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2. Abstract 
 
Het artikel bekijkt de participatie van jongeren in het gemeentelijk jeugdbeleid na de invoering van het 
vernieuwde jeugdwerkdecreet van 1993. Er werden drie Vlaamse gemeenten geselecteerd die zich elk op een 
verschillende plaats in de ‘hiërarchie van de woonkernen’ bevinden. Het was de bedoeling de opvattingen en 
overtuigingen van de betrokkenen zelf te analyseren omtrent de participatieladder, het decreet en de 
jeugdwerkbeleidsplannen. Mensen die beleidsmatig met het jeugdbeleid bezig zijn, georganiseerde en niet-
georganiseerde jongeren werden gevraagd naar hun mening.  
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5. Onderzoeksvraag 
 
Onderzoeksvraag Draagt het nieuwe beleid bij tot de participatie van jongeren in hun gemeente? 
Hypothesen / 
 
6. Methode 
 
Onderzoeks-
methode 

Kwalitatief casestudy onderzoek met open en half-open interviews. 

Onderzochte 
groep  

Georganiseerde en niet-georganiseerde jongeren tussen 15 en 25 jaar.  
Mensen die beleidsmatig met jeugdbeleid bezig zijn (jeugdconsulenten, schepen van jeugd, 
voorzitter jeugdraad) 

Bereik Regionaal (Vlaanderen) 
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7. Resultaten 
 
Mate van 
participatie 

Geen enkele gemeente komt werkelijk aan het niveau van participatie. Sporadisch worden 
beperkte initiatieven genomen, maar meestal ging het om relatief onbenullige onderwerpen. 
De meerderheid van de bevraagde jongeren is tevreden met de georganiseerde inspraak. 
Participatie vraagt iets extra. De verantwoordelijkheid, tijd en energie die ze hierin moeten 
steken, schrikt hen af. Ze weten niet genoeg van het beleid af om hun voorstellen te 
verantwoorden en willen zich niet binden aan de saaie vergaderingen.  

Verband 
hiërarchie van de 
woonkernen met 
de 
participatieladder. 

Er blijkt geen verband te zijn tussen de participatieladder en de hiërarchie van de 
woonkernen. Deze verklaring zou te eenvoudig zijn. Het lijkt nochtans logisch dat het in een 
kleine, meer beheersbare gemeente eenvoudiger is om inspraak- en participatie te 
organiseren. In de praktijk is het echter zo dat de middelen er ontoereikend zijn. Het 
jeugdbeleid als een ‘minder noodzakelijke voorziening’ wordt blijkbaar op de lange baan 
geschoven. De onderzochte banlieugemeente lijkt in een soort van luxepositie te verkeren: 
hun werkgebied is beter beheersbaar dan dat van een stad en anderzijds beschikken ze over 
meer middelen dan een autonome gemeente.  

Het product van 
het decreet 

Een overwegend positieve appreciatie, met een aantal negatieve kantjes (o.a. de energie- en 
tijdinvestering, de complexiteit en ontoegankelijkheid, de administratieve rondslomp, het 
plichtmatig karakter, …). 

Het proces van 
het decreet. 

Alle plannen van de onderzochte gemeenten werden goedgekeurd. Het uitbouwen van een 
democratisch structuur ligt echter  niet voor de hand. Lokale aanpassingen zijn soms moeilijk 
daar het decreet voor alle gemeenten (klein of groot) dezelfde regels en criteria hanteert.  

  
8. Publicaties op basis van hetzelfde onderzoek 
 
/ 
 
9. Beleidsaanbevelingen 
 
Ja 
 
10. Samenvatting 
 
Dit artikel is gebaseerd op een licentiaatsverhandeling waarin de participatie van jongeren aan het gemeentelijk 
beleid bestudeerd werd sinds het in werking treden van een vernieuwend jeugdwerkdecreet in 1993. Het 
Vlaamse jeugdwerkbeleid heeft het voorbije decennium, net als andere sociale sectoren, geprobeerd in te spelen 
op de veranderende samenleving en beleidscultuur. Uit dit onderzoek blijkt dat participatie niet eenvoudig 
gerealiseerd kan worden en dat het moeilijkheden met zich meebrengt, zoals het feit dat jongeren vinden dat er 
veel verantwoordelijkheid, tijd en energie bij komt kijken, een tekort aan middelen, de administratieve 
rompslomp en de complexe toepassing van het decreet op een lokale gemeente. 
Met reden echter kunnen we trots zijn op wat we bereikt hebben. Op haar typische, eigenzinnige manier heeft het 
jeugdwerk een voorbeeldrol gespeeld voor de grotere sectoren in het werkveld. Toch mag de overheid zich niet 
tevreden stellen met het (formeel) bieden van inspraak. Met participatie kan en moet geëxperimenteerd worden! 
Er moet gezocht worden naar vernieuwende participatievormen die motiverend zijn voor jonge mensen, waarbij 
ze de verantwoordelijkheid kunnen uitproberen en leren dragen. 
 
 


