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Voorwoord

De provincie Antwerpen kent een bonte mix aan nationaliteiten.
Het allochtoon verenigingsleven in de provincie Antwerpen is boeiend, bloeiend,
divers én in volle ontwikkeling. En dat geldt zeker voor het allochtoon jeugdwerk.
Steeds meer allochtone jeugdverenigingen maken deel uit van het
jeugdwerklandschap. Zij zijn mogelijke partners voor de traditionele Vlaamse
jeugdwerkverenigingen. Die laatste zoeken op hun beurt naar manieren om met
deze nieuwe doelgroep om te gaan.
Het allochtoon jeugdwerk is een relatief jonge sector (van een tiental jaar), zeker in
vergelijking met het reguliere jeugdwerk dat reeds een lange staat van dienst
heeft. Binnen de provinciale Jeugddienst is de kennis over allochtoon jeugdwerk
beperkt. Tegelijk krijg ik signalen dat deze sector wel degelijk nood heeft aan
ondersteuning.
Daarom besliste ik eind 2007 om een beleidsvoorbereidend onderzoek te laten
uitvoeren. Bedoeling was in de eerste plaats een inventaris te maken van het
bestaande allochtoon jeugdwerk. Vervolgens werd er een ‘behoeftenanalyse’
gemaakt om te zien welke ondersteuningsnoden er bij deze organisaties leven.
Voor de uitvoering van deze opdracht gingen we in zee met Artesis HogeschoolSociaal Werk. En het resultaat mag gezien worden.
Dit onderzoek is het begin van een verhoogde aandacht voor de doelgroep
allochtonen in ons jeugdbeleid, nadat we de voorbije jaren vooral de doelgroep
kinderen en jongeren met een handicap centraal stelden. Het is mijn overtuiging
dat als we belastingsgeld gebruiken om een jeugdbeleid vorm te geven, we ervoor
moeten zorgen dat alle jongeren gelijk aan bod komen. Daarom startte de
provinciale Jeugddienst al in 2005 met het Project Inclusief Jeugdwerk. Met dit
project willen we het gewone jeugdwerk zo veel mogelijk stimuleren om hun
werking open te stellen voor àlle kinderen en jongeren.
De resultaten van het onderzoek heb je nu in handen. Op basis van deze gegevens
kunnen we een ondersteuningsbeleid ontwikkelen dat gebaseerd is op een goede
kennis van de sector en een inzicht van de reële ondersteuningsbehoeften. Het zal
leiden tot acties en beleidsmaatregelen.
Ik hoop samen met de provinciale Jeugddienst dat dit onderzoek een stimulans zal
zijn voor de verdere uitbouw van het allochtoon jeugdwerk.
Inga Verhaert
Gedeputeerde voor Jeugd
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Dankwoord

Dit onderzoek is mede tot stand gekomen dankzij de inzet van verschillende
personen. We willen in de eerste plaats de provinciale Jeugddienst bedanken voor
de goede samenwerking.
Voor enkele delen van het rapport werd samengewerkt met het onderzoeksbureau
Tempera. Onze dank gaat uit naar Michel Albertijn, Kathleen Hoefnagels en Frederik
Verleysen die enkele verkennende interviews hebben gedaan, de profielschets van
het allochtoon jeugdwerk op basis van sleutelfigurenbevraging hebben opgesteld,
de cartografie hebben aangemaakt en die de focusgroepgesprekken mee hebben
georganiseerd. De eindverantwoordelijkheid van het onderzoek ligt bij Artesis
Hogeschool (voormalig Hogeschool Antwerpen).
Een speciale dank gaat uit naar de leden van de stuurgroep voor de goede
begeleiding en sturing tijdens het onderzoek en het luisterende oor tijdens de
stuurgroepbijeenkomsten. Bedankt Joke Verschueren, Liesbeth Tilsley, Davy
Janssen, Robert Crivit, Rik Seniow, Stan Van Hees, Winand De Smet en Jan
Verstraete.
Verder gaat onze dank uit naar alle mensen die aan dit onderzoek hebben
deelgenomen. Ten eerste de mensen die hebben deelgenomen aan de verkennende
interviews, en die ons een duidelijk eerste beeld hebben gegeven van het
onderzoeksterrein. Bedankt Liesbeth Tilsley (cel minderheden dienst Welzijn
provincie Antwerpen), Robert Crivit (coördinator Uit de Marge), Stan Van Hees
(jeugdconsulent Turnhout), Nick Van Den Mierop (straathoekwerker Turnhout), Rik
Seniow (Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen), Rudi Possemiers (Regionaal
Open Jeugdcentrum Mechelen), Sepp Van der Veken (dienst samenlevingsopbouw
Geel), Joeri Lemair (permanent verantwoordelijke jeugdhuis De Bogaard), NourEddin Q (vrijwilliger in het jeugdhuis De Bogaard), Geert Daenen (coördinator,
jeugdwerker en hulpverlener van jeugdwelzijnswerk Meulenberg vzw), Mohammed
Sharifi
(onderwijsopbouwwerker
in
Mechelen)
en
Inge
Heylen
(projectverantwoordelijke Akira Turnhout).
Verder gaat onze dank naar alle mensen die hebben meegewerkt aan het
samenstellen van de inventaris. Dank aan de tweedejaarsstudenten van de
opleiding sociaal werk (2007-2008) voor het doorzoeken van het Belgisch
Staatsblad naar nieuw opgerichte allochtone jongerenorganisaties de laatste twee
jaar en voor het interviewen van de jeugdconsulenten uit de 70 gemeenten van de
provincie Antwerpen; aan de jeugdconsulenten van de 70 gemeenten van de
provincie Antwerpen om hun medewerking te verlenen aan de interviews; aan Bert
Breugelmans van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk; Joke Laukens van Scouts en
Gidsen Vlaanderen; Nathalie van de KSA en Chiro Nationaal om de verenigingen
onder hun koepel op te lijsten die mee in de inventaris konden worden opgenomen;
aan de verantwoordelijken van de grabbelpasdiensten van Mechelen, Turnhout,
Lier, Geel en alle districten van Antwerpen, Zwijndrecht en Willebroek; aan de
vrijwilligers van de jeugdateliers; aan de verantwoordelijke van Open Kamp Scouts
en Gidsen Vlaanderen; aan de verantwoordelijken van buurtsport; aan de 17
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overkoepelende federaties van het allochtoon jeugdwerk (met speciale dank aan
het
Platform
Allochtone
Jeugdwerkingen
en
het
Platform
Afrikaanse
Gemeenschappen); aan het Steunpunt voor Allochtone meisjes en vrouwen; aan
Karim Barhdadi van doelgroepregie en aan Frie Wyn van de stedelijke jeugddienst
Hof ter Lo om de inventaris op zijn volledigheid te controleren voor wat betreft de
stad Antwerpen.
Tot slot gaat onze oprechte dank naar de mensen zonder wie dit onderzoek nooit
tot een goed einde zou gebracht zijn. Dank aan de mensen van de allochtone
jeugdwerkverenigingen die hebben geholpen een duidelijke profielschets op te
stellen door de vragenlijst in te vullen en aan de mensen van de allochtone
jeugdwerkverenigingen die hebben deelgenomen aan de focusgroepgesprekken. We
hopen dat dit onderzoek een stimulans kan zijn voor de verdere uitbouw en evolutie
van het allochtoon jeugdwerk.

Ingeborg Hillaert
Els De Ceuster
Britt Dehertogh
Hilde Maelstaf

1 september 2008
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Samenvatting

Allochtoon jeugdwerk staat in dit onderzoek voor: “zelforganisaties voor en/of door
allochtone jongeren, gemeentelijk aangestuurde jeugdwerkorganisaties of andere
verenigingen die geen zelforganisaties voor en/of door allochtone jongeren zijn,
maar wel ten minste 25% allochtone kinderen en jongeren onder hun leden tellen.
Naast deze kwantitatieve bepaling zijn er nog een aantal bijkomstige criteria die
jeugdwerkverenigingen onder de noemer allochtoon jeugdwerk plaatsen:
“jeugdwerkverenigingen die een duurzame participatie van allochtone kinderen en
jongeren aan hun werking kunnen bekomen, met eindpunt de doorstroming van
allochtone leden naar de leiding of jeugdwerkverenigingen die werken met
allochtone professionele ondersteuners; die als één van de hoofddoelen het
(doelgroepgericht) werken met allochtone kinderen en jongeren voorop stellen, en
hiertoe de toegankelijkheid van de vereniging willen vergroten en actief meewerken
aan het opzetten van een proces van interculturalisering, mede door het aanbod
van de organisatie zo goed mogelijk af te stemmen op de leefwereld van allochtone
kinderen en jongeren kunnen ook het stempel allochtoon jeugdwerk opgeplakt
krijgen, mits ze voldoen aan de eerder genoemde kwantitatieve bepaling.”
Op basis van deze definitie is een uitgebreide inventaris opgesteld van 227
allochtone jeugdwerkverenigingen in de provincie Antwerpen. Het allochtoon
jeugdwerk is dus heel levendig. Een eerste belangrijke vaststelling is dat allochtoon
jeugdwerk voornamelijk een (groot)stedelijk fenomeen is. De meeste verenigingen
(84%) zijn namelijk gelegen in Antwerpen en Mechelen, de regio’s met het hoogste
percentage niet-EU-burgers. Bovendien zijn ze voornamelijk geconcentreerd in
wijken met grote allochtone gemeenschappen zoals Borgerhout en Seefhoek in de
stad Antwerpen. Uit de kwantitatieve analyse van de inventaris, aangevuld met een
telefonische bevraging van een aantal sleutelfiguren uit het allochtoon jeugdwerk,
blijkt ook dat de ledenwerving lokaal geschiedt. Mond-aan-mond reclame is
belangrijk, maar de meeste verenigingen beschikken ook over een e-mailadres als
communicatiemiddel. De verenigingen worden gekenmerkt door een exclusieve
gerichtheid op kinderen of jeugd (het zijn ‘echte’ jeugdwerkingen), door hun
integrale werking (met een sterk gevarieerd aanbod) en door de aandacht voor het
welzijn en de levenskansen van de leden.
Hoewel het allochtone jeugdwerk in de provincie Antwerpen duidelijk in opmars is,
hebben ze toch nog nood aan een goede ondersteuning op een aantal vlakken om
hun
werking
verder
te
kunnen
laten
groeien
en
evolueren.
Via
focusgroepgesprekken haalden een aantal vertegenwoordigers uit het allochtoon
jeugdwerk een aantal knelpunten aan, die de goede werking van de vereniging in
de
weg
staan.
Een
eerste
belangrijk
knelpunt
is
het
structureel
infrastructuurprobleem. Er is een tekort aan (eigen) lokalen in de provincie
Antwerpen en een groot tekort aan goede sportaccommodatie. Verder hebben de
allochtone verenigingen ook een duidelijke vraag naar meer administratieve
vereenvoudiging en meer transparantie in het subsidieweb. Inhoudelijk vragen de
allochtone jeugdwerkingen vooral meer professionele ondersteuning, vooral de
verenigingen die uitsluitend op vrijwilligers draaien. Meer professionele
ondersteuning en een beter vrijwilligersmanagement zou de verengingen meer tijd
geven die ze kunnen besteden aan het uitbouwen van een inhoudelijk stevige basis.
Nu wordt er nog teveel tijd gestoken in bijzaken, als de administratie, het zoeken
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van lokalen, het aanvragen van subsidies, ed. Verder geven de verengingen aan
het gevoel te hebben niet genoeg te zijn ingebed in het verenigingsleven in het
algemeen. Ze missen een sociaal en professioneel netwerk waar ze op kunnen
steunen, en hebben nood aan meer samenwerking met andere partners in het
jeugdwerk. Dit alles leidt tot een aantal concrete beleidsdoelstellingen en –acties
naar de provinciale jeugddienst toe. Een aantal van deze beleidsaanbevelingen zijn:
duurzame samenwerkingsverbanden opzetten met andere partners en netwerken
bij het uitbouwen van een ondersteunend netwerk, ondersteunen bij het uitbouwen
van meer en betere infrastructuur, professionele administratieve ondersteuning
uitwerken, opzetten van een professioneel netwerk rond het allochtoon jeugdwerk,
meer ondersteuning bij het opzetten van een proces van interculturalisering bij de
traditionele jeugdwerkingen, een actief vrijwilligersbeleid helpen uitdenken, ed. Via
deze beleidsaanbevelingen worden de allochtone jeugdwerkingen beter
ondersteund tijdens hun zoektocht naar een vaste plaats binnen het
jeugdwerklandschap.
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1 Inleiding

In dit rapport behandelen we, gestuurd vanuit de onderzoeksoproep van
de provinciale Jeugddienst Antwerpen, volgende kwesties:
Wat is allochtoon jeugdwerk?
Welke allochtone verenigingen bestaan er in
Antwerpen?
Waar treffen we deze aan?
Wat kenmerkt hen?
Welke behoeften en noden hebben ze?
Hoe kan het provinciaal jeugdbeleid hierop inspelen?

de

provincie

Het allochtone verenigingsleven in de provincie Antwerpen is boeiend, bloeiend en
divers. De provincie Antwerpen kent een bonte mix aan nationaliteiten. Dat vertaalt
zich ook naar het verenigingsleven, dat een heel verscheiden karakter heeft.
Deze toenemende diversifiëring heeft zijn weerslag op het jeugdwerk.
Zelforganisaties van en voor allochtone kinderen en jongeren maken deel uit van
het jeugdwerklandschap, en vormen mogelijke partners voor andere
jeugdwerkverenigingen. Traditionele jeugdwerkverenigingen zoeken naar manieren
om hiermee om te gaan, en om ook binnen hun eigen werking een
interculturaliseringsproces op gang te zetten. Dit alles roept een groot aantal
vragen op bij jeugdwerkers en andere mensen die van ver of dichtbij met
jeugdwerk bezig zijn. Vanuit de provinciale Jeugddienst van de provincie Antwerpen
is dan ook de vraag gekomen een beleidsvoorbereidend onderzoek te verrichten
naar het allochtoon jeugdwerk in de provincie Antwerpen, in het kader van het
project inclusief jeugdwerk.
Maar wat wordt er nu juist met allochtoon jeugdwerk bedoeld? Kunnen we
allochtoon jeugdwerk gelijkstellen aan de zelforganisaties van en voor allochtone
kinderen en jongeren, zoals zo vaak in de reeds bestaande literatuur die over dit
onderwerp bestaat, gebeurt? Of moeten we breder kijken, en het allochtoon
jeugdwerk ook opentrekken naar andere jeugdwerkverenigingen? Maar welke
verenigingen worden dan onder de noemer van het allochtoon jeugdwerk geplaatst,
en welke niet? Heel veel vragen die eerst beantwoord moeten worden, vooraleer
verder te gaan met het onderzoek. Daarom wordt eerst een omschrijving gegeven
van het allochtoon jeugdwerk zoals we het in dit onderzoek zullen opvatten.
Dat het allochtone verenigingsleven in de provincie Antwerpen bloeiend is mag wel
duidelijk zijn. Toch heeft niemand al een duidelijk zicht op hoeveel allochtone
jeugdwerkverenigingen nu eigenlijk een werking hebben en waar ze zich juist
situeren in de provincie Antwerpen. Die kennis is, tot nu, verspreid bij de
verschillende gemeentes en is ten dele ook verborgen. Niet-gesubsidieerde
verenigingen staan immers minder geregistreerd. Daarom wordt er, op basis van
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de definitie van allochtoon jeugdwerk die in het eerste deel vooropgesteld werd,
een uitgebreide inventaris opgesteld van alle allochtone jeugdverenigingen
in de provincie Antwerpen. Deze inventaris gaat verder dan alleen de adres- en
contactgegevens oplijsten. Er wordt ook een omschrijving van de organisatie
gegeven, en er wordt dieper ingegaan op het aanbod, de doelgroep, de
ondersteuningsvorm en de (eventuele) erkenning bij de jeugddienst of een andere
dienst van de organisatie.
Om de spreiding van deze organisaties in beeld te brengen worden ze op
geografische kaarten van de provincie geplaatst. De cartografie geeft in de
provincie op niveau van de postcodes aan waar de verenigingen te lokaliseren zijn.
Zoals gesteld is het verenigingslandschap kleurrijk en divers. Zonder de eigenheid
van de verschillende verenigingen te negeren, zullen we een profielschets
opstellen op basis van enkele basiskenmerken. We gaan op zoek naar patronen in
de sector van allochtone jeugdverenigingen en houden daarbij onder andere
rekening met volgende criteria: het aanbod, de ondersteuning, de financiering en
de doelgroep. Zijn er alleen verschillen op te merken tussen zelforganisaties en
andere jeugdwerkverenigingen? Of verschillen zelforganisaties onderling ook heel
sterk? Zijn er ook gelijkenissen tussen de verenigingen? Via een kwantitatieve
analyse van de inventaris, aangevuld met een uitgebreide profielschets op basis
van een telefonische bevraging van sleutelfiguren uit het allochtone jeugdwerk,
wordt in een tweede deel van het onderzoek naar antwoorden gezocht.
Het allochtoon jeugdwerk vervult een aantal belangrijke maatschappelijke functies.
Kinderen en jongeren die moeilijk aansluiting vinden bij het jeugdwerk, vinden in
het allochtoon jeugdwerk toch hun plaats. Zo kunnen ze mee profiteren van de vele
voordelen die het participeren aan het jeugdwerk biedt. Een laatste en belangrijk
deel van het onderzoek wordt dan ook besteed aan de vraag hoe het allochtoon
jeugdwerk nog meer gestimuleerd kan worden. Welke noden en behoeften
geven de allochtone jeugdwerkverenigingen aan om hun werking verder te
laten ontwikkelen en groeien? Op welke actieterreinen kan het beste
ondersteuning aangeboden worden? En aan welke ondersteuning hebben ze dan
vooral nood? Een aantal vertegenwoordigers van de allochtone jeugdverenigingen
worden uitgenodigd om via focusgroepgesprekken over dit thema van gedacht te
wisselen. Met de informatie die uit deze gesprekken voortkomt worden een aantal
concrete beleidsvoorstellen en –acties geformuleerd, waardoor het allochtoon
jeugdwerk
beter
ondersteund
kan
worden.
Dit
kan
de
allochtone
jongerenverenigingen helpen hun werking verder uit te bouwen en hun plaats te
vinden binnen het jeugdwerklandschap.
Het onderzoek is opgebouwd in vijf fasen, die elk een andere methodische aanpak
kennen om een oplossing te vinden op de bovenstaande vragen. In een eerste fase
worden
er
een
aantal
verkennende
diepte-interviews
afgenomen
bij
ervaringsdeskundigen uit het jeugdwerk. De visies en ideeën van de respondenten
op het allochtoon jeugdwerk geven een eerste duidelijk beeld op het
onderzoeksterrein. In een tweede fase wordt hier dieper op ingegaan. Een
uitgebreide literatuurstudie geeft een conceptualisering van het allochtoon
jeugdwerk, om zo te komen tot een definitie van het allochtoon jeugdwerk die in
heel het verdere onderzoek gehanteerd wordt. Een derde fase bestaat uit het
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opmaken van de inventaris van de allochtone verenigingen in de provincie
Antwerpen. De vierde fase is een uitbreiding van de derde fase. Eerst wordt er een
kwantitatieve analyse van de inventaris opgemaakt. Aangevuld met de gegevens
die verkregen worden door de telefonische bevraging van een aantal sleutelfiguren
uit het allochtoon jeugdwerk, wordt er gekomen tot een uitgebreide profielschets
van de allochtone jeugdwerkverenigingen. Een vijfde en laatste fase van het
onderzoek
bestaat
uit
een
behoeftenonderzoek
bij
de
allochtone
jongerenverenigingen.
Via
focusgroepgesprekken
met
een
aantal
vertegenwoordigers uit het allochtoon jeugdwerk wordt er informatie verzameld
over de noden en behoeften van de allochtone jeugdverenigingen. Op basis van
deze informatie worden er concrete beleidsvoorstellen en –acties geformuleerd om
het allochtoon jeugdwerk beter te ondersteunen.
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2 Naar een conceptualisering van allochtoon jeugdwerk

Vooraleer in dit onderzoek dieper in te gaan op het allochtoon jeugdwerk, is het
belangrijk dit begrip te duiden. De toenemende diversiteit in de samenleving heeft
ook zijn weerslag gehad op de jeugdwerksector. De laatste jaren zijn de
jongerenverenigingen sterk veranderd. Sinds de jaren ’80 en ’90 is het jeugdwerk
zich meer gaan differentiëren, met het ontstaan van allochtone jeugdbewegingen
onder impuls van die stijgende diversiteit en andere specifieke organisaties. Deze
differentiatie voltrok zich voornamelijk in de grote steden. Vooral de sterke groei
van allochtone jeugdverenigingen is kenmerkend voor de grote steden, deze
vormen in de stad een duidelijke subgroep binnen de nieuwe verenigingen
(Mortelmans, 2007). Maar naast het ontstaan van die nieuwe jeugdverenigingen,
denken ook de traditionele jeugdwerkvormen, en het jeugdwerk met
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren hierin als aparte subsector, na
over hoe ze met die toenemende diversiteit kunnen omgaan.
Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van de jeugdwerksector en de relatie
met diversiteit. Er wordt dieper ingegaan op drie verschillende jeugdwerkvormen,
namelijk de traditionele jeugdwerkvormen als de jeugdbeweging en de meer open
werkingen als jeugdhuizen en dergelijke, het jeugdwerk met maatschappelijk
kwetsbare kinderen en jongeren, en de redelijk recent ontstane zelforganisaties van
en voor allochtone jongeren. Welke plaats nemen allochtone kinderen en jongeren
in binnen deze verschillende benaderingen van jeugdwerk? Hoe gaan ze om met
diversiteit? Op basis van deze drie verschillende invalshoeken wordt er getracht te
komen tot een conceptualisering van het ‘allochtoon jeugdwerk’ vanuit een
beleidsmatig perspectief, met als finaal doel het in kaart brengen van het
allochtoon jeugdwerk in de provincie Antwerpen.

2.1 Drie benaderingen om allochtoon jeugdwerk in te plaatsen
De Vlaamse overheid definieert jeugdwerk als: “ sociaal-cultureel werk, op basis
van niet-commerciële doelen voor of door de jeugd, in de sfeer van de vrije tijd,
onder educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale
ontwikkeling van de jeugd die daaraan deelneemt op vrijwillige basis” (Vlaams
Jeugdbeleidsplan 2006-2009).
In een beleidscontext bevindt jeugdwerk zich op het kruispunt van sociaal-cultureel
werk met jeugdbeleid. Binnen het jeugdbeleid bevindt het jeugdwerk zich in het
sociaal-culturele segment. Daarnaast kan het jeugdwerk ook geplaatst worden in
een pedagogische context. De huidige samenleving kan bestempeld worden als een
echte vrijetijdsmaatschappij, vooral de jeugd beschikt over heel wat vrije tijd. Het
vrijetijdsaanbod is dan ook zeer uitgebreid en divers, en het jeugdwerk neemt
hierin een speciale plaats in. Ze heeft een pedagogisch doel in plaats van een
commercieel doel. Dit vertaalt zich in het willen aanbieden van een zinvolle
vrijetijdsbesteding aan de kinderen en jongeren die participeren aan het jeugdwerk,
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en het vervullen van een aantal maatschappelijke functies (Redig, 2000).
Verenigingen vervullen een democratiserende en integrerende rol in de
samenleving, doordat ze bijdragen aan de vorming van sociaal kapitaal. Wie actief
participeert, heeft een groter maatschappelijk vertrouwen, vertoont een grotere
mate van inburgering door een grote maatschappelijke en buurtbetrokkenheid
(Putnam, 1993; Hooghe, 1999, Elchardus, 2001), voelt zich veiliger en vertoont
een positiever toekomstbeeld. Kinderen en jongeren die al op jonge leeftijd
participeren, hebben een grote kans om ook op latere leeftijd lid te zijn van één of
meerdere verenigingen (Pelleriaux, 2005). Jeugdwerkverenigingen zorgen ook voor
een grotere sociale binding. Participerende jongeren kennen een gedifferentieerder
sociaal netwerk, omdat ze dankzij de vereniging(en) heel veel sociale contacten
hebben (De Groof, 2002).
Binnen dit bredere kader van het jeugdwerk, neemt ook het allochtoon jeugdwerk
een eigen plaats in. Hieronder worden drie verschillende standpunten ingenomen
om te kijken naar het jeugdwerk met allochtone kinderen en jongeren: het
traditionele jeugdwerk, het jeugdwelzijnswerk en de zelforganisaties voor en door
allochtone jongeren.

2.1.1 De plaats van allochtone kinderen
traditionele jeugdwerkvormen

en

jongeren

binnen

de

Allochtone kinderen en jongeren hebben tot hier toe nog geen plaats gevonden
binnen de traditionele jeugdwerkvormen zoals bijvoorbeeld de jeugdbewegingen
(Scouts en Gidsen Vlaanderen, Chiro en KSA). Zeker gezien vanuit de verschillende
positieve functies die participatie aan het jeugdwerk met zich meebrengen, is er
vanuit de sociale wetenschappen en de maatschappij veel aandacht gegaan naar
(non-)participatie van bepaalde groepen jongeren aan de jeugdbewegingen
(Dehertogh, 2004/5). Verschillende onderzoeken (De Groof en Smits, 2005, De
Rycke, 2005, Pelleriaux, 2005) hebben al aangetoond dat niet alleen allochtone
kinderen en jongeren een veel lagere participatiegraad kennen, maar dat ook
jongeren uit het BSO en deeltijds onderwijs minder participeren aan het formele
verenigingsleven dan jongeren uit het ASO en TSO.

Inherente ontoegankelijkheid van de jeugdbewegingen
In ‘Een kroniek van 100 jaar ontoegankelijk jeugdwerk’ (Coussée, 2005) wordt heel
duidelijk aangetoond dat de jeugdbewegingen een inherente ontoegankelijkheid
met zich meedragen. In de volgende historische schets van het ontstaan van de
jeugdbeweging als dominante jeugdwerkvorm, wordt duidelijk waarom het aanbod
van dit jeugdwerk niet aansluit bij de leefwereld van alle kinderen en jongeren, en
waarom dus veel kinderen en jongeren hun weg niet vinden naar deze vorm van
jeugdwerk.
Vanaf 1900 bestaat er al een zekere vorm van georganiseerde vrije tijd voor en
door jongeren, namelijk de jeugdzorg, die gericht was op arbeidersjongeren en
voornamelijk geleid werd door volwassenen en de jeugdbeweging die geleid werden
door studenten . Het aanbod voor de arbeidersjongeren was voornamelijk gericht
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op een verbetering van hun huidige positie in de samenleving, terwijl het aanbod
voor de studenten voornamelijk gericht was op de toekomst.
Vanaf 1919 wordt de jeugdzorg en de jeugdbeweging onder één noemer, de
jeugdbeweging, gecatalogiseerd. Het jeugdwerk als derde opvoedingsmilieu, naast
het gezin en de school, kwam toen heel sterk op. De pedagogische gedachte,
namelijk het bieden van een aanvullende vorming voor de jongeren werd gekoppeld
aan het samen jong zijn in de vrije tijd en de jeugdbeweging werd het
noodzakelijke vrijetijdsmilieu voor alle jongeren. De jeugdbeweging, die eigenlijk
door hooggeschoolde jongeren is opgericht, moet nu dus ook de arbeidersjongeren
aanspreken. Cousséé spreekt hier van een dubbele problematisering van de
arbeidersjongeren: hun puberteit wordt als onvolwaardig en niet gelijk aan die van
de studenten beschouwd, en bovendien passen ze niet in het opvoedingsaanbod dat
corrigerend en aanvullend zou moeten zijn.
De Katholieke Actie speelt een belangrijke rol in het verspreiden van het stands- en
geslachtsgebonden vrijetijdsmodel, en ook in de jaren 1920 en 1930 blijft de
jeugdbeweging groeien.
Tot aan 1945 blijft de jeugdbeweging hét jeugdwerkmodel. Er wordt zelfs een
jeugdbeleid opgesteld, waarbinnen de overheid de taak krijgt om zoveel mogelijk
jongeren naar de jeugdbeweging toe te leiden, dat dus nog altijd model staat voor
de ideale manier om de vrije tijd door te brengen.
Pas in 1960 en 1970 komen er een aantal veranderingen. De jeugdbeweging valt
een beetje van zijn voetstuk: de jeugdbeweging wordt bestempeld als gesloten
jeugdwerk, dat kampt met een ongelijke deelname. Er wordt gepleit voor het
verbreden van de jeugdwerkdiscussie, en het jeugdwerkbeleid, dat vertrekt vanuit
het onderscheid georganiseerd tegenover niet – georganiseerd, wordt herbeken. De
zogenaamde niet – georganiseerde jongeren blijken wel deel te nemen aan andere
vrijetijdsactiviteiten, en de open jeugdwerkvormen komen tot volle ontwikkeling.
Er worden ook nieuwe wegen verkend, zowel binnen het gesloten als het open
jeugdwerk. Bepaalde jeugdwerkingen gaan doelgroepgericht werken, met de focus
voornamelijk op randgroepen. Deze werkingen vallen onder de noemer
jeugdwelzijnswerk, en ze begeven zich buiten het derde milieu.
De jaren ’80 worden vooral gekenmerkt door een grote identiteitscrisis van het
jeugdwerk. De klemtoon ligt vooral op jeugdwelzijn, en doelgroepgericht werken
met specifieke aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen. De participatie
van jongeren wordt een doel op zich, en is geen middel meer tot
persoonlijkheidsvorming. Het geprofessionaliseerde jeugdwerk past niet binnen wat
wordt beschouwd als dé jeugdwerkmethodologie (het vrijwillig begeleiden van
jongeren door jongeren in de vrije tijd) en zoekt toenadering tot het beleidsdomein
welzijn. Hierdoor wordt de gapende kloof tussen het jeugdwelzijnswerk en het
jeugdwerk nog vergroot, omdat het jeugdwerk zich uit angst voor die
instrumentalisering juist afzet tegen alle vormen van verwelzijning.
Na de moeilijke jaren ’80 is de rust weer een beetje teruggekeerd in het jeugdwerk.
Het jeugdwerk wordt gezien als een integratiemiddel en een methodisch middel bij
uitstek tot de vereiste opbouw van sociaal en cultureel kapitaal. Ook het
jeugdwelzijnswerk neemt terug afstand van de sterke verzakelijking die er was
opgetreden, ook jeugdwelzijnswerk is weer jeugdwerk.
Ook het toegankelijkheidsvraagstuk van het traditionele jeugdwerk komt weer sterk
op de voorgrond, want in feite is er niets veranderd doorheen de jaren. De kinderen
en jongeren die het meeste nood hebben aan het jeugdwerk nemen er niet aan
deel. Het jeugdwerk is dus terug, en wint aan maatschappelijke relevantie, maar
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wat betreft de toegankelijkheid is er geen verandering opgetreden: de klemtoon ligt
niet op maatschappelijke ongelijkheid, maar op ongelijkheid in participatie.
Toegankelijkheid en interculturalisering
De veelvuldige discussies over de toegankelijkheid en de (non-) participatie van
bepaalde groepen kinderen en jongeren aan het traditionele jeugdwerk, hebben
geleid tot heel wat onderzoeken en studies rond dit thema.
De drempels die de participatie van allochtone kinderen en jongeren aan het
jeugdwerk belemmeren, moeten weggewerkt worden: het jeugdwerk moet
toegankelijker worden. Volgens Coussée (2005) vertrekt de discussie over
toegankelijkheid vanuit een aanbodgericht en methodisch perspectief. Het
vertrekpunt is hier het bestaande aanbod en de gewenste en verwachte resultaten
die resulteren uit de participatie aan dat aanbod. Er wordt echter vanuit gegaan dat
een aanbod dat werkt voor een grote groep jongeren per definitie voor alle
jongeren zal werken. Maar wat dan met de jongeren voor wie het aanbod niet
werkt? Coussée geeft zelf het antwoord: het is belangrijk niet te focussen op ‘hoe
kunnen meer jongeren aangetrokken worden’, maar wel op ‘hoe kan aansluiting
gevonden worden met de leefwereld van de jongeren voor wie het aanbod niet
werkt.’ Van belang hierbij zijn begeleidershouding en leefwereldverbreding. De
leiding moet op zoek gaan naar criteria die uitmaken wat voor jongeren
ondersteunend en zinvol is, en een leefwereldverbredend aanbod bieden dat
dichtbij de jongeren staat en door hen herkend wordt.
Naast toegankelijkheid is ook ‘interculturaliteit’ een veel voorkomend
gespreksonderwerp tijdens de discussies en studies over waarom het jeugdwerk zo
weinig allochtonen bereikt. Het interculturaliseren van de jeugdwerking wordt dan
gezien als een goed middel om het jeugdwerk meer open te stellen voor allochtone
kinderen en jongeren. Interculturaliseren gaat verder dan toegankelijkheid.
Toegankelijkheid omvat het geheel van initiatieven die de drempels in het
jeugdwerk verlagen (Renty, 2003). Interculturaliteit veronderstelt fundamenteel
interactie waarbij de ene partij niet zomaar de andere integreert in zijn of haar
werking, maar waarbij samen cultuur wordt gemaakt. Het intercultureel jeugdwerk
creëert omstandigheden die de ‘heterogene interactie onder de mensen bevordert
en de uitsluiting van individuen en groepen verhindert’ (Suijs, 2001). Met andere
woorden moet het jeugdwerk dus een proces van interculturaliseren op gang
brengen, een proces dat er toe moet leiden dat de organisatie een afspiegeling
wordt van wat er aan diversiteit in de buurt of het werkingsgebied te vinden is
(Renty, 2003). Volgens Suijs (2001) en Renty (2003) is het voor het jeugdwerk
noodzakelijk een nieuwe methodiek te ontwikkelen, een soort interculturele
competentie, waardoor de andere mogelijke deelnemers aan het jeugdwerk zich
erkend voelen. Een belangrijke bedenking van Suijs (2001) hierbij is wel dat de
focus van intercultureel jeugdwerk moet liggen op de pluriformiteit van de
samenleving, en niet enkel op de participatie van allochtone kinderen en jongeren.
Dit alles leidt er wel toe dat er een grote verplichting en verantwoordelijkheid op de
schouders van de jeugdbewegingen komt te liggen. En ook al blijkt er wel een grote
bereidheid van de verschillende organisaties om aan een verhoogde
toegankelijkheid en interculturalisering van de eigen vereniging te werken,
jeugdbewegingen alleen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het
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probleem van participatie van allochtone kinderen en jongeren (Steunpunt Jeugd,
2003). Bij dit alles mag de kern van het jeugdwerk niet naar de achtergrond
verdwijnen, namelijk ontspanning en plezier in de vrije tijd.
Jeugdwerkers stellen soms ook bewust grenzen aan hun toegankelijkheid. Dit
gebeurt zeker als hun identiteit onder druk komt te staan, zoals hun symbolen
(uniform), werkritme, communicatiecultuur, etc, of als de deelname van bepaalde
groepen de draagkracht van de verantwoordelijken te zwaar belast, met een
dreigend verlies aan discipline (Redig, 2005).
Vaak ontbreekt de tijd, energie en kennis om als organisatie op eigen kracht de
uitdaging van toegankelijkheid aan te gaan (Steunpunt Jeugd, 2003).
Open jeugdwerkvormen
Naast de differentiatie naar meer allochtone jongerenverenigingen binnen het
jeugdwerk, is er nog een andere tendens van differentiatie in het aanbod van het
jeugdwerk op te merken, en dit heeft alles te maken met het engagement en de
verwachte inzet. De langdurige inzet die wordt gevraagd van de leden is voor
bepaalde jongeren een grote drempel bij hun keuze voor deelname aan een
jeugdbeweging, of toch voor het blijven bij een jeugdbeweging.
Hierdoor is er meer differentiatie gekomen binnen het jeugdwerk. Er zijn een aantal
nieuwe jeugdwerkvormen ontstaan, zoals de jeugdhuizen, Grabbelpas,
jeugdateliers, etc. Kenmerkend voor deze nieuwe jeugdwerkvormen is dat ze een
lagere instapdrempel kennen dan de traditionele jeugdbewegingen. Ze trekken
vooral jongeren aan die geen langdurig engagement willen aangaan, en jongeren
van wie het grootste deel van hun vrije tijd reeds is opgevuld (Dehertogh, 2004/5).
Deze nieuwe jeugdwerkvormen vallen onder de meer open jeugdwerkingen, zoals
speelpleinen, jeugdhuizen, etc. Deze jeugdwerkingen bereiken een verscheidener
publiek dan de traditionele jeugdbewegingen (De Groof en Smits, 2005). Er is de
laatste jaren ook een stijgende deelname van allochtone kinderen en jongeren op
te merken aan de open werkvormen van het jeugdwerk. Vooral de open werkingen
die buurt- en wijkgericht werken, zoals mobiele spelanimaties (buurtspeelpleintjes)
en vindplaatsgericht werkende organisaties (buurtsport), trekken veel allochtonen
aan (Steunpunt Jeugd, 2004).
Buurt- en wijkgericht werken wijst op een lokale verankering van het jeugdwerk.
Blommaert en Fraihi (Bal, 2001) geloven sterk in een lokale verankering van het
jeugdwerk bij het verhogen van de toegankelijkheid van de werking, en het
opzetten van een proces van interculturalisering. Zo stelt Blommaert dat: “het
jeugdwerk niet universeel is. Het is geen allesomvattend vangnet voor kinderen en
jongeren. De werkingscultuur heeft beperkingen zodat vooral één soort klasse zich
aangesproken voelt. Wil het jeugdwerk zich meer en dieper in de hele samenleving
inbedden, dan staat het voor een stijlwijziging die een sterke lokale identiteit
vereist. Het jeugdwerk […] heeft geen andere keuze dan te gaan samenwerken in
de buurten en wijken van onze steden.”
Fraihi formuleert het als volgt: “ De kern van de zaak is de lokale functie van het
jeugdwerk. Het geeft de groep herkenbaarheid en sociaal contact op een speelse
manier. Bijvoorbeeld een minivoetbaltornooi in de buurt, samenwerking met het
jeugdhuis, de buurtwerking en de gasten uit de buurt, zal de groep meer lokale
relevantie en uitstraling bezorgen en is in ieder geval zinvoller dan op een
geforceerde manier allochtonen mee te sleuren op kamp.”
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2.1.2 Allochtone kinderen en jongeren en het
maatschappelijk kwets bare kinderen en jongeren

jeugdwerk

met

Naast de toenemende aandacht voor diversiteit binnen de traditionele
jeugdwerkvormen, dat resulteert in initiatieven om de toegankelijkheid van de
jeugdwerkingen te verhogen en te komen tot intercultureel jeugdwerk, bestaat er
nog een andere jeugdwerkvorm die ook een heel belangrijke rol speelt voor
allochtone kinderen en jongeren, namelijk het jeugdwerk met maatschappelijk
kwetsbare kinderen en jongeren.
Het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren is een
voorbeeld van doelgroepgericht werken. Maatschappelijk kwetsbare kinderen en
jongeren voelen zich meestal niet thuis in andere jeugdwerkvormen, omdat die
jongeren in hun contacten met maatschappelijke instellingen en organisaties vaak
botsten op de controlerende en bestraffende aspecten ervan, en de positieve
aspecten hen niet bereiken. Het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare
kinderen en jongeren heeft een aanbod dat zo goed mogelijk is afgestemd op de
leefwereld van deze groep kinderen en jongeren. Deze groep groeit vaak op in
kansarme gezinnen, heeft het moeilijk op school, en/of behoort tot een etnisch
culturele minderheid (Vlaamse Jeugdraad, 2004).
Deze jeugdwerkvorm bereikt dus ook veel allochtone kinderen en jongeren.
Natuurlijk wordt allochtoon zijn niet zomaar gelijkgesteld aan kansarm zijn, maar
het blijft een feit dat veel allochtone kinderen en jongeren nog steeds opgroeien in
een kansarme situatie. Ze blijven een moeilijke schoolloopbaan volgen, leven in een
armoedesituatie, krijgen te maken met discriminatie en vooroordelen, etc.
Het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren kan voor hen
een belangrijke rol spelen. De zelforganisaties voor en door allochtone jongeren zijn
er voornamelijk voor en door allochtonen uit de middenklasse, en ook naar de
traditionele jeugdwerkvormen vinden de meerderheid van de allochtone kinderen
en jongeren nog steeds hun weg niet, dus dreigt er een grote groep allochtone
kinderen en jongeren uit de boot te vallen, terwijl deze groep juist zoveel nood
heeft aan een goede ondersteuning.
De belangrijke rol van het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en
jongeren ligt in de vier functies die deze werkingen vervullen.
Ten eerste bieden ze een groepsgerichte vrijetijdsinvulling aan. Het enige verschil
met andere jeugdwerkvormen hier is dat ze zo laagdrempelig mogelijk proberen te
werken. Dit uit zich in rekening houden met de culturele eigenheid van de
doelgroep, de kostprijs te beperken, niet te corrigerend en bestraffend op te
treden, meer te investeren in het bereiken van de kinderen en jongeren én het
bieden van leerkansen via vorming en/of verbreding van de leefwereld van de
leden.
Ten tweede speelt ook het welzijnsaspect een heel grote rol bij de werkingen. De
jeugdvereniging is vaak de enige plaats waar de kinderen en jongeren terecht
kunnen met hun problemen of vragen, en de vertrouwensband met de jeugdwerker
is dan ook van cruciaal belang. De welzijnsgerichte activiteiten kunnen gaan van
informeren, ondersteunen bij praktische zaken naar opvangen bij problemen,
doorverwijzen naar andere instanties, etc. Het welzijnsaspect kan zowel
groepsgericht (bijvoorbeeld thema-avonden organiseren rond maatschappelijke
thema’s) als individugericht ingevuld worden.

Allochtoon jeugdwerk in de provincie Antwerpen

26

Ten derde vervullen de jeugdwerkingen met maatschappelijk kwetsbare kinderen
ook een brugfunctie tussen de leden en andere maatschappelijke instellingen. Hier
is ook het toeleiden van de jongeren naar andere jeugdwerkingen een onderdeel
van. Ze willen hun leden laten kennis maken met het bredere jeugdwerk of andere
vormen van vrijetijdsbesteding. Ze doen dit via uitwisselingen, informatie en
vorming en contactactiviteiten.
Als laatste proberen de werkingen ook een signaal- en belangenbehartigingsfunctie
op zich te nemen. Dit houdt in dat de werkingen willen komen tot een positievere
communicatie tussen hun leden en andere maatschappelijke instellingen, en dat er
een betere aansluiting en betrokkenheid tussen beiden ontstaat (Vlaamse
Jeugdraad, 2004).
Voorbeelden van jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen die veel
allochtone kinderen en jongeren bereiken zijn straathoekwerk, pleinontwikkeling,
Buurtsport, Kids vzw, etc. Al deze organisaties worden vaak gedragen door
professionele ondersteuners, die vooral de emancipatie en empowerment van de
kwetsbare kinderen en jongeren voorop stellen.
Pleinontwikkeling bijvoorbeeld biedt laagdrempelige activiteiten aan voor kinderen
en jongeren op verschillende pleinen, vooral sport- en spelactiviteiten. Ze maken
pleinen tot gezellige ontmoetingsplekken in de wijk. Het doel is voornamelijk het
spelen, maar ook meer respect tonen voor elkaar en andere pleingebruikers en
minder ruzie en problemen in de buurt. Een ander voorbeeld is het straathoekwerk.
Het is een laagdrempelige professionele werkvorm waarbij aanwezig zijn, het
respect voor de vragen, behoeften, waarden en de eigen verantwoordelijkheid van
de doelgroep de norm is. Ze werken vindplaatsgericht, vanuit een actieve, integrale
en positieve gestructureerde benadering. Straathoekwerk richt zich natuurlijk niet
uitsluitend op kinderen en jongeren, maar bereiken wel veel allochtone kinderen en
jongeren in een kansarme situatie. Buurtsport op zijn beurt richt zich naar mensen
die niet of moeilijk met sport in contact komen. In de stad Antwerpen gaan de
medewerkers van buurtsport actief op zoek naar jongeren in 6 aandachtswijken,
namelijk Oud-Borgerhout, Kiel, Oud-Merksem, Deurne-Noord, Linkeroever en
Antwerpen Noord. Sport wordt gezien als een heel belangrijk middel om allochtone
kinderen en jongeren te bereiken, en te laten participeren aan het jeugdwerk.
Gemeenschappelijk element is de positieve benadering van de doelgroep. Bij het
jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen is het belangrijk de kracht van
de kinderen en jongeren te ontdekken en te erkennen. Een onderdeel hiervan is het
van onderuit werken in de vereniging. Dit betekent respect opbrengen voor de
jongeren, en luisteren naar hun ideeën en voorstellen. (Possemiers, 2002)

2.1.3 Een recent fenomeen: zelforganisaties voor en door allochtone
jongeren
“Zelforganisaties zijn opgericht door de allochtone gemeenschap zelf, ofwel vanuit
het sociaal-cultureel werk, vanuit moskeeverenigingen, vanuit een sportverenging
of op initiatief van een groepje jongeren. Ze komen op voor de belangen van hun
gemeenschap en de emancipatie (met soms zeer gelijklopende motieven en
uitgangspunten met het traditionele jeugdwerk) van de ‘eigen’ jongeren.
Zelforganisaties worden voornamelijk gedragen door vrijwilligers en zijn dus niet
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opgelegd of van hoger hand gestimuleerd, maar ontstaan vanuit reeds lang
sluimerende dynamieken binnen de allochtone gemeenschap” (Steunpunt Jeugd,
2004).
Ontstaansgeschiedenis
Zelforganisaties voor en door allochtone jongeren zijn een redelijk recent fenomeen
in Vlaanderen.
Vanaf eind jaren ’70 ontstonden er talrijke jongerenwerkingen, sportverenigingen,
jeugdhuizen en meisjeswerkingen voor allochtonen. Deze werden echter nog geleid
door autochtone vrijwilligers en/of professionele ondersteuners. De voornaamste
reden om specifieke activiteiten op te zetten, die rekening hielden met de culturele
en godsdienstige waarden van allochtonen, was allochtone jongens en meisjes uit
hun isolement te halen (Bouhkriss, 2005).
Vanaf het begin van de jaren ’90 komen ook de zelforganisaties van en voor
allochtonen meer op de voorgrond. Het gaat hier dan voornamelijk om
volwassenenverenigingen, van zelforganisaties van en voor allochtone jongeren is
er nog geen sprake. Tot midden de jaren ’90 werden deze zelforganisaties in
Vlaanderen niet ondersteund, en alleen die verenigingen die financieel sterk genoeg
waren konden blijven bestaan. De overheid is zich dan midden jaren ’90 toch gaan
richten op de zelforganisaties, omdat in die periode het verenigingsleven van
allochtonen een aantal grote veranderingen onderging, en zo het verenigingsleven
zichtbaarder en ingewikkelder werd. Er werd een snelle toename van het aantal
lokale initiatieven vastgesteld, en daarnaast tekenden zich ook ingrijpende
structurele en inhoudelijke wijzigingen zich af. Nieuwe generaties dienden zich aan,
vooral bij Turken en Marokkanen, die jonge en autonome verenigingen gingen
vormen, met een focus op integratie en participatie. Ook de vorming van
overkoepelende organisaties, de zogenaamde federaties, werd een feit. Verder was
er ook de toenemende belangstelling voor positieverbetering, en de stichting van de
autonome vrouwenverenigingen.
In 1995 leidde dit tot een wettelijke regeling in Vlaanderen aangaande de
erkenning en subsidiëring van allochtone verenigingen. Hiertoe werden een reeks
bijzondere bepalingen opgenomen in het algemeen decreet houdende een
subsidiëring voor verenigingen voor volksontwikkelingswerk (14 mei 1995). Dit was
bedoeld als tijdelijke actie, een soort ‘ingroeifase’ met het oog op institutionele
opbouw van ‘migrantenverenigingen’. De reeks bijzondere bepalingen bestond
onder andere uit lagere erkenningsnormen voor landelijke sociaal-culturele
migrantenverenigingen, en een directe subsidiëring door de Vlaamse Gemeenschap
van de activiteiten van lokale migrantenverenigingen.
In 2002 werd er een beperkt aanvullend onderzoek gedaan, in opdracht van de
minister van cultuur Bert Anciaux. Hierin werd vooral onderzocht wat het tot dan
toe gevoerde sociaal-culturele beleid gericht naar volwassenen voor het allochtone
verenigingsleven heeft betekend in de periode 1995-2001.
In de aanloop van 2001-2002 naar het nieuwe decreet sociaal-cultureel werk,
werden onder andere ook thema’s aangehaald als de kerntaken van
migrantenorganisaties, de schaal waarop ze zich moeten organiseren om aan
kwaliteit en slagkracht te winnen, de politieke functie van zelforganisaties, en de rol
van moskeeorganisaties in een emancipatie –en participatiebeleid.
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Het nieuwe decreet op sociaal-cultureel volwassenenwerk (2003) biedt ook een
plaats voor specifieke bepalingen inzake allochtone verenigingen. Het nieuwe
decreet stuurt aan op een meer gefaseerde gelijkschakeling met Vlaamse
verenigingen. Hierdoor moet het draagvlak van de allochtone verenigingen
versterkt worden, en hun landelijke karakter benadrukt (Sierens, 2003). De
landelijke verenigingen moeten tegen 2009 minstens 50 lokale afdelingen hebben,
gespreid over minstens drie provincies met telkens een minimum van tien
afdelingen (Messiaen, 2006).
Vlaanderen telt nu naar schatting een 1200-tal lokale zelforganisaties. Een groot
deel ervan is gegroepeerd in 14 landelijke sociaal-culturele verenigingen of
federaties. Deze behoren tot het brede maatschappelijke middenveld. 14 landelijke
allochtone verenigingen of federaties zijn erkend op basis van het decreet op het
sociaal-cultureel werk. Deze verenigingen dienen als netwerken van lokale
organisaties, de meerderheid van deze lokale organisaties is namelijk aangesloten
als afdeling bij een van die verenigingen. De lokale organisaties worden gerund
door een lokaal bestuur van vrijwilligers, die activiteiten organiseren voor een
ruimer publiek, en ze worden daartoe ondersteund vanuit het landelijk secretariaat.
Onder de landelijke verenigingen die momenteel erkend zijn, bevinden zich in
oorsprong 2 Italiaanse, 3 Marokkaanse, 3 Turkse, 1 Latijns-Amerikaanse, 1
Afrikaanse, 1 Ghanese, en 3 ‘internationale’ verenigingen, waaronder 1 vereniging
van vrouwenorganisaties. De meeste allochtone verenigingen zijn ontstaan op basis
van een gemeenschappelijke etnisch-culturele achtergrond. Recent zijn de meeste
verenigingen echter multicultureel geworden in hun samenstelling. Zo vinden ook
Sikh, Koerden, Roma, Nepalezen, enzovoort hun plaats binnen verschillende
verenigingen (Minderhedenforum, 2008).

Beleid
De Vlaamse overheid voert dus sinds 1995 een specifiek beleid voor allochtone
zelforganisaties, maar het gaat hier wel degelijk over verenigingen voor het
volwassenenwerk. Zelforganisaties voor en door allochtone jongeren zijn een
redelijk nieuw gegeven in het Vlaamse jeugdwerklandschap.
Pas vanaf de jaren 2000 gaat er beleidsmatig ook aandacht naar de
interculturalisering en diversiteit binnen het jeugdwerk. In 2001 werd voor de
eerste keer een Vlaams jeugdwerkbeleidsplan uitgewerkt, om de eerste beleidsnota
2000-2004 concreter te maken. In die beleidsnota ging de aandacht voornamelijk
naar het empoweren van jongeren, door middel van jongerenparticipatie aan het
jeugdwerk. Ook interculturaliteit als een vast gegeven in Vlaanderen wordt
hierbinnen onderstreept. En bovendien komt ook de ondersteuning voor de
zelforganisaties voor en door allochtone jongeren onder de aandacht: ze moeten
meer kansen krijgen om te overleven en verder te ontwikkelen.
Ook de koepelstructuren van het jeugdwerk werden helemaal hervormd. Er werd
een Steunpunt jeugd en een Vlaamse Jeugdraad opgericht. Het Steunpunt Jeugd
organiseert verschillende diversiteitscampagnes op maat van de jongeren (Gelukkig
allemaal anders (2003), Respect comes back to you! (2004), Allemaal anders,
allemaal gelijk (2006)) en richtte ook een denktank diversiteit op. Binnen deze
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denktank werd vooral nagedacht over hoe diversiteit in het jeugdwerk kon worden
ingevuld.
De tweede beleidsnota 2004-2009 is nu van kracht, en is vooral een verderzetting
van de aandachtspunten die in de eerste beleidsnota naar voren werden
geschoven. Met het jeugdbeleid willen ze vooral komen tot een optimale
participatie, ontwikkeling en ontplooiing van alle kinderen en jongeren, in een
interculturele samenleving. Het model van interculturaliteit wordt nadrukkelijk naar
voren geschoven in het jeugd- en cultuurbeleid.
Concrete acties rond interculturaliteit werden uitgewerkt in het actieplan
interculturaliseren van 2006. Het Steunpunt Jeugd richtte ook een platform
interculturaliseren op, met voornamelijk de taak tot het opvolgen en evalueren van
het actieplan interculturaliseren binnen de sector Jeugd. De denktank diversiteit is
hierin opgegaan.
Naast deze aandacht voor interculturalisering zijn er ook organisaties die specifiek
of vooral met allochtone jongeren werken. Er bestaan verschillende zelforganisaties
van jongeren of van studenten die zelf de emancipatie en participatie van jongeren
willen bevorderen. Veel van die lokale verenigingen werken tot nu toe zonder steun
van de overheid of van andere donoren (Messiaen 2006).
Maatschappelijke rol van de zelforganisaties
De zelforganisaties van en voor allochtone jongeren worden heel vaak verweten dat
ze een eilandpositie innemen in de samenleving en segregatie in de hand werken.
De uitdaging ligt echter in het vinden van een evenwicht tussen de vrijheid van het
individu om zijn eigen identiteit te beleven en de noodzaak om samen te leven. Er
wordt gepleit voor een én – én – benadering: naast de interculturalisering van het
traditionele jeugdwerk moeten ook de zelforganisaties kansen krijgen om zich te
ontwikkelen. Het zich organiseren op basis van een gedeelde interesse, cultuur of
socio-economische achtergrond is geen nieuw gegeven in het jeugdwerk
(Steunpunt Jeugd, 2004). Mensen voelen de behoefte om bij een groep te behoren,
maar de cultuur, de herkenbaarheid en de affiniteit van het individu met de groep
zijn doorslaggevend voor aansluiting. Het is logisch dat jongeren zich aangetrokken
voelen tot iets wat ze herkennen en zich willen verenigingen op basis van hun
etnische en/of religieuze achtergrond. Het is echter niet zo dat als jongeren zich
verenigen op basis van deze gemeenschappelijkheden, deze ook meteen een
dominante rol gaan spelen. Lidmaatschap van de ene gemeenschap sluit deelname
aan andere gemeenschappen niet per definitie uit (Suijs, 2001). Volgens Boukhriss
(2005) draagt iedereen een ‘cultuurbril’ die zijn kijk op de wereld en de mensen om
zich heen beïnvloedt en bepaalt. Veel Marokkaanse en Turkse ouders hechten meer
belang aan waarden die meer groepsgericht zijn, zoals solidariteit met de eigen
groep, het behoud van eigen culturele geloofswaarden, en gehoorzaamheid aan en
respect voor de ouders. Doordat Marokkanen en Turken in België tot een
minderheidsgroep behoren, en een minderheidsgroep altijd probeert de eigen
identiteit te verdedigen en te versterken, worden deze waarden nog extra
gecultiveerd. Het hoofdzakelijk cultiveren van de eigen cultuur bij allochtone
jongeren ontwikkelt enerzijds een positieve, sterke identiteit, maar kan ook tot
cocooning leiden met een sterk wij tegen zij gevoel als gevolg. Ook
jeugdverenigingen van allochtone jongeren worden hiermee geconfronteerd. De
werking en de activiteiten zijn bijna uitsluitend gericht op de wensen van één
specifieke culturele groep. De deuren staan wel open voor andere culturele
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groepen, maar dit nog teveel in het teken van ‘kennismaken met allochtonen en
hun werking’. Er wordt nog te weinig gedaan om deze groepen daadwerkelijk aan
te trekken en te betrekken bij hun activiteiten.
Binnen de eigen groep bereiken deze zelforganisaties vooral de allochtone
middenklasse jongeren, die opgroeien in stabiele gezinnen met een zekere
financiële draagkracht (Van Baarle, 2008). Voor deze groep kinderen en jongeren
vervullen zelforganisaties een dubbele rol. Ten eerste schuiven allochtone
jongerenverenigingen heel sterk het welzijnsaspect naar voren in hun werking. Ook
hier komt het emanciperend en empowerend werken met de kinderen en jongeren
weer terug. Veel van de verenigingen biedt ondersteuning aan bij de studies
(huistaakbegeleiding, motiveren van de leden, etc.), ze organiseren activiteiten
rond maatschappelijke thema’s om de kinderen en jongeren te sensibiliseren.
Bovendien willen ze de jongeren ook sterker maken door de eigen cultuur en
identiteit een eigen plaats te geven in de samenleving. Daarnaast vervullen ze ook
een integrerende functie. Allochtone jongerenverenigingen geven duidelijk aan niet
aan de zijlijn te willen blijven staan, maar actief deel te nemen aan het uitgebreide
verenigingsleven. Ze willen samenwerkingsverbanden aangaan met andere
jeugdwerkingen, hun werking ook open stellen voor autochtone jongeren, ed.

2.2 Een conceptualisering van het allochtoon jeugdwerk
Uit al het voorgaande blijkt dat een éénduidige invulling aan het allochtoon
jeugdwerk geven afbreuk zou doen aan de grote diversiteit die er bestaat binnen de
groep allochtone jongeren zelf, en binnen de verschillende vormen die
jeugdwerkingen kunnen aannemen.
De traditionele jeugdwerkvormen en allochtone kinderen en jongeren: dit is nog
altijd geen goede match. Hoewel er al heel wat inspanningen zijn gedaan om meer
allochtone jongeren te bereiken, door het toegankelijker te maken van de
werkingen en een hele interculturaliteitsdynamiek op gang te brengen, ligt de
participatiegraad van allochtone kinderen en jongeren aan het traditionele
jeugdwerk heel laag. Vooral dan de jeugdbewegingen zoals Scouts en Gidsen
Vlaanderen, Chiro, KSA, die een erg strikte werking hebben met veel regels en
eigen symbolen, bereiken heel weinig allochtonen. De meer open jeugdwerkvormen
als jeugdhuizen, jeugdateliers, speelpleinen, Grabbelpas, etc. kennen een veel
groter bereik van allochtone kinderen en jongeren. Ze hebben een lossere
structuur, minder strikte regels en misschien dat dit zorgt voor lagere
instapdrempels dan de jeugdbewegingen.
Naast de traditionele jeugdwerkvormen kunnen de zelforganisaties voor en door
allochtone jongeren geplaatst worden. Wat betreft hun ontstaan, vertonen de
zelforganisaties en de jeugdbewegingen heel wat parallellen. Jeugdbewegingen
vroeger werden geleid door hoogopgeleide studenten die in opstand kwamen tegen
de samenleving die helemaal gedomineerd werd door volwassenen. Ze kwamen
samen in de vrije tijd om leuke dingen te doen, als jongeren onder elkaar. De
zelforganisaties van nu van en voor allochtone kinderen en jongeren worden ook
opgericht door en voor allochtonen uit de sterkere gezinnen, de zogenaamde
allochtone middenklasse die zich nu aan het vormen is. Sommige van die
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zelforganisaties van en voor allochtone jongeren groeien uit een moskeevereniging
of volwassenenvereniging. Deze organisaties bereiken grotendeels wel meer
allochtonen die nog in een armoedesituatie opgroeien.
Het grote verschil met het traditionele jeugdwerk is de tijd die ze al bestaan. Het
traditionele jeugdwerk heeft al een hele geschiedenis, en heeft dus volop de tijd
gehad om te evolueren en zichzelf te ontdekken en herontdekken. De
zelforganisaties staan nog in hun kinderschoenen, en moeten nog een lange weg
afleggen voor ze op dezelfde hoogte als het traditioneel jeugdwerk kunnen staan.
Het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren is een derde
belangrijke speler in het jeugdwerk met allochtone kinderen en jongeren. Er dreigt
namelijk een grote groep allochtone kinderen en jongeren uit de boot te vallen, die
hun weg niet vinden naar de traditionele jeugdwerkvormen en ook niet opgepikt
worden door de zelforganisaties voor en door allochtone kinderen en jongeren. Het
gaat hier dan voornamelijk om de allochtone jongeren die opgroeien in een
kansarme omgeving. Voor deze groep kan het jeugdwerk met maatschappelijk
kwetsbare kinderen en jongeren ofwel het gemeentelijk aangestuurd allochtoon
jeugdwerk een grote rol spelen, op vlak van emancipatie en empowerment van
deze groep. Hier komen ze sterk naast de zelforganisaties te staan, die ook veel
aandacht besteden aan het welzijnsaspect in hun werkingen, maar met dit verschil
dat het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren werkt met
professionele ondersteuners en dus een veel grotere draagkracht hiervoor hebben
dan de zelforganisaties die vooral gedragen worden door vrijwilligers. Van de
zelforganisaties kan niet geëist worden dat ze de emancipatie en empowerment van
hun leden als voornaamste doelstellingen van de werking naar voor schuiven.
Na de omkadering van werken met allochtone kinderen en jongeren binnen drie
jeugdwerkvormen, namelijk het traditionele jeugdwerk met als dominante
methodiek de jeugdbewegingen en daarnaast de eerder open jeugdwerkvormen, de
jeugdwerkingen met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en de
zelforganisaties, blijft er nog een belangrijke vraag onopgelost. Wanneer worden de
jeugdwerkverenigingen binnen deze benaderingen nu ook onder de noemer
allochtoon jeugdwerk gecatalogiseerd? Wat maakt dat een vereniging onder de
noemer allochtoon jeugdwerk kan geplaatst worden? Is het voldoende dat
bijvoorbeeld een scoutsgroep de intentie uitspreekt om allochtone kinderen en
jongeren mee op te nemen in hun werking, dat ze open staan voor deze groep? Of
komt er meer bij kijken?
Een eerste antwoord op deze vraag werd geformuleerd tijdens de tweede
stuurgroepbijeenkomst. Tijdens de discussie die hier werd gevoerd rond ‘wat is
allochtoon jeugdwerk’ werd duidelijk gesteld om met een heel open blik naar het
allochtoon jeugdwerk te kijken. Bij allochtoon jeugdwerk ligt de focus voornamelijk
op de zelforganisaties voor en door allochtone kinderen en jongeren. Ze richten zich
expliciet op deze doelgroep. Ze werken doelgroepgericht met deze kinderen en
jongeren en hebben het grootste bereik. In de literatuur wordt de term allochtoon
jeugdwerk dan meestal ook gelijkgesteld aan deze zelforganisaties voor en door
allochtone kinderen en jongeren. Dit is echter een te enge benadering van
allochtoon jeugdwerk. Tijdens de stuurgroepbijeenkomst is er een omvattende visie
ontstaan op allochtoon jeugdwerk, met een blijvende focus op de zelforganisaties
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voor en door allochtone jongeren, maar ook met toevoeging van
jeugdwerkverenigingen die geen zelforganisaties zijn maar wel werken met
allochtone kinderen en jongeren.
Voor deze jeugdwerkverenigingen ligt de bepaling van wanneer tot allochtoon
jeugdwerk te behoren veel moeilijker dan voor de zelforganisaties. Vanaf wanneer
spreken we hier van verenigingen die ook onder de noemer allochtoon jeugdwerk
vallen? Tijdens de discussie is een kwantitatieve bepaling vastgesteld, namelijk al
de jeugdwerkverenigingen die (meer dan) 25% allochtone leden tellen krijgen de
stempel allochtoon jeugdwerk1. De idee achter deze bepaling is dat er een effectief
bereik moet zijn van allochtone kinderen en jongeren door de organisatie. De
goodwill van een vereniging om meer allochtone leden op te nemen alleen volstaat
dus niet, anders zouden bijvoorbeeld alle jeugdbewegingen die geen enkel
allochtoon lid hebben toch als allochtoon jeugdwerk beschouwd moeten worden.
Naast deze kwantitatieve bepaling, zijn er nog een aantal bijkomstige criteria die
ook van belang zijn om van allochtoon jeugdwerk te kunnen spreken. Een eerste
aandachtspunt is de doorstroming van de allochtone leden naar oudere
leeftijdsgroepen en zelfs naar de leiding, met andere woorden gaat het over een
duurzame participatie van de allochtone kinderen en jongeren? Een tweede
aandachtspunt zijn de doelstellingen die een vereniging voorop stelt. Vormen
toegankelijkheid en het opzetten van een interculturaliseringsproces één van de
hoofddoelen voor de jeugdbewegingen? Werken de jeugdwerkingen voor
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren doelgroepgericht naar
maatschappelijk kwetsbare allochtone kinderen en jongeren, wordt het aanbod van
de vereniging zo goed mogelijk aangepast aan de leefwereld van maatschappelijk
kwetsbare allochtone kinderen en jongeren? Een derde aandachtspunt is of ze ook
concrete acties ondernemen om de doelen te verwezenlijken, gebruiken ze
bijvoorbeeld een deel van het subsidiegeld ook aan diversiteitsprojecten?
In onderstaande tabellen worden op basis van de literatuur twee situaties naast
elkaar gelegd. De tweede tabel beschrijft de situatie van de traditionele
jeugdwerkverenigingen en de jeugdwerkverenigingen met maatschappelijk
kwetsbare kinderen en jongeren die niet als allochtoon jeugdwerk beschouwd
worden. De eerste tabel toont de situatie van de verenigingen die wel de stempel
van allochtoon jeugdwerk zouden dragen als ze, naast de 25%-regel, aan één of
meerdere van deze criteria zouden voldoen.

1

In de stedelijke regio’s is ongeveer 25% van de bevolking geen EU-burger. Vanuit de logica dat
verenigingen minstens een evenredig aandeel moeten opnemen om over allochtoon jeugdwerk te
kunnen spreken, hanteren we deze waarde als ondergrens.
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Tabel 1: eigenschappen types allochtone jeugdwerkverenigingen.
allochtoon jeugdwerk
traditioneel
jeugdwerk

jeugdwerk met
maatschappelijk
kwetsbare kinderen
en jongeren

zelforganisaties

leden

>25% allochtone
leden voor stedelijke
jeugdwerkverenigingen, voor
niet-stedelijke
groepen % allochtone
leden in verhouding
tot % inwonende
allochtone kinderen
en jongeren in de
gemeente

>25% allochtone leden
voor stedelijke
jeugdwerkverenigingen, voor niet
stedelijke groepen %
allochtone leden in
verhouding tot %
inwonende allochtone
kinderen en jongeren in
de gemeente

allochtone
middenklasse
kinderen en
jongeren

leiding

deel allochtone
vrijwilligers:
duurzame participatie
van de allochtone
leden, waaronder een
goede doorstroming
van de allochtone
leden naar de leiding

autochtone en allochtone
professionele
ondersteuners

allochtone
vrijwilligers

doel
stelling

toegankelijkheid van
de organisatie
verhogen en een
proces van
interculturalisering op
gang brengen +
concrete acties
hiertoe ondernemen

doelgroepgericht
emanciperend en
empowerend werken
met maatschappelijk
kwetsbare allochtone
kinderen en jongeren

zinvolle,
ontspannende
vrijetijdsactiviteiten met
leeftijdsgenoten +
emanciperend en
empowerend
werken met
allochtone jongeren

acties

concrete acties
ondernemen om de
doelen te bereiken:
bv. deel van het
subsidiegeld
investeren in het
opzetten van
intercultureel
jeugdwerk

acties om het aanbod
van de vereniging zo
goed mogelijk af te
stemmen op de
leefwereld van
maatschappelijk
kwetsbare allochtone
kinderen en jongeren

concrete acties om
de werking
draaiende te
houden, sterk
gekoppeld aan
welzijnsacties naar
allochtone kinderen
en jongeren toe
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Tabel 2: eigenschappen types niet-allochtone jeugdwerkverenigingen.
niet allochtoon jeugdwerk

traditioneel jeugdwerk

jeugdwerk met
maatschappelijk kwetsbare
kinderen en jongeren

leden

autochtone middenklasse
jongeren

maatschappelijk kwetsbare
kinderen en jongeren

leiding

autochtone vrijwilligers

autochtone professionele
ondersteuners

doel
stelling

zinvolle, ontspannende
vrijetijdsactiviteiten met
leeftijdsgenoten

emanciperend en empowerend
werken met maatschappelijk
kwetsbare kinderen en jongeren

acties

concrete acties om de
werking draaiende te
houden, maar niet specifiek
gericht op het aantrekken
van allochtone kinderen en
jongeren

concrete acties om
maatschappelijk kwetsbare
kinderen en jongeren een zinvolle
vrijetijdsbesteding aan te bieden,
sterk gekoppeld aan welzijnsacties

Allochtoon jeugdwerk kan dus gedefinieerd worden als: “zelforganisaties voor
en/of
door
allochtone
jongeren,
gemeentelijk
aangestuurde
jeugdwerkorganisaties en andere verenigingen die geen zelforganisaties
voor en/of door allochtone jongeren zijn, maar wel ten minste 25%
allochtone kinderen en jongeren onder hun leden tellen.” Naast deze
kwantitatieve bepaling zijn er nog een aantal bijkomstige criteria die
jeugdwerkverenigingen onder de noemer allochtoon jeugdwerk plaatsen:
“jeugdwerkverenigingen die een duurzame participatie van allochtone kinderen en
jongeren aan hun werking kunnen bekomen, met eindpunt de doorstroming van
allochtone leden naar de leiding of jeugdwerkverenigingen die werken met
allochtone professionele ondersteuners; die als één van de hoofddoelen het
(doelgroepgericht) werken met allochtone kinderen en jongeren voorop stellen, en
hiertoe de toegankelijkheid van de vereniging willen vergroten en actief meewerken
aan het opzetten van een proces van interculturalisering, mede door het aanbod
van de organisatie zo goed mogelijk af te stemmen op de leefwereld van allochtone
kinderen en jongeren kunnen ook het stempel allochtoon jeugdwerk opgeplakt
krijgen, mits ze voldoen aan de eerder genoemde kwantitatieve bepaling.”
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3 Onderzoeksmethodologie2

In dit deel zullen we stilstaan bij de onderzoeksmethodes die gebruikt zijn om de
doelstellingen van het onderzoek te bereiken. Het onderzoek is gefaseerd verlopen
en kent een multimethodische aanpak in functie van deeldoelstellingen.
Het onderzoek is opgebouwd in 5 fasen. De start van het onderzoek werd gegeven
met een aantal verkennende interviews met personen uit het werkveld die van
nabij met de thematiek betrokken zijn. Op basis van de gegevens en stellingen die
uit de interviews naar voor zijn gekomen, aangevuld met reeds bestaande literatuur
rond jeugdwerk, allochtone kinderen en jongeren is een literatuurstudie
opgemaakt. Deze heeft als eindpunt een duidelijke en concrete conceptualisering
van het begrip allochtoon jeugdwerk. Een derde deel van het onderzoek bestond uit
het opmaken van een gedetailleerd adressenbestand van alle allochtone
jeugdwerkverenigingen in de provincie Antwerpen. Na de inventarisatie van alle
allochtone jeugdwerkverenigingen werd er een profielschets opgesteld. Op basis
van een vragenlijst zijn er 18 organisaties uit de adressenlijst telefonisch bevraagd
om alzo te komen tot een (beperkte) profielschets. Het laatste gedeelte is het
behoefteonderzoek bij de allochtone jeugdwerkorganisaties. Er werd door middel
van focusgroepgesprekken gepolst naar de noden en de behoeften die allochtone
jeugdwerkverenigingen aangeven, en waar ze eventuele actieterreinen zien om tot
meer ondersteuning van hun werkingen te komen.
Tijdens elke fase van het onderzoek is overleg gepleegd met een actieve
stuurgroep. In totaal zal de stuurgroep vier maal zijn samengekomen, om de reeds
bekomen resultaten te evalueren en te sturen. De stuurgroep bestond enerzijds uit
ervaringsdeskundigen uit het jeugdwerk en uit medewerkers van de provincie
Antwerpen (de opdrachtgever van het onderzoek) en anderzijds uit de
onderzoekers van Artesis Hogeschool in samenwerking met Tempera. In totaal
telde de stuurgroep 14 leden: Joke Verschueren, Liesbeth Tilsley, Davy Janssens
Robert Crivit, Rik Seniow, Stan Van Hees, Winand De Smet, Jan Verstraete, Hilde
Maelstaf, Els Deceuster, Ingeborg Hillaert, Frederik Verleysen en Kathleen
Hoefnagels.

3.1 Fase 1: Verkennende interviews
De eerste fase van het onderzoek behelst de verkennende interviews met personen
die van nabij met allochtoon jeugdwerk betrokken zijn. In totaal zijn er acht
interviews afgenomen. Bij twee interviews waren er telkens twee personen
aanwezig, en eenmaal werden er tegelijkertijd drie mensen geïnterviewd, dus in
totaal zijn er 12 mensen bevraagd.
De eerste vier interviews werden afgenomen bij leden van de stuurgroep. Zowel
Liesbeth Tilsley (cel minderheden dienst Welzijn provincie Antwerpen) als Robert
2

Het hoofdstuk geeft kort de methodologie weer. Meer informatie kan steeds verkregen worden bij de
onderzoekers.
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Crivit (coördinator Uit de Marge), Stan Van Hees ( jeugdconsulent Turnhout) samen
met Nick Van Den Mierop (straathoekwerker Turnhout) en Rik Seniow samen met
Rudi Possemiers (Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen) werden geïnterviewd.
De overige respondenten zijn geselecteerd op basis van de contactpersonen die de
vorige geïnterviewden aangaven. Zo zijn Sepp Van der Veken (dienst
samenlevingsopbouw Geel) samen met Joeri Lemair (permanent verantwoordelijke
jeugdhuis De Bogaard) en Nour-Eddin Q (vrijwilliger in het jeugdhuis), Geert
Daenen (coördinator, jeugdwerker en hulpverlener van jeugdwelzijnswerk
Meulenberg vzw), Mohammed Sharifi (onderwijsopbouwwerker in Mechelen) en
Inge Heylen (projectverantwoordelijke Akira Turnhout) nog geïnterviewd.
De interviews dienden vooral als een eerste verkenning van het onderzoeksterrein,
om te kijken wat er zoal leeft in de sector. De gesprekken verliepen in een heel
informele sfeer, zonder op voorhand vastgelegde vragen en tijdsduur. Tijdens de
gesprekken gaven de respondenten hun eigen visie op het allochtoon jeugdwerk.
In bijlage 1 kan u de krachtlijnen uit de interviews terugvinden.

3.2 Fase 2: Literatuurstudie
De gegevens verkregen uit de verkennende interviews, werden samen met
relevante literatuur voor het onderzoek verwerkt in een literatuurstudie, met als
doel te komen tot een concrete conceptualisering van het begrip allochtoon
jeugdwerk.
De belangrijkste lijnen uit het onderzoek werden ook voorgelegd aan de
stuurgroep. Op basis van de discussie tussen de leden van de stuurgroep
aangaande de conceptualisering van allochtoon jeugdwerk is de literatuurstudie nog
bijgestuurd.

3.3 Fase 3: Inventaris van allochtone jeugdwerkingen

Een belangrijk en intensief deel van het onderzoek bestond uit het opstellen van
een inventaris van alle allochtone jeugdwerkingen in de provincie Antwerpen, de
gesubsidieerde en de niet-gesubsidieerde organisaties. Aangezien er een toename
is op te merken van het aantal zelforganisaties voor en door allochtone jongeren,
maar er slechts een aanzet bestaat van overkoepelende structuren is de eerste
prioriteit in dergelijke benadering de verzameling van een zo volledig mogelijk
adressenbestand, dat de aanzet vormt van een dynamisch instrument. Dit is slechts
een momentopname, aangezien het hier gaat om een sterk evoluerende sector,
met verenigingen die erbij komen en verenigingen die ermee ophouden, of die
fusioneren.
Bij het opstellen van de inventaris is rekening gehouden met de driedeling die is
aangegeven tijdens de conceptualisering van het allochtoon jeugdwerk in de
literatuurstudie. Niet alleen de zelforganisaties voor en door allochtone jongeren,
hoewel deze wel de meerderheid vormen in de inventaris, maar ook andere
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jeugdwerkvormen die meer dan 25% allochtone leden tellen en gemeentelijk
aangestuurde initiatieven die 25% of meer allochtone kinderen en jongeren
bereiken zijn in de inventaris opgenomen.
Dit bestand werd via diverse kanalen verzameld. Ten eerste is er deskresearch aan
vooraf gegaan. De tweedejaarsstudenten van de opleiding Sociaal Werk hebben
hier een deel op zich genomen. Ze hebben een doorlichting gedaan van het
Belgisch Staatsblad, en hebben gezocht naar de oprichting van nieuwe vzw’s voor
en/of door allochtone jongeren in de laatste twee jaar. De vzw’s die hieruit zijn
voortgekomen zijn later nog via een brief gecontacteerd met de vraag of de
gegevens nog correct zijn en of ze nog actief zijn als organisatie. Hier is echter niet
zoveel respons op gekomen. Eén vereniging heeft via mail extra informatie over
hun werking doorgestuurd, twee andere brieven zijn teruggekomen als
onbezorgbaar.
Ook de onderzoekers zelf hebben deskresearch op zich genomen. Ten eerste is er
een opzoeking gebeurd naar reeds bestaande adressenbestanden rond allochtone
jeugdwerkverenigingen. Bij deze opzoeking zijn vooral ‘Atlas van ’t stad. Gids van
interculturele verenigingen in Antwerpen’ (editie 2007)3, de ‘Jeugdwerkgids 2008’4,
‘Minderjarige vluchtelingen in Antwerpen: sociale kaart’5 en ‘Kleurrijk artistiek
talent: een artistiek aanbod van allochtone (amateur)kunstenaars in Vlaanderen en
Brussel.’6 heel waardevol gebleken om een start te maken met het verzamelen van
adressen en contactgegevens. Verder zijn er ook een aantal relevante websites die
veel informatie hebben opgeleverd: de sites van de 70 gemeenten in de provincie
Antwerpen, http://jeugd.antwerpen.be, de sites van de overkoepelende federaties
van allochtone verenigingen, de site van het minderhedenforum en de sites van de
koepels van de traditionele jeugdbewegingen en andere jeugdwerkvormen.
Een tweede gehanteerde piste om data te verkrijgen is (telefonische) bevraging van
sleutelfiguren en bevoorrechte getuigen. De tweedejaarsstudenten van de opleiding
Sociaal Werk hebben telefonisch de jeugdconsulenten van de 70 gemeenten en/of
verantwoordelijken van de integratiediensten voor de gemeenten waar dit aanwezig
is bevraagd. Deze interviews gingen dieper in op wat allochtoon jeugdwerk voor
hen betekent, wat het jeugdbeleidsplan inhoudt voor allochtonen in de gemeenten,
en of ze organisaties kenden die onder de noemer allochtoon jeugdwerk vallen.
Deze interviews waren vooral belangrijk voor het verkrijgen van informatie over
allochtone jeugdwerkingen die niet in de stad Antwerpen gelegen zijn, en waarvan
het dus moeilijker was om informatie over te verkrijgen. De interviews hebben ook
een aantal adressen opgeleverd van allochtone jeugdwerkverenigingen die gelegen
zijn in gemeenten die erg weinig allochtone inwoners kennen.
Verder zijn ook de overkoepelende organisaties van de jeugdateliers, jeugdhuizen,
Chiro, Scouts en Gidsen Vlaanderen, KSA, speelpleinwerkingen, en grabbel –en
swappaswerkingen telefonisch gecontacteerd met de vraag of ze zicht hadden op
hun organisaties, en welke voldoen aan de vooropgestelde 25%-regel die was
afgesproken met de stuurgroep.
3

.‘Atlas van ’t stad. Gids van interculturele verenigingen in Antwerpen’ (editie 2007) is een uitgave van
de stad Antwerpen.
4
‘Jeugdwerkgids 2008’ is een uitgave van de stedelijke jeugddienst van stad Antwerpen.
5
www.vclbdewisselantwerpen.be/documenten/sociale%20kaart%20minderjarigen%20
%20versie%202%20-%20juli%20200
6
‘Kleurrijk artistiek talent: een artistiek aanbod van allochtone (amateur)kunstenaars in Vlaanderen en
Brussel.’ is een uitgave van het Vlaams Centrum voor Amateurkunsten vzw.
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Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (Bert Breugelmans), Scouts en Gidsen Vlaanderen
(Joke Laukens), Chiro Nationaal en KSA (Nathalie) hebben dit zelf uitgezocht en
stuurden via mail een lijst door met alle organisaties die aan de kwantitatieve
bepaling voldeden.
De grabbel –en swappaswerkingen heeft de ‘grabbelfoon’, maar die hadden geen
gegevens over alle werkingen, dus is er gebeld naar de jeugddiensten van de
steden Mechelen, Turnhout, Lier, Geel, alle districten uit de stad Antwerpen,
Zwijndrecht en Willebroek (met Sint-Amands). Die zijn allemaal bereikt en de
grabbelpasdiensten van de gemeenten die aangeven meer dan 25% allochtone
kinderen en jongeren te bereiken zijn mee in de inventaris opgenomen.
De overkoepeling van de jeugdateliers had geen gegevens, maar in de provincie
Antwerpen zijn er maar 11 jeugdateliers en die werden afzonderlijk een mail
gestuurd, en iedereen heeft geantwoord.
Formaat had ook geen gegevens over de jeugdhuizen, dus werd naar de leden van
Formaat (83 in totaal) een mail gestuurd.
Ook de verantwoordelijke van ‘Open kamp’ van Scouts en Gidsen Vlaanderen en de
verantwoordelijken van buurtsport in de verschillende districten van Antwerpen en
andere gemeenten waar buurtsport actief is zijn telefonisch gecontacteerd.
De overkoepelende federaties van allochtone verenigingen werden ook telefonisch
gecontacteerd. Eerst werd met de 17 federaties die verschillende allochtone
verenigingen overkoepelen telefonisch contact opgenomen. Na dit eerste contact
werd nog een herhalingsmail verzonden naar het Internationaal Comité, de LatijnsAmerikaanse federatie, de Unie van moskeeën, het Platform Allochtone
Jeugdwerkingen en de Unie van Turkse verenigingen met de vraag of ze allochtone
jongerenverenigingen onder hun leden telden. De Vereniging voor Ontwikkeling en
Emancipatie van Moslims verwees door naar hun goed uitgebouwde site. Met het
Platform Afrikaanse gemeenschappen werd op vraag van de federatie zelf een echte
afspraak gemaakt om de gegevens rond allochtone jongerenverenigingen op te
halen.
De
andere
overkoepelende
federaties
gaven
aan
geen
allochtone
jongerenverenigingen te hebben als lid, of alleszins niet in de provincie Antwerpen.
Er werd ook een afspraak gemaakt met het Steunpunt voor Allochtone Meisjes en
Vrouwen, en dit heeft ook veel gegevens rond allochtone jongerenverenigingen
opgeleverd.
Tot slot is de inventaris voorgelegd aan twee terreindeskundigen, om de
volledigheid van het adressenbestand na te gaan. Ten eerste is de inventaris
voorgelegd aan Karim Barhdadi van doelgroepregie en ten tweede aan Frie Wyn
van de stedelijke jeugddienst Hof ter Lo.
Na de verificatie werden uit de inventaris gegevens geanalyseerd om een
profielschets op te stellen. Verder werden de postcodes uit de inventaris gebruikt
om de cartografie te voeden, opdat een geografische voorstelling kon worden
aangemaakt7. Bijlage 7 bevat de cartografie.
Een omschrijving van de inhoud van het elektronische inventarisbestand wordt in
bijlage 8 gegeven.

7

Het onderzoeksbureau Tempera heeft dit deel op zich genomen.
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3.4 Fase 4: Telefonische bevraging in functie van profielschets8
Er werd een vragenlijst opgesteld, die focuste op vijf aspecten van het allochtoon
jeugdwerk:
- bereik:doelgroepen, geografisch, kwantitatief, ed.
- organisatie en omkadering
- inhoudelijke werking en aandachtspunten
- informeren naar kennis van andere verenigingen (zelforganisaties)
- aanzet naar ondersteuningsnoden: er wordt open gepeild naar mogelijke
ondersteuningsnoden, met het oog op de aanlevering van contouren en
inzichten voor de volgende fase (ondersteuningsnoden)
De vragenlijst werd telefonisch bij 12 organisaties afgenomen, met een verdeling
van 8 zelforganisaties voor en door allochtone jongeren, 1 gemeentelijk
aangestuurde organisatie en 3 andere jeugdwerkvormen. Verder heeft ook de
Artesis Hogeschool 6 bevragingen gedaan, rechtstreeks bij de vereniging zelf, met
een verdeling van 4 zelforganisaties, 1 gemeentelijk aangestuurde organisatie en 1
jeugdwerking met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.
De respondenten werden uit de inventaris van het allochtoon jeugdwerk
geselecteerd. Tijdens de selectie werd rekening gehouden met zowel het gewicht
van de grote steden als een geografische spreiding. Ook werd zoveel mogelijk
gewaakt over de inhoudelijke diversiteit aan bevraagde organisaties. Er werd bij het
selecteren van de respondenten dus rekening gehouden met de vooropgestelde
verdeling tussen de drie types: zelforganisaties van en voor allochtone jongeren,
gemeentelijk aangestuurde initiatieven en andere jeugdwerkingen met ten minste
25% allochtone leden.
Enkele praktische omstandigheden zorgden ervoor dat enigszins afgeweken moest
worden van de vooropgestelde verdeling:
- de onvolledigheid van contactgegevens voor alle organisaties
- de onbereikbaarheid (ook soms ondanks afspraak) van een aantal
geselecteerde respondenten
- het prioritaire belang van voldoende etnisch-culturele diversiteit binnen de
groep van zelforganisaties
In bijlage 2 vindt u de vragenlijst.

3.5 Fase 5: Behoeftenonderzoek op basis van focusgroepen
Tenslotte is er een kwalitatieve studie opgezet naar de noden en behoeften van
allochtone jeugdwerkverenigingen en ter evaluatie van het huidige beleid. Het
uitgangspunt veronderstelt dat het beleid gebaat is bij een proces van
beleidsvorming waarbij de doelgroepen en actoren betrokken worden. In
samenwerking met het onderzoeksbureau Tempera is er een draaiboek opgesteld
en zijn er twee focusgroepen georganiseerd.

8

Idem
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De behoeftenstudie richt zich vanuit een toekomstgerichte visie, op de behoeften
van het allochtoon jeugdwerk en op de algemene tendensen. Waar zitten de
voornaamste knelpunten in het allochtoon jeugdwerk en hoe kan de provinciale
Jeugddienst bijdragen tot een mogelijke oplossing? Hoe is de perceptie van de
gebruikers over de rol en de taak van de provinciale Jeugddienst in de nabije
toekomst en op middellange termijn? Wat wordt verwacht dat de voornaamste
actieterreinen zijn en hoe kan men het jeugdwerk op die actieterreinen het beste
bedienen?
De
geselecteerde
actoren
uit
verschillende
sectoren
werden
via
focusgroeponderzoek samengebracht. Focusgroeponderzoek is de techniek bij
uitstek om diepgaandere informatie te verkrijgen omwille van het persoonlijke
contact met de deelnemers. Het groepsaspect van focusgroepen maakt het
mogelijk voor de onderzoeker om deelnemers met elkaar te confronteren wat
betreft hun visie op de rol die de provinciale jeugddienst kan spelen.
Bij de selectie voor de deelnemers is er rekening gehouden met wat er tijdens de
tweede stuurgroep is afgesproken aangaande de conceptualisering van allochtoon
jeugdwerk.
Er is toen overeengekomen dat allochtoon jeugdwerk staat voor een
overkoepelende term die zowel de zelforganisaties voor en/of door allochtone
jongeren omhelst, als de gemeentelijk aangestuurde initiatieven die meer dan 25%
allochtone leden hebben, als andere jeugdwerkvormen die meer dan 25%
allochtone kinderen en jongeren onder hun leden tellen. Deze driedeling was dan
ook in de focusgroepen terug te vinden. Zowel professionele ondersteuners en/of
vrijwilligers van zelforganisaties, gemeentelijk aangestuurde initiatieven en andere
jeugdwerkvormen werden uitgenodigd om deel te nemen aan de gesprekken.
In totaal zijn er twee focusgroepen doorgegaan. De eerste focusgroep telde zeven
deelnemers, waarvan drie vrijwilligers van allochtone jongerenzelforganisaties, één
vertegenwoordiger van een koepelvereniging, twee professionele ondersteuners
van gemeentelijk aangestuurde organisaties voor allochtone kinderen en jongeren,
en één professionele ondersteuner van een jeugdwerking voor kwetsbare kinderen
en jongeren. De meerderheid van de deelnemers was afkomstig van de stad
Antwerpen zelf, één iemand kwam van Willebroek. De tweede focusgroep telde acht
deelnemers, maar enkelen onder hen hadden ook een tolk bij zich. Er waren vijf
vrijwilligers aanwezig van allochtone jongerenzelforganisaties, één vrijwilliger en
één professionele ondersteuner van andere jeugdwerkvormen en één professionele
ondersteuner van een gemeentelijk aangestuurde organisatie. Bij deze focusgroep
kwam de meerderheid van de deelnemers ook uit de stad Antwerpen zelf, één
iemand was afkomstig uit Geel.
In bijlagen 3 en 5 vindt u het draaiboek voor de eerste en tweede focusgroep en in
bijlagen 4 en 6 de verslagen van beide gesprekken.
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4 Een profielschets van het allochtoon jeugdwerk

Binnen het allochtoon jeugdwerk kunnen we een onderscheid maken tussen
zelforganisaties, gemeentelijk aangestuurde initiatieven en andere autochtone
verenigingen. In de lijn van de typologie geeft de profielschets van het allochtoon
jeugdwerk aan dat er betekenisvolle overeenkomsten en verschillen in het
lidmaatschap, de communicatie, de professionaliteit van de begeleiding,
samenwerking en het activiteitenaanbod zijn.

4.1 De inventaris in cijfers
Een belangrijk en intensief deel van het onderzoek naar allochtoon jeugdwerk in de
provincie Antwerpen bestond uit het opstellen van een inventaris van alle
allochtone jeugdwerkingen in de provincie Antwerpen, de gesubsidieerde en de
niet-gesubsidieerde organisaties. Uit de inventaris van allochtone verenigingen
kunnen we reeds een eerste profielschets opstellen, die verder aangevuld zal
worden met resultaten van de telefonische sleutelfigurenbevraging. Het doel van
deze schets is een globaal zicht te bieden van de organisaties aan de hand van
enkele beschrijvende tabellen. Tijdens de fase van gegevensverzameling werden
immers meer dan enkel contactgegevens geregistreerd. We noteerden tevens, waar
mogelijk, de doelgroep, het aanbod en de ondersteuningsvorm.
Op basis van verkennende diepte-interviews en het literatuuronderzoek werd in de
inventaris een onderscheid gemaakt tussen drie categorieën van organisaties actief
binnen het allochtoon jeugdwerk:
Tabel 3: Omschrijving types allochtone verenigingen
Type

Omschrijving

Voorbeeld uit inventaris

zelforganisaties

verenigingen opgericht en
gedragen door leden van de
allochtone gemeenschap

Ain Zhora

gemeentelijk
aangestuurde
organisaties

Jeugdwerk met maatschappelijk
kwetsbare kinderen en jongeren,
met minimum 25 procent
allochtoon jongerenpubliek

Kids berchem vzw (TjifTjaf vzw)

andere autochtone
verenigingen

verenigingen opgericht door
autochtonen met minimum 25
procent allochtoon
jongerenpubliek

Kinderwerking
buurt
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Luchtbal

4.1.1 Bloeiende zelforganisaties
Het onderzoek resulteerde in een registratie van in totaal 227 allochtone
jeugdwerkingen. We delen deze in volgens bovenstaande driedeling.
Tabel 4: Driedeling types allochtone verenigingen (N=227)

Zelforganisatie
Gemeentelijk aangestuurde initiatieven
Andere jeugdwerkingen

N

%

123
51
53

54.2
22.5
23.3

227

100

Uit deze cijfers kunnen we vaststellen dat de zelforganisaties in de provincie
Antwerpen met 123 initiatieven een ruime sector vormen binnen het allochtoon
jeugdwerk. De zelforganisaties van en voor allochtone kinderen en jongeren zijn
met 54% van het totale aantal organisaties overduidelijk in de meerderheid binnen
het allochtone jeugdwerklandschap in de provincie Antwerpen. De gemeentelijk
aangestuurde initiatieven en andere jeugdwerkvormen die voldoen aan de 25%
regel nemen met een gelijk deel van circa 23% elk de helft van het resterende deel
voor hun rekening. Over het aantal deelnemers in de respectievelijke organisaties
hebben we jammer genoeg geen cijfers. We kunnen dus enkel uitspraken doen over
het aantal organisaties (niet over de grootte en reikwijdte).

4.1.2 De doelgroep
Naar anologie met de diversiteit van de allochtone gemeenschap in de provincie
Antwerpen, vinden we bij de doelgroepen een waaier aan beoogd publiek. Binnen
de organisaties bestaat er een heel grote variatie wat betreft de doelgroep die ze
willen aanspreken. Dit stemt niet automatisch overeen met het bereikte publiek.
Daarover hebben we echter slechts gegevens van een aantal verenigingen (zie
4.3.4).
We geven eerst een gedetailleerde tabel weer van alle doelgroepen, per
gemeenschap, geslacht en leeftijdsgroep. Daaruit valt vooral de diversiteit in
doelgroepen op volgens de drie criteria. Binnen bijna alle gemeenschappen bestaan
er verschillende organisaties die zich hebben toegespitst op specifieke
leeftijdsgroepen of op mannen of vrouwen.
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Tabel 5: Doelgroepen (naar gemeenschap, geslacht, leeftijd) (N=227)

Afrikaanse gemeenschap, alle leeftijden
Afrikaanse gemeenschap, jongeren
Afrikaanse gemeenschap, kinderen en jongeren
Alle nationaliteiten, alle leeftijden
Alle nationaliteiten, jongens vanaf 16 jaar
Alle nationaliteiten, jongeren
Alle nationaliteiten, kinderen
Alle nationaliteiten, kinderen en jongeren
Alle nationaliteiten, kwetsbare kinderen en jongeren
Alle nationaliteiten, meisjes
Allochtone jongeren
Allochtone studenten
Arabische gemeenschap, alle leeftijden
Arabische gemeenschap, jongens en mannen
Arabische gemeenschap, jongeren
Arabische gemeenschap, kinderen en jongeren
Arabische gemeenschap, vrouwen en jongeren
Armeense gemeenschap, kinderen en jongeren
Asielzoekers, vluchtelingen en mensen zonder papieren
Bosnische gemeenschap, alle leeftijden
Chinese gemeenschap, alle leeftijden
Congolese gemeenschap, kinderen en jongeren
Iraans-Koerdische gemeenschap, jongeren
Kaukassische gemeenschap, alle leeftijden
Kaukassische gemeenschap, kinderen en jongeren
Latijns-Amerikaanse gemeenschap, alle leeftijden
Marokkaanse gemeenschap, alle leeftijden
Marokkaanse gemeenschap, jongeren
Marokkaanse gemeenschap, kinderen en jongeren
Marokkaanse gemeenschap, vrouwen, kinderen en jongeren
Marokkaanse gemeenschap, vrouwen en meisjes
Oost-Europese gemeenschap, alle leeftijden
Oost-Europese gemeenschap, jongeren
Oost-Europese gemeenschap, kinderen en jongeren
Orthodoxe gemeenschap, kinderen en jongeren
Russische gemeenschap, alle leeftijden
Russische gemeenschap, jongeren
Russische gemeenschap, kinderen
Russische gemeenschap, kinderen en jongeren
Senegalese gemeenschap, alle leeftijden
Tjetsjeense gemeenschap, kinderen en jongeren
Turkse gemeenschap, alle leeftijden
Turkse gemeenschap, kinderen en jongeren
Turkse gemeenschap, meisjes
Turkse gemeenschap, vrouwen en meisjes
Totaal
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N

%

2
6
1
16
2
16
30
27
38
2
4
2
4
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
2
2
1
9
4
8
3
1
5
2
2
2
2
3
1
2
1
1
5
6
1
1

.9
2.6
.4
7.0
.9
7.0
13.2
11.9
16.7
.9
1.8
.9
1.8
.4
.9
.4
.4
.4
.9
.4
.4
.9
.4
.9
.9
.4
4.0
1.8
3.5
1.3
.4
2.2
.9
.9
.9
.9
1.3
.4
.9
.4
.4
2.2
2.6
.4
.4

227

100

Om een beter zicht te krijgen op de drie criteria geven we samenvattende tabellen
voor het geslacht, de leeftijdsgroepen en de gemeenschappen.
Tabel 6: Doelgroepen naar gemeenschap(N=227)
N

%

Alle nationaliteiten
Marokkaanse gemeenschap
Turkse gemeenschap
Afrikaanse gemeenschap
Arabische gemeenschap
Oost-Europese gemeenschap
Russische gemeenschap
Allochtone gemeenschap
Kaukasische gemeenschap
Asielzoekers, vluchtelingen en mensen zonder papieren
Congolese gemeenschap
Orthodoxe gemeenschap
Armeense gemeenschap
Bosnische gemeenschap
Chinese gemeenschap
Iraans-koerdische gemeenschap
Latijns-Amerikaanse gemeenschap
Senegalese gemeenschap
Tjetsjeense gemeenschap

131
25
13
9
9
9
8
6
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

57.7
11.0
5.7
4.0
4.0
4.0
3.5
2.6
1.8
.9
.9
.9
.4
.4
.4
.4
.4
.4
.4

Totaal

227

100

De meerderheid van de organisaties, namelijk 58%, zegt open te staan voor alle
nationaliteiten. Voor de Marokkaanse gemeenschap zijn er 25 organisaties
opgericht, ofwel 11% van alle organisaties in totaal. Verder zijn de Turkse, de
Afrikaanse de Arabische met een doelpubliek uit alle Arabische landen, de OostEuropese en de Russische gemeenschap het meest aanwezig in het middenveld.
Wat betreft de Marokkaanse, Turkse en overkoepelend Arabische gemeenschap is
dit een logische en te verwachten bevinding, aangezien deze gemeenschappen
sinds de eerste arbeidsmigratiegolf het sterkst en het langst aanwezig zijn in
Antwerpen. De Oost-Europese en Russische gemeenschap heeft zich echter op veel
kortere tijd weten te vestigen en te organiseren. Als we de aanwezigheid van deze
gemeenschappen volgens de meest recente cijfers (uit 2005) van de FOD Economie
in acht nemen, dan zien we dat deze nationaliteiten veel minder aanwezig zijn dan
de Marrokaanse en Turkse gemeenschap (FOD Economie, 2007). We kunnen dus
concluderen dat deze gemeenschappen verhoudingsgewijs een erg sterke inbedding
in het middenveld hebben, gezien het feit dat ze beperkt in aantal zijn en hun
migratiegolf zich veel later heeft ingezet.
Om na te gaan bij welke gemeenschappen de zelforganisaties het sterkst aanwezig
zijn, hebben we een opdeling van de doelgroepen naar de drie types allochtone
verenigingen gemaakt. Per gemeenschap wordt het aantal zelforganisaties,
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gemeentelijk aangestuurde verenigingen en andere verenigingen gegeven. We
plaatsen telkens het percentage in de tweede kolom (dit percentage laat zich per
gemeenschap aflezen). Uit deze tabel wordt duidelijk dat alle verenigingen die zich
richten op een specifieke gemeenschap zelforganisaties zijn. Enkel onder de
organisaties met een algemene doelgroep (alle nationaliteiten) en asielzoekers,
vluchtelingen en mensen zonder papieren vinden we gemeentelijk aangestuurde
initiatieven en andere verenigingen terug. Deze laatste twee types allochtone
verenigingen zijn immers niet gebonden aan één enkele gemeenschap, terwijl dat
bij de zelforganisaties vaker het geval is.
Tabel 7: Doelgroepen naar gemeenschap en type allochtone vereniging(N=227)
Zelforganisatie

Afrikaanse gemeenschap
Alle nationaliteiten
Allochtone gemeenschap
Arabische gemeenschap
Armeense gemeenschap
Asielzoekers,
vluchtelingen
en
mensen zonder papieren
Bosnische gemeenschap
Chinese gemeenschap
Congolese gemeenschap
Iraans-koerdische gemeenschap
Kaukasische gemeenschap
Latijns-Amerikaanse gemeenschap
Marokkaanse gemeenschap
Oost-Europese gemeenschap
Orthodoxe gemeenschap
Russische gemeenschap
Senegalese gemeenschap
Tjetsjeense gemeenschap
Turkse gemeenschap

Gemeentelijk
aangestuurd

Andere

N

%

N

%

N

%

9
29
6
9
1

100
22.1
100
100
100

0
51
0
0
0

0
38.9
0
0
0

0
51
0
0
0

0
38.9
0
0
0

0

0

0

0

2

100

1
1
2
1
4
1
25
8
2
8
1
1
1

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vervolgens geven we voor de zelforganisaties
gemeenschappen weer in grafiekvorm.

de

Allochtoon jeugdwerk in de provincie Antwerpen

51

aanwezigheid

van

Figuur 1 Zelforganisaties opgedeeld naar doelpubliek/gemeenschap (in %)
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0,8

Bosnische gemeenschap

0,8

Armeense gemeenschap

0,8

Orthodoxe gemeenschap
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Congolese gemeenschap

1,6
3,3

Kaukasische gemeenschap

4,9

Allochtone gemeenschap

6,5

Russische gemeenschap
Oost-Europese gemeenschap

7,3

Arabische gemeenschap
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Afrikaanse gemeenschap
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Turkse gemeenschap

20,3

Marokkaanse gemeenschap

23,6

Alle nationaliteiten
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0
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In de groep van de zelforganisaties zijn de verenigingen die zich richten naar alle
nationaliteiten en de Marokkaanse gemeenschap het talrijkst. Beide maken
respectievelijk een vierde en een vijfde van de zelforganisaties uit. Verder zien we
dat de zelforganisaties gericht op de Turkse gemeenschap ongeveer 10% van alle
verenigingen beslaan. Alle andere verenigingen maken minder dan 10% van de
zelforganisaties uit9.

Quasi alle verenigingen richten zich zowel naar mannen als vrouwen. Er zijn slechts
7 organisaties die tot doel hebben een van beide geslachten aan te trekken. In de
praktijk is het best mogelijk dat verschillende verenigingen zich beperken tot
mannen of vrouwen, maar ze staan alleszins wel open voor beide. Van een
intentionele geslachtssegregatie van de doelgroep kan aldus niet gesproken
worden.

9

De laagste percentages mogen statistisch gezien niet geïnterpreteerd worden door de lage aantallen in
die categorieën.
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Tabel 8: Doelgroepen naar geslacht(N=227)
N

%

Beide
Mannen/jongens
Vrouwen/meisjes

220
3
4

96.9
1.3
1.8

Totaal

227

100

Ten slotte delen we de organisaties op volgens de leeftijdscategorieën waar ze zich
op richten. 41% van de verenigingen heeft kinderen en jongeren als doelpubliek.
Nog eens 19% organiseert activiteiten voor jongeren en 14% enkel voor kinderen.
Opgeteld betekent dit dat bijna drie vierde van de verenigingen voor jongeren en
kinderen zijn. Ongeveer 25% van de organisaties geeft een aanbod aan alle
leeftijden, waaronder ook jeugd.
Tabel 9: Doelgroepen naar leeftijd(N=227)

kinderen en jongeren
alle leeftijden
Jongeren
Kinderen
Totaal

N

%

94
58
44
31

41.4
25.6
19.4
13.7

227

100

Binnen de sector van de allochtone jeugdverenigingen bakent men de doelgroep
meestal af tot de kinder- of jeugdfase. Indien het aandeel verenigingen voor
volwassenen en kinderen/jongeren veel groter zou zijn, dan zou het allochtoon
jeugdwerk ingebed zijn in een ruimer domein van allochtoon vrijwilligerswerk voor
alle leeftijden. We kunnen in de provincie Antwerpen dus met recht spreken over
allochtoon ‘jeugd’werk.

4.1.3 De ondersteuning
De begeleiding en leiding van de verenigingen kan in hoofdzaak twee vormen
aannemen. Ofwel wordt de vereniging bestuurd door vrijwilligers, ofwel door
professionele krachten die opgeleid zijn en een verloning ontvangen. We maakten
een indeling van de organisaties volgens het statuut van de hoofdleiding. In het
geval van een combinatie van zowel vrijwilligers als professionele medewerkers,
waarbij de centrale leiding bestond uit beroepskrachten, werden ze in de categorie
van professionele ondersteuning ingedeeld. In de tabel geven we de aantallen en
de percentages van de types organisaties, per ondersteuningsvorm. Zoals verwacht
bestaat het merendeel van de organisaties die draait op vrijwilligers uit
zelforganisaties. De professionele krachten geven voornamelijk sturing aan de
gemeentelijk aangestuurde verenigingen en andere verenigingen.
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Tabel 10: Doelgroepen naar gemeenschap en type allochtone vereniging (N=227)
Zelforganisatie

Vrijwilligers
Professionele krachten

Gemeentelijk
aangestuurd

Andere

N

%

N

%

N

%

121
2

80.7
2.6

1
50

0.7
65.8

28
24

18.7
31.6

4.1.4 Externe communicatiemiddelen
In hoeverre zijn allochtone organisaties via mail bereikbaar of geven ze informatie
op een website? De mate waarin de organisaties mee zijn gestapt op de
elektronische snelweg geeft een indicatie van de openheid in hun externe
communicatie.
Tabel 11: Mailadres naar driedeling allochtone organisaties (N=227)
Mail
Zelforganisatie
Gemeentelijk aangestuurde
initiatieven
Andere jeugdwerkingen

geen mail

Totaal

N

%

N

%

N

93

75.6

30

24.2

123

48

94.1

3

5.9

51

39

73.6

14

26.4
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Globaal genomen beschikken de meeste organisaties over een mailadres. Bij zowel
de zelforganisaties als de andere jeugdwerkinitiatieven treffen we drie vierde aan
die bereikbaar is via mail. De gemeentelijk aangestuurde initiatieven zijn echter het
actiefst via mail. Maar liefst 94% onder hen heeft een mailadres.
Tabel 12: Webadres naar driedeling allochtone organisaties (N=227)
webadres
Zelforganisatie
Gemeentelijk
aangestuurde
initiatieven
Andere jeugdwerkingen

geen webadres

Totaal

N

%

N

%

N

33

26.8

90

73.2

123

39

76.5

12

23.5

51

35

66.0

18

34.0
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In tegenstelling tot de mailadressen, blijkt het bezit van een website veel minder
verspreid. Voornamelijk de zelforganisaties maken geen gebruik van een eigen
website. Slechts een kwart onder hen heeft een website (of is aangesloten bij een
koepelorganisatie met website). Bij de gemeentelijk aangestuurde initiatieven en de
andere jeugdwerkingen merken we een aanzienlijk hoger aantal met webstek op.
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4.1.5 Het aanbod
Op basis van de beschikbare informatie werd geregistreerd wat de hoofdactiviteit
van de vereniging is. We categoriseerden het aanbod in 6 grote groepen. Omdat
het aanbod erg verscheiden is, zijn de categorieën ruim opgevat. De categorie
‘integrale werking’ omvat de verenigingen die een heel brede waaier aan
activiteiten aanbieden, gaande van ontspanningsactiviteiten naar culturele
uitstappen en activiteiten met een sterk welzijnsaspect aan verbonden. De
categorie ‘integrale werking gericht op maatschappelijke kwetsbaarheid’ slaat op de
verenigingen die ook een brede waaier aan activiteiten aanbieden, maar dan
specifiek gericht op maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. De
verenigingen die in de categorie ‘ontspanningsactiviteiten in de vrije tijd’ zitten,
stellen voornamelijk ontspanning en plezier in de vrije tijd op de voorgrond. Het
welzijnsaspect speelt hier alleen op de achtergrond. De categorieën ‘sport’, ‘dans’
en ‘theater’ spreken voor zich. Verenigingen die voornamelijk sportactiviteiten
aanbieden zitten in de categorie ‘sport’, de dansverengingen in de categorie ‘dans’
en de theatergezelschappen in de categorie ‘theater’.
Tabel 13: Aanbod (N=227)
N

%

Integrale werking
Integrale werking gericht op maatschappelijke kwetsbaarheid
0ntspanningsactiviteiten in de vrije tijd
Sport
Dans
Theater

126
39
26
23
11
2

55.5
17.2
11.5
10.1
4.8
.9

Totaal

227

100

De meerderheid van de verenigingen, namelijk 55%, geeft aan een integrale
werking te hanteren binnen de organisatie. Zij beperken hun aanbod dus niet tot
een enkele vorm van activiteit. 17% van de allochtone jeugdwerkverenigingen zegt
hun integraal aanbod expliciet af te stemmen op maatschappelijk kwetsbare
kinderen en jongeren. Verder zijn ook sport en ontspanningsactiviteiten in de vrije
tijd, met respectievelijk 10% en 12%, vaak voorkomende activiteiten in het aanbod
bij allochtone jeugdwerkingen. Verenigingen die zich in het culturele veld begeven,
met de focus op dans of theater, komen minder voor.
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Tabel 14: Aanbod naar type allochtone vereniging (N=227)
Zelforganisatie

Gemeentelijk
aangestuurd

Andere

N

%

N

%

N

%

Integrale werking
Integrale
werking
gericht
op
maatschappelijke kwetsbaarheid
0ntspanningsactiviteiten in de vrije
tijd
Sport
Dans
Theater

104

84.6

2

3.9

20

37.7

1

0.8

14

27.5

24

45.3

0

0

23

45.1

3

5.7

6
10
2

4.9
8.1
1.6

12
0
0

23.5
0
0

5
1
0

9.4
1.9
0

Totaal

123

100

51

100

53

100

Splitsen we het aanbod nog eens op volgens het type organisatie, dan valt
onmiddellijk op dat zelforganisaties voornamelijk een integrale werking hanteren
(85%). In de tabel tonen we (verticaal) per type vereniging het aanbod. Bovendien
geeft quasi geen enkele zelforganisatie aan het aanbod expliciet af te stemmen op
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Zelforganisaties willen zich
duidelijk niet profileren als zijnde verenigingen voor maatschappelijk kwetsbaren.
Zonder in te willen gaan op de discussie rond stigmatisering van maatschappelijke
kwetsbaarheid en het al dan niet integreren van allochtone gemeenschappen in het
reguliere jeugdwerknetwerk, stellen we vast dat zelforganisaties een andere
definiëring van de eigen gemeenschap hanteren dan (een deel van) de andere
allochtone verenigingen. Binnen de zelforganisaties zal men immers de eigen
gemeenschap niet als ‘maatschappelijk kwetsbaar’ omschrijven –althans niet
openlijk- terwijl andere organisaties dit wel expliciet doen.

4.2 Allochtoon jeugdwerk in kaart gebracht
De kaarten werden ontwikkeld op basis van de inventaris allochtoon jeugdwerk in
de provincie. De adresgegevens uit de inventaris stonden toe de geregistreerde
organisaties op kaart weer te geven volgens postcode. Op de kaarten hierna wordt
elke organisatie voorgesteld door een rode stip.
Drie kaarten worden in dit rapport tweemaal opgenomen. Als illustratie van de tekst
staan ze in miniatuur in de marge. Voor een versie op groot formaat wordt
verwezen naar bijlage 7. De detailkaarten gewijd aan autochtone organisaties en
gemeentelijk aangestuurde organisaties worden enkel in bijlage opgenomen en
dienen ter verdere illustratie.
Om de geografische spreiding van organisaties in perspectief te plaatsen, werden
bevolkingsgegevens van de algemene directie statistiek en economische informatie
van de FOD economie over het procentuele aandeel van niet-EU burgers per
gemeente in de analyse opgenomen. Zo werd gezocht naar een correlatie tussen de
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lokale aanwezigheid van een grote allochtone gemeenschap en een uitgebouwd
allochtoon jeugdverenigingsleven. Aangezien vele ‘allochtonen’ de Belgische
nationaliteit hebben, kent zo’n analyse als instrument haar beperkingen. Toch geeft
ze een goede indicatie van het verband tussen de residentie van ‘allochtonen’ en de
aanwezigheid van verenigingen van en voor allochtone jongeren.

4.2.1 Een (groot)stedelijk fenomeen
De overzichtskaart van de provincie laat in een oogopslag zien hoezeer het
allochtone jeugdwerk een (groot)stedelijk karakter heeft. Groot-Antwerpen en
Mechelen herbergen samen 191 van de 227 of 84 procent van de geregistreerde
organisaties. De rest van de provincie kent in verhouding een uiterst zwakke
vertegenwoordiging. In de oostelijke helft van de provincie springt enkel Turnhout
er enigszins uit met de aanwezigheid van zes organisaties.

De verschillen tussen de gemeenten vinden op het niveau van de provincie
grotendeels een verklaring in de lokale aanwezigheid respectievelijk afwezigheid
van een allochtone gemeenschap. Dit blijkt op de overzichtskaart uit de blauwe
achtergrondschakeringen die per gemeente het percentage niet-EU-burgers
weergeven: het visuele contrast tussen Antwerpen en Mechelen enerzijds en de
rest van de provincie anderzijds is markant. Enkele over de provincie verspreide
gemeenten illustreren dat de correlatie tussen het aantal organisaties en het
percentage niet-EU-vreemdelingen begint aan de grens van twee procent.
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4.2.2 De as Antwerpen-Mechelen
Een uitvergroting van de regio tussen Antwerpen en Mechelen illustreert hoe het
allochtone jeugdwerk qua vestiging naast een grootstedelijk evenzeer een sterk
wijkgebonden karakter heeft. Op de kaart hiernaast geven rode balken het aantal
organisaties per postcode weer. De blauwe achtergrondschakeringen staan opnieuw
voor het percentage niet-EU-inwoners.

Van alle postcodezones van de provincie zijn in Antwerpen 2060 (Noord/Seefhoek)
en 2140 (Borgerhout) de grootste aantallen organisaties gevestigd, respectievelijk
39 en 28. Samen zijn Antwerpen-Noord/Seefhoek en Borgerhout dus goed voor 67
van de 227 of 29,5 procent van alle organisaties in de provincie. De postcodezones
2000 en 2018 volgen met 23 en 22 organisaties. Opgeteld vertegenwoordigen deze
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vier postcodezones 112 organisaties of 49,5
jeugdwerkverenigingen in de provincie Antwerpen.

procent

van

het

allochtone

De donkerblauwe achtergrond van deze vier postcodezones wijst op de lokale
aanwezigheid van een percentage niet-EU-inwoners tussen 5 en 7,9 procent. Dit is
het hoogste percentage in de provincie. Ook op het niveau van de wijk is er dus
een sterke correlatie tussen de aanwezigheid van een relatief omvangrijke
allochtone gemeenschap en een groter aanbod aan jeugdorganisaties. Illustratief is
eveneens het scherpe contrast met iets zuidelijker gelegen postcodezones
Aartselaar, Edegem en Mortsel, waar geen enkele organisatie gevestigd is en het
percentage aan niet-EU-inwoners niet meer bedraagt dan 1,9 procent.
De detailkaarten met betrekking tot zelforganisaties, gemeentelijk aangestuurde
organisaties en andere verenigingen bevestigen dit beeld. Onderstaande kaart geeft
de spreiding van de zelforganisaties weer. Voor de kaarten ingedeeld volgens de
twee andere types verenigingen verwijzen we naar bijlage 7.
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Het verband met de aanwezigheid van een relatief omvangrijke allochtone
gemeenschap blijkt verder uit de detailkaart gewijd aan zelforganisaties op de as
Antwerpen-Mechelen. Het bestaande beeld wordt bevestigd: er is een samenhang
tussen het aantal lokaal gevestigde zelforganisaties en de aanwezigheid van een
groter percentage aan niet-EU-inwoners. De postcodezones 2060, 2140, 2018 en
2000 tellen duidelijk de grootste aantallen zelforganisaties.
Het percentage aan niet-EU-inwoners correleert nochtans niet overal even sterk
met de aanwezigheid van een uitgebouwd allochtoon jeugdverenigingsleven. Op de
as Antwerpen-Mechelen zijn enkele markante tegenvoorbeelden te noemen. In het
Noorden tellen Berendrecht-Lillo-Zandvliet en Ekeren een even hoog percentage
niet-EU-inwoners (tot 7,9 procent) als de vier genoemde Antwerpse postcodezones,
maar tellen ze elk slechts één organisatie. Dat is niet meer dan Stabroek, waar
minder dan één procent van de bevolking van niet-EU-origine is. Ook Zwijndrecht,
met drie organisaties voor minder dan één procent van de bevolking, wijkt af van
het hiervoor geschetste beeld.
Het percentage aan niet-EU-inwoners correleert nochtans niet overal even sterk
met de aanwezigheid van een uitgebouwd allochtoon jeugdverenigingsleven. Op de
as Antwerpen-Mechelen zijn enkele markante tegenvoorbeelden te noemen. Zo
wijkt de gemeente Zwijndrecht (op de kaart met de rode balken op de vorige
pagina), met drie organisaties voor minder dan één procent niet-EU-burgers, af van
het hiervoor geschetste beeld. In de regio Mechelen zijn er eveneens afwijkingen.
In de periferie tellen Heffen, Hombeek-Leest en Muizen geen enkele allochtone
jeugdvereniging. Allochtone jongeren uit de Mechelse rand zijn dus aangewezen op
organisaties gevestigd in de stad zelf. Opvallend is ook hoe in deze vier
postcodezones samen ‘slechts’ drie zelforganisaties gevestigd zijn. In vergelijking
met de vier Antwerpse postcodezones en rekening houdend met de relatieve
omvang van de allochtone gemeenschap in en om Mechelen (3 tot 4,9 procent van
de bevolking) is dit aantal zondermeer klein te noemen.
4.3 Krachtlijnen van de sleutelfigurenbevraging
4.3.1 Statuut en inbedding
Uit de bevraging blijkt dat acht op negen zelforganisaties en tenminste drie op vijf
van de autochtone organisaties uit de bevraging een vzw-statuut hebben. Twee
respondenten behorend tot autochtone organisaties konden niet antwoorden op de
vraag naar het statuut van hun organisatie. Onder de betrokken zelforganisaties
bevindt zich één feitelijke vereniging, Planeet fv, die voor het overige geen
afwijkende kenmerken heeft.
Gemeentelijk aangestuurde organisaties hebben het statuut van gemeentelijke
dienst of van (ingebedde) vzw.
Zes op negen van de zelforganisaties en drie op vijf van de autochtone organisaties
zijn aangesloten bij één of meerdere koepelverenigingen. Een duidelijke
meerderheid —negen op een totaal van veertien organisaties— is dus aangesloten.
Er is wat dit betreft geen significant verschil tussen zelforganisaties en autochtone
organisaties. Organisaties die niet aangesloten zijn, delen voor het overige geen
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specifieke kenmerken. Lidmaatschap van een koepel is niet van toepassing op
gemeentelijk aangestuurde organisaties.
Organisaties actief binnen het allochtone jeugdwerk houden zich bezig met een zeer
grote diversiteit aan activiteiten, gaande van uitstappen, muziek, zang, theater en
dans, over sport tot recreatie allerhande. Ook organisaties die aanvankelijk een
eenzijdig aanbod hadden, zoals ‘zaalvoetbalploeg’ Salaam, organiseren allerlei
randactiviteiten zoals uitstappen, maaltijden en feesten die een ruimer publiek
aantrekken.
Van de in totaal zeventien organisaties in de bevraging, is er slechts één, Sering
vzw, met een duidelijk afgelijnd activiteitenaanbod (in casu: het maken van
theatervoorstellingen door en voor jongeren). Uitgezonderd sport en
studiebegeleiding lijkt er nauwelijks een zinvol onderscheid te maken tussen de drie
types organisaties.
Sportactiviteiten vormen bij zes van de negen bevraagde zelforganisaties een deel
van het activiteitenaanbod. Bij de vijf autochtone organisaties is er geen enkele die
sport opgeeft als deel van de activiteiten. Bij de gemeentelijk aangestuurde
organisaties vermelden twee op drie sport.
Sport is duidelijk één van de activiteitenpijlers van het allochtone jeugdwerk. Het is
opmerkelijk hoe vooral zelforganisaties sportgericht zijn.
Bij vijf zelforganisaties maakt studiebegeleiding en/of taalles deel uit van de
activiteiten. Academie Onderwijs en Jeugdcentrum vzw werd oorspronkelijk zelfs
opgericht met dit specifieke doel, maar breidde ondertussen zijn aanbod gevoelig
uit. De context van studiebegeleiding door zelforganisaties moet volgens de
respondenten gezien worden als een streven naar maatschappelijke emancipatie
van de doelgroep, in casu jongeren behorend tot de eigen etnisch-culturele
gemeenschap.
Van de overige organisaties noemt enkel El Kantra-De Brug huiswerkbegeleiding als
deel van het aanbod.
4.3.2 Lidmaatschap
Bij de drie types organisaties actief binnen allochtoon jeugdwerk is een formeel
lidmaatschap met inschrijving en verplicht lidgeld een zeldzaamheid. Enkel bij vier
op zeventien organisaties is er sprake van een formele inschrijving. Het betreft vier
zelforganisaties (Safa vzw, Planeet fv, Nibras Jongeren en Salaam vzw), die voor
het overige geen betekenisvolle overeenkomsten vertonen. De dertien overige
organisaties werken met een veel informelere organisatievorm: ‘leden’ schrijven
zich eenmalig in voor een activiteit of komen ad hoc naar de instuifmomenten van
de vereniging.
4.3.3 Samenwerking
Organisaties actief binnen het allochtoon jeugdwerk werken in de regel samen met
andere verenigingen. Hier moet echter een belangrijke bedenking gemaakt worden.
De samenwerking waarvan hier sprake is, vindt voornamelijk plaats binnen de
eigen gemeenschap. Over de grenzen heen is er veel minder sprake van
samenwerking tussen de verschillende verenigingen. Van de zeventien bevraagde
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organisaties antwoordde slechts één, Salaam vzw uit Mechelen, helemaal niet met
andere verenigingen samen te werken. Eén respondent, de secretaris van Akabe
vzw, wist niet of zijn vereniging samenwerkte. De vijftien overigen somden
probleemloos meer dan drie —het in de vragenlijst minimaal gevraagde aantal—
samenwerkingsverbanden op.
De overgrote meerderheid van bevraagde organisaties investeert dus tijd en
middelen in het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere verenigingen.
Samenwerking brengt leden met elkaar in contact, zorgt voor gedeelde activiteiten
en voor de uitwisseling van ervaring. Veel samenwerking suggereert openheid en
dynamiek. Omgekeerd echter mogen verenigingen die minder of niet samenwerken
niet zomaar als ‘gesloten’ of ‘weinig dynamisch’ beschouwd worden. De
zelforganisatie Salaam vzw uit Mechelen, de enige van de bevraagde organisaties
die aangaf niet met anderen samen te werken, illustreert dit. Gevraagd naar de
reden voor het ontbreken van elke samenwerking, gaf de respondent in kwestie
expliciet aan dat de andere lokale allochtone verenigingen naar zijn gevoel ‘veel te
ouderwets zijn’ en ‘zichzelf opsluiten in de eigen gemeenschap’. Salaam vzw heeft
daarentegen een gemengd allochtoon-autochtoon bestuur en een gemengde ledenen sympathisantengroep. De deelnemers aan activiteiten (sport, maaltijden,
recreatie) bestaan geregeld voor meer dan de helft uit autochtone buurtbewoners.
Wat betreft de regelmaat van deze samenwerkingen, komt geen eenduidig beeld uit
de bevraging naar voren. Dit is een gevolg van het feit dat de respondenten het
inschatten van frequenties bijzonder moeilijk vinden, aangezien sommige jaarlijks
georganiseerde activiteiten van de deelnemende verenigingen een doorheen het
jaar permanente voorbereiding en communicatie vergen (bijvoorbeeld een
sporttornooi), terwijl andere, meer frequente activiteiten het vrijwel zonder
voorbereiding kunnen stellen (een wekelijkse spelnamiddag in het eigen lokaal).
Van alle samenwerkende organisaties gaf alleen het gemeentelijk aangestuurde
Pleinontwikkeling Centraal aan in de praktijk enkel met professionele partners uit
het jeugdwerkveld en andere stedelijke diensten samen te werken. Bij de andere
organisaties komt geen eenduidig beeld naar voren: er wordt samengewerkt met
verenigingen die tot het ‘eigen’ type behoren, maar net zo goed met allerlei andere,
al dan niet professionele en autochtone of allochtone partners. Uit de bevraging
komt geen significant verschil naar voren tussen zelforganisaties, autochtone
organisaties en gemeentelijk aangestuurde organisaties.
‘Samenwerken’ betekent voor alle bevraagde organisaties op de eerste plaats ‘het
samen organiseren van activiteiten’. Dit betekent dat overleg gepleegd wordt over
de inhoud van een activiteit en dat ook de coördinatie gezamenlijk verloopt. In het
geval van de autochtone organisatie Sering vzw bestaat de samenwerking vooral
uit het toeleiden door andere verenigingen van hun eigen leden naar de
theateractiviteiten van Sering. Van inhoudelijke samenwerking is hier geen sprake.
Bij zelforganisatie Planeet fv gaat het om de omgekeerde beweging: leden worden
actief toegeleid naar sportclubs, kunstacademies en muziekscholen.
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4.3.4 Publiek
Het publiek van alle bevraagde organisaties wordt voor bijna honderd procent
lokaal gerecruteerd. Met ‘lokaal’ moet gedacht worden aan de eigen gemeente, en
voor de grotere centra op de eerste plaats aan de eigen wijk. Publiek afkomstig uit
naburige of verderaf gelegen gemeenten is bij de bevraagde organisaties een
marginaal verschijnsel.
Gevraagd naar het doelpubliek van hun verenigingen is er een duidelijk onderscheid
vast te stellen tussen autochtone organisaties en gemeentelijk aangestuurde
organisaties enerzijds en zelforganisaties anderzijds. De eerste groep richt zich op
‘kansarme jongeren’, de tweede de facto op jongeren behorend tot de ‘eigen’
etnisch-culturele gemeenschap. Dit betekent dat autochtone organisaties en
gemeentelijk aangestuurde organisaties veel meer dan zelforganisaties een etnisch
culturele mix realiseren bij hun publiek. Bij de zelforganisaties gaf enkel Salaam
vzw expliciet aan actief naar een vergelijkbaar gemengd publiek te streven.
Academie Onderwijs en Jeugdcentrum vzw begon als een ‘Turkse’ vereniging, maar
evolueerde sindsdien naar een divers allochtoon publiek.
De bevraagde organisaties bieden allemaal activiteiten aan voor zowel jongens en
meisjes. Autochtone organisaties en gemeentelijk aangestuurde organisaties
kennen uitsluitend gemengde activiteiten. Onder de zelforganisaties zijn er zes die
naast gescheiden ook gemengde activiteiten aanbieden. Twee zelforganisaties,
Salaam vzw en Nibras Jongeren, zeggen zich bij bepaalde activiteiten specifiek te
richten op één van beide geslachten. Eén zelforganisatie, Safa vzw, heeft een
afzonderlijke werking voor meisjes.
4.3.5 Begeleiders
Van de zeventien bevraagde organisaties werken er zeven (onder meer) met
betaalde professionele krachten. Naast de drie gemeentelijk aangestuurde
organisaties, telt deze groep drie autochtone organisaties en één zelforganisatie,
Academie Onderwijs en Jeugdcentrum vzw. Dit impliceert dat de acht overige
zelforganisaties voor hun werking volledig aangewezen zijn op vrijwilligers.
Professionalisering staat bij hen duidelijk nog in de kinderschoenen.
In de acht niet-professionele zelforganisaties worden vrijwilligers ad hoc omkaderd
door meer ervaren collega’s. Nieuwelingen worden ingewerkt door mee te draaien
tijdens activiteiten, door ‘al doende te leren’. Van een formele opleiding of
voorbereiding is nergens sprake. De enige semi-professionele zelforganisatie uit de
bevraging, Academie Onderwijs en Jeugdcentrum vzw, vormt hiermee een duidelijk
contrast: vrijwilligers volgen een animatorcursus bij JES vzw. De semi-professionele
autochtone organisaties bewandelen een middenweg: vrijwilligers volgen geen
opleiding, maar worden wel meer aangestuurd en opgevolgd (bijvoorbeeld door
evaluatiemomenten) door de professionele krachten.
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4.3.6 Communicatie
Alle bevraagde organisaties doen voor hun interne en externe communicatie een
beroep op uiteenlopende kanalen: mond-aan-mond-reclame, telefoon, e-mail en
internet, flyers, affiches en programmaboekjes.
Voor zelforganisaties is mond-aan-mondreclame veruit het belangrijkste
communicatiemiddel. Dit is te verklaren door het bestaan van wijdvertakte sociale
netwerken tussen zelforganisaties en de lokale allochtone gemeenschap(pen).
Mond-aan-mondreclame blijkt bovendien kostenloos en bijzonder efficiënt.
Dit geldt eveneens voor de gemeentelijk aangestuurde organisaties en de
autochtone organisaties: de beste reclame voor hun activiteiten is naar eigen
zeggen mond-aan-mondreclame door hun jongerenpubliek. Daarnaast doen zij
meer consequent een beroep op andere middelen zoals drukwerk en internet.
4.3.7 Financiering
Zelforganisaties en autochtone organisaties doen een beroep op diverse
financieringsbronnen. Projectsubsidies overschrijden zelden het bedrag van enkele
duizenden euro. Naast subsidies vormen activiteitgebonden ledenbijdragen,
vrijwillige ouderbijdragen, sponsoring of schenkingen de voornaamste bronnen van
inkomsten. Verplichte lidgelden komen zelden voor.
Van de negen bevraagde zelforganisaties ontvangen er vijf een structurele subsidie.
De omvang van het ontvangen bedrag varieert echter bijzonder sterk: Nibras, Het
Gezin en Akabe ontvangen elk niet meer dan 2.000 euro per jaar, Academie
Onderwijs en Jeugdcentrum krijgt daarentegen op jaarbasis 50.000 euro. Bilenge
wilde geen bedrag noemen.
Onder de drie bevraagde autochtone organisaties zijn er twee, Sering en
Habbekrats die een structurele subsidie ontvangen. De respondent van Sering kon
of wilde geen bedrag noemen. Bij Habbekrats gaat het voor de werking in
Antwerpen om 150.000 euro van de stad Antwerpen. De algemene werking van
Habbekrats wordt door de Vlaamse overheid ondersteund met 150.000 euro per
jaar.
Het verbaast niet dat structurele subsidies van meer dan een paar duizend euro per
jaar enkel voorkomen bij semi-professionele organisaties (Academie Onderwijs en
Jeugdcentrum, Sering en Habbekrats). Om professionele medewerkers in dienst te
houden, zijn verenigingen duidelijk aangewezen op subsidiegeld. Omgekeerd lijkt
het evenzeer waarschijnlijk dat professionalisering het aanboren en administratief
opvolgen van subsidiekanalen makkelijker maakt.
De subsidieverstrekkende instantie is voor alle betrokken organisaties in de eerste
plaats de lokale overheid. De gemeentelijk aangestuurde organisaties maken deel
uit, of zijn rechtstreeks afhankelijk van het lokale bestuursniveau en zijn dus niet
op andere overheden aangewezen.
Daarentegen vinden zelforganisaties en autochtone organisaties ook hun weg naar
andere subsidieverstrekkers, zoals de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid.
Voor hen lijkt het onderscheid tussen de verschillende bestuursniveau’s weinig
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relevant: de bevraagde sleutelfiguren zijn niet steeds op de hoogte van de precieze
bevoegdheidsafbakeningen en de bijbehorende subsidiemogelijkheden.

4.4 Een profielschets van het allochtoon jeugdwerk
We geven een puntsgewijs overzicht van de voornaamste bevindingen van de
profielschets van het allochtoon jeugdwerk, door een integratie te maken van de
cijfergegevens uit de inventaris, de cartografie en de sleutelfigurenbevraging.
Zelforganisaties maken 54% van het totaal aantal geregistreerde allochtone
jeugdwerkingen uit. 23% van de verenigingen zijn gemeentelijk aangestuurde
initiatieven en de resterende 23% wordt ingevuld door andere (autochtone)
verenigingen.
Grote diversiteit in doelgroepen:
•	 ongeveer drie kwart van de zelforganisaties richt zich op één specifieke
doelgroep, slechts een vierde van de zelforganisaties heeft meerdere
nationaliteiten in haar doelpubliek;
•	 gemeentelijk aangestuurde initiatieven en andere verenigingen staan
meestal open voor alle nationaliteiten;
•	 binnen de zelforganisaties zijn de Marokkaanse, Turkse, Afrikaanse,
Arabische, Russische en Oost-Europese gemeenschap het talrijkst.
Opvallend is dat voornamelijk de Russische en Oost-Europese migranten
zich sterk hebben verenigd in verhouding tot hun bevolkingsaantallen in de
provincie Antwerpen;
•	 Er is geen geslachtsseggregatie van de doelgroepen, de meeste
verenigingen beweren open te staan voor alle geslachten, maar de
sleutelfigurenbevraging geeft aan dat er toch behoorlijk veel activiteiten
geslachtsgebonden worden bijgewoond;
•	 Allochtoon jeugdwerk is echt ‘jeugd’-werk: 75% van de verenigingen zijn
zuiver op jongeren en/of kinderen gericht, slechts 25% heeft ook een
aanbod voor volwassenen;
•	 Zelforganisaties organiseren activiteiten voor alle jeugd binnen hun
gemeenschap, niet enkel voor de ‘kwetsbare jeugd’; ze omschrijven hun
eigen jeugd niet als kwetsbaar of achtergesteld; de gemeentelijk
aangestuurde
initiatieven
en
andere
verenigingen
hanteren
die
terminologie/visie vaak wel.
Leiding
•	 Zelforganisaties
werken
meestal
met
vrijwilligers,
gemeentelijk
aangestuurde
initiatieven
en
andere
verenigingen
hebben
vaak
professionelen in dienst, al dan niet in combinatie met vrijwilligers;
•	 Er is weinig scholing en professionalisering bij de zelforganisaties.
Externe communicatie
•	 De meeste verenigingen hebben e-mail, zelforganisaties hebben veel minder
vaak een website dan gemeentelijk aangestuurde initiatieven en andere
verenigingen;
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•	

Bekendmaking van activiteiten en ledenwerving gebeurt vooral via mond
aan-mond reclame.

Geografische spreiding
•	 Allochtoon jeugdwerk is een
Antwerpen, Mechelen en
verenigingen zich;
•	 Allochtoon jeugdwerk is
gemeenschappen het talrijkst

stedelijk gegeven: voornamelijk in de steden
in mindere mate Turnhout concentreren
lokaal ingebed: daar waar allochtone
resideren, organiseren ze zich het meest.

Het activiteitenaanbod en lidmaatschap
•	 Er is weinig specialisatie in het aanbod: men heeft een gevarieerd aanbod
(huiswerkbegeleiding, sport, theater, ...);
•	 Leden shoppen in activiteiten: er is een kortstondig lidmaatschap, weinig
duurzaamheid in het bijwonen van activiteiten, meestal zijn er geen of
beperkte formele inschrijvingsprocedures.

Het statuut
•	 De meeste verenigingen zijn vzw’s.
Onderlinge samenwerking
•	 De allochtone verenigingen in de sleutelfigurenbevraging werken geregeld
samen met andere verenigingen uit de eigen gemeenschap, voornamelijk
om activiteiten te organiseren. Samenwerking met andere verenigingen over
de grenzen van de eigen gemeenschap heen komt minder vaak voor.
Financiering
•	 Diverse financieringsbronnen worden aangesproken (lokale overheid,
activiteitgebonden ledenbijdragen, vrijwillige ouderbijdragen, sponsoring of
schenkingen);
•	 ongeveer de helft van de bevraagde zelforganisaties krijgt structurele
subsidies, maar die zijn vrij beperkt in omvang;
•	 structurele subsidies boven een paar duizend euro per jaar komen enkel
voor bij organisaties met beroepskrachten.
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Behoeften van het allochtoon
jeugdwerk
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5 Behoeften van het allochtoon jeugdwerk

Het allochtoon jeugdwerk heeft nood aan een toegankelijke en liefst eigen
infrastructuur, transparante subsidieprocedures, subsidiecriteria die aansluiten bij
de eigenheid van het allochtoon jeugdwerk, een grotere professionalisering van
leiding (vooral bij vrijwilligerswerkingen) en een uitgebreid netwerk ter
ondersteuning.
Het verenigingsleven in Antwerpen is heel uitgebreid en divers. Voor sommige
jeugdwerkverenigingen, waaronder de allochtone jongerenverenigingen, blijkt het
echter niet zo vanzelfsprekend zich in dit verenigingsleven staande te houden.
Allochtone jongerenverenigingen hebben andere noden en behoeften dan de reeds
langer bestaande jeugdwerkvormen als Scouts en Gidsen Vlaanderen, Chiro en
KSA, die een veel langere experimenteerperiode kenden. Ook tijdens de
rondetafelgesprekken die georganiseerd werden met verschillende partners
betrokken bij de zelforganisaties werd dit feit aangekaart (Pieters, 2003).
Zelforganisaties van en voor allochtone kinderen en jongeren zijn een vrij recent
fenomeen en zitten nu nog volop in die experimenteerperiode. Men kan dus niet
verwachten dat deze verenigingen meteen op dezelfde lijn staan dan de andere
jeugdwerkvormen. De verenigingen geven aan dat ze meer ondersteuning nodig
hebben. Ze kennen ook andere behoeften doordat ze werken met een andere
doelgroep en andere aspecten binnen de werking centraal stellen. Dit leidt tot de
nood om een andere houding aan te nemen ten aanzien van deze verenigingen.
Ook de traditionele jeugdwerkvormen worden nu geconfronteerd met een nieuwe
uitdaging, namelijk de toenemende diversiteit in de samenleving en het opzetten
van intercultureel jeugdwerk (Suijs, 2001). Uit de participatiegraad van allochtone
kinderen en jongeren aan de traditionele jeugdwerkvormen blijkt echter dat deze
jeugdwerkingen nog niet goed weten hoe ze dit proces van interculturaliseren
concreet kunnen toepassen en hoe ze kunnen komen tot meer diversiteit in de
werking.
De resultaten van de focusgroepen worden in detail besproken, soms aangevuld
met gegevens uit reeds bestaand onderzoek naar de noden en behoeften van het
allochtoon jeugdwerk. De noden en behoeften die de deelnemers aan de
focusgroepen hebben aangehaald, verschillen niet zoveel van de resultaten van de
vorige onderzoeken, en zijn dus voornamelijk een bevestiging van het feit dat die
knelpunten aandacht verdienen.
Opvallend is dat sommige allochtone jeugdwerkverenigingen een duidelijke evolutie
hebben doorgemaakt. Deze zijn er wel in geslaagd de structurele problemen waar
het allochtoon jeugdwerk mee te kampen heeft te overwinnen, en een goede
stevige werking uit te bouwen. Deze allochtone jongerenverenigingen bereiken
voornamelijk jongeren uit de allochtone middenklasse die zich nu aan het vormen
is, en ook de vrijwilligers en eventuele professionele ondersteuners bevinden zich in
deze maatschappelijke groep.
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Uit de behoeftepeiling komen vier ankerpunten naar voor:
administratie, netwerk en samenwerking en professionalisering.

infrastructuur,

5.1 Infrastructuur
Het probleem van infrastructuur in het jeugdwerk is een reeds lang gekend
probleem. In Antwerpen kampen heel veel jeugdverenigingen met een ruimtetekort
of een gebrekkige infrastructuur. Infrastructuur vormt ook vooral een groot
struikelblok voor allochtone jeugdwerkverenigingen. Het belang van een eigen
lokaal wordt door de allochtone jeugdwerkverenigingen onderstreept. Voor hen
vormt een lokaal een bindmiddel tussen de jongeren. Het is een plaats waar ze
kunnen afspreken en waar ze ‘thuis’ kunnen komen.
Toch beschikt de meerderheid van de allochtone jongerenverenigingen niet over
een eigen lokaal, en hebben jongeren nauwelijks een eigen plek waar ze elkaar
kunnen ontmoeten buitenshuis.
Dit brengt een aantal grote problemen mee voor de verenigingen. Ten eerste
moeten verenigingen vaak een lokaal huren als ze een activiteit willen organiseren.
Dit kost echter veel geld, dat ze moeten doorrekenen aan hun leden. Veel
allochtone jongerenverenigingen geven aan dit liever niet te doen, aangezien hun
leden vaak tot een armer publiek behoren. Bijvoorbeeld: Een allochtone
zelforganisatie in het Antwerpse maakt theater samen met Russische kinderen. Ze
repeteert hiervoor drie keer per week, maar moet hiervoor elke keer een lokaal
huren, omdat ze niet over een eigen lokaal beschikt. Ten tweede kunnen
activiteiten soms ook gewoon niet doorgaan, omdat ze geen beschikbaar lokaal
kunnen vinden. Alle zalen zijn reeds lang op voorhand volgeboekt, en op korte
termijn iets huren is haast onmogelijk. Ten derde is het ook moeilijk een gehuurde
ruimte te vinden, die echt geschikt is en aangepast aan de behoeften van de
vereniging. Zo moet een lokaal liefst in de eigen wijk gevestigd zijn, en soms is er
alleen nog de mogelijkheid een lokaal te huren dat veel verder afgelegen is, wat
dan weer vervoerskosten met zich meebrengt.
Ook op vlak van sportinfrastructuur melden de organisaties grote problemen. Sport
is één van de pijlers van het allochtoon jeugdwerk, maar ze vinden nergens een
plaats om te kunnen sporten. De meeste sporthallen zijn overbevraagd en
zelforganisaties die sportactiviteiten willen organiseren kunnen er niet terecht. Er is
een dringende nood aan meer en toegankelijkere sportinfrastructuur. Bijvoorbeeld:
Veel zelforganisaties geven aan dat de sportloods buurtsportballon in de Viséstraat
in Borgerhout altijd volgeboekt is, en dat ze er dus niet terecht kunnen als ze
sportactiviteiten willen organiseren.
Ook het Steunpunt Jeugd (2003) kaart een probleem aan in verband met het
sportieve aspect van allochtone jeugdwerkverenigingen: sportactiviteiten hebben in
Vlaanderen niets van doen met jeugd(werk)beleid. Niettemin is sport voor
zelforganisaties dé manier om lokale leden te werven.
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5.2 Subsidieweb
Bij de allochtone verenigingen is er een luide vraag voor administratieve
vereenvoudiging
en
duidelijkheid.
Dit
probleem
werd
tijdens
de
focusgroepgesprekken echter alleen door de zelforganisaties aangeven, de anderen
zeggen hier geen moeilijkheden te ondervinden. Veel allochtone verenigingen
voelen bij hun vrijwilligers een gebrek aan kennis om hun weg te vinden in het
complexe administratieve landschap. Er wordt een te grote administratieve
professionaliteit van de vrijwilligers verwacht bij het aanvragen van de subsidies.
Op subsidiegebied bestaan er grote vraagtekens bij de allochtone verenigingen. Het
volledige aanbod is niet gekend, en het is voor hen niet duidelijk waar ze allemaal
recht op hebben. Er is een gebrek aan transparantie als het gaat over de criteria
waar ze aan moeten voldoen om subsidies te verkrijgen. Allochtone verenigingen
hebben het gevoel dat de criteria lijken te wisselen doorheen de tijd, en ze lijken
vaak onlogisch en ondoorzichtig. Bovendien ervaren ze het als heel tijdrovend
expertenwerk, en vormt het zeker geen prioriteit als ze niet veel tijd hebben.
Los van wat de allochtone verenigingen zelf hebben aangegeven op vlak van
subsidies, is er door het Antwerps Minderhedencentrum De Acht (Vaerewyck, 2008)
ook al veel onderzoek verricht naar struikelblokken voor allochtone verenigingen
rond subsidies. Ze geven een aantal knelpunten in het toekennen van subsidies.
Ten eerste geven ze aan dat het moeilijk is voor allochtone verenigingen om
cultuursubsidies aan te vragen omdat deze verenigingen meestal op stedelijk
niveau werken, en de subsidies gebonden zijn aan een district. De versnippering
binnen het subsidieaanbod maakt het er voor de allochtone verenigingen ook niet
gemakkelijker op. Allochtone verenigingen staan bekend om hun integrale werking,
ze
organiseren
én
sportactiviteiten
én
culturele
activiteiten
én
ontspanningsactiviteiten etc. Door die versnippering van de subsidies moeten de
activiteiten waarvoor subsidies worden aangevraagd opgedeeld worden als of een
culturele, of een sport-, of een ontspanningsactiviteit, terwijl voor de allochtone
vereniging deze opdeling helemaal niet bestaat. Er is ook een kloof tussen waarvoor
de allochtone vereniging subsidies aanvraagt en op basis waarvan men subsidies
toekent. Allochtone verenigingen zetten vaak cultuurbeleving voorop, terwijl de
subsidiegevers vragen naar vernieuwende en eenmalige projecten, projecten die de
samenwerking met autochtonen bevorderen of die achterstelling wegwerken.
Ook het uitbetalingssysteem, waarbij de afrekening achteraf gebeurt op basis van
gemaakte onkosten, brengt een aantal moeilijkheden mee voor de allochtone
verenigingen. Meestal kunnen deze de kosten niet voorschieten, en de onzekerheid
over het bedrag dat ze uiteindelijk ontvangen is een nadeel omdat ze dan financiële
risico’s moeten nemen. Tot slot blijkt uit het onderzoek van De Acht ook dat de
projectsubsidies niet op maat zijn van de allochtone verenigingen. Deze zijn zowel
wat betreft inhoud als budget en administratie te hoog gegrepen voor de
verenigingen.
Een belangrijke kanttekening in heel dit subsidieverhaal is wel dat de allochtone
verenigingen geld niet als prioritair beschouwen om een goede werking te hebben.
Geld vormt wel de basis voor een goede jeugdwerking, maar er is nog wel meer dat
het succes mee bepaalt. Steun in infrastructuur en materiaal vinden de allochtone
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verenigingen ook heel belangrijk, en misschien nog wel belangrijker of beter dan
geldelijke steun.
Een eenmalige schenking van 1000 euro zou bij allochtone jeugdwerkverenigingen
voornamelijk uitgegeven worden aan werkingsmiddelen voor de organisatie.
Een jaarlijkse subsidie van 25.000 euro zou bij de meeste allochtone verenigingen
voornamelijk gaan naar vast, professioneel personeel, en naar een eigen lokaal.
Een professionele begeleider zou meer tijd hebben om de vereniging goed te laten
draaien. Nu werken de meeste verenigingen uitsluitend met vrijwilligers, en die
hebben meestal niet de tijd die nodig is om de vereniging te optimaliseren. Omdat
de verenigingen heel afhankelijk zijn van hun vrijwilligers is een derde veel
gegeven antwoord dat ze het geld zouden besteden aan een forfaitaire vergoeding
voor
de
vrijwilligers.
Stadsdiensten
bieden
namelijk
soms
een
vrijwilligersvergoeding aan voor de vrijwilligers, en zo treedt er een verschuiving op
van vrijwilligers van de allochtone organisaties naar de stadsdiensten.

5.3 Het inhoudelijke aspect: naar meer professionalisering
De meeste allochtone jeugdwerkverenigingen bouwen hun organisatie op rond een
welzijnsaspect. Maatschappelijke emancipatie, samenlevings- en buurtopbouw is
voor de meerderheid het einddoel. De activiteiten die de verenigingen organiseren
spelen hier heel sterk op in. Zo is huiswerkbegeleiding een veel terugkomende
activiteit, het organiseren van films, debatten, discussies over maatschappelijke
thema’s, taallessen, etc. Bijvoorbeeld: een allochtone jongerenorganisatie nodigt
vaak hoogopgeleiden allochtonen uit om te komen spreken en wil zo andere
allochtone jongeren stimuleren en motiveren bij hun studies.
Maar: allochtone verenigingen geven wel aan dat ze hier een sterke nood voelen
aan professionele begeleiding, om zo gestructureerder te kunnen werken. Vooral
tijdsgebrek speelt de zelforganisaties hier parten. Ze werken voornamelijk met
vrijwilligers die na de werkuren niet veel tijd meer hebben, of met een te klein
aantal professionele begeleiders, en dit belet hen om op inhoudelijk vlak verdere
stappen te ondernemen. Er is ook de wens om samen te werken met andere
professionele verenigingen. Dit is een bevestiging van wat eerder al tijdens de
rondetafelgesprekken als knelpunt werd aangehaald (Pieterse, 2003).
Echter, ook bij de samenwerking met andere verenigingen missen de organisaties
professionele steun. Bijvoorbeeld: MSCAhlan werkt samen met KSA, en binnenkort
ook met Scouts en Gidsen Vlaanderen. Maar ze missen de ondersteuning om echt
professioneel te werk te gaan. En dit niet alleen op emancipatorisch gebied, maar
ook op andere vlakken.
Dat de professionele ondersteuning niet verengd mag worden tot het welzijnsaspect
wordt door alle allochtone verenigingen benadrukt. Er is een grote behoefte aan
meer professionalisering op alle vlakken binnen de vereniging. Allochtone
jongerenverenigingen
zijn
vaak
tegelijkertijd
een
sportvereniging,
een
jeugdcentrum, een culturele vereniging, en bovendien zijn het vaak alleen
vrijwilligers die de werking draaiende moeten houden. In dit opzicht is het ook heel
belangrijk dat er niet alleen meer professionalisering komt, maar dat er ook veel
aandacht uitgaat naar een goede vrijwilligersomkadering. Tijdens de
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rondetafelgesprekken over de knelpunten van het allochtoon jeugdwerk werd er
ook duidelijk gesteld dat er nood is aan een goede opleiding en vorming voor de
vrijwilligers en aan een goede ondersteuning op vlak van vrijwilligersmanagement
(Pieterse, 2003).
Allochtone verenigingen vragen ook om de bestaande ondersteuning toegankelijker
en laagdrempeliger te maken.
Zoals eerder al aangegeven is het ook wenselijk dat de andere jeugdwerkingen die
deel willen uitmaken van het intercultureel jeugdwerk meer professionele
ondersteuning en een opleiding krijgen om dit te realiseren. Met een beter zicht op
de leefwereld van allochtone kinderen en jongeren, en concrete tips en
ondersteuning bij het opzetten van een interculturaliseringsproces in hun werking,
slagen ze er misschien in de kloof te dichten tussen de allochtonen en hun werking.
Verder klinkt ook de roep naar meer theoretische ondersteuning: meer onderzoek
en onderbouwing. Qua theorie mist het beleid veel input. Bijvoorbeeld: tijdens de
gesprekken werd hierover gesteld dat universiteiten of hogescholen meer
onderzoek moeten verrichten naar wat er juist gedaan moet worden, en hoe.
Bijvoorbeeld: hoe kunnen er op de pleintjes meer meisjes bereikt worden?

5.4 Netwerking en samenwerking
De samenwerking tussen de verschillende betrokkenen in het allochtoon jeugdwerk
is een moeilijkheid die voor allen geldt. De samenwerking tussen de allochtone
verenigingen en andere jongerenverenigingen én de samenwerking tussen de
allochtone verenigingen uit verschillende gemeenschappen, verloopt niet altijd even
vlot. De samenwerking vindt nog teveel plaats tussen verenigingen binnen de eigen
gemeenschap. Af en toe wordt er wel samengewerkt, maar dit dan eerder op
projectmatige basis. Het gaat vaak om eenmalige samenwerkingen, die niet
resulteren in een permanente samenwerking.
Allochtone jongerenverenigingen hebben hier een heel negatief gevoel over.
Bijvoorbeeld: een vrijwilliger tijdens het focusgroepsgesprek zegt dat hij het gevoel
heeft dat de stad eens per jaar met geld gooit voor een ‘intercultureel project’
(bijvoorbeeld 4play) en dat dan alle allochtone jeugdwerkverenigingen plots
moeten opdraven. Maar als ze zelf een activiteit willen organiseren, is er plots geen
geld meer.
Een deelnemer aan de focusgroep gaf aan dat er bij de samenwerking nood is aan
twee dingen. Ten eerste het openbreken van de autochtone jeugdwerkingen naar
het publiek van allochtone jeugdwerkverenigingen. Ten tweede is er nood aan meer
openheid bij de allochtone jongerenverenigingen zelf. Alleen zo kan men komen tot
een effectieve diversiteit.

Het Antwerps Minderheden centrum De Acht heeft naar de samenwerking tussen
allochtone verenigingen en andere partners ook al onderzoek verricht. Volgens hen
wordt de samenwerking tussen allochtone verenigingen en andere partners ook
bemoeilijkt door de verschillende, soms ongelijke inbreng van allochtone en
autochtone organisaties. Bovendien is er volgens hen ook sprake van onjuiste
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verwachtingen: partnerorganisaties veronderstellen dat zelforganisaties in naam
spreken van de gehele allochtone gemeenschap, terwijl ze dit hooguit voor hun
leden en hun achterban kunnen doen. Verder gebruiken allochtone verenigingen
vaker informele vormen van communicatie, terwijl autochtone organisaties meer
werken met schriftelijke uitnodigingen, verslagen, etc. De vergadercultuur en
besluitvorming bij zelforganisaties verloopt vaker informeler en komt chaotischer
over.

5.5 Relatie tot de koepels
Vooral op vlak van subsidiekwesties, maar ook op educatief vlak, worden de
koepels als heel ondersteunend ervaren. Niet alleen in de beginfase van een
vereniging, maar ook later blijft het belang van de koepel spelen.
Het belang van de koepels werd door geen enkele van de deelnemers aan de
focusgroepen ter discussie gesteld. Het grote verschil is wel dat alleen de
zelforganisaties aangaven niet zoveel steun te krijgen van de koepels als ze
wensen, bij de andere deelnemers speelde dit niet.
Zelforganisaties beseffen dat de koepels overbevraagd zijn. Zo zijn de zalen van de
federaties zelf meestal ook volgeboekt, en hebben de koepels niet de tijd om de
veelvuldige administratieve ondersteuning te bieden die nodig is. Hoewel de
koepels als ondersteunend worden ervaren, zijn allochtone verenigingen vragende
partij voor meer ondersteuning van de federaties.
In de toekomst zien ze de rol van de koepels vooral als netwerkende/ lobbyende
instantie, die een heel netwerk rond zich heeft opgebouwd, waar de allochtone
verenigingen gebruik van kunnen maken. De koepel zou deuren moeten kunnen
openen, die anders voor de verenigingen gesloten zouden blijven.
Een ander knelpunt dat door het Steunpunt Jeugd (2003) wordt aangegeven is de
erkenning van de koepels als landelijk jeugdwerk. Een landelijk georganiseerde
jeugdvereniging is een privaatrechtelijke organisatie (een vzw) die blijkens haar
doelstellingen en handelingen aan jeugdwerk doet, en dit met deelnemers uit
minstens vier Vlaamse provincies (waarbij het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
met
een
provincie
wordt
gelijkgesteld.
Aan
erkende
landelijke
jeugdwerkverengingen kunnen, naast de driejaarlijkse subsidies, ook subsidies
worden toegekend voor de realisatie van een project.Tot hier toe is er in het
allochtoon jeugdwerk nog geen enkele koepel erkend als landelijk jeugdwerk. Dit is
wel het geval bij de koepels van andere jeugdwerkverenigingen als Scouts en
Gidsen Vlaanderen, Formaat, Chiro Nationaal, VDS, etc.
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5.6 De noden in een notedop
Welke organisaties hebben de meeste behoeften?
•	 Behoeften van allochtoon jeugdwerk zijn divers en sterk afhankelijk van de
mate waarin men een structurele werking heeft uitgebouwd: verenigingen
met al jaren een uitgebouwde werking of met een begeleidende
koepelorganisatie zoals een gemeentelijke jeugddienst hebben minder
ondersteuningsbehoeften, voornamelijk zelforganisaties geven veel concrete
behoeften aan;
•	 Als de vereniging een allochtoon middenklassepubliek heeft, dan is de
structurele werking vaak beter uitgebouwd.
Gebrek aan infrastructuur
•	 de meerderheid van de allochtone jongerenverenigingen beschikt niet over
een eigen lokaal, dat ze als voorwaarde voor een goede binding tussen leden
onderling aanschouwen;
•	 andere lokalen zijn vaak duur of zijn al bezet, het is een continue zoektocht
naar betaalbare en beschikbare infrastructuur;
•	 het gebrek aan sportinfrastructuur is vooral nijpend voor zelforganisaties,
die veel sportactiviteiten aanbieden en aan ledenwerving doen via sport;
•	 het probleem van beperkte infrastructuur stelt zich vooral in bepaalde
wijken, aangezien het allochtoon jeugdwerk daar geconcentreerd is (we
verwijzen naar de cartografie voor meer informatie). Postcodezones 2060
(Noord/Seefhoek), 2140 (Borgerhout), 2000 en 2018 (centrum) huisvesten
samen de helft van het allochtone jeugdwerkverenigingen in de provincie
Antwerpen.
Transparant en bestendig subsidieweb
•	 duidelijkheid van subsidiekanalen en subsidiecriteria;
•	 administratieve vereenvoudiging;
•	 administratieve continuïteit in subsidieprocedures- en criteria;
•	 afstemming van subsidiecriteria op karakteristieken van allochtoon
jeugdwerk (bijv. geen subsidievoorwaarden voor één bepaald type activiteit
maar voor een integrale werking);
•	 een structurele subsidiëring zou gebruikt worden voor professionalisering,
materiaal en infrastructuur.
Professionalisering
•  opleiding en vorming voor de vrijwilligers op allerlei terreinen
(administratief, welzijn van jongeren, activiteiten organiseren, omgaan met
conflicten, ...);
•  ondersteuning op vlak van vrijwilligersmanagement;
•	 toegankelijke en laagdrempelige vorming.
Permanente samenwerking en netwerkvorming
•	 Er wordt al samengewerkt, maar dit is eerder projectmatig;
•	 Samenwerking zou duurzaam moeten zijn;
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•	
•	

Samenwerking zou tussen verschillende types moeten plaatsgrijpen (leren
van elkaar is belangrijk);
Afstemmen van verwachtingen van verschillende organisaties, vooral over
de types heen (bijv. elkaars vergadercultuur leren kennen).

Ondersteuning van de koepels
•	 Meer ondersteuning is gewenst op vlak van administratie, netwerking,
organisatie en infrastructuur;
•	 Vooral zelforganisaties benadrukken de nood aan meer ondersteuning.
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Deel

6

Beleidsaanbevelingen
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6 Beleidsaanbevelingen

Vanuit bovenstaande noden en behoeften, de profielschets en de literatuurstudie
kunnen een aantal doelstellingen en daaraan gekoppelde acties geformuleerd
worden ter ondersteuning van het allochtoon jeugdwerk, rekening houdend met de
driedeling in types (zelforganisaties, gemeentelijk aangestuurde verenigingen en
andere autochtoneverenigingen). In dit hoofdstuk werden aanbevelingen uitgewerkt
op basis van de hierboven vermelde ankerpunten: infrastrucuur, administratie,
professionalisering en samenwerking. Dit zijn mogelijke voorstellen voor
toekomstige acties (waarvan er misschien zelfs al enkele in de praktijk bestaan). De
provinciale Jeugddienst zal hier mee aan de slag gaan en bekijken welke acties
aansluiten bij hun provinciale taak en rol.

6.1 Doelstellingen en acties met betrekking tot het uitbouwen van een
ondersteunend netwerk
Het vertrekpunt en een noodzakelijke voorwaarde wil men iets bereiken binnen het
allochtoon jeugdwerk, is het uitbouwen van een ondersteunend netwerk voor het
allochtoon jeugdwerk met verschillende partners, die allemaal verschillende functies
op zich nemen binnen dit netwerk. Dit idee werd geopperd door de deelnemers aan
de focusgroepen, maar werd ook al door eerdere onderzoeken als heel wenselijk
naar voor geschoven.

Figuur 2: schema het ondersteunend netwerk van allochtoon jeugdwerk
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Figuur 2 geeft een overzicht van het ondersteunend netwerk voor het allochtoon
jeugdwerk, waar de allochtone jongerenverenigingen zeker een vragende partij
voor zijn. Al de partners die in dit netwerk worden opgenomen, kunnen in meerdere
of mindere mate een rol spelen bij de ondersteuning van het allochtoon jeugdwerk.
De Provinciale Jeugddienst speelt hierin vooral een coördinerende en bestuurlijke
functie, die al de andere betrokkenen van het netwerk aanstuurt. Ten eerste is er
coördinatie en sturing nodig van het tweedelijns jeugdwerk, namelijk de
overkoepelende organisaties, en de gemeentelijke jeugddiensten. Ten tweede geeft
ze ondersteuning aan het eerstelijns jeugdwerk en aan de externe partners die ook
in het netwerk geïntegreerd zijn, en coördineert ze de samenwerking tussen al de
verschillende betrokkenen.
De organisaties op het niveau van het tweedelijns jeugdwerk en de gemeentelijke
jeugddiensten op hun beurt moeten ook instaan voor de ondersteuning van het
eerstelijns jeugdwerk en de externe partners. Ook tussen de tweedelijns
jeugdwerkverengingen onderling en tussen de gemeentelijke jeugddiensten kan
een samenwerking ontstaan om de ondersteuning te optimaliseren.
De verenigingen van het basiswerk en de externe partners krijgen dus
ondersteuning en sturing van de provinciale Jeugddienst en van de overkoepelende
organisaties en gemeentelijke jeugddiensten. Onderling kunnen ze echter ook
samenwerkingsverbanden opzetten om elkaar te ondersteunen, en ze kunnen ook
aan de koepels of aan de gemeentelijke en de provinciale Jeugddienst voorstellen
doen ter ondersteuning.
De
verschillende
actieterreinen
zijn
samenwerking,
infrastructuur,
professionalisering, vrijwilligersmanagement en administratie. Niet alle betrokkenen
spelen een rol op elk terrein. Wat de samenwerking betreft zijn het vooral de
jeugdwerkverenigingen onderling die een samenwerkingsverband moeten opzetten,
wel gecoördineerd door de provinciale Jeugddienst en de gemeentelijke
jeugddiensten.
De samenwerkingsverbanden kunnen ook nog versterkt worden door de
samenwerkingen die worden opgezet om de infrastructuurproblemen op te lossen
en door de samenwerkingen die worden aangegaan voor een grotere
professionalisering van de verenigingen te verkrijgen op alle vlakken. Voor het
oplossen van het infrastructuurprobleem zullen de verenigingen onderling dus
samenwerkingsverbanden opzetten, hierbij ook gestuurd door de provinciale
Jeugddienst en de gemeentelijke jeugddiensten. De toenemende professionalisering
van de verenigingen zal voornamelijk een taak worden voor de koepels die de
verenigingen hiervoor zal bijstaan. De koepels zelf kunnen eventueel extra
voorzieningen krijgen van de provinciale Jeugddienst om dit te kunnen realiseren.
De administratieve vereenvoudiging wordt vooral door de overkoepelende
organisaties en/of door de gemeentelijke jeugddiensten op zich genomen. Op
subsidiegebied is het vooral de provinciale Jeugddienst die een rol zal spelen. Het
zijn de koepels en de gemeentelijk jeugddiensten die zullen toezien op het beter
omkaderen van de vrijwilligers en een beter vrijwilligersmanagement.
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Vertrekkende vanuit bovenstaande situering en noden en behoeften kunnen
volgende strategische doelstellingen opgenomen worden in het beleid ten aanzien
van allochtoon jeugdwerk:
•	

Noden en behoeften van het allochtoon jeugdwerk bekend maken bij
alle partners en de nodige samenwerkingen opzetten om een
draagvlak voor actie te creëren.

•	

Een gangmaker zijn tussen de verschillende partners binnen het
jeugdwerk met bijzondere aandacht voor de allochtone werkingen.

Deze strategische keuze moet de drijfveer doorheen het beleid blijven en kan
gezien worden als de kern van de opdracht voor de provinciale Jeugddienst in zake
allochtoon jeugdwerk. Concrete doelstellingen en acties die daaraan vasthangen
kunnen de volgende zijn:

Het uitdragen van de onderzoeksresultaten binnen de jeugdwerksector.

• 

Actie 1:
Het onderzoek toegelicht
De resultaten van deze behoeftepeiling kunnen verspreid worden. Een aantal
pistes zijn: het organiseren van een studiedag, het verspreiden van de
posters, ander drukwerk, het toelichten van het onderzoek op de provinciale
bijeenkomsten van jeugdconsulenten, een studiemoment op de VVJdriedaagse… . Het is belangrijk dat zoveel mogelijk toekomstige partners op
de hoogte zijn van de noden en behoeften en zo een draagvlak kunnen
vormen voor nieuwe initiatieven.

Een netwerk opstarten met de betrokken partners.

• 

Actie 2:
provinciale jeugddienst als gangmaker
In samenwerking met een aantal allochtone jeugdwerkingen (waar al een
samenwerking mee bestaat, of een kleine kerngroep die wil opstarten) kan
er een initiatief genomen worden om de allochtone jeugdwerkingen te
verenigingen. Het uitbouwen van een overlegorgaan (cfr. jeugdraden) kan
ervoor zorgen dat de jeugdwerkingen gehoord en ondersteund kunnen
worden. Het uitbouwen van dit netwerk moet de nodige tijd en ruimte
krijgen. Alle verdere acties binnen dit voorstel kunnen hier een draagvlak
vinden en zo effectief gerealiseerd worden. Het Platform Allochtone
Jeugdwerkingen is een eerste partner in dit verhaal.
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Samenwerkingsverbanden opzetten met andere netwerken.

•	

Actie 3:
Provinciale jeugddienst als brugfiguur
De bestaande netwerken (jeugddiensten, andere jeugdwerkingen, de
provinciale diensten,…) kunnen gemobiliseerd worden om zich mee in te
spannen voor het allochtoon jeugdwerk. De provinciale Jeugddienst is hier
een belangrijke brugfiguur.

6.2 Doelstellingen en acties met betrekking tot infrastructuur

Verscheidene keren werd tijdens de gesprekken het belang van een goede
infrastructuur, en specifieker het belang van een eigen lokaal, door de deelnemers
benadrukt. Tot hier toe blijft het infrastructuurprobleem een groot knelpunt voor de
allochtone jongerenverenigingen en de andere jeugdwerkingen.
Tijdens de gesprekken werd duidelijk dat de allochtone jongerenverenigingen zeker
openstaan voor het delen van lokalen met andere organisaties, als het praktisch
haalbaar is.
Het probleem is echter dat ze geen sociaal en professioneel netwerk hebben om
contacten aan te knopen op dit vlak. Een samenwerking tussen verschillende
organisaties en andere partners kan echter wel een oplossing bieden om dit
infrastructuurprobleem aan te pakken. Verenigingen die wel over eigen lokalen
beschikken kunnen deze delen met verenigingen die (nog) geen eigen lokalen
hebben, scholen kunnen na de schooluren hun lokalen open stellen voor
(allochtone) jongerenverenigingen, etc. Grootschalige verenigingen zouden
samenwerken met kleinschalige verenigingen, en deze mee ondersteunen.
Deze samenwerking geldt ook voor het probleem van sportinfrastructuur.
Vanuit het voorgaande kan de volgende strategische piste naar voor geschoven
worden:
•	

Ondersteunen bij het uitbouwen van meer en betere infrastructuur
(eigen lokaal/ eigen plek ) voor het allochtoon jeugdwerk.

•	

Ondersteunen bij het uitbouwen van meer uitgebreide en
toegankelijke sportinfrastructuur.

Meer concreet vertaalt zich dat in de volgende doelstellingen en acties:
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Het in kaart brengen van de huidige bestaande (sport-) infrastructuur voor het
allochtoon jeugdwerk (werken aan de fysische ruimte).

Actie 4:vanuit de samenwerkingsverbanden naar een stappenplan
voor infrastructuur
In samenwerking met de allochtone jeugdwerkers (zie hierboven) kan er een
actueel beeld gevormd worden van de bestaande infrastructuur en de
knelpunten die daarbij horen. Een eerste en belangrijke stap is een structureel
samenwerkingsverband opzetten met de koepel voor allochtoon jeugdwerk. Een
gezamenlijk plan van aanpak en het inzetten van beider knowhow is een stevige
vertrekbasis om de gebreken weg te werken.

•	

Actie 5: het stappenplan ‘infrastructuur’ concreet maken en de
haalbaarheid toetsen bij de verschillende partners.
Er moet op zoek gegaan worden naar middelen en personeelsinzet om dit plan
te kunnen uitvoeren (provinciale overheid, lokale overheid, jeugdwerkingen
zelf…). Er moeten concrete en haalbare engagementen aangegaan worden
zodat alle partners kunnen geloven in de aanpak en dit ook uitdragen naar hun
leden en de betrokken organisaties.
•	

Vanuit duurzame samenwerkingsverbanden tussen de verschillende partners in de
sector werken aan de psychologische en fysische ruimte voor allochtoon jeugdwerk.

•	

Actie 6: infrastructuurmogelijkheden bekijken en creëren tussen
allochtone verenigingen onderling
De allochtone verenigingen die al een stevige basis hebben kunnen instaan
voor de kleinere allochtone verenigingen. De allochtone verenigingen die al
over een eigen lokaal beschikken, kunnen dit delen met andere allochtone
verenigingen die niet over een eigen lokaal beschikken. Er moet hierbij wel
gewaakt worden over de blijvende autonome werking van de kleinere
verenigingen, zij moeten ondersteuning vinden en niet opgeslorpt worden in
de grotere werkingen.

•	

Actie 7: infrastructuurmogelijkheden bekijken en creëren tussen
allochtone verenigingen en andere jeugdwerkverenigingen
Vanuit het allochtoon netwerk kan er een samenwerkingsverband opgezet
worden met andere jeugdwerkverenigingen, zoals Scouts en Gidsen
Vlaanderen, Chiro, etc. om bijvoorbeeld lokalen te delen. Deze
jeugdwerkverenigingen beschikken meestal over eigen lokalen, maar
bijvoorbeeld door de week worden deze meestal niet gebruikt, en dan
zouden allochtone jongerenverenigingen er gebruik van kunnen maken. Of
tijdens het weekend, op de dag dat de andere jeugdbeweging geen
activiteiten organiseert, kunnen de allochtone jongerenverenigingen dan
activiteiten daar organiseren. Dit kan ook voor de jeugdbewegingen zelf een
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weg zijn om meer met allochtone kinderen en jongeren in contact te komen,
ze kennis te laten maken met hun eigen werking en zo meer allochtonen te
bereiken. Zo wordt het een win – win – situatie voor beide partijen.
•	

Actie 8: infrastructuurmogelijkheden bekijken en creëren tussen
allochtone verenigingen en scholen
Het aanspreken van de bestaande samenwerkingsverbanden of nieuwe
samenwerkingsverbanden opzetten met scholen, om na de schooluren, en
tijdens het weekend en de vakanties, gebruik te maken van hun
sportinfrastructuur. Scholen beschikken meestal over een grote turnzaal en
speelplaats.
Hier
kunnen
na
de
schooluren
de
allochtone
jeugdwerkverenigingen gebruik van maken. De deelnemers aan de
focusgroepen meldden dat ze vaak te maken krijgen met discriminatie als ze
met deze vraag naar scholen stappen. Daarom is het interessant om eerst
concentratiescholen aan te spreken, die zijn meer vertrouwt met allochtone
jongeren,
en
zullen
niet
snel
afwijzend
reageren.
Bij
dit
samenwerkingsverband is het ook belangrijk te zoeken naar scholen die al
een ander samenwerkingsverband hebben, liefst in de avond. Als een school
bijvoorbeeld na de schooluren toelaat dat haar lokalen gebruikt worden om
avondlessen te geven, is er sowieso iemand later aanwezig dan normaal, die
de verantwoordelijkheid draagt om af te sluiten.

•	

Actie 9:
infrastructuurmogelijkheden bekijken en creëren
tussen allochtone verenigingen en sportclubs
Het opzetten van samenwerkingsverbanden met andere sportclubs voor het
delen van hun terreinen of zalen, of om goedkoper een sportruimte te
kunnen huren.

Belangrijk
in
heel
dit
verhaal
is
een
goede
coördinatie
van
de
samenwerkingsverbanden. Eén of twee personen (van de provinciale Jeugddienst)
kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor de overeenkomsten die de
verschillende partners onderling maken, en bij problemen of betwistingen treden ze
als bemiddelaar op. In het begin is het belangrijk mee aan de kar te trekken om de
samenwerkingen mogelijk te maken. Hun taken zouden bestaan uit de mensen
bijeen te brengen, rond te vragen wie zo een samenwerking ziet zitten, etc. Hier
spelen ook de overkoepelde organisaties van jeugdbewegingen zoals Scouts en
Gidsen Vlaanderen en Chiro Nationaal een rol, om de samenwerkingen goed te
laten verlopen.

6.3 Doelstellingen
en
vereenvoudiging

acties

met

betrekking

tot

administratieve

Als er meer administratieve duidelijkheid en ondersteuning voor de allochtone
jongerenverenigingen zou komen, krijgen ze meer tijd om zich op andere aspecten
van de vereniging te richten. Iets waar ze nu geen tijd voor hebben, omdat ze
teveel tijd en energie steken in administratief werk. Meer ondersteuning op dit vlak
zou de organisaties dus zeker ten goede komen.
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Als er meer duidelijkheid en transparantie komt, zullen ook meer verenigingen er in
slagen subsidies aan te vragen en te verkrijgen. Dit is geld dat ze dan zeker goed
kunnen besteden aan werkingsmiddelen, vast personeel of infrastructuur.
Een blijvende strategische focus op vlak van administratie die daaruit voortvloeit is:
•	

Duidelijke informatie over het subsidiebeleid.

•	

Ondersteuning bij de subsidieprocedures.

Professionele administratieve ondersteuning uitwerken.

•	

Actie 10:
doorlichting van de huidige situatie
Het grondig doorlichten van de bestaande subsidiekanalen en
ondersteuningsvormen door de provinciale Jeugddienst is een must. Zo kan
er op zoek gegaan worden naar vereenvoudiging en kan de versnippering
tegengegaan worden.
Een streefdoel moet zeker zijn om de subsidies meer op maat van de
allochtone jongerenverenigingen te maken. Bijvoorbeeld meer rekening
houden met de integrale werking van de verenigingen, en alles meer
bundelen in één subsidiepot bij de jeugddienst, in plaats van de
versnippering die nu zo kenmerkend is voor de subsidies. Het is ook
belangrijk dat bij het toekennen van de subsidies dan ook rekening wordt
gehouden met de sportactiviteiten die de verschillende verenigingen doen.
Zoals gezegd is sport het bindmiddel tussen de allochtone jongeren, en de
voornaamste activiteit bij de allochtone jongerenverenigingen, maar toch
wordt er nu in het jeugd(werk)beleid absoluut geen rekening mee gehouden.

•	

Actie 11:
administratieve aanspreekpunten verspreid over de
wijken
Er kan per wijk/gemeente een dienst of organisatie gezocht worden die de
administratieve ondersteuning van allochtone jeugdwerkingen op zich wil
nemen. Dat kan de jeugddienst zijn, het sociaal huis… . Met deze partners
moet er een duidelijke informatie-uitwisseling zijn zodat er geen verkeerde
informatie doorstroomt en dat de subsidiemogelijkheden ook bij hen bekend
en duidelijk zijn.

Heldere communicatie over de subsidiecriteria.

•	

Actie 12:
infosessies op maat
In samenwerking met het PAJ of andere allochtone verenigingen kunnen er
infosessies georganiseerd worden op maat van de allochtone verenigingen
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(eventueel in het Frans, Engels, Arabisch, Russisch, ...), waarbij men
mensen persoonlijk uitnodigt om hieraan deel te nemen.
• 

Actie 13:
brochure en informatie dicht bij de mensen
Het uitwerken van een uitgebreide brochure, die naar elke allochtone
jongerenvereniging wordt opgestuurd (eventueel ook weer in verschillende
talen) kan een hulpmiddel zijn.

• 

Actie 14:
website
Het portaal van de provinciale Jeugddienst moet een werkinstrument zijn
voor subsidieaanvragers. Een kleine gebruiksvriendelijkheidtest bij een
aantal allochtone jeugdwerkingen kan hiaten aanstippen en tips ter
verbetering opleveren. De website kan een uitvalsbasis zijn/worden voor de
partners die als administratieve ondersteuners fungeren (zie hierboven).

6.4 Doelstellingen en acties met betrekking tot professionalisering
Allochtone verenigingen spreken een duidelijke wens uit naar meer professionele
ondersteuning op alle aspecten van de vereniging. De bestaande ondersteuning
moet toegankelijker en laagdrempeliger (zonder voorwaarden) worden. Daar
bovenop is meer professionele ondersteuning wenselijk.
Er is zowel nood aan meer tweedelijnsondersteuning als ondersteuning van het
basiswerk.
Ten eerste is er nood aan meer ondersteuning voor de koepels, waar de provinciale
Jeugddienst zal voor instaan. De koepels zijn nu zelf overbevraagd, en kunnen niet
voldoende ondersteuning bieden aan de verenigingen. Er is dus nood aan meer vast
professioneel personeel voor de koepels.
Ten tweede moeten de koepels ook een duidelijke rol spelen in de professionele
ondersteuning voor de verenigingen, zowel inhoudelijk als administratief of in het
kader van vrijwilligersondersteuning, etc. Er is nood aan heel laagdrempelige en
toegankelijke koepels. Allochtone verenigingen zien de koepels vooral als een
netwerkende instantie, die deuren kunnen openen die anders voor de verenigingen
gesloten zouden blijven.
Naast meer professionele steun voor de allochtone verenigingen, hebben ook de
andere jeugdwerkingen nood aan meer professionalisering aangaande de
interculturalisering van de werkingen.
Naast de meer professionele ondersteuning is het ook heel belangrijk dat de
vrijwilligers een betere opleiding en omkadering krijgen, vermits de meerderheid
van de jongerenverenigingen draait op vrijwilligers. Vooral binnen de allochtone
jongerenverenigingen is het vrijwilligersmanagement tot nu toe zo goed als
onbestaande, en de vrijwilligers hebben ook geen vrijwilligersopleiding gevolgd.
Andere jeugdwerkverenigingen geven dan weer aan te kampen met een sterk
leidingtekort. Dit is een structureel probleem, en speelt niet alleen bij het opzetten
van intercultureel jeugdwerk. Wel houdt het de jeugdverenigingen tegen hierin
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verder te gaan dan ze nu doen, aangezien ze zelfs niet genoeg vrijwilligers hebben
om hun eigen werking draaiende te houden.
Deze twee invalshoeken, professionalisering van de sector en werken met
vrijwilligers, stellen de provinciale jeugddienst mogelijk voor de volgende
strategische doelstellingen:
•	

in samenwerking met alle partners op zoek gaan naar een
aanvullende professionele ondersteuning voor het allochtoon
jeugdwerk

•	

inzetten op een kwalitatief vrijwilligersbeleid voor het allochtoon
jeugdwerk

Dat kan resulteren in een aantal concrete doelstellingen en acties:

Het uitbouwen van een professioneel netwerk rond het allochtoon jeugdwerk.

•	

Actie 15:
vergroten professionele ondersteuning
Binnen de koepels is er nood aan meer personeel om hun professionele
ondersteuning voldoende te kunnen uitbouwen. Mogelijkheden zijn de
subsidies vergroten of zoeken naar nieuwe mogelijkheden binnen de huidige
regelgeving (eventueel ook het Vlaamse niveau aanspreken door middel van
de ondersteuning in te bedden in projectwerk), eigen personeelsinzet vanuit
de provinciale Jeugddienst op een aantal momenten, het opstarten en
onderhouden van het ondersteunend administratief netwerk (zie actie 11).

•	

Actie 16:
koepels erkennen als landelijk jeugdwerk
Daarnaast kan er vanuit de provinciale Jeugddienst geijverd worden voor de
erkenning van de overkoepelende diensten als landelijk erkend jeugdwerk
zodat zij ook van daaruit een subsidie kunnen krijgen.

•	

Actie 17:
knowhow van andere gebruiken
De provinciale Jeugddienst kan ook de samenwerking met andere
professionele verenigingen, die ook het welzijnsaspect binnen hun werking
centraal zetten, zoals de jeugdwerkingen voor maatschappelijk kwetsbare
kinderen en jongeren, helpen uitbouwen.

Meer
professionele
ondersteuning
en
begeleiding van
jeugdwerkingen bij de interculturalisering van de werkingen.

•	

de

traditionele

Actie 18:
ondersteuning jeugdwerkingen
Binnen het traditionelere jeugdwerk kan de ondersteuning vorm krijgen door
het uitwerken van een informatiepakket (eventueel een handboek) over het
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opzetten van een proces van interculturalisering. De gebruikelijke
‘kadervorming’ kan hiervoor de vertrekbasis zijn. Het inbouwen van een luik
‘interculturalisering’ binnen de basiscursussen kan een eerste sensibilisering
zijn. Ook lokale jeugddiensten kunnen dit opnemen in hun aanbod naar de
jeugdwerkingen toe of kunnen het promoten door inspanningen van
verenigingen op dit vlak te subsidiëren. Ook hier blijft het belangrijk om de
betrokken partners, de bestaande ondersteuners en koepels, als eerste
partner te betrekken in het verhaal en samen met hen bekijken waar
eventuele mogelijkheden, aanknopingspunten zitten en hiervan te
vertrekken.

Een actief vrijwilligersbeleid helpen uitwerken.

• 

Actie 19: een kadervorming opzetten voor vrijwilligers in allochtone
jeugdwerkingen
De provinciale Jeugddienst kan een duidelijke rol spelen in het uitwerken van
een
kadervormingpakket
voor
vrijwilligers
binnen
de
allochtone
jeugdwerkingen.
In
samenwerking
met
het
Platform
Allochtone
Jeugdwerkingen, of met andere partners, kan gezocht worden naar de
voornaamste behoeften van deze vrijwilligers en kunnen er mensen (andere
vrijwilligers of professionele werkers) gezocht worden om de cursus vorm te
geven. Een persoonlijk wervingsbeleid (steunend op het uitgebouwde
netwerk) voor het volgen van deze cursussen is een must, wil dit aanbod
toegang
vinden
tot
de
groep
allochtone
vrijwilligers.
Andere
aandachtspunten zijn de taal en de kostprijs van de vormingen.

•	

Actie 20:
opleiding voor professionele werkers
Het werken met vrijwilligers: hen opleiden, vormen, enthousiasmeren en
motiveren is geen sinecure. De professionele werkers binnen de allochtone
jeugdwerkingen moeten een duidelijk overzicht hebben van het bestaande
aanbod op dit vlak. Eventueel moet er een algemene vorming rond het
werken met vrijwilligers uitgewerkt worden met een gerichte wervingsactie
naar allochtone jeugdwerkingen toe.
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e-mail: jeugd@admin.provant.be
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