uitdiensttreding van Eva Deconinck en de uitdiensttreding van Tineke Van de Walle 
(postdoc onderzoeker).  
 
Voor de KULeuven is de overdracht 77.503,64 euro. Dit aanzienlijke bedrag is verklaarbaar door de 
volgende redenen: Er was reeds een behoorlijke reserve-overdracht gerealiseerd van 2013 naar 
2014, zodat het in 2014 beschikbare budget al hoger lag dan het budget ingeschreven in het 
meerjarenprogramma; 

- In 2013 heeft LINC ook de coördinatie op zich genomen van het scholenonderzoek in het 
kader van het Steunpunt Cultuur. Dat heeft in zekere mate een kostenoptimalisatie 
toegelaten, maar heeft tegelijk ons genoodzaakt prioriteit te geven aan die coördinatie. 
Daardoor hebben we beschikbare tijd en personeel veelal ingeschakeld in het veldwerk en 
data cleaning, en hebben we niet de ruimte gehad om daarnaast parallel een nieuw 
doctoraatstraject op te starten (met bijhorende personeelskost); 

- Sinds september 2013 is Diederik Cops van 100 % naar 80 % overgeschakeld, hetgeen een 
extra minderuitgave tot gevolg heeft. 

Deze overdracht is evenwel noodzakelijk gelet op de te verwachten uitgaven in 2015: 

- Diederik Cops is postdoc, en dus duurder dan een gewone wetenschappelijk medewerker; 
- Arne De Boeck kan niet in een bursalenstatuut worden tewerkgesteld (wegens te veel 

anciënniteit als assistent, in het verleden) en is dus aangeworven via arbeidsovereenkomst, 
hetgeen duurder is dan een doctoraatsbursaal. 

In 2015 is een bijkomende onderzoeker (Ena Coenen) in een bursalenstatuut aangeworven met het 
oog op de verdere valorisatie van de verzamelde databestanden binnen het JOP. 
 
Voor de VUB bedraagt de reserveoverdracht 42.987,48 euro. Het gaat om middelen die voorzien 
waren voor Lilith Roggemans die vanaf midden 2013 tot 1 augustus 2014 gefinancierd werd met eigen 
VUB-middelen hoewel ze haar taken voor het JOP bleef uitvoeren. Dat liet ons toe een jonge nieuwe 
kracht aan te werven voor 2014. Bedoeling was dat Lilith vanaf augustus terug voltijds gefinancierd 
zou worden met JOP-middelen. Lilith verliet echter het universitair onderzoek. Gegeven (1) de 
praktische onvindbaarheid van ervaren personeel voor een korte periode (1/8-31/12), (2) de 
onmogelijkheid om zich op zo’n korte tijd te kunnen inwerken en (3) de toegenomen onzekerheid over 
het budget 2015, werd besloten Lilith niet te vervangen en de middelen te gebruiken om de nieuwe 
kracht (Lauren Vandenbossche) ook in 2015 voor het JOP te laten werken. Deze beslissing is in 
overeenstemming met het eerste principe van het HRM beleid in dit jaarplan. 
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Voor de drie onderzoeksgroepen geldt dat de overgedragen middelen wel degelijk binnen het 
Steunpunt JOP zullen benut worden. Gezien de grote hoeveelheid data die met het JOP3-onderzoek 
werd verzameld, is in 2015 een versterking van de personeelsinzet zeker aangewezen om de 
verzamelde data (verder) te valoriseren.  
 
Tot slot willen we nog opmerken dat er in dit jaarverslag niets is opgenomen met betrekking tot de 
Participatiesurvey aangezien deze middelen niet vanuit het JOP komen, maar rechtstreeks van de 
administratie jeugd. Het jaarverslag en financieel verslag van de Participatiesurvey is terug te vinden 
in bijlage 3.  
 

 

Toelichting bij enkele uitgaven 

 

Voor UGent: 

 

De kosten voor ‘Studiedagen en congressen’ betreffen de deelname van Lieve Bradt aan de 

International Youth Researchers Meeting (juli, Vilnius) en de Conference on the role of youth work in 

supporting young people in vulnerable situations (november Malta), evenals de vlucht voor deelname 

aan de Journal of Youth Studies Conference dat zal doorgaan in Kopenhagen van 30 maart tot 1 april 

2015 (Lieve Bradt en Annelore Vandereecken). Tot slot werd door Annelore Vandereecken ook een 

opleiding in R gevolgd. 

Wat de post ‘onderhoud website’ betreft, heeft het JOP zoals aangegeven in 2014 geïnvesteerd in de 

restyling van de website en de lancering van een interactieve databank. Aangezien dit een 

aanzienlijke kost met zich meebracht, werd afgesproken dat deze door de drie onderzoeksgroepen 

gedragen zou worden. 

 

Voor KU Leuven: 

 

De kosten voor ‘Studiedagen en congressen’ betreffen de deelname (vlucht, inschrijving en verblijf) 

van Diederik Cops aan de conferentie van European Society of Criminology (september, Praag) en de 

deelname van Arne De Boeck (vlucht, inschrijving en verblijf) aan de conferentie van de American 

Society of Criminology (november, San Francisco).  

 

Wat betreft de post ‘ICT’ wordt het grootste deel (9.994,87€) besteed aan de restyling van de website, 

waarvoor de grootste bijdrage zoals voorzien door de KU Leuven werd geleverd.  

 

Voor VUB:  

- De kosten voor ‘Studiedagen en congressen’ betreffen de deelname van Lilith Roggemans 

aan het Atiner congres (mei, Athene) , politicologenetmaal (juni, Maastricht) en dag van de 

sociologie (mei, Antwerpen), Filip Van Droogenbroeck aan het European Educational 

Research Conference (september, Porto), Gil keppens aan dag van de sociologie (mei, 

Antwerpen) en European Sociological Association congres (september, Lissabon) en Lauren 

Vandenbossche aan de dag van de sociologie (mei, Antwerpen) en Journal of Youth Studies 

conference 2 (maart, 2015, Kopenhagen). De reis en verblijfkosten zitten vervat in de post 

reiskosten.  

- Wat de post ICT ‘onderhoud website’ betreft, heeft het JOP zoals aangegeven in 2014 

geïnvesteerd in de restyling van de website en de lancering van een interactieve databank. 

Aangezien dit een aanzienlijke kost met zich meebracht, werd afgesproken dat deze door de 

drie onderzoeksgroepen gedragen zou worden. Dit omvat de betaling voor het design van de 

website en de interactieve databank. 

- De kosten voor de post honoraria betreft de vergoeding aan de FOD Binnenlandse zaken voor 

de trekking uit het rijksregister voor de JOP postenquête. 
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7. Engelstalige samenvatting jaarverslag 2014  
 
The goal of the Youth Research Platform (JOP) is twofold. On the one hand, we aim at the 

construction and expansion of knowledge through existing youth research, in which the themes 

‘diversity’ and ‘social inequality’ receive specific attention. On the other hand, our goal includes the 

continuation of a ‘description of youth’ by periodically gathering empirical data through the Youth 

Monitor (JOP-monitor). In addition, we aim at the international consolidation and validation of all 

activities of the Youth Research Platform.  

 

In 2014, JOP-activities contained the execution of (parts of) the work packages described in the multi 

annual program of the JOP (2012-2015). In the following, we describe the progress in relation to our 

planning. Additional sections discuss the international consolidation and validation of JOP-activities 

and other activities that were included in the multi annual program of the Youth Research Platform. 

Lastly, we briefly discuss the financial report (see attachment). 

 

Work packages 

 

Coordination of the JOP (WP1) 

The Department of Social Welfare Studies is responsible for the project management. In 2014, as in 

previous years, this work package comprised: being point of contact for administrative matters, 

vouching the general representation of the research centre, bearing the final responsibility, and 

warranting the everyday management.  

 

Inventory and review of existing youth research (WP2)  

In 2014, 105 research texts were inventoried and made accessible for a broader public on our 

website: www.jeugdonderzoeksplatform.be. JOP and KeKi continued their cooperation regarding the 

youth research inventory assignment of both parties. To be able to follow-up on recent developments 

in the field of youth research in Flanders, JOP-researchers participated in the network 'research on 

children and young people in Flanders' (organized by the Youth Division of the Government of 

Flanders) and in the editorial board of Krax (a Flemish practice-based journal on youth issues).  

 

Update and restyling of the website (WP3) 

In 2014, JOP restyled her website in order to increase both the accessibility and usability of the work 
of the platform. The renewed website provides an overview of all our publications (not only scientific 
articles and books but also presentations, facts & figures sheets and technical reports). Insofar as 
copyrights allows it, most source documents are downloadable (not just bibliographies).  Besides, the 
website contains an online database on youth research with more than 800 abstracts on scientific 
publications of (national and international) youth research. Finally, the website contains a web tool that 
helps to retrieve tables and figures, based on the three JOP-monitors that were administered. 
Frequencies and percentages can be retrieved for all questions in the three JOP-monitors, as well as 
crossings with gender, age and student/working status. This way all data of the JOP-monitors is freely 
accessible to everyone.  
 
In 2014, we also started with a new valorization activity: ‘facts & figures’. These are short notes that 
include basic data about a certain topic (e.g. boredom, ethnocentrism, well-being). In this way we aim 
to stimulate public debate on important youth issues. In 2014, we provided 9 facts & figures and these 
can all be downloaded from our website. 
 
Analysis of the JOP-monitor 3 (WP4) and the JOP- schoolmonitor 2013 (WP5) 

In 2014, we published a first book based on a selection of the data from the JOP-monitor 3 and the 

JOP-schoolmonitor 2013 (Bradt, Pleysier, Put, Siongers & Spruyt, 2014). Wherever possible the 

different chapters also compared the results from the current monitor with the results of the JOP-

monitor 1 (2005-2006) and JOP-monitor 2 (2008).  

 

http://www.jeugdonderzoeksplatform.be/
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In 2014, we also published our first book focusing on a transversal theme, namely gender. By 

choosing to focus on one theme, we are not only able to conduct more in-depth analyses, it also offers 

us the opportunity to work more closely together with other Policy Research Centres and research 

groups. In this publications researchers from different disciplines look at gender differences with young 

people and the (de)construction of gender in relation to four domains: culture and leisure time 

participation, education, political attitudes and wellbeing. The book is comprised of chapters from both 

JOP-researchers and researchers from other policy research centres such as PRC Culture, Sport, 

Education and school careers.  

 

In-depth research activities based on quantitative and qualitative analyses (WP6) 

The increasing attention for more in-depth work at the Youth Research Platform does not only reveal 

itself on a thematic but also on the methodological level. Not only will JOP shift its focus from 

descriptive to explanatory analyses, the quantitative research design will also be complemented with 

in-depth qualitative analyses. Through a triangulation of research methods the JOP wants to meet the 

demand for a deepened insight into the meaning and origin of social divides and inequalities and their 

underlying mechanisms. In 2014 following activities/performances were realized: 

- Our publication on gender and young people offers in-depth analyses, not only through its 

focus on one topic, but also by connecting the results of the JOP-monitors with other 

Flemish youth research.  

- 3 post-doc researchers (of whom two have left the platform during 2014) are employed at 

the Youth Research Platform and draw from their acquired research expertise 

- The qualitative study will focus on the perspectives of (socially vulnerable) young people 

on their transition from school to work. 

 

Launch of the web-based interactive database (WP7) 

In 2014, we organized a workshop in which we launched our new web-based database which allows 

policy makers, practitioners, researchers and students to access our data on young people.  

 

Additional sections  

 

International consolidation and validation of all activities of the research platform 

JOP pays particular attention to internationalization. On the one hand this refers to knowledge 

exchange on the European youth policy level. The JOP-coordinator is both the national correspondent 

for the European Knowledge Centre for Youth Policy (ECKYP) and selected as a member of the Pool 

of European Youth Researchers (PEYR). On the other hand, this refers to the participation of JOP 

researchers in several international conferences as well as publications in international journals. 

 

Follow-up of transversal theme's 

In its research JOP pays particular attention to social inequality, diversity and social sustainability. In 

2014 JOP worked on a publication on gender as a transversal theme. The qualitative study aims to 

examine the perspective of (socially vulnerable) young people on their transition from school to work. 

 

Cooperation with other policy research centres and other research institutions 

In 2014 the JOP worked closely together with  

(1) KeKi (Knowledge Centre on Children's Rights) to attune the research inventory activities of 

both parties  

(2) the Policy Research Centres on Culture, Media and Sport to set up the Participation Survey 

(3) the Policy Research Centres Culture, Sport, Educational and School Careers and Equality 

Policies  for the publication of the publication on gender.  

(4) VBJK (Centre for Inovation in the Early Years) on a study on the experiences of children in out 

of school care. 
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Ad hoc research 

As included in the multi annual program, the JOP undertook extra research activities in 2014 at the 

request of the Youth Department. The ad hoc assignment of 2014 contained an update of some of the 

indicators for the new Flemish Youth Policy Plan on the one hand, and the development of 9 indicators 

for the Children’s Rights Monitor on the other hand. 

 

Valorization of developed knowledge base and JOP-research 

The valorization of the developed knowledge base and the JOP-research (monitors, ad hoc 

research…) is an important aspect of the strategic goals of the JOP. Apart from the valorization that 

accompanies the different work packages and the above mentioned activities, the JOP also (1) 

receives and answers information questions from third parties and (2) JOP-researchers often present 

JOP-research and research data on young people – or share their expertise – on request of local 

governments, youth organisations, advisory councils etc. With regard to the later, these activities are 

listed in attachment. 

 

 

8. Bijlagen 
 
Naast het financiële luik (bijlage 1), voegen we ook een gedetailleerd overzicht toe van de valorisatie-

activiteiten, gerealiseerd overleg en samenwerking in 2014 (bijlage 2) en het jaarverslag van de 

Participatiesurvey (bijlage 3). 

 


