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Deskonderzoek

Oplijsting relevante actoren

Organisaties

Vlaamse overheid, Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport, Media)
Provinciale jeugddiensten
CMGJ (Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn vzw)
Crefi vzw (landelijk erkende jeugddienst, opgericht door de Gezinsbond, de vroegere Bond van Grote en van Jonge Gezinnen vzw)
Jes vzw (organisatie die in Antwerpen, Brussel en Gent actief is op vele terreinen: jeugdwerk, jeugdwelzijn, opleiding en 
tewerkstelling, verblijfsaccomodatie ..)
www.jeugdwerk.be (portaalsite en zoekmachine betreffende het jeugdorganisatielandschap in Vlaanderen)
Jeugdwerknet vzw (jeugdwerkorganisatie die zich toespitst op het kruispunt tussen jeugdwerk, informatie, internet en multimedia)
Jint vzw (internationale jongerenmobiliteit en internationaal jeugdbeleid)
Kazou vzw (CM-jeugddienst)
KeKi (Kenniscentrum Kinderrechten vzw)
Koning Kevin vzw (landelijk georganiseerde jeugdwerkorganisatie, erkend door de Vlaamse Gemeenschap)
Steunpunt Jeugd vzw (kennis- en expertisecentrum over jeugd, jeugdwerk en jeugdbeleid)
VDS vzw (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw)
VVJ vzw (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten vzw) 
VIP Jeugd (Vlaams Informatiepunt Jeugd vzw)
Vlaamse Jeugdraad vzw (officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering over alle domeinen die kinderen, jongeren en hun 
organisaties in Vlaanderen)
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Oplijsting relevante actoren

Jeugdverenigingen/jeugdlokalen
Expertisegroep jeugdlokalen (vroeger Locomotief)
Steunpunt Jeugd vzw
Chirojeugd-Vlaanderen vzw
De Brusselse beroepskracht van de chiro
FOS Open Scouting vzw
Het hoofdstedelijk verbond in Brussel van het FOS
KLJ (Katholieke Landelijke Jeugd vzw)
KAJ (Kristelijke Arbeidersjongeren vzw)
KSJ-KSA-VKSJ Landelijk Verbond vzw
Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw
Stadsondersteuner Scouts en Gidsen Brussel
JNM Bondsecretariaat

Jeugdhuizen
Formaat vzw of Vlaamse Federatie van Jeugdhuizen
JES, steunpunt jeugdhuizen – ondersteunt elk jeugdhuis in Brussel
ECYC (Europese Federatie van Jeugdclubs) 
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Oplijsting relevante actoren

Jeugdwerkorganisaties voor kinderen en jongeren met een beperking
Achilles vzw
Akabe, Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw
Hannibal (JKVG vzw)
Yieha vzw (voordien jeugddienst Sjalom)
De regenboog vzw

Jeugdwerkorganisaties voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren 
Uit De Marge vzw, het Vlaams steunpunt voor jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren
Formaat Plus (Subwerking van Formaat vzw)
Habbekrats vzw
D’BROEJ – Brusselse koepelorganisatie van 7 werkingen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren



Deskonderzoek

Jeugdbeleidsplan en subsidiëring

 Beleidsnota Jeugd 2009-2014, ingediend door de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs,
Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, stuk 203 (2009-2010) – Nr. 1, ingediend op 26 oktober 2009 (2009-2010)

 Beleidsbrief Jeugd, Beleidsprioriteiten 2010-2011, ingediend door de heer Pascal Smet, Vlaams minister 
van Onderwijs, Jeugd,  stuk 746 (2010-2011) – Nr. 1, ingediend op 26 oktober 2010 (2010-2011)

 Vlaams Jeugdbeleidsplan, Beleidsprioriteiten 2010-2014, ingediend door de heer Pascal Smet, Vlaams 
minister van Onderwijs, Jeugd,  stuk 976 (2010-2011) – Nr. 1, ingediend op 18 februari 2011 (2010-2011)

 Jeugdbeleidsplan 2011-2015, ingediend door de heer Bruno De Lille, collegelid bevoegd voor Cultuur, 
Jeugd, Sport en Ambtenarenzaken Vlaamse Gemeenschapscommissie, de raad, stuk 435 (2010-2011) – Nr. 
1, ingediend op 9 november 2010.
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Jeugdbeleidsplan en subsidiëring

 Vlaams jeugdbeleidsplan
 Provinciaal jeugdbeleidsplan
 Gemeentelijk jeugdbeleidsplan
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Vlaams Jeugdbeleidsplan 2010-2014

Visie:  elementen die toch niet onbelangrijk zijn voor dit onderzoek

 Integrale aanpak : inclusief waar mogelijk, exclusief waar wenselijk

Werken aan meer kwaliteitsvolle, specifieke ruimte afgestemd op de 
noden van kinderen, jongeren en hun verenigingen

-> kwaliteitsvol = toegankelijk, met de toegankelijksverordening
als maatstaf.

 Concept medegebruik + lokale besturen stimuleren en ondersteunen om 
te voorzien in voldoende veilige, duurzame en toegankelijke 
infrastructuur voor de activiteiten van  kinderen, jongeren en hun 
verenigingen.  
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Oplijsting Vlaamse subsidies binnen jeugd

Subsidies verenigingslokalen
 2008 en 2009 extra geld voor de verbetering van verenigingslokalen ter 

ondersteuning van lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen die
infrastructuurwerken uitvoerden om de kwaliteit van hun lokalen te 
verbeteren. Alleen verenigingslokalen die hoofdzakelijk worden gebruikt 
door kinderen en jongeren, kwamen in aanmerking voor een subsidie.

 2010: om besparingsredenen geen budget meer voorzien voor de 
verbetering van verenigingslokalen.  (subsidiereglement afgeschaft)
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Provinciaal jeugdbeleidsplan

Decreet gemeentelijk en provinciaal jeugdbeleid: 
Ondersteuning voor regionale jeugdwerkinitiatieven die werken met 
gehandicapte kinderen en jongeren

Provinciale jeugdbeleidsplan:
- 80 % budget voor de uitvoering van het provinciale jeugdbeleidsplan
- 20 % ter ondersteuning van het jeugdwerk dat in hoge mate werkt met 

gehandicapte jeugd*
- Ondersteuning van particuliere jeugdwerkinitiatieven
- subsidiereglement

- subsidie voor de werking
- subsidie voor de infrastructuur**

*Decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en 
jeugdwerkbeleid, gewijzigd bij de decreten van 23 december 2005 en 15 december 2006 – art. 19
**Kan op vlak van infrastructuur enkel gebruikt worden voor de bouw, de verbouwing, de verwerving of het onderhoud van particuliere provinciale 
jeugdwerkinfrastructuur (provinciaal of bovenlokaal, geen plaatselijk jeugdwerk of wat door de aard een beperkte doelgroep heeft)
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Oplijsting provinciale subsidies binnen jeugd

Antwerpen
 20% subsidies voor werking voor jongeren met een beperking? Gespreid over:

 Subsidiëring van provinciale jeugdwerkorganisaties voor uitvoering beleidsplan 
met betrekking tot inclusief werken– impulssubsidies voor de werking - provincie 
Antwerpen

 Aparte organisaties die werken met jongeren met een beperking
 Project Inclusieve speelpleinwerking: werken met jongeren met een beperking. 

Speelpleinen die intekenen op het project kunnen drie jaar intensief begeleid en 
gecoacht worden de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw, Yieha! vzw of Ludentia
Vrije Tijd.

 Drempels in het jeugdwerk, (het project neemt drempels weg en maakt het jeugdwerk 
toegankelijk voor alle kinderen en jongeren – werkingssubsidies) – voor het district 
Antwerpen
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Oplijsting provinciale subsidies binnen jeugd

Limburg
 20% subsidies voor werking voor jongeren met een beperking?

 Volledig naar De Regenboog - vrije tijd van personen met een handicap

 Subsidies voor toegankelijk jeugdwerk (voor uitwisselingsactiviteiten of initiatieven)

 Investeringssubsidies Fuiflocaties (subsidiering van de nieuwbouw, aankoop, 
verbouwing, inrichting van cultuurruimten die voor jongeren bedoeld zijn, 
multifunctioneel van aard zijn – convenant met Toegankelijkheidsbureau)
Deze subsidie is bedoeld voor Limburgse gemeenten en vzw’s met zetel in Limburg.
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Oplijsting provinciale subsidies binnen jeugd

Oost-Vlaanderen
 20% subsidies voor werking voor jongeren met een beperking? + nog eigen middelen 

gespreid over:
 Subsidies voor jeugdwerk voor kinderen en jongeren met een beperking, 

(werkings -en  aanmoedigingssubsidie) 
 Provinciale prijs 'Jeugdwerk voor allen‘ (toegankelijkheid en diversiteit in het 

jeugdwerk stimuleren en ondersteunen (prijs 1000euro))
 Subsidies voor kadervorming (jeugdwerkers sensibiliseren en vormen omtrent de 

positie in het jeugdwerk van kinderen en jongeren met een handicap en/of 
kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie)

 Heel wat bovenlokale jeugdwerkorganisaties die werken met KJB worden 
gesubsidieerd via ons algemeen reglement provinciaal jeugdwerk.

In het decreet mbt het provinciaal jeugdbeleid wordt er gesproken over het 
ondersteunen van jeugdwerk voor KJB. Hoe dat moet gebeuren staat niet in detail 
omschreven. Binnen onze provincie kiezen wij voor het ondersteunen van de werkingen 
en niet voor het ondersteunen van hun infrastructuur.
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Oplijsting provinciale subsidies binnen jeugd

Vlaams-Brabant
 20% subsidies voor werking voor jongeren met een beperking?

 Jaarlijks verdelen ze een budget van 80.000 euro onder doelgroepspecifieke 
werkingen (incl.  jongeren met handicap, voor de werking of activiteiten die ze 
organiseren). Het is voor die werkingen ook mogelijk om projectsubsidies aan te 
vragen, waardoor ze het streefcijfer van 20% halen en overschrijden.

De provincie kent geen infrastructuursubsidies toe aan lokale jeugdinfrastructuur, dit is 
een gemeentelijke taak. 
Enkel aan bovenlokale infrastructuur die als jeugdverblijf wordt gebruikt kan een 
infrastructuursubsidie toegekend worden.



Deskonderzoek

Oplijsting provinciale subsidies binnen jeugd

West-Vlaanderen
 20% subsidies voor werking voor jongeren met een beperking? Gespreid over:

 Ondersteuning voor expertise: beheerders van jeugdwerkinfrastructuur kunnen 
ondersteuning krijgen voor o.a. professioneel toegankelijkheidsadvies van het 
Westkans vzw omtrent jeugdlokalen, speelpleintjes,...  

 Ondersteuning voor kadervorming rond toegankelijkheid, spelen met kinderen 
met een handicap, omgaan met diversiteit, toegankelijkheid van je 
speelplein,... Ze betalen 90% terug voor een gevolgde sessie van Oranje, Uit de 
Marge, Arktos, Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, WVA, en VOC Opstap. 

 Verschillende organisaties, waaronder een 5-tal die werken met jongeren met een 
beperking (Oranje, VOC op stap, De Stroom, Tandem, Werkgroep Vorming & Actie). 
(gaat vaak om vrijetijdsondersteuning)

 Subsidies voor jeugdverblijfscentra: Aanpassingen die gebeuren t.b.v. personen 
met een handicap krijgen speciale aandacht (ism westkans voor advies en 
begeleiding) – 40% van de kosten wordt gesubsidieerd, max. 25000 euro.

 Provinciaal reglement betreffende het betoelagen van infrastructuur binnen de 
bijzondere jeugdbijstand – de kosten voor het opmaken van een 
toegankelijkheidsstudie kan ook gesubsidieerd worden.

Infrastructuursubsidies voor jeugdhuizen en jeugdlokalen is materie voor de gemeenten.

http://www.westkans.be/nl/startpagina.asp
http://www.westkans.be/nl/startpagina.asp
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Oplijsting subsidies Brussels Hoofdstedelijk gewest binnen 
jeugd

Brussel
 20% subsidies voor werking voor jongeren met een beperking?
 Jeugdwerkprioriteit is brandveiligheid (jeugdbeleidsprioriteit, jeugd- en 

jongerencultuur niet omdat dit een gewestmaterie is en hier de VGC dus niet voor 
bevoegd is). 

 Enkel inzetten op brandveiligheid zou betekenen dat ze hier een te ruim budget aan 
moesten spenderen. 

 Inzetten op infrastructuur, hierbij is toegankelijkheid een belangrijk aandachtspunt.
 nieuwbouw/verbouwing van jeugdwerkinfrastructuur: pragmatisch rekening 

gehouden met toegankelijkheid (niet verwachten dat elke jeugdinfrastructuur 
een lift heeft, maar wel dat er een aangepast toilet is, drempelloosheid, 
voldoende manoeuvreerruimte,…) 

-> infrastructuursubsidies
 Vormingsaanbod rond toegankelijkheid
 Nieuwe subsidiereglementen worden onderworpen aan een 

toegankelijkheidstoets
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Oplijsting subsidies Brussels Hoofdstedelijk gewest binnen 
jeugd

Brussel
 Infrastructuursubsidies: Alle door de VGC erkende jeugdwerkverenigingen die te maken 

krijgen met infrastructuurproblemen
 Opfrissingswerken en klusjes die de vereniging zelf kan doen: materiaal aangekocht 

door de VGC 
 Herstellings-, verbeterings- en/of onderhoudswerken: 100 % gesubsidieerd tot max. 

7473 euro
 Grote verbouwingswerken en/of de aankoop van lokalen of gronden

 Subsidies voor jeugd- en jongerenbewegingen (startsubsidie, werkingssubsidie,  
kampsubsidie)
 Subsidies voor jeugdhuizen (basissubsidie, een werkingssubsidie en een 

personeelssubsidie)
 …
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Gemeentelijk jeugdbeleidsplan: Prioriteiten 2011-2013 

Prioriteit jeugdbeleid: jeugd- en jongerencultuur
Jeugd en jongerencultuur kan breed ingevuld worden; het gaat over zowel 
de leefwereld van kinderen en jongeren als de jeugdartistieke invulling van 
het begrip. 

Prioriteit jeugdwerkbeleid: brandveiligheid

Andere noden?
- Indien reeds voldoende inspanningen rond brandveiligheid 
- vrijheid subsidies aan te wenden voor een andere nood in het kader van 
het jeugdwerkbeleid

-> sommige gemeenten hebben in hun subsidiereglement ook al 
toegankelijkheid opgenomen - infrastructuursubsidies lokale 
jeugdinfrastructuur is een gemeentelijke taak 

vb Tessenderlo, Riemst, Bree,…
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Oplijsting relevante documenten jongeren met een beperking

 Rapport “Vlamingen met een handicap of langdurige gezondheidsproblemen. Een verkennende schets 
van hun sociale positie en hun situatiebeleving aan de hand van concrete onderzoekscijfers.”,   
Studiedienst van de Vlaamse regering, maart 2005.

 De gezondheidsenquête, 2008 (via Dirk Moons, studiedienst Vlaamse regering)

 Vlaamse Eurydice rapport 2010

 Statistieken onderwijs Vlaanderen 2009-2010

 Zakboekje statistieken onderwijs Vlaanderen 2009-2010
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Relevante documenten jongeren met een beperking

 Rapport “Vlamingen met een handicap of langdurige 
gezondheidsproblemen. Een verkennende schets van hun sociale positie en 
hun situatiebeleving aan de hand van concrete onderzoekscijfers”

Rapport “Vlamingen met een handicap of langdurige gezondheidsproblemen. Een verkennende schets van hun sociale positie en  

hun situatiebeleving aan de hand van concrete onderzoekscijfers.”, Studiedienst van de Vlaamse regering, maart 2005.

 Hierin wordt wat betreft het aantal jongeren met een beperking
gerefereerd naar de gezondheidsenquête. 
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Relevante documenten jongeren met een beperking

 De gezondheidsenquête (2008)
De gezondheidsenquête, 2008 (via Dirk Moons, studiedienst Vlaamse regering)

 0-14 jarigen, die een langdurige ziekte, een chronische aandoening of handicap 
hebben. Hiervan heeft:

 1,6% heeft een permanente beperking
 2,2% heeft af en toe een beperking 
 4,7% heeft zelden een beperking

 VAPH  (2011)
Bevraging via mail  07/04/2011

 0 -18 jarigen: 25 266 personen erkend bij het VAPH als persoon met een handicap
 12 – t.e.m. 17-jarigen: 13.700 personen 

Opgelet, dit aantal betreft enkel personen die op ons agentschap beroep doen 
-> geen referentiepunt (aantal kinderen en jongeren tot 18 jaar)
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Relevante documenten jongeren met een beperking

Onderwijsstatistieken Vlaanderen 2009-2010
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2009-2010

 Kleuter-, lager- en secundair onderwijs
 Aantal jongeren (2,5 – 18 jaar) met een beperking: ± 5%
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Bestaande onderzoeken

 onderwijsstatistieken Vlaanderen 2009-2010

660255 leerlingen volgen kleuter- of basisonderwijs
waarvan:

• 94,33% gewoon onderwijs (622809 lln)
• 1,17% geïntegreerd onderwijs (7779 lln)
• 4,49% buitengew.onderwijs (29667 lln) 

7779 leerlingen volgen geïntegreerd kleuter -of lager onderwijs waarvan:
• 0,026% met een licht mentale beperking (2  lln)
• 1,93% met een emotionele/gedragsproblemen – normaal begaafd (150 lln)
• 31% met een fysieke beperking (2410 lln)
• 3,96% met een visuele beperking (308 lln)
• 60,28% met een auditieve beperking (4689 lln)
• 2,83% met ernstige leerstoornissen (220 lln)

1962 leerlingen volgen buitengewoon kleuteronderwijs waarvan:
• 56,57% met een matige of ernstige mentale beperking (1110 lln)
• 8,76% met een emotionele/gedragsproblemen – normaal begaafd (172 lln)
• 15,60% met een fysieke beperking (306 lln)
• 1,89% met een visuele beperking (37 lln)
• 17,18% met een auditieve beperking (337 lln) 

27705 leerlingen volgen buitengewoon lager onderwijs waarvan:
• 35,01% met een licht mentale beperking (9701 lln)
• 13,49% met een matige of ernstige mentale beperking (3737 lln)
• 8,58% met een emotionele/gedragsproblemen – normaal begaafd (2376 lln) 
• 4,56% met een fysieke beperking (1262 lln)
• 0,43% met een visuele beperking (120 lln)
• 3,72% met een auditieve beperking (1030 lln) 
• 34,21% met ernstige leerstoornissen (9479 lln)

448760 leerlingen volgen secundair onderwijs 
waarvan:

• 95,09% gewoon onderwijs (426736 lln)
• 0,67% geïntegreerd onderwijs (3009 lln)
• 4,24% buitengew. onderwijs (19015 lln) 

3009 leerlingen volgen geïntegreerd secundair onderwijs waarvan:
• 0,13% met een licht mentale handicap (4 lln) 
• 1,66%met een emotionele/gedragsproblemen – normaal begaafd (50 lln) 
• 27,15% met een fysieke beperking (817 lln)
• 7,31% met een visuele beperking (220 lln)
• 63,74% met een auditieve beperking (1918 lln) 

19015 leerlingen volgen buitengewoon secundair onderwijs waarvan:
• 48,48% met een licht mentale beperking (9218 lln)
• 26,62% met een matige of ernstige mentale beperking (5061 lln)
• 11,56% met een emotionele/gedragsproblemen – normaal begaafd (2198 lln)
• 7,58% met een fysieke beperking (1441 lln)
• 1,29% met een visuele beperking (245 lln)
• 4,48% met een auditieve beperking (852 lln) 
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Oplijsting bestaande instrumenten ter verbetering van lokalen en 
nieuwbouw

 Handboek Jeugdlokalen, Katholieke Jeugdraad, 1996
 Checklist jeugdlokalen, Provincie Antwerpen, Departement Welzijn, Onderwijs en Veiligheid, Jeugddienst, 

2004
 Het Schietlood - Een meetinstrument voor jeugdhuisinfrastructuur, Stuurgroep Locomotief, 2001
 De Waterpas - Een meetinstrument voor lokalen van jeugd- en jongerenbewegingen, Stuurgroep Locomotief, 

2001
 De Steenworp - Materiaalsuggesties bij het bouwen van een jeugdlokaal, Stuurgroep Locomotief, 2002
 Jeugdlokalen & Verkeersveiligheid - Maak werk van een verkeersveilige omgeving van jeugdlokalen,   

Stuurgroep Locomotief, 005
 Een parel van een lokaal?! , KSJ-KSA-VKSJ Landelijk Verbond vzw, 2004
 Recepten voor chirolokalen, commissie Jeugdbeleid van de Chiro, Chirojeugd Vlaanderen vzw, 2006
 Stappenplan nieuwbouw - Duurzame Jeugdwerkinfrastructuur - Groene vibes in de keet!, Vlaams Instituut 

voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen vzw, 2007
 Jeugdlokalen & het bouwproces - Hoe bouw ik een jeugdlokaal?, Expertisegroep jeugdlokalen - Steunpunt 

Jeugd vzw, 2009
 Drommelse Drempels! Tien tips voor het hoofdstuk ‘toegankelijkheid’ in het jwbp, Uit De Marge vzw, s.d.
 Drempelschema: Toegankelijk? Kan dat?! Tuurlijk!! , Uit De Marge vzw, s.d.
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Bestaande instrumenten ter verbetering van lokalen en 
nieuwbouw

 Inhoud bestaande documenten
 Stijl bestaande documenten en opportuniteiten stijl werkboek
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Inhoud instrumenten ter verbetering van lokalen en nieuwbouw

 Toegankelijkheid: vaak wel aangehaald in bestaande doc, maar nergens 
voldoende uitgewerkt of verwezen naar bestaande bronnen

 Een aantal specifieke documenten met als thema toegankelijkheid:
 Drempelschema: Toegankelijk? Kan dat?! Tuurlijk!! , Uit De Marge 

vzw, s.d.
 Drommelse Drempels! Tien tips voor het hoofdstuk 
‘toegankelijkheid’ in het jwbp, Uit De Marge vzw, s.d. 

- “drempel”? de fysieke en fysische betekenis. 
- vooral over hoe de werking de jongere kan bereiken – inclusie 

maar meer naar allochtonen

 Toegankelijkheidsscan, VVSG, 2010
- Zelfevaluatie instrument om de lokale dienst- en hulpverlening 

door te lichten op vlak van integrale toegankelijkheid.
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Stijl bestaande instrumenten ter verbetering van lokalen en 
nieuwbouw

- Voorstelling praktijkvoorbeelden
- Stappenplannen voor verbouwen/nieuwbouw
- Fiches
- Checklists



Deskonderzoek

 Voorstelling voorbeelden op visuele manier
 cfr Recepten voor chirolokalen, chirojeugd Vlaanderen 2006



 Stappenplan
 cfr Stappenplan nieuwbouw/verbouwing duurzame jeugdwerkinfrastructuur, Vibe 2007

Deskonderzoek



 Fiches
 cfr Fiches, Vibe 2007

Deskonderzoek



 Checklist
 cfr De waterpas, een meetinstrument voor lokalen van jeugd en jongerenbewegingen (locomotief, 2001), Het schietlood, een
meetinstrument voor jeugdhuisinfrastructuur (Locomotief, 2001), checklist jeugdlokalen (provinciale jeugddienst Antwerpen, 
2004)

Deskonderzoek
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Richtlijnen en procedures: regelgeving toegankelijkheid

Vlaanderen
 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening     

betreffende toegankelijkheid van 5 juni 2009

Brussel
 Le Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) - Titel IV : Toegankelijkheid van gebouwen voor personen met 

beperkte mobiliteit en Titel VII: De wegen, de toegangen ertoe en de naaste omgeving ervan (11 april 2003)

-> mee opgenomen in het toegankelijk document
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Richtlijnen en procedures: brandveiligheid

 Wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en 
betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechterlijke aansprakelijkheid (Federale regelgeving)

 KB Basisnormen brandveiligheid: 7 JULI 1994 - Koninklijk besluit tot vaststelling van de basisnormen voor 
de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. Gewijzigd bij KB 
van 18-12-1996, KB van 19-12-1997 en KB van 4-4-2003 (een herziening is in voorbereiding, teneinde deze 
basisnormen aan te passen aan de geharmoniseerde technische specificaties die werden opgesteld in 
uitvoering van de Europese Bouwproductenrichtlijn (EC 89/106)).

-> Normen hebben betrekking op toegankelijkheid binnen het gebouw (breedte van trappen, 
looppaden,…) -> mee opgenomen in het toegankelijk document

 Studieopdracht inzake de algemene veiligheid van verenigingslokalen binnen de sectoren Cultuur,  
Jeugdwerk en Sport, Universiteit Gent, Vakgroep Mechanica van stroming, warmte en verbranding, 
Laboratorium voor Aanwending der Brandstoffen en Warmteoverdracht, Prof. dr. ir. P. VANDEVELDE, 2009

 Jeugdlokalen & brandveiligheid - Brand in jeugdlokalen voorkomen, ontvluchten en blussen, 
Expertisegroep jeugdlokalen - Steunpunt Jeugd vzw, 2010
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Relevante onderzoeken in verband met jeugdlokalen

 Jeugdbewegingen in Vlaanderen - Een onderzoek bij groepen, leiding en leden, opdrachtgever: Vlaams 
Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Agentschap Sociaal- Cultureel Werk voor Jeugd en 
Volwassenen, Afdeling jeugd, uitvoerder: Universiteit Gent, vakgroep Sociologie en vakgroep Sociale 
Agogiek,  2010

 Vrijetijdsbesteding en –behoeften van Brusselse jeugd met een handicap, Onderzoek in opdracht van de  
Vlaamse Gemeenschapscommissie, Roeland Janssen, Joris Van Puyenbroeck, Dirk Smits,   
Onderzoekscentrum PRAGODI, HUB , 2008

 Praktijkonderzoek Diversiteit in de jeugdsector, Steunpunt Jeugd vzw, 2010
 Curieuzeneuzepastapot – diversiteit en toegankelijkheid in het jeugdwerk, Bombaerts, G., Hillaert, W., 

Coussée, F., Gent, Academia Press, 2010
 Mon Ster kiest voor inclusie! Een publicatie over inclusie in het jeugdwerk én ideetjes om het zelf waar te 

maken, Jeugddienst Provincie Antwerpen, s.d
 Toegankelijkheidsscan, VVSG, 2010
 Geef jeugd ruimte! De huisvesting van het lokale jeugdwerk in Limburg. , Provinciale Jeugddienst Limburg, 

201
 Handicap Vormingsmap, Yieha! Vzw, 2010
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Relevante onderzoeken in verband met jeugdlokalen

 Jeugdbewegingen in Vlaanderen - Een onderzoek bij groepen, leiding en 
leden

Jeugdbewegingen in Vlaanderen - Een onderzoek bij groepen, leiding en leden, opdrachtgever: Vlaams Ministerie van 
Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Agentschap Sociaal- Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, Afdeling jeugd, uitvoerder: 
Universiteit Gent, vakgroep Sociologie en vakgroep Sociale Agogiek,  2010

 Aantal leden met een beperking: ± 9%
 Aantal leiding met een beperking: ± 6%

Leden leiding
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Relevante onderzoeken in verband met jeugdlokalen

 Jeugdbewegingen in Vlaanderen - Een onderzoek bij groepen, leiding en 
leden

Jeugdbewegingen in Vlaanderen - Een onderzoek bij groepen, leiding en leden, opdrachtgever: Vlaams Ministerie van 
Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Agentschap Sociaal- Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, Afdeling jeugd, 
uitvoerder: Universiteit Gent, vakgroep Sociologie en vakgroep Sociale Agogiek,  2010

 Huisvesting van de groep (63% speciaal opgericht gebouw, 15% 
omgebouwd gebouw, anderen bij een school, jeugdcentrum,…)

 Eigenaar van de lokalen (40% gemeente of paragemeentelijk, 21% 
groep als vzw, 15% parochie, anderen school, particulier,…)

 Aanwezigheid specifieke ruimten (keuken, leidinglokaal, ehbo,…)
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Relevante onderzoeken in verband met jeugdlokalen

 Jeugdbewegingen in Vlaanderen - Een onderzoek bij groepen, leiding en 
leden

Jeugdbewegingen in Vlaanderen - Een onderzoek bij groepen, leiding en leden, opdrachtgever: Vlaams Ministerie van 
Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Agentschap Sociaal- Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, Afdeling jeugd, uitvoerder: 
Universiteit Gent, vakgroep Sociologie en vakgroep Sociale Agogiek,  2010

 1/3 van de groepen deelt ruimten
 60% hiervan met andere jeugdbewegingen, 35% met 
parochieverenigingen, sport-hobbyclubs, scholen
 50% hiervan ervaart geen nadeel/voordeel, 20% ervaart 

voordeel, 30% ervaart nadelen
 Toegankelijkheid van lokalen voor rolstoelgebruikers

 50% slecht toegankelijk, 24% niet volledig toegankelijk, 27%  
toegankelijk

 Behoefte aan verbouwen/herbouwen (80% bouwen mogelijk maar 
geen behoefte, 20% bouwen niet mogelijk maar wel behoefte)
 40% geeft gebrek aan financiën op als drempel voor bouwen
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Relevante onderzoeken in verband met jeugdlokalen

 Geef jeugd ruimte! De huisvesting van het lokale jeugdwerk in Limburg. 
Geef jeugd ruimte! De huisvesting van het lokale jeugdwerk in Limburg. , Provinciale Jeugddienst Limburg, 2010

 Bevraging toegankelijkheid van jeugdlokalen in Limburg:
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Relevante onderzoeken in verband met jeugdlokalen

 Geef jeugd ruimte! De huisvesting van het lokale jeugdwerk in Limburg. 
Geef jeugd ruimte! De huisvesting van het lokale jeugdwerk in Limburg. , Provinciale Jeugddienst Limburg, 2010

 5,3% geeft het toegankelijk maken van hun lokalen voor 
rolstoelgebruikers aan als een dringende investering die nodig is
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Relevante onderzoeken in verband met jeugdlokalen

 Vrijetijdsbesteding en –behoeften van Brusselse jeugd met een handicap
Vrijetijdsbesteding en –behoeften van Brusselse jeugd met een handicap, Onderzoek in opdracht van de  Vlaamse 

Gemeenschapscommissie, Roeland Janssen, Joris Van Puyenbroeck, Dirk Smits, Onderzoekscentrum PRAGODI, HUB , 
2008 

Doelgroep:
 Kinderen met een functiebeperking (6 - 12 jaar) en hun ouders

 lichte, matige tot ernstige verstandelijke beperking
 ernstige emotionele- en/of gedragsproblemen
 motorische beperking
 visuele en auditieve beperkingen
 spraak-, taal- en ernstige leerstoornissen.
 autismespectrumstoornissen
 meervoudige beperkingen

 Die Nederlandstalig buitengewoon basisonderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest volgen 

 Of wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, of die actief gebruik maken van 
een instelling of vrijetijdsorganisatie uit deze regio
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Relevante onderzoeken in verband met jeugdlokalen

 Vrijetijdsbesteding en –behoeften van Brusselse jeugd met een handicap
Vrijetijdsbesteding en –behoeften van Brusselse jeugd met een handicap, Onderzoek in opdracht van de  Vlaamse 

Gemeenschapscommissie, Roeland Janssen, Joris Van Puyenbroeck, Dirk Smits, Onderzoekscentrum PRAGODI, HUB , 
2008 

 800 personen bevraagd, respons: 165 (21%)
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Relevante onderzoeken in verband met jeugdlokalen

 Vrijetijdsbesteding en –behoeften van Brusselse jeugd met een handicap
Vrijetijdsbesteding en –behoeften van Brusselse jeugd met een handicap, Onderzoek in opdracht van de  Vlaamse 

Gemeenschapscommissie, Roeland Janssen, Joris Van Puyenbroeck, Dirk Smits, Onderzoekscentrum PRAGODI, HUB , 
2008 
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Relevante onderzoeken in verband met jeugdlokalen

 Vrijetijdsbesteding en –behoeften van Brusselse jeugd met een handicap
Vrijetijdsbesteding en –behoeften van Brusselse jeugd met een handicap, Onderzoek in opdracht van de  Vlaamse 

Gemeenschapscommissie, Roeland Janssen, Joris Van Puyenbroeck, Dirk Smits, Onderzoekscentrum PRAGODI, HUB , 
2008 
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Relevante onderzoeken in verband met jeugdlokalen

 Vrijetijdsbesteding en –behoeften van Brusselse jeugd met een handicap
Vrijetijdsbesteding en –behoeften van Brusselse jeugd met een handicap, Onderzoek in opdracht van de  Vlaamse 

Gemeenschapscommissie, Roeland Janssen, Joris Van Puyenbroeck, Dirk Smits, Onderzoekscentrum PRAGODI, HUB , 
2008 
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Relevante onderzoeken in verband met jeugdlokalen

 Vrijetijdsbesteding en –behoeften van Brusselse jeugd met een handicap
Vrijetijdsbesteding en –behoeften van Brusselse jeugd met een handicap, Onderzoek in opdracht van de  Vlaamse 

Gemeenschapscommissie, Roeland Janssen, Joris Van Puyenbroeck, Dirk Smits, Onderzoekscentrum PRAGODI, HUB , 
2008 
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Relevante onderzoeken in verband met jeugdlokalen

 Aantal jeugdlokalen die ook jeugdverblijven zijn
Via Rosita Goossens Toerisme Vlaanderen/Toerisme voor Allen

± 21 % van de jeugdverblijven (die bij Toerisme Vlaanderen definitief erkend zijn als sociaal-toeristisch verblijf) 
doet ook dienst als jeugdlokaal
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Toegankelijkheid jeugdinfrastructuur in andere landen

Nederland
Blokhutwijzer, scouting Nederland, oktober 2008. 
(https://www.scouting.nl/publiek/downloads/doc.../2-blokhutwijzer) 

 Specifieke bepalingen toegankelijkheid voor scoutslokalen
ifv richtlijnen toegankelijkheid in Nederland + eisen/aanbevelingen scouting zelf
 % moet toegankelijk zijn

https://www.scouting.nl/publiek/downloads/doc.../2-blokhutwijzer
https://www.scouting.nl/publiek/downloads/doc.../2-blokhutwijzer
https://www.scouting.nl/publiek/downloads/doc.../2-blokhutwijzer
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Toegankelijkheid jeugdinfrastructuur in andere landen

Catalunya (Spanje)
Decret 135/1995, de 24 de març de 1995. Codi d’Accessibilitat de Catalunya
(contact Sara Molins i Ferrer, Agència Catalana de la Joventut)

 Decreet toegankelijkheid (opgesteld in de officiële voertaal Catalaans)
 Geen specifieke wetgeving van toegankelijkheid voor jeugdlokalen, men spreekt over  

publiek toegankelijke gebouwen in het algemeen
 Er is geen verplichting van een lift, enkel het gelijkvloers moet dan aangepast zijn. Als 

er een lift voorzien wordt moet wel het volledige gebouw voldoen.


