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Beleidsdomein jeugd in het Vlaams actieplan ter preventie van 

gewelddadige radicalisering

• Aantal maatregelen: 13 van de 62 acties betrekken jeugdsector



Relatief beperkte bijkomende financiële ondersteuning



Methodologie

• Onderzoeksvragen

• Welke rol krijgt het jeugd(welzijns)werk in het Vlaams 

actieplan?

• Hoe lopen deze maatregelen in de praktijk?

• Sluiten deze maatregelen aan bij inzichten uit literatuur 

en beantwoorden ze aan de uitdagingen binnen het 

jeugd(welzijns)werk?

• Kwalitatieve dataverzameling en –analyse op 2 niveaus

• Programmaniveau

• Gefinancierde projecten in kader van projectoproep 

‘positieve identiteitsontwikkeling’



Opzet evaluatie van jeugd(welzijns)werk-luik

• Analyse wetenschappelijke literatuur & 
beleidsdocumenten

• Bevraging sleutelactoren
• Vertegenwoordigers kabinet, departement CJM en 

ABB
• Vertegenwoordigers jeugdwerkorganisaties (n=6)
• 2 focusgroepen met academici (n=6) en 

praktijkwerkers (n=4) 
• Uitvoerders 7 projecten positieve 

identiteitsontwikkeling



Identiteit en identiteiten Het weerbare 

individu

Weerbare 

gemeenschappen

Dialoog en actie

4 thema’s in PVE-literatuur & de preventieve 
waarde jeugd(welzijns)werk

Versterken kritisch 
denken

Werken aan positieve 
identiteitsontwikkeling

Brugfunctie 
vervullen

Politiserend werken & 
versterken externe dialoog



Jeugdwerkgerichte initiatieven in het actieplan

1. Versterken van afstemming en coördinatie
• Sectoroverleg: positief, maar onduidelijk kader

2. Versterken van kennis en expertise
• Ondersteunen eerstelijnswerkers via brede insteek

• Gebrekkig handelingskader inzake radicalisering bemoeilijkt 

ontwikkeling vormingsaanbod

• Blijvende noden inzake interculturalisering & gespreks- en 

dialoogtechnieken

• Geen bijkomende middelen voorzien om aanbod te 

ondersteunen



Jeugdwerkgerichte initiatieven in het actieplan

3. Persoonsgerichte en lokale aanpak: deelname aan 
LIVC’s

• Multidisciplinair werken als adequaat instrument en 
tegemoetkomend aan bestaande noden vs. moeilijke en 
ongemakkelijke betrokkenheid sociopreventieve actoren

• Fundamentele bezwaren

• Primaat van het veiligheidsdiscours in LIVC’s

• Gebrek aan duidelijkheid over wettelijk kader en 

rolverwachtingen

• Praktische bezwaren: gebrek aan tijd



Jeugdwerkgerichte initiatieven in het actieplan

4. Projecten ‘positieve identiteitsontwikkeling’

• Grote interesse vanuit positieve insteek 

• 78 ingediende projecten, 7 projecten effectieve financiering

• Aangevraagd budget 6,5 miljoen euro >< beschikbaar budget 
650,000 euro

• Positieve aspecten

• Nieuwe jongeren en nieuw netwerk, inspelend maatschappelijke 
nood

• Positieve intervisiemomenten

• Blijvende uitdagingen

• Gebrekkige wetenschappelijk onderbouwde evaluatie

• Beperkte duurzaamheid door korte termijn financiering



Jeugd(welzijns)werk en het Vlaams actieplan

• Logische keuze voor betrekken jeugd(welzijns)werk 
>< fundamentele bezorgdheden over praktijk

• Bezorgdheid over instrumentalisering: vroeg detectie >< 
preventieve waarde jeugdwerk

• Brede insteek in conceptnota, maar specifieke focus op 
moslimextremisme

• individualisering van maatschappelijke problemen

• Beperkte betrokkenheid bij beleidsvorming



Uitdagingen

• Duidelijk kader voor structurele betrokkenheid jeugdwerk bij 

beleidsontwikkeling en –implementatie

• Eigenaarschap vergroot draagvlak, geeft ruimte voor ontwikkeling 

comprehensieve benadering en laat overeenstemming met 

basiswerking toe

• Respect voor eigenheid, duidelijke dialoog, rolverwachtingen binnen 

interdisciplinair overleg (zoals LIVC’s)

• Duurzaamheid

• Bijkomende structurele financiering voor jeugdwerksector in functie 

van het uitvoeren van de basiswerking

• Strategieën voor het vertalen en verspreiden van goede praktijken op 

basis van projectwerking
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