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1 Voorwoord 

 

 

 

 

 

 

Het hier voorgestelde onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse overheid 

- het Departement Jeugd, Cultuur en Sport, Afdeling Jeugd. Het eindresultaat was 

alleen mogelijk dankzij de medewerking en ondersteuning van een aantal mensen.  

 

In de eerste plaats gaat onze dank uit naar het Jongeren Informatie Punt te Wilrijk en 

de medewerkers van Delta vzw. Zij hebben ons in de beginfase van het onderzoek 

bijgestaan in het verkennen van het Vlaamse informatielandschap. 

 

Koen Pepermans danken we graag voor de technische ondersteuning. Hoewel hij de 

groep van de jongeren reeds enkele jaren ontgroeid is, werkt zijn enthousiasme 

aanstekelijk en hielp de technische bagage om enkele internet-klippen te omzeilen. 

 

Dank ook aan alle informatie-actoren die hun medewerking hebben verleend. Zonder 

hen was het onmogelijk om het tweede deelproject tot een goed einde te brengen. 

Verder willen we ook In Petto, de Jeugddienst voor Maatschappelijke Participatie 

(JEMP), Ketnet, JIM-tv, TMF en Klasse bedanken voor hun medewerking.  

 

Wij kregen ook ondersteuning van diverse lokale actoren waarvoor onze dank: alle 

Jongeren Advies Centra, de jeugdadviseurs, de schooldirecties en de leerlingen.  

 

 





 

 

2 Inleiding 

 

 

 

 

 

 

 ‘Jongeren zijn de volwassenen van morgen’, wordt vaak gezegd. Jonge mensen zijn 

volop bezig met het zoeken van hun weg naar volwassenheid. Dit verloopt niet altijd 

van een leien dak. Het is dan ook belangrijk dat zij hierin voldoende ondersteund 

worden. Bijgevolg is goede en vooral op maat gesneden informatie onontbeerlijk voor 

hen. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk dat er hieromtrent een beleid wordt 

ontwikkeld dat de informatiebehoeften en –noden van jongeren vooropstelt. De 

centrale doelstelling van dit onderzoek is dan ook het formuleren van 

beleidsaanbevelingen voor de Vlaamse overheid om het jeugdinformatiebeleid in 

Vlaanderen te verbeteren en kracht bij te zetten. 

 

 Het onderzoek bestaat uit drie deelprojecten waarin verschillende 

onderzoeksvragen worden beantwoord. De deelprojecten geven elk met een eigen 

benadering een antwoord op deze onderzoeksvragen. Ze worden achtereenvolgens 

kort toegelicht. 

 

In de literatuurstudie worden verscheidene aspecten die verband houden met 

jeugdinformatie toegelicht. In de eerste plaats beschrijven we de factoren die hebben 

bijgedragen aan de toenemende aandacht voor jeugdinformatie in de samenleving. 

Daarnaast geven we ook weer welke informatiebehoeften eigen zijn voor jongeren in 

specifieke leeftijdsperiodes. De focus in het literatuuroverzicht ligt op hoe de concepten 

‘informatie’ en ‘jeugdinformatie’ in de literatuur worden beschreven. Tevens brengen 
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we het jeugdinformatiewerk in kaart. Zo gaan we dieper in op de kenmerken van het 

jeugdinformatiewerk, de activiteiten ervan, de informatievoorzieningen en de 

informatiemiddelen die toegepast worden in het informatiewerk. Tot slot schetsen we 

ook een beeld van het jongereninformatiebeleid in Vlaanderen en de plaats die 

jeugdinformatie inneemt op Europees niveau.  

 

In het eerste deelproject staat de inventarisatie van het jongereninformatieveld 

centraal. Het doel van deze fase is een veldbeschrijving te maken van de bestaande 

informatie-actoren die op de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen 

informatieproducten aanmaken voor jongeren. Sommige communicatoren van 

informatieve boodschappen zijn duidelijk identificeerbaar. Bepaalde actoren maken van 

de overdracht van informatie immers hun ‘core business’ (primaire 

informatieverstrekkers). De Jongeren Informatie Punten (JIP’s), In Petto, de Jongeren 

Advies Centra (JAC’s), Maks! en Yeti zijn hier voorbeelden van. Anderen dragen wel 

informatie over naar de jongeren maar eerder als neveneffect (secundaire 

informatieverstrekkers). Zo zullen jeugdconsulenten jongeren wel verder helpen als zij 

vragen hebben maar het verspreiden van informatie staat niet centraal in hun 

taakomschrijving.  

 

Eén van de belangrijkste doelstellingen van het eerste deelproject is na te gaan welke 

informatieaanbieders een prominente plaats innemen in het jeugdinformatieveld en 

over welke thema’s zij voornamelijk informeren naar de doelgroep toe. Tevens 

onderzoeken we ook welke de meeste voorkomende informatiethema’s zijn op dit veld. 

Naast de themata en de informatieaanbieders, zal er ook worden nagegaan welke 

informatiekanalen het meest worden gehanteerd door de informatie-actoren. 

 

 De tweede onderzoeksfase spitst zich toe op de duidelijk identificeerbare 

communicatoren. De nadruk ligt enerzijds op hun kijk op ‘informatie’ en 

‘informatiebeleid’. Anderzijds gaan we ook dieper in op hun kwaliteitsbeleid en hun 

opvatting over de participatie van jongeren aan het informatieaanbod. Deze 

doelstellingen proberen we te bereiken door middel van kwalitatief onderzoek, meer 

bepaald met behulp van diepte-interviews. 

Daar waar in de eerste twee deelprojecten uitsluitend wordt ingezoomd op de 

gekende informatie-actoren, richt het derde en laatste deelproject zich op de jongeren 
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zelf. Jongeren zitten met uitgesproken en onuitgesproken informatiebehoeften. 

Vroeger onderzoek (cfr. Kaesemans, 2001; Mortelmans, De Reyt, 2003) heeft reeds 

aangetoond dat de officiële instanties nauwelijks gekend zijn en dat de face-to-face 

communicatie tussen jongeren veruit de belangrijkste component is in de 

informatieverstrekking. Jongeren vragen en krijgen in belangrijke mate informatie van 

andere jongeren. Ouders en leerkrachten komen op de tweede plaats, maar behoren 

evenmin tot de groep actoren die in de eerste twee deelprojecten aan bod zijn 

gekomen. 

De centrale doelstelling in de derde en laatste onderzoeksfase is dus het nagaan van 

de vraag- en aanbodszijde van informatie bij de jongeren zelf (cfr. van der Linden e.a., 

1993a). Om een grondig beeld te krijgen op de jongerenzijde worden er een aantal 

onderzoeksmethoden gehanteerd die vanuit zo veel mogelijk invalshoeken informatie 

oplevert over hoe jongeren informatie vragen en aanleveren.  

 

Vooreerst werden er interviews afgenomen met ‘sleutel-jongeren’. De bedoeling van 

deze onderzoeksmethode is een dieper inzicht te verwerven in het proces van het 

stellen van vragen door jongeren en het geven van antwoorden door jongeren.  

Een andere onderzoekspiste die het mogelijk maakt om een diepgaand beeld te 

verwerven over de informatieverwerking bij jongeren is het organiseren van 

focusgroepen bij ‘niet-sleutel’-jongeren. Niet alleen zoomen we in op het 

informatiezoekgedrag van jongeren. We onderzoeken tevens welke aspecten zij 

belangrijk vinden in de informatie en welke informatiebehoeften bij de doelgroep 

bestaan. 

Een laatste onderzoeksmethode die wordt toegepast is een kwalitatief 

sporenonderzoek. De doelstelling van deze benadering is het in kaart brengen van de 

wisselwerking tussen de informatievraag, langs de kant van de jongeren en het 

informatieaanbod, langs de kant van de media. Om deze doelstelling te realiseren 

werden diepte-interviews afgenomen van een aantal televisiezenders en tijdschriften.  

 





 

 

3 Literatuurstudie 

 

 

 

 

 

3.1 Maatschappelijke context 

Sinds de jaren tachtig wordt er meer en meer aandacht besteed aan jeugdinformatie. 

Voor deze toenemende aandacht zijn een aantal factoren verantwoordelijk (De Lange, 

Rutjes, 1994). In West – Europa leven we in een sterk groeiende kennis – en 

informatiemaatschappij. Dat is een eerste belangrijke factor die bijdraagt tot de 

groeiende aandacht voor jongereninformatie (Baars, 2000). De samenleving van 

vandaag wordt overspoeld met informatie. Geen enkele generatie was zo goed 

geïnformeerd als de onze (In Petto, 2003). De introductie van de moderne 

communicatie- en informatietechnologieën liggen hieraan ten grondslag. Zo is de 

elektronische snelweg al heel ver uitgebreid. Via internet en andere 

computernetwerken kunnen mensen in principe alle informatie raadplegen die er 

bestaat. Maar de informatie komt niet vanzelf ten goede aan alle burgers. De 

informatiesamenleving houdt dus het risico in van een scheiding tussen de ‘informatie - 

rijken’ en de ‘informatie - armen’. Bovendien bestaat het gevaar erin dat de kloof 

tussen de ‘weters’ en de ‘niet – weters’ almaar groter wordt (Delta, 2004). Het is in 

deze steeds complexer wordende samenleving dat jongeren hun weg moeten zien te 

vinden. Hiervoor is goed geïnformeerd zijn noodzakelijk (De Lange, Rutjes, 1994). 

 Een tweede factor die mede verantwoordelijk is voor de groeiende aandacht 

voor jeugdinformatie is het maatschappelijke individualiseringsproces. In vergelijking 

met vroegere jongere generaties wordt op de jongeren van vandaag steeds meer 

beroep gedaan op hun individualiteit. Zo geeft Tilanus (1997) aan dat jongeren, door 
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hun grotere zelfstandigheid, steeds meer geconfronteerd worden met een overvloed 

aan keuzes. Bovendien krijgen zij tegenwoordig meer en meer de kans om deze keuzes 

zélf te maken. De exclusiviteit die ouders vroeger hadden bij de beslissingen van 

jongeren is er niet altijd meer. Jongeren beslissen vaak autonoom en/of vragen raad 

aan anderen, vooral leeftijdgenoten. Jeugdinformatie vormt in dit aspect een 

noodzakelijk gegeven om jongeren hun weg te laten vinden in de samenleving en in 

hun zoektocht naar zelfstandigheid (Tilanus, 1997). 

 Ten derde verwijzen we naar de erkenning van het recht op informatie, 

gewaarborgd in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Dit verdrag erkent 

fundamentele rechten toe aan kinderen en jongeren. In verband met het recht op 

informatie vermeldt Artikel 17 het volgende (Unicef, 2001): 

  

De Staten die partij zijn, erkennen de belangrijke functie van de massamedia en 

waarborgen dat het kind toegang heeft tot informatie en materiaal uit een 

verscheidenheid van nationale en internationale bronnen, in het bijzonder informatie 

en materiaal gericht op het bevorderen van zijn of haar sociale, psychische en morele 

welzijn en zijn of haar lichamelijke en geestelijke gezondheid. 

 

 Een laatste factor die een belangrijke rol speelt in de stijgende aandacht voor 

jeugdinformatie zijn de ontwikkelingen in Europa. Jongereninformatie wordt met 

betrekking tot de Europese ontwikkelingen gebruikt als een stimulerende factor in de 

zogenaamde mobiliteit en identificatie met het nieuwe Europa (De Lange, Rutjes, 

1994; Katus e.a., 1992). 

3.2 Informatiebehoeften van jongeren 

Tijdens de adolescentieperiode doen er zich niet alleen ingrijpende veranderingen voor 

op fysiek en seksueel gebied. De groei van prepuberteit naar volwassenheid houdt ook 

psychologische ontwikkelingen in: jongeren vormen een persoonlijkheid, een eigen 

identiteit. Ze maken zich los van afhankelijkheidsrelaties en ontwikkelen zich tot meer 

autonome individuen (Kohnstamm, 2002). 

Als doelgroep van het jongereninformatiewerk wordt dan ook meestal gekozen voor de 

leeftijdscategorie 12 – 25-jarigen. In deze leeftijdsfase vindt er, meer dan in andere 

leeftijdsfasen, een oriëntatie plaats op de hen omringende wereld. Het is in deze 

leeftijdsperiode dat jongeren voor een aantal belangrijke stappen in hun leven staan. 
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Vele keuzes moeten worden gemaakt (zoals studie – en schoolkeuze, jobkeuze, 

aangaan van nieuwe relaties, enzovoort). Op deze momenten worden er dus gerichte 

informatie – en adviesvragen door de jongeren zelf gesteld (De Lange, Rutjes, 1994; 

Delta, 2004; Eryica, 2004; Europese Commissie, 2002; In Petto, 2003; Katus e.a., 

1992).  

 Daarnaast is er in de periode van 12 – 25 jaar ook sprake van een 

maatschappelijk socialisatieproces van de jongere. De Lange en Rutjes (1994) 

verwijzen in dit opzicht naar het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat een aantal 

socialisatietrajecten voor jongeren in deze leeftijdsperiode onderscheidt die in relatie 

tot jongereninformatievoorziening van betekenis zijn: 

1. Afsluiting van de scholingsperiode (waarbij de overgang van 

basisonderwijs naar voortgezet onderwijs een tussenstap is). 

2. De overgang van opleiding naar werk, ofwel het verkrijgen van een 

positie in het arbeidssysteem en het plannen van een loopbaan. 

3. Het verwerven van een eigen inkomen. 

4. Vorming van andere en nieuwe relatiepatronen (vriendenkring 

opbouwen, omgang met leeftijdsgenoten, samenwonen, trouwen). 

 

Elk traject brengt een grote informatiebehoefte van de jongere met zich mee. Er 

moeten immers heel wat keuzes worden gemaakt (opleiding, werk, relaties, 

huisvesting). Bovendien zijn de informatiebehoeften verschillend voor elke jongere. 

Sommige vragen worden bijvoorbeeld gesteld in functie van de te maken keuzes. 

Andere vragen ontstaan vanuit een probleem waarbij advies en overleg, en soms ook 

hulp, nodig is (De Lange, Rutjes, 1994). 

 De Lange en Rutjes (1994)onderscheiden drie leeftijdsperiodes met betrekking 

tot bovenvermelde trajecten: 12 tot 14 jaar, 14 tot 18 jaar en 18 tot 25 jaar. Op deze 

wijze kunnen de belevingswereld en de keuze – momenten van jongeren getypeerd 

worden. Belangrijk hierbij op te merken is dat er individuele verschillen kunnen 

optreden wat de genoemde overgangen betreft.  

 In de periode van 12 tot 14 jaar worden vooral belevingsgerichte vragen 

gesteld en dit over de thema’s relaties (ouders, docenten, leeftijdsgenoten), 

seksualiteit en seksuele identiteit, het lichaam en de maatschappelijke oriëntatie 

(rechten, plichten, e.d.). Het antwoord op hun vragen vinden zij vooral in hun sociale 

netwerk: ouders, school en vrienden. Daarnaast spelen ook de media en bijvoorbeeld 
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de Kindertelefoon een rol. Omdat de belevingsvragen oriënterend zijn van aard, 

kunnen hierop geen eenduidige antwoorden worden gegeven. Materiële vragen komen 

echter zo goed als niet aan bod. De Lange en Rutjes (1994) vermelden eveneens dat 

deze leeftijdsperiode een belangrijke fase is ter voorbereiding op het zelfstandig 

omgaan met informatie en de hierbij behorende vaardigheden. 

 In de fase van 14 tot 18 jaar maakt de oriëntatie uit de vorige fase plaats voor 

de praktijk. Jongeren van deze leeftijd beginnen te experimenteren met seksualiteit, 

relaties, uitgaan e.d. Eveneens kenmerkend aan deze periode is het losmakingproces: 

jongeren maken zich meer en meer los van de opvoeders. Daarnaast ontwikkelen zij 

ook een eigen sociaal netwerk (vriendengroep, uitgaansleven, e.d.), onafhankelijk van 

de ouders. In deze periode staan jongeren voor veel keuzes waardoor zij een grotere 

behoefte hebben aan inzicht in de mogelijkheden binnen de individuele situatie. Vragen 

over volgende onderwerpen komen in deze fase voornamelijk aan bod: studie – en 

beroepskeuze, werk, rechten en plichten, inkomen, gezondheid, vrije tijd en cultuur, 

eigen huisvesting. Van de jongeren die zich in deze leeftijdscategorie bevinden, wordt 

verwacht dat zij in staat zijn relevante informatie te verzamelen en op basis daarvan 

tot een keuze te komen. In tegenstelling tot de vorige fase zoeken jongeren in deze 

fase meestal zelf een antwoord op hun vragen en wordt het antwoord door de jongere 

zelf gegeven op basis van de oplossingen die verschillende informatiebronnen (ouders, 

vrienden, media e.d.) hebben gegeven. 

 Van jongeren tussen 18 en 25 jaar verwacht de samenleving dat zij autonoom 

kunnen handelen en functioneren. In deze fase staat het informatiezoekgedrag in het 

teken van het in de praktijk zelfstandig kunnen handelen. De vragen die deze jongeren 

stellen hebben betrekking op: het kiezen van een vervolgopleiding of afsluiting van de 

scholingsperiode, het zoeken en krijgen van een baan, het geheel zelfstandig wonen 

en leven, eigen inkomsten (kostwinner, uitkering en loon) en (vaste) relaties (kinderen, 

gezin, alleenstaand). 

 In deze leeftijdscategorie hebben jongeren meer nood aan meer gerichte, 

verdergaande informatie over allerlei zaken om zo goed mogelijk zelfstandig te 

functioneren. 

 Nu kan men zich de vraag stellen in hoeverre jongereninformatie een rol vervult 

voor de leeftijdsgroep beneden de 12 jaar. Zoals reeds eerder werd vermeld houden 

de specifieke informatiebehoeften in jongeren tussen 12 – 25 jaar verband met het 

zelfstandig functioneren van in het maatschappelijke leven. Kinderen onder de twaalf 
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jaar hebben nog geen gerichte informatie – en adviesvragen, zoals jongeren die 

hebben. De informatiebehoeften van kinderen is sterker basisvormend en pedagogisch 

van aard. Als er vragen zijn, worden die veelal door de verzorgers en / of ouders 

gesteld. Dit wil echter niet zeggen dat jongereninformatie niet van belang zou zijn voor 

kinderen jonger dan twaalf jaar. Jongereninformatie kan immers bijdragen door middel 

van informatieverstrekking aan de intermediairen van de kinderen. In die zin zou het 

een aanvulling kunnen zijn op de zogenaamde opvoedingsinformatie, als het gaat om 

de informatie die van belang is voor de periode ter voorbereiding op de volgende 

leeftijdsperiode (vanaf twaalf jaar) (De Lange, Rutjes, 1994). 

3.3 Jeugdinformatie 

3.3.1 Wat is informatie? 

Het begrip “informatie” werd reeds op vele verschillende manieren gedefinieerd. 

Vanuit de theorie van de voorlichtingskunde vermeldt Katus (1992) dat informatie vaak 

wordt omschreven als “dat wat geen feiten meer zijn en dat nog geen kennis is”. Aan 

de ene kant zijn er tal van (objectieve) feiten voorhanden, aan de andere kant is er 

een persoon die in ‘cognitieve onzekerheid’ verkeert en op zoek is naar feiten om zijn 

kennis aan te vullen. De cognitieve onzekerheid vormt hierbij de belangrijkste factor. 

Het veroorzaakt namelijk een zekere spanning die tot uiting komt in het 

informatiezoekgedrag. De cognitieve onzekerheid zorgt ervoor dat bepaalde delen uit 

de beschikbare gegevens worden opgenomen die vervolgens de aanwezige kennis 

aanvullen. Informatie is dus datgene wat aan de kennis wordt toegevoegd.  

De lange en Rutjes (1994) formuleren het op een andere wijze: 

 

Informatie is een boodschap, maar het heeft dan pas inhoud en krijgt dan pas waarde 

wanneer de ontvanger in staat is gesteld de betreffende gegevens te zoeken dan wel 

te ontvangen, te begrijpen en te vertalen naar zijn eigen situatie (het 

informatiezoekgedrag). 

 

Hieruit blijkt dus dat het noodzakelijk is dat jongeren leren hoe zij informatie moeten 

verwerven en gebruiken. Tegelijkertijd is het ook van groot belang dat de informatie 

moet worden aangepast aan de doelgroep, in dit geval de jongeren. Dit betekent dat 

de informatie afgestemd moet zijn op hun leeftijd, ontwikkelingsfase, 
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begripsvermogen, belangstelling en ervaring. Informatie heeft immers pas waarde en 

inhoud als de betrokkene ze kan ontvangen, begrijpen en kan vertalen naar de eigen 

leefwereld en/of situatie (In Petto, 2003; Katus e.a., 1992). 

3.3.2 Kijk op de jeugd 

Alle culturen hebben door de geschiedenis heen een eigen kijk op de jeugd gehad. Die 

kijk of visie was en is bepalend voor de interpretaties van gedragingen van de jeugd. 

Nu eens werd de jeugd aanzien als ‘een bron’ (bijvoorbeeld van energie, van 

arbeidskracht of van creativiteit), dan weer als ‘een fase’ waar mensen in hun 

ontwikkeling nu eenmaal doorheen moeten. Sommigen beschouwen de jeugd vooral 

als ‘een last’, anderen als een ‘object van zorg’, met een grote mate van 

afhankelijkheid (Ministerie van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur, 1993). 

In deze samenleving is de overheersende visie dat de jeugd de toekomst is. Jeugdigen 

van nu zijn de verantwoordelijken voor de samenleving van later. Investeren in de 

jeugd betekent dan ook investeren in de ontwikkeling en stabiliteit van de samenleving 

van morgen (Ministerie van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur, 1993). 

 Nog een andere en meer negatieve visie die over de jeugd bestaat, wordt 

beschreven door Hazekamp (2001): 

 

Generally speaking in the Russian and Dutch culture young people are considered to 

be adolescents, a special species of mankind, set apart from official society: they are 

seen as pupils who have to prepare themselves for an  adult future and as ‘objects’ of 

services and youth policy 

 

Wat opvalt, is dat er geen sprake is van de jongeren als burgers of partners met hun 

eigen ideeën en meningen, met hun eigen expertise. Jongeren worden beschouwd als 

een lagere rang. Hun eigen kracht en competentie worden gewoon genegeerd 

(Hazekamp, 2001).  

In het Vlaamse jeugdbeleidsplan worden jonge mensen daarentegen wél beschreven 

als burgers en volwaardige mede-eigenaars die men een stem moet geven in de 

maatschappij en die betrokken moeten worden bij de voorbereiding en uitvoering van 

het jeugdbeleid (JBP, 2006). 
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Maar het algemene discours over jongeren is vaak zeer problematisch en eerder 

negatief. Jongeren worden vaak als een probleem benaderd. Al te vaak wordt er een 

negatief beeld opgehangen van de jeugd. Jongeren komen vaak in beeld als 

amokmakers, individualisten of kuddebeesten die enkel een hype volgen. De jeugd is 

gulzig, onstuimig en onbezonnen. Allerlei eigenschappen worden uitvergroot en in een 

negatief daglicht gesteld (Delta, 2004). 

3.3.3 Het belang van jeugdinformatie 

Kinderen en jongeren ontvangen uit heel wat verschillende bronnen een overvloed aan 

informatie. Denk bijvoorbeeld maar aan banken, reclamebureaus, de media enzovoort. 

Ze worden letterlijk bedolven onder informatie over tal van onderwerpen. Er is een 

overaanbod aan informatie waardoor zij het bos door de bomen niet kunnen meer 

zien. Dit bemoeilijkt het nemen van de juiste beslissingen. Want niet alle informatie is 

even objectief en duidelijk, noch gerelateerd aan hun informatiebehoeften. Bovendien 

is de informatie niet altijd bereikbaar of toegankelijk. Jongeren hebben nood aan meer 

op hen toegespitste informatie om duidelijkheid te krijgen over wat hun mogelijkheden 

zijn en er vervolgens zelf iets mee te kunnen doen. Belangrijk is dat jongeren kunnen 

beschikken over objectieve en volledige informatie zodanig dat zij hun keuzes in alle 

vrijheid kunnen maken. Deze bevindingen tonen dus de noodzaak van 

jongereninformatie duidelijk aan. Adequate informatie is een eerste vereiste opdat 

jongeren hun weg in de huidige samenleving vinden (De Lange, Rutjes, 1994; Delta, 

2004; In Petto, 2003; Katus e.a., 1992; Tilanus, 1997). 

 Daarnaast draagt jongereninformatie niet alleen bij tot het bevorderen van 

participatie en het uitbreiden van de keuzemogelijkheden maar ook van het vergroten 

van hun emancipatie en zelfstandigheid (stichting Jeugdwelzijnsinformatie, 1990). Om 

gelijke kansen en de autonomie van jongeren te realiseren is dus een grondige 

uitbouw van jongereninformatie onontbeerlijk (Delta, 2004).  

Bovendien is er, volgens De Lange en Rutjes (1994) sprake van een 

maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van jongeren wat het 

informatieaanbod betreft. Deze verantwoordelijkheid is gebaseerd op de 

informatiebehoeften van de jongeren zelf, het optimaliseren van het maatschappelijk 

functioneren van jongeren en het recht van jongeren op informatie, verwoord in het 

Verdrag van de Rechten van het Kind. De belangrijkste dragers van deze 
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verantwoordelijkheid zijn de opvoeders, het onderwijs en de overheid. 

Jongereninformatie kan daardoor wel een bevoogdend karakter krijgen. 

3.3.4 Wat is jeugdinformatie? 

In het jeugdbeleidsplan 2006-2009 verstaat men onder ‘jeugd’ alle kinderen en 

jongeren tussen de 0 en 25 jaar. Ongeveer dertig procent van de Vlamingen behoort 

tot die groep (JBP, 2006). Onder jeugdinformatie verstaat men informatie gericht aan 

jongeren van 12 tot 25 jaar, die hen in staat stelt de juiste keuzes te maken en zo een 

evenwichtige ontwikkeling naar volwassenheid mogelijk maakt (Baars, 2000; Bjone, 

2004; De Lange, Rutjes, 1994; Europese Commissie, 2002; Europese Commissie, 

2003a). Hiervoor is het belangrijk dat jongeren op het juiste moment en in de juiste 

omgeving kunnen beschikken over informatie in een op hen toegesneden vorm. Ook is 

het van belang dat zij de gevraagde en ongevraagde informatie kunnen beoordelen om 

daaruit een selectie te maken (De Lange, Rutjes, 1994; Delta, 2004; Europese 

Commissie, 2002; In Petto, 2003; Katus e.a., 1992). 

Bovendien hebben kinderen en jongeren een recht op informatie. Dit wordt 

gewaarborgd in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (De Lange, Rutjes, 1994; 

Gemeenschapsonderwijs, 1989; Peeters, 2004; Unicef, 2001). 

Men wijst erop dat de informatie van de overheid ten aanzien van de jongeren 

heel vaak een preventieve doelstelling heeft (Delta, 2004). Bovendien vertrekt deze 

preventie zelden vanuit een positieve kijk. De overheid meent dat zij de jeugd voor 

alles en nog wat moet beschermen. Een aantal thema’s die dikwijls worden aangehaald 

zijn aids, roken, ongewenste zwangerschap, pedofielen enzovoort. Maar jongeren 

kunnen slechts meningen ontwikkelen, keuzes maken en waarden integreren door 

bepaalde confrontaties en ervaringen tegen te komen op hun weg naar volwassenheid. 

Met andere woorden, kinderen en jongeren moeten groeien naar volwassenheid. 

Daarom is het zeer belangrijk dat informatie-initiatieven naar jongeren veel meer 

gericht zijn op enerzijds emancipatie en ontplooiing en anderzijds op het vergroten van 

de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van jongeren (Delta, 2004). Minder informatie 

moet uitgaan naar preventie, bescherming en repressie. Informatieverstrekking heeft 

dus in de eerste plaats niets te maken met hulpverlening. Ook preventie ziet men niet 

als een primaire doelstelling, ook al heeft het ongetwijfeld een preventief effect op 

lange termijn. Jongereninformatie is veeleer bedoeld om de kennis te doen toenemen 
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en ontplooiingskansen te bieden, dan om hulp te verlenen en preventief op te treden 

(Delta, 2004).  

De Lange en Rutjes (1994) benadrukken tevens dat jeugdinformatie het 

inzichtelijk maken en het vergroten van de kansen en de keuzemogelijkheden van 

jongeren beoogt. Op die manier draagt jeugdinformatie er toe bij dat jongeren 

zelfstandig keuzes kunnen maken met betrekking tot de inrichting van hun leven. 

Daarom kan jongereninformatie eerder als een middel worden beschouwd en niet als 

een doel op zich: 

 

informatie die op de leefwereld van jongeren betrekking heeft en die hen een 

kwaliteitsvol overzicht geeft van de verschillende mogelijkheden en kansen. Het gaat 

uit van de eigen behoeften, interesses en vragen van jongeren zelf en is zo cliënt – 

georiënteerd. Om zo goed mogelijk in te spelen op deze behoeften, interesses en 

vragen moet het aanbod zo divers mogelijk gehanteerd worden en in de eerste plaats 

inspelen op de scharniermomenten in het leven van jonge mensen. (In Petto, 2003) 

 

Er moet dus worden gestreefd naar een zo volledig mogelijk informatieaanbod. Het 

actualiteitsgehalte, de betrouwbaarheid, de onpartijdigheid, de bruikbaarheid, de 

toegankelijkheid en overzichtelijkheid vormen hierbij zeer belangrijke voorwaarden 

waaraan het informatieaanbod moet voldoen (Delta, 2004; In Petto, 2003). 

Kwaliteitsvolle informatie impliceert dat de informatie aan een aantal 

kwaliteitscriteria dient te beantwoorden (Bjone, 2004; De Lange, Rutjes, 1994; Delta, 

2004; Eryica, 2004; Europese Commissie, 2002; Europese Commissie, 2003a; In Petto, 

2003; Katus e.a., 1992). Jeugdinformatie moet eerst en vooral correct en objectief zijn. 

Het is belangrijk dat er meerdere invalshoeken (of verschillende visies) naast elkaar 

worden geplaatst en dat gekleurde informatie wordt vermeden. Daarnaast is het van 

belang dat de meest recente informatie wordt aangeboden (actualiteit), dat er 

verschillende aspecten aan bod komen in de informatie (volledigheid) en dat de 

informatie gerelateerd moet zijn aan de behoeften en interesses van de jongeren, aan 

hun leefwereld en maatschappelijke positie (relevantie). Ten laatste dient de informatie 

overzichtelijk en aantrekkelijk te worden weergegeven. Dit betekent dat de informatie 

zowel naar inhoud, lay – out, taal als naar stijl dient te beantwoorden aan de 

leefwereld van de jongeren. 
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3.3.4.1 Jongereninformatie en jongerenparticipatie – Infoparticipatie 

Bij het informeren en ondersteunen van jongeren over hun mogelijkheden en kansen 

om hun leven zelf richting te geven kan in de huidige tijdsgeest het onderwerp 

jongerenparticipatie niet ontbreken (Stuurgroep Working Together, 2000). Participatie 

van jongeren - deelname aan het maatschappelijk leven en inspraak op ontwikkelingen 

en besluitvorming - wordt op alle niveaus en in alle sectoren van het maatschappelijke 

leven steeds belangrijker (de Winter, 1995; Stuurgroep Working Together, 2000) en 

wordt omschreven als een fundamenteel burgerrecht, ook voor kinderen en jongeren 

(Hart, 1992; 1997). Het participatieaspect staat ook centraal in het jeugdbeleidsplan 

2006-2009 van de Vlaamse Regering. Hierin wordt gesteld dat participatie zowel een 

doel als een middel is van het jeugdbeleid. De leefwereld van de jongeren vormt de 

invalshoek van waaruit doelstellingen worden geformuleerd, maatregelen worden 

genomen en acties worden uitgevoerd (JBP, 2006). In dit onderdeel wordt het belang 

van participatie in relatie tot jeugdinformatie nader bekeken.  

Jongerenparticipatie is nog volop in ontwikkeling binnen het jongereninformatiewerk 

(Stichting Quia, 2003). Informatieverstrekkers hebben steeds meer oog voor de 

betrokkenheid van jongeren (Europese Commissie, 2002). Zo stelt men vaak twee 

aspecten centraal: informatie en participatie. Men is van mening dat deze concepten 

door elkaar lopen. Het ene is een (kwaliteits)voorwaarde voor het andere en beide zijn 

gelinkt aan een proactief jeugdbeleid (Hazekamp, 2001; In Petto, 2003; Stuurgroep 

Working Together, 2000). Proactie wordt als volgt gedefinieerd (In Petto, 2003): 

 

Een actie die vertrekt vanuit een positieve ingesteldheid ten opzichte van jongeren en 

het thema. En dus niet vanuit een problematiek. Het gaat over de problemen die mèt 

jongeren in kaart worden gebracht. En niet over de problemen vàn jongeren die 

worden ingevuld door volwassenen, de politiek of de samenleving. 

 

Informatie wordt vaak beschouwd als een voorwaarde tot jongerenparticipatie 

(Bjone, 2004; Delta, 2004; Europese Commissie, 2001; In Petto, 2003; Stuurgroep 

Working Together, 2000). Om de maatschappelijke participatie en de integratie te 

bevorderen is het noodzakelijk dat jongeren worden geïnformeerd. Het belang van 

jongereninformatie werd reeds toegelicht. Zo werd aangehaald dat jongereninformatie 

bedoeld is om jonge mensen de juiste maatschappelijk-relevante informatie ter 

beschikking te stellen, hen wegwijs te maken in de samenleving, hen in staat te stellen 
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eigen keuzes te maken, hun zelfstandigheid en eigen probleemoplossend vermogen te 

vergroten om zo uiteindelijk hun maatschappelijke participatie en integratie te 

bevorderen (In Petto, 2003). Jeugdinformatie levert met andere woorden een bijdrage 

tot participatie binnen de micro- en macrosamenleving. Voordat een mens zich een 

mening kan vormen over een bepaald thema moet hij/zij eerst goed geïnformeerd zijn 

over de verschillende aspecten van het probleem (In Petto, 2003). Het belang van 

jongereninformatie in het proces van participatie is daarmee evident: “het creëert de 

voorwaarden voor de participatie van de jeugd aan de samenleving” (Stuurgroep 

Working Together, 2000). Jeugdinformatie biedt jongeren immers de mogelijkheid zich 

te oriënteren op wat de samenleving te bieden heeft en wat men als jongere kan 

bijdragen aan de samenleving (Tilanus, 1997).  

Het is noodzakelijk dat jongeren, in een voortdurend veranderende samenleving, over 

de nodige informatie en kennis beschikken opdat zij als actieve burgers op een 

volwaardige manier kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. Of zoals de 

Vlaamse regering het stelt in de beleidsnota jeugd (Anciaux, 2004): 

 

Informatie is een zeer belangrijk instrument in de ontwikkeling van actief burgerschap 

met het oog op de bevordering van de civil society en sluit aan bij de visie van de 

Vlaamse Jeugdraad, die empowerment van kinderen en jongeren vooropstelt. Twee 

belangrijke voorwaarden hiervoor zijn immers mondige burgers en voldoende kennis 

bij de jeugd.” 

 

Jongerenparticipatie wordt ook op het Europese niveau hoog in het vaandel 

gedragen. Dit komt tot uiting in het Witboek “A new impetus for European youth”. 

Daarin wordt benadrukt dat participatie niet kan worden gescheiden van 

jeugdinformatie. Informatie is immers een voorwaarde voor hun participatie aan het 

publieke leven en een instrument dat de ontwikkeling van actief burgerschap 

representeert (Europese Commissie, 2001). In een follow-up van het Witboek “Een 

nieuw elan voor Europa’s jeugd” van de Europese Commissie komt de link tussen 

informatie en participatie opnieuw duidelijk naar voor. Zo meldt de Europese 

Commissie dat “wanneer jongeren een volwaardiger rol krijgen toegedeeld en meer 

informatie verkrijgen draagt dat bij tot de bredere doelstelling van het actief 

burgerschap” (Europese Commissie, 2003b). Informatie is een eerste vereiste voor 
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participatie, zo stelt de Europese Commissie in het follow-up van het Witboek 

(Europese Commissie, 2003b): 

 

Door informatie af te stemmen op de behoeften van jongeren kunnen zij beter 

deelnemen aan het openbare leven en een actieve burgerschapszin ontwikkelen. Dit is 

een eerste vereiste om te kunnen participeren. 

 

Informatie bevordert dus participatie, maar de omgekeerde relatie geldt ook (Bjone, 

2004; Europese Commissie, 2002; Europese Commissie, 2003b; In Petto, 2003; Raad 

van de Europese Unie, 2003; Stuurgroep Working Together, 2000). Met betrekking tot 

het informatieconcept stelt de Europese Commissie dan ook als gemeenschappelijke 

doelstelling de rol van de jongeren bij de formulering en verspreiding van informatie te 

bevorderen. Op die manier kan de toegang tot kwalitatief hoogstaande informatie voor 

jongeren verbeterd worden om zo hun deelname aan het openbare leven te 

bevorderen (Europese Commissie, 2003b). Bij de ontwikkeling van informatiemateriaal 

moeten jongeren dus als actieve partners worden betrokken en dit bij de verschillende 

deelfacetten: de informatiegaring, het in kaart brengen van het thema, de vertaling 

naar de doelgroep, de verspreiding van de informatie enzovoort (Bjone, 2004; 

Europese Commissie, 2003a; In Petto, 2003; Stuurgroep Working Together, 2000). 

Een adequate inbreng van jongeren in het aanbod van jeugdinformatie is dus 

belangrijk om op die manier begrijpelijk en gebruiksvriendelijk materiaal ten behoeve 

van jeugdinformatie te vervaardigen dat is afgestemd op de noden van de jongeren. 

Ook kan jeugdinformatie zo specifiek gericht worden op bepaalde groepen jongeren, 

vooral kansarme jongeren (Europese Commissie, 2003b; Raad van de Europese Unie, 

2003). Het uitgangspunt van de betrokkenheid van jongeren aan het informatieaanbod 

is de overtuiging dat jonge mensen het best weten aan welke informatie zij nood 

hebben en hoe deze informatie gepresenteerd moet worden (Bjone, 2004). 

Ook op nationaal niveau beschouwt men jongerenparticipatie als een 

noodzakelijk kwaliteitscriterium van jongereninformatie. De Vlaamse regering spreekt 

van de “5 b’s” wat de kwaliteitscriteria van jeugdinformatie betreft: bruikbaar, 

beschikbaar, begrijpbaar, betaalbaar en bereikbaar. Een zesde ‘b’ kan daaraan 

toegevoegd worden, zo geeft men aan. In dit geval gaat het over de betrokkenheid 

van jongeren (Europese Commissie, 2002). Deze betrokkenheid van jongeren is zeer 

belangrijk op verschillende vlakken. Kinderen en jongeren worden vaak geïnformeerd 
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over thema’s die volwassenen belangrijk vinden. Het perspectief van de jongeren 

wordt vaak verwaarloosd. Om te weten over welke thema’s jongeren geïnformeerd 

moeten worden is de voeling met hun leefwereld en de grote diversiteit onder hen 

noodzakelijk (Europese Commissie, 2002). Alleen zo kan men informeren over thema’s 

die aansluiten bij de interesses en de leefwereld van de jongeren (Delta, 2004; 

Europese Commissie, 2002; In Petto, 2003; XXX). De betrokkenheid van jongeren is 

hierbij van cruciaal belang.   

Om alle jongeren te bereiken moet men rekening houden met de heterogene 

samenstelling van de doelgroep jongeren. Informatie die enkel gericht is op maat van 

de gemiddelde jongere mist soms zijn doel. Om zeer uiteenlopende doelgroepen 

adequaat te informeren is ook in dit geval de betrokkenheid van de doelgroep 

onontbeerlijk (Europese Commissie, 2002). 

Verschillende participatie-intiatieven worden opgezet. Heel wat lokale 

jongereninformatiecentra gebruiken focusgroepen om feedback te krijgen over hun 

strategieën en methoden. De meeste centra beschikken over vrijwilligers die dezelfde 

leeftijd hebben als de doelgroep. Ook bestaan er in heel wat landen jeugdraden of 

jeugdgroepen die betrokken zijn in het management en de coördinatie van de lokale 

jongereninformatiecentra (Bjone, 2004). In Vlaanderen blijven de participatie-

initiatieven echter al te vaak beperkt tot de betrokkenheid van de jongeren bij de 

vormgeving en veel minder bij de inhoudsbepaling ervan, zo geeft de Vlaamse regering 

aan in een rapport dat bestemd is voor de Europese Commissie (Europese Commissie, 

2002). 

3.3.4.2 Jeugdinformatie versus volwasseneninformatie  

Men kan zich de vraag stellen in welk opzicht jongereninformatie verschilt van 

(volwassenen)informatie? Volgens Katus (1992) manifesteert het verschil zich op drie 

dimensies: 

 Eerst en vooral is er bij jongereninformatie sprake van een educatieve 

dimensie. In tegenstelling tot volwassenen zijn jongeren nog niet van alle markten 

thuis. Ze zijn nog in de groei en vallen onder de categorie ‘starters’ of ‘beginners’. Zo 

ook op het gebied van de informatiemarkt. Daarom moet men jongeren de 

gelegenheid en ondersteuning geven om zich in het informatie zoeken of informatie 

verwerven te bekwamen. 
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 Ten tweede verschillen de informatievragen van jongeren van de 

informatievragen van volwassenen. De keuzes en problemen waarmee jongeren 

worden geconfronteerd gaan over andere thema’s dan bij volwassenen. Daarnaast 

verschilt ook de aard van de vragen. Zo worden de informatievragen van jongeren 

gekenmerkt door tamelijk open vragen. 

 Een laatste belangrijke dimensie waarop jongereninformatie en 

volwasseneninformatie verschillen, betreft de vormgeving en presentatie. 

Jongereninformatie kenmerkt zich, in tegenstelling tot volwasseneninformatie, door 

een experimentele vormgeving. De ‘verpakking’ van de informatie moet voor jongeren 

aantrekkelijk en toegankelijk worden voorgesteld.  

3.3.4.3 Jeugdinformatie of jeugdvoorlichting? 

Volgens Katus (1992) heeft de Nederlandse samenleving een bepaalde vorm van 

communicatie voortgebracht die door de Nederlanders voorlichting wordt genoemd. 

Men kan zeggen dat het hier om een specifiek Nederlands verschijnsel gaat. De 

vertaling van ‘voorlichting’ in vreemde talen levert dan ook problemen op. Zo wordt 

‘voorlichting’ door de Britten ‘guidance, ‘education’, ‘instruction’, ‘extension’ of 

‘information’ genoemd.  

 Om tot een beter begrip van voorlichting te komen, is het volgens Katus van 

belang de samenhang tussen problemen en voorlichting tot uitgangspunt te nemen. 

Deze samenhang bestaat erin dat problemen voorlichting doen ontstaan doordat men 

bij problemen naar voorlichting grijpt. Voorlichting is dus een middel voor 

probleembestrijding. 

 Uitgaande van de samenhang tussen problemen en voorlichting definieert Katus 

(1992) voorlichting als: 

 

een modaliteit van sociale communicatie waarbij stelselmatig wordt gestreefd 

naar overdracht van informatie teneinde de ontvanger in staat te stellen tot 

bewuste en zelfstandige mening – en / besluitvorming met betrekking tot een 

concreet probleem. 

 

Voorgaande definitie impliceert dat manipulatie of bevoogding buiten de grenzen van 

voorlichting vallen. Wanneer het betreffende probleem daarentegen objectief en 

stochastisch van aard is - dit wil zeggen wanneer het om een probleem gaat waarvan 
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de betrokkene zich niet bewust is en dat zich in de toekomst wel eens zou kunnen 

voordoen  - is er wél sprake van persuasieve voorlichting of bevoogding. In dergelijke 

probleemsituatie kan het nodig zijn om mensen van het probleem bewust te maken en 

tot een bepaald gedrag te bewegen. Hier is dus wel sprake van enige vorm van 

bevoogding. Een aantal voorbeelden zijn de bewustmaking van de milieuproblematiek 

en het aanzetten van milieuvriendelijk gedrag.   

 Katus (1992) hanteert voor de afbakening van het begrip jongereninformatie 

het gegeven dat jongeren zelf om informatie vragen en niet om voorlichting. 

Bovendien vermeldt hij dat voorlichting door volwassenen wordt bedacht waarvan het 

doel bestaat uit het afleren van nadelig gedrag en het aanleren van gunstig geacht 

gedrag.   

Daarnaast is hij van mening dat jongereninformatie zowel maatschappelijke informatie 

voor de jeugd als voorlichting bevat. Met maatschappelijke informatie worden 

objectieve feiten, zonder sturing bedoeld. Bij voorlichting is er sprake van sturing om 

de ontvanger behulpzaam te zijn bij kennisverwerving, meningsvorming, 

besluitvorming en gedragsverandering. Volgens Katus (1992) liggen informatie en 

voorlichting in elkaar verlengde. Hij gebruikt de termen ‘jeugdinformatie’ en 

‘jeugdvoorlichting’ dan ook als synoniemen. Volgens hem kunnen de termen 

verschillend zijn, maar verwijzen ze naar hetzelfde terrein. De auteur citeert in dit 

opzicht ook de heer d’ Ancona, toenmalige Minister van Welzijn, Volksgezondheid en 

Cultuur (1990) (Katus e.a., 1992): 

 

Voorlichting en informatie zijn niet altijd gemakkelijk te onderscheiden, de termen 

worden in het spraakgebruik door elkaar gebruikt; in het begrip jeugdinformatie dat ik 

gebruik, vallen ze samen.”  

 

Waarom werd het begrip ‘jeugdinformatie’ geïntroduceerd? Volgens Katus is de 

opkomst van de term ‘jeugdinformatie’ een uitvloeisel van de aandacht voor 

jeugdvoorlichting op Europees niveau. ‘Youth information’ werd vertaald als 

‘jeugdinformatie’. Een andere factor die hierbij een rol zou spelen, is het feit dat 

voorlichting voor velen gelijk staat aan het voeren van campagnes. Jeugdinformatie 

wordt gebruikt om aan te geven dat het om meer gaat dan campagnes. Katus (1992) 

vermeldt dat een deel van de algemene informatie aan jongeren wordt aangeboden in 

de vorm van voorlichting. Daarnaast wordt er ook van multimediale 
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voorlichtingscampagnes gesproken, gericht op grote groepen jeugdigen, rond thema’s 

als AIDS, drug – en drankgebruik, bestrijding van veelvoorkomende criminaliteit, 

enzovoort. Dit heeft als gevolg dat voorlichting geassocieerd wordt met bevoogding. 

Maar jeugdvoorlichting beperken tot massamediale voorlichtingscampagnes is volgens 

Katus (1992) onterecht.  

Een laatste factor die volgens Katus een rol zou spelen in de opkomst van de term 

‘jeugdinformatie’ is de neutraliteit die doorklinkt in het begrip ‘informatie’. 

 In tegenstelling tot Katus (1992) benadrukt Baars (2000) dat er een 

onderscheid moet worden gemaakt tussen voorlichting en informatie geven. Het 

onderscheid tussen beide vormen van communicatie is zeer klein. Volgens deze auteur 

is voorlichting een vorm van informatie geven, waarbij de zender meer aan het woord 

is dan de ontvanger. Informatie geven, daarentegen,  gebeurt in een 

informatievragend gesprek, waarin de cliënt om informatie vraagt en de informatie 

medewerker die informatie geeft. Er is dan meer evenwicht in de inzet en het initiatief 

van cliënt en medewerker dan bij een voorlichtingsgesprek, waarbij de 

informatiemedewerker meer aan het woord is. Deze lijn kan doorgetrokken worden 

naar jeugdvoorlichting en jeugdinformatie. 

 Samenvattend kan men dus stellen dat jongereninformatie een ruimere 

betekenis heeft dan jeugdvoorlichting. Voorlichting bestaat altijd uit een informatieve 

boodschap. Informatie bestaat daarentegen niet altijd uit voorlichting. Men kan dus 

stellen dat jeugdvoorlichting een deel vormt van jeugdinformatie.  

3.4 Jongereninformatiewerk 

3.4.1 Kenmerken van het jongereninformatiewerk 

Volgens De Lange en Rutjes (1994) bestaat het jongereninformatiewerk voor het 

grootste deel uit het verstrekken van informatie en adviezen aan jongeren. In principe 

gaat het om het verstrekken van informatie en het geven van vrijblijvend advies, 

waarbij de vervolghandelingen volledig afhankelijk zijn van datgene waar de vrager 

voor kiest.  

 Daarnaast heeft het jongereninformatiewerk een ondersteunende en sturende 

rol met betrekking tot het informatiezoekgedrag van jongeren. Jongeren moeten 

gestimuleerd worden om zelf op zoek te gaan naar de informatie die zij nodig hebben 

en ze moeten leren het informatiemateriaal te hanteren.  
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 Bovendien is de aard van het jongereninformatiewerk vraaggestuurd: het 

centraal stellen van de vraag van de jongere wordt als uitgangspunt genomen en er 

wordt een directe en zakelijke aanpak gehanteerd. De vrager krijgt direct een 

antwoord op zijn vraag.  

 Het informatiewerk kenmerkt zich eveneens door vaak korte, snelle en 

eenmalige contacten. 

3.4.2 Doelstelling 

Het jongereninformatiewerk stelt twee doelstellingen voorop (De Lange, Rutjes, 1994; 

Tilanus, 1997). In de eerste plaats is het de bedoeling om jongeren de gelegenheid te 

geven om zich op de hoogte te stellen van de voor hen belangwekkende informatie 

zodat zij in staat worden gesteld keuzes te maken. Daarnaast heeft het 

jongereninformatiewerk ook als taak om zowel de individuele als de collectieve 

behoeften en belangen van jongeren te signaleren en hierop middels advisering, 

bemiddeling en preventie-activiteiten in te spelen, dan wel de noodzakelijke 

voorwaarden hiervoor tot stand brengen. 

 

3.4.3 Informatievoorzieningen 

Het informeren en adviseren is altijd al een taak geweest van vele jeugdhulpverleners 

en maatschappelijk werkers. Zo hadden de Jongeren Advies Centra bij hun oprichting 

het informeren en adviseren van jongeren al tot doel. Het informeren van jongeren in 

aparte voorzieningen heeft een jonge geschiedenis. In het begin van de jaren negentig 

werd gestart met de uitbouw van een netwerk van jongereninformatiepunten (JIP’s) 

om zo tegemoet te komen aan de ontwikkeling van jongereninformatie die aansluit bij 

de informatiebehoeften van jongeren. Het gaat om laagdrempelige voorzieningen 

waarin het jongereninformatiewerk losgekoppeld is van andere vormen van zorg en 

hulp (Delta, 2004). JIP’s zijn ‘verzamelpunten’ van alle voorkomende en voor jongeren 

relevante informatie die nodig is om de doelstellingen van het jongereninformatiewerk 

te realiseren (De Lange, Rutjes, 1994). Het gaat erom dat jongeren de juiste 

informatie, op het juiste moment en in de juiste omgeving dienen te ontvangen. 

Volgens De Lange en Rutjes (1994) lijkt het realiseren van een totaalaanbod aan 

jongereninformatie binnen één voorziening hiervoor het meest geschikte middel te zijn. 
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Bovendien stellen JIP’s zich op als een vanzelfsprekende en natuurlijke voorziening 

voor jongeren: een eerste antwoord bij moeilijke vragen. Niet alleen jongeren, maar 

ook intermediairen - personen die in contact staan met jongeren zoals leerkrachten, 

jeugdwerkers en hulpverleners - kunnen met hun vragen terecht bij een 

jongereninformatiepunt (Delta, 2004).  

Dergelijke informatiecentra wordt door Eryica, het Europese netwerk van nationale 

netwerken van jongereninformatiepunten, ‘generalist youth information centres’ 

genoemd. Deze centra worden onderscheiden van de ‘Specialised information centres’. 

Zulke centra informeren jongeren – of het publiek in het algemeen – enkel over het 

specifiek domein waarvoor deze centra bevoegd zijn (Eryica, 2004).  

 Het initiatief voor dit netwerk van JIP’s werd genomen door de Vereniging 

Vlaamse jeugddiensten en – consulenten (VVJ) en de toenmalige Federatie van 

Jongeren Informatie – en Adviescentra (FJIAC). De VVJ is de koepelorganisatie van de 

gemeentelijke jeugddiensten en de FJIAC was indertijd de koepelorganisatie van de 

JAC’s. De samenwerking van de initiatiefnemende organisaties werden geformaliseerd 

in Delta vzw. Deze organisatie stimuleert en ondersteunt in de eerste plaats de 

oprichting van JIP’s in gemeentelijke jeugddiensten en JAC’s. Bovendien is Delta het 

belangrijkste knooppunt wat de informatiedistributie aan de JIP’s betreft. Momenteel 

wordt Delta bestuurd door een afvaardiging van de JIP’s en van VVJ, JINT en 

Jeugdwerknet (Delta, 2004). 

 Belangrijk te vermelden is dat de jongereninformatiepunten (JIP’s) een 

ingebedde voorziening zijn. Dit ingebedde aspect staat centraal. JIP’s vormen steeds 

een explicitering van een functie in een bestaande voorziening (jongereninformatie) en 

streven niet naar een afzonderlijk te subsidiëren voorziening of naar een autonome 

voorziening. Zij zijn ingebed in het Centrum Algemeen Welzijnswerk, een 

gemeentelijke jeugddienst of een JAC. Men kan ze ook terug vinden in een 

jeugdcentrum of een bibliotheek. Voor sommige diensten is jongereninformatie een 

prioriteit, anderen kiezen alleen voor het beschikbaar stellen van de informatie (Delta, 

2004). Ook Tilanus (1997) wijst erop dat het niet de bedoeling is dat er aparte 

organisaties voor informatie worden opgericht, maar dat ze worden ondergebracht bij 

bestaande organisaties.  

 De meerwaarde van een jongereninformatiepunt ligt in de mogelijkheid 

verbanden te leggen tussen informatiebehoeften van jongeren op de verschillende 
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leefgebieden. Een dergelijke specifieke voorziening maakt het daarenboven mogelijk 

een zekere deskundigheid op te bouwen en uit te dragen (De Lange, Rutjes, 1994). 

 

De Lange en Rutjes (1994) formuleren een aantal uitgangspunten die van toepassing 

zijn op informatievoorzieningen. Een jongereninformatievoorziening (of 

jongereninformatiepunt): 

 dient in te spelen op de informatiebehoeften van jongeren en op het 

recht op informatie en moet uitgaan van de maatschappelijke noodzaak 

hiervan. 

 moet bijdragen aan het vergroten van de kennis van jongeren en aan 

het bevorderen van het zelfstandig maken van keuzes door jongeren.   

 moet op een begrijpelijke wijze en in een sfeer van herkenning en 

vertrouwen correcte en voor de jongeren relevante informatie 

verstrekken, eventueel aangevuld met advies of de nodige begeleiding.  

 moet gericht zijn op het verzamelen, selecteren, produceren, 

presenteren en distribueren van informatiemateriaal, waarbij gebruik 

wordt gemaakt van de meest geschikte informatiebronnen en 

mediakanalen. 

 dient eveneens in te gaan op de kennis en sociale vaardigheden van de 

individuele jongeren, met specifieke aandacht voor meisjes, allochtone 

en laaggeschoolde jongeren. 

 dient gericht te zijn op het aangaan en onderhouden van netwerken en    

samenwerkingsverbanden. 

 dient zorg te dragen voor de noodzakelijke voorwaarden, zoals 

registratie, onderzoek, organisatie, PR en publiciteit, 

deskundigheidsbevordering en   werkontwikkeling. 

 

Zoals reeds werd aangehaald (zie 3.3.3) ontvangen jongeren uit allerlei richtingen 

informatie. Zowel personen binnen het sociale netwerk (ouders, vrienden, 

leerkrachten, enzovoort), als vele maatschappelijke instanties geven jongeren, 

gevraagd en ongevraagd, informatie en adviezen over allerlei onderwerpen en via zeer 

veel verschillende kanalen (De Lange, Rutjes, 1994; Delta, 2004). Het 

informatieaanbod is dus in principe ongestuurd. Aangezien JIP’s gespecialiseerd zijn als 

bemiddelaars tussen een overaanbod van informatie, informatiedragers en jongeren 
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dragen zij bij tot de realisatie van een gericht en overzichtelijk totaalaanbod en kan er 

dus enige sturing en structuur gegeven worden aan jongereninformatie. De 

bemiddeling krijgt overigens gestalte door (Delta, 2004) het screenen en filteren van 

informatie op basis van diverse kwaliteiten, het her- en vertalen van de beschikbare 

informatie voor jongeren en het produceren van informatie voor jongerenspecifieke 

aspecten waarvoor geen kant en klare informatie beschikbaar is.  

3.4.4 Activiteiten 

In tegenstelling tot de Zuid-Europese landen waar de informatiecentra zich perken tot 

louter informatieverstrekking, wordt in België en omringende landen, zoals Nederland, 

Duitsland, Engeland en Ierland, de informatieve functie uitgebreid met andere 

interventies: advisering, bemiddeling, verwijzing, voorlichting, dienstverlening, 

consultatie, signalering, belangenbehartiging en indirecte functies (Baars, 2000; De 

Lange, Rutjes, 1994; Delta, 2004; Katus e.a., 1992; Stichting Quia, 2003; Tilanus, 

1997). Deze activiteiten worden hieronder kort toegelicht (Baars, 2000; De Lange, 

Rutjes, 1994; Stichting Quia, 2003; Tilanus, 1997). 

3.4.4.1 Informatieverstrekking: 

Activiteiten gericht op het vrij beschikbaar stellen van gegevens aan personen, om 

deze personen zelf een antwoord te laten vinden op de bij hen aanwezige vragen. 

3.4.4.2 Advisering 

Verstrekken van de op de individuele vrager toegespitste informatie en bespreken van 

de verschillende mogelijkheden tot handelen, zodanig dat de vrager in staat wordt 

gesteld zijn keuze te bepalen. Bij advisering wordt dus de algemene informatie vertaald 

naar de individuele situatie van de jongere. In sommige gevallen kan uit de advisering 

ook een concrete ondersteuningsvraag voort komen, bijvoorbeeld het helpen schrijven 

van een sollicitatiebrief of het voorbereiden van een gesprek bij een instantie. 

3.4.4.3 Bemiddeling 

Activiteiten gericht op het direct ondersteunen van individuele personen die bepaalde 

zaken met of bij derden willen bereiken. Activiteiten in het kader van bemiddeling gaan 

verder dan het verstrekken van een advies. Bij een advies wordt het werkelijke 
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handelen overgelaten aan de jongere. Bij bemiddeling is er sprake van twee partijen 

die de dienstverlener bij elkaar probeert te brengen. 

3.4.4.4 Verwijzing 

Activiteiten gericht op het verwijzen naar die instanties of instellingen die op specifieke 

terreinen deskundig of bevoegd zijn. Verwijzing is een belangrijke functie binnen het 

jongereninformatiewerk. Elke instantie die een informatieve functie heeft, krijgt 

eveneens te maken met vragen die buiten de mogelijkheden van de voorziening liggen. 

Een verwijzing kan direct tot stand worden gebracht, maar ook na het verstrekken van 

informatie en advies. Voor volgende onderwerpen bestaan gespecialiseerde instanties: 

hulpvragen op psychosociaal vlak, vakbondswerk, te volgen juridische procedures, 

informatie betreffende uitkeringen, woningtoewijzing, e.d.   

3.4.4.5 Voorlichting 

Activiteiten gericht op het verstrekken van informatie aan groepen of personen om de 

kennis te vergroten, de personen in kwestie te stimuleren in een gewenste richting en 

te helpen bij het maken van keuzes en besluitvorming. Over het algemeen vinden deze 

activiteiten plaats met groepen jongeren of intermediairen. Afhankelijk van het thema 

en het doel van de voorlichting zal deze doelgroep verschillen. 

3.4.4.6 Dienstverlening 

Activiteiten gericht op het leveren van concrete diensten aan personen als middel om 

jongeren in contact te brengen met de informatievoorziening. Voorbeelden zijn 

kamerbemiddeling, condoomverkoop, kaartverkoop voor popconcerten, enzovoort. 

3.4.4.7 Consultatie 

Het vragen van ondersteuning van andere dienst – en hulpverleners bij 

informatieverstrekking, begeleiding en/of behandeling van personen/cliënten. 

Consulteren en geconsulteerd worden zijn veel voorkomende activiteiten van een 

jongereninformatievoorziening, een verzamelplek waar alle informatie die voor 

jongeren relevant is, wordt samengebracht. Het is dus een plek waar andere 

organisaties snel en adequaat een antwoord kunnen krijgen, al dan niet betreffende 

een vraag van een specifieke jongere. 
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3.4.4.8 Signalering 

Het verzamelen van signalen die duiden op vragen en problemen van personen, zowel 

individueel als collectief, met de bedoeling deze signalen om te zetten in een op de 

oplossing gericht aanbod. 

3.4.4.9 Belangenbehartiging 

Individuele en groepsgerichte activiteiten gericht op de beïnvloeding of structurele 

verandering van maatschappelijke situaties die vragen en problemen voor personen 

veroorzaken of oproepen. Men streeft naar een structurele oplossing van de 

gesignaleerde problemen. 

Deze functie vloeit voort uit de bovenstaande functies, naar aanleiding van signalen. 

Belangrijk te vermelden is dat het belang van de jongere hier centraal staat. 

Activiteiten die met betrekking tot deze functie plaatsvinden, omvatten bijvoorbeeld 

het aankaarten van de uitbreiding van informatievoorzieningen. 

3.4.4.10 Indirecte functies 

In dit geval gaat het om voorwaardenscheppende activiteiten, die noodzakelijk zijn 

voor het uitvoeren van de bovenstaande functies. Voorbeelden zijn vormgeving, 

archivering en het verzamelen van informatiemateriaal, registreren en onderzoeken, 

deskundigheidsbevordering en werkontwikkeling, PR en publiciteit. 

 

Hoe ver gaat het jongereninformatiewerk bij het verstrekken van informatie, het geven 

van advies en het ondersteunen van de jongeren bij het zoeken naar de benodigde 

informatie en het vinden van een antwoord op de vraag? De lange en Rutjes (1994) 

wijzen erop dat informatievoorzieningen zich in principe bezighouden met zakelijke, 

feitelijke informatie – en adviesvragen van jongeren. De grens van het 

jongereninformatiewerk wordt door deze auteurs als volgt geformuleerd: 

 

Wanneer de jongere niet in staat is zelfstandig tot een oplossing te komen, nadat hij / 

zij de benodigde informatie, advies en ondersteuning heeft gekregen, houden de 

mogelijkheden van het jongereninformatiewerk op.” 
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3.4.5 Informatiemateriaal 

Eén van de belangrijkste doelstellingen van een jongereninformatiepunt is jongeren 

wegwijs maken in het informatieaanbod opdat zij zelfstandig keuzes kunnen maken. 

Hiervoor is een zo volledig mogelijk informatieaanbod nodig dat voldoet aan de criteria 

van kwaliteitsvolle jongereninformatie (zie 3.3.4) (De Lange, Rutjes, 1994; Delta, 

2004) . Er is een enorm aanbod op het gebied van schriftelijk en geautomatiseerd 

informatiemateriaal waaruit een selectie moet worden gemaakt. 

 De inhoud en de thema’s die in een JIP aan de orde dienen te komen zijn vaak 

regionaal georiënteerd, maar er zijn eveneens centraal ontwikkelde 

informatieproducten aanwezig (Delta, 2004, Tilanus). De belangrijkste thema’s die in 

het jongereninformatiewerk aan bod komen zijn de volgende (De Lange, Rutjes, 1994; 

Delta, 2004; Europese Commissie, 2002; In Petto, 2003): inkomen, huisvesting, 

onderwijs, arbeid, gezondheid, vrije tijd, cultuur, rechten en hulp/opvang. Deze 

thema’s worden verder onderverdeeld in subthema’s. De meeste vragen van de 

jongeren zijn gelinkt aan bovengenoemde thema’s en dienen ertoe de jongeren hun 

weg te laten vinden naar de informatie of de informatievoorziening (De Lange, Rutjes, 

1994). 

 Thema’s op basis waarvan het JIP – aanbod is uitgebouwd zijn de volgende: 

cultuur, jeugdwerk, sport, vorming, toerisme, buitenland, media, verkeer en vervoer, 

organisatie en participatie, maatschappij, gezondheid, seksualiteit, relaties, 

genotmiddelen, onderwijs, werk, wonen, rechten en plichten, geld,  - 18 jaar, geweld 

en mishandeling (Delta, 2004). 

3.4.6 Informatiemedia 

Volgens De Lange en Rutjes (1994) is het belangrijk dat het jongereninformatiewerk zo 

optimaal mogelijk gebruik maakt van media voor de dienstverlening. Daarnaast delen 

zij tevens mee dat er nog geen sluitend antwoord werd gegeven op de vraag welk 

medium van informatieoverdracht binnen het jongereninformatiewerk het meest 

effectief is. Behalve het gesprek en het schriftelijke materiaal, zijn er ook heel wat 

audiovisuele en digitale informatiemedia. Aangezien er een veelzijdig aanbod van 

informatiemiddelen aanwezig is, kunnen jongeren een vorm kiezen die hen het beste 

bevalt. Binnen het jongereninformatiewerk hoeft het gebruik van het ene medium het 

andere niet uit te sluiten. Er worden vaak verschillende vormen tegelijk gebruikt 
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wanneer een bepaald thema onder de aandacht wordt gebracht. Bovendien is het 

belangrijk dat men eveneens aandacht heeft voor het inschakelen van jongeren om 

andere jongeren te informeren.  

De bruikbaarheid van elk medium is afhankelijk van een aantal factoren (De 

Lange, Rutjes, 1994; Europese Commissie, 2002): de feitelijke en specifieke 

kenmerken van het medium, het onderwerp of thema, de doelgroep en de boodschap 

of het doel 

In wat volgt zullen de verschillende informatiemedia kort besproken worden. Van deze 

informatievormen zullen zowel de voor – als nadelen van deze media in kaart worden 

gebracht. Tevens zal er worden weergegeven welk medium geschikt is voor welke 

doelgroep en onderwerp. Hiervoor baseren we ons op De lange en Rutjes (1994).  

3.4.6.1 Het mondelinge gesprek 

Mondelinge informatieoverdracht van persoon tot persoon is binnen een informatiepunt 

de meest voorkomende vorm. Bovendien wijst de ervaring uit dat het voor de jongeren 

ook het meest ideale informatiemedium is. Jongeren willen namelijk een pasklaar 

antwoord krijgen op hun vraag, bij voorkeur geformuleerd door de dienstverlener. 

Indien een folder een antwoord op de vraag bevat, wordt er door de jongere vaak nog 

bijkomende mondelinge informatie gevraagd aan de dienstverlener. Het persoonlijke 

contact zou een belangrijk aspect zijn dat ertoe bijdraagt dat de ‘gesprekken’ nog 

steeds als favoriete informatiemiddel worden bestempeld. 

 Mondelinge gesprekken hebben de volgende kenmerken: 

 Een gesprek is ‘vluchtig’. 

 Er is sprake van contact en interactie: non – verbale communicatie kan 

het belang van de informatie benadrukken. 

 De informatie kan worden afgestemd op de jongere. 

 Er kan controle en invloed worden uitgeoefend op de 

informatieoverdracht. 

 Het effect van een gesprek hangt af van de omgeving en de relatie 

tussen de dienstverlener en de jongere. 

 Er bestaat een spanningsveld tussen objectiviteit en subjectiviteit. 
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3.4.6.2 De telefoon 

Met betrekking tot de telefoon beperken we ons tot de persoonlijke telefonische 

dialoog. Specifiek aan de telefoon is dat het heel toegankelijk is. Hiermee wordt 

bedoeld dat het initiatief volledig bij de jongeren ligt. 

 De telefoon heeft de volgende specifieke kenmerken: 

 Er is enkel sprake van verbale communicatie 

 Het gaat om snelle communicatie 

 Via dit medium overbrugt men afstanden 

 De communicatie is anoniem 

 Het initiatief ligt bij de jongeren 

 

Onderzoek toonde aan dat er telefonisch meer doorverwijzingen gebeuren. Daarnaast 

duren de contacten aan de telefoon korter dan bij een persoonlijk contact. Dat de 

telefoon vooral wordt gebruikt voor ‘gevoelige’ vragen, over bijvoorbeeld seksualiteit of 

psychische problemen en minder voor materiële zaken wordt door onderzoek niet 

bevestigd. Toch blijkt dat er bij relatieproblemen met ouders en gezondheidsaspecten 

voornamelijk beroep wordt gedaan op de Kindertelefoon.  

Bovendien blijkt dat de telefoon als informatiemedium vooral belangrijk is voor 

jongeren die anoniem wensen te blijven, of snel een antwoord willen hebben zonder 

hiervoor daadwerkelijke stappen te ondernemen. 

3.4.6.3 Schriftelijk informatiemateriaal 

De schriftelijke informatiemedia komen in zeer veel verschillende vormen voor: folders, 

brochures, gidsen, kranten, boeken, affiches en naslagwerken. Naast de geschreven 

tekst ter informatieoverdracht zijn er ook andere vormen zoals foto’s, getekende strips 

of symbolische aanduidingen. De impact en de omvang van het effect van het 

geschreven informatiemateriaal is afhankelijk van het onderwerp, het doel en de 

doelgroep. 

 Het schriftelijk informatiemateriaal bevat volgende kenmerken: 

 De informatie is visueel 

 De informatie kan bewaard worden 

 Het bevat algemene informatie 

 Het schriftelijk informatiemateriaal is goed bruikbaar als middel 

 Het is uitermate geschikt voor distributie 
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 Dergelijke informatie is geschikt voor alfabeten 

 

Zo goed als elk thema komt in aanmerking om op schrift te presenteren. Maar het 

schriftelijk informatiemateriaal heeft pas effect wanneer de ‘toon’ die in de tekst 

doorklinkt afgestemd is op de beoogde doelgroep. Daarnaast is het ook van belang dat 

de presentatie en de samenstelling van de informatie wordt aangepast aan de 

leefwereld van beoogde doelgroep en het doel of de boodschap. Men dient dus 

voldoende aandacht te spenderen aan de vormgeving van het schriftelijk 

informatiemateriaal. 

 

3.4.6.4 De computer 

Ook met betrekking tot de elektronische kanalen vinden we verschillende vormen van 

informatiemiddelen terug. Zo wordt er veel gebruik gemaakt van databanken, advies – 

en berekeningsprogramma’s en de cd – rom. De voorbije jaren had men hoge 

verwachtingen ten opzichte van deze digitale toepassingen. Automatisering werd als 

doel gesteld. De praktijk heeft daarentegen uitgewezen dat de meerwaarde van de 

digitale informatiemedia zich pas voordoet wanneer ze worden ingezet als 

hulpmiddelen. 

 De computer als informatiemedium kenmerkt zich als volgt: 

 Een computer kan snel rekenen en gegevens systematisch ordenen 

 Een computer is systematisch in de informatieverstrekking en daarom 

vooral geschikt voor het overbrengen van feitelijke gegevens 

 Er wordt een zekere deskundigheid van de gebruiker verwacht, zoals 

een bepaalde leesvaardigheid. De teksten op het beeldscherm zijn 

immers beknopter en kennen een ingewikkelde en onoverzichtelijke 

structuur. 

 De computer schept afstand tussen de dienstverlener en de jongere 

 De computer is geschikt voor een netwerk 

 

De computer wordt vooral gebruikt voor administratieve taken. De meeste informatie 

in een jongereninformatiepunt wordt immers in schriftelijke vorm ter beschikking 

gesteld. Nadelen van het gebruik van de computer zijn de beperking van het 

beeldscherm en het niet ter hand kunnen nemen van alle nodige informatie. Omwille 
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van deze aspecten wordt zo goed als geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde 

informatiemedia. De overzichtelijkheid van de computer blijft ondergeschikt aan het 

duidelijke schriftelijk informatiemateriaal. 

3.4.6.5 De video 

Video behoort net zoals film, televisie en dia’s tot de audiovisuele informatiemedia en 

wordt vaak gebruikt voor informatieoverdracht in de voorlichtende sfeer. 

 De specifieke toepassingen van de video zijn de volgende: 

 De werkelijkheid kan worden benaderd zodanig dat jongeren zich 

kunnen identificeren 

 Er is een combinatie van beeld en geluid 

 De informatie is vluchtig door de beperkte tijd 

 Het medium is star en sturend, er is sprake van éénrichtingsverkeer 

 Het is, vooral voor laagopgeleiden, een toegankelijk medium 

 Er komt geen persoongerichte informatie aan bod, maar het gaat om 

informatie gericht op oriëntatie en belevingsgerichte aspecten 

 

Video’s worden vooral in het kader van voorlichting aan groepen gebruikt. 

Belangrijk is dat de onderwerpen van de video aansluiten bij de belevingswereld van 

de jongeren. Daarnaast is het van belang dat de thema’s en de uitwerking van de 

boodschap van dien aard zijn dat de jongeren ze kunnen bekijken zonder begeleiding. 

Bovendien moet het gaan om thema’s die niet op een andere wijze kunnen worden 

overgedragen en die door jongeren zelf zijn samengesteld. Een andere voorwaarde die 

wordt gesteld met betrekking van het gebruik van het medium video is dat de 

onderwerpen best door middel van een pakkend verhaal worden gebracht. 

3.4.6.6 De radio 

De radio als informatiemedium wordt veelal gebruikt als middel voor 

informatiedistributie vanuit een jongereninformatievoorziening. 

 De specifieke kenmerken die met betrekking tot het medium radio naar voor 

komen zijn de volgende: 

 De informatie via de radio is toegankelijk. De radio is immers een 

makkelijk bereikbaar medium voor jongeren. 

 De informatie is vluchtig 
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 Er is geen interactie mogelijk 

 Er is geen sprake van persoonsgebonden informatie. Vooral algemene 

dan wel categoriale informatie komt aan bod 

 

De Lange en Rutjes (1994) verwijzen nog naar enkele aanbevelingen en conclusies 

betreffende de radio als middel van informatieoverdracht. De ontwikkeling van een 

goed radioprogramma voor en door jongeren vereist veel tijd, voorbereiding, 

ondersteuning en continuïteit. Dergelijke programma’s moeten zich min of meer 

kunnen meten met de gebruikelijke radio- en televisieprogramma’s.  Het maken van 

een radioprogramma is dan ook vaak te hoog gegrepen voor vele jongeren. Er is 

immers een zekere deskundigheid vereist. Het informeren van en door jongeren is voor 

hen het meest interessant als het hun eigen omgeving betreft. Misschien is een wijk- 

of schoolkrantje hiervoor een beter hanteerbaar middel voor jongeren.  

 

3.5 Jeugdinformatiebeleid 

Een eenduidig uitgekristalliseerd beleid inzake jongereninformatie bestaat er in vele 

landen nog niet. Daarvoor is de materie enerzijds nog te zeer in ontwikkeling en 

anderzijds te complex van aard. Zo zijn er volgens De Lange en Rutjes (1994) en Katus 

(1992) vele instanties binnen veel verschillende sectoren in mindere of meerdere mate 

actief in het verstrekken van informatie aan jongeren. Deze auteurs sommen zes 

belangrijke maatschappelijke sectoren op waarbinnen jeugdinformatie een functie 

heeft: 

 Gezondheidszorg 

 Openbare bibliotheken 

 Arbeid en beroep 

 Jeugdhulpverlening 

 Sociaal – cultureel jongerenwerk 

 Onderwijs en vormingswerk 

 

Bovendien kennen deze verschillende sectoren ieder een eigen invalshoek wat het 

invullen van jongereninformatie betreft. Netwerkvorming, afstemming en 

samenwerking zijn dan ook de belangrijkste instrumenten om tot een goed aanbod van 
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jongereninformatiewerk te komen en dit zowel op landelijk, provinciaal als op lokaal 

niveau (De Lange, Rutjes, 1994; Tilanus, 1997). 

3.5.1 Beleidsnota jeugd 

Men kan zich de vraag stellen welke plaats het jeugdinformatiebeleid inneemt in het 

jeugdbeleid. Volgens Katus (1992) is het jongereninformatiebeleid een onderdeel van 

het jeugdbeleid. Deze auteur beklemtoont dat jongereninformatie gaat over het 

scheppen van voorwaarden voor de ontwikkeling naar volwassenheid. Het is een 

vereiste dat jongeren op het juiste moment over informatie, aangepast aan hun 

ontwikkelingsfase, beschikken.  

 Dat er in Vlaanderen een toenemende aandacht bestaat voor 

jongereninformatie en het beleid hieromtrent, komt duidelijk naar voor in de 

beleidsnota van de Minister van Jeugd (Anciaux, 2004). Jongereninformatie wordt 

daarin naar voor geschoven als één van de acht peilers van zijn beleid. In zijn 

beleidsnota wordt naar jongereninformatie verwezen als een beleidsoverschrijdend 

gegeven. Tal van spelers zijn op tal van terreinen en binnen verschillende beleidskavels 

actief rond jongereninformatie. Deze bespelen een eigen domein en hebben een eigen 

statuut en karakter. In de beleidsnota geeft men ook weer welke gevolgen hierdoor 

ontstaan, namelijk thematische overlappingen en een ongelijkmatig verspreid 

informatieaanbod over de domeinen en het territorium van de Vlaamse gemeenschap 

(Anciaux, 2004). Hierin zit de complexiteit van het jongereninformatiebeleid. Om de 

thematische overlappingen tegen te gaan is een voortdurende afstemming tussen de 

verschillende beleidsdomeinen enerzijds en de diverse beleidsniveaus anderzijds 

noodzakelijk. Daarnaast wordt aangehaald dat ook andere overheden en de 

verschillende informatieverstrekkers hun verantwoordelijkheid moeten opnemen 

(Anciaux, 2004).  

Afstemming, samenwerking en netwerkvorming worden beklemtoond als dé 

sleutelwaarden om te komen tot een effectief en samenhangend 

jongereninformatiebeleid. 

 

In Vlaanderen kunnen we niet echt spreken van een gefundeerd, systematisch en 

geïntegreerd jongereninformatiebeleid (Europese Commissie, 2002). Indien men een 

gefundeerd en geïntegreerd jeugdinformatiebeleid op poten wil zetten dan is het zeer 

belangrijk om de band tussen de verschillende niveaus aan te halen (Anciaux, 2004; 
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Europese Commissie, 2002). Jongereninformatie kan voor een groot deel centraal 

worden aangemaakt, maar dient zo dicht mogelijk bij de jongeren te worden verspreid. 

Informatiewerk is geen zaak van JIP’s alleen, maar het moet een onderdeel vormen 

van een ruimer jeugdbeleid op lokaal, provinciaal en federaal niveau, gedragen door 

verschillende sectoren (Europese Commissie, 2002). Het finale doel is dat elke jongere, 

ook de meest kwetsbare, in zijn onmiddellijke omgeving gebruik kan maken van het 

recht op informatie om zo volwaardig aan de samenleving te participeren (Anciaux, 

2004; Europese Commissie, 2002). De doelstellingen van een Vlaams informatiebeleid 

zijn het bevorderen van de emancipatie van alle jongeren en een zo optimaal mogelijke 

deelname van hen allemaal aan de samenleving realiseren.  

De Vlaamse regering meldt aan de Europese Commissie dat er in het 

jongereninformatiewerk een onderscheid wordt gemaakt tussen de kernactoren en de 

ondersteunende actoren (Europese Commissie, 2002). Kernactoren worden 

gedefinieerd als organisaties voor wie jongereninformatie(verstrekking) de “core 

business” is en die een zo breed mogelijk aanbod van thema’s die jongeren 

aanbelangen, biedt. De Jongeren Informatie Punten, de Jongeren Advies Centra, In 

Petto en de Kinderrechtswinkels zijn hiervan enkele voorbeelden. De 

ondersteunende actoren zijn organisaties voor wie jongereninformatie één van de 

werkingspijlers is en/of wiens informatie slechts focust op één of een beperkt aantal 

thema’s. Er is een ruime waaier “ondersteunende actoren”. Vormingsinstellingen en het 

ruimere sociaal-cultureel werk kunnen hier vernoemd worden (Europese Commissie, 

2002). 

3.5.2 Knelpunten 

Er worden een aantal knelpunten betreffende het jongereninformatiebeleid naar voor 

geschoven. Zo haalt men aan dat er een onevenwichtigheid in het aanbod bestaat. Er 

zijn lacunes en overlappingen (Anciaux, 2004).  

Daarnaast is er sprake van een gebrekkige distributie. Het beschikbare materiaal is niet 

altijd even goed bereikbaar voor de doelgroep. Tevens is de begeleiding van informatie 

niet voldoende ontwikkeld. Vele jongeren vinden zelf de weg naar informatie. Maar de 

groep die daartoe niet in staat is, heeft belang bij een laagdrempelige en toegankelijke 

voorziening waar de informatie zonodig wordt aangepast aan de individuele behoefte. 

Ten slotte stipt men aan dat er te weinig inzicht is in het proces van 

informatieverschaffing en -verwerving (Katus e.a., 1992).  
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 Hieruit wordt dus duidelijk dat het informatieaanbod weinig toegankelijk is voor 

jongeren. Het aanbod is immers sterk versnipperd en zeer divers. Daarom is het nodig 

dat het jongereninformatiebeleid zich richt op twee speerpunten (De Lange, Rutjes, 

1994; Ministerie van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur, 1993; Tilanus, 1997): 

 Het realiseren van een methodiek – en strategieontwikkeling via 

projecten die in de komende jaren worden uitgewerkt waarbij vooral de 

netwerkvorming op lokaal en regionaal niveau aandacht krijgt. Hierbij 

dient gebruik gemaakt te worden van evaluatief onderzoek en 

effectmeting 

 Het leggen van een basis voor een ondersteuningsstructuur door middel 

van landelijke uitwisseling van informatiematerialen, 

deskundigheidsbevordering en het opzetten van registratiesystemen. 

3.5.3 Uitgangspunten van het jongereninformatiebeleid 

In het jeugdbeleidsplan 2006-2009 wordt de missie van de Vlaamse regering inzake 

het jeugdbeleid duidelijk naar voor gebracht (JBP, 2006): 

 

Het Vlaams jeugdbeleid wil bijdragen tot de optimale participatie, ontplooiing en 

ontwikkeling van alle kinderen en jongeren, zowel als individuen als in formele en 

informele groepen. Het besteedt bijzondere aandacht aan maatschappelijke 

betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Het is gebaseerd op vertrouwen in de 

mogelijkheden van jongeren en op geloof in de grote diversiteit van de jeugd. 

 

De Vlaamse regering haalt een aantal uitgangspunten aan waarop het jeugdbeleid 

gebaseerd dient te worden. Deze basisprincipes overlappen met de uitgangspunten 

waarop, volgens Delta, het jongereninformatiebeleid, als onderdeel van het 

jeugdbeleid, moet gefundeerd zijn.  

3.5.3.1 Positieve en offensieve aanpak 

Positief en offensief jeugdbeleid vertrekt vanuit de kracht en de mogelijkheden van 

jonge mensen. Het kijken naar kansen staat centraal (JBP, 2006). Dit moet ook 

centraal staan in een jongereninformatiebeleid. Het is zeer belangrijk dat men vertrekt 

vanuit een positieve invalshoek en neemt een open en positieve houding aan 

tegenover jongeren (Delta, 2004).  
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3.5.3.2 Categoriale en integrale aanpak 

Categoriaal jeugdbeleid vertrekt vanuit de belangen en de leefwereld van de categorie 

“jonge mensen” (JBP, 2006). Het jongereninformatiebeleid moet ook gericht zijn op 

één categorie van de bevolking: de jeugd. Van belang is dat alle levenssferen van die 

groep omvat worden. Het gaat om levenssferen die beleidsmatig in andere sectoren 

vervat zijn. Integraal jeugdbeleid doorloopt heel wat sectoren en spreidt zich over 

verschillende overheidsniveaus (de federale staat, de gemeenschappen, de gewesten, 

de provincies en de gemeenten). Belangrijk is dat men hierbij op zoek gaat naar 

dwarsverbindingen. Tegelijk is het van belang dat de verschillende bestuursniveaus 

elkaar aanvullen in hun beleid en tot meer samenhang komen (Delta, 2004; JBP, 

2006). 

3.5.3.3 Inclusief en emaniciperend 

Inclusief en emanciperend jeugdbeleid streeft naar zelfstandigheid van jonge mensen 

en hun organisaties. Men kiest bewust om iedereen deelgenoot te maken. Het Vlaamse 

jeugdbeleid wil bijdragen tot de ontwikkeling en ontplooiing van alle kinderen en 

jongeren, alleen of in groep (JBP, 2006). Men moet tevens kiezen voor een inclusief 

jongereninformatiebeleid. Alle jongeren moeten betrokken worden in het 

informatiebeleid, zowel de ‘doorsnee’ – jongeren, de maatschappelijk achtergestelde 

jongeren, jongeren met een verschillende scholingsgraad, sociale of etnische 

achtergrond als heteroseksuelen of homoseksuelen enzovoort. Men moet oog hebben 

voor alle jongeren in al hun diversiteit (Delta, 2004). 

 

3.5.3.4 Complementair  

Om het informatieaanbod aan de jongeren te verbeteren en verbreden, is het nodig 

dat de verschillende overheden (overheidsniveaus en beleidssectoren) hun werking 

beter op elkaar afstemmen (Delta, 2004). Tevens gaat men ervan uit dat het lokale 

niveau verantwoordelijk is voor het lokale jongereninformatiebeleid. Zo erkent Delta 

het recht op de maximale autonomie aan de lokale niveaus. Men opteert wel voor een 

zekere ondersteuning van de hogere beleidsniveaus.  
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3.5.3.5 Proactief en interactief 

Door een proactief en interactief jeugdbeleid te voeren zoekt de Vlaamse regering 

bewust en actief naar de belangrijkste uitdagingen en noden. Systematisch en intensief 

overleg met de betrokkenen en hun organisaties is daarbij noodzakelijk (JBP, 2006). Zo 

wil ook Delta de JIP’s maximaal betrekken bij de beleidskeuzes, standpunten en de 

uitbouw van de dienstverlening (Delta, 2004). 

3.5.4 Het Vlaams Informatiepunt Jeugd 

Tijdens de loop van dit onderzoek werd reeds besloten tot de oprichting van een 

Vlaams Informatiepunt (VIP). In het Vlaamse jeugdbeleidsplan wordt hieraan ook 

aandacht besteed. Zo vermeld het plan dat de Vlaamse overheid de komende jaren 

aan een meer verspreid, beter geregisseerd en sterker ondersteund netwerk 

jeugdinformatie zal bouwen (JBP, 2006). Van belang is dat deze aanpak vraaggestuurd 

vertrekt. Het moet dichtbij huis leiden naar degelijke antwoorden op vragen van 

kinderen en jongeren. Dit betekent onder andere de verdere uitbouw en vooral 

uitbreiding van een Vlaams netwerk van JIP’s (jongereninformatiepunten). Dat hieraan 

wel degelijk tegemoet wordt gekomen kan men concluderen uit het feit dat tijdens de 

loop van dit project werd besloten om het Vlaams Informatiepunt Jeugd op te richten 

(JBP, 2006). De bedoeling is dat deze instantie vooral een coördinerende taak krijgt 

toebedeeld. Meer bepaald zal deze organisatie een visie ontwikkelen over onder andere 

de behoefte aan en de verspreiding van informatie bij kinderen en jongeren. De 

resultaten hiervan moeten doordringen tot op het lokale niveau, vandaar dat 

jeugdinformatie ook een prioriteit wordt in het decreet gemeentelijk, intergemeentelijk 

en provinciaal jeugdbeleid (JBP, 2006; XXX, 2005). 

 

 

3.5.5 Een aantal cijfers 

Volgende cijfers houden verband met de JIP – gegevens daterend van maart 2003 

(Delta, 2004). Delta overkoepelt meer dan 90 JIP’s. Het gaat meer specifiek over 92 

JIP’s, verspreid over alle Vlaamse provincies en het Brusselse Gewest. JIP’s komen 

voornamelijk voor in de middelgrote en grote steden en gemeenten. De inbedding van 

de JIP’s staat centraal. Zo zijn er 67 JIP’s verbonden aan een jeugddienst en 25 JIP’s 
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zijn verbonden aan een CAW. In totaal zijn er 73 gemeenten in het Vlaamse Gewest 

met een JIP, verder bevinden zich 9 JIP’s in het Brusselse Gewest.  

 Ongeveer 2/3 van de JIP’s is ingebed in een gemeentebestuur en zowat 1/3 

situeert zich in een centrum algemeen welzijnswerk. Er zijn JIP’s in kleine en grote 

diensten en in eenpersoonsdiensten. Voor sommige diensten is jongereninformatie een 

prioriteit. Anderen kiezen enkel voor de ‘beschikbaarheid’ van de informatie. Er doen 

zich dus heel wat verschillen voor. Wat ze wel gemeenschappelijk hebben zijn de 

erkenningscriteria, de werkingsprincipes en het gebruik van dezelfde 

informatieproducten (Delta, 2004). 

 

Tabel 1 Provincies 

Provincies Aantal JIP’s Gemeenten met 

JIP 

JD – JIPs CAW - JIPS 

Antwerpen 18 13 14 4 

Limburg 11 11 9 2 

Oost-Vlaanderen 17 14 10 7 

Vlaams-Brabant 14 13 8 6 

West-Vlaanderen 23 23 18 5 

Brusselse Gewest 9 1 8 1 

 92 74 67 25 

Bron: Delta (2004) 
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Tabel 2 Grootte van gemeenten 

Omvang 

gemeenten 

Aantal JIP’s Gemeenten met 

JIP 

JD – JIP’s CAW - JIPs 

- 10.000 / /   

10.000 – 15.000 8 8 6 2 

15.000 – 30.000 30 30 25 5 

30.000 – 50.000 24 24 16 8 

50.000 – 200.000 12 10 5 7 

> 200.000 18 3 13 5 

 92 75 67 25 

Bron: Delta (2004) 

 

Tabel 3 Evolutie van het aantal JIP’s 

Jaar Aantal JIP’s  

1996 33 

1997 50 

1998 59 

1999 64 

2000 78 

2001 86 

2002 90 

2003 (maart) 92 

Bron: Delta (Delta) 

 

3.6 Het jeugdinformatiebeleid op het Europese niveau 

De laatste tien jaar heeft er zich een prominente verandering voorgedaan met 

betrekking tot de prioriteiten op Europees niveau. In die zin dat men jeugdinformatie 

meer en meer als een tool beschouwt dat bijdraagt tot de ontwikkeling van actief 

burgerschap onder de Europese jongeren (Bjone, 2004). Dit leidt tot belangrijke 

ontwikkelingen in het jeugdveld, zowel met betrekking tot de structuren en 

programma’s van de Europese Unie als in verband met de initiatieven van de Europese 

landen om het werk van verschillende Europese netwerken in het jeugdveld te 
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versterken. Zo werken de jeugdsector van de Raad van Europa, het Jeugdprogramma 

van de Europese Unie, de European Youth Information and Counselling Agency 

(ERYICA), de European Youth Card Association (EYCA), de European Youth Forum en 

de Eurodesk Service met het doel jongeren kracht bij te zetten zodanig dat zij in staat 

zijn te participeren als actoren in het Europese integratieproces en de samenleving 

waarin zij leven (Bjone, 2004). 

 Het Witboek van de Europese Commissie inzake het jeugdbeleid in Europa 

bracht het gebrek aan een uitvoerig en coherent jeugdinformatiebeleid in zowel de 

Europese Unie als vele Europese landen naar voor (Europese Commissie, 2001). Het 

beleidsproces boekte vooruitgang met de follow-up van het Witboek dat een aantal 

objectieven met betrekking tot jeugdinformatie voorstelde (Raad van de Europese 

Unie, 2003). Men gaat ervan uit dat deze doelstellingen, aangenomen door de lidstaten 

en de Europese Commissie, in de komende jaren belangrijke mogelijkheden kunnen 

scheppen voor de ontwikkeling en verbetering van zowel algemene 

jongereninformatiediensten (“generalist youth information services”) als instanties die 

gespecialiseerd zijn in informatieverstrekking over Europese kwesties en kansen voor 

jongeren. De vooruitgang van het beleidsproces op Europees niveau blijkt tevens uit de 

goede inburgering van het Europese Charter van Jeugdinformatie voor de “generalist 

youth information services” (Bjone, 2004). Hoewel deze centra de vooropgestelde 

principes van het Europese Charter aanvaarden, zijn de centra enigszins verschillend 

wat hun organisatorische structuur en wettelijke positie betreft (Bjone, 2004). 

 De veranderingen die zich voor deden in Europa drukten hun stempel op de 

thema’s waarover werd geïnformeerd naar de jongeren toe (Bjone, 2004). Zo spitste 

de informatie zich in de jaren ’70, wanneer Europa werd geteisterd door een 

economische crisis, voornamelijk toe op werkgelegenheid en kwesties over de sociale 

zekerheid. Het helpen zoeken naar een geschikte job en het informeren over sociale 

rechten werden de hoofdthema’s van de jeugdinformatiecentra. Met de introductie van 

de binnenmarkt, de openstelling van de grenzen tussen het Oosten en het Westen en 

de toenemende mogelijkheden om rond te trekken in Europa werd mobiliteit een 

prominent topic. In de Europese context wordt jeugdinformatie meestal in direct 

verband gebracht met jeugdmobiliteit (De Lange, Rutjes, 1994; Europese Commissie, 

2002; Katus e.a., 1992). Jongereninformatie wordt in Europese context vaak 

aangewend om jongeren te informeren over de kansen en mogelijkheden die zij 

hebben in de verschillende landen van Europa en dit ten aanzien van onderwijs, 
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arbeid, cultuur. Op deze wijze wil men de mobiliteit en uitwisseling van jongeren in 

Europa bewerkstelligen. Ook de Europese Gemeenschap legt sterk de nadruk op de 

participatie en uitwisseling van jongeren binnen de gemeenschap. Initiatieven van 

jongeren op dit terrein moeten gestimuleerd worden. Zo werd het 

jongerenuitwisselingsprogramma ‘Youth for Europe’ opgericht. ‘Youth for Europe’ houdt 

zich bezig met internationale uitwisselingen tussen groepen jongeren, studiebezoeken 

van jongerenwerkers en Europese trainingen op het gebied van uitwisseling (De Lange, 

Rutjes, 1994; Europese Commissie, 2002; Katus e.a., 1992). 

Momenteel behandelen de jongereninformatiecentra alle onderwerpen die behoren tot 

de levenssfeer en de interesses van jongeren (Bjone, 2004). 

 Aangezien de jongereninformatiecentra in contact komen met heel wat 

jongeren die rondlopen met vragen en problemen komen deze centra vaak in 

aanraking met jongeren die moeilijkheden hebben op school of buiten het sociale 

systeem vallen. Vandaar dat dergelijke centra zich niet beperken tot het geven van 

informatie, maar ook vaak advies geven en voorzien in praktische hulp (Bjone, 2004; 

De Lange, Rutjes, 1994). Informeren en adviseren zijn de twee ruime en vaak 

gescheiden benaderingen die nog steeds aanwezig zijn in het jongereninformatiewerk 

(Bjone, 2004). Vijftien jaar geleden kon men nog een onderscheid maken tussen 

centra die zich toespitsten op het voorzien van informatie als antwoord op vragen van 

jongeren en centra waar jongeren naartoe stapten met probleemsituaties waarbij 

meerdere contactopnames waren vereist. Tegenwoordig hebben heel wat centra hun 

benadering verruimd door zich toe te leggen op het adviseren en/of door informatie te 

verstrekken over een breder scala aan onderwerpen. Deze twee dimensies worden 

steeds meer beschouwd als belangrijke componenten van een spectrum van diensten 

dat ook steun en praktische hulp bevat (Bjone, 2004). Toch is er wat dit betreft een 

duidelijk verschil merkbaar tussen de Noord-en Zuid-Europese landen. Zo is het in de 

Noord – Europese landen ongebruikelijk om informatie als een zelfstandige functie te 

zien. Het informeren gaat gepaard met adviseren en begeleiding. Hier gaat men ervan 

uit dat achter de informatievraag vaak een probleem of hulpvraag schuilt. In Zuid – 

Europese landen is jongereninformatie echter uitsluitend gericht op informeren. 

Informatie wordt losgekoppeld van advies en de informatieoverdracht vindt plaats in 

afzonderlijke centra. Noord – Europese landen geven daarentegen de voorkeur aan 

bestaande instellingen in plaats van centraal vanuit de overheid opgerichte aparte 

voorzieningen (De Lange, Rutjes, 1994; Katus e.a., 1992). Een ander belangrijk 
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verschil tussen de Noord – en Zuid – Europese landen doet zich voor met betrekking 

tot de participatie van jongeren bij informatievoorziening. Zo kennen Zuid – Europese 

landen een grote mate van participatie van jongeren bij de informatievoorziening, 

terwijl de Noord – Europese landen de professionaliteit benadrukken (Katus e.a., 

1992). 

3.6.1 Europese instellingen 

Op Europees niveau zijn er verscheidene organisaties betrokken, met verschillende 

rollen in het jongereninformatiewerk.  

Om te komen tot Europees jongereninformatiewerk is samenwerking en 

netwerkontwikkeling op dit niveau gewenst. Hiertoe is een Europese organisatie 

opgericht: ERYICA (De Lange, Rutjes, 1994). Eryica of de European Youth 

Information and Counselling Agency’ werd op 17 april 1986 opgericht in 

overeenstemming met een aanbeveling die werd aangenomen op de eerste conferentie 

rond jeugdinformatie in Marly-le-Roi (Eryica, 2004). ERYICA is een Europese platform 

organisatie voor nationale netwerken van jongereninformatiediensten die voorzien in 

informatie en andere diensten als antwoord op de behoeften en vragen van de 

doelgroep. Dit netwerk waakt over het recht van de jongeren op volledige en 

betrouwbare informatie voor jongeren (Bjone, 2004; Eryica, 2004). 

Eryica (2004) heeft drie doelstellingen voor ogen. Zij staat in voor de Europese 

coördinatie en vertegenwoordiging op het gebied van jongereninformatie en advies. 

Daarnaast voert ze promotie opdat de principes van het ‘European Youth Information 

Charter’ worden gerespecteerd en ijvert ze ervoor dat deze principes worden 

geïmplementeerd. Tevens streeft Eryica de oprichting van een Europese organisatie na 

die zich bezig houdt met jongereninformatie. Meer bepaald promoot ze de ontwikkeling 

van een Europees netwerk van jongereninformatie- en jongerenadviesstructuren. 

 Eén van de manieren om het jongereninformatiebeleid op Europees niveau op 

één lijn te krijgen, is het formuleren van een Handvest ‘jeugdinformatie’. Eryica 

lanceerde in 1993 het Europees Handvest voor Jongereninformatie. De principes van 

het Charter vormen de basis voor minimum standaarden en kwaliteitsnormen die in elk 

land ontwikkeld moeten worden als basis voor een duidelijke, coherente en 

gecoördineerde benadering van jongereninformatie als deel van het jeugdbeleid. 

Tevens zorgen de principes ervoor dat het recht op informatie voor jongeren wordt 

gegarandeerd (Eryica, 2004).  
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1. Jongereninformatiecentra en – diensten staan open voor alle jongeren, 
zonder onderscheid. 

2. Jongereninformatiecentra en – diensten ijveren voor het garanderen van 
gelijke toegang tot informatie voor alle jongeren, ongeacht hun situatie, 
origine, geslacht, religie of sociale positie. Bijzondere aandacht wordt 
besteed aan kansarme groepen en aan jongeren met bijzondere noden. 

3. Jongereninformatiecentra en – diensten zijn gemakkelijk bereikbaar, 
zonder dat een afspraak nodig is. Ze moeten aantrekkelijk zijn voor 
jongeren, met een vriendelijke sfeer. De diensturen moeten tegemoet 
komen aan de noden van jongeren 

4. Het beschikbare informatieaanbod wordt gebaseerd op de vragen van 
de jongeren en hun informatiebehoeften. Het behandelt alle thema’s die 
jongeren kunnen interesseren, en is voortdurend in ontwikkeling om 
nieuwe thema’s te behandelen. 

5.  Elke gebruiker wordt gerespecteerd als een individu, en het antwoord 
op elke vraag is gepersonaliseerd. Dit gebeurt met het oog op 
empowerment en het promoten van de zelfstandigheid van de 
gebruikers en van de ontwikkeling van hun vermogen om informatie te 
analyseren en gebruiken. 

6. Jongereninformatiediensten zijn gratis. 
7. Informatie wordt verstrekt met respect voor de privacy van de 

gebruikers en het recht om zijn/haar identiteit niet bekend te maken. 
8. Informatie wordt op een professionele manier verstrekt door 

medewerkers die hiervoor getraind zijn. 
9. De informatie die aangeboden wordt is compleet, up-to-date, 

nauwkeurig, praktisch en gebruiksvriendelijk. 
10. Alle inspanningen worden gedaan om de objectiviteit van de informatie 

te waarborgen, door het verifiëren van bronnen en een pluralistisch 
aanbod. 

11. De informatie is onafhankelijk van enige religieuze, politieke, 
ideologische of commerciële invloeden. 

12. Jongereninformatiecentra en – diensten streven ernaar om zoveel 
mogelijk jongeren te bereiken, op manieren die aangepast en 
doeltreffend zijn voor verschillende groepen en behoeften, en door 
creatief en innovatief te zijn in de keuze van strategieën, methodieken 
en instrumenten. 

13. Jongeren moeten op een aangepaste manier kunnen participeren, in de 
verschillende stadia van het jongereninformatiewerk op lokaal, 
regionaal, nationaal en internationaal niveau. Dit kan onder andere 
inhouden: informatiebehoeften benoemen, de ontwikkeling en 
verspreiding van informatie, het coördineren en evalueren van 
informatiediensten en  - projecten, en ‘peer’ –groep activiteiten. 

14. Jongereninformatiecentra en – diensten werken – vooral in hun 
omgeving – samen met andere jongerendiensten en structuren, en 
netwerken met intermediairen en andere structuren die met jongeren 
werken. 

15. Jongereninformatiecentra en – diensten helpen jongeren om toegang te 
verkrijgen tot moderne informatie – en communicatietechnologieën, en 
om hun vaardigheden te ontplooien door deze technieken te gebruiken. 
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16. Geen enkele vorm van financiering voor het jongereninformatiewerk 
mag jongereninformatiediensten verhinderen om aan de principes van 
dit Charter te voldoen.  

 

Eurodesk is een Europese Jongereninformatiedienst die werkzaam is in 27 

landen. Deze instantie heeft het verstrekken van informatie over Europese 

jongerenprogramma’s als taak, zowel naar jongeren toe als naar mensen die werken 

met jongeren (Bjone, 2004; Eurodesk, 2003). In elk van de participerende landen is er 

een nationale operator die instaat voor de verspreiding van de betreffende informatie 

via telefoon, e-mail, folders en andere kanalen. De databank van Eurodesk vormt 

hierbij de belangrijkste informatiebron (Bjone, 2004; Eurodesk, 2003).  

De European Youth Card Association (EYCA) heeft het bevorderen van 

jeugdmobiliteit en toegang tot cultuur en informatie voor jongeren tot 26 jaar als doel. 

Hiertoe ontwikkelt en promoot deze instantie de “Euro<26 youth card” en vooral zijn 

Europese dimensie. De nationale kaarten kunnen gebruikt worden in alle landen die 

behoren tot EYCA en bieden, naast de commerciële kortingen, een ruim aanbod aan 

verminderingen voor jongeren. Op die wijze wil men hun toegang tot transport, 

culturele en vrijetijdsactiviteiten te vergemakkelijken (Bjone, 2004; European Youth 

Forum, 2003). Het European Youth Forum is een internationale organisatie die 

bestaat uit nationale jeugdraden en internationale niet-gouvernementele 

jeugdorganisaties. Deze instantie heeft als taak de belangen van Europese jongeren te 

vertegenwoordigen in internationale instellingen en dan in het bijzonder de Raad van 

Europa, de Europese Unie en de Verenigde Naties (Bjone, 2004; European Youth 

Forum, 2003).  

3.6.2 Jeugdinformatie in de buurlanden  

In dit onderdeel wordt een kort overzicht gegeven van het beleid van de buurlanden 

rond jeugdinformatie. Een algemeen kenmerk dat naar voor komt is dat de 

jongereninformatiediensten in deze landen alle middelen gebruiken om te voorzien in 

informatie: internet, folders, posters, workshops en face-to-face consultaties. Men 

helpt de jongeren op zoek te gaan naar de informatie met de meest geschikte 

informatiebronnen (Bjone, 2004). Belangrijk te melden is dat de meeste lidstaten geen 

allesomvattend en coherent jeugdbeleid hebben waarbinnen jeugdinformatie als een 

geïntegreerd deel van het nationaal beleid is opgenomen. 
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3.6.2.1 Frankrijk 

Frankrijk is één van de eerste Europese landen dat algemene jongereninformatiecentra 

of “generalist youth information centres” heeft opgericht aan het einde van de jaren 

’60. In april 1985 was Frankrijk verantwoordelijk voor de organisatie van het Europese 

seminarie rond de jongereninformatiecentra. Dit seminarie leidde één jaar later tot de 

oprichting van ERYICA (Bjone, 2004). 

Het Franse netwerk is gebaseerd op 32 regionale jongereninformatiecentra die elk een 

regionaal netwerk van jongereninformatiediensten en jongereninformatiepunten 

coördineren. In 2004 telde het netwerk meer dan 1600 jongereninformatiediensten en 

jongereninformatiepunten. Opdat deze organisaties het recht hebben deze labels te 

gebruiken en staatsfondsen te ontvangen, moeten zij voldoen aan de criteria die 

vastgelegd zijn in het Franse Charter voor jeugdinformatie (1991). Dit algemene 

(“generalist”) netwerk werkt samen met meer gespecialiseerde 

jongereninformatienetwerken (Bjone, 2004): de “Centres d’information et d’ 

orientation” in middelbare scholen en de “Services communs universitaires 

d’information et d’orientation” in universiteiten informeren over studies en 

jobmogelijkheden. Het “Office national d’information sur les enseignements et les 

professions” voorziet in beroepsinformatie. De “Missions locales”  en de “Permanences 

d’ accueil, d’ information et d’ orientation” adviseren jongeren op het vlak van beroeps- 

en sociale integratie. Het “Centre d’ information et de documentation jeunesse” tot 

slot, heeft op nationaal niveau de taak om jaarlijks de basisdocumentatie rond alle 

topics waarover de jongeren worden geïnformeerd te ontwikkelen en te actualiseren.  

3.6.2.2 Duitsland 

In Duitsland staan zowel de nationale, regionale en gemeentelijke instellingen in voor 

jeugdinformatie. Er bestaat geen centraal netwerk dat de structuur en ontwikkeling 

van jongereninformatiecentra coördineert (Bjone, 2004).  

De hoofddoelgroep zijn jongeren tussen 14 en 26 jaar, maar ook kinderen ontvangen 

steeds meer informatie. Jeugdinformatie is in Duitsland een taak die voornamelijk 

wordt uitgevoerd door de jongerenfederaties en –organisaties. Op die manier zijn het 

de jongeren zelf die direct verantwoordelijk zijn voor zowel de strategieën en 

doeleinden als voor de inhoudsbepaling van het informatiemateriaal. 

Vanwege het ruime scala aan jongerenorganisaties die de jongereninformatiecentra 

beheren ontwikkelt men talrijke informatieproducten voor specifieke of bijzondere 
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doelgroepen, bijvoorbeeld allochtonen. De grote uitdaging voor Duitsland bestaat erin 

om jeugdinformatie online te brengen. Ook wil men werk maken van een 

gecentraliseerde instantie die de coördinatie van het jeugdinformatiewerk op zich zal 

nemen (Bjone, 2004). 

3.6.2.3 Luxemburg 

In Luxemburg werd een nationaal jongereninformatiecentrum opgericht in 1987. 

Geleidelijk aan werden er tevens lokale jongereninformatiepunten (35 in 2004) 

opgericht. Deze jongereninformatiepunten zijn geïntegreerd in lokale jeugdcentra. Het 

nationale jongereninformatiecentrum coördineert het jongereninformatiewerk op 

nationaal niveau en spitst zich toe op de verbetering van het jongereninformatiewerk 

op het regionale en lokale niveau. Ook staat deze instantie in voor het organiseren van 

trainingen en het ontwikkelen van documentatiesystemen (Bjone, 2004). 

Een echte nationale strategie rond jeugdinformatie heeft Luxemburg nog niet, maar 

het jongereninformatiewerk is wel gestructureerd met een visie. Meer bepaald wil men 

de toegang tot informatie vergemakkelijken door decentralisatie. Ook wil men de 

toegang tot nieuwe technologieën vergemakkelijken en de participatie van jongeren in 

jeugdinformatie bevorderen. Als laatste wil men ook schoolprojecten organiseren om 

jongeren te motiveren om te participeren aan de ontwikkeling van jeugdinformatie 

(Bjone, 2004). 

3.6.2.4 Nederland 

Nederland heeft net als Duitsland geen centraal jongereninformatiepunt. Ook hier 

spelen de regionale en de gemeentelijke autoriteiten een belangrijke rol in de 

informatievoorziening via een aantal diensten. In Nederland zijn er 111 

jongereninformatiepunten. Met behulp van de informatievoorziening wil men twee 

doeleinden bereiken. Enerzijds wil men met behulp van de informatie preventief te 

werk gaan. Anderzijds wil men ervoor zorgen dat jongeren zelf kunnen handelen en 

zelf geïnformeerde keuzes kunnen maken. Men wil dus de zelfstandigheid van jongeren 

bevorderen (Bjone, 2004). 

Omdat er in Nederland geen sprake is van een landelijk (overheids)beleid heeft 

Nederland geen sluitende infrastructuur voor informatie en informatie- en advieswerk 

voor kinderen en jongeren. Quia (Quality Information and Advice for children and 

youngsters) is een stichting die instaat voor kwaliteitsbevordering voor informatie en 
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advies voor kinderen en jongeren. Deze instantie tracht hieraan een bijdrage te leveren 

door het benadrukken en inzichtelijk maken van het belang van een sluitende 

infrastructuur. Quia vindt zijn oorsprong in de voormalige Landelijke Stuurgroep 

Jongereninformatie en bestaat sinds 1998 onder de naam Stichting 

Kwaliteitsbevordering Jongereninformatie. Begin 2003 is de naam gewijzigd in Quia en 

zijn de werkzaamheden sindsdien verbreed tot het informatie-en advieswerk aan 

kinderen en jongeren (Quia). 

Tevens zijn ook andere organisaties betrokken in jeugdinformatie: Stichting 

Jeugdinformatie Nederland dat ook behoorde tot het NIZW Centrum Jeugd (“Youth 

Centre of the Institute for Care and Welfare”) en de Jeugdraad.  

3.6.3 Europese doelstellingen omtrent informatie 

De Europese Commissie heeft in de follow-up van het Europese Witboek Jeugdbeleid 

voor het jongereninformatiewerk een helder en duidelijk beleid voorgesteld aan alle 

lidstaten. Dit beleid is in april 2003 vastgesteld. Het nieuwe Europese beleid is voor de 

positie en de ontwikkeling van het jongereninformatiewerk in Europa en de lidstaten 

van groot belang. De visie van de Europese Commissie die aan het nieuwe beleid ten 

grondslag ligt, houdt in dat een volwaardiger rol in de samenleving en meer 

informatieverstrekking bijdragen tot het actief burgerschap (Europese Commissie, 

2003b). 

De Europese Commissie heeft met betrekking tot informatie een algemene doelstelling 

voor ogen, namelijk: 

 

Het verbeteren van de toegang tot kwalitatief hoogwaardige informatie voor jongeren 

om zo hun deelname aan het openbare leven en hun ontwikkeling tot actieve en 

verantwoordelijke burgers te bevorderen. (Europese Commissie, 2003b)  

 

Om deze algemene doelstelling te realiseren, wordt deze opgesplitst in drie 

deeldoelstellingen. 

Ten eerste is het van belang om de toegang van jongeren tot de 

informatiediensten te verbeteren. Heel wat lidstaten hebben specifieke 

informatiediensten voor jongeren opgezet voor de ontwikkeling en verspreiding van 

informatie en advies. Dikwijls zijn deze diensten onvoldoende ontwikkeld en ontbreekt 

het aan coördinatie tussen de diverse betrokken partijen en niveaus. Belangrijk is dus 
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dat de informatiediensten beter toegankelijk worden voor de jongeren, en vooral voor 

jongeren die zich in een achterstandsituatie bevinden. (Europese Commissie, 

2003b; Katus e.a., 1992; Raad van de Europese Unie, 2003). 

Ten tweede is goede kwaliteit een absolute vereiste om jongeren op een 

effectieve wijze te informeren.  De Europese commissie stelt dat het 

informatiemateriaal voor jongeren vaak van geringe kwaliteit is. Bovendien bereikt het 

ook niet altijd de doelgroep in kwestie. Er wordt bij de informatieproducten dikwijls 

onvoldoende gebruik gemaakt van de nieuwe technologieën. Bovendien dragen zij er 

slechts in beperkte mate toe bij dat jongeren een actieve rol in de samenleving kunnen 

spelen, zo stelt de commissie in de follow-up, van het Witboek jeugd. Het is dus zeer 

belangrijk dat de kwaliteit van het informatiemateriaal bewaakt wordt, rekening 

houdend met de bestaande instrumenten (Europese Commissie, 2003b; Raad van de 

Europese Unie, 2003).  

Een laatste deeldoelstelling die vervuld moet worden wil men het actief 

burgerschap voor jongeren bevorderen, houdt in dat de rol van de jongeren bij de 

formulering en verspreiding van de informatie hoog in het vaandal moet worden 

gedragen. Zo haalt de commissie aan dat jongerenorganisaties en jongeren zelf 

betrokken dienen te worden bij de ontwikkeling en uitvoering van strategieën voor 

jongerenvoorlichting en dit op alle niveaus. Ook dienen zij deel te nemen aan de 

formulering en verspreiding van informatie zodat jongereninformatie gemakkelijk 

toegankelijk is, niet discriminerend van aard en toegesneden op hun persoonlijke 

omstandigheden en behoeften, vooral die van kansarme jongeren (Europese 

Commissie, 2003b). 

 

3.6.4 Europese statistieken 

Tot slot geven we nog enkele cijfers mee. Deze zijn gebaseerd op een enquête, 

uitgevoerd door Eryica (2004). 

Uit het onderzoek komt naar voor dat er momenteel meer dan 7000 

jongereninformatiecentra in 25 Europese landen met meer dan 12500 

jeugdinformatiewerkers (vol- en deeltijds) bestaan. Hoewel deze centra de 

vooropgestelde principes van het Europese Charter aanvaarden, zijn de centra 

enigszins verschillend wat hun organisatorische structuur en wettelijke positie betreft. 



LITERATUURSTUDIE 55

 Wat het aantal bezoekers in 2002 betreft, wees de studie uit dat de centra in 

totaal meer dan twintig miljoen bezoekers hadden ontvangen. Wat deze resultaten 

betreft, is het belangrijk op te merken dat de cijfers het beroep op de andere diensten 

van de centra - zoals het gebruik van online diensten, telefoongesprekken, vragen die 

behandeld werden via de post of email - niet  bevatten.  

 Eind 2003 was het aantal landen, dat zich had aangesloten bij Eryica, 

opgelopen tot 37.  





 

 

4 Fase 1: Inventarisatie van 

het jeugdinformatieveld in 

Vlaanderen 

 

 

 

 

 

 

4.1 Onderzoeksopzet 

In het eerste deelproject wordt een veldbeschrijving gemaakt van de bestaande 

actoren die op de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen informatie-initiatieven 

opzetten en coördineren. De bedoeling is enerzijds te onderzoeken over welke thema’s 

deze actoren informatie produceren. Anderzijds gaan we ook na op welke wijze 

(schriftelijke, audiovisuele en elektronische informatiemiddelen enerzijds en 

vormingsproducten anderzijds) de verspreiding van de informatieproducten gebeurt.  

4.1.1 Onderzoeksinstrument 

Om de hoofddoelstelling van de veldbeschrijving te realiseren, wordt deze opgesplitst 

in verscheidene deeldoelstellingen. Deze lopen gelijk met onderzoeksvragen die 

betrekking hebben op de organisaties enerzijds en de informatiethema’s en – dragers 

anderzijds. Om een antwoord te kunnen geven op volgende onderzoeksvragen, wordt 

er geopteerd voor een kwantitatief onderzoek. 
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Onderzoeksvragen met betrekking tot de organisaties: 

Aangezien er een antwoord moet gegeven worden op de vraag welke actoren 

informatie produceren voor jongeren is het zinvol om deze organisaties te leren 

kennen. Daarom zullen volgende onderzoeksvragen behandeld worden: 

 Welke actoren zijn de grootste spelers op het gebied van jongereninformatie in 

Vlaanderen? 

 Op welk bestuursniveau bevinden de organisaties zich? Welke zijn de landelijke 

actoren die in Vlaanderen informatie-initiatieven voor kinderen en jongeren 

opzetten?  

 Hoe is de territoriale spreiding van de organisaties? 

 Welke organisaties zijn particuliere - of overheidsinstellingen? 

 Worden er zowel professionelen, vrijwilligers als stagiairs tewerkgesteld in de 

organisaties? 

 

In wat volgt wordt er vaak gesproken over de grootste spelers of meest prominente 

actoren met betrekking tot een bepaald informatiethema. Belangrijk hierbij op te 

merken is dat “grootste” spelers in dit geval niet gelijkstaat aan belangrijkste spelers of 

actoren met de meeste impact op een bepaald gebied. Het verwijst enkel naar de 

hoeveelheid informatieproducten die men als organisatie aanmaakt. Omdat het zeer 

moeilijk is om de impact van de organisaties te meten werd er nagegaan hoeveel 

informatieproducten er werden geproduceerd door elk van hen. Maar dat wil niet 

zeggen dat organisaties met een groot aantal producten de meeste impact hebben, 

integendeel. Sommige actoren maken weinig informatieproducten aan voor jongeren, 

maar hun impact is significant groter dan sommige organisaties die een grote 

hoeveelheid informatiemateriaal produceren.  

Onderzoeksvragen met betrekking tot de informatiethema’s: 

Er zal niet alleen onderzocht worden welke Vlaamse actoren jongereninformatie 

aanbieden, maar ook wat deze informatie precies inhoudt. Daarbij zullen volgende 

onderzoeksvragen behandeld worden: 

 Welke informatiethema’s zijn de meest voorkomende? 

 Door welke organisaties worden deze informatiethema’s behandeld? 

 Welke thema’s worden door de grootste spelers op het vlak van 

jongereninformatie behandeld? 
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Onderzoeksvragen met betrekking tot de informatiemedia: 

Tevens zal er worden nagegaan van welke informatiemedia de actoren gebruik maken 

om hun informatieproducten te verspreiden. Volgende onderzoeksvragen die 

betrekking hebben op deze deeldoelstelling zullen worden bekeken:  

 Via welke middelen wordt er hoofdzakelijk informatie verspreid naar jongeren 

en kinderen? 

 Welke informatiemedia komen het meest voor per thema? 

 

Om een beter beeld te krijgen van het informatieaanbod op het lokale niveau, 

werden tevens alle Vlaamse jeugddiensten aangeschreven. De doelstelling is enerzijds 

te onderzoeken welke gemeenten de grootste spelers zijn op het gebied van 

informatieverstrekking naar de jongeren toe. Anderzijds geven we ook weer over welke 

thema’s jongeren op lokaal niveau hoofdzakelijk geïnformeerd worden.  

4.1.2 Gegevensverzameling 

De inventarisatie gebeurt op basis van informatie die op dit ogenblik voorhanden is 

voor de jongeren. Ze wordt met andere woorden ‘door de ogen’ van de jongeren zelf 

uitgevoerd. Als uitgangspunt werd de Jongerengids van In Petto en CJP gebruikt. In 

deze gids wordt inhoudelijk vertrokken van enkele grote themata (woning, vrije tijd, 

seksualiteit, relaties, en dergelijke) die vervolgens in concrete deelthema’s worden 

uitgediept. Bij heel wat thema’s wordt doorverwezen naar andere instanties of naar 

internetadressen. De informatie en de adressengids hielpen om de inventarisatie aan te 

vangen.  

Dit informatieproduct biedt als vertrekbasis een dubbel voordeel. In de eerste plaats 

worden de grote themata én de grote informatieaanbieders op één plaats 

samengebracht. De jongerengids levert met andere woorden het kwalitatieve 

basismateriaal om een framework of een codeboek op te stellen waarmee het veld en 

de boodschappen gecodeerd kunnen worden. Het codeboek zal zowel de actoren en 

hun ruimtelijke spreiding in kaart brengen als de informatiethema’s die momenteel aan 

jongeren worden aangeboden.  

In de tweede plaats vormt de Jongerengids een belangrijk medium omdat het geen 

administratieve blik biedt op de inventarisatie, maar veel meer een blik vanuit 

jongerenperspectief. De thema’s die in de gids aan bod komen, zijn gericht op 
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jongeren, niet op inventariseren. Dit heeft als gevolg dat de bottum up kijk vanuit de 

jongeren in de inventarisatie mee opgenomen wordt. 

 Toch geeft de Jongerengids van In Petto en CJP een vertekend beeld. De 

‘drager’ van de boodschap sluit immers bepaalde groepen uit. Onderzoek toonde aan 

dat allochtonen en maatschappelijk kwetsbare jongeren beter te bereiken zijn met 

behulp van televisie of via de GSM. Het is dus niet ondenkbaar dat de gids een 

vertekening geeft bij de aanvang van het onderzoek. Deze vertekening werd echter 

gemilderd door contact op te nemen met organisaties die zich met hun informatie 

richten naar maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Zo werden volgende 

instanties eveneens gecontacteerd: Platform Allochtone Jeugdwerkingen (PAJ), Jeugd 

en Stad (JES), Uit de Marge en zijn regionale en lokale steunpunten: onder andere het 

Brussels Steunpunt voor werkingen met maatschappelijk kwetsbare kinderen en 

jongeren (BRES), het Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn vzw 

(CMGJ), Coördinatie Jeugdwerk met Maatschappelijk Achtergestelden (COJEMA), 

Kansen in de stad (KIDS). 

 

Naast de Jongerengids werd als vertrekbasis eveneens gebruik gemaakt van de 

gegevens van Delta. Als het voornaamste knooppunt van informatiedistributie aan de 

Jongeren Informatie Punten in Vlaanderen is deze organisatie een niet te verwaarlozen 

speler op het gebied van jeugdinformatie.  

 

Ook is het van belang te melden dat tijdschriften niet systematisch gescreend werden 

op hun inhoud. Het onderzoek wil de informatiedragers immers per thema rubriceren. 

Aangezien de meeste tijdschriften meerdere thema’s bevatten, is het onmogelijk om 

folders en dergelijke samen te brengen met alle thema’s die in tijdschriften voorkomen. 

Tijdschriften werden om die reden als titel ondergebracht in de categorie “Divers 

periodiek”, zondere verdere thematisering per jaargang of nummer. 

 

Het verzamelen van de gegevens gebeurde in een aantal stappen. Alle 

informatie-actoren werden tweemaal gecontacteerd zodanig dat de data aangepast en 

vervolledigd konden worden.  

 

Zoals reeds is vermeld, wilden we tevens een beter zicht krijgen op het aanbod van 

jongereninformatie op het lokaal niveau. Daarom werden alle Vlaamse jeugddiensten 
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aangeschreven met de vraag een lijst van de informatieproducten die door de 

jeugdconsulent, de lokale jeugdraad of het gemeentebestuur wordt aangemaakt, op te 

sturen. In totaal werden 366 jeugddiensten gecontacteerd. De jeugddiensten waarvan 

we geen reactie ontvingen, stuurden we een herinneringsbrief. Zo werden sommige 

gemeenten viermaal aangesproken. De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op de 

reacties die wij ontvingen met betrekking tot de vier mailings. In totaal reageerden er 

187 gemeenten. 

 

Om het geheel ook vanuit een meer commerciële invalshoek te bekijken, werden alle 

Vlaamse uitgeverijen gecontacteerd. Aan 99 uitgevers werd gevraagd om ons een lijst 

met al hun non-fictie uitgaven, bestemd voor kinderen, tieners en jongeren te 

bezorgen. In totaal ontvingen we 22 reacties. Sommigen meldden dat ze over weinig 

specifieke jeugdpublicaties beschikten. Anderen stuurden lijsten door met meer dan 

tweeduizend titels van boeken waarin geen onderscheid werd gemaakt in thema’s, 

noch in doelgroep. Het was onmogelijk om deze grote hoeveelheid data in te voeren 

en te analyseren binnen de vooropgestelde tijdsperiode van deze fase.  

  

4.2 Onderzoeksresultaten 

In totaal werden er 1120 informatieproducten geïnventariseerd en werden er 141 

organisaties geregistreerd als aanbieders van informatie voor jongeren en kinderen. In 

wat volgt wordt er nagegaan welke actoren over het grootste aantal 

informatieproducten beschikken. Daarnaast wordt het bestuursniveau en de territoriale 

spreiding van de organisaties besproken. Er wordt tevens weergegeven welke actoren 

particuliere en overheidsinstellingen zijn. Ten slotte wordt er ook een beeld geschetst 

van het personeel dat wordt tewerkgesteld. 

4.2.1 De organisaties in het jeugdinformatieveld 

4.2.1.1 Grootste spelers in aantal verschillende publiacties 

Uit de resultaten blijkt dat bijna 10% van de organisaties 17 informatieproducten en 

meer produceert. Vermits maar 10% van de organisaties 17 of meer 

informatieproducten aanmaakt, wordt dit aantal als criterium aangenomen om de 
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grotere spelers de onderscheiden van de andere organisaties. Zoals reeds werd 

aangegeven wil dat niet zeggen dat deze actoren ook de grootste impact hebben.  

 

Tabel 4 De organisaties met meer dan 16 informatieproducten (n=16) 

Aantal media 
Organisatie 17 19 20 23 24 25 32 37 38 43 65

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & 

Energie x                     

Steunpunt Jeugd vzw x                     

ACV-jongeren   x                   

Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg     x                 

Delta vzw     x                 

Kinderrechtswinkels       x               

Jellinek Preventie & Consultancy         x             

Jeugd en Vrede           x           

Trimbos - Instituut             x         

Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen             x         

CM             x         

Federale Overheidsdienst Justitie             x         

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs               x       

Rutgers Nisso groep (Rutgers Stichting)                 x     

Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid                   x   

CIS                     x 

Totaal   2 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 

4.2.1.2 Bestuursniveau  

Met betrekking tot het bestuursniveau wordt een onderscheid gemaakt tussen het 

landelijke, provinciale en gemeentelijke niveau. De meeste organisaties bevinden zich 

op het landelijke niveau. Deze organisaties leveren informatie aan alle jongeren in 

Vlaanderen en beperken zich niet tot de jongeren in een bepaalde provincie, gemeente 

of stad. De onderzoeksresultaten van tabel A (zie Bijlage) tonen aan dat 129 

organisaties zich bevinden op het landelijke bestuursniveau, slechts negen organisaties 

produceren informatie voor jongeren in een bepaalde provincie. Hiertoe werden de 

jeugddiensten van de Vlaamse provincies gerekend. Daarnaast behoren ook de 

organisaties ‘Jobwerking’ (provincie West-Vlaanderen), ‘Kamers met aandacht’ 

(provincie Antwerpen) en de ‘Provincie Limburg, afdeling natuur en milieu’ (provincie 

Limburg) tot deze groep met een provinciaal bestuursniveau. Tenslotte bevinden drie 
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organisaties zich op het lokale bestuursniveau. Deze instanties richten hun informatie 

enkel naar jongeren in een bepaalde stad of gemeente. In dit geval gaat het om de 

organisaties ‘Jeugd en Stad Brussel’, de ‘K.U.Leuven Jobdienst’ en het 

‘Psychotherapeutisch Centrum voor Studenten’ in Leuven. Wat opvalt in tabel 5 is dat 

de organisaties met het grootst aantal informatieproducten eveneens landelijke actoren 

zijn. 

 

Tabel 5 Bestuursniveau van de grote spelers (n=16) 

 
Organisatie 

 
Bestuursniveau : Landelijk 

ACV-jongeren  x 

Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid  x 

CIS  x 

CM  x 

Delta vzw  x 

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie  x 

Federale Overheidsdienst Justitie  x 

In Petto Jeugddienst Informatie en Preventie  x 

Jellinek Preventie & Consultancy  x 

Jeugd en Vrede  x 

Kinderrechtswinkel Gent  x 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs  x 

Rutgers Nisso groep (Rutgers Stichting)  x 

Steunpunt Jeugd vzw  x 

Trimbos – Instituut  x 

Vereniging voor alcohol en andere drugproblemen  x 

Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg  x 

Totaal  16 

4.2.1.3 Territoriale spreiding 

Tabel 6 geeft een overzicht van de spreiding van de informatieaanbieders per 

gemeente. Het is opvallend dat 115 organisaties zich in de grote steden bevinden. 

Deze vaststelling is echter niet onbegrijpelijk omdat in de veldbeschrijving de nadruk 

werd gelegd op de landelijke, Vlaamse actoren. Zo zijn 58 informatieaanbieders in 

Brussel gelegen. Gent en Antwerpen beschikken over 20 informatieaanbieders. Negen 

informatieaanbieders situeren zich in Leuven terwijl er in Mechelen acht gelegen zijn. 

Tabel A (zie bijlage) geeft weer welke organisatie gelegen zijn in Brussel, Gent, 

Antwerpen, Leuven en Mechelen.  
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In de vorige paragraaf werd reeds vermeld dat het merendeel van de organisaties zich 

bevindt op een landelijk bestuursniveau. Het is dus niet onlogisch dat de meeste 

organisaties, die gelegen zijn in de grote steden, ook landelijke actoren zijn. Deze 

vaststelling komt ook tot uiting in tabel 6 en Tabel A (zie bijlage). 

 

Tabel 6 Territoriale spreiding en bestuursniveau van de organisaties (n=141) 

Frequentie per gemeente Bestuursniveau 

Gemeente 

Fr
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ijk

 

La
nd
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P
ro
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Aalst 1 0,7 0 1 0 

Alken 1 0,7 0 1 0 

Antwerpen 20 14,2 0 18 2 

Amsterdam 1 0,7 0 1 0 

Baal 1 0,7 0 1 0 

Brugge 1 0,7 0 1 0 

Brussel 58 41,1 1 56 1 

Buggenhout 1 0,7 0 1 0 

Diest 1 0,7 0 1 0 

Ganshoren 2 1,4 0 2 0 

Genk 1 0,7 0 1 0 

Gent 20 14,2 0 19 1 

Hasselt 2 1,4 0 0 2 

Kampenhout 1 0,7 0 1 0 

Kessel  Lo 3 2,1 0 3 0 

Leuven 9 6,4 2 6 1 

Mechelen 8 5,7 0 8 0 

Meise 1 0,7 0 1 0 

Menen 1 0,7 0 1 0 

Merelbeke 1 0,7 0 1 0 

Oostende 1 0,7 0 0 1 

Sint - Andries 1 0,7 0 0 1 

Sint Martens Lennik 1 0,7 0 1 0 

Utrecht  2 1,4 0 3 0 

Vilvoorde 1 0,7 0 1 0 

Zoersel 1 0,7 0 1 0 

Totaal   141 100   3 129 9 
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4.2.1.4 Particuliere organisaties versus overheidsinstellingen 

De onderzoeksresultaten maken duidelijk dat 105 instanties particuliere organisaties 

zijn. De overige 36 zijn overheidsinstellingen. 

Uit Tabel A (zie bijlage) kan men afleiden welke organisaties onder de noemer ‘private 

instanties’ vallen en welke organisaties behoren tot het type ‘overheidsinstellingen’. Het 

overgrote deel van de informatie-actoren zijn verenigingen zonder winstoogmerk die 

door de overheid worden gesubsidieerd. Deze organisaties werden tot de particuliere 

instellingen gerekend. Alleen de openbare instellingen hebben wij gerekend tot 

overheidsinstellingen.  

4.2.1.5 Personeel 

Met betrekking tot het personeel wordt een onderscheid gemaakt tussen vrijwilligers, 

stagiairs en professionelen. Met deze laatste categorie worden zowel jeugdwerkers, 

jongerenbegeleiders, projectmedewerkers, coördinatoren als administratief personeel 

verantwoordelijk voor het secretariaat, bedoeld. 

Tabel 7 toont aan dat het merendeel (94,3%) van de informatieaanbieders 

professionele beroepskrachten in dienst heeft. Daarnaast doen 56 organisaties (39,7%) 

beroep op vrijwilligers. Slechts acht organisaties (5,7 %) hebben stagiairs 

tewerkgesteld.  

Wanneer men de tewerkstelling van stagiairs, vrijwilligers en professionelen 

afzonderlijk voor de particuliere instanties en overheidsinstellingen onderzoekt, komt 

men tot dezelfde vaststellingen. De meerderheid van zowel de particuliere (92,4%) als 

overheidsinstellingen (100%) heeft professionele medewerkers in dienst. Daarnaast 

doet een minderheid van de privé-instanties (6,7%) beroep op stagiairs, bij de federale 

instellingen is dat 2,8%. Met betrekking tot de vrijwilligers zijn er merkbare verschillen 

waarneembaar tussen de particuliere en overheidsinstanties. Zo doet iets meer dan de 

helft (51,4%) van de private organisaties een beroep op vrijwilligers. Bij de 

overheidsinstellingen is dat slechts 5,6%. 
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Tabel 7 De frequentie van het personeel in alle organisaties (n=141) en in de particuliere – 

(n=105) en overheidsinstellingen (n=36)  

Personeel - algemeen   Frequentie Percentage

Vrijwilligers  56 39,7 

Professionelen  133 94,3 

Stagiairs  8 5,7 

Personeel - particuliere organisaties   Frequentie Percentage

Vrijwilligers  54 51,4 

Professionelen  97 92,4 

Stagiairs  7 6,7 

Personeel - overheidsinstellingen   Frequentie Percentage

Vrijwilligers  2 5,6 

Professionelen  36 100 

Stagiairs  1 2,8 

4.2.2 De hoofdthema’s 

In verband met de informatiethema’s worden 22 hoofdthema’s van elkaar 

onderscheiden. Deze hoofdthema’s worden verder onderverdeeld in subthema’s en 

komen grotendeels overeen met de informatiethema’s die behandeld worden in de 

Jongerengids van CJP en In Petto. Tabel 8 geeft aan over welke onderwerpen het 

gaat: 
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Tabel 8 Frequentie van de hoofdthema’s (n=1836) 

Hoofdthema Frequentie Percentage

Maatschappij 277 15,1 

Jeugdwerk 228 12,4 

Cultuur 160 8,7 

Seksualiteit 154 8,4 

Gezondheid 147 8 

Genotmiddelen 106 5,8 

Toerisme 93 5,1 

Mobiliteit 93 5,1 

Werk 91 5 

Buitenland 69 3,8 

Rechten en plichten 68 3,7 

Onderwijs 62 3,4 

Relaties 56 3,1 

- 18 jaar 44 2,4 

Welzijn 39 2,1 

Zich organiseren 31 1,7 

Geld 24 1,3 

Media 24 1,3 

Sport 21 1,1 

Vorming 20 1,1 

Divers periodiek 15 0,8 

Wonen 14 0,8 

Totaal 1836 100 

 

Een aantal van bovenvernoemde hoofdthema’s zijn tamelijk algemeen en vragen 

bijkomende uitleg. 

 

Het informatiethema ‘Maatschappij’ bevat uiteenlopende subthema’s die verband 

houden met verschillende aspecten van de maatschappij. Zo handelt het 

informatieaanbod met betrekking tot ‘Maatschappij’ over onder andere subthema’s als 

mensenrechten, democratie, de derde wereld, multiculturaliteit, gelijke kansen, 

veiligheid, criminaliteit, armoede, natuur en milieu en wetenschap en techniek. 

 Daarnaast behoort alle informatie over onder meer jeugddiensten, jeugdraden, 

tiener- en speelpleinwerkingen op lokaal, provinciaal en landelijk niveau tot het thema 

‘Jeugdwerk’. Informatie over de subthema’s particuliere initiatieven (bijvoorbeeld de 

jeugdbewegingen), verblijfplaatsen, begeleiders (bijvoorbeeld vorming, attesten), 
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ondersteuning (financiële, materiële ondersteuning en begeleiding), uitleendiensten, 

verzekeringen en reglementeringen wordt eveneens gerubriceerd onder de noemer 

‘Jeugdwerk’. 

 Onder het thema ‘Cultuur’ vallen alle informatieproducten die te maken hebben 

met dans, theater, muziek, beeldende kunst, film en literatuur. Hierbij kan het zowel 

gaan over optredens, opleidingen als over wedstrijden, tentoonstellingen en dergelijke. 

Tevens behoort informatie over subculturen, populaire cultuur en overheidsinitiatieven 

op het vlak van cultuur ook tot het hoofdthema ‘Cultuur’. 

Verder is het belangrijk te vermelden dat het thema ‘Buitenland’ onderscheiden 

wordt van het thema ‘Toerisme’. Informatie over het thema ‘Buitenland’ spitst zich 

grotendeels toe op informatie over studeren, wonen en werken in het buitenland. 

Dergelijke informatieproducten focussen zich voornamelijk op informatie over 

uitwisselingsprogramma’s, vrijwilligerswerk en taalcursussen in het buitenland. 

Reisinformatie, meer specifiek, informatie over verschillende soorten reizen, 

ambassades en formaliteiten (officiële reisdocumenten, reisverzekeringen, vaccinaties, 

betaalmiddelen en dergelijke) en transport- en verblijfsmogelijkheden behoren 

daarentegen tot de categorie ‘Toerisme’. 

 Tot het thema ‘Rechten en Plichten’ behoort informatie over uiteenlopende 

subthema’s. Zo omvat deze categorie informatie over de rechten en plichten met 

betrekking tot het huwelijk, de familie, het ouderschap en het samenwonen, de 

meerderjarigheid, de nationaliteit, de woonplaats en de verblijfplaats. Ook informatie 

over zowel rechtshulp, politie en gerecht als informatie over de rechten en plichten in 

verband met belastingen en sociale zekerheid, horen thuis in dit thema. 

 Het thema ‘Welzijn’ omvat niet alleen informatie over het subthema ‘Geweld en 

Mishandeling’, maar ook informatie over psychische stoornissen die niet vallen onder 

de categorie ‘Gezondheid’ (bijvoorbeeld: agressie, faalangst, stress, gevolgen van 

gepest te worden).  

  Met betrekking tot de informatieproducten die te maken hebben met het 

thema ‘Zich organiseren’ kunnen we stellen dat deze zich richten op alle informatie die 

handelt over hoe jongeren zich moeten organiseren in enerzijds bewegingen, 

verenigingen en adviesraden op het gebied van vrijwilligerswerk, jeugdwerk, onderwijs 

en politiek. Ook informatie over het organiseren van evenementen (bijvoorbeeld het 

organiseren van fuiven, concerten, kampen, tentoonstellingen enzovoort) valt in deze 

groep. 
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 Informatie over zowel betalen, sparen, kopen, lenen als over schulden, 

inkomsten, belastingen en informatie met betrekking tot consumenten hoort thuis in 

het informatiethema ‘Geld’. 

 Onder de categorie ‘Vorming’ valt alle informatie die betrekking heeft op de 

verschillende soorten vormingen. Zo behoren onder meer het afstandsonderwijs, het 

alternerend leren en het tweedekansonderwijs tot het thema ‘Vorming’. Daarnaast 

bevat ‘Vorming’ informatie over de verschillende categorieën van vorming (bijvoorbeeld 

de persoonlijke, relationele, communicatieve, maatschappelijke en kadervorming). 

 Ten slotte valt onder de categorie ‘Divers-periodiek’ die informatieproducten die 

betrekking hebben op verschillende van de bovengenoemde hoofdthema’s. Zo behoort 

bijvoorbeeld de Jongerengids tot deze categorie aangezien dit product zowel 

informeert over onder andere vrije tijd, wonen, werken en onderwijs als over relaties, 

seksualiteit en rechten en plichten.  

 Daarnaast werd een aantal informatieproducten toegewezen aan de 

categorieën ‘varia’ en ‘algemeen’. Dit wordt duidelijk gemaakt aan de hand van 

volgend voorbeeld: Met betrekking tot het thema ‘seksualiteit’ werden de 

informatieproducten die gaan over zowel veilig vrijen, anticonceptie, zwangerschappen 

als de seksuele aard ondergebracht in de categorie ‘Algemeen’. Dergelijke 

informatieproducten omschrijven namelijk meerdere subthema’s en hebben dus eerder 

een algemene aard.  

Daarnaast viel ook een aantal informatieproducten onder de ‘varia’-categorie. In dit 

geval ging het over informatieproducten die handelen over zelfbevrediging, 

erectieproblemen, het maagdenvlies en dergelijke. Deze informatie verschilt immers 

van de bestaande subcategorieën horende bij ‘Seksualiteit’ en worden dus 

ondergebracht in de categorie ‘varia’. 

 

In de volgende paragraaf wordt nagegaan bij welke informatiethema’s het aanbod het 

grootst is. Tevens wordt onderzocht welke organisaties de meest prominente 

informatieaanbieders zijn met betrekking tot elk thema.  

4.2.3 De belangrijkste subthema’s 
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Tabel 8 toont aan dat jongereninformatie hoofdzakelijk handelt over maatschappij, 

jeugdwerk, cultuur, seksualiteit, gezondheid, genotmiddelen, toerisme, mobiliteit, 

werk, buitenland, rechten en plichten, onderwijs en relaties. 

Aangezien deze thema’s een belangrijke rol spelen binnen het 

jongereninformatiebeleid, is het noodzakelijk om elk thema apart onder de loep te 

nemen. Er zal binnen elk thema worden nagegaan welke materie voornamelijk aan bod 

komt en welke organisaties een belangrijke rol vervullen met betrekking tot het 

betreffende thema.  

In de categorie “Overige” zitten aan de ene kant de frequenties van een bepaald 

thema vervat waaraan een aantal organisaties in mindere mate aandacht schenkt. Aan 

de andere kant worden in deze categorie de frequenties van de minder voorkomende 

subthema’s ondergebracht.  

4.2.3.1 Maatschappij 

In tabel 9 kan worden afgeleid dat de meeste informatie die voor jongeren wordt 

geproduceerd, handelt over de maatschappij. Thema’s horende bij de ‘varia’-categorie 

komen het meest aan bod. Onderwerpen zoals racisme, pesten en geweld zijn de 

meest voorkomende. Verder wordt er voornamelijk geïnformeerd over de ‘Natuur en 

Milieu’, de ‘Mensenrechten’, ‘Gelijke Kansen’ en ‘Multiculturaliteit’.  

De belangrijkste actoren die informeren over het thema ‘maatschappij’ zijn het 

Centrum Informatieve Spelen, Jeugd en Vrede, Oxfam Wereldwinkels, Studio Globo en 

de Kinderrechtswinkels (tabel 9). 
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Tabel 9 De meest voorkomende subthema's en de belangrijkste organisaties in verband met 

'Maatschappij' (n=277) 

Meest voorkomende subthema's Frequentie Percentage 

Varia 60 21,7 

Natuur en Milieu 56 20,2 

Mensenrechten 51 18,4 

Multicultureel 28 10,1 

Gelijke kansen 26 9,4 

      

Overige 56 20,2 

Totaal 277 100,00 

  

Belangrijkste organisaties Frequentie Percentage 

CIS 42 15,2 

Jeugd en Vrede 33 11,9 

Oxfam Wereldwinkels 27 9,7 

Studio Globo 26 9,4 

Kinderrechtswinkels 23 8,3 

      

Overige 126 45,5 

Totaal 277 100,00 

 

4.2.3.2 Jeugdwerk 

Het tweede meest voorkomende thema in het jongereninformatieveld is het 

jeugdwerk. Op dit gebied wordt er vooral geïnformeerd over ‘Particuliere initiatieven’ 

zoals jeugdbewegingen, studentenbewegingen en jeugdhuizen. Met betrekking tot dit 

subthema komt vaak informatie aan bod over de functie of de inhoud van deze 

verenigingen (‘Waarmee houden deze verenigingen zich bezig?), over de activiteiten 

die zij organiseren en informatie over hun contactgegevens. Tevens wordt er met 

betrekking tot het ‘jeugdwerk’ ook meer algemene informatie verspreid. Zo wordt er 

zowel geïnformeerd over het jeugdbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk als 

over particuliere initiatieven, de vorming van begeleiders in het jeugdwerk (cursussen, 

bijscholingen, enzovoort) en verblijfplaatsen die van dienst kunnen zijn voor 

jeugdbewegingen (onder andere kampplaatsen, weekendplaatsen, cursusplaatsen).  
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De voornaamste actoren die informatie leveren over ‘jeugdwerk’ is het Steunpunt 

Jeugd, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en de 

provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen (Tabel 10). 

 

Tabel 10 De meest voorkomende subthema's en de belangrijkste organisaties in verband met 

'Jeugdwerk' (n=228) 

Meest voorkomende subthema's Frequentie Percentage 

Particuliere initiatieven 65 28,5 

Algemene informatie over ‘jeugdwerk’ 29 12,7 

      

Overige 134 58,8 

Totaal 228 100,00 

  

Belangrijkste organisaties Frequentie Percentage 

Steunpunt Jeugd vzw 22 9,6 

Vlaamse Gemeenschapscommissie 16 7,0 

Provincie Vlaams-Brabant 15 6,6 

Provincie Antwerpen 12 5,3 

      

Overige 163 71,5 

Totaal 228 100,00 

 

4.2.3.3 Cultuur 

Wat het informatieaanbod rond het thema ‘cultuur’ betreft, kan men uit Tabel 11 

afleiden dat de informatieproducten hoofdzakelijk algemeen van aard zijn. Zo wordt er 

veel informatie verspreid die zowel gaat over dans – en muziekoptredens,  

theatervoorstellingen, musea en tentoonstellingen als over culturele instellingen en 

initiatieven. 
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Tabel 11 De meest voorkomende subthema's en de belangrijkste organisaties in verband met 

'Cultuur' (n=160) 

Meest voorkomende subthema's Frequentie Percentage 

Algemene informatie over 'cultuur' 35 21,9 

      

Overige 125 78,1 

Totaal 160 100,00 

  

Belangrijkste organisaties Frequentie Percentage 

Artforum 29 18,1 

Vlaamse Gemeenschapscommissie 16 10 

Provincie Limburg 14 8,8 

Provincie West-Vlaanderen 13 8,1 

CJP 12 7,5 

Provincie Vlaams-Brabant 11 6,9 

Provincie Antwerpen 10 6,3 

Mooss 10 6,3 

      

Overige 50 28 

Totaal 160 100,00 

 

De meest prominente informatieaanbieders op het vlak van cultuur zijn Artforum, CJP, 

Mooss en alle Vlaamse provincies (Tabel 1111). 

4.2.3.4 Seksualiteit 

Betreffende het thema ‘Seksualiteit’ wordt in Tabel 12 duidelijk dat er voornamelijk 

wordt geïnformeerd over anticonceptie en veilig vrijen alsook over zwangerschap en 

seksuele geaardheid. Daarnaast komen ook de subcategorieën ‘algemeen’ en ‘varia’ 

veel voor. Zo handelt een aantal informatieproducten over zowel veilig vrijen, 

anticonceptie, zwangerschappen als over de seksuele aard. Deze informatie heeft dus 

eerder een algemene aard. Bovendien zijn er ook informatieproducten aanwezig die 

informeren over zelfbevrediging, erectieproblemen, het maagdenvlies, pijn bij het 

vrijen en dergelijke. Deze informatie verschilt van de bestaande subcategorieën 

horende bij ‘Seksualiteit’ en worden ondergebracht in de categorie ‘varia’.  

In Tabel 12 komt tevens naar voor dat de Nederlandse organisatie ‘Rutgers Nisso 

groep’ één van de belangrijkere informatieaanbieders is met betrekking tot het thema 
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‘Seksualiteit’, naast Sensoa, Centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen 

en Jeugd en Seksualiteit.  

Tabel 12 De meest voorkomende subthema's en de belangrijkste organisaties in verband met 

'Seksualiteit' (n=154) 

Meest voorkomende subthema's Frequentie Percentage 

Algemene informatie over 'seksualiteit' 40 26,0 

Varia-informatie over 'seksualiteit' 30 19,5 

Anticonceptie 26 16,9 

Veilig vrijen 22 14,3 

Zwangerschap 17 11,0 

Seksuele aard 16 10,4 

      

Overige 3 1,9 

Totaal 154 100,00 

  

Belangrijkste organisaties Frequentie Percentage 

Rutgers Nisso groep (Rutgers Stichting) 57 36,0 

Sensoa 23 14,9 

Centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen 17 11,0 

Jeugd en Seksualiteit 15 9,7 

      

Overige 42 28,4 

Totaal 154 100,00 

 

4.2.3.5 Gezondheid 

Inzake de informatie die verspreid wordt over het thema ‘gezondheid’ kan men in 

Tabel 13 afleiden dat er vooral informatie over ‘voeding’, ‘ziekten’ (bijvoorbeeld 

Multiple Sclerose, hersenvliesontsteking) en ‘andere ziekten’ aan bod komt. Wat de 

subcategorie ‘andere ziekten’ betreft, stellen we vast dat het in dit geval voornamelijk 

gaat over psychische ziekten zoals schizofrenie, dwangstoornissen, eetstoornissen 

enzovoort.  

Daarnaast worden er ook veel informatieproducten verspreid die behoren tot de 

subthema’s ‘varia’ en ‘algemeen’. Zo werd informatie over gezond sporten 

ondergebracht in het subthema ‘varia’. Informatie over het menselijk lichaam of een 
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informatieproduct met de titel ‘Zijn we wel gezond bezig?’ behoort daarentegen tot de 

subcategorie ‘algemeen’. 

Verder kan er, op basis van tabel 13, vastgesteld worden dat de Vlaamse Vereniging 

voor Geestelijke Gezondheidszorg en de Christelijke Mutualiteit (CM) de organisaties 

zijn bij wie gezondheid het meest voorkomend thema in hun informatieaanbod is. 

 

Tabel 13 De meest voorkomende subthema's en de belangrijkste organisaties in verband met 

'Gezondheid' (n=147) 

Meest voorkomende subthema's Frequentie In % 

Algemene informatie over ‘gezondheid’ 30 20,4 

Varia-informatie over ‘gezondheid’ 28 19,0 

Andere ziekten 25 17,0 

Ziekten 19 12,9 

Voeding 11 7,5 

      

Overige 34 23,2 

Totaal 147 100,00 

  

Belangrijkste organisaties Frequentie In % 

Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg 27 18,4 

CM 25 17 

      

Overige 95 64,6 

Totaal 147 100,00 

 

4.2.3.6 Genotmiddelen 

Ook onder het thema ‘Genotmiddelen’ werden er heel wat algemene 

informatieproducten ondergebracht (Tabel 14). Vaak hebben deze betrekking op de 

eigenschappen en risico’s van genotmiddelen. Brochures zoals ‘Wat iedereen over 

drugs zou moeten weten’, ‘Drugs en de wet’, ‘De Druglijn’ of een Drugsmagazine zijn 

eerder algemeen en kunnen niet worden toegewezen aan de subthema’s legale en 

illegale genotmiddelen.  
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Tabel 14 De meest voorkomende subthema's en de belangrijkste organisaties in verband met 

'Genotmiddelen' (n=106)  

Meest voorkomende subthema's Frequentie Percentage 

Illegale genotmiddelen 45 42,5 

Algemene informatie over genotmiddelen 43  40,6  

   

Overige 18 16,9 

Totaal 106 100,00 

  

Belangrijkste organisaties Frequentie Percentage 

Vereniging voor alcohol en andere drugproblemen 35 33,0 

Trimbos - Instituut 33 31,1 

Jellinek Preventie & Consultancy 24 22,6 

      

Overige 14 13,3 

Totaal 106 100,00 

 

Tevens wordt er ook veel geïnformeerd over illegale genotmiddelen waarvan de 

specifieke kenmerken en risico’s worden beschreven alsook over verslavingen die zich 

als gevolg van het gebruik van dergelijke genotmiddelen kunnen voordoen.  

De Vereniging voor alcohol en andere drugproblemen, het Trimbos – Instituut en 

Jellinek Preventie & Consultancy zijn op dit vlak de meest prominente 

informatieaanbieders (Tabel 14). 

4.2.3.7 Toerisme 

Ook in dit geval scoren de algemene informatieproducten zeer hoog. Er worden 

opvallend meer informatieproducten verspreid die het onderwerp ‘Toerisme’ op een 

algemene wijze benaderen. Zo wordt er in heel wat informatieproducten informatie 

gegeven over zowel de soorten reizen (avontuurlijke, natuurvakanties, sportieve 

vakanties enzovoort), de verblijf – en transportmogelijkheden, als over de betreffende 

landen die in de informatieproducten aan bod komen. Daarnaast komen er ook veel 

informatieproducten voor die specifiek gericht zijn op verblijfsmogelijkheden, 

bijvoorbeeld informatiebrochures die specifiek gericht zijn op jeugdherbergcentrales of 

trekkershutten in Vlaanderen. Met betrekking tot het thema ‘toerisme’ wordt er ook 

heel wat varia-informatie verspreid. Zo informeert Use-it, de toeristische dienst voor 
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(bezoekende) jongeren in België, over initiatieven die een actieve deelname aan de 

stad inhouden. Zij verspreiden geen informatie over typische toeristische uitstappen, 

maar over, zoals zij zelf aangeven, de echte “vibes” van een stad. Hiermee bedoelt 

men informatie over hoe een stad écht in elkaar steekt. Tot de varia-categorie behoort 

voornamelijk informatie over hoe een typische bewoner van een stad zijn dag 

doorbrengt. Deze categorie bestaat eveneens uit informatie over het uitgaansleven 

(toffe en goedkope café’s en restaurants, winkeltjes), en het historisch patrimonium 

van een stad. Ook informatie over de architectuur van een stad, informatie over films, 

muziekoptredens en festivals die in een bepaalde stad worden georganiseerd, maakt 

hier deel van uit.  

De belangrijkste spelers op het vlak van ‘Toerisme’ zijn Toerisme Vlaanderen en Use-it 

(Tabel 15). 

 

Tabel 15 De meest voorkomende subthema's en de belangrijkste organisaties in verband met 

'Toerisme' (n=93) 

Meest voorkomende subthema's Frequentie Percentage 

Algemeen 24 25,80 

Verblijf 16 17,20 

Varia-informatie over 'Toerisme' 11 11,80 

      

Overige 42 45,20 

Totaal 93 100,00 

  

Belangrijkste organisaties Frequentie Percentage 

Toerisme Vlaanderen 17 18,30 

Use-it 16 17,20 

      

Overige 60 64,50 

Totaal 93 100,00 

 

4.2.3.8 Mobiliteit 

Wat het thema ‘Mobiliteit’ betreft, kan men concluderen dat er grotendeels over 

algemene mobiliteitsaspecten, zoals de verklaring en afbeelding van de 
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verkeersborden, wordt geïnformeerd. Ook bestaat een groot deel van het 

informatieaanbod over ‘mobiliteit’ uit varia-informatieproducten. Zo wordt er informatie 

verspreid over de juiste zithouding achter het stuur, de wetgeving in verband met 

gordeldracht, weekendongevallen en sociaal en agressief verkeersgedrag. Het gaat in 

deze gevallen om subthema’s die niet kunnen worden ondergebracht onder de 

bestaande subcategorieën van ‘mobiliteit’. Tevens wordt er zeer vaak informatie 

verspreid over het particulier vervoer. Zo wordt er frequent geïnformeerd over veilig 

rijden: informatie over snelheid, alcohol en drugs, veilig fietsen, en verkeersregels voor 

fietsers en voetgangers (tabel 16).  

De organisatie die de meeste informatieproducten verspreid over het thema ‘mobiliteit’ 

is het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (tabel 16). 

 

Tabel 16 De meest voorkomende subthema's en de belangrijkste organisaties in verband met 

'Mobiliteit' (n=93) 

Meest voorkomende subthema's Frequentie Percentage 

Algemene informatie over ‘mobiliteit’ 19 20,4 

Varia-informatie over 'mobiliteit' 17 18,3 

Particulier vervoer 13 14,0 

      

Overige 44 47,3 

Totaal 93 100,00 

  

Belangrijkste organisaties Frequentie Percentage 

Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid 71 76,3 

      

Overige 22 23,7 

Totaal 93 100,00 

 

4.2.3.9 Werk 

Met betrekking tot het informatiethema ‘werk’ tonen de onderzoeksresultaten van tabel 

17 aan dat er vooral informatieproducten worden verspreid die op een meer algemene 

manier informeren over het thema ‘Werk’. Zo worden er bijvoorbeeld gidsen voor 

schoolverlaters verspreid die informeren over de wachttijd en de wachtuitkering, 
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arbeidsovereenkomsten, werkloosheid, solliciteren en vakbonden. Dergelijke 

informatieproducten informeren dus over verschillende aspecten van het thema ‘Werk’ 

en zijn in dit opzicht dus veeleer algemeen. Ook blijkt uit tabel 17 dat er heel wat 

informatie wordt verstrekt over onderwerpen, die niet ondergebracht kunnen worden 

in de bestaande subcategorieën horende bij het thema ‘Werk’. Zo wordt er 

geïnformeerd over interim-werk, educatief verlof, jeugdvakantie, ontslag en de rechten 

en plichten van jobstudenten. Dergelijke producten behoren veeleer tot de ‘varia’-

informatieproducten. 

Wat de organisaties betreffen die zich op het informatieveld ‘Werk’ bevinden, kan men 

besluiten dat de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

en ACV-jongeren de spelers van wie het informatieaanbod rond ‘Werk’ het grootst is. 

 

Tabel 17 De meest voorkomende subthema's en de belangrijkste organisaties in verband met 

'Werk' (n=91) 

Meest voorkomende subthema's Frequentie In % 

Algemene informatie over ‘werk’ 34 37,4 

Varia-informatie over ‘werk’ 22 24,2 

      

Overige 35 38,4 

Totaal 91 100,00 

  

Belangrijkste organisaties Frequentie In % 

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 16 17,4 

ACV-jongeren 14 15,4 

      

Overige 61 67,2 

Totaal 91 100,00 

 

4.2.3.10 Buitenland 

De informatie over het thema ‘Buitenland’ handelt voornamelijk over vorming en 

werken in het buitenland. Wat de informatie over het subthema ‘Vorming’ betreft, kan 

men vaststellen dat deze informatie zich vooral concentreert op taalcursussen die 

georganiseerd worden in het buitenland. Tevens bestaat het aanbod uit een groot 
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aantal ‘varia’-informatiethema’s, zoals informatie over groepsuitwisselingen en 

groepsinitiatieven (tabel 18).  

Tabel 18 De meest voorkomende subthema's en de belangrijkste organisaties in verband met 

'Buitenland' (n=69) 

Meest voorkomende subthema's Frequentie In % 

Vorming 14 20,3 

Varia-informatie over ‘buitenland’ 11 15,9 

Werken 11 15,9 

Taalcursussen 9 13,0 

      

Overige 24 34,9 

Totaal 69 100,00 

  

Belangrijkste organisaties Frequentie In % 

JINT 16 23,2 

World Education Program 12 17,4 

EF-Internationale Talenscholen 11 15,9 

      

Overige 30 43,5 

Totaal 69 100,00 

 

Tabel 18 toont bovendien aan dat JINT, World Education Program en EF-Internationale 

Talenscholen het thema ‘Buitenland’ het meest behandelen in hun informatieaanbod. 

4.2.3.11 Rechten en Plichten 

In tabel 19 wordt duidelijk dat de meeste informatie over ‘Rechten en Plichten’ 

grotendeels betrekking heeft op de politie en het gerecht. Deze informatie kan gaan 

van specifieke rechterlijke begrippen zoals internering, voorwaardelijke 

invrijheidsstelling en de vrederechter tot informatie over de rechten van het 

slachtoffer, financiële hulp aan slachtoffers en de politie zelf (bijvoorbeeld informatie 

over de regels die men dient na te volgen met betrekking tot situaties waarin je naar 

de politie kan/moet stappen).  
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Tabel 19 De meest voorkomende subthema's en de belangrijkste organisaties in verband met 

'Rechten en plichten' (n=68) 

Meest voorkomende subthema's Frequentie In % 

Politie en gerecht 20 29,4 

Algemene informatie over ‘Rechten en plichten’ 16 23,5 

      

Overige 32 47,1 

Totaal 68 100,00 

  

Belangrijkste organisaties Frequentie In % 

Federale Overheidsdienst Justitie 30 44,1 

      

Overige 38 55,9 

Totaal 68 100,00 

 

Verder worden er ook meer algemene informatieproducten verspreid, bijvoorbeeld over 

de justitie in België, waarbij het verschil tussen het burgerlijk en strafrecht wordt 

uitgelegd en informatie wordt gegeven over de rol van een advocaat of Procureur des 

Konings (tabel 19). 

Met betrekking tot het thema ‘Rechten en Plichten’ kan men stellen dat het Ministerie 

van Justitie de meest prominente informatie-aanbieder is (tabel 19). 

4.2.3.12 Onderwijs 

Ook de informatie die over ‘onderwijs’ wordt verspreid, is hoofdzakelijk algemeen. Zo 

worden er informatieproducten verspreid die handelen over het onderwijsaanbod in 

Vlaanderen (informatie over de algemene principes, de verschillende onderwijsniveaus 

en nuttige adressen), informatie over de leerplicht, enzovoort. Bovendien wordt er ook 

geïnformeerd over stages en deeltijds onderwijs. Dergelijke thema’s behoren tot het 

‘varia’- subthema aangezien deze niet kunnen worden toegewezen aan een 

subcategorie horende bij het informatiethema ‘onderwijs’ (tabel 20). 

Uit tabel 20 kan men eveneens vaststellen dat het Departement Onderwijs van het 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap de voornaamste informatieleverancier op het 

gebied van ‘Onderwijs’ is. 
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Tabel 20 De meest voorkomende subthema's en de belangrijkste organisaties in verband met 

'Onderwijs' (n=62) 

Meest voorkomende subthema's Frequentie In % 

Algemene informatie over ‘onderwijs’ 15 24,2 

Varia-informatie over ‘onderwijs’ 14 22,6 

      

Overige 33 53,2 

Totaal 62 100,00 

  

Belangrijkste organisaties Frequentie In % 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs 23 37,1 

      

Overige 39 62,9 

Totaal 62 100,00 

 

4.2.3.13 Relaties 

De informatieproducten rond ‘relaties’ handelen over zeer uiteenlopende subthema’s 

zoals liefde, verliefdheid, liefdesverdriet, vakantieliefdes enzovoort. De 

informatieproducten rond ‘relaties’ zijn dus ook hier grotendeels algemeen van aard en 

kunnen niet toegewezen worden aan één van de subthema’s. Daarom werden ze zowel 

aan het subthema ‘algemeen’ als ‘varia’ toegewezen (tabel 21).  

In vergelijking met andere organisaties bestaat het informatieaanbod van het Centrum 

Informatieve Spelen en Jeugd en Seksualiteit in grotere mate uit informatiemateriaal 

over het thema ‘Relaties’ (tabel 21). 
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Tabel 21 De meest voorkomende subthema's en de belangrijkste organisaties in verband met 

'Relaties' (n=56) 

Meest voorkomende subthema's Frequentie In % 

Varia-informatie over ‘relaties’ 12 21,4 

Algemene informatie over ‘relaties’ 10 17,9 

      

Overige 34 60,7 

Totaal 56 100,00 

  

Belangrijkste organisaties Frequentie In % 

CIS 20 35,7 

Jeugd en Seksualiteit vzw 11 19,6 

      

Overige 25 44,7 

Totaal 56 100,00 

 

4.2.4 Het clusteren van thema’s bij organisaties 

In de vorige paragrafen werd besproken welke thema’s op het gebied van 

jongereninformatie het meest aan bod komen. Daarnaast werd nagegaan welke 

organisaties zich het meest focussen op deze informatiethema’s. Tevens werd er reeds 

aangegeven welke organisaties het grootst aantal verschillende informatieproducten 

maken. Men kan zich nu de vraag stellen over welke thema’s deze organisaties 

voornamelijk informeren. 

4.2.4.1 Het Centrum Informatieve Spelen (CIS) 

Het Centrum Informatieve Spelen (C.I.S.) wil kinderen, jongeren en volwassenen 

informeren en sensibiliseren over maatschappelijke thema’s. Zij kiezen voor ‘spel’ als 

vormingsmiddel omdat zij ervan overtuigd zijn dat ervaringsgericht leren de beste 

manier is om te informeren. Informatie uit een spel wordt volgens hen beter 

onthouden en bovendien beter begrepen en verwerkt door de doelgroep.  

In tabel 4 werd reeds vastgesteld dat het Centrum Informatieve Spelen in totaal 65 

informatieproducten verspreid. Uit tabel 22 blijkt dat deze organisatie 10 verschillende 

informatiethema’s behandelt. Opvallend is dat er door het CIS hoofdzakelijk wordt 
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geïnformeerd over de maatschappij, meer specifiek over datgene wat met de 

democratie en de natuur en het milieu te maken heeft. Tevens verspreid deze actor 

informatie over thema’s als relaties en gezondheid.  
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Tabel 22 Frequentie van de hoofdthema's per grote speler (n=674) 
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- 18 jaar                  4      22 4 1           31 

Buitenland 6       5                                   11 

Cultuur 1             2                             3 

Divers periodiek          6                                   6 

Geld 5                              1        7 13 

Genotmiddelen 3             2 35 33 24      1 27    1   126

Gezondheid 11    7       25    2        1        4 50 

Jeugdwerk    1                                    22   23 

Maatschappij 42                17       23 33         3   118

Media                                            5 5 

Mobiliteit 1 71       1                  4           77 

Onderwijs 1       23    11              2    8     45 

Rechten en plichten             30    4       3   3    1   1 42 

Relaties 20    3                                     20 

Seksualiteit 3    57       1            1 2           64 

Sport                                 1        1 2 

Toerisme                5              2           7 

Vorming          8                     4           12 

Welzijn                1    1      5 4 4        15 

Werk(loos)          1    2               1    14     18 

Wonen             1                  1           2 

Zich organiseren             2    1       1   1     1 1 7 

Totaal 93 72 67 43 34 49 35 36 24 49 43 29 31 23 27 19   

4.2.4.2 Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid 

Het BIVV verleent diensten aan de overheidsinstellingen die tussenbeide komen in de 

domeinen met een impact op de verkeersveiligheid. De organisatie profileert zich als 

tussenpersoon en als een instantie voor overleg en coördinatie tussen de verschillende 
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actoren op het vlak van de verkeersveiligheid, en dit zowel op federaal, gewestelijk, 

provinciaal, lokaal of gemeentelijk vlak. Het BIVV wil de verkeersveiligheid en de 

verkeersleefbaarheid bevorderen door voorlichting, opvoeding, onderzoek en advies. 

Deze informatieleverancier beschikt in totaal over 43 jongereninformatieproducten en 

behandelt hierbij 2 verschillende informatiethema’s. Zoals uit tabel 22 blijkt, informeert 

het overgrote deel van deze informatieproducten over mobiliteit. Vooral informatie over 

het particulier vervoer – veilig rijden met de auto, de fiets en de bromfiets – en 

informatie over de verkeersregels en veiligheidsmaatregelen komen hierbij aan bod. 

4.2.4.3 Rutgers Nisso Groep (Rutgers Stichting) 

De Rutgers Nisso Groep is een Nederlands kenniscentrum op het gebied van 

seksualiteit. Deze organisatie wil de kennis en deskundigheid bevorderen van 

beleidsmakers en intermediairen die werken met diverse doelgroepen, waaronder 

jongeren, migranten, ouderen en gehandicapten. Daartoe ontwikkelt de organisatie 

voorlichtingsprogramma's, verzamelt ze informatie op het gebied van seksualiteit en 

doet ze tevens aan onderzoek. Als kenniscentrum is de Rutgers Nisso Groep in de 

eerste plaats gericht op professionals die in hun werk te maken hebben met 

seksualiteit. Daarnaast produceert de organisatie ook informatieproducten en -

programma's die direct gericht zijn naar de doelgroep (in dit geval kinderen en 

jongeren). 

Deze Nederlandse organisatie verspreidt in totaal 38 informatieproducten die 

hoofdzakelijk handelen over het thema ‘seksualiteit’ (tabel 22). Vooral over 

anticonceptie wordt uitvoerig gecommuniceerd. Daarnaast informeert deze aanbieder 

eveneens over ‘varia’-informatieproducten, waaronder zaadlozing en erectieproblemen. 

Tenslotte wordt ook meer algemene informatie over seksualiteit aangeboden, 

bijvoorbeeld over vrijen. 

4.2.4.4 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs 

Het Departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

produceert in totaal 37 informatieproducten die naast een meer algemeen publiek ook 

op jongeren zijn gericht. De meerderheid van deze producten heeft betrekking op het 

onderwijs in Vlaanderen. Zo wordt er door het Departement Onderwijs informatie 

geproduceerd over onder andere het Hoger onderwijs, het Universitair onderwijs en 

Studiebeurzen. Ook meer algemene thema’s over het onderwijs komen aan bod zoals 
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informatie over onder meer de leerplicht en de verschillende onderwijsniveaus (tabel 

22). 

4.2.4.5 De Federale overheidsdienst Justitie 

Er werd reeds aangetoond dat deze instantie 32 jongereninformatieproducten 

verspreidt. Hierbij komen 4 verschillende informatiethema’s aan bod. Op basis van 

tabel 22 kan men vaststellen dat de meeste informatieproducten die deze instantie 

produceert over het hoofdthema ‘rechten en plichten’ handelen. Meer bepaald 

produceert deze overheidsinstelling voornamelijk informatie die verband houdt met de 

rechten en plichten als burger ten opzichte van politie en het gerecht. 

4.2.4.6 Het Trimbos-Instituut 

Het Trimbos-instituut is net zoals de Rutgers Nisso Groep een Nederlands 

kennisinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg en de 

maatschappelijke zorg. Naar de doelgroep jongeren toe, maakt zij voornamelijk 

informatie aan over druggebruik. Hun informatieproducten geven antwoord op vragen 

over de werking, effecten en risico’s van verschillende middelen. 

Ook het Trimbos-instituut verspreidt 32 informatieproducten. Het merendeel van de 

informatieproducten die deze Nederlandse instantie produceert, richt zich op algemene 

informatie rond genotmiddelen (drugs, alcohol, tabak). Zo verspreidt deze organisatie 

een informatieproduct met de titel ‘Wat iedereen over drugs zou moeten weten’. 

Tevens wijdt deze instantie een groot deel van haar informatieproducten aan illegale 

genotmiddlen. Hierbij wordt voornamelijk geïnformeerd over de eigenschappen van en 

de risico’s die illegale genotmiddelen met zich meebrengen (bijvoorbeeld cocaïne, 

heroïne, speed, XTC, enzovoort) (tabel 22). 

4.2.4.7 Vereniging voor Alcohol en Drugproblemen (VAD) 

De vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen overkoepelt het merendeel van 

de Vlaamse organisaties die werken rond de thematiek van alcohol, illegale drugs, 

psychoactieve geneesmiddelen en gokken, elk vanuit hun eigen invalshoek. VAD tracht 

dit alles op elkaar af te stemmen. Cruciaal hierbij zijn studie en onderzoek, uitstippelen 

van een preventie- en hulpverleningsaanpak, informatieverstrekking, vorming en 

beleidsvoorbereiding. 
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Net zoals het Trimbos-instituut en Jellinek, produceert de Vereniging voor Alcohol- en 

andere drugproblemen informatie die grotendeels betrekking heeft op genotmiddelen. 

Ook in dit geval wordt er een onderscheid gemaakt tussen informatieproducten die 

enerzijds meer algemene informatie geven over het thema ‘genotmiddelen’ 

(bijvoorbeeld het informatieproduct met de titel ‘Alle vragen die draaien rond drank, 

drugs en pillen) en anderzijds de risico’s en eigenschappen van specifieke illegale 

genotmiddelen. 

4.2.4.8 Christelijke Mutualiteit 

De Christelijke Mutualiteit verspreidt eveneens 32 informatieproducten die gericht zijn 

naar jongeren. Het informatieaanbod van deze organisatie is het grootst met 

betrekking tot het thema ‘gezondheid’. Er wordt vooral informatie verspreid over 

psychologische problemen (bijvoorbeeld depressies en stress), maar ook over 

vaccinaties, menstruatie en fysieke ongemakken die de pubertijd met zich meebrengt 

(tabel 22). 

4.2.4.9 Jellinek Preventie & Consultancy 

Jellinek is een instelling die instaat voor verslavingszorg en –preventie. De organisatie 

biedt een groot aantal ambulante en klinische behandelprogramma's en 

resocialisatieprogramma's aan.  

In overeenstemming met het Trimbos-Instituut, produceert Jellinek eveneens 

informatie die hoofdzakelijk handelt over genotmiddelen (tabel 22). Dat gaat van meer 

algemene informatie over drugs, alcohol, geneesmiddelen en tabak tot meer specifieke 

informatie over illegale (bijvoorbeeld XTC, paddo’s, LSD en speed) en legale 

genotmiddelen (bijvoorbeeld slaap– en kalmeringsmiddelen, alcohol en gokken). 

4.2.4.10 Kinderrechtswinkels  

Uit tabel 4 blijkt dat de Kinderrechtswinkels 22 informatieproducten aanmaken die 

gericht zijn naar kinderen. Met behulp van tabel 22 kunnen we stellen dat deze 

informatieproducten vooral gaan over het thema ‘maatschappij’ en ‘-18 jaar’. De 

informatie die aan bod komt, concentreert zich meer specifiek op de rechten van het 

kind. Aangezien zij zich enkel focussen op minderjarige kinderen werden deze 

producten eveneens ondergebracht in de ‘-18 jaar’ categorie.  
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4.2.4.11 Jeugd en Vrede 

Jeugd en Vrede is een pluralistische jeugddienst die werkt rond vredesopvoeding. Het 

is een organisatie die allerlei producten en projecten rond vredesthema's maakt, 

ontwerpt en realiseert. Zij gaan op een speelse en interactieve wijze dieper in op 

maatschappelijke thema’s.  

Er werd reeds weergegeven dat Jeugd en Vrede zelf 21 producten voor kinderen en 

jongeren produceert. Deze producten spitsten zich voornamelijk toe op onderwerpen 

die te maken hebben met het thema ‘Maatschappij’. Zo informeren zij hoofdzakelijk 

over pesten, kinderrechten, multiculturaliteit, geweld, racisme en verdraagzaamheid. 

4.2.4.12 Delta vzw 

De hoofdtaak van deze instantie bestaat er in om informatie te verzamelen die andere 

organisaties produceren voor jongeren zodanig dat dit totaalaanbod van 

jongereninformatie ten dienste kan staan van de Jongereninformatiepunten. Toch 

produceert Delta zelf ook een aantal informatieproducten, dat naar jongeren toe 

verspreid worden. In tegenstelling tot de bovenvernoemde organisaties, is het bij Delta 

moeilijker om een onderscheid te maken tussen veel en weinig voorkomende thema’s, 

aangezien Delta ongeveer evenveel informatieproducten produceert, die gericht zijn op 

allerlei thema’s. Zo verspreiden zij bijvoorbeeld informatie over onder andere de 

leerplicht, het leefloon, veilig vrijen, studiebeurzen, huurcontracten en pesten (tabel 

22) 

4.2.4.13 Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg 

De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) heeft als opdracht de 

geestelijke gezondheid in Vlaanderen te bevorderen. Dit doet zij door informatie aan te 

bieden, campagne te voeren, overleg te plegen met betrokkenen en de overheid. 

Deze informatieleverancier produceert 20 informatieproducten die naast een meer 

algemene doelgroep tevens beschikbaar worden gesteld voor jongeren. Zij geven in 

samenwerking met een Nederlandse organisatie een reeks brochures uit met 

informatie over psychische problemen. Over volgende onderwerpen wordt in grote 

mate geïnformeerd: ADHD, angststoornissen, borderline, dementie, depressie, 

dwangstoornissen, eetstoornissen, manisch-depressieve stoornis, postpartum 

depressie, posttraumatische stress-stoornis en schizofrenie. 
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4.2.4.14 ACV-Jongeren 

ACV-jongeren richt zijn informatie vooral op het thema ‘werk’, dat op een meer 

algemene wijze wordt benaderd. Zij verspreiden informatieproducten voor jongeren 

waarin zowel informatie wordt gegeven over solliciteren, arbeidsovereenkomsten, 

ontslag, sociale zekerheid als over werkloosheid. Meerdere subthema’s komen dus in 

één informatieproduct aan bod (tabel 22). 

4.2.4.15 Steunpunt Jeugd 

Het Steunpunt Jeugd is een expertisecentrum voor het jeugd- en jeugdwerkbeleid. 

Deze organisatie ondersteunt en versterkt het jeugdwerk door middel van 

beleidsondersteuning, informatieverstrekking, organisatieontwikkeling en 

netwerkvorming.  

Er  werd reeds aangetoond dat deze organisatie 17 informatieproducten produceert 

waarbij 4 verschillende informatiethema’s aan bod komen. Hun aanbod heeft 

voornamelijk betrekking op het thema ‘jeugdwerk’ dat op een meer algemene wijze 

benaderd wordt. Zo wordt er vooral informatie geproduceerd over het jeugdbeleid en 

de ondersteuning van het jeugdwerk. Daarnaast wordt er ook geïnformeerd over meer 

specifieke thema’s, zoals verblijfplaatsen voor jeugdbewegingen en het organiseren 

van jeugdkampen (tabel 22). 

4.2.4.16 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & 

Energie 

Deze informatieleverancier produceert net als het Steunpunt Jeugd 17 

informatieproducten. Op basis van tabel 22 kunnen we concluderen dat ‘geld’ het 

thema is waarover het meest wordt geïnformeerd door deze instantie. Meer specifiek 

wordt er informatie verspreid over de rechten van de consumenten (bijvoorbeeld 

informatie over consumentenbedrog).  

4.2.5 De informatiedragers 

Zoals eerder reeds werd vermeld zal in deze paragraaf onderzocht worden welke 

informatiemiddelen het meest gebruikt worden op het gebied van jongereninformatie. 

Daarnaast zal er per thema worden onderzocht van welke informatiemedia het meest 

gebruik wordt gemaakt. 
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Met betrekking tot de middelen van informatieoverdracht werd een onderscheid 

gemaakt tussen vier hoofdcategorieën: enerzijds schriftelijke, audiovisuele en 

elektronische informatiemiddelen en anderzijds de vormingsproducten. Per 

hoofdcategorie werd nog een onderscheid gemaakt tussen verschillende 

subcategorieën. 

  

Met betrekking tot het schriftelijke informatiemateriaal kan men informatiebrochures, 

informatiegidsen, tijdschriften, folders, affiches, boeken, kranten en nieuwsbrieven van 

elkaar onderscheiden. Het audiovisuele informatiemateriaal werd opgesplitst in 

infolijnen, video’s en diavoorstellingen.  In verband met de elektronische 

informatiemiddelen werd een onderscheid gemaakt tussen websites, cd-rom, e-

nieuwsbrief en e-tijdschriften. De vormingsproducten tenslotte werden onderverdeeld 

in cursussen, opleidingen, bijscholingen en educatief leermateriaal. 

4.2.5.1 Algemeen beeld 

Uit tabel 23 blijkt dat de schriftelijke informatieoverdracht de meest voorkomende 

vorm is. Meer bepaald, wordt er opvallend veel gebruik gemaakt van 

informatiebrochures en folders. Boeken, affiches, informatiegidsen, kranten en 

nieuwsbrieven worden in mindere mate gebruikt als informatiemiddelen. 

 

Van de 1126 informatieproducten bestaat een minderheid uit audiovisueel 

informatiemateriaal. Bovendien wordt er binnen deze categorie het meeste gebruik 

gemaakt van video’s om informatie te verspreiden.  
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Tabel 23 Frequentie van het aantal informatieproducten per hoofdcategorie (n=1126) en 

subcategorie 

Hoofdcategorie 'Schriftelijk' (n=744) Frequentie In % 

Informatiebrochures 471 63,3 

Folders 158 21,2 

Tijdschriften 27 3,6 

Boeken 30 4,0 

Affiches 22 3 

Informatiegidsen 25 3,4 

Kranten 6 0,8 

Nieuwsbrieven 5 0,7 

      

Hoofdcategorie 'Audiovisueel' (n=28) Frequentie In % 

Video 22 78,5 

Infolijnen 5 17,9 

Diavoorstellingen 1 3,6 

      

Hoofdcategorie 'Elektronisch' (n=215) Frequentie In % 

Website 198 92,1 

CD-rom 12 5,6 

e-nieuwsbrieven 3 1,4 

e-tijdschriften 2 0,9 

      

Hoofdcategorie 'Vorming' (n=139) Frequentie In % 

Educatief Leermateriaal 133 95,7 

Cursussen 6 4,3 

 

Dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van de digitale informatieverstrekking 

wordt eveneens duidelijk in tabel 24. Elektronische informatieverstrekking is namelijk 

het op één na meest voorkomend middel van informatieoverdracht. Binnen deze 

categorie wordt er opmerkelijk meer informatie verspreid via websites dan met behulp 

van een cd-rom, e-tijdschriften en e-nieuwsbrieven. 

  

Ongeveer 12% van de informatieproducten bestaat uit vormingsproducten. Meer 

specifiek wordt er hierbij voornamelijk gebruik gemaakt van educatief leermateriaal 

(tabel 24). Tot deze subcategorie behoren zowel debatten, spelletjes, 

inleefprogramma's als workshops. 
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4.2.5.2 Informatiemedia per thema 

Op basis van tabel 24 wordt duidelijk dat de schriftelijke informatieverstrekking de 

meest voorkomende vorm van informatieoverdracht is, gevolgd door de elektronische 

informatieverspreiding.  

 

Deze bevinding geldt voor elk thema, behalve voor de thema’s maatschappij en 

relaties. Met betrekking tot deze laatste thema’s kunnen we uit tabel 24 afleiden dat 

vorming de op één na meest voorkomende vorm van informatieoverdracht is. 

Bovendien is het verschil in gebruik tussen het audiovisueel informatiemateriaal en de 

vormingsproducten bij de thema’s ‘mobiliteit’, ‘genotmiddelen’, ‘seksualiteit’ en 

‘jeugdwerk’ bijzonder klein. Verder zijn de verschillen tussen het schriftelijke en 

elektronische informatiemateriaal en de vormingsproducten bij de ‘relaties’-categorie 

minder groot in vergelijking met de andere informatiethema’s. 

Tabel 24 Frequentie van de hoofdcategorieën per meest voorkomend thema (n=1604) 
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Maatschappij 114 6 65 92  277 

Jeugdwerk 125 1 99 3  228 

Cultuur 96 - 64 -  160 

Seksualiteit 85 11 48 10  154 

Gezondheid 99 1 33 14  147 

Genotmiddelen 69 9 16 12  106 

Toerisme 65 - 25 3  93 

Mobiliteit 73 5 10 5  93 

Werk 72 - 19 -  91 

Buitenland 46 - 19 4  69 

Rechten en plichten 52 - 16 -  68 

Onderwijs 41 - 20 1  62 

Relaties 18 2 16 20  56 

4.2.6 Jongereninformatie op lokaal niveau 

Er werd reeds toegelicht dat alle Vlaamse jeugddiensten met betrekking tot dit 

onderzoeksgedeelte werden aangeschreven. We ontvingen enerzijds reacties van de 

jeugddiensten en anderzijds reacties van de gemeentebesturen. 
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Aangezien een gemeente, in tegenstelling tot een jeugddienst, vaak beschikt over een 

gemeentelijk infoblad met een aparte rubriek voor de jeugd, werd er in de eerste 

analyse een onderscheid gemaakt tussen de gegevens van de gemeentebesturen en 

de data van de jeugddiensten. Maar aangezien het gemeentelijk informatieblad ook 

door sommige jeugddiensten werd aangehaald als informatiekanaal viel het 

onderscheid tussen de data van de gemeentebesturen enerzijds en de jeugddiensten 

anderzijds weg. Bovendien deed het zich vaak voor dat we een jeugddienst 

aanschreven en dat het gemeentebestuur in hun plaats reageerde of andersom. 

 

Met betrekking tot de informatie die de jeugddiensten en gemeentebesturen 

produceren voor de jeugd hebben we een onderscheid gemaakt tussen de volgende 

kenmerken: informatie over de jeugddienst, de jeugdraad, het jeugdwerkbeleidsplan, 

het jeugdhuis, de jeugdbewegingen, de speelpleinwerking, de grabbelpas, swap, 

ondersteuning, verwijzingen naar andere jongereninformatieaanbieders, verwijzingen 

naar een Jongereninformatiepunt of Jongerenadviescentrum, het fuifbeleid, 

activiteiten, cultuur, sport, onderwijs en variaonderwerpen. 

 

Met informatie over de jeugddienst en de jeugdraad bedoelen we zowel verwijzingen 

naar adresgegevens van deze instanties, activiteiten die zij organiseren als informatie 

over de functie van deze diensten: Wat is een jeugddienst en een jeugdraad en 

waarmee houden zij zich bezig? Onder de categorie ‘jeugdbewegingen’ valt zowel 

informatie over het activiteitenprogramma van de verschillende jeugdverenigingen als 

verwijzingen naar de adresgegevens van de jeugdbewegingen. Tot de categorieën 

‘speelpleinwerking’, de ‘grabbelpas’ en de ‘swap’ behoort informatie over zowel de 

inhoud van de speelpleinwerking, de grabbelpas en de swap als de activiteitenkalender 

ervan. Met het thema ‘ondersteuning’ wordt informatie bedoeld die handelt over de 

materiële, financiële en logistieke dienstverlening. Onder de noemer ‘activiteiten’ valt 

de informatie die organisaties, andere dan de jeugdverenigingen, de jeugddienst en de 

jeugdraad, verspreiden over de activiteiten die zij organiseren. Tot de categorie 

‘cultuur’ behoort zowel informatie over de bibliotheek en informatie over muziek-, 

dans-, en toneelverenigingen als activiteiten van deze verenigingen. Informatie over 

‘sport’ behandelt dan weer informatie over de verschillende sportverenigingen in de 

gemeente, verwijzingen naar hun adresgegevens en activiteitenoverzicht en informatie 

over sportkampen. Dezelfde soort informatie wordt verspreid met betrekking tot het 
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thema ‘onderwijs’: informatie over de verschillende scholen in de gemeente, de 

adresgegevens en eventueel activiteiten die door de scholen georganiseerd worden. De 

variabele ‘varia’ bevat uiteenlopende onderwerpen. Dit kan gaan over geldzaken, 

seksualiteit, toerisme, vakantiejobs, mobiliteit, werk, alleen gaan wonen, jeugdruimte 

en jeugdwerkinfrastructuur, speelterreinen en kadervorming enzovoort. 

 

In wat volgt wordt onderzocht waarover de gemeentebesturen en de lokale 

jeugddiensten de jongeren voornamelijk informeren.  

4.2.6.1 Informatie op lokaal niveau 

Ongeveer 5% van de gemeenten beschikt over 9 of meer informatieproducten voor de 

jongeren. In tabel 25 worden de 13 grootste spelers op het gebied van 

jongereninformatie weergegeven. 

 

Tabel 25 Grootste spelers - gemeentebesturen met aantal informatieproducten >= 9 (n=13) 

Aantal informatieproducten 
Gemeentebesturen 

9 10 13 14 15 

Leuven x         

Ninove x         

Houthalen-Helchteren x         

Dendermonde   x       

Koksijde   x       

Kortemark   x       

Kortrijk   x       

Mechelen   x       

Lanaken     x     

Antwerpen     x     

Lommel       x   

Gent       x   

Heusden-Zolder         x 

 

Tabel 26 toont aan dat er beduidend meer gemeentebesturen informeren over de 

lokale jeugddienst (79,7%), de lokale jeugdraad (71,7%), de jeugdbewegingen 

(70,6%), de speelpleinwerking (73,3%) en over de activiteiten (72,7%) die door 

andere organisaties dan de jeugddienst, jeugdraad en jeugdbewegingen worden 

georganiseerd. 
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Tabel 26 Frequentie van de gemeenten per kenmerk (n=187)  

Variabelen  Frequentie  Percentage 

Jeugddienst 149 79,7 

Jeugdraad 134 71,7 

JWBP 78 41,7 

Jeugdhuis 79 42,2 

Jeugdbewegingen 132 70,6 

Speelpleinwerking 137 73,3 

SWAP 99 52,9 

Grabbelpas 96 51,3 

Ondersteuning 100 53,5 

Verwijzingen naar andere organisaties 53 28,3 

JIP 43 23,0 

Fuifbeleid 49 26,2 

Activiteiten 136 72,7 

Cultuur 92 49,2 

Sport 87 46,5 

Onderwijs 19 10,2 

Varia 65 34,8 

Gemeenteblad rubriek "Jeugd" 

 

80 42,8 

 

Tevens wordt er door aanzienlijk minder gemeentebesturen geïnformeerd over het 

jeugdwerkbeleidsplan (41,7%), het jeugdhuis (42,2%), het fuifbeleid (26,2%), 

variaonderwerpen (34,8) en het onderwijs (10,2). Daarnaast werd er ook door 

beduidend minder gemeenten andere informatieaanbieders of hulpverleners (28,3%) 

en naar een JIP of JAC (23%). Het laatste resultaat hangt ook af van de al dan niet 

aanwezigheid van een JIP en JAC in de gemeente. Verder haalt slechts 42,8% van de 

gemeenten aan dat zij het gemeentelijk infoblad als informatiekanaal naar jongeren 

toe gebruiken. Ten slotte is het aantal gemeentebesturen dat informeert over de 

thema’s ‘ondersteuning’, ‘sport’, ‘cultuur’, de ‘grabbelpas’ en de ‘swap’ ongeveer gelijk 

aan het aantal gemeentebesturen dat hierover niet informeert.  
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4.2.7 Case studies 

In het voorgaande hebben we het jongereninformatieveld beschreven. Hierin zat 

tevens informatie voor kinderen vervat, doch in mindere mate. Met betrekking tot 

kinderinformatie is het van belang te vermelden dat het om een tamelijk beperkt 

onderzoeksveld gaat. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de organisaties 

Kinderrechtencommissariaat, Kinderrechtswinkel, Kinderrechtenhuis en de Kinder- en 

Jongerentelefoon de belangrijkste informatieaanbieders voor kinderen zijn. Terwijl de 

eerste drie organisaties hoofdzakelijk informeren over kinderrechten, komen er bij de 

de Kinder- en Jongerentelefoon ook andere thema’s aan te pas. Zo kunnen kinderen 

beroep doen op deze organisatie wanneer ze vragen of problemen hebben die 

betrekking hebben op de school of hun ouders/gezin. Ze kunnen er tevens terecht 

wanneer ze gepest worden en verliefd of bang zijn enzovoort. In dit onderdeel nemen 

we twee jeugdgerichte organisaties, Ketnet en Klasse, onder de loep. We geven een 

korte toelichting over de missie van deze organisaties. Tevens gaan we dieper in op de 

verschillende manieren waarop zij kinderen en jongeren informeren. 

 

Behalve de hierboven opgesomde organisaties levert Ketnet eveneens een 

belangrijke bijdrage wat kinderinformatie betreft. Bovendien is de televisie ongetwijfeld 

een belangrijke informatiebron voor kinderen en jongeren. Daarom is het belangrijk 

om ook vanuit die hoek een inbreng te hebben.  

 

De bedoeling is dat Ketnet, in navolging van de Beheersovereenkomst met de Vlaamse 

Overheid, 70% van de 4- tot 12-jarigen die TV kijken, bereikt. Daarnaast dient een 

vast jeugdblok met op weekdagen een informatieprogramma voor kinderen 

gerealiseerd te worden. Ketnet staat een aantal waarden voor die bedoeld zijn als 

leidraad en inspiratiebron voor programmamakers. Ze worden niet expliciet 

gecommuniceerd op het scherm. Zo moeten de programma’s minimum één van de 

volgende zes waarden bevatten: veilig, onder vrienden, fantastisch, avontuurlijk, echt 

en speels. 

 

De Tv-zender heeft, zoals ze zelf aangeeft, in hoofdzaak een entertainende functie. 

Toch wordt, in overeenstemming met de Beheersovereenkomst, eveneens aandacht 

besteed aan educatie, wetenschap en cultuur. De programmatie van Ketnet bevat 
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enkele informatieproducten, zoals het infomagazine ‘Karrewiet’. Het is een programma 

waarin een mix van actualiteit en informatie aan bod komt. Het programma informeert 

kinderen over nieuws dat hen aanbelangt en sluit dus aan bij de leefwereld van 

kinderen. Voorbeelden van thema’s die in ‘Karrewiet’ aan bod komen zijn de 

hoofddoekenkwestie en de treinramp in Japan. Ook luchtige thema’s komen aan bod. 

Zo wordt er door een kinderreporter geïnformeerd over de actie ‘Kom op tegen 

kanker’, die op een bepaalde school wordt gevoerd. Bovendien is het een programma 

waarin de participatie van kinderen hoog in het vaandel wordt gedragen, zo haalt de 

televisiezender zelf aan. Het infomagazine wordt immers voor en door kinderen 

gemaakt. 

 

Naar eigen zeggen informeert Ketnet, maar niet met een grote I. Zij brengen 

informatie op een speelse wijze over. Zo worden er in het programma ‘Tweenies’ 

reportages verwerkt die behoren tot de leefwereld van kinderen van 4 tot 6 jaar en dit 

met behulp van poppetjes als personages. 

 

Andere programma’s die een meer expliciete informatiefunctie hebben zijn het ‘Groot 

Licht’, ‘Stafari’ en ‘Er was eens...’. Het ‘Groot Licht’ zet de exacte wetenschappen zoals 

scheikunde, fysica en biologie in de kijker. Op een speelse wijze wordt er in deze 

programma’s informatie over bijvoorbeeld elektriciteit gegeven. Daarnaast zendt Ketnet 

ook ‘Stafari’ uit. Het is een programma waarin weetjes over dieren aan bod komen. In 

het programma ‘Er was eens...’ wordt er dan weer geïnformeerd over het lichaam van 

de mens (hart, bloedbanen en zovoort). Ketnet wil echter niet op een belerende 

manier infomeren. De tv-zender wil daarentegen informeren door een verhaaltje te 

vertellen en zo het ‘klasgevoel’ vermijden.  

Daarnaast zendt Ketnet een aantal fictiereeksen uit, bijvoorbeeld ‘En daarmee basta’ 

en ‘Spring’. Deze programma’s informeren op een indirecte wijze over 

maatschappelijke waarden en belangen. Ze bevatten, volgens de zender, gelaagde 

informatie die onbewust wordt opgenomen door de kijker. Door een aantal 

gebeurtenissen in de fictiereeksen komen thema’s als druggebruik en de gevolgen 

ervan, conflicten, vooroordelen, sterfte en de verschillende reacties hierop aan bod.  

 

Ook voor de nog jongere doelgroep zenden zij programma’s uit waarin op een speelse 

wijze wordt geïnformeerd over thema’s die hen interesseren en waarmee zij in contact 
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komen. Zo is ‘De Boomhut’ een programma dat toegankelijk is voor kleuters (4- tot 6-

jarigen) en informeert over ‘ziek zijn’ en ‘etiquette’. Programma’s voor 2- tot 3-jarigen, 

zoals ‘Bumba’ en ‘Tik Tak’, geven kennis mee over onder andere voorwerpen en 

kleuren. Zo wordt er bijvoorbeeld aan de hand van beelden duidelijk gemaakt dat een 

appel groen is en niet blauw.  

De ‘wrappers’ of de presentatoren die de verschillende programma’s aan elkaar praten 

hebben eveneens een informatieve functie. Elke dag is er een ‘doe-moment’ voorzien 

waarin kinderen leren knutselen, goochelen enzovoort. Tevens wordt er een studiogast 

uitgenodigd die bijvoorbeeld een bepaalde sport uitoefent waarrond meer uitleg wordt 

gegeven. 

 

Terwijl Ketnet voornamelijk kinderen als doelgroep heeft, richt Klasse zich 

zowel naar tieners als naar jongeren. Klasse is de naam voor een communicatieproject 

van het departement Onderwijs, ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het richt 

zich tot alle betrokkenen bij onderwijs in Vlaanderen: schoolbesturen, leerkrachten, 

opvoeders, CLB, ouders, leerlingen en de brede maatschappij. In dit onderzoek is 

vooral hun focus op de leerlingen - tieners en jongeren - van groot belang.  

 

Het is de taak van de overheid om voorwaarden te scheppen om goed onderwijs 

mogelijk te maken. Volgens Klasse is participatie van leerkrachten, ouders en 

leerlingen daar zeker een onderdeel van. De algemene doelstelling van Klasse is dan 

ook de betrokkenheid van de verschillende doelgroepen te verbeteren met behulp van 

informatieverstrekking. Op die wijze wil Klasse ook de participatie, het democratisch 

engagement en actief burgerschap vergroten. 

 

Klasse heeft een vijftal doelstellingen voor ogen: 

Ten eerste wil men hun doelgroepen informeren over opvoeding en onderwijs, zowel 

bij de voorbereiding van het beleid (meningen aan bod laten komen), het vastgesteld 

beleid (achtergrondinformatie verstrekken) als bij de uitvoering van het beleid 

(wegwijs maken). Zo wil Klasse, naar eigen zeggen, de voorwaarden scheppen om 

goed onderwijs mogelijk te maken. De tweede doelstelling houdt in dat Klasse haar 

doelgroepen wil activeren. Meer concreet wil Klasse mensen aansporen tot deelname 

aan activiteiten en vorming zowel in het gezin als in de school en de brede 

samenleving. Tevens heeft Klasse de bedoeling mensen te laten participeren in 
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opvoeding, onderwijs en de samenleving. Men wil het gemeenschapsgevoel 

versterken. Ten vierde moet er volgens hen gewerkt worden aan het ‘willen’. 

Informeren is enkel zinvol indien mensen openstaan voor de informatie en deze ook 

willen gebruiken en integreren. Tot slot beschouwt Klasse preventie ook als één van 

hun doelstellingen. Zij gaan uit van de stelling “Problemen voorkomen is beter dan 

genezen”. Klasse vindt het belangrijk om mensen weerbaar te maken, hen aan te 

moedigen en wegwijs te maken. 

 

Informatieverstrekking heeft volgens Klasse een hoger doel. Informatie op zich 

beschouwen zij niet als een doelstelling: geen informatie om de informatie. Meedoen 

en meedenken als gevolg van het weten is hun voornaamste doel. Klasse gaat uit van 

de participatiepiramide die zegt dat een brede basis met doelgerichte en toegankelijke 

informatie tot meer bewuste burgers leidt . 

 

Klasse geeft twee tijdschriften uit die gericht zijn naar kinderen en jongeren. Deze 

bladen worden tevens ondersteund door bijhorende websites. 

 

Maks! is een gratis blad voor alle leerlingen van de tweede, derde en vierde graad 

secundair onderwijs (14-19-jarigen). Het tijdschrift wordt maandelijks verspreid via de 

scholen die erom vragen. Maks! heeft de bedoeling om de betrokkenheid van jongeren 

bij het onderwijs en de brede samenleving te verhogen door doel- en publieksgerichte 

informatie te leveren, zo geeft men aan.  

 

Daarnaast wil Maks! de lokale inspraak en leerlingenparticipatie ondersteunen en 

stimuleren. Een derde doelstelling houdt in dat men er voor wil zorgen dat jongeren 

zich beter kunnen oriënteren in het onderwijs en in de brede samenleving.  

Ook wil het tijdschrift de communicatie tussen de betrokkenen die samen school 

maken bevorderen: leerkrachten, ouders en leerlingen. Om dit mogelijk te maken 

worden er horizontale verbanden gelegd met de andere publicaties (Klasse voor 

Ouders en Klasse voor Leerkrachten).  

 

Klasse staat, naar eigen zeggen, een eigentijdse aanpak van overheidscommunicatie 

voor. Geen top-to-bottom aanpak, maar een dialoog, een platform waarop meningen 
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geuit kunnen worden. Om een hedendaagse aanpak mogelijk te maken zorgen zij er 

voor dat de vormgeving en de inhoud volledig is afgestemd op de doelgroep.  

Zo heeft Maks! een klein formaat. En wil men een dynamisch, creatief, leesbaar, 

realistisch, veelzijdig tijdschrift maken, op maat van jongeren. Maks! Wil naar eigen 

zeggen confronterend en uitdagend zijn. 

 

Belangrijk is volgens hen, dat het blad vanuit reële en concrete situaties vertrekt. Er 

wordt een evenwicht gezocht tussen onderwerpen uit de gezinssfeer, de schoolsfeer 

en de overheidssfeer. Maks! wil een dialoog zijn waarin meningen, initiatieven brieven 

en activiteiten aan bod komen. Bovendien beschikt men over een jongerenredactie die 

het blad (inhoud, vormgeving, schrijfstijl) voortdurend evalueert. Ook worden er 

verbanden gelegd met de rol van de ouders en die van de leerkrachten.  

 

Naast Maks! geeft Klasse ook het gratis blad Yeti uit. Dit tijdschrift is gericht naar 

leerlingen van de derde graad basisonderwijs (11-12-jaringen). Yeti wil vertrekken 

vanuit de “participation-rights”, zo geven zij aan. Het doel van Yeti is de positie van 

tieners thuis, op school en in de samenleving te versterken. Participatie wordt in de 

eerste plaats beschouwd als een doel op zich. Zo geeft men aan dat men tieners 

beschouwt als zingevers waar opvoeders (leerkrachten en ouders) rekening mee 

moeten houden. Daarnaast ziet men participatie ook als een “way of living, thinking, 

being”. Men gaat er van uit dat als men vroeg aan participatie wil beginnen, men 

participatie in de secundaire- en basisschool moet ondersteunen en mogelijk maken. 

Tevens bekijkt Yeti participatie als een middel. Werken aan participatie betekent, 

volgens hen, preventief werken aan probleemgedrag. Yeti wil tieners hierin 

ondersteunen. Naast de leerlingenraad in het secundaire onderwijs, wil Yeti werken 

aan echte participatie in de basisschool. Zo wil men tieners helpen nadenken over wat 

zij willen. Tevens probeert men tieners op die wijze mondig te maken en hen te helpen 

hun rechten te kennen.  

Ook bij Yeti probeert men zowel inhoudelijk als op het vlak van de vormgeving een 

eigentijdse aanpak te realiseren. Zo werkt men met veel kleur en zo tracht men 

creatief in te spelen op het leesgedrag van tieners. 

 

Qua inhoud probeert Yeti nauw aan te sluiten bij de populaire cultuur van tieners. De 

inhoud en de thema’s die in het blad worden behandeld komen, naar eigen zeggen, 
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van de lezers zelf. De redactie werkt twee dagen samen in een school met een klas 

aan het blad. Leerlingen gaan op zoek in hun eigen leefwereld naar inhouden. Samen 

met de redactie verwerken ze deze in artikels waaraan ze meedenken, meeschrijven en 

meeontwerpen. Enkele voorbeelden van thema’s zijn: chatten, idolen, pesten, 

jeugdbeweging, zware boekentassen, zakgeld, fietshelmen etc. De bedoeling van de 

nauwe betrokkenheid bij het maken van het blad is, volgens hen, de tieners een 

stevige basis te geven om zich te handhaven in de moeilijke puberperiode.  

 

Belangrijk te vermelden is dat de band met de leerkracht vooral in de lagere school 

zeer hecht is. Daarom krijgen leerkrachten via een pedagogische bijlage tips om met 

Yeti in de klas te werken. Daarnaast wordt Yeti ook ondersteund via Klasse voor 

Ouders, Klasse voor Leerkrachten en de website. 

4.3 Besluit 

Uit de onderzoeksresultaten kunnen we afleiden dat er heel wat informatie voor 

jongeren voorhanden is. De gekende informatie-actoren zijn hoofdzakelijk landelijke 

actoren. De meeste zijn gelegen in de grote steden.  

 

Met betrekking tot de informatiedragers merken we op dat het merendeel van de 

informatieproducten in schriftelijke vorm bestaat. Toch is er ook een belangrijk deel 

elektronische informatieproducten verkrijgbaar. Hierdoor kunnen we vermoeden dat er 

zich een stijgende tendens voordoet in het gebruik van elektronische informatiemedia. 

Bovendien worden de vormingsproducten meestal niet alleen door de jongeren, maar 

vaak samen met de intermediairen gebruikt. 

 

We kunnen besluiten dat er zich een sterke discrepantie voordoet met betrekking tot 

de thema’s waaruit het informatieaanbod bestaat, rekening houdend met het 

bestuursniveau. Terwijl het informatieaanbod op het lokale niveau voornamelijk 

toegespitst is op vrije tijd - zoals de speelpleinwerking, de jeugdbewegingen en 

activiteiten die worden georganiseerd in de gemeente – en de lokale jeugddiensten en 

jeugdraden, is het spectrum van themata op het bovenlokale niveau ruimer. Het 

informatieaanbod bestaat daar hoofdzakelijk uit maatschappijgerelateerde thema’s, 

jeugdwerk, cultuur, seksualiteit, gezondheid, genotmiddelen, toerisme, mobiliteit en 
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werk. Er wordt dus niet alleen geïnformeerd over vrije tijd, maar ook over een aantal 

gezondheidsgerelateerde onderwerpen, zoals seksualiteit en genotmiddelen. Tevens 

wordt er op het bovenlokale niveau ook heel wat informatie verspreid die jongeren van 

dienst kunnen zijn in concrete leefsituaties (zoals hun werksituatie). 

Of dit ook de thema’s zijn waarover jongeren zelf geïnformeerd willen worden, zal 

blijken uit de laatste onderzoeksfase. 

 

 

 

 

 

 





 

 

5 Fase 2: Identificatie van het 

informatieconcept door de 

duidelijk identificeerbare 

communicatoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Onderzoeksopzet 

Nu er een beeld is geschetst van welke actoren in Vlaanderen informatie produceren 

voor kinderen en jongeren, is het tijd om na te gaan hoe zij jongereninformatie 

opvatten. Daarnaast komen ook andere aspecten aan bod. Enerzijds gaan we dieper in 

op het kwaliteitsbeleid van de organisaties en hun visie over participatie van kinderen 

en jongeren bij het informatieaanbod. Anderzijds geven we hun kijk op het 

overheidsbeleid weer. 

Om dit te onderzoeken, hebben we gekozen voor een specifieke 

onderzoeksbenadering, met name een kwalitatieve benadering. Hieronder wordt 

uitgelegd waarom hiervoor is gekozen en hoe het onderzoek werd aangepakt. 
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5.1.1 Onderzoeksinstrument 

Gezien de resultaten die worden verwacht van de data, is het aangewezen om te 

kiezen voor een kwalitatief onderzoek in plaats van een kwantitatief onderzoek. De 

bedoeling van dit onderzoek is immers een grondiger inzicht te verwerven in de 

opvatting die organisaties hebben over het informatie- en participatieconcept, over het 

kwaliteitsbeleid- en overheidsbeleid met betrekking tot jeugdinformatie.  

 Bij de bevraging maakten we gebruik van diepte-interviews. De reden waarom 

voor deze onderzoeksmethode werd gekozen, is duidelijk. Via persoonlijk contact 

verwerft men namelijk meer gegevens. Bovendien is een diepte-interview de techniek 

bij uitstek om diepgaande informatie te verkrijgen bij de doelgroep. 

 Niet alleen kan er via een interview dieper ingegaan worden op bepaalde 

onderzoeksvragen, ook geeft het de onderzoeker de mogelijkheid om interessante 

bijvragen te stellen en onduidelijke vragen uit te leggen.  

 

Een kwantitatief onderzoek, meestal door middel van enquêtes en gestandaardiseerde 

vragenlijsten, is hier niet mogelijk, omdat de data niet kunnen worden omgezet in 

cijfergegevens die daarna aan statistische analyses worden onderworpen.  

5.1.2 De keuze van de respondenten 

Om een selectie van de organisaties te maken, hebben we een matrix opgesteld. 

Enerzijds hebben we rekening gehouden met de meest voorkomende 

informatiethema’s. Hierbij streefden we ernaar om de meest prominente organisaties 

met betrekking tot deze informatiethema’s te selecteren. Aangezien deze actoren 

stroken met de organisaties die het grootste aantal informatieproducten aanmaken, 

was er voldaan aan een tweede voorwaarde: de selectie van de ‘grotere spelers’ (dat 

wil zeggen de spelers die een groot aantal verschillende informatieproducten maken).  

 

Tot deze ‘grotere spelers’ behoorden drie Nederlandse organisaties. We hebben ervoor 

geopteerd om deze niet te bevragen. De informatieproducten van deze Nederlandse 

organisaties worden veelvuldig gebruikt door de Vlaamse jongereninformatiepunten, 

maar op het gebied van wetgeving verschillen ze vaak. Zo verschilt de Nederlandse 

drugswetgeving van de Belgische. Voor dergelijke thema’s doen de JIP’s dan ook 

voornamelijk beroep op de Vlaamse Vereniging voor Alcohol en andere 
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Drugproblemen. Bovendien kan de deelname van de Nederlandse organisaties aan het 

onderzoek de eindevaluatie ervan bemoeilijken aangezien zij niet kunnen bijdragen aan 

het luik dat betrekking heeft op het Vlaamse overheidsbeleid rond jeugdinformatie.  

Verder werd er per thema een organisatie met minder informatieproducten, maar 

daarom zeker niet een minder belangrijke organisatie, opgenomen in de steekproef.  

In totaal ondervroegen we 28 organisaties, die we in wat volgt ook respondenten of 

informatie-actoren zullen noemen. In deze groep onderscheiden we twee subgroepen: 

enerzijds de “jeugdgerichte organisaties” en anderzijds de “algemene 

informatieverstrekkers”. In dit onderzoek worden de jeugdgerichte organisaties 

breder gedefinieerd dan de jeugdbewegingen. Het gaat in deze studie om organisaties 

die het accent leggen op informatieverstrekking specifiek naar kinderen en jongeren 

gericht. Bovendien werken deze organisaties veel breder, in die zin dat zij verschillende 

thema’s in hun informatiemateriaal behandelen. Zij gaan ook minder diep in op elk 

informatiethema. Sommige jeugdgerichte organisaties ontwikkelen wel 

informatieproducten rond specifieke thema’s, die ze uitgebreider bespreken. Tot de 

jeugdgerichte organisaties behoren ook enkele overheidsinstanties die, wat hun 

informatieverstrekking betreft, kinderen en jongeren als specifieke doelgroep hebben.  

De jeugdgerichte organisaties informeren voornamelijk over relaties, seksualiteit, 

cultuur, jeugdwerk, toerisme en het buitenland. In de literatuurstudie (3.5.1) werd er 

gesproken over kernactoren (Europese Commissie, 2002). In dit onderzoek werd 

geopteerd voor de term jeugdgerichte organisaties omdat sommigen van deze 

organisaties zich, in tegenstelling tot het concept “kernactoren”, ook toespitsen op één 

of een beperkt aantal informatiethema’s. De jeugdgerichte organisaties kunnen dus 

niet uitsluitend tot de kernactoren worden gerekend. 

De algemene informatieverstrekkers richten zich naar een gemengd publiek 

waarbinnen de jongeren en kinderen een aparte subgroep vormen. Hiertoe behoren 

eveneens een aantal overheidsinstanties. De sectoren waarbinnen deze organisaties 

informatie produceren zijn mobiliteit, werk, onderwijs, genotmiddelen en rechten en 

plichten. Het thema “gezondheid” wordt zowel door de algemene 

informatieverstrekkers als de jeugdgerichte organisaties behandeld. In tegenstelling tot 

de meeste jeugdgerichte organisaties werken de algemene informatieverstrekkers deze 

onderwerpen meer in detail uit. Omdat jeugdinformatie niet hun hoofdbezigheid is, 

maar tot één van hun werkingspijlers behoort, kunnen deze organisaties vergeleken 

worden met de ondersteunende actoren waarvan sprake is door de Europese 
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Commissie (2002). Vermits we het verschil in gerichtheid naar de doelgroep tussen de 

beide typen organisaties willen benadrukken, maken we gebruik van de termen 

jeugdgerichte organisaties en algemene informatieverstrekkers. 

 

5.1.3 De gegevensverzameling 

5.1.3.1 Contactopname 

Alle organisaties werden telefonisch gecontacteerd. Bij dit eerste contact werd het 

onderzoek voorgesteld en werd er vervolgens gevraagd of ze wilden meewerken. In de 

meeste gevallen werd in dit eerste gesprek al een afspraak gemaakt voor een 

interview. Sommige organisaties wilden het eerst intern bespreken waarna een 

afspraak via e-mail volgde. De meeste organisaties waren gemakkelijk te bereiken en 

waren bereidwillig om mee te werken. 

5.1.3.2 Interviewschema 

Voorafgaand aan het interview kregen de ondervraagde organisaties een korte 

introductie waarin het hoe en het waarom van het onderzoek werd toegelicht.  

Voor elke organisatie werd er een zelfde interviewschema opgesteld aan de hand van 

een algemene structuur met een aantal topics, dat een aantal basisvragen bevatten. 

Bij elke basisvraag waren ook steeds bijvragen te vinden als hulpmiddel voor de 

interviewer om dieper in te gaan op een item.  

 

De algemene structuur met basisvragen bestond uit: 

 

 Informatieconcept: waarin de opvatting over informatie centraal stond. 

 Kwaliteitsbeleid: hier werden de kwaliteitseisen, de concrete aanpak en de 

beoordeling van de kwaliteit besproken.  

 Participatieluik: in dit onderdeel werd het belang van participatie en de mate 

van betrokkenheid van jongeren en kinderen in het informatieaanbod bevraagd.  

 Overheidsbeleid: in het laatste deel kwam de rol van de Overheid aan bod en 

de tekorten en noden in Vlaanderen m.b.t. jeugdinformatie(beleid). 
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De duur van de interviews schommelde tussen een half uur en twee en een half uur. 

Tijdens het interview werden de belangrijkste bevindingen genoteerd. Achteraf werden 

van alle interviews hoofdlijnenrapporten gemaakt, zodat het eenvoudiger was om de 

interviews te analyseren.  

5.2 Onderzoeksresultaten 

5.2.1 Het informatieconcept 

Centraal in dit onderdeel staat de betekenis van jeugdinformatie, bekeken vanuit het 

standpunt van de organisaties. Behalve het informatieconcept bespreken we ook de 

doelgroepen voor wie de informatie is bedoeld. Daarnaast behandelen we zowel de 

verschillende informatiekanalen waarvan de organisaties gebruik maken als de visie 

van de organisaties over hun informatietaak. 

5.2.1.1 De doelgroepen 

Eerder werd reeds benadrukt dat jeugdinformatie voornamelijk bedoeld is voor 

kinderen en jongeren tussen 12 en 25 jaar (Baars, 2000; Bjone, 2004; De Lange, 

Rutjes, 1994). In dit onderdeel gaan we na of dit ook het geval is bij de informatie-

actoren. Enerzijds bespreken we de verschillende doelgroepen van de organisaties. 

Anderzijds gaan we na of de organisaties op basis van een aantal kenmerken al dan 

niet een verfijning naar subgroepen doorvoeren. 

 

In theorie richten de organisaties zich op jongeren van 12 jaar tot 25 jaar. In de 

praktijk focust men vaak op jongeren van 14 tot 21 jaar. Bij organisaties die kinderen 

als specifieke doelgroep hebben ligt de benedengrens lager. Deze actoren richten zich 

op alle minderjarigen in Vlaanderen vanaf 3 à 4 jaar. Sommigen leggen de nadruk op 

6- tot 12-jarigen of op de 10- tot 15-jarigen.  

Tevens richten bijna alle respondenten hun informatie rechtstreeks, in de vorm 

van educatief materiaal of vormingspakketten, naar intermediairen. In plaats van 

intermediairen neemt men ook wel eens de term “omgevingsfiguren” in de mond. 

Volgens de organisaties zijn omgevingsfiguren mensen die zeer dicht bij jongeren 

staan. Het zijn personen naar wie kinderen kunnen toestappen als zij informatie nodig 

hebben. Tot deze groep behoren voornamelijk de ouders, leerkrachten, begeleiders, 

jeugdwerkers en jeugdverenigingen, maar ook medewerkers van de centra voor 
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leerlingenbegeleiding, jongereninformatiepunten en jongerenadviescentra. De 

informatie-actoren stellen dat het belangrijk is om ook voor deze intermediairen 

informatiemateriaal aan te maken. Kinderen en jongeren worden immers zeer vaak via 

de intermediairen op een indirecte manier geïnformeerd, zo geven zij aan. Zo zijn er 

een aantal informatieve voorleesboeken ter beschikking die de intermediairen eerst 

samen met het kind ter hand nemen, waarna het kind het boek zelf kan gebruiken. De 

intermediairen zijn dus naast de kinderen en jongeren eveneens een belangrijke 

doelgroep. Zij zijn immers een belangrijk contactpunt en helpen jongeren bij het 

zoeken naar informatie en geven advies. Bovendien hebben de personen die werken 

met jongeren speciale behoeften, met name op het gebied van 

jongereninformatiebronnen, pedagogische middelen en communicatie met jongeren 

(Europese Commissie, 2002; Europese Commissie, 2003a). 

5.2.1.1.1 Onderscheid binnen de doelgroep 

Eén van de uitgangspunten voor een jongereninformatiebeleid is dat alle jongeren 

betrokken moeten worden bij het beleid. Men kiest dus voor een inclusieve aanpak 

(Delta, 2004; JBP, 2006). Alle jongeren moeten toegang krijgen tot relevante 

informatie. Het komt echter al te vaak voor dat minder goed opgeleide jongeren, 

jongeren uit kansarme gezinnen, jongeren met een andere culturele achtergrond of 

jongeren die in afgelegen gebieden wonen niet gemakkelijk aan de geschikte 

informatie komen (Europese Commissie, 2003a).  

In principe richt het jongereninformatiewerk zich naar alle jongeren van 12 tot 25 jaar 

(Baars, 2000; Bjone, 2004; De Lange, Rutjes, 1994; Europese Commissie, 2002; 

Europese Commissie, 2003a). Een centraal aangemaakt informatieaanbod is afgestemd 

op die doelgroep. Hierbij kiest men vaak een themagerichte aanpak. Dit wil zeggen dat 

jongeren op hun vraag (thema) worden aangesproken. Het wil niet zeggen dat er 

binnen het jongereninformatiewerk geen aandacht moet zijn voor bepaalde 

subgroepen (De Lange, Rutjes, 1994). Door die algemene oriëntatie bestaat immers de 

kans dat bepaalde groepen minder bereikt worden. Daarom moet jeugdinformatie 

rekening houden met de heterogene samenstelling van de doelgroep jongeren. 

Informatie die enkel afgestemd is op een groep “doorsnee jongeren” heeft weinig 

effect omdat deze groep in feite niet bestaat (Europese Commissie, 2002; Europese 

Commissie, 2003a). Het zijn voornamelijk de jongeren uit minder bevoorrechte milieus 

die specifieke eisen stellen aan informatie. Op maat gemaakte informatie voor en 
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deskundige begeleiding van minder bevoorrechte jongeren is belangrijker dan voor 

andere, meer bevoorrechte jongeren. Naargelang de groep behoort tot een bepaalde 

sekse, opleidingsniveau, culturele achtergrond of maatschappelijke positie, zal er in 

zekere mate sprake zijn van een verschil in informatiebehoeften. Het is dus zeer 

belangrijk dat de doelgroep specifiek wordt omschreven. Want hoe specifieker de 

doelgroep omschreven is, hoe groter de kans is dat de informatie wordt verspreid 

onder en voldoet aan de behoeften van de doelgroep in kwestie (Europese Commissie, 

2002; Europese Commissie, 2003a). 

 

In wat volgt gaan we na in welke mate de bevraagde informatie-actoren een 

onderscheid maken in de doelgroep om zo ook de subgroepen te kunnen bereiken. 

 

Als we de antwoorden naast elkaar leggen, kunnen we drie visies onderscheiden. Een 

eerste visie omvat het produceren van informatie voor de jongeren in zijn geheel. In 

dit opzicht maakt men dus geen onderscheid binnen de doelgroep. Een tweede 

opvatting houdt in dat men geen expliciet onderscheid tussen subgroepen maakt, maar 

dat men er wel rekening mee houdt door bepaalde accenten te leggen in het 

informatieaanbod. Een laatste visie omvat het maken van een expliciet onderscheid 

tussen specifieke subgroepen op basis van bepaalde kenmerken. Met deze specifieke 

subgroepen bedoelen de informatie-actoren onder meer leerlingen van het BSO 

onderwijs, gehandicapten, allochtonen en de maatschappelijk kwetsbare kinderen en 

jongeren. Men noemt deze doelgroepen ook wel eens de bijzondere doelgroepen.  

 

In het algemeen maken de organisaties geen onderscheid binnen de doelgroep en 

letten ze erop dat het informatiemateriaal toegankelijk is voor alle jongeren. Zo worden 

de inhoud en taal aangepast zodanig dat het voor alle jongeren verstaanbaar is. 

Daarnaast geven de organisaties aan dat de inhoud zeer breed moet worden benaderd 

opdat iedereen er zijn/haar gading in vindt.  

Organisaties halen hun decretale opdracht aan als reden om niet te verfijnen naar 

specifieke subgroepen.  

 

Onze decretale opdracht is vreselijk ruim. Met de beschikbare middelen en mankracht 

moeten we zoveel mogelijk jongeren bereiken. Dikwijls zijn er al vele actoren aan het 

werk rond die meer specifieke groepen. We willen toch ook proberen om geen dubbel 
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werk te doen. Maar we hebben met deze organisaties wel af en toe contact. (Leen, 

coördinator)  

 

Een andere reden die is aangehaald om zich niet te focussen op de bijzondere 

doelgroepen en die ook in bovenstaand citaat naar voor komt, is dat men dubbel werk 

wil vermijden aangezien er, volgens de organisaties, al instanties bestaan die 

specifieke subgroepen informeren. Tevens wil men voorkomen dat de productie van 

aparte brochures voor subgroepen ervoor zorgt dat er etiketten op jongeren worden 

gekleefd. 

Bovendien zijn de organisaties van mening dat een verfijning doorvoeren naar 

subgroepen ook inhoudt dat de organisaties, en niet de jongeren zelf, beslissen over 

de interesses van de doelgroep. Dit wil men verhinderen. Zo kan een organisatie die 

een informatiebrochure wil  aanmaken over bijvoorbeeld de studiemogelijkheden na 

het secundair onderwijs voor leerlingen van het BSO onderwijs beslissen om geen 

informatie te verstrekken over studierichtingen van hogescholen en universiteiten 

omdat men dit niet relevant acht voor deze doelgroep. In dit geval beslist de 

organisatie over de interesses van de doelgroep, geen rekening houdend met de 

doelgroep die hierover een andere mening kan hebben.  

Bovendien komen sommige organisaties minder in contact met deze specifieke 

subgroepen waardoor informatieverstrekking naar deze groepen op de achtergrond 

verdwijnt.  

 

Momenteel hebben wij nog geen aanbod voor subgroepen terwijl wij dat echt wel 

noodzakelijk vinden. Maar waarom is dat aanbod er niet? Omdat wij zeer weinig in 

contact komen met die jongeren waardoor dat voor ons even geen prioriteit is, terwijl 

het eigenlijk wel een prioriteit zou moeten zijn. (An, coördinator) 

 

De behoefte aan op maat gesneden informatie voor de bijzondere subgroepen wordt 

vaak gesignaleerd door mensen die werken met specifieke subgroepen. Maar de 

informatie-actoren beschikken, naar eigen zeggen, over te weinig tijd, ruimte en 

middelen om een verfijning van het informatieaanbod naar de bijzondere doelgroepen 

mogelijk te maken.  

Hoewel men niet altijd een onderscheid binnen de doelgroep maakt, houdt men 

soms wel rekening met de bijzondere doelgroepen door bepaalde accenten in het 
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informatieaanbod te leggen. Zo worden bepaalde aspecten van een thema, die van 

belang kunnen zijn voor een specifieke subgroep geïntegreerd in het 

informatiemateriaal. Als voorbeeld is aangehaald dat maagdelijkheid en/of 

uithuwelijking een belangrijk thema voor allochtone meisjes is met betrekking tot het 

thema seksualiteit. Men kiest er dan ook voor om deze aspecten op te nemen in het 

informatieproduct.  

 Zelden maakt men een expliciet onderscheid binnen de doelgroep. Het meest 

voorkomende kenmerk op basis waarvan er andere informatieproducten worden 

geproduceerd is de leeftijd. Men haalt aan dat sommige thema’s leeftijdsgebonden zijn. 

Afhankelijk van de leeftijd zijn bepaalde thema’s meer relevant dan andere. Zo is een 

informatiebrochure over ‘alleen wonen’ in principe pas interessant voor 18-jarigen. 

Wanneer een bepaald thema relevant is voor meerdere leeftijdsgroepen dan behandelt 

men dat onderwerp op een andere wijze, afhankelijk van de leeftijdsgroep voor wie het 

product wordt gemaakt. Zo behandelt men andere aspecten die relevant zijn voor een 

bepaalde leeftijdgroep met betrekking tot een specifiek thema en wordt het taalgebruik 

aangepast aan de leeftijdsgroep. De vertaling van de boodschap naar de verschillende 

leeftijdsgroepen maakt het product dus gediversifieerd. 

Volgens de organisaties heeft de leeftijdsgroep van 14- tot 18-jarigen veeleer een 

heterogene aard waardoor men dus meer moet diversifiëren in het informatieaanbod. 

De leeftijdsgroep van 10- tot 12-jarigen is volgens hen homogener waarbij men dan 

ook slechts één stijl kan hanteren. Ze benadrukken dat elke leeftijdsgroep moet 

worden benaderd vanuit een eigen invalshoek en via complementaire, maar 

gedifferentieerde kanalen. Alleen zo kan de informatie volgens hen doeltreffend zijn. 

Andere kenmerken op basis waarvan men een onderscheid binnen de doelgroep 

maakt, zijn gekoppeld aan het product van de organisatie. Zo maakt een organisatie 

die jongeren wil informeren over het buitenland een onderscheid in de doelgroep op 

basis van de soort reiziger of op basis van het programmaconcept, dat op zijn beurt 

gebonden is aan de leeftijd. 

Verder maakt een minderheid ook aparte informatieproducten aan met betrekking tot 

een bepaald thema voor allochtone jongeren, gehandicapten en de bijzondere 

jeugdzorg. Bovendien wordt het informatiemateriaal dat voor de bijzondere 

doelgroepen wordt ontwikkeld veelal niet op grote schaal verspreid. Het materiaal 

wordt enkel ter beschikking gesteld van de organisaties die maatschappelijke 

kwetsbare kinderen en jongeren als doelgroep hebben. 
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In het algemeen ervaren de organisaties de moeilijkheid om de bijzondere 

doelgroepen te informeren. Volgens hen beschikken ze niet over de knowhow om die 

moeilijk te bereiken doelgroepen aan te spreken en te informeren. Men is van mening 

dat een verfijning in het informatiemateriaal moet gebeuren in een 

samenwerkingsverband met de meer gespecialiseerde instanties die zich richten naar 

de bijzondere doelgroepen. Zo zou men de informatieproducten kunnen laten nalezen 

en becommentariëren door de meer gespecialiseerde instellingen.  

Bovendien is het volgens de organisaties niet evident om aparte informatieproducten 

voor specifieke subgroepen aan te maken. Men moet hiervoor immers andere 

subsidiekanalen zoeken. Sommigen stellen zich ook de vraag of de overheid er zich van 

bewust is hoeveel tijd, werk en middelen het kost om nieuwe en kwaliteitsvolle 

informatieproducten aan te maken voor de bijzondere doelgroepen. 

5.2.1.1.2 Visie op jongeren 

In het literatuuronderzoek kwamen reeds verscheidene visies over de jongeren aan 

bod. Hierin kwamen zowel positieve (jongeren zijn de toekomst van morgen, jongeren 

zijn volwaardige gesprekspartners) als negatieve visies (jongeren zijn individualisten, 

ze zijn onbezonnen) naar voor. In deze paragraaf achterhalen we welke kijk de 

organisaties hebben op de jongeren.  

 

In het algemeen beschouwt men de jongeren als een zeer gevarieerd publiek waarover 

men geen eenduidige opvatting kan hebben. De dominante visie is dat er niet zoiets 

als dé jongeren bestaat. Ook in de bestaande literatuur spreekt men zelden over dé 

jongeren. De doelgroep jongeren is immers net zo heterogeen als elke andere 

bevolkingsgroep (Bjone, 2004; De Lange, Rutjes, 1994; Delta, 2004; Europese 

Commissie, 2002; Europese Commissie, 2003a). 

In vergelijking met de algemene informatieverstrekkers valt het op dat de 

jeugdgerichte organisaties een meer doordachte visie hebben over jongeren. De 

jeugdgerichte organisaties profileren zich als informatieverstrekkers die een positieve 

en open houding hebben ten aanzien van de jongeren. Ze uiten zich als informatie-

actoren die uitgaan van de kracht van de jongeren. Deze visie sluit aan bij de positieve 

aanpak waarop het jeugdinformatiebeleid gebaseerd moet worden (Delta, 2004; JBP, 

2006). 
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Wij zien de jongeren niet als de zware herrieschoppers. Wij beschouwen jongeren als 

inidividuen die -   wanneer ze goede en volledige informatie krijgen, als ze weten wat 

hun opties zijn, wat de voor-en nadelen zijn van bepaalde keuzes - competent genoeg 

zijn om hun antwoord te vinden dat het best aansluit bij hun eigen persoonlijkheid. 

(Emma, coördinator) 

 

Tegenover het preventiediscours en tegenover een toch vrij negatieve houding in heel 

wat media en vanuit heel wat overheden willen we een tegenwicht proberen te bieden 

door jongeren als mensen als  anderen te beschouwen met veel positieve 

mogelijkheden. (Daniëlle, coördinator) 

 

Dat het niet louter draait om hun imago, wordt duidelijk in de praktijk. Het feit dat zij 

jongeren in grote mate betrekken bij het informatieaanbod en de –productie toont 

immers aan dat zij jongeren beschouwen als volwaardige gesprekspartners en als dé 

specialist op het gebied van jongerenzaken. Tevens aanzien zij hen als individuen met 

hun eigen meningen, bekommernissen, gevoelens en verlangens, die zelfstandig 

genoeg zijn om hun eigen beslissingen te nemen en keuzes te maken. Jongeren zijn, 

volgens hen, individuen die hun weg proberen te vinden in het leven. Zij benadrukken 

dat men jongeren hierbij moet bijstaan en hen niet moet verhinderen om tegen de 

muur te lopen. Bovendien zijn zij van mening dat jongeren al te vaak als een probleem 

worden bekeken en niet als mensen met potentieel. In de literatuur worden zulke 

opvattingen ten opzichte van de jeugd ook bevestigd, maar men keurt deze ten 

stelligste af (Delta, 2004; Hazekamp, 2001; XXX). 

 Met betrekking tot de visie die de organisaties hebben over de kinderen, 

kunnen we uit de gesprekken afleiden dat de organisaties kinderen als een actieve 

betekenisverlenende groep beschouwen, die actief kunnen deelnemen aan de 

maatschappij. Kinderen zijn, volgens de informatie-actoren, mondig en bekwaam en 

kunnen zelf initiatief nemen.  

 

Wij zijn aanhangers van de visie dat kinderen gelijkwaardig zijn aan volwassenen. 

Kinderen zijn niet  identiek aan volwassenen, maar ze zijn wel evenwaardig. 

Daarom moet je hen ook in de mate van het mogelijke op gelijke voet behandelen. 

(An, coördinator) 
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In tegenstelling tot de actieve jeugdorganisaties hebben de algemene 

informatieverstrekkers een minder gefundeerde visie op jongeren. Sommigen hebben 

hierover zelfs geen mening of begrepen, na bijkomende uitleg, de vraag niet. 

5.2.1.2 Informatiekanalen 

De toegang tot informatie wordt steeds vaker aangeboden via moderne 

communicatiemiddelen, zoals internet en e-mail (Europese Commissie, 2003a). Steeds 

meer wordt er gebruik gemaakt van digitale informatieverstrekking. Zo hebben de 

jeugdinformatiediensten over heel Europa websites en portaalsites, CD-ROM’s en e-

mail feedback systemen ontwikkeld om op die manier tegemoet te komen aan het 

toenemende gebruik van informatietechnologie in de populatie (Bjone, 2004). De 

Europese Commissie stelt in haar follow-up van het Witboek eveneens dat het van 

belang is om het gebruik van de nieuwe media te stimuleren om op die wijze de 

kwaliteit van de informatie te verbeteren (Europese Commissie, 2003b). Dit impliceert 

dat de toegang tot de informatie afhankelijk is van de capaciteit en kundigheid van 

jongeren in het omgaan met moderne informatie- en communicatiemiddelen (Europese 

Commissie, 2003a). Het probleem is dat niet alle jongeren over de nodige 

vaardigheden beschikken om enerzijds het internet te gebruiken en anderzijds via dit 

medium te zoeken naar de nodige informatie (Bjone, 2004; Europese Commissie, 

2003a). Het is dus van groot belang dat jongeren inzicht krijgen in deze “nieuwe 

media” en dat ze weten hoe ze ermee om moeten gaan (Europese Commissie, 2003a). 

De meeste lidstaten zijn daarom ook van mening dat alle jongeren moeten worden 

opgeleid in ICT en toegang moeten hebben tot internet in de plaatsen waar zij leven, 

studeren en elkaar ontmoeten(zoals thuis, op school, in verenigingen enz.) (Bjone, 

2004). 

Daarnaast hebben heel wat jongeren geen toegang tot het internet, vooral jongeren 

die wonen in minder ontwikkelde landen en regio’s. Dit zorgt voor een toenemende 

scheiding tussen de “have’s” en de “have-not’s”. Dit wordt door de 

jongereninformatiediensten als een zeer groot probleem ervaren. Daarom gebruikt 

men naast de “nieuwe” media ook nog steeds de traditionele informatiekanalen. 

Bovendien is er een afname merkbaar in het voorkomen van andere informatiekanalen 

terwijl de webpagina’s op het internet toenemen en als plaatsvervangend worden 

aanzien. Hierdoor vergroot de kloof tussen de “have’s” en de “have-nots” nog meer. 
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Deze bevindingen vinden we deels terug in de interviews met de informatie-actoren. 

Zij zijn namelijk van mening dat ze moeten mee evolueren met de hedendaagse 

communicatiemiddelen om binnen de doelgroep aantrekkelijk te blijven. De “nieuwe 

media” winnen dus steeds meer aan belang. Digitale informatieverstrekking gebeurt 

vooral door middel van de websites en fora. De websites van de jeugdgerichte 

organisaties lijken, in vergelijking met die van de algemene informatieverstrekkers, 

meer gefocust te zijn op interactiviteit Zo hebben jongeren en kinderen de 

mogelijkheid om via de website vragen te stellen. Daarnaast stellen de meeste 

websites ook een forum ter beschikking en een lijst met veelgestelde vragen. In 

tegenstelling tot de websites van de jeugdgerichte organisaties, zijn de websites van 

de algemene informatieverstrekkers toegankelijk voor het gemengde publiek. Zij 

beschikken niet altijd over een apart luik voor de jongeren op de website.  

 

Naast de digitale informatieverstrekking is het schriftelijke informatiemateriaal ook één 

van de meest voorkomende vormen. Uit de interviews met de respondenten komt dus 

niet naar voor dat de digitale informatieproducten als plaatsvervangers worden 

beschouwd.  Men is veeleer van mening dat de producten elkaar aanvullen. Met 

betrekking tot het geschreven informatiemateriaal maakt men voornamelijk gebruik 

van folders, informatiebrochures en affiches. Het komt ook vaak voor dat de 

organisaties tijdschriften aanmaken voor hun leden. 

 

Behalve de digitale en schriftelijke informatiekanalen maakt men, hoewel dat in 

mindere mate gebeurt, ook gebruik van videomateriaal en telefoonlijnen. Daarnaast 

zijn de meeste organisaties met een infostand aanwezig op jongerenevenementen. 

Niet alleen produceert men heel wat vormingsproducten voor intermediairen, men 

organiseert ook vormingen en lezingen voor zowel de jongeren als de intermediairen.  

Verder is er door de jeugdgerichte organisaties aangehaald dat mediapartnership zeer 

belangrijk is. Zij proberen zoveel mogelijk via de media, meer bepaald via de radio en 

televisie, te communiceren naar de jongeren. 

 

In het algemeen vinden de informatie-actoren het belangrijk dat zoveel mogelijk 

jongeren op zoveel mogelijke manieren geïnformeerd en bereikt moeten worden. 

Daarnaast is het volgens de organisaties van belang dat er zoveel mogelijk informatie 

op een zo verspreid mogelijke manier gelanceerd wordt zodat er een grote 
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zichtbaarheid van het informatiemateriaal gecreëerd wordt. De organisaties verkiezen 

een “en en beleid”: een communicatiemix.  

 

We proberen via allerlei directe, onze eigen, kanalen en indirecte kanalen, de 

leerkracht en andere media onze doelgroep te bereiken. (Mieke, coördinator) 

 

Er werd reeds aangehaald dat de jongeren geen homogene groep zijn, maar een groep 

bestaande uit zeer verschillende mensen (De Lange, Rutjes, 1994; Delta, 2004). Het is 

dan ook belangrijk om bij de informatievoorziening rekening te houden met de 

verschillen tussen jongeren, zoals de verschillen in leeftijd, geslacht, etnische 

achtergrond, taal, seksuele geaardheid enz. Het verstrekken van informatie houdt 

daarom in dat er diverse vormen van informatie moeten worden gebruikt, zowel de 

traditionele vormen (zoals posters, folders, brochures enz.) als de moderne informatie- 

en communicatietechnologieën zodanig dat men voor de hele groep jongeren een 

basisaanbod heeft (Delta, 2004; Europese Commissie, 2003a). Een veelzijdig aanbod 

vergroot de keuzemogelijkheid voor de jongeren en geven de jongeren de gelegenheid 

om een keuze te maken die hem/haar het beste ligt (De Lange, Rutjes, 1994).  

 

Meer bepaald beogen de organisaties een actieve jongerengerichte aanpak opgevolgd 

door een informatieopvang intern via de passieve informatieverstrekking (email, 

telefoonlijnen).  

Meermaals benadrukken de informatie-actoren dat de informatiekanalen 

complementair zijn. Zo vullen schriftelijke en elektronische informatiekanalen elkaar 

aan. Dat het gebruik van het ene medium het gebruik van een ander medium niet 

hoeft uit te sluiten wordt vaak gesteld (De Lange, Rutjes, 1994; Delta, 2004; Europese 

Commissie, 2002).  

Bovendien stellen de organisaties dat de informatie die jongeren verwerven via het 

internet eerder vluchtig is terwijl de informatie die ze verkrijgen via publicaties 

duurzamer is. Wat volgens de organisaties ook niet onbelangrijk is, is een mediamix.  

 

Het is belangrijk dat je niet alleen via het eigenlijke medium communiceert, maar dat 

je er ook andere media bij betrekt. Jongeren en kinderen vinden de 

informatieproducten die verspreid worden op school meestal saai en stom. Zij 

associëren de producten met school. Daarom moet je ervoor zorgen dat de informatie 
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ook in andere settings buiten de school opduikt. Zo krijgen de jongeren en de 

kinderen de indruk dat de producten niet alleen op school leven, maar ook in de vrije 

tijd (Mieke, coördinator). 

  

De organisaties benaderen alle jongeren op dezelfde wijze. Informatiekanalen worden 

zelden gekoppeld aan bepaalde doelgroepen. Een minderheid van de organisaties heeft 

aparte vormingsproducten ontwikkeld voor jongeren die zich bevinden in het BSO 

onderwijs of deeltijds onderwijs. Zo heeft men een Tv-programma op een 

jongerenzender ontwikkeld dat de kans om de te bereiken doelgroepen te informeren 

vergroot. 

5.2.1.3 Informatieconcept 

In de literatuurstudie werden verschillende opvattingen over jeugdinformatie 

besproken. Jeugdinformatie wordt voornamelijk aanzien als een middel om bepaalde 

doelstellingen te bereiken. Zo stelt jeugdinformatie jongeren in staat om juiste keuzes 

te maken. Het is ook een middel om hun kennis te doen toenemen, hun 

zelfstandigheid en zelfvertrouwen te vergroten en ontplooiingskansen te bieden. We 

kunnen ons de vraag stellen hoe de informatie-actoren jeugdinformatie opvatten. 

Tevens gaan we de grenzen van informatie na, bekeken door de bril van de 

organisaties.  

 

Uit de interviews kunnen we afleiden dat niet alle organisaties stilstaan bij het concept 

“jeugdinformatie”. Het zijn opnieuw de jeugdgerichte organisaties die dieper ingaan op 

het begrip “jeugdinformatie”. Bovendien lijken zij zelf te worstelen met het concept 

“informatie”. Ze formuleren immers heel vaak een onduidelijke definitie van 

jongereninformatie of hebben soms geen idee wat te antwoorden op de vraag.  

 

Enerzijds geven de jeugdgerichte organisaties in hun antwoorden een negatieve 

definitie van de grenzen van informatie. Zo moet informatie in hun ogen onderscheiden 

worden van vorming en sensibilisatie. Vorming en sensibilisatie houden volgens hen 

informatie in, maar deze concepten overstijgen het begrip informatie.  

 

Daarnaast benadrukken de jeugdgerichte organisaties ook dat informatie niet gelijk 

gesteld mag worden aan advies en hulpverlening. Ook in de literatuur vinden we deze 
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opdeling vaak terug (De Lange, Rutjes, 1994; Delta, 2004; Stichting Quia, 2003). Met 

informatieverstrekking wordt het verstrekken van informatie over allerhande thema’s 

bedoeld die voor jongeren interessant of van belang zijn. Het doel hiervan is dat 

jongeren zelf in staat worden gesteld een antwoord te zoeken op hun vragen. Maar de 

jongere kan, naar aanleiding van zijn vraag, meerdere keuzemogelijkheden hebben en 

op basis hiervan behoefte hebben aan een advies. Adviseren gaat dus verder dan het 

louter geven van informatie. Adviseren houdt in dat de verschillende 

keuzemogelijkheden voor de jongere op een rijtje worden gezet op een dergelijk 

manier dat de jongeren zelf zijn keuze kan bepalen, op basis van zijn eigen 

mogelijkheden (De Lange, Rutjes, 1994; Stichting Quia, 2003). 

 

Informatie zit voor ons op een continuüm informatie -  advies - hulpverlening. 

Informatie is voor ons het geven van relevante inlichtingen en het verduidelijken van 

feiten waardoor jongeren zelf een antwoord kunnen vinden op hun vragen. Met advies 

en hulpverlening zit je meer uitgesproken in de  welzijnssfeer. Advies is instappen in 

de situatie van de jongere en samen op zoek gaan naar de mogelijkheden. 

Hulpverlening is een actief ingrijpen in een probleem van de jongere. Hiertussen staan 

vage muren die wij respecteren. Wij beperken ons tot de eerste stap. (Daniëlle, 

coördinator) 

 

Anderzijds benaderen de jeugdgerichte organisaties het concept “jeugdinformatie” op 

een positieve manier doordat ze er de eigenschappen van benadrukken. Zo geven zij 

aan dat informatie meer inhoudt dan pure kennisoverdracht. Jeugdinformatie moet in 

dit opzicht ruimer worden geïnterpreteerd. In tegenstelling tot sommige jeugdgerichte 

organisaties die vorming en sensibilisatie onderscheiden zien van informatie bestaat 

informatie volgens andere jeugdgerichte informatie wel uit vorming en sensibilisatie. 

Jeugdinformatie wordt soms zo ruim opgevat door de jeugdgerichte organisaties dat 

volgens hen alle informatie die bestemd is voor jongeren onder de noemer 

“jeugdinformatie” valt. De jeugdgerichte organisaties halen ook aan dat 

jongereninformatie vaak wordt opgevat als dezelfde informatie die bestemd is voor 

volwassenen, maar die enkel verschilt op gebied van de verpakking. Toch zijn er 

organisaties die zich kanten tegen deze opvatting. Volgens hen moet niet alleen de 

vormgeving afgestemd worden op de doelgroep, maar ook de inhoud, de taal en de 

methodieken. Katus (1992) haalt ook aan dat jongereninformatie op deze punten 
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verschilt van volwasseneninformatie. Hij spreekt van de educatieve, inhoudelijke en de 

vormdimensie. Jongeren moeten zich nog, in tegenstelling tot volwassenen, bekwamen 

in het informatie zoeken en verwerken.  Voor de methodiek is het dus belangrijk dat de 

informatieverstrekker zich als dienstverlener opstelt en niet als hulpverlener. Daarnaast 

verschilt de inhoud van de vragen die jongeren hebben van de vragen van 

volwassenen. De leefwereld van jongeren en dus ook hun keuzen en problemen 

waarmee zij worden geconfronteerd verschillen in grote mate van volwassenen. 

Tevens verschilt de vormgeving van de informatie die bestemd is voor jongeren ook 

van de vormgeving van de informatie voor volwassenen. 

 

Een andere eigenschap die is aangehaald is dat informatie door de jeugdgerichte 

organisaties wordt beschouwd als een middel om een bepaalde doelstelling te 

bereiken. Deze doelstelling is meestal gebonden aan een specifiek informatiethema. Zo 

moeten jongeren volgens deze visie geïnformeerd worden opdat zij respect zouden 

opbrengen voor andere culturen. Daarnaast zien zij informatie ook als een middel om 

jongeren kritisch te laten zijn en hen maatschappijzin mee te geven. Zo stellen de 

lidstaten in een rapport (Europese Commissie, 2003a) dat jeugdinformatie de jongeren 

helpt een kritische geest te ontwikkelen. 

 

Verder beschouwt men informatie ook als een noodzakelijk aspect om jongeren bewust 

te maken van een aantal zaken en een gedragsverandering mogelijk te maken.  

 

Als je externe motivaties, zoals regelgeving, sociale druk en financiële motivaties 

wegneemt, dan veranderen jongeren hun gedrag niet. Het enige wat wel helpt is 

communicatie omdat dat hetgeen is wat je intern motiveert om je gedrag te 

veranderen. Hoe meer je communiceert over maatregelen hoe meer jongeren gaan 

beseffen dat als ze  de maatregel niet volgen ze slecht bezig zijn. (Filip, coördinator)  

 

Opdat jongeren bewust zouden worden dat sporten bijdraagt tot een gezonder leven 

moeten zij volgens de jeugdgerichte organisaties geïnformeerd worden. Deze visie over 

jeugdinformatie wordt ook vaak door de algemene informatieverstrekkers aangehaald. 

Zoals reeds werd aangegeven hebben de jeugdgerichte organisaties, in tegenstelling 

tot de algemene informatieverstrekkers, een meer gefundeerde kijk op 

jongereninformatie. Jongereninformatie wordt vanuit hun standpunt beschouwd als 
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informatie in het belang van jongeren, informatie die betrekking heeft op de leefwereld 

van jongeren. Ontvangergerichtheid wordt beschouwd als een zeer belangrijk aspect 

van jeugdinformatie (In Petto, 2003). Dit wil zeggen dat jongeren belang moeten 

hebben bij de informatie die wordt verspreid (Bjone, 2004; De Lange, Rutjes, 1994; 

Delta, 2004; Eryica, 2004). 

Enkele jeugdgerichte organisaties streven ook een holistische benadering van 

jongereninformatie na.  

 

We zetten de jongeren en een thema centraal en dan gaan we 360 graden rond. We 

belichten alle aspecten met betrekking tot dat thema die voor jongeren van belang 

zijn. (Emma, coördinator) 

 

Deze dimensie (holistische benadering) impliceert opnieuw ontvangergerichtheid: de 

informatie moet handelen over alle thema’s die aansluiten bij de leefwereld van 

jongeren. Tevens sluit de holistische benadering aan bij de categoriale en integrale 

aanpak die men voorstaat met betrekking tot het jeugdinformatiebeleid. Hiermee 

wordt bedoeld dat jeugdinformatie gericht moet zijn naar één categorie van de 

bevolking, namelijk de jeugd en dat alle levenssferen van die bevolkingsgroep 

behandeld moeten worden. 

 

Bovendien zijn de jeugdgerichte organisaties van mening dat jongereninformatie een 

offensieve aanpak inhoudt waarbij men uitgaat van de kracht en mogelijkheden van 

jongeren. Een positieve en offensieve aanpak wordt ook als één van de 

uitgangspunten voor het jeugdinformatiebeleid erkent (Delta, 2004; In Petto, 2003; 

JBP, 2006). De jeugdgerichte organisaties willen met behulp van de 

informatieverstrekking de kracht en competenties van jongeren vergroten. 

Jongereninformatie is, in hun ogen, bedoeld om de kennis te doen toenemen, om 

ontplooiingskansen te bieden en om het zelfvertrouwen en weerbaarheid van jongeren 

te versterken.  

 

Wij gaan er van uit dat Informatie in de eerste plaats geen preventief doel heeft. 

Informatie is bedoeld om hun kansen te vergroten, om mogelijkheden aan te reiken 

meer dan hen voor vanalles te waarschuwen. Informatieverstrekking zoals die vaak 

bedoeld is met een of ander preventiedoel dat is niet de onze (Daniëlle, coördinator). 
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Sommigen onderkennen dat informeren en participeren samenhangen. Informatie en 

participatie zijn volgens hen complementair. Jeugdinformatie houdt in dat de 

betrokkenheid van de doelgroep centraal moet staan. Zo haalt men aan dat men geen 

op maat gesneden informatie kan produceren zonder de doelgroep te betrekken. 

Tevens meldt men dat men niet kan participeren zonder geïnformeerd te zijn. 

Informatie vormt volgens de jeugdgerichte organisaties dus de basis voor participatie 

en andersom. Volgend citaat illustreert dit: 

 

Je kan niet participeren zonder geïnformeerd te zijn en je kan geen goede 

informatieproducten maken als je jongeren niet laat participeren. (Emma, coördinator) 

 

In de literatuur spreekt men soms van infoparticipatie (Bjone, 2004). Op die manier wil 

men aangeven dat participatie een noodzakelijk element is om op maat gesneden 

informatie mogelijk te maken. Participatie is onlosmakelijk verbonden met 

jeugdinformatie (In Petto, 2003; Stuurgroep Working Together, 2000). 

 

Omdat het volgens de jeugdgerichte organisaties zeer moeilijk is om een scheidingslijn 

te trekken tussen datgene wat informatie is en datgene wat het niet is, spreekt men 

ook over verschillende soorten informatie. Zo maakt men soms een opdeling tussen 

een informatief en een interactief luik. Volgens de jeugdgerichte organisaties bevat het 

informatieve luik informatie die aan een aantal kwaliteitscriteria moet voldoen. Deze 

informatie wordt door de medewerkers van de organisatie zelf ingevuld. Het 

interactieve luik wordt daarentegen door de jongeren zelf ingevuld. Informatie bestaat 

in deze context dus ook uit ervaringen en getuigenissen van jongeren en peer-to-peer 

informatie via een forum of chatbox. De procesmatige en ervaringsgerichte aanpak van 

jeugdinformatie vindt men dus eveneens belangrijk. 

5.2.1.4 Informatietaak 

Uit de analyses kunnen we opmaken dat de informatietaak vaak gerelateerd is aan het 

informatiethema. Zo beschouwen sommigen het informeren over de rechten en 

plichten op werkvlak als hun informatietaak naar jongeren toe. Anderen zien 

informeren over bijvoorbeeld veilig vrijen, seksuele identiteit en tienerzwangerschap als 

een informatieopdracht.  



JEUGDINFORMATIEBELEID IN VLAANDEREN 124 

 

Voorzien in een constant informatieaanbod via verschillende kanalen haalt men ook 

aan als informatietaak naar de jongeren. Niet alleen in verband met het 

informatieconcept, maar ook met betrekking tot de informatietaak kan men stellen dat 

de jeugdgerichte organisaties er, in tegenstelling met de algemene 

informatieverstrekkers, een meer weloverwogen kijk op na houden.  

 

In de vorige paragraaf werd reeds vermeld dat informatie de basisvoorwaarde vormt 

voor participatie. Uit de gesprekken met de jeugdgerichte organisaties kan men 

besluiten dat zij van mening zijn dat het informeren van jongeren ook bijdraagt tot het 

actief burgerschap. Zij informeren jongeren met de bedoeling hen te stimuleren om 

hun vaardigheden te gebruiken en om hen bewust te maken van hun competenties 

opdat ze zouden bijdragen aan de samenleving. De wisselwerking tussen informatie en 

participatie, zoals die in de literatuur wordt beschreven, komt ook naar voor in de 

interviews met de jeugdgerichte organisaties. Niet alleen is participatie een voorwaarde 

tot kwaliteitsvolle jeugdinformatie. Jeugdinformatie is tevens een noodzakelijke 

voorwaarde om te komen tot volwaardige participatie aan de samenleving (Bjone, 

2004; Delta, 2004; Europese Commissie, 2001; Europese Commissie, 2003b; In Petto, 

2003; Stuurgroep Working Together, 2000; Tilanus, 1997). 

 

Onze rol is de voorwaarden zo goed mogelijk te scheppen opdat jongeren actief 

kunnen worden als mensen. We willen met onze informatieproducten jongeren 

uitdagen om op een positieve manier actief te worden in hun leven. We willen 

eigenlijk met behulp van onze informatieproducten de actieve jongeren stimuleren, de 

jongeren die nog niet actief zijn uit te dagen en de intermediairen uitdagen om de 

jongeren te stimuleren. Onze producten vormen een soort van ondersteuning om 

jongeren te laten participeren. (Mieke, coördinator) 

 

Eén bepaalde federale overheidsinstelling, die tevens tot de jeugdgerichte organisaties 

behoort, is van mening dat actief burgerschap drie voorwaarden inhoudt en noemt het 

‘de drie C’s van actief burgerschap’: Connection, Capacity en Challenge. Zij stellen dat 

een jongere vooreerst het veranderen van een bepaalde situatie als een noodzaak 

moet beschouwen. Het hebben van een uitdaging (‘challenge’) vormt dus de 

basisvoorwaarde voor actief burgerschap. Vervolgens is het belangrijk dat de jongere 
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een groepje vormt met andere jongeren die eveneens voor die bepaalde zaak willen 

ijveren. De jongere moet zich dus in dit opzicht verbonden (‘connection’) voelen met 

andere jongeren.  Tot slot geven zij aan dat jongeren ook over voldoende 

instrumenten (‘capacity’) moeten beschikken om een bepaalde situatie te kunnen 

veranderen. Hiervoor is het noodzakelijk dat jongeren geïnformeerd worden. Men moet 

jongeren de nodige tools geven om actief burger te worden. 

5.2.2 Het kwaliteitsbeleid 

Tegenwoordig bestaat er een overaanbod aan informatie voor jongeren. Jongeren 

vinden hun weg niet in de overvloed aan informatie. De informatie die voor hen is 

bestemd, is vaak onaantrekkelijk, geeft geen antwoord op hun vragen of is 

eenvoudigweg te veel (Europese Commissie, 2003a; In Petto, 2003; XXX). De 

informatie die specifiek naar jongeren is gericht moet dus van goede kwaliteit zijn. 

Onder gerichte informatie verstaan de lidstaten: 

 

Informatie met een passende stijl en vormgeving (warm en vriendelijk). De informatie 

is afgestemd op de algemene kenmerken van jongeren, hun voorkeur voor 

informaliteit, hun taal en hun gedrag. Informatie van goede kwaliteit is betrouwbaar 

en begrijpelijk, met namen voor minder bevoorrechte jongeren en vereist geen 

voorkennis (Europese Commissie, 2003a). 

  

In de literatuurstudie werd aangehaald dat de principes van het Europees Charter voor 

Jongereninformatie de basis vormt voor de kwaliteit van jeugdinformatie. Ook de 

lidstaten zien het Europese Charter als een algemeen kader waarbinnen 

jeugdinformatie ontwikkeld moet worden (Bjone, 2004). Naast de relevantie, 

overzichtelijkheid en aantrekkelijkheid (inhoud, lay-out, taal en stijl) van de informatie 

werden ook de volledigheid, objectiviteit, actualiteit, correctheid, toegankelijkheid en 

betrokkenheid van de doelgroep als voornaamste kwaliteitscriteria benadrukt. De vraag 

kan nu worden gesteld welke kwaliteitseisen de informatie-actoren hanteren. Tevens 

gaat men na op welke manier zij input voor hun informatiemateriaal verwerven alsook 

de wijze waarop zij de kwaliteit van hun informatie beoordelen. Verder willen we ook 

te weten komen waarom zij al dan niet belang hechten aan de kwaliteit van hun 

informatie. 
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5.2.2.1 Kwaliteitseisen 

Eén bepaalde organisatie beklemtoont dat strikte criteria de kwaliteit van de 

informatieproducten niet kunnen waarborgen.  

 

We stellen geen objectieve, absolute criteria op. Maar we evalueren ons wel 

voortdurend, zowel intern als extern. Op basis daarvan wordt er bijgestuurd. Wij 

zitten op een jongerenmarkt en als je te rigide, objectieve criteria gaat vellen waaraan 

alles moet voldoen, dan maak je het kader kleiner en kleiner terwijl het de bedoeling 

is om zo ruim mogelijk te werken zodat we kunnen blijven inspelen op de leefwereld 

van jongeren. (Jos, coördinator)  

 

Niettegenstaande deze visie, komen uit de analyse verschillende kwaliteitseisen naar 

voor. Bovendien melden de organisaties dat de kwaliteitscriteria afhankelijk zijn van 

het medium waarmee en het thema waarover wordt geïnformeerd. Zo is de snelheid 

van de informatie bij bepaalde media (e-nieuwsbrief) belangrijker dan de volledigheid 

(informatiegids). En zo verkiest men een ludieke prent op de cover van een 

informatiebrochure dat handelt over kamperen terwijl men voor een meer serieuze 

aanpak opteert wanneer er wordt geïnformeerd over beleidsmateries.  

 

De kwaliteitseisen waarnaar de meeste aandacht uitgaat of die het meest worden 

vernoemd zijn zowel de correctheid, actualiteit, de volledigheid als de snelheid van de 

informatie. Daarnaast benadrukken de organisaties dat de informatie ook objectief, 

relevant, toegankelijk en aantrekkelijk moet zijn. De betrokkenheid van jongeren en 

een holistische benadering op het gebied van jeugdinformatie spelen, volgens de 

organisaties, eveneens een niet te verwaarlozen rol. Zoals reeds werd aangehaald 

worden deze dimensies ook in de literatuur (3.3.4) naar voor gebracht als de 

voornaamste criteria om kwaliteitsvolle informatie te produceren (De Lange, Rutjes, 

1994; Delta, 2004; Europese Commissie, 2002; Europese Commissie, 2003a; In Petto, 

2003; Katus e.a., 1992). Eén bepaalde organisatie haalt ook drie specifieke aspecten, 

met name ‘identity’, ‘reflection’ en ‘responsibility’ aan als criteria waaraan 

jongereninformatie moet voldoen. 

 

Hoewel men zich ervan bewust is dat objectieve informatie nooit kan worden bereikt, 

probeert men dit criterium na te streven door meerdere invalshoeken of visies, die aan 
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de algemeen gangbare wetenschappelijke inzichten beantwoorden en die betrekking 

hebben op een bepaald thema, naast elkaar te plaatsen.  

 

Opdat de informatie relevant zou zijn, stellen de organisaties dat er geïnformeerd 

moet worden over thema’s waaraan jongeren behoefte hebben en die aansluiten bij 

hun leefwereld. Daarnaast melden zij ook dat er met behulp van de informatie moet 

ingespeeld worden op de keuzemomenten in het leven van jonge mensen, wat 

eveneens bijdraagt tot een ontvangergerichte informatie.  

 

De toegankelijkheid van de informatie is volgens de organisaties tweeledig te 

begrijpen. Niet alleen moet de informatie op inhoudelijk niveau toegankelijk zijn, ook 

de vormgeving speelt een zeer belangrijke rol volgens hen.  

 

Op maat gesneden informatie kan volgens hen maar tot stand komen wanneer het 

taalgebruik wordt aangepast aan de doelgroep. Zo stelt men dat het belangrijk is om 

een eenvoudige taal te hanteren en geen gebruik te maken van vakjargon. Sommigen 

kiezen ervoor niet te hervallen in populair taalgebruik dat door de jongeren onderling 

wordt gebruikt omdat ze zich er van bewust zijn dat hun informatiemateriaal eveneens 

wordt doorgenomen door intermediairen. Daarnaast melden de organisaties dat de 

informatie ook best beknopt wordt gehouden zodat het vlot leesbaar is voor de 

jongeren. Verder is het, volgens hen, van belang dat men jongeren niet op een 

kinderachtige of moraliserende toon informeert, indien men de jongeren wil bereiken 

met de informatie. Opdat de informatie zo goed mogelijk begrepen zou worden door 

de doelgroep is het volgens de informatie-actoren niet onbelangrijk om de informatie 

te duiden met voorbeelden en tips.  

Tevens trachten de organisaties een jongerengerichte aanpak te realiseren door de 

vormgeving van het informatiemateriaal attractief te maken voor jongeren. De mate 

waarin dat gebeurt, is afhankelijk van de organisatie. De jeugdgerichte organisaties 

besteden meer aandacht aan de lay-out dan de algemene informatieverstrekkers.  

Volgens de jeugdgerichte organisaties is het zeer belangrijk dat de producten op maat 

van jongeren worden vorm gegeven opdat het materiaal de doelgroep zal aanspreken 

en zal gebruikt worden.  
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Opdat de jongeren de informatie zouden willen gebruiken, moet je aan 

doelgroepencommunicatie doen. Je moet de vorm en stijl zeer sterk op hen 

afstemmen. (Mieke, coördinator) 

 

Bovendien stellen zij dat de lay-out de eerste indruk die jongeren van het product 

hebben, beïnvloedt.  

Opdat informatieproducten door jongeren aantrekkelijk worden bevonden, moeten ze 

een “flashy” uitstraling hebben. Het materiaal moet, volgens de jeugdgerichte 

organisaties, opvallen qua beeldvorming, maar de vormgeving mag niet vervallen in 

clichés. Daarnaast benadrukken de jeugdgerichte organisaties dat de iconen van de 

jongerencultuur belangrijk is om te communiceren naar jongeren. Hoewel de 

jeugdgerichte organisaties veel aandacht besteden aan de vormgeving zijn zij van 

oordeel dat de inhoud primeert. De inhoud vormt, volgens hen, nog steeds de basis 

van het product. 

Uit de gesprekken met sommige federale overheidsdiensten kunnen we afleiden dat zij 

in mindere mate of zelfs geen aandacht besteden aan de vormgeving. Zij maken, naar 

eigen zeggen, enkel gebruik van de huisstijl. De lay-out wordt dus niet afgestemd op 

de doelgroep jongeren, hoewel zij dit liever anders zouden willen. Hoogstens worden 

enkele foto’s in het materiaal aangepast. Als reden halen zij hiervoor aan dat 

overheidsinformatie een ernstige materie is waarin geen plaats is voor hippe 

informatieproducten voor jongeren. Tevens geven zij aan dat er een gebrek aan tijd en 

middelen is om te voorzien in een jongerengerichte vormgeving.  

 Andere kwaliteitsnormen die in mindere mate worden aangehaald zijn de 

snelheid van de informatie en het nastreven van een holistische benadering. Zo 

stellen de organisaties dat – wanneer men wil informeren vanuit het belang van de 

jongeren – men jongeren moet informeren over alle aspecten die met betrekking tot 

een bepaald informatiethema van belang kunnen zijn voor deze doelgroep.  

In tegenstelling tot de algemene informatieverstrekkers beschouwen de 

jeugdgerichte organisaties jongerenparticipatie eveneens als een zeer belangrijk 

kwaliteitscriterium. Zij zijn van oordeel dat men enkel kwaliteitsvolle producten kan 

aanmaken wanneer de doelgroep erbij betrokken wordt. Maar dit kunnen zij niet altijd 

realiseren wegens gebrek aan tijd en middelen.  
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Bovendien vermelden de jeugdgerichte organisaties in grotere mate dan de algemene 

informatieverstrekkers de kwaliteitscriteria van het Europese Handvest voor 

Jeugdinformatie (ERYICA).  

Wij werken vanuit het Europees Charter voor jeugdinformatie. Maar we niet fanatiek 

in het toepassen van die criteria. Het vormt een achtergrond waarmee we naar het 

materiaal kijken. Het zijn heel belangrijke criteria, maar toch vooral streefdoelen voor 

ons. Behalve het aspect van de correctheid. Dat is bijna heilig. Moesten we hierin 

meer tijd kunnen investeren, dan zouden we de criteria nog strikter willen toepassen, 

maar ik denk niet dat we ertoe zouden willen komen om dat heel hard en scherp te 

gaan doen. (Daniëlle, coördinator) 

 

Het Europese Charter voor jongereninformatie is voor vele lidstaten een 

kwaliteitsmaatregel voor nationale jongereninformatienetwerken. Tegenwoordig 

hebben heel wat lidstaten eigen, meer gedetailleerde richtlijnen, gebaseerd op de 

principes van het Charter, opgesteld voor de jongereninformatiecentra (Bjone, 2004). 

 

In het vorige onderdeel werden ‘de drie C’s van het actief burgerschap’ kort toegelicht. 

Om actief burgerschap mogelijk te maken moet de informatie waarmee jongeren 

worden geconfronteerd drie aspecten bevatten, zo geeft men aan. Het gaat om de 

aspecten ‘identity’, ‘reflection’ en ‘responsibility’. Deze dimensies vormen, volgens 

de betreffende instantie, de kwaliteitscriteria waaraan een informatieproduct moet 

voldoen. Men is van mening dat niet alleen de feitelijke gegevens (‘identity’) van een 

bepaalde probleemsituatie in een informatieproduct aan bod moet komen. In het 

portretteren van probleemsituaties is het belangrijk dat de informatie verder reikt dan 

de feiten. De informatie moet jongeren ook doen nadenken (‘reflection’) over hun 

eigen situatie en moet hen tools geven waarmee ze verder kunnen (‘responsibility’). 

“Lisa krast zichzelf in de arm en doet dat zoveel keer per week”. Dat zijn de feiten, 

maar daar zijn jongeren niet mee geholpen als ze dit verhaal lezen. Ze halen er geen 

leerstof uit voor zichzelf. In het verhaal moet ook naar voor komen dat Lisa reflecteert 

over haar eigen situatie. Dat is een basisvoorwaarde want zo weet je ook hoe zij zich 

in haar eigen situatie voelt. En de ‘responsibility’ is uiteindelijk van ‘Heeft ze iets met 

die situatie gedaan?’ Als ze zich hierbij slecht voelde, heeft ze het dan aan iemand 

verteld? Heeft ze het aan het CLB verteld en wat is daaruit voortgekomen? (Filip, 

coördinator) 
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In tegenstelling tot de informatie-actoren wordt de communicatiemix in de literatuur 

ook vaak aangehaald als een kwaliteitscriterium (Europese Commissie, 2003a; In 

Petto, 2003; XXX). Diversiteit naar het informatiekanaal is immers van belang om op 

zoveel mogelijk vragen en behoeften van jongeren te kunnen inspelen (In Petto, 

2003). Ook de heterogeniteit waardoor de bevolkingsgroep “jeugd” wordt gekenmerkt 

is een argument om een communicatiemix te hanteren (Europese Commissie, 2003a; 

XXX). Aangezien er een grote verscheidenheid is aan jongeren moet de boodschap 

langs verschillende kanalen verspreid worden. Een goede communicatiemix van de 

klassiekers (posters, folders, brochures, enz.) en de nieuwe media (internet, sms, enz.) 

is noodzakelijk. Dat de informatie-actoren de communicatiemix niet als 

kwaliteitscriterium aanhalen kan te maken hebben met het feit dat er in het interview 

reeds vragen omtrent de informatiekanalen werden gesteld voordat het kwaliteitsbeleid 

aan bod kwam. 

5.2.2.2 Concrete aanpak 

Naast de kwaliteitseisen die de informatieaanbieders hanteren, werd er ook gevraagd 

naar de concrete aanpak. In dit onderdeel onderzoeken we hoe de organisaties ervoor 

zorgen dat de kwaliteit van het informatiemateriaal gewaarborgd blijft alsook de 

manier waarop zij input voor hun informatieproducten bekomen.  

Wat de kwaliteitsbewaking van jeugdinformatie betreft worden er in Vlaanderen geen 

duidelijke en eenduidige principes gehanteerd. Belangrijk is dat bij de opmaak van het 

jeugdwerkbeleidsplan communicatieve planning naar voor wordt geschoven (Europese 

Commissie, 2002). Met betrekking tot de generalistische informatieverstrekking wordt 

in Vlaanderen de kwaliteit van de informatie wel verzekerd door de werkingsprincipes 

van de jongereninformatiecentra te baseren op het Europese Charter voor 

Jongereninformatie (Europese Commissie, 2002).  

 

Uit de analyses van de interviews wordt duidelijk dat de informatie-actoren beroep 

doen op externe instanties of partners die de input voor hun informatieproducten 

leveren. Deze externe organisaties zijn deskundigen die gespecialiseerd zijn in een 

bepaalde materie. Zij vullen dus de inhoud in van het product dat op zijn beurt door de 

organisaties wordt vertaald naar de doelgroep. In die zin fungeren zij, volgens de 

informatie-actoren, als een soort “doorgeefluik”.  
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Bovendien vermelden sommige jeugdgerichte organisaties dat hun inbedding in het 

jeugdwerk en het jongereninformatieveld perspectieven biedt op het vlak van de 

verspreiding van de informatie en het plegen van overleg met elkaar. Men doet ook 

een beroep op instanties die de bijzondere groepen als doelgroep hebben. Zo laat men 

hun materiaal door hen nalezen zodat het thema ook voor de specifieke subgroepen 

(allochtonen, gehandicapten, maatschappelijk kwetsbaren) toegankelijk wordt 

gemaakt. Bovendien haalt men aan dat de samenwerking met externen, veelal 

deskundigen, de producten inhoudelijk sterker en meer “gedragen” maakt. 

  

Ook intern zorgen de organisaties ervoor dat de kwaliteit van de informatie wordt 

gewaarborgd. Zo organiseren zij vaak vormingen voor hun medewerkers om 

bijvoorbeeld de inhoud van de producten toe te lichten of om achtergrondinformatie te 

geven over specifieke thema’s. De medewerkers van de organisaties volgen ook vaak 

studiedagen over een specifiek informatiethema.  

 

Tevens verwerken de informatie-actoren ook bestaande, al dan niet wetenschappelijke, 

literatuur en onderzoeksresultaten over een bepaald onderwerp in hun 

informatiemateriaal. Enkele organisaties doen zelf aan onderzoek dat al dan niet 

wetenschappelijk onderbouwd is.  

Het vertrouwen op de eigen kennis, inzichten en kunde, de deskundigheid van de 

medewerkers en de expertise van de organisatie in zijn geheel wordt ook vaak 

aangehaald als een kwaliteitscriterium. 

In het onderdeel waar de kwaliteitseisen werden besproken, werd toegelicht dat 

relevantie één van de meest genoemde kwaliteitscriteria is met betrekking tot 

jeugdinformatie. Zo stellen de organisaties dat jongeren geïnformeerd moeten worden 

over thema’s die hen aanbelangen. Maar de manier waarop hieraan tegemoet wordt 

gekomen, verschilt van organisatie tot organisatie. Enerzijds baseert men zich op ad 

hoc reacties van jongeren die men verkrijgt via email of op evenementen en 

vormingen. Anderzijds hanteert men de vragen die men van jongeren ontvangt via 

email, telefoonlijnen, helpdesks en loketten als richtlijnen om het informatieaanbod af 

te stemmen op hun informatiebehoeften. Ook doen de informatie-actoren vaak beroep 

op de intermediairen om te weten te komen waarover jongeren geïnformeerd willen 

worden. Zo geven begeleiders, jeugdwerkers, leerkrachten, ouders, medewerkers van 

de Centra voor Leerlingen Begeleiding, Jongerenadviescentra en 
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Jongereninformatiepunten de informatievragen en –behoeften waarmee jongeren 

kampen vaak door. Zelden doen de organisaties een behoeftepeiling bij de jongeren 

zelf die sterker onderbouwd is. Hierbij maakt men meestal gebruik van een enquête, 

die “werkbaar” worden gemaakt door een professioneel onderzoeksbureau dat 

eveneens de analyses uitvoert.  

 

Ten slotte hanteert één bepaalde algemene informatieverstrekker een specifiek 

onderzoeksmodel bij de productie van jeugdinformatie. Het gaat namelijk over het 

“Intervention Mapping Model”. Volgens dit model gebeurt de productie van het 

informatiemateriaal in een aantal stappen. De basis van het model wordt gevormd 

door wetenschappelijk onderzoek. Op basis van wetenschappelijk onderzoek gebeurt er 

een behoeftepeiling bij de doelgroep. Daarna worden informatieproducten getest bij 

zowel de jongeren, de intermediairen als de externe instanties (deskundigen in een 

bepaalde materie). Dit toetsingsaspect zal in het volgende onderdeel worden 

besproken.  

 

Hoewel de betrokkenheid van jongeren hoog in het vaandel wordt gedragen door 

sommige algemene informatieverstrekkers, is jongerenparticipatie vooral voor de 

jeugdgerichte organisaties een zeer belangrijke norm om de kwaliteit van de informatie 

te garanderen. De verschillende manieren waarop de betrokkenheid wordt gerealiseerd 

zullen besproken worden in het participatieluik.  

5.2.2.3 De beoordeling van de kwaliteit 

In de vorige paragrafen werd reeds verduidelijkt welke kwaliteitseisen de organisaties 

belangrijk vinden. Tevens is er weergegeven hoe men ervoor zorgt dat de kwaliteit van 

het informatiemateriaal wordt gewaarborgd. In dit onderdeel gaan we eveneens na 

hoe men de kwaliteit van de informatie beoordeelt en welke maatstaven men hierin 

belangrijk vindt.  

 

Met betrekking tot de beoordeling van het informatiemateriaal zijn er twee groepen 

terug te vinden bij de organisaties: de interne beoordeling en de externe beoordeling. 

 

De medewerkers van de organisaties werken meestal in teamverband wat het, 

volgens hen, mogelijk maakt dat er overleg wordt gepleegd en kritiek wordt geuit en 
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dat het materiaal dus samen wordt beoordeeld. Aan dit team of deze werkgroep zijn 

ook vaak medewerkers verbonden die zich niet bezighouden met dat bepaald 

informatiethema dat aan bod komt. Dit biedt het voordeel dat zij een neutrale kijk op 

de zaken hebben wat de kwaliteit van het product, volgens de organisaties, alleen 

maar ten goede komt.  

 

Er is reeds aangehaald dat de algemene informatieverstrekkers zich vooral verdiepen in 

één bepaald thema. Zij beschikken meestal over eigen studiediensten die de 

verschillende aspecten met betrekking tot een bepaalde materie behandelen. Wanneer 

een nieuw informatieproduct aangemaakt wordt of een oud product herdrukt wordt, 

dan verstuurt men de verschillende aspecten die in het product aan bod komen, naar 

de betrokken studiediensten die verantwoordelijk zijn voor de specifieke materies. Zij 

lezen het na en voegen eventueel informatie toe waarna het wordt teruggestuurd naar 

de communicatieafdeling die de gehele boodschap vertaalt naar de doelgroep.  

 

Verder voeren sommige organisaties een uitdrukkelijk intern kwaliteitsbeleid. Zo stelt 

men een kwaliteitsplan of –handboek op. Het is namelijk belangrijk dat de 

werkingsmethoden in procedures worden opgesteld en deze beschikbaar te stellen 

voor anderen. Men is van mening dat het productieproces doorzichtig moet zijn voor 

anderen opdat buitenstaanders hun werkingswijze zouden kunnen bekritiseren. 

  

Je moet heel duidelijk het proces kunnen weergeven. Het moet doorzichtig zijn. 

Mensen moeten  commentaar en feedback kunnen geven op hoe we de dingen 

organiseren, op onze aanpak. Kwaliteit is  zeggen wat je doet en het ook 

effectief doen. (Sofie, coördinator)  

 

Naast de interne beoordeling, worden de informatieproducten ook extern beoordeeld. 

Er werd reeds aangehaald dat de informatie-actoren vaak beroep doen op externe 

instanties die de input leveren voor het informatiemateriaal. De samenwerking tussen 

de organisaties en externe instanties of partners, die gespecialiseerd zijn in een 

bepaalde materie, doet zich ook voor op een andere manier. Zo vragen de organisaties 

aan deze deskundigen om de informatieproducten na te lezen en feedback te leveren 

zodanig dat de producten verbeterd en bijgestuurd kunnen worden. Eventueel volgt er, 

nadat de producten aangepast worden, opnieuw een terugkoppeling naar de externe 
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instanties. Om feedback en terugkoppeling mogelijk te maken naar de betrokken 

“specialisten” wordt er soms een stuurgroep of adviesraad samengesteld. Hierin 

zetelen voornamelijk intermediairen, partners en deskundigen uit één bepaalde sector 

of meerdere segmenten.  

 

  

Een minderheid meldt dat de mate van aantrek van de producten bij de doelgroep 

ook een belangrijke maatstaf is om de kwaliteit te beoordelen. De vraag om een artikel 

te schrijven in de publicaties van andere organisaties beschouwt men eveneens als een 

erkenning van de kwaliteit.  

 

Daarnaast geven de organisaties aan dat men de kwaliteit ook meet met behulp van 

een tevredenheidsonderzoek. Men besteedt aandacht aan onder meer de 

tevredenheid over de service van de organisatie en de kenmerken van de informatie en 

de manier waarop men de informatie aanbiedt. Dergelijke onderzoeken voeren de 

organisaties telefonisch of met behulp van een enquête uit. Bovendien gebeuren 

dergelijke onderzoeken niet op structurele en wetenschappelijke basis.  

 

Een andere maatstaf die men hanteert om een idee te krijgen over de kwaliteit van het 

informatiemateriaal zijn de spontane reacties die men ontvangt van jongeren, 

intermediairen en van deskundigen in het veld. Deze reacties ontvangen de 

organisaties meestal telefonisch, via e-mail, op vormingen, evenementen, studiedagen, 

enzovoort. In dit geval gaat het dus om spontane en informele feedback. Men verwerft 

ook vaak op een indirecte wijze, via de intermediairen, feedback van kinderen en 

jongeren. Dit gebeurt dan voornamelijk via leerkrachten en jeugdwerkers. Soms laat 

men de producten ook evalueren door de kinderen van medewerkers/collega’s van de 

organisaties. De algemene informatieverstrekkers beperken zich voornamelijk tot 

voorgenoemde methoden. Dat de feedback en terugkoppeling naar de jongeren en 

kinderen niet op een structurele basis gebeurt, is, volgens de algemene 

informatieverstrekkers te wijten aan een gebrek aan middelen en tijd. 

 

De jeugdgerichte organisaties houden eveneens rekening met spontane feedback van 

de intermediairen en van de doelgroep zelf. Maar zij gaan nog een stap verder. Zo 

testen ze vaak een educatief spel uit in jeugdbewegingen. Achteraf evalueert men dit 
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spel samen met de kinderen en jongeren en peilt men naar eventuele moeilijkheden, 

gebreken en veranderingen. Bovendien beschikken de jeugdgerichte organisaties vaak 

over een netwerk van vrijwilligers dat bestaat uit jongeren waardoor zij zich als het 

ware tussen de doelgroep bevinden. Dat maakt het volgens hen gemakkelijker om 

reacties op te vangen, spelen uit te testen en op een meer gestructureerde wijze al 

dan niet rechtstreekse feedback van jongeren te vragen. Sommige jeugdgerichte 

organisaties laten elk product evalueren door de jongeren zelf, zowel op het gebied 

van de inhoud als qua vormgeving.  

 

De enige manier om te toetsen of we goed bezig zijn, is niet door vooraf opgestelde 

criteria te gaan hanteren maar door achteraf evaluaties bij de jongeren zelf te doen, 

telefonisch, met behulp van focusgroepen of enquêtes op de website.(Jos, 

coördinator) 

 

Zo peilt men met behulp van vragenlijsten naar de moeilijkheidsgraad van de 

schrijfstijl, de aantrekkelijkheid van de vormgeving en naar de eventuele gebreken qua 

inhoud enzovoort. Deze enquêtes verspreiden de organisaties naar scholen en 

jeugdbewegingen of worden door de vrijwilligers, die aan de organisatie verbonden 

zijn, ingevuld. In de meeste gevallen houdt men rekening met de feedback. Als de 

opmerkingen te specifiek zijn, dan wordt deze feedback verworpen.  

Een andere manier waarop de jeugdgerichte organisaties jongeren betrekken bij de 

beoordeling van de kwaliteit is door middel van focusgroepen. 

 

Er zijn altijd uitzonderingen op de regels. Zo beoordeelt een zeer kleine minderheid van 

de algemene informatieverstrekkers, net als de jeugdgerichte organisaties, de 

informatieproducten op een sterk onderbouwde manier. In het vorige onderdeel werd 

het “Intervention Mapping Model” kort aangehaald. Dit onderzoeksmodel bestaat naast 

een wetenschappelijk gestaafde behoeftepeiling bij de doelgroep zelf ook uit een 

aantal toetsingsinstrumenten. Zo toetst men het materiaal bij de jongeren zelf. Er 

wordt gepeild naar het kennisniveau, de toegankelijkheid en de vormgeving van het 

informatiemateriaal. Vervolgens test men het materiaal bij de “specialisten”, die 

geconsulteerd worden voordat het informatiemateriaal wordt gemaakt. Bovendien stelt 

het onderzoeksmodel dat het materiaal ook moet vertrekken vanuit intermediair 

oogpunt waardoor het dus ook moet worden getoetst bij deze doelgroep. In functie 
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van de evaluaties zal het product al dan niet worden aangepast. Indien het gaat om 

een nieuw product, zal het al dan niet, afhankelijk van de feedback, worden 

opgenomen. Nadat het materiaal is gelanceerd, neemt men opnieuw posttesten af bij 

zowel de jongeren, de “specialisten” als de intermediairen. Deze posttesten neemt men 

telkens af na een bepaalde tijdsperiode. Om geen vertekend beeld te creëren, stelt 

men dat het van belang is de pré- en posttesten bij dezelfde groep jongeren en 

kinderen uit te voeren. 

 

Verder houden de organisaties af en toe ook een pilootjaar. Dit wil zeggen dat men 

de informatieproducten, die niet volledig afgewerkt zijn, laat circuleren onder jongeren 

en intermediairen met een evaluatieformulier. Wanneer deze evaluatieformulieren 

teruggestuurd worden, stuurt men de producten na onderling akkoord bij, rekening 

houdend met de noden en opmerkingen, die vermeld staan op de evaluatieformulieren. 

5.2.2.4 Het belang van kwaliteit 

Jongeren ontvangen vanuit verschillende bronnen enorm veel informatie die niet 

voldoende op hen is afgestemd. Het ontbreekt de informatie aan kwaliteit waardoor 

deze niet toegankelijk is voor de doelgroep (De Lange, Rutjes, 1994; Delta, 2004; In 

Petto, 2003; Katus e.a., 1992; Tilanus, 1997). Het belang van kwaliteitsvolle 

jeugdinformatie werd reeds eerder in deze studie benadrukt. 

 

De informatie-actoren zijn van mening dat kwaliteitsvolle informatie de basis vormt. 

Kwaliteit wordt aanzien als een evidentie. De informatie-actoren beschouwen het als 

hun plicht naar jongeren toe om kwaliteit te leveren. Ze benadrukken dat jongeren 

recht hebben op kwaliteitsvolle informatie en dat zij hieraan tegemoet willen komen uit 

respect voor de jongeren.  

 

Als jongeren zich om welke reden dan ook niet goed in hun vel voelen, dan is de 

eerste aanzet om dat te verbeteren – een opdracht van de samenleving is alle burgers 

gelukkig te maken – hen  de weg wijzen waar ze terecht kunnen. Wij zijn dat verplicht 

aan de jongeren. (Emma, coördinator) 

 

Opmerkelijk is, dat men kwaliteitsvolle informatie in dit opzicht gelijkschakelt met 

correcte informatie. 
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Daarnaast zijn de organisaties van mening dat kwaliteit een voorwaarde is opdat het 

product ter hand wordt genomen en om een blijvend gebruik van het materiaal te 

garanderen. Het draagt volgens hen ook bij tot de effectiviteit en de geloofwaardigheid 

van de informatie. Verder oordeelt men dat kwaliteitscriteria absoluut noodzakelijk zijn. 

Volgens de organisaties bestaat er momenteel zeer veel informatie voor jongeren, die 

vaak weinig toegankelijk is voor hen en niet beantwoordt aan enige kwaliteitscriteria. 

Om dit tegen te gaan is het volgens hen van groot belang dat er een aantal 

kwaliteitsnormen toegepast worden op de informatie. Bovendien onderkent men dat 

kwaliteit ook een zeer belangrijke rol speelt met betrekking tot de reputatie en de 

geloofwaardigheid van de organisatie in zijn geheel. Kwaliteit wordt door de 

organisaties aanzien als een deel van het imago van de organisatie. Het toont volgens 

hen de mate van professionaliteit aan. Kwaliteit is dus een belangrijk aspect om het 

imago en vertrouwenslabel van de organisatie te behouden. Zo werd er vaak vermeld 

dat men het zich niet kan veroorloven om ‘rommel’ te verspreiden.  

 

Een minderheid merkt overigens op dat kwaliteit van belang is om aan de overheid 

duidelijk te maken dat het budget op een degelijke manier werd geïnvesteerd.  

5.2.3 Jongerenparticipatie 

In dit onderdeel gaan we na waarom jongerenparticipatie al dan niet belangrijk wordt 

geacht door de organisaties. Tevens bespreken we in welke mate jongeren worden 

betrokken in het informatieaanbod en op welke manier dat gebeurt.  

5.2.3.1 Het belang van jongerenparticipatie 

De redenen die de organisaties aanhalen om jongerenparticipatie bij het 

informatieaanbod te stimuleren komen overeen met de bevindingen in de literatuur. 

Het is een feit dat de informatievoorziening aan jongeren vaak thema’s omvat die 

volwassenen belangrijk vinden. Met de behoeften en de interesses van de jongeren 

wordt niet altijd rekening gehouden (Europese Commissie, 2002). Maar het zijn de 

jongeren zelf die het best weten aan welke informatie zij nood hebben en op welke 

wijze deze informatie best gepresenteerd en verspreid moet worden (Bjone, 2004). De 

betrokkenheid van jongeren is dus de basis om relevante en gerichte informatie voor 

jongeren aan te maken. Het draagt bij tot de kwaliteitsverbetering van jeugdinformatie 
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(Europese Commissie, 2002; Europese Commissie, 2003b; In Petto, 2003; Stuurgroep 

Working Together, 2000; XXX).  

Uit de gesprekken met de respondenten kunnen we afleiden dat de organisaties 

verschillende visies hebben over jongerenparticipatie bij het informatieaanbod.  

In het algemeen vinden de organisaties het belangrijk om jongeren te betrekken zodat 

zij weten wat er leeft bij de doelgroep. Zo is men op de hoogte van hun 

informatievragen en –behoeften. Ook de organisaties zijn van mening dat de jongeren 

uiteindelijk het best geplaatst zijn om aan te geven over welke thema’s geïnformeerd 

moet worden. 

 

Het is belangrijk om contact te houden met de jongeren. We willen de vinger aan de 

pols houden, weten wat hen interesseert.(Ilse, coördinator) 

 

Het is een evidentie om jongeren te betrekken. Ten eerste om te checken of datgene 

wat je wilt vertellen nog verteld moet worden. Ten tweede om te weten hoe je dat 

best doet, de manier waarop. Dat zijn dingen die kinderen en jongeren zelf moeten 

aangeven. (Chantal, coördinator) 

 

Volgens de organisaties is het dus niet alleen belangrijk om jongeren te betrekken om 

op de hoogte te zijn van hun informatienoden, men moet hen ook betrekken zodat 

men een idee heeft over de manier waarop de doelgroep geïnformeerd wil worden.  

 

Daarnaast melden de organisaties eveneens dat het van belang is om jongeren te 

betrekken bij de evaluatie van het informatiemateriaal zodat ze een beeld hebben over 

de efficiëntie ervan. 

 

Participatie is nodig omdat je zo zeker weet dat de informatie op maat is. Wij kunnen 

wel denken – alle intermediairen kunnen wel denken – “dat is een thema waarover we 

jongeren informatie moeten geven”. Maar het is uiteindelijk de jongere zelf die beslist 

wat voor hem/haar aantrekkelijk is en met welke vragen hij/zij zit. Alleen zij kunnen 

aangeven of ze zich erin terug vinden. Want als je iets ontwikkelt waar een jonge 

persoon zich niet mee kan identificeren, dan sla je de bal mis. (Katrien, coördinator) 
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Bovendien komt jongerenparticipatie, volgens de informatie-actoren, ten goede aan de 

geloofwaardigheid van de organisatie zelf. Dit beschouwt men niet als de 

hoofddoelstelling, maar veeleer als een bijkomstigheid. 

 

Er werd reeds in een vorige paragraaf vermeld dat jongerenparticipatie, vanuit het 

standpunt van de jeugdgerichte organisaties, een zeer belangrijk criterium vormt om 

de kwaliteit van de informatie te verzekeren. Dat de betrokkenheid van jongeren aan 

het informatieaanbod bijdraagt tot de kwaliteitsverbetering ervan wordt ook in de 

literatuurstudie beklemtoond. De jeugdgerichte organisaties vinden het een evidentie 

dat jongeren worden betrokken bij het informatieaanbod. Het is voor hen vaak een 

eerste vereiste. Volgens hen is het nodig dat de informatieproducten groeien vanuit de 

doelgroep. Alleen op die wijze kan men, volgens hen, doeltreffende informatie 

produceren.  

 

Als je het product niet laat groeien vanuit de doelgroep, dan “pakt” de informatie niet. 

We kunnen ons wel een beeld vormen over wat jongeren nodig hebben, maar wie ben 

ik om dat te bepalen. Zij hebben ook een stem. Als je hen niet betrekt, dan zit je in je 

ivoren toren dingen te maken.(Toon, coördinator) 

 

Bovendien verhoogt jongerenparticipatie, volgens de jeugdgerichte organisaties, de 

betrokkenheid van jongeren aan de maatschappij en het actief burgerschap.  

 

Veel landen worstelen met de vraag hoe ze jongeren op de juiste manier kunnen 

betrekken bij de opstelling en verspreiding van informatie voor jongeren, voornamelijk 

wanneer er gebruik wordt gemaakt van moderne informatie- en 

communicatietechnologieën (Europese Commissie, 2003a). De Vlaamse regering haalt 

eveneens aan dat het niet eenvoudig is om de betrokkenheid van jongeren als 

uitgangspunt te hanteren, want dit vraagt tijd, ruimte en reële betrokkenheid 

(Europese Commissie, 2002). Ook de jeugdgerichte organisaties zijn van mening dat 

het geen eenvoudige zaak is om de betrokkenheid van jongeren bij het informatie-

aanbod te realiseren. 

Bij de meeste jeugdgerichte organisaties kenmerkt jongerenparticipatie zich door zijn 

projectmatig karakter. Ze zijn van mening dat er nog meer gewerkt kan worden rond 

participatie van jongeren aan het informatieaanbod. Men verkiest een vaste 
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jongerenreferentiegroep of adviesgroep, die tevens zetelt in de raad van bestuur. Maar 

men beschikt over onvoldoende tijd en middelen om deze jongeren zowel structureel 

als inhoudelijk te betrekken. Bovendien stelt men dat het zeer moeilijk is om de 

interesse van de jongeren constant te behouden, hen te blijven motiveren en hen iets 

in de plaats te geven voor hun engagement (bijvoorbeeld organiseren van activiteiten). 

Hieruit kunnen we afleiden dat participatie, volgens de jeugdgerichte organisaties, 

meer betekent dan enkel een mening geven maar tegelijk ook een zeer moeilijk 

gegeven is. 

 

Men is ervan overtuigd dat de betrokkenheid van jongeren bij de informatievoorziening 

aan jongeren de kwaliteit van het informatiemateriaal verbetert (Bjone, 2004; Eryica, 

2004; In Petto, 2003; Stuurgroep Working Together, 2000). Maar 

informatievoorziening heeft eveneens een pedagogische functie die op specifieke 

gebieden uitsluitend kan worden vervuld door hiertoe opgeleid personeel (bijvoorbeeld 

op het gebied van aids, drugsverslaving, psychologische hulp, enz.). 

Uit de interviews blijkt dat de jeugdgerichte organisaties ook grenzen trekken aan de 

betrokkenheid van jongeren aan het informatieaanbod, maar dan op andere vlakken. 

Hoewel zij zeer positief staan tegenover de participatie van jongeren in het 

informatieaanbod, nuanceren zij deze visie. Zij zijn van mening dat de participatie van 

de jongeren aan het informatieaanbod en/of –productie zinvol is indien het een 

meerwaarde aan het geheel biedt. Zij stellen dat jongeren pas moeten worden 

betrokken vanaf het moment dat zij iets beter weten dan de medewerkers van de 

organisaties. Participatie moet, volgens hen, dus plaatsvinden op het moment dat het 

relevant is. Zo kunnen alleen de jongeren het best aangeven waarover zij 

geïnformeerd willen worden en wat hun interesses zijn. Organisaties kunnen dat niet in 

hun plaats beslissen. Jongeren moeten dus, volgens de jeugdgerichte organisaties, 

voornamelijk betrokken worden bij de behoeftepeiling, de inhoudsbepaling en de 

evaluatie van de producten. Het schrijven van de publicaties, de vormgeving en de 

verspreiding ervan kan, volgens hen, best overgelaten worden aan de organisatie zelf.   

 

Ik wil toch nog altijd blijven bewaken dat er informatie blijft die gewoon nodig is 

zonder dat jongeren daar persé aan moeten participeren, zeker als het over juridische 

of wetenschappelijke informatie gaat. Als het relevant is vind ik het goed dat jongeren 

betrokken worden. Ik vind het soms iets te overdreven: participatie om de 
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participatie. Voor mij hoeft dat echt niet. De betrokkenheid moet vooral liggen als je 

vragen hebt rond “Is dit wat jongeren willen weten? Missen wij dingen? Zijn er andere 

dingen die zij willen weten?”. Dan moet je ze betrekken. Ook bij de evaluatie van het 

materiaal moet je ze betrekken. Op vragen “Is dit de vorm waarin jullie het willen?” 

kunnen alleen zij een antwoord geven. (Tim, coördinator) 

5.2.3.2 Praktijken en vormen van jongerenparticipatie 

Om de betrokkenheid van jongeren in het informatieaanbod en/of –productie mogelijk 

te maken, hanteren de organisaties verschillende methodes. 

 

Er werd reeds beschreven dat jongeren op verschillende manieren worden betrokken 

om de kwaliteit van de informatie te garanderen of te verbeteren. Zo werd er reeds 

aangehaald dat jongeren worden betrokken in het informatieaanbod opdat relevante 

informatie kan worden nagestreefd. De organisaties hanteren immers de 

informatievragen, die zij rechtstreeks van jongeren of onrechtstreeks via 

intermediairen ontvangen, als richtlijnen voor hun aanbod. 

 

Uit een analyse van de Europese Commissie blijkt dat de meest gebruikelijke manier 

om jongeren te betrekken in het informatieaanbod het geven van feedback is 

(Europese Commissie, 2002). In hoofdzaak zijn hierbij twee soorten feedback te 

onderscheiden: rechtstreekse feedback via overleg, discussies, individuele gesprekken 

en enquêtes en indirecte feedback via jongerencentra, jongerenorganisaties en 

jeugdwerkers (Europese Commissie, 2003a). Deze bevindingen komen eveneens naar 

voor bij de respondenten. De informatie-actoren betrekken jongeren immers vaak bij 

de beoordeling van het informatiemateriaal via het geven van feedback. Zo werd reeds 

aangegeven dat de organisaties zowel rechtstreeks aan jongeren of onrechtstreeks via 

intermediairen feedback vragen over hun informatiemateriaal. Daarnaast geven de 

organisaties de jongeren ook de mogelijkheid om op een informele wijze feedback te 

geven via e-mail, telefoonlijnen, fora, op vormingen en evenementen enzovoort.  

Dit toont tevens aan dat de moderne communicatiemiddelen een steeds grotere rol 

spelen (Europese Commissie, 2003a). 

 

De algemene informatieverstrekkers beperken zich met betrekking tot 

jongerenparticipatie voornamelijk tot de indirecte feedback en spontane reacties van 
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jongeren. Zij staan veeleer een passieve betrokkenheid van jongeren aan het 

informatieaanbod voor. Volgens hen is dat niet altijd gewild. Ze halen hiervoor vaak als 

reden aan dat men over te weinig middelen beschikt om een doorgedreven 

betrokkenheid van de doelgroep mogelijk te maken.  

 

Mochten we jongeren nog op meer manieren kunnen betrekken dan zouden we dat 

doen. Maar we zitten met onze beperktheid van tijd en middelen. Het is ook een 

kwestie van prioriteiten stellen. Maar we staan open voor die dingen. (Katrien, 

coördinator) 

 

Bij de meeste federale overheidsinstellingen komt er helemaal geen participatie aan te 

pas. Zij spreken van eenzijdige, topdown communicatie. Zij betrekken de jongeren bij 

geen enkele fase in het proces. Vaak halen zij als reden aan dat alles ondergeschikt is 

aan de snelheid waarmee de informatie bekend moet worden gemaakt. Doordat er 

geen betrokkenheid is van de jongeren hebben deze instanties ook geen idee over de 

efficiëntie van hun informatie. Dit ervaren zij als een gebrek. Inspraak is volgens hen 

noodzakelijk. Men kan, volgens hen, geen kwaliteit aanbieden als men boven de 

hoofden van de doelgroep werkt. Bovendien zijn ook de federale overheidsinstanties 

van mening dat het belangrijk is te weten of de aangeboden informatie al dan niet 

tegemoet komt aan de informatiebehoeften van de jongeren. 

 

De jeugdgerichte organisaties zijn daarentegen van mening dat de jongeren een 

belangrijke rol spelen, zowel in het proces voordat het product wordt ontwikkeld 

(behoefteonderzoek), tijdens de ontwikkeling van een product (inhoudsbepaling, 

vormgeving) als in het proces nadat het product werd ontwikkeld (beoordeling: pré- en 

posttesten). In de literatuur wordt ook benadrukt dat de jongeren bij alle deelfacetten 

betrokken moeten worden (Bjone, 2004; Europese Commissie, 2003a; In Petto, 2003; 

Stuurgroep Working Together, 2000). Maar dit gebeurt echter niet stelselmatig. De 

jongeren nemen meestal deel op ad-hoc basis. Dit geldt voor de meeste lidstaten. 

Bovendien is er in geen van de lidstaten een wet die ertoe verplicht jongeren te laten 

deelnemen in de voorbereiding, opstelling en verspreiding van jeugdinformatie. Deze 

bevinding vindt ondersteuning bij de jeugdgerichte organisaties. Want een zeer kleine 

minderheid slaagt er effectief in om jongeren bij de volledige ontwikkeling van een 

informatieproduct te betrekken. 
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De jeugdgerichte organisaties verkiezen een meer actieve betrokkenheid van de 

jongeren. Uit de analyse leiden we af dat zij jongeren vaak op een directe wijze bij de 

inhoudsbepaling van het informatiemateriaal betrekken. Zo beschikken sommigen over 

een denkgroep van jongeren. Deze groep bestaat uit een tiental jongeren waarmee de 

medewerkers van de organisatie een paar keer per jaar samenkomen. De jongeren 

worden betrokken bij de werkvergaderingen om ideeën aan te brengen en feedback te 

geven over de verschillende thema’s. Daarnaast consulteert men hen ook voor het 

uitwerken van thema’s en het opbouwen van de website. Uit deze denkgroep kiest 

men tevens vrijwilligers die mee helpen bij evenementen en activiteiten.  

 

Een andere methode waardoor jongeren, weliswaar op een indirecte wijze, worden 

betrokken bij de inhoudsbepaling en die vooral door de jeugdgerichte organisaties 

wordt aangehaald is een al dan niet wetenschappelijk onderbouwd behoefteonderzoek 

bij de doelgroep. Op deze wijze kan men een beeld schetsen van wat er leeft onder de 

jongeren. Deze informatie gebruikt men dan als richtlijn voor hun informatieaanbod.  

 

Jongeren bepalen soms ook zelf de inhoud en de thema’s die in de 

informatieproducten aan bod komen. Zo werkt de redactie van een organisatie soms 

enkele dagen in een school met een klas aan een informatieproduct en verwerken de 

jongeren samen met de redactie deze in artikels waaraan ze meedenken en 

meeschrijven. Om jongeren te laten bijdragen aan het informatieaanbod willen de 

jeugdgerichte organisaties hen ook de kans geven om hun mening te uiten over een 

bepaalde problematiek. Zo voeren de jeugdgerichte organisaties soms gesprekken met 

leerlingen in scholen over een bepaald onderwerp dat de leerlingen al dan niet zelf 

aanbrengen. Deze gesprekken vormen de basis voor de inhoud van een 

informatieproduct of vullen de informatie of onderzoeksresultaten waarover men reeds 

beschikt, aan. Bovendien kan men, volgens de organisaties, uit de gesprekken afleiden 

wat er leeft onder de jongeren. 

 

De jeugdgerichte organisaties nemen, naar eigen zeggen, ook vaak enquêtes af bij de 

doelgroep om te weten welke kijk jongeren hebben over een specifiek onderwerp. 

Wanneer uit de onderzoeksanalyses blijkt dat er bepaalde groepen respondenten 

uitspringen dan voeren zij met deze groepen een focusgesprek. Dit stelt hen in staat 
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om de onderzoeksresultaten in de publicatie aan te vullen met de “quotes” of 

getuigenissen van jongeren, die ze met behulp van de focusgesprekken hebben 

verkregen. Bovendien dragen focusgesprekken er ook toe bij dat de visies van 

specifieke subgroepen (bijvoorbeeld allochtonen) belicht worden. 

 

Nog een andere manier om jongeren te betrekken bij het informatiemateriaal, en meer 

specifiek bij de beoordeling ervan, is het uitvoeren van pré- en posttesten bij de 

doelgroep. Enkele jeugdgerichte organisaties gaan nog een stap verder en betrekken 

jongeren bij de productie van de informatie. Zo haalt men aan dat jongeren soms als 

redacteurs van een product worden te werk gesteld. Zij mogen een aanzienlijk deel 

van een publicatie (meer dan de helft van wat er redactioneel aan bod komt) zelf 

schrijven, onder leiding van een eindredacteur of coördinator weliswaar. In dit geval 

zijn deze jongeren vaak vrijwilligers die bij de organisatie betrokken zijn of 

laatstejaarsstudenten “Journalistiek” die men de kans wil geven om ervaring op te 

doen.  

 

Een bepaald initiatief dat getuigt van verregaande jongerenparticipatie houdt in dat 

jongeren, meestal studenten, die gerekruteerd worden uit het hoger onderwijs en een 

medische of paramedische opleiding volgen, een vorming tot gezondheidspromotoren 

doorlopen. Zij trekken naar scholen en jeugdbewegingen om daar aan 

gezondheidspromotie te doen rond seks en drugs. Zij worden in principe opgeleid om 

aan “peer-teaching” te doen.  

Een ander concept dat door de jeugdgerichte organisaties wordt aangehaald en 

waarbij een hoge betrokkenheid van de jongeren zelf wordt vereist is het idee van de 

jeugdadviseurs. Het is een initiatief dat zich voordoet bij de Jongeren Advies Centra en 

de gemeentelijke jeugddiensten en dat ondersteund wordt door de landelijke 

jeugddienst, In Petto. Zo worden jongeren tussen 15 en 19 jaar opgeleid om vrienden 

met problemen beter te kunnen ondersteunen en indien nodig bij professionele 

hulpverlening te introduceren. Op die manier hopen de JAC’s jongeren vlotter naar de 

hulpverlening te krijgen. Daarom staat de schakelfunctie (van der Linden e.a., 1993b) 

van de jeugdadviseurs voorop. Jeugdadviseurs horen en zien vaak als eersten de 

problemen van vrienden en kunnen hen gemakkelijker naar het JAC doorverwijzen. 

Maar de jeugdadviseurs kunnen hun vrienden ook zélf ondersteunen en informeren. 

Bovendien ervaren JAC’s en jeugddiensten zo ook een belangrijke “return”. Ze horen 
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en zien immers hoe de jongeren leven en denken. Dat geeft dan weer input om het 

aanbod beter af te stemmen op de vraag of behoefte van de doelgroep.  

5.2.4 Het overheidsbeleid 

In dit laatste onderdeel komt de rol van de overheid aan bod. Achtereenvolgens 

bespreken we de verschillende rollen die de overheid volgens de organisaties in het 

jongereninformatiebeleid zou moeten hebben. Hierbij komen eveneens de belangrijkste 

tekorten en noden met betrekking tot het jeugdinformatiebeleid ter sprake. 

 

De vraag welke rol de overheid binnen het jeugdinformatiebeleid moet krijgen, wordt 

door één bepaalde organisatie aanzien als een persoonlijke vraag. Volgens hen is dit 

veeleer een filosofische discussie waar men als organisatie moeilijk een standpunt in 

kan nemen.  

Het antwoord op deze vraag hangt af van je visie van wat een overheid moet zijn. 

Het hangt af van wat je beeld is over een staat. Ben je voor een minimalistische staat, 

of voor een zeer aanwezige staat. Ben je voor een zeer gestuurde markt of voor een 

zeer vrije markt? Als organisatie nemen wij daar niet echt een standpunt over in. (Jos, 

coördinator)   

 

De overheid heeft de opdracht om alle burgers te informeren, dus ook de kinderen en 

jongeren. De vraag die zeer vaak opduikt is of de overheid deze taak op zich moet 

nemen. Uit de analyse blijkt dat we hieromtrent minimalistische visies kunnen 

onderscheiden van de maximalistische visies.  

 

De minimalistische visie houdt in dat de overheid zich zou moeten beperken tot het 

leveren van financiële bijdragen voor informatie-initiatieven. Op inhoudelijk vlak 

verwacht men nagenoeg geen bijdrage.  

 

Wij zijn afhankelijk van de overheid. Wij worden gesubsidieerd om informatie te 

geven en om projecten te organiseren. Voor ons is een overheid uiteraard heel 

belangrijk. Anders kunnen wij een stuk van onze werking niet realiseren. (Karen, 

coördiantor)  
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Om het in algemene termen te zeggen moet een overheid activerend zijn en 

initiatieven financieel ondersteunen. Ik weet niet of ze daar inhoudelijk veel in te 

zeggen moet hebben. Ik denk het niet. (Jos, coördinator) 

 

 Volgens de maximalistische visie heeft de overheid daarentegen de opdracht 

om het beleid vorm te geven, om een aantal lijnen uit te zetten. De overheid zou in dit 

opzicht dus een opdrachtgever moeten zijn om bepaalde processen in gang te zetten, 

om een bepaalde toon te zetten. In deze context wordt zij dus veeleer beschouwd als 

de stuwende kracht. In de ogen van de jeugdgerichte organisaties zou de overheid de 

meest optimale informatieverstrekker moeten zijn over haar eigen beleid. Maar bij de 

organisaties zelf bestaat er enige onduidelijkheid over de grenzen waaraan een 

dergelijke informatieverstrekking moet reiken.  

 

Het ligt gewoon niet eenvoudig. Een overheid moet uiteraard communiceren en 

informeren. Maar vooral over haar eigen thema’s. Maar wat zijn de thema’s van een 

overheid? (Rob, coördinator) 

 

Volgens sommigen is het een plicht van de overheid om ervoor te zorgen dat jongeren 

op de hoogte zijn van het beleid dat de overheid zelf ontplooit, vooral met betrekking 

tot het overheidsbeleid dat jongeren rechtstreeks en exclusief aanbelangt. Om het 

beleid dichter bij de doelgroep te brengen moet de overheid haar beleidsinitiatieven, 

regelgeving, veranderingen aan de wetgeving en de gevolgen hiervan voor kinderen en 

jongeren op een correcte en verstaanbare wijze toelichten. Dit is, volgens hen, een 

voorwaarde opdat de doelgroep gebruik kan maken van voorzieningen, ingericht door 

de overheid. Tevens wordt er door een aantal organisaties aangehaald dat het 

bijdraagt tot een preventieve rechtsbescherming en tot democratische 

burgerschapsvorming.  

 

Wanneer de informatie de wetgeving of het eigen beleid overschrijdt of hiermee 

indirect in verband staat, dan moet de informatieverstrekking, volgens de organisaties, 

worden overgelaten aan de bestaande informatie-actoren. Men is van mening dat de 

overheid niet de juiste instantie is om als directe informatieverstrekker te informeren 

naar kinderen en jongeren toe.  
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Uit de gesprekken met de respondenten kunnen we afleiden dat zij verschillende rollen 

voor de overheid zien weggelegd.  

 

Volgens de informatie-actoren zou de overheid een coördinerende rol op zich 

moeten nemen, vertrekkend vanuit het subsidiariteitsbeginsel: datgene waarvoor de 

organisaties worden gesubsidieerd om te doen, moet de overheid niet op zich nemen. 

Men is van mening dat er genoeg spelers in het veld zijn die voldoende geschikt en 

gespecialiseerd zijn om kinderen en jongeren te informeren. Bovendien krijgen zij de 

middelen om dit te doen. De overheid moet dus, volgens de organisaties, blijven 

vertrouwen op de capaciteiten van de bestaande spelers en hen proberen te stimuleren 

en te blijven ondersteunen om hun boodschap naar kinderen en jongeren over te 

brengen.  

 

Wij denken – en de overheid denkt waarschijnlijk hetzelfde – dat het in se geen 

opdracht is van de overheid om jongeren te informeren over thema’s die tot hun 

leefwereld behoren. Het zijn de organisaties die dicht bij jongeren staan of die een 

netwerk hebben en sectoroverschrijdend werken om dingen concreet mogelijk te 

maken. Maar de overheid moet wel de kansen geven en mogelijkheden aanreiken 

opdat organisaties dat goed kunnen doen. (Emma, coördinator) 

 

De overheid zou dus een ondersteunend kader moeten bieden waarin het 

jongereninformatiewerk de nodige mogelijkheden krijgt om zijn werk te doen. De 

meeste organisaties zijn van mening dat het beleid zo momenteel ook in elkaar steekt. 

Tijdens de loop van het onderzoek werd reeds besloten tot de oprichting van het 

Vlaamse Informatiepunt (VIP). Deze instantie krijgt voornamelijk een coördinerende 

taak (JBP, 2006; XXX, 2005). Op die wijze wil de overheid tegemoet komen aan de 

behoefte van de informatie-actoren aan meer ondersteuning op het veld. 

 

Daarnaast verwachten de organisaties dat er een zekere vrijheid moet blijven bestaan 

binnen dat ondersteunend kader. Zo is men van mening dat de specifieke werking van 

de organisaties aan de actoren zelf moet worden overgelaten. Ook haalt men aan dat 

de inhoud van de informatie bepaald zou moeten worden door de organisaties zelf, 

terwijl de kwaliteitscriteria waaraan de informatie moet voldoen en de verspreiding 

ervan door de overheid gestuurd zou moeten worden.  
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Naast de coördinerende rol, stellen de organisaties dat de overheid tevens een 

kwaliteitscontrolerende rol zou moeten krijgen waarbij de participatie van jongeren 

centraal zou moeten staan. Zo is men van oordeel dat het de taak van de overheid is 

om een duidelijke definitie te geven van jeugdinformatie of dat ze op een meer 

uitgebreide en concrete wijze omschrijft wat het betekent om jongeren te informeren. 

Tevens zou de overheid, volgens de informatie-actoren, moeten aangeven aan welke 

kwaliteitscriteria jongereninformatie moet voldoen. Sommigen benadrukken dat er met 

betrekking tot de kwaliteitscriteria best een breedheid gehanteerd mag worden. Zo 

moet de overheid, volgens hen, verschillende invalshoeken en visies met betrekking tot 

een specifiek thema aan bod laten komen en zich niet beperken tot één “juiste” kijk op 

dat informatiethema. Belangrijk is dat er in dit opzicht ook grenzen worden getrokken. 

De informatie mag namelijk de algemeen aanvaardbare inzichten niet overschrijden.  

 

De informatie-actoren zijn ook van mening dat de overheid de informatie zou moeten 

screenen en nagaan of men de door de overheid vastgelegde kwaliteitscriteria toepast. 

Op die wijze wordt de kwaliteit van de informatieproducten volgens hen gewaarborgd. 

Een opmerking die hierbij is gemaakt, is dat de overheid niet de bewaker van de 

waarheid mag worden.  

 

Daarnaast meldt men dat de overheid voorwaarden zou kunnen scheppen opdat alle 

organisaties samen zouden kunnen nadenken over kwaliteit. In hun ogen zou het 

positief zijn als er in de toekomst meer met eenzelfde kwaliteitsreflex wordt gedacht. 

Bovendien haalt men aan dat – indien men de kwaliteit van het informatiemateriaal wil 

verbeteren - de overheid de mogelijkheid zou moeten bieden om op een theoretisch 

niveau na te denken over jeugdinformatie. Enkele informatie-actoren zijn van oordeel 

dat de overheid momenteel alleen aandachtig is voor het eindproduct, voor de 

kwantiteit. Men wenst dat ze in de toekomst meer erkenning zal hebben voor het 

proces, datgene wat aan het product voorafgaat.  

 

Ik vind dat er meer ruimte, tijd en middelen moet worden vrijgemaakt om aandacht te 

besteden aan wat voorafgaat aan de publicatie. Niet alleen de output moet 

gehonoreerd en gewaardeerd worden, maar ook de input, de betrokkenheid van 
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jongeren, het procesmatige. Ik mis vaak een erkenning en waardering voor het 

proces. Er wordt teveel gefocust op aantallen. (Emma, coördinator) 

 

Bovendien stellen sommige organisaties zich de vraag of er op overheidsniveau wel 

voldoende wordt ingeschat wat de financiële implicaties van goede, kwaliteitsvolle 

jongereninformatie zijn 

 

Tevens bestaat er bij de organisaties een nood aan meer structuur. De organisaties 

wensen dat de overheid ook een structurerende rol op zich zal nemen. Men 

verwacht dat de overheid een overzicht opstelt van alle organisaties die zich bezig 

houden met jeugdinformatie en werken rond specifieke informatiethema’s. Dit 

overzicht moet ook op tijd en stond aangepast worden. Bovendien zijn de informatie-

actoren van oordeel dat het pluralisme bewaard moet blijven. Belangrijk op te merken 

is dat er afstemming tussen de verschillende actoren gecreëerd moet worden. Dit is 

van belang om de concurrentie tussen de verschillende partners te verminderen. De 

overheid zou in dit opzicht een bemiddelende rol kunnen spelen, hoewel dat voor de 

organisaties een utopie lijkt te zijn. Omdat er heel wat versnipperde organisaties in het 

jeugdinformatieveld bestaan, is het volgens de organisaties eveneens belangrijk om te 

beschikken over grote kenniscentra met betrekking tot een bepaald informatiethema.  

 

De democratiserende rol van de overheid – ervoor zorgen dat alle jongeren toegang 

krijgen tot de informatie - werd al vermeld. Ook werd er reeds aangehaald dat het 

belangrijk is om in de informatievoorziening rekening te houden met de heterogeniteit 

van de bevolkingsgroep “jongeren”. Dit betekent dat informatie best in diverse vormen 

wordt verstrekt zodat jongeren op verschillende manieren worden geconfronteerd met 

informatie. In de plaats van een “of of beleid” zou de overheid beter een “en en beleid” 

voeren met betrekking tot de informatiekanalen. Behalve folders zouden er met 

betrekking tot een bepaald thema ook websites, brochures, affiches en dergelijke 

moeten worden uitgegeven. Een communicatiemix wordt door de organisaties 

aangehaald als een “must”. Zij halen aan dat het belangrijk is dat er diversiteit in de 

kanalen bestaat en dat men op dat vlak moet mee evolueren met de hedendaagse 

communicatietendensen. Hiervoor is het, volgens de organisaties, belangrijk dat er bij 

de jongeren een onderzoek wordt gedaan naar de informatiekanalen. Zo kan er 

nagegaan worden of deze aangepast zijn aan de noden en behoeften van de 



JEUGDINFORMATIEBELEID IN VLAANDEREN 150 

doelgroep. Dit geeft opnieuw het belang van jongerenparticipatie aan jeugdinformatie 

weer. Tevens stellen zij voor om door de overheid een soort draaiboek te laten 

ontwikkelen dat aangeeft op welke manier men de jongeren het best informeert. 

Ideaal zou volgens de informatie-actoren zijn dat men in Vlaanderen eenzelfde manier 

van informeren tot stand zou laten komen. Maar de meeste organisaties zijn van 

mening dat dit niet haalbaar is.  

 

Niet alleen zou de overheid, volgens de organisaties, een onderzoek moeten instellen 

met betrekking tot de informatiekanalen. Men stelt zich ook de vraag of de jongeren 

op dit ogenblik de informatie ontvangen die zij nodig hebben. De overheid zou dus, 

volgens de informatie-actoren, ook moeten nagaan of de informatie tegemoet komt 

aan de informatiebehoeften van de doelgroep. Op die wijze kan er op maat gesneden 

informatie voor de jongeren worden vervaardigd. 

 

Ik denk ook dat het een opdracht is van de overheid om ervoor te zorgen dat er op 

het vlak van de informatiebehoeften ook een inventaris gebeurt. Ik zou het fijn vinden 

dat er jaarlijks een behoeftepeiling wordt gedaan bij de jongeren. Het zou interessant 

en relevant zijn voor ons als bijkomend signaal om iets te doen rond een specifiek 

thema. Het zou ook een legitimatie bieden om iets uit te werken rond een thema. 

(Emma, coördinator) 

 

Verder is het belangrijk dat de informatie voorradig blijft voor de kinderen en de 

jongeren zodat zij er gebruik van kunnen maken wanneer ze er behoefte aan hebben. 

De overheid heeft volgens de organisaties dus ook een rol in de continuïteit van de 

informatie. Zij zou, volgens de informatie-actoren, moeten voorzien in een voortdurend 

terugkerend informatieaanbod. Men is van mening dat de overheid proactief te werk 

moet gaan en zich niet moet beperken tot vraag en aanbod.  

 

Zolang de informatie relevant is, moet men deze voorradig blijven houden. De 

overheid moet er voor instaan dat het informatiemateriaal om een bepaalde tijd 

opnieuw wordt verspreid. De doelgroep kinderen en jongeren wordt immers telkens 

opnieuw vervangen waardoor de nood aan die informatie blijft bestaan. Bij elke 

verspreiding heb je nieuwe ontvangers. De overheid moet het informatiemateriaal 

blijven aanbieden.(Hilde, coördinator) 

 



FASE 2: IDENTIFICATIE VAN HET INFORMATIECONCEPT DOOR DE DUIDELIJK IDENTIFICEERBARE COMMUNICATOREN 151

Ook denkt men dat de overheid de impact van bepaalde media onderschat. Dit uit zich 

in de afwezigheid van bredere maatschappelijke boodschappen van de overheid op 

radio en TV. De overheid zou, vooral volgens de jeugdgerichte organisaties, deze 

media meer moeten beschouwen als informatiedragers voor maatschappelijke thema’s 

en informatieverstrekking via deze weg stimuleren. Aan de ene kant zegt men dat de 

overheid het gebruik van media moet stimuleren. Aan de andere kant bestaat er enige 

frustratie over de mediacampagnes die de overheid ondersteunt. De reden hiervoor is 

dat dergelijke mediacampagnes vooral korte termijn initiatieven zijn. Sommige 

organisaties zijn namelijk van mening dat de overheid voornamelijk inspeelt op 

onderwerpen die ‘hot’ zijn waardoor er geen lange termijn constante bestaat in hun 

informatieverstrekking naar kinderen en jongeren toe.  

  

Opdat de informatie toegankelijk zou zijn voor alle jongeren stelt een aantal 

informatie-actoren voor dat de overheid een financiële bijdrage levert in de kostprijs in 

die mate dat de informatieproducten gratis verspreid kunnen worden naar de 

doelgroep. Bovendien wordt er ook aangehaald dat de overheid extra middelen zou 

moeten vrijmaken om de bijzondere doelgroepen te informeren. 

 

De organisaties zijn eveneens van mening dat de overheid een integrerende rol zou 

moeten spelen met betrekking tot het jeugdinformatiebeleid. Zo zijn de organisaties 

van mening dat de overheid ervoor moet zorgen dat jongereninformatie geïntegreerd 

is in alle sectoren van het beleid. Momenteel is jeugdinformatie voornamelijk ingebed 

in het jeugdwerk. Maar het zou, volgens de informatie-actoren, in alle 

maatschappelijke onderdelen ruimte moeten krijgen. Men staat dus een holistische 

benadering voor. Om hieraan tegemoet te komen, zou de overheid een hokjespolitiek 

moeten tegengaan en een intersectoraal beleid op alle bestuursniveaus voeren. De 

overheid is zich hier van bewust. Uit het huidige jeugdbeleidsplan blijkt namelijk dat 

men een integrale aanpak voorstaat ten aanzien van het jeugdbeleid. Een integraal 

jeugdbeleid doorloopt heel wat sectoren en verspreidt zich over verschillende 

bestuursniveaus. De bedoeling is om op zoek te gaan naar dwarsverbindingen (JBP, 

2006). 

  

De overheid kan maatregelen nemen om een structurele uitbouw van het 

jongereninformatiewerk mogelijk te maken. Ze kan een rol spelen in het opheffen van 
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de beleidsmatige hefbomen om intersectorale samenwerking mogelijk te maken. 

(Thomas, coördinator) 

 

De organisaties halen aan dat een proactieve aanpak niet alleen gestimuleerd kan 

worden door de kwantitatieve uitbouw van de jongereninformatiepunten, maar ook 

door een grensoverschrijdende, intersectorale samenwerking op lokaal en landelijk 

bestuursniveau. De overheid zou dus, vanuit het standpunt van de informatie-actoren, 

voor een kader moeten zorgen waarbinnen de jongereninformatiesector zich kan 

professionaliseren. 

 

Volgens de organisaties is er een gebrek aan een jongerengerichte informatieaanpak, 

waarbij de betrokkenheid van jongeren centraal staat. In dit opzicht spreken de 

organisaties niet alleen over de Vlaamse overheid, maar ook over de federale overheid. 

Zo zijn de organisaties van mening dat de overheid haar eerder curatieve manier van 

informeren beter achterwege laat. Jongeren maken immers hun eigen keuzes en 

beslissen zelf of ze een specifiek gedrag zullen stellen (bijvoorbeeld al dan niet 

beginnen met roken). Volgens een aantal organisaties zou de overheid beter uitgaan 

van de kracht van jongeren en hen op een meer positieve manier informeren. 

Daarnaast melden zij ook dat de overheid de doelgroep tijdig en op een begrijpelijke 

wijze zou moeten informeren.  

 

Als laatste wordt er een educatieve rol voor de overheid aangehaald. Men is van 

mening dat er een tekort aan begeleiding is bij de informatie. Vooral de jeugdgerichte 

organisaties benadrukken dat het zeer belangrijk is dat jongeren leren omgaan met 

informatie. Men moet zich niet beperken tot het aanbieden van informatie, maar men 

moet jongeren leren informatie te verwerven en te verwerken. Hierin zit volgens 

sommige organisaties ook een taak vervat voor de overheid. 

 

De dienstverlening van jongereninformatie heeft een dubbele functie: enerzijds het 

aanbieden van informatie, anderzijds zorgen voor voldoende aanspreekpunten 

(helpdesks enzovoort). Dat is zo belangrijk. Maar het wordt veel te veel over het 

hoofd gezien. Dat is trouwens ook het unieke karakter van de JIP’s. Voor de sector 

zelf is er een uitdaging: een meer proactieve aanpak. De overheid kan die meer 

proactieve aanpak stimuleren door niet alleen te kijken naar de kwantitatieve uitbouw 
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van regionale punten, maar door de grensoverschrijdende, intersectorale 

samenwerking te stimuleren en ondersteunen. (Thomas, coördinator) 

 

De noodzaak bestaat om jongeren te leren hoe zij met informatie moeten omgaan en 

hoe ze er kritisch gebruik van kunnen maken. Er werd reeds vermeld dat jongeren 

inzicht moeten krijgen in het gebruik van de “nieuwe media”. Kennis over het gebruik 

van informatie- en communicatietechnologieën moet worden aangevuld met meer 

inhoudelijke kennis over het zoeken naar informatie, het selecteren van relevante 

informatie en het formuleren van een antwoord voor zichzelf (het trekken van 

conclusies uit informatie). 

 

In het voorgaande zijn de verschillende overheidsrollen, die door de organisaties 

werden aangehaald, toegelicht. Deze rollen hebben betrekking op de Vlaamse 

overheid. Aan d andere kant werden ook bedenkingen geuit.  

 

Met betrekking tot de federale overheid melden voornamelijk de federale 

overheidsinstanties dat communicatie geen prioriteit is voor deze overheid. Zij maakt 

dan ook beperkte middelen vrij voor communicatie. Communicatie wordt in hun ogen 

vaak te laat betrokken in het proces. Zij benadrukken dat communicatie geen 

eindproduct is, maar dat het reeds aanwezig zou moeten zijn in het 

beleidsvoorbereidend werk.  

 

Op het lokale niveau bestaat er volgens de organisaties een wirwar van informatie. De 

informatie wordt er, volgens hen, te versnipperd verspreid. Tevens stellen zij zich de 

vraag of de lokale jeugddiensten en de jongereninformatiepunten de doelgroep op de 

juiste manier informeren en of zij effectief objectieve informatie aan de doelgroep 

leveren. Volgens de organisaties moeten de JIP’s en de gemeentelijke jeugddiensten in 

staat zijn om een overzicht te geven van de verschillende spelers op het veld zodanig 

dat de jongeren het bos door de bomen kunnen zien. Bij de informatie-actoren bestaat 

er dus enige twijfel over de capaciteiten en vorming van de medewerkers van deze 

diensten. 
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5.2.4.1 Het Vlaamse Informatie Punt (VIP) 

De Vlaamse regering heeft reeds beslist om een Vlaamse Informatiepunt voor jongeren 

op te richten in 2006. Deze instantie zal een aantal taken toebedeeld krijgen, 

waaronder de voornaamste zullen bestaan uit onder andere een 

kwaliteitscontrolerende en coördinerende functie. 

De jeugdgerichte organisaties brachten het VIP meestal spontaan ter sprake. Hoewel 

de organisaties de indruk hebben dat deze overheidsinstantie zich zal beperken tot de 

generalistische informatieproducten en tot de jongereninformatiepunten, staan zij zeer 

positief tegenover het initiatief.  

Volgens hen zal het VIP zorgen voor meer structuur en overzicht. Maar zij beklemtonen 

dat er door de overheid rekening moet worden gehouden met de bestaande spelers, in 

die zin dat deze erkend zullen blijven. Zij wensen dat er geen nieuwe organisaties in 

het leven worden geroepen. 

 

Het VIP is, denk ik wel, een positief initiatief dat voor meer structuur kan zorgen. Het 

kan eventueel ook zorgen voor samenwerking. Ik zou het jammer vinden moest het 

VIP nieuwe organisaties in het leven roepen. Als het VIP de deskundigen zal erkennen 

en hen kan stimuleren samen te werken en het aanbod kan centraliseren dan vind ik 

dat een zeer goede zaak. (An, coördinator) 

 

Daarnaast is men van mening dat het Vlaamse informatiepunt een houvast kan bieden 

voor de bestaande informatie-actoren. Zo kan de overheid via het VIP aangeven wat er 

meer specifiek met jeugdinformatie wordt bedoeld en aan welke criteria deze 

informatie moet voldoen. Het VIP biedt dus, volgens de organisaties, de mogelijkheid 

om dieper na te denken over kwaliteit. Uit de conceptnota in verband met het 

jeugdinformatiebeleid blijkt dat het VIP effectief zal instaan voor de uitbouw en 

kwaliteitsbewaking van een jeugdinformatienetwerk. Hiertoe zal het VIP 

kwaliteitsnormen ontwikkelen waaraan de informatie-actoren dienen te beantwoorden 

(XXX, 2005). 

 

Tevens melden zij dat het VIP afstemming en overleg mogelijk maakt. Het VIP kan een 

stimulans betekenen om de samenwerking tussen de verschillende partners te 

bevorderen. Hierbij benadrukt men dat samenwerking enkel zinvol is indien het een 

meerwaarde biedt. Het moet dus gaan om relevante samenwerking. 
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Verder zou er, volgens de jeugdgerichte organisaties, nagedacht kunnen worden over 

de professionalisering van de jeugdinformatiewerker. Zij halen aan dat deze persoon 

bepaalde vaardigheden en competenties moet hebben om zijn werk tot een goed einde 

te brengen. De jeugdinformatiewerker is immers meer dan de doorgever van de 

informatie. Vaak gaat het doorgeven van informatie steeds vaker gecombineerd met 

persoonlijk contact en individueel advies, waarbij gebruik wordt gemaakt van moderne 

informatie- en communicatietechnologieën (Europese Commissie, 2003a). Daarom is 

het van belang dat men de personen, die specifiek op het gebied van jeugdinformatie 

actief zijn, aanleert hoe ze de belangstelling van jongeren voor informatie kunnen 

opwekken, hoe ze hen kunnen helpen bij het interpreteren, gebruiken en toepassen 

van informatie en hoe ze jongeren kunnen begeleiden en adviseren (Europese 

Commissie, 2003a). 

5.3 Besluit 

Van bij het begin van de analyse is er een onderscheid gemaakt tussen de 

jeugdgerichte organisaties en de algemene informatieverstrekkers. Omdat deze 

organisaties een andere doelgroep voor ogen hebben, is het interessant om na te gaan 

in welke mate zij verschillen op het vlak van jeugdinformatie. 

 

De jeugdgerichte organisaties richten zich met hun informatie specifiek naar de 

jongeren. Zij hebben dan ook een heel duidelijke visie over de jongeren als doelgroep. 

Over het concept ‘jeugdinformatie’ bestaat soms wat onduidelijkheid.  

 

De jeugdgerichte organisaties zijn doorgaans omgeven door een vrijwilligersnetwerk 

van jongeren. Dit biedt heel wat voordelen. Niet alleen zijn ze, in vergelijking met de 

algemene informatieverstrekkers, beter op de hoogte van de informatiebehoeften van 

de jongeren, ze kunnen dit ook gemakkelijker bij de doelgroep nagaan. Tevens vangen 

ze sneller reacties op van de jongeren over hun informatiemateriaal en andere 

aspecten die van belang zijn voor de ontwikkeling van een jongerengerichte aanpak, 

zoals de informatiekanalen. Het netwerk van jongeren stelt hen ook in staat om hun 

informatieproducten gemakkelijker en op een meer structurele basis te laten testen, 

hoewel zij hiervoor meestal niet over de nodige middelen en tijd beschikken.  
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In tegenstelling tot de jeugdgerichte organisaties, bestaat de ‘core business’ van de 

algemene informatieverstrekkers niet uit jeugdinformatie. Zij beschikken niet over 

dezelfde middelen als de jeugdgerichte organisaties. Het is dus niet evident voor hen 

om een “jongeren-minded” informatiebeleid te voeren.  

 

Verder hebben de algemene informatieverstrekkers een gemengd publiek 

(verschillende leeftijdsgroepen) voor ogen, waarvan de jongeren vaak een aparte 

subgroep vormen. Bovendien moeten sommige algemene informatieverstrekkers zich 

ook vaak houden aan strikte procedures waarvan niet mag worden afgeweken. Dit 

maakt het niet gemakkelijk om ontvangergerichte informatie door te voeren. Bijgevolg 

is het niet onlogisch dat deze organisaties een vage of geen definitie formuleren over 

jeugdinformatie. Dit geldt ook voor het feit dat zij vaak geen doordachte mening 

hebben over de jongeren als doelgroep. 
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Tabel 27 Jeugdgerichte organisaties versus algemene informatieverstrekkers 

  Jeugdgerichte organisaties Algemene informatieverstrekkers 

Doelgroep Jongeren Gemengd publiek: jongeren = subgroep 

Actief publiek 

Individuen met eigen visies en capaciteiten

In staat om eigen beslissingen te nemen 

Volwaardige gesprekspartners 

Visie over jongeren 

Dé specialist in jongerenzaken 

Geen of zeer onduidelijke visie over jongeren 

Bewustmaking en gedragsverandering 

Actief burschap 

Zelfstandig keuzes maken 
Visie over jeugdinformatie 

Interactiviteit 

Bewustmaking en gedragsverandering 

Hoge betrokkenheid bij: 

- Inhoudsbepaling 

- Behoeftepeiling 

- Kwaliteitsbeoordeling 

Jongerenparticipatie 

- Productie van informatiemateriaal 

Lage tot geen betrokkenheid 

 

Er bestaan dus effectief verschillen tussen beide “soorten” organisaties. De grootste 

breuklijn doet zich voor op het vlak van jongerenparticipatie. 

 

Uit de analyse kunnen we besluiten dat de jeugdgerichte organisaties actieve 

organisaties zijn in die zin dat zij jongeren als een actieve doelgroep beschouwen. De 

jeugdgerichte organisaties betrekken de jongeren op een actieve wijze in het 

informatieaanbod. Zo spreken zij de doelgroep rechtstreeks aan bij de inhoudsbepaling 

en de beoordeling van de kwaliteit van het informatiemateriaal. Soms nemen zij 

eveneens uitgebreide pré- en posttesten af bij de jongeren. Zij laten jongeren 

eveneens actief deelnemen in de productie van het informatiemateriaal. Zo laat men 

jongeren een bijdrage leveren in de redactie van publicaties. Ook het initiatief van de 
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jeugdadviseurs wijst op een diepgaand informatie-participatie beleid bij de 

jeugdgerichte organisaties.  

 

De algemene informatieverstrekkers passen daarentegen een minder vergaande vorm 

van jongerenparticipatie toe. Zij beschouwen de jongeren veeleer als een passief 

publiek. De jongeren worden immers door hen voornamelijk als toetsinstrument 

aanzien. Vaak beperkt de betrokkenheid van de doelgroep zich tot een (in)directe 

en/of informele feedback van jongeren. Zoals we reeds hebben aangehaald is dit niet 

onbegrijpelijk aangezien de algemene informatieverstrekkers een gemengd publiek 

voor ogen hebben. 

 

 



 

 

6 Fase 3: Studie van de 

informatiegaring en verspreiding 

bij jongeren 

 

 

 

 

 

 

Daar waar in de eerste twee deelprojecten gefocust wordt op de gekende informatie-

actoren, ligt de klemtoon in het laatste deelproject op de jongere zelf. Zoals eerder 

werd gesteld vormt de vraag- en aanbodszijde bij de jongeren zelf het grote hiaat in 

de kennis over het informatiebeleid. De centrale doelstelling in deze onderzoeksfase is 

dus het informatiezoekgedrag van jongeren te onderzoeken en tevens na te gaan 

welke informatiebehoeften zij hebben. 

6.1 Onderzoeksopzet 

Binnen het vooropgestelde tijdsbestek was het niet mogelijk om een gedetailleerde, 

kwalitatieve studie uit te voeren teneinde een breed zicht te krijgen op de 

jongerenzijde van de problematiek. Daarom hebben we in dit onderzoek bewust 

gekozen voor een aantal onderzoeksbenaderingen (drie focussen) die vanuit zo veel 

mogelijk invalshoeken informatie opleveren over hoe jongeren informatie vragen en 

aanleveren. In wat volgt zullen we de verschillende onderzoeksmethoden bespreken en 

hun belang aantonen. 
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6.1.1 Focus 1: Sleuteljongeren 

De eerste methode die is gebruikt, bestaat uit het interviewen van sleuteljongeren. De 

doelstelling van deze onderzoeksmethode is een dieper inzicht te verwerven in het 

proces van het stellen van vragen door jongeren en het geven van antwoorden door 

jongeren. Hiermee gepaard gaande, zal ook meer duidelijkheid ontstaan over het 

informatiezoekgedrag van jongeren en meer specifiek, van sleuteljongeren. Daarnaast 

gaan we na of de sleuteljongeren van mening zijn dat ze een informatietaak vervullen 

voor andere jongeren en hoe zij deze taak opvatten. Ook onderzoeken we welke 

aspecten zij belangrijk vinden in het antwoord dat ze formuleren op een vraag of 

probleemsituatie. Tevens besteden we aandacht aan de informatiethema’s waarmee de 

sleuteljongeren worden geconfronteerd. Tot slot willen we een zicht krijgen op hun 

visie over de informatiebehoeften van de jongeren in het algemeen. 

6.1.1.1 Onderzoeksinstrument 

Sleuteljongeren definiëren we als jongeren die een keuze tot maatschappelijke 

participatie gemaakt hebben. De jeugdadviseurs van het JAC zijn hier een voorbeeld 

van, maar we zien het concept ruimer dan dat. Sleuteljongeren nemen deel aan het 

maatschappelijk debat of zijn actief in het jeugdwerk, bijvoorbeeld als lid van een 

jeugdraad of als tapper in een jeugdhuis. Van deze jongeren kunnen we aannemen dat 

zij op regelmatige basis informatievragen van andere jongeren krijgen én dat zij op 

regelmatige basis informatie voor andere jongeren verwerken en communiceren. 

Belangrijk is dat zij schakels of sleutels zijn in bepaalde informatienetwerken.  

6.1.1.2 De keuze van respondenten  

Oorspronkelijk werden tien interviews vooropgesteld met een gelijke verdeling tussen 

de jeugdadviseurs en de leden van jeugdraden. Uiteindelijk zijn we ertoe gekomen om 

tien jeugdadviseurs te bevragen en drie leden van jeugdraden. Het geringe aantal van 

de leden van de jeugdraden is te wijten aan laattijdige verwittigingen voor afwezigheid 

en het niet komen opdagen op de afspraak langs hun kant waardoor de verloren tijd 

onmogelijk kon worden ingevuld met andere interviews. Het aantal interviews is in dit 

geval dus zeer beperkt. 
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6.1.1.3 Contactopname 

Om de interviews met de jeugdadviseurs te plannen, werd eerst contact opgenomen 

met In Petto. Zij mobiliseerden de JAC’s, die instaan voor de opleiding tot 

jeugdadviseur. Sommige jeugdadviseurs verkozen een interview te doen samen met 

een andere jeugdadviseur. Bijgevolg hebben we bij de selectie van de jeugdadviseurs 

ook rekening gehouden met de studierichting en de leeftijd van de deelnemers aan 

een gesprek. Op die manier was het mogelijk om verschillende ervaringen, die 

eventueel toe te schrijven zijn aan een verschillende achtergrond,  met elkaar te 

confronteren.  

 

De interviews vonden plaats in drie aparte groepen van twee jeugdadviseurs en één 

groep van vier jeugdadviseurs. In totaal hebben we tien jeugdadviseurs bevraagd uit 

drie verschillende provincies, namelijk Limburg (JAC Lommel), Antwerpen (JAC 

Herentals, JAC Antwerpen) en West-Vlaanderen (JAC Oostende). De leeftijd van de 

jeugdadviseurs schommelde tussen 16 en 20 jaar. 

 

Bij het plannen van de interviews met de leden van de jeugdraden hebben we 

vooreerst beroep gedaan op JEMP. Zij hebben de contactgegevens van een aantal 

leden bezorgd zodat deze telefonisch gecontacteerd konden worden. Uiteindelijk 

hebben de ondervoorzitter van de jeugdraad van Zwijndrecht en de voorzitter van de 

jeugdraad van Peer deelgenomen aan een interview. Daarnaast heeft ook een lid van 

de Vlaamse jeugdraad meegewerkt. De leeftijd van de leden van de jeugdraden 

schommelde tussen 20 en 25 jaar. 

6.1.1.4 Interviewschema 

Voorafgaand aan het interview kregen de sleuteljongeren een korte introductie waarin 

het hoe en het waarom van het onderzoek werd toegelicht. Voor elke sleutel-jongere 

werd een zelfde interviewschema opgesteld aan de hand van een algemene structuur 

met een aantal deeltopics. 

 

De algemene structuur met basisvragen bestond uit: 

 

 Proces van vraag en antwoord: waarin wordt beschreven van wie de 

sleuteljongeren vragen ontvangen, hoe dit gebeurt en op welke manier zij de 
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informatie naar de jongeren overbrengen. Ook staan de informatievergaring en 

het formuleren van een antwoord hierin centraal. 

 Informatietaak: hierin wordt nagegaan of de sleuteljongeren al dan niet van 

mening zijn dat zij een informatiefunctie hebben naar jongeren toe en hoe zij 

deze taak opvatten. Ook komt hierin hun doorverwijsfunctie aan bod. 

 Informatiethema’s: waarin wordt bekeken met welke thema’s zij het meest 

worden geconfronteerd als sleutel-jongere. 

 Informatiebehoeften: waarin zij aangeven aan welke soort van informatie 

jongeren nood hebben.  

 

In wat volgt worden de resultaten die voortkomen uit de analyse van de interviews 

met de jeugdadviseurs geconfronteerd met de bevindingen die voortvloeien uit de 

analyse van de gesprekken met de leden van de jeugdraden. 

6.1.2 Focus 2: Niet-sleuteljongeren 

Naast de bevraging van de sleuteljongeren is het ook van belang een beeld te krijgen 

van het informatiezoekgedrag van niet-sleuteljongeren. Hiermee bedoelen we jongeren 

die geen jeugdadviseur of lid van een lokale jeugdraad zijn. Het is meer plausibel dat 

sleuteljongeren - enerzijds door hun opleiding tot jeugdadviseur en anderzijds door 

hun werkzaamheid in het jeugdwerk - op zoek gaan naar informatie bij de gekende en 

eerder besproken informatie-actoren.  

 

De centrale vraag in deze focus is op welke manier jongeren, die geen engagement 

aangaan als jeugdadviseur en niet als lid van een jeugdraad actief zijn in het 

jeugdwerk, informatie vergaren. Daarnaast onderzoeken we ook welke aspecten zij 

belangrijk vinden in de informatie die bestemd is voor hen en over welke thema’s, 

volgens hen, meer geïnformeerd moet worden naar de doelgroep. 

6.1.2.1 Onderzoeksinstrument 

Het doel van deze onderzoekspiste is na te gaan op welke manier jongeren op zoek 

gaan naar de nodige informatie en waar zij te rade gaan wanneer zij geconfronteerd 

zouden worden met specifieke probleemsituaties. Aan deze doelstelling proberen we 

tegemoet te komen door middel van kwalitatief onderzoek. Dergelijk onderzoek biedt 
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de mogelijkheid om een diepgaand beeld te schetsen van Vlaamse jongeren en hun 

informatiezoekgedrag.  

 

Er wordt gebruik gemaakt van focusgroepen. Het doel van focusgroepen is het 

verzamelen van kwalitatieve data door middel van gerichte interviews waarbij 

groepsdiscussie mogelijk is. Het belangrijkste kenmerk van deze onderzoeksmethode is 

het expliciet gebruik van groepsinteractie om data te verzamelen die minder 

toegankelijk zouden zijn zonder interactie in de groep. 

 

Deze techniek biedt als voordeel dat het een open methode is. De ondervrager werkt 

weliswaar met een vooropgestelde vragenlijst, maar als blijkt dat er zich tijdens het 

gesprek een belangrijk item aandient of een nieuw inzicht opduikt dan kan hierop 

verder worden ingegaan om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Een nadeel dat 

verbonden is aan deze onderzoekstechniek is dat groepsconformiteit kan optreden 

waardoor afwijkende meningen niet of weinig aan bod komen.  

6.1.2.2 De keuze van respondenten  

Voor deze dataverzameling werden 47 jongeren tussen 16 en 18 jaar bevraagd in 6 

focusgroepen. Het gaat om leerlingen uit zes verschillende scholen. Bij de selectie van 

de scholen werd er rekening gehouden met de territoriale verspreiding. Zo werden 

scholen uit drie provincies, met name de provincies Limburg, Antwerpen en Vlaams-

Brabant, geselecteerd. 

 

De bedoeling was dat de focusgroepen telkens uit 6 tot 8 deelnemers zou bestaan. Dit 

aantal werd soms overschreden door de scholen. Bij de selectie van de leerlingen werd 

er gezorgd voor een gelijke verdeling wat het studiejaar en de studierichting betreft. In 

totaal namen 21 leerlingen uit het vijfde middelbaar en 25 leerlingen uit het zesde jaar 

deel aan een gesprek. Daarnaast werkte één leerling van het vierde middelbaar mee 

aan het onderzoek. Wat het onderwijstype betreft, participeerden 20 leerlingen van het 

ASO, 14 leerlingen van het TSO en 11 leerlingen van het BSO. Tevens maakte één 

school het mogelijk dat er twee leerlingen van het KSO deel konden nemen aan een 

interview. 
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De interviews namen plaats tijdens de middagpauze waardoor de interviews maximum 

50 minuten konden duren. 

6.1.2.3 Interviewschema 

Voorafgaand aan het interview kregen de jongeren een korte inleiding waarin het hoe 

en het waarom van het onderzoek werd toegelicht. Voor elke focusgroep werd een 

zelfde interviewschema opgesteld aan de hand van een algemene structuur met een 

aantal topics. In het gesprek worden verschillende topics, onder de vorm van 

hypothetische (probleem)situaties waarmee de jongeren geconfronteerd zouden 

kunnen worden, aangebracht om zo na te gaan op welke manier zij op zoek gaan naar 

informatie. Deze situaties hebben betrekking op thema’s die eigen zijn aan de 

leefwereld voor jongeren. Zo wordt er enerzijds ingezoomd op reizen, vrije tijd, studies 

en (vakantie)jobs. Anderzijds komen ook druggebruik en zwangerschap aan bod. Meer 

specifiek hebben we aan de jongeren gevraagd bij wie zij te rade zouden gaan indien 

men zelf of, in geval van een jongen, zijn vriendin zwanger zou zijn. Met betrekking tot 

het druggebruik stelden we de vraag bij wij zij te rade zouden gaan als ze weten dat 

een vriend(in) een stap verder gaat in zijn/haar druggebruik.  

 

De duur van de interviews schommelde tussen een half uur en een uur. Tijdens de 

focusgroep werden de belangrijkste bevindingen genoteerd. Achteraf werden van alle 

interviews hoofdlijnenrapporten gemaakt, zodat het eenvoudiger was om de interviews 

te analyseren. 

6.1.3 Focus 3: De media 

Een derde Focus om de informatievraag en het informatieaanbod bij jongeren te 

bestuderen is een kwalitatief sporenonderzoek. Sporenonderzoek bekijkt niet de directe 

betrokkenheid in de informatiestroom, maar probeert deze betrokkenheid te 

reconstrueren door de indirecte, zichtbare restante van die betrokkenheid na te gaan. 

Vragen van jongeren naar informatie of het aanbieden van informatie door jongeren 

laten immers ‘sporen’ na.  

 

Het sporenonderzoek richt zich in hoofdzaak op de media. Aangezien 

televisieprogramma’s en tijdschriften zowel spontane als lezersbrieven met vragen om 

informatie over allerhande thema’s krijgen, is het de bedoeling om bij de 
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televisiewereld en de tijdschriftensector na te gaan welke vragen zij krijgen van 

jongeren. Daarnaast gaan we ook na hoe het proces van vragen stellen (langs de kant 

van de jongeren ) en het geven van antwoorden (langs de kant van de media) bij deze 

twee media in elkaar steekt.  

 

Aangezien jongeren op grote schaal participeren aan chatboxen en actief zijn op fora 

op internet is het tevens de bedoeling om te zoeken naar virtuele sporen. 

Oorspronkelijk was het de bedoeling de interactie in het vragen naar informatie en het 

geven van antwoorden tussen peers bloot te leggen. Tevens hield het opzet ook in te 

onderzoeken welke thema’s voornamelijk aan bod komen op dergelijke online kanalen. 

Wegens technische redenen was het niet haalbaar om chatboxen te onderzoeken. 

Bovendien maakte een te korte tijdsperiode waarbinnen deze fase afgerond moet 

worden het niet mogelijk om de fora te bestuderen. Naast chatboxen en fora dachten 

we aanvankelijk ook profielsites en weblogs te bestuderen. Maar aangezien op 

dergelijke communicatiekanalen voornamelijk pagina’s met persoonlijke informatie en 

foto’s primeren, kunnen deze nagenoeg geen bijdrage leveren aan de doelstellingen 

die voorop waren gesteld. Daarom werden deze online kanalen verder in het 

onderzoek niet meer in acht genomen. 

6.1.3.1 Onderzoeksinstrument 

Deze onderzoekspiste vraagt zowel om een kwantitatieve als een kwalitatieve 

onderzoeksmethode. Een eerste doelstelling bestaat erin na te gaan welke vragen de 

media ontvangen van jongeren. Om dit te onderzoeken zou er oorspronkelijk een 

kwantitatieve benadering worden toegepast. Het was de bedoeling om de e-mail met 

vragen van jongeren, die de media gedurende een maand ontvangen, naar de 

onderzoeker door te sturen zodat deze geanalyseerd konden worden. Aangezien Joepie 

- een tijdschrift dat zich richt naar jongeren van 12 tot 17 jaar en aandacht besteedt 

aan specifieke jongerenthema’s zoals muziek, lifestyle, relaties en seksualiteit – via hun 

website maandelijks 1500 à 2000 vragen van jongeren ontvangt, verdeeld over 

verschillende rubrieken zoals “Seks & Body” en “Dialoog” (relatievragen), kwam dit 

blad hiervoor in aanmerking. Om ook een beeld te schetsen van de soort vragen die de 

media van kinderen krijgen, hebben we hiervoor de medewerking van Ketnet 

gevraagd. Externe factoren zoals onderbemanning, extra werkbelasting en de 
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schending van de privacy die hiermee gepaard zou gaan deden Joepi en Ketnet 

besluiten om niet aan dit deel van het onderzoek mee te werken. 

 

Een tweede doelstelling houdt in dat we het proces van vragen stellen, langs de kant 

van de jongeren, en het geven van antwoorden, langs de kant van de media, in kaart 

willen brengen. Om deze doelstelling te realiseren werd geopteerd voor een 

kwalitatieve benadering. Diepte-interviews werden afgenomen van een aantal 

televisiezenders en tijdschriften. Aangezien het niet mogelijk was om de eerste 

doelstelling op een kwantitatieve wijze te analyseren, hebben we dit op een 

kwalitatieve wijze onderzocht. Aan de respondenten werd namelijk gevraagd welke 

thema’s, volgens hen, het meest aan bod komen in de vragen die zij van kinderen en 

jongeren krijgen. 

6.1.3.2 De keuze van respondenten  

Aangezien TMF en JIM-tv beide televisiezenders zijn die zich richten naar jongeren van 

15 tot 24 à 25-jarigen werden zij bevraagd in deze onderzoeksfase. Omdat we ook een 

beeld willen schetsen van hoe dat proces van vraag naar en aanbod van informatie bij 

kinderen in elkaar zit, hebben we ook Ketnet bevraagd. Een interview geven behoorde 

wel tot hun mogelijkheden zodat de zender toch in deze fase van het onderzoek 

betrokken kon worden.   

 

Met betrekking tot de tijdschriftensector, komen Maks! en Yeti in aanmerking. Deze 

bladen zijn prominente spelers in het jongereninformatieveld en bovendien bereiken zij 

zeer veel tieners en jongeren via scholen. Net als bij Ketnet, werd ook Joepi gevraagd 

een interview te geven over hun informatiefunctie. In tegenstelling tot Ketnet bleek 

ook dit door personeelstekort niet mogelijk zodat Joepi niet in de studie opgenomen 

werd. De andere media werden telefonisch gecontacteerd en waren allen zeer 

bereidwillig om deel te nemen. 

6.1.3.3 Interviewschema 

Voorafgaand aan het interview kregen de respondenten een korte introductie waarin 

het doel en de methode van het onderzoek werd toegelicht.  

Voor elke respondent werd er een zelfde interviewschema opgesteld aan de hand van 

een algemene structuur met een aantal topics, dat een aantal basisvragen bevatten. 
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Bij elke basisvraag waren ook steeds bijvragen te vinden als hulpmiddel voor de 

interviewer om dieper in te gaan op een item.  

 

De algemene structuur met basisvragen bestond uit: 

 Ontvangst van informatievragen: waarin wordt gevraagd op welke verschillende 

manieren kinderen en jongeren met hun vragen bij hen terecht kunnen en over 

welke thema’s men voornamelijk vragen van jongeren ontvangt 

 Proces tussen vraag en antwoord: hierin ligt de nadruk op hoe men een 

antwoord op vragen bekomt en wat er achteraf met de vragen gebeurt. 

 Formulering van een antwoord: waarin wordt nagegaan wat men belangrijk 

vindt in het antwoord dat wordt geformuleerd en op welke manier men 

reageert op een vraag. 

 Informatietaak: waarin wordt gevraagd of men jongeren informeren als een 

taak beschouwt en hoe men die taak opvat. 

 

De duur van het interview schommelde tussen een half uur en een uur. 

6.2 Focus 1: Sleuteljongeren 

6.2.1 Inleiding: het informatieproces 

Jongeren worden bedolven onder informatie over talrijke onderwerpen. Het is niet 

eenvoudig om in het grote aanbod de informatie te vinden die men zoekt. Via ouders, 

vrienden, leerkrachten, enz. vinden jongeren heel wat informatie in hun onmiddellijke 

omgeving. Als ze daar hun antwoord niet vinden, kunnen ze beroep doen op 

professionele instanties. Het informatieaanbod is dus groot, maar elke informatiebron 

heeft ook zijn beperkingen. Zo kunnen jongeren in bibliotheken terecht voor een brede 

waaier aan thema’s en is er een aparte jongerenafdeling aanwezig. Maar het ontbreekt 

er meestal aan intermediairen. Andere instanties spitsen zich toe op specifieke thema’s 

zoals gezondheid of arbeid. Het onderwijs is wel gericht op kennisoverdracht, maar ook 

daar is de informatie meestal beperkt tot bepaalde thema’s.  

 

In dit onderzoeksdeel gaan we uit van een informatievraag die door een jongere 

geformuleerd wordt aan en andere jongere. In een zeer schematische voorstelling 

verloopt het communicatieschema als volgt: 



JEUGDINFORMATIEBELEID IN VLAANDEREN 168 

 

 

 

 

 

 

Dit eenvoudige schema werd de basis voor het uitwerken van de verschillende 

vragenschema’s. In de analyse wordt het eenvoudige spel van vraag en antwoord in 

een complexer communicatiegeheel ondergebracht. Het eenvoudige vraag- en 

antwoordspel is in de realiteit immers subtieler dan het basisschema doet vermoeden. 

Wel maakt het schema duidelijk dat er vier componenten zijn waar we ons op moeten 

richten: wie stelt de vraag, wat is de vraag, wie is de jongere aan wie de vraag gesteld 

wordt en wat is het antwoord.  

 

 

 

 

 

 

Aan de vraagzijde zullen we kijken naar de jongere met zijn informatievraag. Centraal 

staat daarin wie de vraag stelt. Welke jongeren zitten met een vraag en wie stelt de 

vraag uiteindelijk aan andere jongeren. Bij de vraag zelf kijken we naar de thema’s die 

leven onder jongeren. Ook is belangrijk om te zien welke kanalen gebruikt worden bij 

het stellen van vragen. Ten derde richten we ons op de jongeren die vragen krijgen. In 

een eerste deel richten we ons daarbij enkel op de sleuteljongeren. Later komen ook 

niet-sleuteljongeren aan bod en bekijken we kort ook de rol die de media speelt 

wanneer zij in deze positie terechtkomen. Tot slot focussen we op het antwoord. Hier 

kijken we niet zozeer naar de inhoud van het antwoord maar wel naar de persoon of 

de instantie die antwoord geeft en naar de kanalen die gebruikt worden om te 

antwoorden.  

 

Het uitgangspunt in dit hoofdstuk is de verwoording van de vraag. Elke jongere zit met 

vragen maar niet iedereen doet er iets mee. Sommigen zullen met de vragen blijven 

rondlopen. Wanneer jongeren naar buiten treden met hun vragen, zijn er opnieuw 
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honderdeneen mogelijkheden. Men kan zelf het antwoord gaan zoeken in de 

bibliotheek, op het internet, enzovoort. Of men kan de vraag aan iemand stellen: aan 

ouders, opvoeders, hulporganisaties. In ons onderzoek gaan we uit van deze laatste 

situatie. Meer nog, we gaan er van uit dat de vragen gericht worden aan andere 

jongeren die een bijzondere positie innemen. Eerder definieerden we deze groep als 

sleuteljongeren omdat het jongeren zijn die een zeker maatschappelijk 

“informatie”engagement op zich genomen hebben. In het onderzoek werden 

jeugdadviseurs en jeugdraadsleden als vertegenwoordigers van deze groep 

geïnterviewd. 

 

De sleuteljongeren en meer specifiek het initiatief van de jeugdadviseurs kunnen 

beschouwd worden als een vorm van peer education. Het begrip “peer education” 

wordt op verschillende wijzen gedefinieerd. In Nederland wordt peer education 

beschouwd als:  

 

een voorlichtingsmethode waarbij getrainde doelgroepleden in nauwe samenwerking 

met een voorlichtende instantie een voorlichtingsprogramma ontwikkelen en uitvoeren 

voor hun eigen of een vergelijkbare groep. (Kemme, 1995) 

 

In Amerika wordt peer education duidelijk gelinkt aan de gezondheidszorg. Men 

spreekt er veeleer over “Peer Health Education” en definieert het als volgt: “Peer 

health education is the teaching or the sharing of health information, values and 

behavior by members of similar age or status groups.” (Milburn, 1995). Jongeren zelf 

definiëren het begrip als volgt: “Peer education is when young people talk with other 

young people about issues which concern them” (Joyce, 1992). 

In Vlaanderen geeft men de volgende definitie aan peer education: 

 

Peer education is een methodiek die voortbouwt op de positieve kracht van de 

peergroup. Door middel van gepaste training of ondersteuning wil de methodiek het 

natuurlijk proces van het uitwisselen van informatie, waarden en houdingen tussen 

peers – in samenwerking met jongeren – versterken. Jongeren worden hierdoor 

actieve deelnemers, eerder dan passieve ontvangers van een boodschap. (In Petto, 

2000) 
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Er zijn verschillende werkvormen van peer education terug te vinden in de literatuur 

(Gould, Lomax, 1993; Kemme, 1995; Svenson, 1998; Van der Sluis, 1996). Van der 

Sluis (1996) spreekt van drie varianten van peer education. De informele benadering 

wordt gekenmerkt door het spontane contact dat bestaat tussen de jongeren. Met de 

mondelinge vorm bedoelt de auteur het geven van voorlichting door jongeren aan 

andere jongeren die hiervoor worden getraind. De productvariant houdt in dat 

jongeren worden ingeschakeld bij het maken van een voorlichtingsproduct. In dit 

onderzoek kunnen we het initiatief van de jeugdadviseurs beschouwen als de informele 

vorm van peer education omdat het informele contact tussen de jeugdadviseurs en de 

andere jongeren en daardoor ook de natuurlijke situaties centraal staan. Ook stellen 

we dat het initiatief van de sleuteljongeren aansluit bij de “diffusional approach”, één 

van de varianten van peer education die Svenson (1998) voorstelt. Deze benadering 

houdt namelijk in dat de peer educators tot dezelfde sociale doelgroep behoren en de 

focus wordt gelegd op de informele peer-to-peer communicatie. 

6.2.2 De jongere met zijn informatievraag  

De eerste stap zijn de jongeren die met vragen zitten. Jeugdadviseurs zeggen 

voornamelijk vragen te ontvangen uit hun vriendenkring. Leden van jeugdraden krijgen 

vooral vragen uit het jeugdwerk.  

 

Op de vraag welke personen de jeugdadviseurs ondersteunen, kwamen zeer 

uiteenlopende reacties. Aan de ene kant ontvangen de jeugdadviseurs voornamelijk 

vragen en problemen van hun vrienden. Zij zijn, naar eigen zeggen, op de hoogte van 

hun opleiding tot jeugdadviseur. Aan de andere kant vangen de jeugdadviseurs, in 

mindere mate, ook problemen op van jongeren die zij niet of nauwelijks kennen. 

Terwijl de jeugdadviseurs de problemen van hun vriendenkring op een rechtstreekse 

manier ontvangen, gebeurt het bij verder staande jongeren steeds op een 

onrechtstreekse wijze. De persoonlijke vrienden van de jeugdadviseur spelen hierin 

een rol. Zo komt het vaak voor dat zij, in naam van hun vriend(in) of kennis die in een 

probleemsituatie zit, raad vragen aan de jeugdadviseur waarna zij de informatie of het 

advies terug koppelen naar hun vriend(in) of kennis die een bepaald probleem heeft. 

In die zin fungeren de persoonlijke vrienden van de jeugdadviseur als tussenpersonen.  
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Wanneer een vriendin van mijn lief met een probleem zit dan zal mijn lief da vertellen 

wat die persoon aan de hand heeft. Ik probeer dan wat raad te geven en mijn lief 

geeft da dan door aan haar vriendin. (Stef, 18 jaar) 

 
Deze indirecte wijze van hulpverlening doet zich ook voor op andere manieren. 

Bovendien blijkt uit de gesprekken dat er soms vriendschappen ontstaan door het 

ondersteunen van mensen die in probleemsituaties verkeren.  

 

In mijn opleiding zat ne jongen waar ik helemaal nie goe mee overeenkwam. Elke 

keer als ik die jongen zag dan had ik zoiets van “daar zit iets in”. We zijn dan op een 

bepaald moment beginnen praten enzo. Ook over problemen. En ’t is zo dat ik met 

em bevriend ben geworden. (Rudi, 19 jaar) 

 

Men kan spreken van een sneeuwbaleffect waardoor de jeugdadviseurs aan 

bekendheid winnen en er steeds meer jongeren, weliswaar op een indirecte wijze, met 

vragen langskomen. Dit moeten we echter niet te sterk overroepen. Het blijft zeldzaam 

dat de jeugdadviseurs door vreemden aangesproken worden. Hoofdzakelijk is het de 

eigen vriendenkring die bij de jeugdadviseurs te rade komt.  

 

In tegenstelling tot de jeugdadviseurs ontvangen leden van jeugdraden voornamelijk 

vragen van jeugdbewegingen. Vragen van individuele jongeren komen bij hen zelden 

of nooit aan bod. Men geeft hiervoor als reden aan dat de jeugdbewegingen het best 

vertegenwoordigd zijn binnen de jeugdraad. Via vrienden, die in een jeugdbeweging 

zitten, proberen de individuele jongeren vaak een onderwerp op de agenda van de 

jeugdraad te krijgen. 

 

Wij krijgen zelden, bijna nooit vragen van individuele jongeren. Misschien omdat zij 

niet sterk vertegenwoordigd zijn in de jeugdraad. Waarom dit zo is weet ik niet. 

Misschien vinden ze de drempel te hoog. Misschien redeneren ze zo: “Wij gaan niet 

alleen als onafhankelijke in de jeugdraad zetelen”. (Kjell, 20 jaar) 

 

Behalve een aantal leden van lokale jeugdraden is ook één lid van de Vlaamse 

jeugdraad bevraagd. Deze persoon is tevens zeer actief in een aantal lokale 

jeugdbewegingen. Hij heeft bovendien ook een eigen vzw opgericht, dat 

jongereninitiatieven ondersteunt, en zetelt als vertegenwoordiger van deze vzw in een 
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lokale jeugdraad. Hij geeft aan dat het voornamelijk via deze vzw is dat hij vragen 

krijgt van individuele jongeren. Als lid van de Vlaamse jeugdraad ontvangt hij geen 

rechtstreekse vragen van jongeren en jeugdbewegingen. 

6.2.3 Vragen stellen onder jongeren 

6.2.3.1 Thema’s die aan bod komen 

De graad van de problemen waarmee de sleuteljongeren worden geconfronteerd is 

sterk verschillend. Sommige worden geconfronteerd met kleinere problemen, anderen 

komen ook in aanraking met meer ernstige probleemsituaties. Deze laatste groep 

komen we uitsluitend tegen in de interviews van de jeugdadviseurs. De leden uit 

jeugdraden krijgen voornamelijk informatieve vragen. Volgens de jeugdadviseurs hang 

alles ook af van de personen, de vrienden, waarmee zij in contact komen.  

 

We kunnen uit de analyse besluiten dat relaties en conflicten met de ouders de 

meest voorkomende problemen zijn waarmee jongeren naar jeugdadviseurs 

toestappen. Met betrekking tot relaties gaan de problemen vaak over ruzies, bedrog, 

verliefdheden en beëindigingen van relaties. Conflicten thuis behoren ook tot de meest 

voorkomende problemen. Hierbij maken de jeugdadviseurs een onderscheid. Enerzijds 

spreekt men van conflicten met de ouders. Vaak gaat het, volgens hen, om typische 

opgroeiproblemen. 

  

Problemen thuis komen heel veel voor. Meestal zijn da zo opgroeiproblemen, 

bijvoorbeeld vrienden die door hun ouders betrapt worden met roken. Het feit da ge 

als puber wat rebels zijt en da ouders daar nie mee om kunnen of dingen nie mogen 

waarvan ze vinden da ze oud genoeg zijn. Soms escaleren zo’n ruzies waardoor 

jongeren thuis weg willen en alleen willen gaan wonen. (Stef, 18 jaar) 

 
Het feit dat ge aan het opgroeien zijt en da het thuis niet botert. Heel veel van mijn 

vrienden zijn thuis ook de oudste en da wil zeggen de weg vrij maken voor de 

andere.(Annick, 19 jaar) 

 

Maar ook kleinere problemen komen voor met de ouders, zoals ruzies om zakgeld. 

Anderzijds komen ook regelmatig problemen met de zussen en/of broers voor. Vaak 

gaat het, volgens de jeugdadviseurs, om pestgedrag.  
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Wat ik zelf al heel veel ben tegengekomen zijn zo van die mensen die enorm depri zijn 

en met zelfmoordgedachten rondlopen. Da is toch wel redelijk veel voorkomend. En 

dingen die daar bij komen, in de armen snijden en zo van die dingen. Buiten da heel 

veel problemen met de ouders, broers en zussen. (Annick, 19 jaar) 

 

Meer ernstige probleemsituaties1 die in de gesprekken naar voor kwamen, betreffen 

zelfmoordproblemen en automutilatie. Met betrekking tot zelfmoordgedachten 

gaan de jeugdadviseurs ervan uit dat dergelijke gedachten een onderliggende oorzaak 

hebben. Volgens hen praten jongeren over zelfmoord omdat ze te kampen hebben met 

een ander, dieperliggend probleem. Bovendien is men van mening dat mensen die van 

plan zijn zelfmoord te plegen hierover nooit openlijk zouden praten. Een aantal 

jeugdadviseurs denkt dat het aantal jongeren dat met zelfmoordgedachten rond loopt 

groter is bij ASO-leerlingen dan bij TSO en BSO leerlingen. Het verschil tussen een ASO 

en TSO-BSO school zou hier, volgens hen, aan de basis liggen.  

 

Annick (19): Ik denk dat het verschil tussen een ASO - en TSO of BSO school – er is 

toch een groot verschil tussen die scholen – dat dat daar voor een stuk aan ligt. Ik zit 

op een Aso school – en ik wil nie in hokjes denken ofzo – maar da verschil is er 

gewoon. Bij ons op school werd daar ook redelijk los mee omgegaan. Da was daar nie 

echt abnormaal. Ge wordt er nie raar voor bekeken. In een TSO school hebben 

leerlingen waarschijnlijk ook zulke gedachten, ma uiten ze die nie. 

 

Stef (18): ja, da kan ik goe geloven. Ik zit op een vrij harde jongensschool, er zijn 

weinig meisjes. Ik denk da ge als een watje wordt bekeken. Ge wordt dan als een 

watje bekeken. Ik denk dat da de mentaliteit is van onze school. Zij zijn daar minder 

verdraagzaam tegenover zulke dingen. Imago enzo is bij ons op school toch wel 

redelijk belangrijk,  nie als watje bezien willen worden enzo.  

 
Daarnaast zijn de jeugdadviseurs van mening dat zelfverminking gepaard gaat met 

problemen die verband houden met de eigen persoon. Volgens de jeugdadviseurs is 

zelfverminking vaak een gevolg van het zich niet goed voelen in het eigen vel, van 

depressieve gevoelens.  

                                            
1 In minder mate komt ook mishandeling door de ouders voor. 
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Naast relaties en thuis-gebonden problemen, komt seksualiteit als thema ook 

regelmatig terug. Problemen die te maken hebben met seksualiteit gaan vaak over de 

seksuele geaardheid of vragen in verband met voorbehoedmiddelen en 

zwangerschappen. Er zijn zeer weinig jeugdadviseurs die aangeven dat zij nooit met dit 

thema geconfronteerd worden. Zij beargumenteren dit vanuit het idee dat jongeren 

vandaag de dag toch al alles weten over seksualiteit of dat ze zulke thema’s eerder tot 

de privé-sfeer willen behouden. 

 

Naast deze onderwerpen die zeer prominent aanwezig zijn, komen nog heel wat 

andere thema’s in de gesprekken aan bod. Zo zijn er bijvoorbeeld alle problemen die 

school-gerelateerd zijn: gepest worden op school, het buitenbeentje zijn in de klas, 

stress bij de examens en vrienden die gestopt zijn met de middelbare school en voor 

zichzelf geen toekomstperspectieven zien. 

 

Ik heb veel vrienden die gestopt zijn met school en die beseffen ma nie dat er 

instanties zijn die hen verder kunnen helpen zoals het volwassenenonderwijs enzo. 

(Linda, 19 jaar) 

 

Andere, minder vaak terugkerende thema’s zijn het overlijden van één van de ouders 

en het verwerkingsproces dat hiermee gepaard gaat. Ook halen de jeugdadviseurs aan 

dat ze af en toe in aanraking komen met vrienden die lijden aan een eetstoornis of een 

vergaand druggebruik. 

 

Voorgaande resultaten komen grotendeels overeen met de bevindingen van een 

onderzoek, uitgevoerd door de Kinder- en Jongerentelefoon (2005). Dit onderzoek 

geeft de thema’s weer die het meest voorkomen in de gesprekken tussen kinderen en 

jongeren en de Kinder- en Jongerentelefoon. Uit deze studie blijkt dat de thema’s 

persoonlijke onderwerpen, seksualiteit, relaties/verliefdheden, vrije tijd en gezin het 

meest frequent naar voor komen in de gesprekken. Wat de persoonlijke onderwerpen 

betreft, gaan de gesprekken hoofdzakelijk over de psychische en fysische gezondheid 

en zelfmoord(gedachten). In verband met seksualiteit hebben jongeren voornamelijk 

vragen over vrijen, zwangerschap, zelfbevrediging en voorbehoedsmiddelen. Met 

betrekking tot vrije tijd brengen de jongeren vooral verveling ter sprake. In het 
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voorliggend onderzoek komt vrije tijd niet naar voor als een thema waarover jongeren 

veel vragen hebben en dat ze bovendien ter sprake zouden brengen bij een 

jeugdadviseur. Gesprekken die verband houden met het gezin handelen in de meeste 

gevallen over echtscheidingen en huisregels (Kinder- en Jongerentelefoon, 2005). 

Conflicten met de ouders, een thema dat in dit onderzoek veelvoorkomend is, sluit 

hierbij aan. School is daarentegen een minder voorkomend thema in het onderzoek 

van KJT. 

Uit een onderzoek waarin de jongerengids werd geëvalueerd, blijkt eveneens dat 

jongeren de thema’s seksualiteit, relaties en vrije tijd het meest interessant vinden. 

“Gezond in lichaam en geest” staat op de vierde plaats. Dit thema kan vergeleken 

worden met het thema fysische en psychische gezondheid van het onderzoek van KJT 

(Peeters, 2004). Belangrijk te melden is dat het in dit onderzoek niet om een 

representatieve steekproef gaat. De resultaten geven wel weer waarover jongeren 

voornamelijk vragen hebben en welke thema’s hen vooral interesseren. 

 

In tegenstelling tot de jeugdadviseurs krijgen de leden van de jeugdraden voornamelijk 

vragen die gaan over beleidsmatige aspecten, zoals financieel ondersteunende 

vragen en anderzijds organisatorische vragen, organiseren van fuiven, evenementen 

en activiteiten. Vragen over speelruimten en kampeerplaatsen horen hier ook thuis. 

Bovendien geeft men aan dat jongeren vooral vragen hebben over praktische zaken.  

 

Het gaat vooral over het praktische. Met beleid zijn jongeren niet echt bezig. Dat is 

een stroom van informatie die ze missen. Die krijgen ze niet goed door. Wij proberen 

dat wel, maar op een of andere manier gaat dat altijd tussen de jeugdraad en de 

jongeren verloren. (Kjell, 20 jaar) 

 

6.2.3.2 Kanalen die gebruikt worden 

Uit de analyse komt naar voor dat vragen op verschillende manieren worden 

behandeld. De meest gebruikte manier waarop jeugdadviseurs problemen en vragen 

behandelen, is een gesprek. Men heeft doorgaans op school of in het uitgaansleven 

een gesprek over een probleem omdat daar de jeugdadviseurs het meest in contact 

komen met de vriendenkring.  
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Een tweede manier om problemen te bespreken, is het internet en meer bepaald MSN 

Messenger. Het is opvallend dat de jongeren MSN niet alleen als kanaal geven maar 

dit ook doen op een beoordelende manier. Voorstanders van dit medium halen aan dat 

de laagdrempelige werking ervan ervoor zorgt dat problemen gemakkelijker 

bespreekbaar zijn. Volgens hen durven jongeren op die manier meer over hun 

problemen te praten. Ook de lichamelijke afwezigheid - het feit dat men elkaar niet ziet 

- zorgt er, naar eigen zeggen, voor dat jongeren zich meer op hun gemak voelen om 

bepaalde vragen te stellen of te praten over probleemsituaties. Vooral de emoticons 

zijn, volgens de jeugdadviseurs, van groot belang. Deze dragen er immers toe bij dat 

men gevoelens en gedachten duidelijk kan weergeven. Bovendien wordt de kans op 

misverstanden hierdoor kleiner.  

 

Bij jeugdadviseurs die nooit gebruik maken van MSN, speelt, naast de persoonlijke 

interactie, ook de telefoon een belangrijke rol om te praten over problemen. Net zoals 

bij MSN legt men soms het probleem volledig uit via de telefoon. Vaak gebruikt men de 

telefoon ook als een kanaal om iets af te spreken om er samen over te praten.  

 

Bij het vertellen over de kanalen viel niet alleen op dat MSN voor- en tegenstanders 

kende. Ook het gebruik van het medium kwam regelmatig aan bod. Enerzijds 

bespreekt men problemen volledig via MSN. Anderzijds fungeert MSN ook als een 

medium om een probleem bespreekbaar te maken, zo stelt men. In dit geval maakt 

men via MSN een gerichte afspraak zodat men er achteraf over kan praten. Meestal 

spreekt men af in een café omwille van de gezellige en losse sfeer waardoor mensen 

zich meer op hun gemak voelen. Dit is vooral van belang wanneer ze met een persoon 

afspreken die ze niet persoonlijk kennen. Vaak zijn het dan de vrienden van de 

vrienden van de jeugdadviseur die contact hebben opgenomen om te praten over een 

probleem. In een dergelijk geval gebruikt men MSN Messenger ook vaak als medium 

om contact te leggen. Zo kan men elkaar eerst wat beter leren kennen alvorens het te 

hebben over het probleem.  

 

We proberen vaak via MSN een probleem uit te praten. Soms spreken we ook ergens 

af. Meestal gaan we dan ne keer iets drinken in’t stad. Ge zit dan wel in een café, 

maar die mensen die daar zitten letten daar toch nie op. Ge zit dan ook in een 

gezellige sfeer, dan kunt ge mekaar ook beter leren kennen en is da ook nie zo 
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gespannen. Want het zijn ook vaak mensen die mij nie persoonlijk kennen, maar via 

een vriendin van mij contact hebben opgenomen. (Lauren, 16 jaar) 

 

In beide gevallen staat de laagdrempeligheid van MSN als kanaal centraal. Ofwel 

maakt deze laagdrempeligheid dat problemen onmiddellijk aan bod komen, ofwel 

fungeert MSN als een manier om het ijs te breken en de weg tot een persoonlijk 

contact te effenen.  

6.2.4 Omgaan met vragen die van jongeren komen 

In dit onderdeel besteden we aandacht aan de manier waarop vragen en problemen 

door de sleuteljongeren worden behandeld. Bij zowel de jeugdadviseurs als de leden 

van de jeugdraden lichten we de verschillende manieren toe waarop men inspeelt en 

reageert op probleemsituaties.  

6.2.4.1 Vragen krijgen en beoordelen 

De jeugdadviseurs stellen dat de opleiding die ze van het JAC gekregen hebben, hen 

meer kennis heeft bijgebracht over het reageren in verschillende probleemsituaties. 

Toch blijft het, volgens hen, niet evident om in elke situatie op de juiste manier te 

reageren op datgene wat de persoon in kwestie aangeeft. Naar hun mening bestaat 

het moeilijke erin dat men niet altijd even goed kan inschatten wat een persoon 

verwacht van een gesprek.  

 

Het is heel moeilijk om aan te voelen van persoon tot persoon hoe ge moet reageren. 

Sommigen willen dat ge blijft doorvragen tot ze zeggen wat er scheelt. Anderen willen 

liever dat ge subtiel laat weten dat ge er zijt wanneer ze u nodig hebben en dat het 

probleem niet expliciet moet worden uitgesproken. Ge moet echt een manier vinden 

om erover te praten. En dat is eigenlijk puur aanvoelen. (Annick, 20 jaar) 

 
De reacties van de jeugdadviseurs op een probleemsituatie zijn vaak verschillend. Over 

het algemeen proberen de jeugdadviseurs, naar eigen zeggen, vooral te luisteren naar 

datgene wat een persoon vertelt. Meestal begint de persoon in kwestie een gewoon 

verhaal te vertellen. Wanneer men aanvoelt dat er meer schort, dan gaat men hier 

dieper op in. Dikwijls volgt hieruit het eigenlijke probleem. 
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Daarnaast zijn er ook jeugdadviseurs die onmiddellijk reageren. Voor hen is het 

meestal niet nodig dat de persoon in kwestie het probleem expliciet uitspreekt 

vooraleer men de nodige informatie geeft.  

 

Ik spring direct op de kar. Ik geef direct de nodige informatie zonder dat ze erachter 
vragen. Als het nie de informatie is die ze nodig hebben, dan vergeten ze het wel. Veel 
luisteren is daar nie echt bij. Aan de mensen bij wie ik het probleem eruit moet sleuren, 
heb ik meestal al een antwoord gegeven. Omdat ik vrienden heb die heel moeilijk over 
hun problemen kunnen praten, weet ik zelf wel een beetje in welke richting dat gaat. 
(Stef, 18 jaar) 

 

De jeugdadviseurs geven tevens aan dat het zeer moeilijk is om de graad van het 

probleem te evalueren. Zo geeft men aan dat sommige mensen vertellen over een 

zogenaamd probleem enkel en alleen om de aandacht te trekken. De reacties hierop 

verschillen ook hier van jeugdadviseur tot jeugdadviseur. 

 
Sommigen hebben gewoon aandacht nodig, dan geeft ge ze gewoon even aandacht en 
dan komt da weer goed (Linda, 20 jaar) 
 
Er zijn ook mensen die zichzelf willen verminken om de aandacht te trekken. Ik schenk 
daar geen aandacht aan (Stef, 18 jaar) 

 
 

Centraal in het krijgen van vragen staat de inschatting. Afhankelijk van hoe de 

jeugdadviseur de vraag inschat, wijzigt zijn of haar reactie. Impliciet horen we bij alle 

jeugdadviseurs een afweging van de ernst van het probleem. Daarbij worden 

problemen ruwweg in twee groepen ingedeeld: informatie of niet-ernstig en ernstig. In 

de groep van de jeugdraadsleden vinden we dit onderscheid niet terug. Daar zijn de 

vragen uitsluitend van informatieve aard, zodat de afweging daar niet voorkomt.  

 

 

 

 

 

Het onderscheid tussen beide soorten vragen, bepaalt in grote mate de manier van 

informatiegaring en de wijze waarop antwoorden tot stand komen. We werken dit 

gedetailleerder uit in de volgende paragrafen. 

VRAAG 

INFORMATIEF 

ERNSTIG 

SLEUTEL- 
JONGERE 
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6.2.5 Antwoorden zoeken (I) Informatieve vragen 

Bij informatieve vragen gaan de sleuteljongeren doorgaans zelf op zoek naar 

antwoorden. Hierbij putten velen in de eerste plaats uit het internet als bron van 

informatie. Informatiebrochures zijn minder in trek en worden enkel in de interviews 

met jeugdadviseurs aangehaald.  

 

A. Internet  

Vroeger onderzoek heeft reeds aangetoond dat internet de meest belangrijke bron is 

voor jongeren wanneer zij op zoek gaan naar informatie over een actueel thema  

(2003; Mortelmans e.a., 2002). De bibliotheek, noch de leerkrachten beschouwen de 

jongeren als een zoekmogelijkheid voor dergelijke thema’s. 

Uit de interviews met de sleuteljongeren kan eveneens worden afgeleid dat het 

internet een belangrijke informatiebron is voor informatieve vragen. In de meeste 

gevallen geeft men via ‘Google’ een trefwoord in dat met het betreffende thema te 

maken heeft. Men selecteert de website die de meeste informatie geeft over een 

specifiek thema. Het merendeel van de jeugdadviseurs weet niet van welke website 

men gebruik maakt omdat men daar geen aandacht aan schenkt, zo stelt men.  

 

Ik kom misschien wel op die sites via Google, maar ik heb daar geen weet van. 

(Mathias, 18 jaar) 

 

Een minderheid haalt websites van gekende jongerenorganisaties zoals In Petto en Wel 

Jong Niet Hetero aan of websites van informatieactoren die informeren over een 

bepaalde thematiek, zoals Sensoa. Meestal kent men deze organisaties via de opleiding 

of via de jongerengids van In Petto.  

 

Ik zoek alles op in Google. Zo kom ik op die sites terecht. Het is niet dat ik daar het 

antwoord op een probleem ga zoeken. Maar het is informatie die je zelf kan 

gebruiken. (Delphine, 20 jaar) 

 

Er is ook zo’n site “Wel Jong Niet hetero” of zoiets. Meestal schrijf ik dan die link op of 

zeg ik dat gewoon tegen hen. (Sara, 16 jaar) 
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Omdat het JAC de opleiding geeft, is het ook niet verwonderlijk dat de jeugdadviseurs 

hier vaak heen surfen in hun zoektocht naar informatie. Leden van de jeugdraden 

zoeken vaak informatie op via websites van specifieke organisaties. Voor 

informatievragen die te maken hebben met bijvoorbeeld jeugdhuizen, doet men 

meestal beroep op de website van VFJ, Vlaamse Federatie van Jeugdhuizen en 

Jongerencentra. Ook verslagen van andere jeugdraden gebruikt men als 

informatiebronnen. Voor de Vlaamse jeugdraad is er een portaalsite van de Vlaamse 

jeugdraad zelf. Deze website is enkel gericht naar de leden en bevat alle adviezen met 

bijkomende achtergronddocumenten en wetteksten.  

 

Ik zoek alleen op sites die ik ken en waarvan ik weet dat ze betrouwbare informatie 

geven en dat het een betrouwbare bron is. Er zijn bepaalde portaalsites waarvan ik 

uitga dat die informatiebronnen betrouwbaar zijn, bijvoorbeeld de website fuifpunt.be, 

de website rond speelbossen en de website van de jeugdraad zelf. Dat zijn eigenlijk 

de bronnen die ik het meest raadpleeg om op vragen te kunnen antwoorden.(Bram, 

25 jaar) 

 

Veel sleuteljongeren stellen dat er overvloedig informatie voorradig is op het internet. 

Hierbij stelt men zich de vraag in welke mate al deze informatie kwaliteitsvol, 

betrouwbaar en relevant is. Daarom is het volgens hen ook van groot belang dat er 

vanuit een hoger niveau een kwaliteitslabel wordt opgezet. Zo stelt men voor dat er 

een portaalsite opgericht zou moeten worden waarop links naar betrouwbare en 

kwaliteitsvolle websites staan vermeld.  

 

B. Informatiebrochures  

Jeugdraadleden geven op geen enkele manier te kennen brochures te gebruiken als 

informatiebron. Dat ligt anders bij de jeugdadviseurs die opnieuw vanuit hun opleiding 

kennis gemaakt hebben met heel wat informatieproducten en deze ook te lezen 

hebben gekregen op allerhande domeinen. De meeste onder hen hebben, naar eigen 

zeggen, deze brochures allemaal doorgenomen. Ook de jongerengids is bij 

jeugdadviseurs een veelgebruikt middel om meer informatie te verwerven. Over het 

algemeen zijn de jeugdadviseurs positief over dit informatieproduct omwille van zijn 

overzichtelijkheid en duidelijkheid. Vooral de links waarnaar wordt verwezen, vinden de 

jeugdadviseurs zeer nuttig. Uit een onderzoek van In Petto waarin de jongerengids 
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wordt geëvalueerd, blijkt dat een aanzienlijk gedeelte van de jongeren gebruik maakt 

van de gids (Peeters, 2004). Het gaat in dit geval weliswaar om een niet 

representatieve steekproef. De resultaten dienen dus met de nodige voorzichtigheid 

geïnterpreteerd te worden. Het kan wel beschouwd worden als een indicatie voor het 

gebruik van de jongerengids onder de doelgroep. 

 

Uit de gesprekken blijkt dat er verschillende werkingswijzen te onderscheiden zijn met 

betrekking tot de websites en de informatiebrochures die de jeugdadviseurs aanhalen. 

Enerzijds zijn er jeugdadviseurs die de informatiebrochures en de websites als 

achtergrondinformatie voor zichzelf gebruiken en hieruit input halen om anderen te 

helpen. Anderzijds zijn er ook enkele jeugdadviseurs die de informatiebrochures en 

websites niet alleen als achtergrondinformatie gebruiken voor zichzelf maar deze 

kanalen ook doorgeven aan de persoon die met een bepaald probleem zit.  

 

Als ik weinig weet over een onderwerp of als de informatie niet voldoende is dan zeg 

ik al eens “Kijk eens op Google, er bestaan veel websites die daarover gaan”. (Stef, 18 

jaar) 

 

Ik heb da ook al gehad dat ik hier in’t JAC een jongerengids kwam halen en aan mijn 

vrienden gaf zodat ze zelf informatie kunnen opzoeken en ze gebruiken die nog 

steeds. (Heidi, 16 jaar) 

 

De jeugdadviseurs die niets doorgeven vinden het meegeven van informatiebrochures 

of links naar websites niet persoonlijk genoeg. Zij zijn van mening dat de informatie die 

men in dergelijke brochures en op websites terug vindt veeleer algemeen is en niet 

toegespitst is op iemands specifieke situatie. Daarnaast haalt men aan dat hun 

vrienden ook niet verwachten om doorverwezen te worden.  

 

Ik denk dat mijn vrienden naar mij komen omdat ik een vriendin ben van hen en het 

gewoon ben om met hen te praten. Zij verwachten het nie om doorverwezen te 

worden door mij. (Annick, 19 jaar) 

 



JEUGDINFORMATIEBELEID IN VLAANDEREN 182 

Wanneer men na het opzoeken van bijkomende informatie niet meer weet hoe de 

situatie aan te pakken, neemt men contact op met het JAC. Daar legt men de situatie 

uit en vraagt men wat men nog meer kan doen.  

6.2.6 Antwoorden zoeken (Ibis) Over “beleids”-vragen 

Uit de interviews met jeugdraadleden komt toch sterk de afwijkende aard van vragen 

naar voor die zij krijgen. Vaak betreft het hier vragen die met jeugdbeleid te maken 

hebben of die slaan op een organisatie en niet zozeer op de persoonlijkheid van de 

jongere zelf. Omwille van de aard van deze vragen, wordt kort stilgestaan bij het 

omgaan met dit soort kwesties.  

 

Uit de gesprekken met de leden van jeugdraden kunnen we afleiden dat zij 

verschillende werkwijzen hanteren om informatievragen af te handelen, al moeten we 

voorzichtig zijn om uit het geringe aantal interviews algemene patronen te distilleren. 

Zo zijn er jeugdraden die informatievragen van jeugdverenigingen op een 

rechtstreekse wijze behandelen. Meestal komen deze vragen toe bij de jeugdraad via 

de contactpersoon die de vereniging vertegenwoordigt binnen de jeugdraad. Deze 

contactpersoon brengt het onderwerp of de vraag op de jeugdraad ter sprake en 

fungeert in feite als een tussenpersoon tussen de jeugdbeweging en de jeugdraad.  

 

Bij een andere jeugdraad treedt de jeugdconsulent op als eerste aanspreekpunt en 

komen de vragen dus niet rechtstreeks bij de jeugdraad terecht. Meestal behandelt de 

jeugdconsulent de vragen ook direct. Het gebeurt ook dat bepaalde vragen naar de 

jeugdraad worden doorverwezen. Daarnaast blijkt uit de interviews dat jongeren 

(voornamelijk leden en leiding van een jeugdbeweging) hen ook informeel aanspreken 

wanneer zij niet in hun positie als lid van de jeugdraad aanwezig zijn. Dit is het geval 

wanneer men elkaar tegenkomt op café of in het jeugdhuis. 

 

Wanneer een jeugdbeweging of een jongere een vraag stelt dan gaat men binnen de 

lokale jeugdraden intern na of de vraag al dan niet haalbaar is voordat men aan het 

schepencollege een dossier voorlegt. 
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Het is dom om te zeggen: “Ja, het is niet haalbaar, maar we zetten het toch op de 

agenda”. Op die manier verliest de jeugdraad ook zijn geloofwaardigheid. (Kjell, 20 

jaar)  

 

Wanneer er is beslist dat een voorstel haalbaar is, zoekt men uit hoe dat idee kan 

worden uitgewerkt. De jeugdraad stelt een dossier op dat men als voorontwerp aan 

het Schepencollege voorlegt. Vervolgens vraagt de jeugdraad aan het lid dat de vraag 

binnen de jeugdraad ter sprake heeft gebracht wat de specifieke behoeften en 

verwachtingen zijn van de jeugdbeweging die het voorstel aan hem/haar heeft 

geformuleerd. Indien het lid geen verdere uitleg heeft gekregen, dan zal de 

contactpersoon de jeugdbeweging om verder uitleg vragen. In deze context is het lid 

dat de vraag heeft meegenomen naar de jeugdraad de tussenschakel tussen de 

jeugdraad en de jeugdbeweging die de vraag aan het lid heeft gesteld. Via het 

jeugdraadverslag brengt men het Schepencollege op de hoogte van de vragen en 

voorstellen die men ontvangt. Men giet de voorstellen doorgaans ook in de vorm van 

een advies zodat het Schepencollege verplicht is om op het voorstel te antwoorden. 

  

Met betrekking tot de Vlaamse jeugdraad kunnen we ons de vraag stellen hoe 

bezorgdheden en vragen van jongeren op het lokale niveau vertaald worden naar 

beleidsintenties op het Vlaamse niveau. Uit het interview met het lid van de Vlaamse 

jeugdraad kunnen we afleiden dat de duidelijkheid die er reeds bestaat over een 

thema waarover men een vraag formuleert de belangrijkste rol speelt om vragen al 

dan niet te behandelen. Het lid van de Vlaamse jeugdraad haalt hij aan dat er vaak al 

duidelijkheid bestaat over heel wat onderwerpen waarover hij vragen krijgt van 

jongeren. In dit geval heeft hij, naar eigen zeggen, eerder een doorverwijsfunctie. 

 

In heel veel gevallen merk ik dat ik die vragen van jongeren onmiddellijk kan 

beantwoorden. Het komt zelden voor dat ik moet zeggen tegen jongeren dat ik hun 

vraag meeneem naar de Vlaamse jeugdraad, omdat ik vaak te horen krijg van 

bezorgdheden waarover al een resultaat bestaat.  Wanneer iemand een vraag stelt 

over bijvoorbeeld de speelpleinbossen waarover de Vlaamse Gemeenschap een 

website heeft opgericht, dan merk ik vaak dat ik gewoon onmiddellijk kan 

terugkoppelen door te zeggen: “Je moet daar eens op de website kijken, daar zal je je 

antwoord vinden”, als ik het antwoord al niet zelf kan geven. (Kristof, 25 jaar) 
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Vragen over een bepaald onderwerp waarover onvoldoende duidelijkheid bestaat, 

neemt deze persoon wel mee naar de Vlaamse jeugdraad. Dergelijke thema’s plaatst 

men dan op de actualiteitenrubriek. De jeugdraad beslist vervolgens welk thema van 

de actualiteitenrubriek in aanmerking komt om te behandelen. Dat is volgens hem het 

thema dat het meest zinvol is en waar ze de meeste tijd aan kunnen besteden binnen 

de bevoegdheden die de jeugdraad heeft. Vanaf het ogenblik dat een thema is 

geselecteerd, doet men hiernaar onderzoek. De beroepskrachten van de Vlaamse 

jeugdraad maken een werktekst op die binnen de verschillende commissies van de 

Vlaamse jeugdraad wordt besproken. Uiteindelijk formuleert men een advies dat 

binnen de 60 dagen moet worden beantwoord door de minister. 

6.2.7 Antwoorden zoeken (II) Ernstige problemen 

Zoals gezegd is de aard van het probleem waarmee men als jeugdadviseur te maken 

krijgt een doorslaggevende factor in de verdere afhandeling. Bij zeer delicate kwesties 

zoals mishandeling, zelfverminking, zwangerschappen en alleen wonen, is volgens de 

jeugdadviseurs de hulp van het JAC onontbeerlijk. In dergelijke gevallen nemen zij 

contact op met het JAC. Bij ernstige problemen spelen de jeugdadviseurs vooral met 

de vraag of ze zelf zullen reageren of doorverwijzen. Daar gaan we later dieper op in. 

Ook bij ernstige problemen spelen internet en brochures een rol. Toch zijn er twee 

specifieke kanalen die we vaker terugvinden in de interviews wanneer het over meer 

ernstige problemen gaat. 

 

A. Eigen ervaringen 

In de eerste plaats maken de sleuteljongeren gebruik van hun persoonlijke ervaringen 

om anderen te ondersteunen. Het vertellen van de eigen ervaringen schept volgens 

hen een vertrouwensband. Vertrouwen scheppen is van cruciaal belang, zo meent 

men. Het is belangrijk dat de persoon in kwestie het gevoel heeft dat hij in vertrouwen 

kan praten over een bepaald probleem. Tevens draagt het vertellen over de eigen 

ervaringen er, volgens de jongeren, toe bij dat de persoon in kwestie niet het gevoel 

heeft alleen te zijn met een bepaald probleem. Bovendien komt men op die manier 

meer overtuigend over, zo stelt men.  

 

Als je zelf veel miserie hebt gezien, als je je zelf vaak slecht hebt gevoeld, dan kan je 

anderen ook helpen met deze ervaringen. Men zegt soms dat het probleem de beste 
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oplossing is. Dat is vaak zo. Zo zat er een keer een meisje met een probleem dat ik 

zelf ook heb gehad. Ik heb dan mijn ervaringen met haar gedeeld. En dat helpt veel. 

(Saskia, 16 jaar) 

 
Sommige jeugdadviseurs verwijzen expliciet naar hun eigen ervaringen, anderen 

benadrukken het feit dat ze wel gebruik maken van hun eigen ervaringen, maar op een 

indirecte manier. Zij verwijzen impliciet naar hun eigen ervaringen. Uit de interviews 

leiden we af dat zij hun persoonlijke ervaringen veralgemenen. De reden die men 

hiervoor aangeeft is dat niet van belang is voor de persoon in kwestie van wie de 

ervaring is. 

 

Ervaringen van mezelf kunnen er tussen zitten, maar dan zal ik dat niet tegen die 

persoon zeggen. Daar heeft hij/zij op dat moment geen boodschap aan. (Rodger, 19 

jaar) 

 

Ik zou nooit zeggen wat ik heb meegemaakt of hoe ik het heb aangepakt en wat mij 

geholpen heeft. Wat ik wel zou zeggen is: “Je zou dit kunnen doen, want ik heb horen 

zeggen dat het je kan helpen”. (Famke, 19 jaar) 

  

Naast de persoonlijke ervaringen leren de sleuteljongeren ook uit vroegere 

probleemsituaties en gesprekken waarmee zij zijn geconfronteerd. Wanneer een 

persoon komt aankloppen bij een jeugdadviseur met een probleem dat deze in het 

verleden reeds is tegengekomen bij een andere persoon dan maakt men gebruik van 

die ervaringen. Bovendien benadrukken de jeugdadviseurs hierbij dat het belangrijk is 

de anonimiteit te waarborgen. 

 

Jeugdadviseurs verwijzen meer dan eens naar de opleiding die zij gekregen hebben. 

Die heeft hen namelijk meer kennis en technieken bijgebracht over hoe te reageren op 

probleemsituaties en op datgene wat de persoon in kwestie aangeeft in een gesprek.  

 

In de opleiding hebben we rollenspelen gespeeld en veel gepraat over thema’s 

waardoor ik beter weet hoe te reageren op problemen en vragen.(Heidi, 16 jaar) 

 

Sommigen beperken zich tot de persoonlijke ervaringen en de kennis die ze hebben 

meegekregen tijdens de opleiding. Wanneer men meer informatie nodig heeft, stapt 
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men onmiddellijk naar het JAC. Anderen gaan eerst zelf op zoek naar meer informatie 

vooraleer ze contact opnemen met het JAC. 

 

Ik zoek geen informatie op het internet, maar ik haal de informatie uit wat ik via het 

JAC heb geleerd en mijn eigen ervaringen, de dingen die ik zelf heb meegemaakt. Als 

ik het zelf niet weet, ga ik het vragen aan het JAC. Dan leg ik het probleem uit en 

vraag ik of wat daar een oplossing voor kan zijn. .Dan ga ik met die informatie terug 

naar mijn kameraad of vriendin.(Rudi, 19 jaar) 

 

B. Netwerkvorming 

Naast de persoonlijke ervaringen komt uit de gesprekken ook naar voor dat 

jeugdadviseurs2 aan elkaar raad vragen wanneer ze geen uitweg meer weten met 

betrekking tot een bepaalde probleemsituatie. Men wisselt vaak onderling ervaringen 

uit, maar waarborgen steeds de anonimiteit. De jeugdadviseurs nemen soms ook 

contact op met jeugdadviseurs uit andere gemeenten en steden. 

 

We overleggen ook samen met andere jeugdadviseurs en delen onze ervaringen. Je 
zoekt dan samen naar een oplossing. (Xenia, 16 jaar) 

 

6.2.8 Antwoorden en laten antwoorden op vragen  

Het zoeken naar antwoorden en het antwoorden zelf is sterk met elkaar verweven en 

wordt om analytische redenen in dit rapport sterk uit elkaar gehaald. Voor we de wijze 

van reageren in detail behandelen is deze opmerking belangrijk om bij het lezen in het 

achterhoofd te houden.  

 

Zoals gezegd hangt de manier van reageren sterk af van de inschatting die 

sleuteljongeren maken over de aard van de vraag. Bij ernstige problemen wordt de 

kwestie van het antwoorden veel meer een kwestie van zelf reageren of doorverwijzen.  

 

                                            
2  Ook jeugdraadleden vallen terug op hun netwerk bij moeilijke vragen. Uit de gesprekken met de leden 

van de lokale jeugdraden blijkt dat de jeugdconsulent een centrale figuur is in hun informatienetwerk. 

Bij de ene jeugdraad is dit meer uitgesproken aanwezig dan bij de andere jeugdraad.  
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6.2.8.1 Antwoorden op informatieve vragen 

De jeugdadviseurs zijn niet van mening dat ze een antwoord moeten formuleren op 

een probleemsituatie, maar dat ze personen moeten bijstaan in het zoeken naar een 

antwoord. Belangrijk is volgens hen dat men aan de persoon in kwestie een overzicht 

geeft van alle mogelijke opties met de voor- en nadelen. Hij/zij bepaalt vervolgens zelf 

welke oplossing het meest geschikt is voor zichzelf. 

 

Ik probeer problemen te bekijken. Ik probeer te zien of er een oplossing voor is. Ik 

zeg niet wat ze moeten doen. Ik geef hen gewoon een aantal mogelijkheden en dan 

moeten ze zelf maar zien wat ze ermee doen. Da zijn geen antwoorden. (Rudi, 19 

jaar) 

 

Je kan alleen maar luisteren en raad geven, want uiteindelijk doen ze toch wat ze 

denken dat het beste is. (Lauren, 16 jaar) 

 

In het algemeen zijn de jeugdadviseurs van mening dat correcte informatie zeer 

belangrijk is in het antwoord dat ze geven aan de persoon die kampt met een bepaald 

probleem. Indien er foutieve informatie is meegedeeld moet dit, volgens de 

jeugdadviseurs, zo snel mogelijk worden recht gezet. Daarnaast haalt men ook aan dat 

het zeer belangrijk is dat men als jeugdadviseur geen verkeerde dingen zegt op 

cruciale momenten.  

 

Zo reageren mensen vaak verkeerd op personen die zelfmoordgedachten hebben. 

Heel veel mensen hebben direct zoiets van “Nee, doe dat niet, dat is slecht en dan 

blijven je ouders alleen achter”. Zulke reacties zorgen vaak voor een omgekeerd 

effect. Mensen gaan niet vertellen over hun zelfmoordgedachten om dan te horen da 
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da nie de bedoeling is want dat mensen hen gaan missen. Dat willen ze gewoon nie 

weten. Op die manier is juiste informatie ook zeer belangrijk.(Annick, 19 jaar) 

 

Naast de juistheid van de informatie zijn er nog een aantal andere, zeer uiteenlopende, 

aspecten genoemd waarmee de jeugdadviseurs rekening houden in hun 

ondersteuning. De jeugdadviseurs benadrukken dat het belangrijk is om voldoende 

inlevingsvermogen te tonen. Hiermee bedoelt men dat men als jeugdadviseur zelf eerst 

aangeeft aan de persoon in kwestie hoe men zelf een bepaald probleem, waarover op 

dat moment wordt gepraat, zou aanpakken.  

 

Daarnaast halen de jeugdadviseurs ook aan dat het antwoord niet te kwetsend en te 

negatief mag overkomen. Daarom gebruikt men, afhankelijk van persoon tot persoon, 

soms ook humor in het gesprek. Op die manier wil men bij de persoon in kwestie een 

beter gevoel en relativering tegenover het probleem teweeg brengen.  

 

Ik gebruik meestal ook wel humor om iemand op te fleuren. Maar dat hangt ook sterk 

af van persoon tot persoon. Er zijn ook gewoon andere personen waarmee je gewoon 

moet praten of waarnaar je moet luisteren om zich beter te doen voelen. Maar humor 

is echt wel één van de meest gebruikte dingen, dat helpt echt wel het beste.(Annick, 

20 jaar) 

 

De jeugdadviseurs wijzen er ook op dat ze het belangrijk vinden dat mensen na een 

gesprek een beter idee hebben over hoe het probleem aan te pakken. Volgens de 

leden van de jeugdraden is het belangrijk dat het antwoord, dat geformuleerd wordt 

aan de betrokkene(n), duidelijk is en in eenvoudige taal uitgelegd.  

 

Er wordt te vaak informatie in abstracte taal aan jongeren doorgegeven. Wij stellen 

altijd voorop: Dit is onze vraag, geef daar eens een duidelijk antwoord op. Je bent 

met jongeren bezig. Simpele taal, niet al te moeilijk, niet dat we het niet aan kunnen, 

verre van zelfs, maar gewoon een duidelijk antwoord, zonder rond de pot te draaien. 

Zeggen waar het op staat. (Kjell, 20 jaar) 

 
Tevens halen ze aan dat de informatie best zo kort mogelijk gehouden moet worden. 

Het lid van de Vlaamse jeugdraad probeert ook vaak een link mee te geven van de 

informatiebron die hij heeft gebruikt.  
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In het geval van de jeugdraadsleden hangt de manier waarop het antwoord wordt 

teruggekoppeld af van de manier waarop men de vraag heeft ontvangen. Via de 

contactpersoon binnen de lokale jeugdraad waaraan men de vraag heeft gesteld 

koppelt men het antwoord terug naar de betrokkene(n). Vaak stuurt men het antwoord 

op een formele wijze via e-mail naar de betrokkene. Soms brengt men de betrokkene 

ook schriftelijk op de hoogte. Wanneer men als lid van een jeugdraad op een informele 

manier een vraag heeft gekregen over een bepaald onderwerp dan zal men het 

antwoord ook op een informele manier terugkoppelen. Dit geldt ook voor het lid van 

de Vlaamse jeugdraad. Wanneer deze persoon een bezorgdheid ontvangt dat als een 

formeel agendapunt van een lokale jeugdraad wordt behandeld, dan koppelt hij, zo 

geeft hij aan, ook op een formele manier terug via de lokale jeugdraad. 

6.2.8.2 Antwoorden of doorverwijzen bij ernstige problemen 

Bij ernstigere problemen staat de jeugdadviseur voor de taak om de jongere eventueel 

door te verwijzen naar andere instanties. Daarbij wordt in sommige gevallen contact 

opgenomen met andere jeugdadviseurs om raad te vragen.  

 

Uit alle interviews met jeugdadviseurs blijkt de centrale plaats van het JAC in dit 

opzicht. JAC is de enige instantie waarnaar de jeugdadviseurs vrienden met ernstige 

problemen doorverwijzen. De belangrijkste reden die men hiervoor aanhaalt is dat men 

weet hoe het er daar aan toe gaat en dat ze vertrouwen op de medewerkers van het 

JAC.  

 

Ik stuur vrienden alleen door naar het JAC. Ik zou niet weten naar waar anders. Ik 

zou niemand ergens naartoe durven sturen waar ik mezelf ook niet gerust zou 

voelen.(Rudi, 19 jaar) 

 

Daarnaast halen de jeugdadviseurs aan dat het JAC op de hoogte is van alle 

mogelijkheden of oplossingen voor een specifiek probleem. Ze zijn van mening dat zij 

wel kunnen vertrekken van hun persoonlijke ervaringen en de oplossingen die hen 

hebben geholpen, maar dat wil volgens hen niet zeggen dat die mogelijkheden ook 

geschikt zijn voor anderen. Zij gaan ervan uit dat het JAC alle mogelijkheden en 

oplossingen kent en dat de medewerkers van het JAC beter geschikt zijn om bij 
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ernstige problemen ondersteuning te bieden. Ook suggereert men dat een gesprek 

met een medewerker van het JAC vaak meer kan opleveren voor de persoon in kwestie 

omdat men deze persoon, in tegenstelling tot de jeugdadviseur, niet kent. 

 

Meestal zijn de problemen ook te diep voor ons. Ook omdat je die persoon goed kent. 

Soms is het gemakkelijker om met iemand te praten die je niet kent dan met iemand 

die je wel kent. (Linda, 20 jaar) 

 

Tevens melden de jeugdadviseurs dat de drempel om naar het JAC toe te stappen zeer 

hoog is onder de jongeren. Hen doorverwijzen naar een andere organisatie, waarmee 

de jeugdadviseur zelf niet bekend is, maakt die drempel volgens hen alleen maar 

hoger. De medewerkers van het JAC zijn overigens beter geplaatst om iemand naar 

een specifieke organisatie door te sturen, zo menen de jeugdadviseurs. Bovendien 

haalt Katus aan dat het zeer belangrijk is dat de informatieintermediair goede 

professionele contacten onderhoudt met de instellingen (netwerkvorming) voor 

eventuele doorverwijzing van jongeren naar zulke instellingen. Dit toont volgens Katus 

(1992) het belang van de rol van volwassenen in jongereninformatie aan. 

 

Voor jongeren is de drempel om naar het JAC toe te stappen al hoog. Als je hen naar 

een of andere organisatie zou doorsturen, dan is die drempel nog hoger. 

 

Het JAC stuurt hen zelf verder door. Zij zijn daar het meest geschikt voor om te 

bepalen wie naar waar doorgestuurd moet worden. Dat is ook hun job. (Heidi, 16 

jaar) 

 

In vergelijking met hun vrienden is de drempel om naar het JAC toe te stappen bij de 

jeugdadviseurs lager. Volgens hen hebben jongeren een totaal verkeerd beeld over het 

JAC en de medewerkers. 

 

Veel denken: “Dat zijn hier vreemden”. Maar de medewerkers zijn ook mensen die 

veel hebben meegemaakt. Het zijn allemaal verschillende types. De meeste hebben 

daar een heel verkeerd beeld van. Voor mij is het JAC mijn thuis. (Rudi, 19 jaar) 

  

Los van de concrete band tussen JAC en jeugdadviseurs is de parallel belangrijk met 

de jeugdraadleden. Zij krijgen weliswaar geen ernstige problemen voorgeschoteld 
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maar ook bij hun antwoorden vinden we één centrale vertrouwensplaats in de persoon 

van de jeugdconsulent. Voor de twee groepen van sleuteljongeren betekent dit dat zij 

in de mate van het mogelijk zelf de informatievragen die binnen komen behandelen tot 

er een zekere grens bereikt wordt. Ook al verschilt de grens bij de sleuteljongeren 

onderling, er is duidelijk een ankerpunt waar zij zich op richten. Bij de ene groep wordt 

die rol vervuld door het JAC, bij de andere is dat de jeugdconsulent.  

6.2.9 De inschatting van de eigen informatietaak  

Eén van de externe factoren die het hele proces van vragen krijgen en beantwoorden 

kan beïnvloeden is de inschatting die de sleuteljongeren hebben van de eigen 

informatietaak. Afhankelijk van de invulling van deze taak, kan het hele 

informatieproces immers anders verlopen.  

 

De jeugdadviseurs zijn in het algemeen van mening dat het ondersteunen van de 

vrienden die zich in probleemsituaties bevinden hun hoofddoelstelling is en niet het 

informeren van vrienden. Bovendien beschouwen zij dit niet als een taak of functie. 

Daarnaast kunnen we uit de gesprekken afleiden dat de jeugdadviseurs zich ook tot 

doel stellen het JAC onder de jongeren bekend te maken en hun vrienden te 

introduceren bij het JAC.   

 

De leden van de jeugdraden zijn daarentegen wel van mening dat zij een taak tot 

informeren hebben naar de jongeren toe, hoewel deze taak volgens hen niet op de 

voorgrond staat. De nadruk ligt bij hen meer op het vertegenwoordigen van de 

jongeren in de gemeente. Net zoals de jeugdadviseurs zijn zij van mening dat zij 

eveneens een doorverwijsfunctie hebben. Hoewel de jeugdadviseurs van mening zijn 

dat de nadruk niet ligt op het informeren op zich, ontvangen zij toch ook puur 

informatieve vragen.  

 

Toch delen niet alle jeugdadviseurs de dominante mening dat zij, in plaats van 

vrienden te informeren, voornamelijk instaan voor het ondersteunen van vrienden en 

kennissen met problemen. Een kleine groep beschouwt dit immers niet als een taak 

maar als een logisch gevolg (vrienden die problemen hebben, moeten worden 

geholpen). 
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Voor mij is het minder mensen informeren, maar vooral mensen helpen. (Annick, 19 

jaar) 

 

Met alleen mensen te informeren kan je hen ook niet echt helpen.(Lauren, 16 jaar) 

 

Wij bezien dat niet als een taak of functie. Het is voor ons geen verplichting. Dat komt 

vanzelf. Wij denken niet “Ik ben jeugdadviseur, dit is mijn taak”. Onze functie is er 

gewoon zijn voor anderen.(Linda, 19 jaar)  

 

Anderen stellen duidelijk dat zij wél een informatiefunctie hebben. Zij interpreteren dit 

dan als het bekend maken van het JAC onder de jongeren. Deze jeugdadviseurs geven 

aan dat heel wat jongeren nog nooit van het JAC hebben gehoord. Daarom vinden zij 

het belangrijk dat zij aan hun vrienden en kennissen informatie over het JAC zelf 

meegeven.  

 

Ik vind wel dat er veel mensen zijn die het JAC nu wel kennen. Ik weet dat er heel 

veel mensen het JAC nie kenden en niets af wisten van hun bestaan. En doordat ik die 

cursus heb gevolgd zijn er een hoop mensen daarover vragen beginnen stellen. Ik 

denk dat mond-aan-mond reclame nog altijd de beste reclame is. Da gaat steeds 

verder en verder. Ik vind dat wij in die zin allemaal een informatietaak hebben. Ik 

denk ook dat dat de bedoeling is van onze opleiding. (Belle, 16 jaar) 

 

Bovendien denken de jeugdadviseurs dat meer informatieverspreiding over het JAC 

onder de jongeren de drempel om naar het JAC toe te stappen kan verlagen. Volgens 

hen kan het de jongeren een duwtje in de rug geven om zelf contact op te nemen met 

het JAC. Anderen zijn daarentegen van mening dat het informeren over het JAC 

automatisch gebeurt. Zij vatten dit niet op als een functie die zij als jeugdadviseur 

zouden hebben.  

 

Dat gaat vanzelf. Ge let daar zelf ook niet op. Ge hebt dat regelmatig dat ge met 

iemand aan’t babbelen en aan’t zwansen zijt en da ge dan tussendoor iets vermeld 

over het JAC (Lies, 19 jaar) 

 

Ook de doorverwijsfunctie wordt bij jeugdadviseurs vaak vernoemd naast de eerder 

genoemde rollen. Aangezien de drempel om contact op te nemen met het JAC te hoog 
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is onder de jongeren, stelt men meestal voor om met hun vrienden mee naar het JAC 

te gaan. Sommige jeugdadviseurs stellen dit uit zichzelf voor. Anderen gaan met hen 

mee wanneer het hen expliciet wordt gevraagd.  

 

Ik heb vrienden die gestopt zijn met studeren. Die liggen nu de ganse dag in hun bed. 

Da zijn mensen die veel met computers bezig zijn en ook heel vaak op MSN zitten en 

dan vraag ik al eens: “Waar zijde mee bezig?” en dan krijg ik als antwoord: “Ik doe 

niks”. Daar krijg ik het zo van éh. Ik zeg dan “Misschien kunde volwassenenonderwijs 

doen”. En dan zeg ik “weet ge, er zijn nog andere opties, maar ik ken die ook niet 

allemaal. Ik zal u meenemen naar ’t JAC en dan kunnen ze u daar verder helpen”. 

Maar die willen da nie, die willen da echt nie. (Linda, 19 jaar) 

 
Ook bij de jeugdraadleden leidt het hebben van een informatietaak tot uiteenlopende 

visies. Een lid van de ene jeugdraad is van mening dat de jeugdraad voornamelijk 

instaat voor het vertegenwoordigen van de jongeren in de gemeente. Daarnaast heeft 

de jeugdraad ook een informatietaak maar staat deze taak niet op de voorgrond. De 

leden houden die taak onbewust in hun achterhoofd, zo haalt hij aan. Terwijl de 

jeugdadviseurs de nadruk leggen op het ondersteunen van hun vrienden en niet op het 

informeren, bestaat de taak van een jeugdraad erin om jongeren te helpen zoeken 

naar informatie, zo meent een lid van de andere jeugdraad. Volgens hem worden 

jongeren tegenwoordig overstelpt met informatie waardoor men als jeugdraad de 

informatie moet filteren voor de jongeren.  

 

Net zoals de jeugdadviseurs zijn de leden van de jeugdraden ervan overtuigd dat ook 

zij een doorverwijsfunctie hebben naar de jongeren toe, al is de invulling van het 

begrip “doorverwijzen” hier duidelijk anders dan bij de jeugdadviseurs. Zo verwijzen ze 

jongeren vaak door naar bepaalde websites en publicaties waar ze de nodige 

informatie kunnen terugvinden.  

 

Doorverwijzen naar bestaande organisaties, documenten en websites zie ik ook als 

een informatietaak. 

Ik vind het niet mijn taak om over heel specifieke vragen, waarop ik niet direct een 

antwoord heb en geen ervaring mee heb te antwoorden. Dan zoek ik meestal naar 

bestaande organisaties die daar rond bezig zijn en daar meer informatiebronnen over 

hebben. (Kristof, 25 jaar) 
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6.2.10 Informatiebehoeften 

Tot slot nog iets over de informatiebehoefte bij jongeren. Dit thema kwam in veel 

interviews ter sprake. De sleuteljongeren merken in hun contacten met jongeren veel 

over het aanbod van informatie en de kennis over dat aanbod bij de jongeren waar zij 

mee in contact komen.  

 

Uit een bevraging betreffende de jongerengids blijkt dat de thema’s die jongeren het 

meest interessant vinden ook de thema’s zijn waarover zij meer informatie wensen 

(Peeters, 2004). Relaties, seksualiteit en vrije tijd scoren het hoogst. Opnieuw is het 

belangrijk dat men deze resultaten als een indicatie van de informatiebehoefte bij 

jongeren beschouwt. Bovendien komen deze onderzoeksresultaten in beperkte mate 

overeen met de bevindingen van de voorliggende studie. Seksualiteit komt in beide 

onderzoeken naar voor als een thema waarover nog meer informatie mag worden 

verspreid. In tegenstelling tot de thema’s relaties en vrije tijd is er, volgens de 

jeugdadviseurs, een grotere behoefte aan informatie over hun plaats in de 

samenleving, hulpverlening, studierichtingen en jobmogelijkheden na het secundair 

onderwijs. 

 

Hoewel de jeugdadviseurs zich ervan bewust zijn dat er momenteel zeer veel 

informatie over seksualiteit voorhanden is, zijn zij ervan overtuigd dat jongeren hier 

nog meer nood aan hebben. Dit leiden zij af uit de grote hoeveelheid vragen die zij 

hierover krijgen, maar vooral uit de soort vragen die zij hieromtrent vaak krijgen. Meer 

specifiek zijn de jeugdadviseurs van mening dat er nog meer geïnformeerd zou moeten 

worden over voorbehoedmiddelen en seksueel overdraagbare aandoeningen. 

 

Lies (19 jaar): De verhalen die ge soms hoort, dan denkt ge da die echt van niks 

weten. Ik heb zo es van een meisje van 19 jaar de vraag gekregen: “Als ik orale seks 

heb met iemand, kan ik dan zwanger worden?”.  

 

Saskia (16): Soms krijg ik de gekste vragen, zo van: “Klopt het dat als je rechtstaand 

seks hebt, dat ge dan niet zwanger geraakt?”. Sommigen weten er zeker nog niet 

alles van. Dat vind ik ook wel gevaarlijk. Ze denken dat ze het allemaal weten, maar 

dat is niet het geval. (Tessa, 16 jaar)  
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Linda (19): Da komt meer voor dan da ge denkt. Er moet ook meer geïnformeerd 

worden over ziekten. Sommigen denken da ze immuun zijn voor alles.  

 

Zowel jeugdadviseurs als leden van de jeugdraad stellen dat jongeren ook nood 

hebben aan informatie die betrekking heeft op hun plaats in de samenleving, over 

hoe de wereld in elkaar zit. Ze halen aan dat jongeren geleid moeten worden en dat ze 

nood hebben aan iemand die naar hen luistert en hen af en toe genegenheid geeft. 

Jongeren denken vaak dat ze hun problemen niet mogen tonen of dat hun problemen 

te weinig betekenen om er iets aan te doen.  

 

Er zijn ook veel mensen die redeneren dat je je problemen niet mag tonen, dat je 

geen argwaan mag wekken. Sommigen denken dat hun problemen niets waard zijn, 

dat hun problemen te min zijn en er niet toe doen. (Saskia, 16 jaar) 

 

Jongeren zijn geen kinderen meer, maar het zijn ook geen volwassenen. Maar wat zijn 

ze dan wel? Welke rechten en plichten hebben ze? Wat mag je en wat mag je niet? 

Over zo’n dingen zouden zij nog meer geïnformeerd mogen worden. (Kjell, 20 jaar) 

 
 

Tevens merken de jeugdadviseurs op dat jongeren ook nood hebben aan informatie 

over hulpverlening, meer specifiek over plaatsen waar jongeren terecht kunnen voor 

hulp. De jeugdadviseurs proberen hier al een bijdrage te leveren door hen te 

informeren over het JAC. Zo vertellen zij meer over wat het JAC is, waarmee zij zich 

bezighouden, hoe zij daar te werk gaan enzovoort. 

 

Als laatste haalt men aan dat jongeren op jongere leeftijd meer geïnformeerd zouden 

mogen worden over studierichtingen en jobmogelijkheden na het secundair 

onderwijs of over studiemogelijkheden wanneer jongeren stoppen met studeren in het 

middelbaar. 

6.3 Focus 2: Niet-sleuteljongeren 

Het doel van de tweede deelfase was te kijken naar de informatieverwerking bij niet-

sleuteljongeren. We kunnen er immers van uitgaan dat alle jongeren wel eens met 
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vragen zitten en op zoek gaan naar antwoorden. Het verschil hierbij is dat in het geval 

van de sleuteljongeren, we nu niet noodzakelijk te maken hebben met een 

communicatieproces. Eerder in dit rapport werd al aangehaald dat jongeren ook zelf op 

zoek kunnen gaan naar informatie, zonder daarbij anderen te raadplegen. Indien ze 

dat toch doen, is het ook niet gegarandeerd dat de persoon bij wie ze terecht komen, 

ook een jongere is. Dat maakt het opzet van deze fase enigszins verschillend van de 

vorige. In de eerste plaats gaan we op zoek naar het soort vragen waar jongeren vaak 

mee zitten. Daarna bekijken we de manieren waarop deze vragen opgelost raken.  

6.3.1 Informatiegaring over delicate en professionele kwesties 

Om de discussie over informatiegaring te stroomlijnen werd in de focusgroepen 

gewerkt met concrete thema’s of vragen waar jongeren mee geconfronteerd kunnen 

worden. Ze werden gevraagd wat ze zouden doen in die gevallen. Er werden twee 

hoofdcategorieën onderscheiden die we labelden als “ernstige” en “niet-ernstige” 

vragen.  

Tot de niet-ernstige vragen werden alle vragen die behoren tot het domein van de vrije 

tijd en de ontspanning (bijvoorbeeld reizen en uitgaan) gerekend. In dit rapport 

spreken we verder niet van “niet-ernstige vragen” omdat deze term misleidend is. 

Vermits de jongeren het eigenlijk hebben over vrije tijdsonderwerpen omschrijven we 

deze groep vragen als dusdanig. 

Bij de ernstige thema’s maken we nog een onderscheid tussen delicate kwesties 

enerzijds en professionele beslissingen (bijvoorbeeld studies en beroep) anderzijds. 

Deze twee categorieën zijn beide “ernstig” van aard, maar ze zijn van een andere 

rangorde. Delicate kwesties kunnen we definiëren als gevoelige onderwerpen 

waarmee jongeren niet elke dag en soms zelfs nooit, worden geconfronteerd. Het zijn 

kwesties die verregaande implicaties hebben op het persoonlijke en sociale welzijn van 

een jongere. Tienerzwangerschappen of druggebruik van een vriend kwamen hierbij 

steeds ter tafel. Uit de reacties op elk van deze thema’s is duidelijk af te leiden welke 

kanalen zij zouden aanspreken indien zij zich in deze situatie zouden bevinden. 

Daartegenover vinden we de professionele vragen. In tegenstelling tot de delicate 

kwesties, komen alle jongeren wél ooit in aanraking met dit soort vragen omdat het 

keuzemomenten in hun leven impliceert. Het gaat daarbij om keuzen op professioneel 

vlak, zoals de studie- of beroepskeuze. 
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Jongeren vergaren op verschillende manieren informatie over serieuze thema’s. Uit de 

discussies kunnen we afleiden dat zij het zeer belangrijk vinden dat ze als eerste 

aanspreekpunt bij een persoon terecht kunnen die ze in vertrouwen kunnen nemen. 

Betrouwbaarheid speelt een prominente rol. Zo blijk tevens uit een onderzoek van 

Mieke de Waal (1990) dat de belangrijkste informatiebron een betrouwbare bekende, 

familie, vrienden is en in tweede instantie ook een leerkracht, een jongerenwerker en 

huisarts. Onder een betrouwbare bekende verstaat men niet alleen iemand die integer 

is en regelmatig bereikbaar en aanwezig moet zijn. Het betekent ook dat deze 

informatie-intermediair op het juiste moment over de juiste informatie moet 

beschikken (Katus e.a., 1992). Belangrijk te melden is dat in deze studie alleen het 

informatiezoekgedrag van laaggeschoolde jongeren werd onderzocht. In het 

voorliggend onderzoek bestaan de focusgroepen daarentegen uit jongeren die 

verschillende studierichtingen volgen. Toch komen de bevindingen grotendeels overeen 

met de resultaten van de studie van De Waal (1990). 

 

A. Ouders 

In veel gevallen beschouwen jongeren hun ouders vaak als eerste aanspreekpunt. 

Met betrekking tot een tienerzwangerschap zijn de meningen onder de jongeren echter 

verdeeld.  

 

Enkelen geven aan dat men in de eerste plaats naar hun ouders zouden stappen3. 

Volgens hen zijn zij de belangrijkste informatiebron omdat ze zelf ook kinderen hebben 

opgevoed. Een andere reden waarom men te rade zou gaan bij de ouders heeft te 

maken met het feit dat de ouders de jongere en zijn/haar situatie zeer goed kennen 

waardoor de ouders, volgens hen, dus ook kunnen inschatten of men in staat is om 

een kind op te voeden. Daarnaast stelt men ook dat praktische overwegingen er toe 

bijdragen dat men hulp zou vragen aan de ouders. Aangezien men nog vrij jong is 

zullen de ouders immers ook mee instaan voor de opvoeding en de kosten, zo geeft 

men aan. Sommige jongeren beschouwen hun moeder of vader meer als een 

                                            
3 Heel specifiek met betrekking tot de tienerzwangerschappen wordt de partner ook genoemd als 

eerste aanspreekpunt. Toch wordt duidelijk dat beide jongeren in dat geval samen op zoek zouden 

gaan naar meer hulp. 
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vriend(in) dan een ouder. Dat draagt er volgens hen ook toe bij waarom zij tegen hen 

als eerste zouden spreken over gevoelige onderwerpen zoals een zwangerschap.  

 

Silke (17): Ik zou dat tegen mijn ouders zeggen en vragen waar ik het best heen kan 

gaan en wat ik best kan doen. Zij kennen me ook goed. Zij kunnen beter inschatten of 

ik dat zou kunnen of niet. Ik woon ook nog thuis dus de ouders zullen dat mee 

moeten opvoeden en er mee voor zorgen omdat ik nog naar school ga. 

 

An (18): Ik zou dat tegen mijn vriend zeggen uiteraard. Ik zou niet direct naar mijn 

ouders gaan, maar eerder naar een beste vriendin.  

  

Veronique (17): Ik kan mama heel goed vertrouwen, zij is meer een vriendin. Ik zou 

het wel direct tegen haar vertellen.  

 

An (18): Maar tegen uw ouders vertellen is toch altijd anders. Ik zou het wel tegen 

hen zeggen, maar niet onmiddellijk. Ge hebt dan net veel steun nodig. Ik zou bang 

zijn voor de reactie.  

 

Bovendien haalt men aan dat het vooral belangrijk is dat men met een volwassen 

persoon aanklopt wanneer men geconfronteerd wordt met een delicate kwestie zoals 

een eventuele zwangerschap. Zij weten, volgens de jongeren, beter hoe ze iemand in 

een dergelijke situatie kunnen verder helpen. In dit geval spreekt men niet alleen van 

de ouders, maar ook van een oudere zus of broer en de huisdokter.  

 

B. Vrienden 

Onderzoek over adolescenten heeft reeds aangetoond dat deze groep sterk terugvalt 

op leeftijdsgenoten. Tijdens de adolescentie vindt er namelijk een verschuiving van het 

netwerk van significante anderen plaats. Zo bekleden ouders in de kindertijd en in het 

begin van de adolescentie nog een centrale positie in het netwerk van kinderen en 

jongeren. In de loop van de adolescentie neemt het belang van relaties met 

leeftijdsgenoten toe. Gaandeweg staan vrienden even centraal in het relationele 

netwerk als de ouders (Helsen e.a., 1997). Deze herstructurering van het netwerk van 

jongeren kan er toe bijdragen dat jongeren in geval van probleemsituaties en/of 

vragen veeleer beroep doen op hun vrienden dan op hun ouders.  
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Terwijl sommige jongeren in hun ouders een eerste aanspreekpunt zien voor ernstige 

zaken zullen anderen veeleer geneigd zijn om bij hun (beste) vrienden te rade gaan, 

zo blijkt in de focusgroepen. We kunnen uit de interviews afleiden dat de vrienden net 

zoals de ouders aanzien worden als personen die men het meest in vertrouwen neemt. 

Toch zijn ook hier opnieuw verdeelde meningen waarneembaar. 

 

In de case van het verregaand druggebruik zouden velen eerder de hulp van andere 

vrienden inroepen in plaats van toe te stappen naar de eigen ouders. Men zou eerder 

geneigd zijn om de ouders van de persoon in kwestie te verwittigen zodat zij verdere 

stappen kunnen ondernemen. De reden waarom men geen beroep zou doen op de 

eigen ouders is dat de kans bestaat dat men niet meer met de persoon in kwestie zou 

mogen omgaan. Een andere reden waarom men in een dergelijke situatie niet de hulp 

van de eigen ouders zou inroepen heeft te maken met het feit dat het om 

vertrouwelijke informatie gaat. Dat is ook de reden waarom er verdeelde meningen 

bestaan onder de jongeren over het al dan niet inroepen van de hulp van andere 

vrienden.  

 

Bram (17): Ik zou de hulp van andere vrienden inroepen. 

 

Noortje (18): Ik zou da nie doen. Als ik weet dat een vriend of vriendin drugs neemt 

dan moet niet iedereen dat weten. Want zo begin het meestal wel hé.  

  

Bram (17): Ge moet ook wel zien aan wie ge da vraagt hé. Als ge een hechte 

vriendengroep zijt dan is da wel nie zo. Als ge nu vaak  met vier vrienden omgaat. 

Dan zou ik da toch vragen.  

 

Noortje (18): Ik zou aan de persoon zelf vragen of ik er met iemand anders over mag 

praten wat betreft de kameradengroep.  

 

Deze uiteenlopende meningen omtrent het al dan niet inroepen van de hulp van de 

eigen vrienden zijn ook merkbaar met betrekking tot de case van de zwangerschap. 

Ook hier zijn er enkelen die hun (beste) vrienden als toeverlaat beschouwen. Maar 

anderen vinden dat hun vrienden op dat gebied niet noodzakelijk over meer kennis en 

ervaring beschikken dan zijzelf. Hierdoor komen de vrienden niet in aanmerking om bij 

hen te rade te gaan., zo halen de jongeren aan. 
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C. De school 

Behalve de ouders en de vrienden, halen de jongeren ook de school aan als instantie 

om informatie te vragen over delicate kwesties. De leerkrachten, maar vooral het 

CLB beschouwen zij als een bron van informatie voor meer gevoelige thema’s of 

probleemsituaties. Op een bepaalde school loopt er een project rond 

vertrouwensleerlingen. Deze leerlingen zijn van mening dat de medewerkers die 

verbonden zijn aan het CLB het best geplaatst zijn om raad te geven, door te verwijzen 

naar andere instanties en psychologische steun te geven in delicate situaties. 

 

D. Andere vertrouwenspersonen 

Met betrekking tot delicate kwesties fungeert de huisdokter in het geval van de 

zwangerschap ook als een belangrijke, en vooral zeer betrouwbare informatiebron voor 

de jongeren. Meerdere malen verwees men tijdens de interviews naar de huisdokter. 

 

Uit de gesprekken met de jongeren kunnen we tevens besluiten dat bepaalde 

hulporganisaties eveneens belangrijke informatiebronnen zijn voor jongeren wanneer 

zij geconfronteerd worden met gevoelige kwesties. In dit geval halen de jongeren het 

JAC aan. Sommigen hebben er met de school een bezoek gebracht. De brochures en 

folders die ze op dat moment hebben gekregen, gebruiken ze ook als een 

informatiebron en geven ze ook aan vrienden die te maken hebben met een delicaat 

probleem. Soms stellen ze ook voor om met deze vriend(in) samen naar het JAC toe te 

stappen. 

 

Ook hulptelefoons worden genoemd als informatiebronnen. De meest genoemde is 

de Kinder- en Jongerentelefoon, gevolgd door de Drugslijn. Er zijn jongeren die weten 

dat er een hulptelefoon voor jongeren bestaat, maar de naam er niet van kennen. 

Toch is niet iedereen overtuigd van deze service. Voorstanders zijn van mening dat 

medewerkers van zulke instanties vaak in contact komen met probleemsituaties en 

daardoor een belangrijke informatiebron zijn. Tevens menen zij dat deze mensen op 

een objectieve wijze de keuzemogelijkheden met de gepaard gaande voor- en nadelen 

die verband houden met een bepaalde probleemsituatie kunnen weergeven. Ook 

denken zij dat de anonimiteit en de onbekendheid van de medewerker van een 

hulptelefoon het voor jongeren ook gemakkelijker maakt om over een probleem te 
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praten. Tegenstanders van deze manier van informatievergaring zijn daarentegen van 

mening dat een hulptelefoon té onpersoonlijk is en verkiezen in een probleemsituatie 

te praten met iemand waarvan ze weten dat die persoon te vertrouwen is. Daarnaast 

veronderstellen zij dat jongeren die beroep doen op dergelijke middelen, weinig 

mensen kennen die hen met kennis van zaken kunnen verder helpen met delicate 

vragen en/of problemen.  

 

Tijdens het gesprek over het drugsgeval in de vriendenkring, komt ook de Drugslijn ter 

sprake. De deelnemers verwijzen in dit geval naar personen in hun omgeving die bij de 

Drugslijn ooit al informatie en advies hebben ingewonnen.  

 

Mijn broer is ook zwaar aan de drugs geweest. En mijn mama heeft toen naar de 
Drugslijn gebeld en zij heeft daar veel informatie over gekregen over hoe ze hem er 
vanaf kunnen helpen. Zij hebben haar toen ook gerustgesteld. Ik zou in dit geval ook 
bellen naar  de Drugslijn. (Kitty, 18 jaar) 
 

 

Ook gespecialiseerde organisaties die zich bezig houden met het bieden van hulp bij 

specifieke probleemsituaties vernoemt men. Afhankelijk van het soort probleem 

waarmee men wordt geconfronteerd of de soort vraag die men heeft, stapt men naar 

de meest geschikte organisatie. Zo wordt naast de huisdokter ook ‘Kind en Gezin’ 

vermeld als een organisatie waar zij te rade zouden gaan bij een eventuele 

tienerzwangerschap.  

 

Op professioneel vlak, worden vakbonden, interim-kantoren en wetswinkels 

aangehaald als voorbeelden van betrouwbare informatiebronnen (in de case waar een 

jongere geconfronteerd wordt met wanbetalingen vanwege een werkgever). Als reden 

waarom men op zulke instanties beroep zou doen, haalt men aan dat de medewerkers 

van dergelijke organisaties door hun opleiding zeer goed geplaatst zijn om iemand in 

een specifieke probleemsituatie te helpen.  

 

E. Peers 

Men is ook van mening dat men veel informatie kan inwinnen bij een persoon die in 

dezelfde probleemsituatie heeft gezeten.   

Ik zou misschien bij mijn broer langsgaan om informatie te vragen. Hij is zelf 

afgekickt, dus hij zal er wel iets over weten. (Ronald, 18 jaar)   
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Zo kan het JAC, volgens sommigen, jongeren in contact brengen met andere jongeren 

die in een soortgelijke situatie hebben gezeten.  

 

F. Internet 

In het algemeen staan de jongeren veeleer negatief tegenover het opzoeken van 

informatie op het internet wanneer het om ernstige zaken gaat. Meermaals komt in de 

gesprekken naar voor dat men aan de betrouwbaarheid en de echtheid van de 

informatie op het internet twijfelt indien het om delicate thema’s gaat. Ook missen de 

jongeren bij deze manier van informatievergaring het persoonlijk contact.  

 

Nele (17): Op internet kunt ge wel informatie opzoeken, maar dat is het dan. Het 
blijft uiteindelijke en computer. Dat is minder persoonlijk.  

 
Sylvia (18):  Ik zou alleszins niet op internet zoeken. Ik zou eerder contact leggen 

met iemand. Bij internet mist ge da persoonlijk contact. Ik denk toch 
dat dat belangrijk is. Op internet staat trouwens ook veel kul. 

 

Hoewel men in het algemeen eerder negatief staat tegenover informatievergaring over 

gevoelige thema’s via het internet, zijn er toch jongeren die op het internet op zoek 

gaan naar achtergrondinformatie. Men gaat in dit geval op zoek naar meer algemene 

informatie (bijvoorbeeld informatie over de gevolgen van een bepaald druggebruik). 

Een minderheid zoekt op het internet ook naar getuigenissen van individuen die in een 

bepaalde probleemsituatie zitten of hebben gezeten waarmee men zelf worstelt, om zo 

te weten te komen hoe anderen hiermee zijn omgegaan zijn. Hier zoekt men de 

vertrouwenspersoon virtueel in cyberspace. 

 
Mieke (17):  Ik zou op internet wel zoeken naar getuigenissen van meisjes die in een 

zelfde situatie hebben gezeten. Ik zou dan niet voor informatie zoeken 
op internet maar op internet kunt ge wel mensen vinden die dat 
hebben meegemaakt en zien hoe zij daarmee zijn omgegaan. 

 

 
Uit de gesprekken blijkt dat jongeren op verschillende manieren informatie op het 

internet opzoeken. Hoewel de jongeren vooral informatie opzoeken via de 

zoekmachine ‘Google’ is dat in mindere mate het geval wanneer ze zich willen 

informeren over ernstige thema’s. Volgens de jongeren biedt Google het voordeel dat 

men zelf een website uit de lijst kan selecteren en dat men ook naar andere websites 
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wordt doorverwezen. Belangrijk te vermelden is dat de jongeren de bron van de 

informatie willen kennen wanneer het om serieuze thema’s gaat. 

 

Livia (17): Ge kunt via Google een trefwoord ingeven en op die manier informatie 
opzoeken. Ge zult dan wel op een site terecht komen die daarover gaat. 
Maar over zo’n dingen op Google zoeken, da vertrouw ik nie. Ik zou 
toch wel willen weten van waar die informatie afkomstig is. Wie weet 
heeft iemand dat voor de grap erop gezet. 

 

Van sommige organisaties waarvan de jongeren weten dat ze daar meer informatie 

kunnen vinden, kennen ze ook de website. Meestal geven ze dan rechtstreeks de 

website in op het internet. Daarnaast zoekt men eveneens naar informatie op de 

website van het JAC. Tevens ontvangen de jongeren via de school en het CLB 

brochures van het JAC waarin ook websites vermeld staan waarop ze meer informatie 

kunnen vinden. Deze websites gebruiken de jongeren eveneens.  

 

G. De media 

Tot slot gebruikt een minderheid van de jongeren ook jongerentijdschriften zoals de 

Fancy en de Flair als informatiebronnen voor ernstige zaken. Vooral de verwijzingen 

naar telefoonnummers die in deze tijdschriften vermeld staan haalt men aan. 

Opvallend is ook dat enkel meisjes dit ter sprake brengen. Ook kunnen we uit de 

interviews afleiden dat men met betrekking tot ernstige onderwerpen ook indirecte 

informatie haalt uit bepaalde televisieprogramma’s, zowel over delicate kwesties als 

over professionele beslissingen.  

 

Inez (18):  In de Fancy staan ook telefoonnummers naar waar ge kunt bellen. En 
op TV ziet ge da ook elke dag wat ge moet doen als ge zwanger zijt of 
drugsverslaafd. 

 
Ron (18): Op Eén is er zo een programma ”Het leven zoals het begint”, daar zie ik 

dan zo wat dokters moeten doen. En zo kom ik daar ook wel meer van 
te weten.  

 

6.3.2 Informatiegaring over vrije tijd 

Bij ernstige vragen fungeren de ouders en de vrienden als de eerste opvangbasis. Uit 

de focusgroepen blijkt dat de vrienden ook een prominente plaats innemen wanneer 

jongeren meer willen weten over vrije tijd en ontspanning, meer specifiek over reizen, 
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concerten of het uitgaansleven in het algemeen. Zo weten ze vooral via vrienden 

wanneer er welke fuif op het programma staat. 

 

Meestal zeggen uw kameraden wel van “ze geven een vat” en dan gade ge gewoon 

mee (Piet, 17 jaar) 

 

Zo brachten de jongeren in een onderzoek van Kind en Samenleving zelf aan dat het 

niet altijd nodig is om iedereen persoonlijk op de hoogte te brengen van lokale 

initiatieven omdat ze dergelijke zaken van hun vrienden horen (Gordts e.a., 2004). 

 

Naast de vrienden haalt men het internet ook aan als een zeer belangrijke bron van 

informatie voor dergelijke zaken. Vroeger onderzoek bevestigt dit (Mortelmans, De 

Reyt, 2003). Hieruit bleek dat entertainment (film, games en muziek) - naast chatten, 

zoeken en e-mailen - een zeer belangrijke inhoud is die jongeren op het internet 

aantrekt. Een aantal voorbeelden van websites waarop zij beroep doen zijn: 

www.fuiven.be, www.fuifbeest.be en www.partyon.be. Dergelijke websites geven 

informatie over de fuiven per gemeente. De jongeren schrijven zich ook vaak in op de 

nieuwsbrieven van discotheken en/of danscafés waar zij vaak naartoe gaan. Op die 

manier weten zij ook wanneer er wat te doen is.  

SMS is een ander voorkomend middel dat discotheken hanteren om de jongeren op de 

hoogte te houden van de evenementen, zo geeft men aan.  

 

Ook via de massamedia, radio en televisie, verwerven de jongeren, naar eigen 

zeggen, informatie over het uitgaansleven en concerten. In dit geval halen zij niet 

alleen specifieke jongerenzenders aan zoals JIM-tv en TMF, maar ook regionale 

televisiezenders. Daarnaast geven de lokale, maar ook landelijke radiostations 

informatie over dergelijke onderwerpen. Zo verwerven de jongeren vooral via de lokale 

radiozenders informatie over fuiven die in de betreffende gemeente worden 

georganiseerd. Via de landelijke radiozenders vangt men ook informatie op over 

concerten. 

  

Behalve de vrienden, het internet en de media halen de jongeren eveneens aan dat de 

affiches die langs de straat en op school verspreid worden ook handige 

informatiebronnen zijn op dat vlak. Ook flyers die op fuiven worden uitgedeeld houden 
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jongeren op de hoogte van het uitgaansleven. Ook met betrekking tot vrije tijd, en 

meer specifiek in verband met op reis gaan, wendt men zich voor meer informatie tot 

specifieke organisaties die zich hiermee bezighouden, zoals reisbureaus. 

 

Deze resultaten zijn niet verwonderlijk wanneer het gaat over vrije tijdsthema’s. In 

geen enkele focusgroep week de discussie dan ook af van deze algemene trend.  

6.3.3 Kwaliteitscriteria 

In het tweede deelproject werd nagegaan welke criteria volgens de informatie-actoren 

van belang zijn om kwaliteitsvolle informatie te vervaardigen. In dit onderdeel bekijken 

we welke aspecten jongeren belangrijk vinden met betrekking tot de informatie die 

voor hen is bedoeld.  

 

Over het algemeen zijn de meest genoemde aspecten overzichtelijkheid, duidelijkheid 

en begrijpbaarheid. Hieruit kunnen we afleiden dat deze criteria voor de jongeren van 

groot belang zijn om al dan niet gebruik te maken van bepaalde websites of andere 

informatieproducten. Volgend fragment is afkomstig uit één van de focusgroepen en 

zet de verschillende ideeën van de groep over kwaliteit op een rij: 

 

Interviewer: Wat vinden jullie belangrijk in de informatie die je in een 
brochure of op een website vindt?  

 
Cathérine (17): Dat die duidelijk is en dat er geen moeilijke woorden in staan, 

mensentaal gebruiken.  
 
Marijke (18): Niet te uitgebreid en geen te lange teksten, da leest ge toch nie 

op ons niveau. 
 
Jirka (17):  Niet te wetenschappelijk 
 
Rob (18):  Dat dat door jongeren geschreven is, dat dat voor ons is. 
 
Marijke (18): Veel schematisch, met puntjes enzo. We hebben rapper die 

puntjes gelezen dan ne doorlopende tekst. Als ik zo’n 
webpagina kies uit Google en da zijn allemaal doorlopende 
zinnen, dan ga ik al direct terug en zoek ik altijd nen andere 

 
Marlies (17): Meestal is da zo dat als ze van die folders ofzo maken dat ze 

heel slim en wetenschappelijk willen overkomen en dat ze 
daarom op een hoog niveau schrijven,ma wij snappen er dan 
wel niks van. 
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Cathérine (18): Nie rond de pot draaien, heel concrete informatie geven “daar 
gaat het over”.  

 
Jirka (17):  Dat de informatie concreet te maken heeft met het onderwerp 

waarover ge informatie zoekt, nie da da allemaal over heel veel 
verschillende onderdelen gaat. 

 
Marijke (18): Ook aangeven waar ge meer informatie kunt vinden, in’t groot 

ne website erop zetten ofzo. Want eer ge die websites hebt 
gevonden in een folderke. Meestal staan die zo ergens in’t klein 
in een hoekske. 

 
In tegenstelling tot de informatie-actoren die ook veel aandacht besteden aan de 

vormgeving van hun informatiemateriaal, komt dat aspect van de informatie nagenoeg 

niet spontaan aan bod in de gesprekken met de jongeren. Een minderheid van de 

jongeren haalt aan dat ze uit de lay-out van een website afleiden of het al dan niet om 

betrouwbare informatie en een professionele website gaat. Volgend citaat toont dit 

aan. 

 

Als ik informatie opzoek, kijk ik ook naar de site zelf. Ge hebt klungelige sites waarvan 
ge denkt dat die niet professioneel zijn en dat die informatie niet echt te vertrouwen is. 
Ik leid dat af uit de overzichtelijkheid. Uit de opmaak ziet ge da zelfs al. Als de pagina’s 
constant een verschillende opmaak hebben dan kunt ge al wel denken dat die nie echt 
professioneel is. (Noortje, 18 jaar) 

 

Niet onbelangrijk hier is de informatie die de jongeren tussen de lijnen door geven over 

hun internetgebruik. Wanneer zij bijvoorbeeld via Google zoeken over een bepaald 

thema waarover men zich wil informeren, bekijken jongeren meestal de eerste 

websites die het programma opgeeft als resultaat. Meestal lezen de jongeren de korte 

stukjes tekst die onder bij de website vermeld staan om te weten of de betreffende 

website al dan niet relevant is. 

 

Ergernissen die in de gesprekken naar boven komen, hebben te maken met het feit dat 

er volgens de jongeren heel wat dezelfde informatie op sommige websites staat. De 

informatie wordt volgens hen gewoon herhaald. Daarnaast stoort men zich ook aan het 

feit dat Google, na het ingeven van een bepaald trefwoord, resultaten weergeeft die 

helemaal niets te maken hebben met het onderwerp waarover zij meer informatie 

wensen. 
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6.3.4 Informatiebehoeften 

In dit onderdeel hebben we aan de deelnemers gevraagd aan welke soort van 

informatie jongeren volgens hen meer nood hebben. Op die manier kunnen we 

onderzoeken of de informatie die momenteel voorhanden is voor de jongeren ook 

overeenkomt met de behoeften van de doelgroep.  

 

Uit de focusgroepen komt naar voor dat de jongeren meer geïnformeerd willen worden 

over verschillende thema’s, zowel over delicate kwesties als over thema’s die verband 

houden met hun toekomstige studie en professionele loopbaan. De jongeren geven 

aan dat het positief zou zijn indien er meer informatie wordt verspreid over thema’s als 

zelfmoord, zelfverminking en scheiding van ouders. Daarnaast zou er, volgens hen, ook 

meer geïnformeerd mogen worden over drugs en criminaliteit. Zo halen sommigen aan 

dat er op hun school nog nooit een drugspreventie werd gehouden of dat het voor 

leerlingen wordt gehouden die er, volgens hen, een te jonge leeftijd voor hebben. Men 

is van mening dat vooral leerlingen van het vijfde en zesde middelbaar geïnformeerd 

moeten worden over zulke thema’s.  

 

Interviewer: Je zei net dat jongeren meer geïnformeerd moeten worden over drugs. 
Kan je dat nog verder uitleggen? 

 
Rob (18) Ik denk dat ze gewaarschuwd moeten worden. Dat als ge iets in uw 

pollen krijgt, dat ge dat dan niet direct moogt aannemen. Informatie 
geven over wat dat met uw lichaam doet, niet in wetenschappelijke 
termen maar meer concreet uitleggen in menselijke taal. Ik denk  dat er 
heel veel mensen in ’t vijfde en zesde middelbaar zitten die er niks 
vanaf weten. 

 

In verband met het thema criminaliteit - en meer specifiek onveiligheid op straat – 

stellen de jongeren dat het belangrijk is om hen te informeren over welk gedrag men 

best kan stellen in een situatie wanneer men door iemand wordt aangevallen. 

 

Hoewel de deelnemers aangeven dat de meeste jongeren doen alsof ze alles weten 

over seksualiteit, menen zij dat hierover zeker nog meer informatie moet worden 

verspreid. Dit thema komt ook bij de jeugdadviseurs vaak terug. Het thema heeft 

tevens een prominente plaats in de onderzoeken van In Petto en de Kinder-en 

Jongerentelefoon (Kinder- en Jongerentelefoon, 2005; Peeters, 2004). 
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Iedereen zegt altijd van “Ah, ik weet er alles van”, ma - ge merkt da toch, ge hoort da 
toch - iedereen weet wel hoe het moet, ma over de gevolgen zoals ziekten en 
voorbehoedmiddelen enzo mag nog meer informatie bestaan. (Marlies, 17 jaar) 

 

Daarnaast menen de jongeren ook dat het belangrijk is dat er op dit vlak meer 

informatie wordt verspreid over waar jongeren terecht kunnen indien ze 

geconfronteerd worden met een zwangerschap of seksueel overdraagbare 

aandoeningen.  

 

Er moet nie echt nog meer algemene informatie over bestaan, ma wel meer informatie 
over verwijzingen naar waar ge terecht kunt. Veel weten wel da ge naar den dokter 
kunt gaan, ma als ze da nie willen dan weten ze nie waar ze nog naartoe kunnen gaan. 
(Robin, 18 jaar) 

 
 

Naast voorgaande thema’s wenst men ook meer informatie over studierichtingen die zij 

in de toekomst willen volgen. Men is van mening dat er voldoende informatie over de 

verschillende studierichtingen bestaat, maar deze zouden dieper uitgewerkt mogen 

worden zodanig dat men een beter beeld kan hebben over de inhoud van een 

opleiding. 

6.4 Focus 3: (massa)media 

Een derde en laatste deelproject in deze fase betrof een korte case studie over de 

wijze waarop de media met informatievragen van jongeren omgaan. Hiermee sluiten 

we aan op wat in de vorige fase zijdelings ter sprake is gekomen: de pers als actor in 

het communicatieproces. Vooral de geschreven pers en in tweede orde de televisie 

worden door jongeren (vooral meisjes bleek uit de focusgroepen) aangeschreven met 

vragen. In de eerste plaats gaan we na over welke themata jongeren vragen stellen 

aan de media en in welke context deze vragen binnenkomen. Daarnaast bekijken we 

kort de kanalen die jongeren gebruiken om contact op te nemen. Tot slot beschrijven 

we op welke wijze de media informatievragen van jongeren behandelen, welke 

aspecten in hun ogen van belang zijn in het antwoord dat zij formuleren naar de 

betrokkenen en of de media al dan niet van mening zijn dat zij een informatietaak te 

vervullen hebben naar jongeren toe. 
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6.4.1 De jongere met zijn informatievraag 

Uit de gesprekken kunnen we twee types van informatievragen onderscheiden 

waarvoor jongeren beroep doen op de media: praktische vragen kunnen 

onderscheiden worden van persoonlijke vragen en problemen.  

 

Praktische vragen zijn vragen die zich toespitsen op de media zelf en hun 

producten. Voorbeelden zijn vragen over programma’s (‘wanneer-wat-waar’-vragen), 

vragen over wedstrijden die door de media worden georganiseerd, vragen over dvd-

uitgaven en promomateriaal, enzovoort. Het overgrote deel van de vragen waarvoor 

jongeren beroep doen op de media bestaat uit praktische vragen.  

 

Persoonlijke vragen en problemen kunnen we opsplitsen in typische 

adolescentvragen: verliefdheden, schoolresultaten en delicate kwesties zoals 

mishandeling of zelfverminking. We nemen aan dat delicate kwesties, in vergelijking 

met adolescente kwesties grotere implicaties hebben voor het persoonlijk en sociale 

welzijn van de jongeren. De respondenten uit de verschillende media geven aan dat zij 

minder te maken krijgen met delicatere kwesties. Dat vermoeden wordt bevestigd door 

de informatie die we in de andere deelfasen verzamelden. Nergens kwam de media 

daar als belangrijkste partner bij zware problemen naar voor.  

 

De mate waarin jongeren beroep doen op de media voor persoonlijke vragen of 

problemen hangt af van de mate waarin dergelijke thema’s in de media aan bod 

komen. Omdat het forum van bijvoorbeeld Maks! zich niet beperkt tot populaire 

cultuur, maar ook persoonlijke thema’s omvat, ontvangen zij wel meer persoonlijke 

problemen en vragen van jongeren. Deze bevinding geldt ook voor JIM-tv. Zij zenden 

het programma ‘Seks&Body’ uit wat een rubriek is waarin jongeren een antwoord 

krijgen op alle vragen waarmee opgroeiende pubers worstelen. Zowel serieuze als 

minder serieuze onderwerpen rond seksualiteit, medische en relationele vragen komen 

hier aan bod. Het is naar aanleiding van dergelijke thematieken dat beide instanties 

persoonlijke vragen en problemen van jongeren ontvangen.  

 

Bij Maks! en JimTv geldt in belangrijke mate dat ook het zelf communiceren over een 

thema, vragen en reacties uitlokt bij de jongeren. Zo informeert Maks! vaak over 
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problemen waarmee jongeren te maken krijgen. In zulke gevallen gaat het zowel over 

adolescent-thema’s als delicate kwesties. Het feit dat zij over dergelijke thema’s 

informeren draagt er, naar eigen zeggen, toe bij dat jongeren met hun persoonlijke 

vragen en problemen tot bij hen komen. Thema’s die vaak terugkomen in de vragen 

van jongeren zijn volgens hen de schoolreglementen in verband met het uiterlijk 

voorkomen, conflicten thuis en met vrienden, seksualiteit, zelfmoord, inspraak en 

participatie. De thema’s waarover de vragen van jongeren handelen en die bij de i-jays 

van JIM-tv terecht komen, gaan voornamelijk over adolescentthema’s en minder over 

delicate kwesties. Een vermoedelijke reden hiervoor, die tevens onze bevinding zou 

staven, kan zijn dat Klasse over een forum rond zelfmoord beschikt waarop jongeren 

hun verhaal kwijt.  

 

In tegenstelling tot Maks! en JIM-tv ontvangen de andere media nagenoeg geen 

persoonlijke vragen en problemen van jongeren. Volgens hen zijn hiervoor 

verscheidene factoren verantwoordelijk. Eerst en vooral meent men dat men voor de 

doelgroep vooral ontspanning betekent. De inhoud die men aanbiedt is dan ook 

voornamelijk gericht op populaire cultuur. Thema’s zoals televisie, film, muziek, 

lifestyle, dating en games worden beklemtoond. Men levert dus, naar eigen zeggen, 

geen thema’s die voor jongeren een aanleiding zou geven om met hun persoonlijke 

problemen aan te kloppen bij hen. Een andere reden die wordt aangehaald, is dat men 

anticipeert op eventuele vragen die kunnen opduiken bij de doelgroep naar aanleiding 

van een bepaalde inhoud. 

 

We reiken hen ook al heel veel automatisch informatie aan. We maken vaak 

dossiertjes over bepaalde grote actuele problemen. Omdat we ergens wel voelen dat 

dat dingen zijn die bij hen leven. Zonder dat daar concrete vragen naar zijn, reiken wij 

hen die informatie al aan. (Kirsten, programmamanager)  

 

Met betrekking tot de afwezigheid van persoonlijke vragen en problemen op de fora 

haalt men het belang van een virtuele identiteit als reden aan. Dat jongeren hun 

persoonlijke problemen op sommige fora niet bespreken, wijt men aan het feit dat 

jongeren veel belang hechten aan hun virtuele identiteit.  
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Hoewel de programma’s van Ketnet vaak gelaagde informatie bevatten die bij hun 

publiek aanleiding zou kunnen geven tot het stellen van vragen, gebeurt dit, naar 

eigen zeggen, nagenoeg nooit.  

 

Zaken die leven bij kinderen betrekken we impliciet bij onze programma’s, vragen 

over verliefdheid of seksualiteit integreren we in fictieprogramma’s. Op die manier 

gaan we daar mee om. Zo lieten we Maggy sterven in Spring. We hadden alle 

medewerkers gemobiliseerd van “Jongens, let op, dat en dat gaan we antwoorden op 

vragen die binnenkomen van kinderen”. Maar van hun kant kwamen er geen vragen. 

Weet je hoe ze reageerden? “Wie gaat er Maggy vervangen?”. (Kirsten, 

programmamanager) 

 

Volgens hen speelt de leeftijd van de doelgroep hierbij een belangrijke rol. Volgens 

Ketnet reageren kinderen, in tegenstelling tot jongeren, op datgene wat zich op één 

bepaald moment concreet voordoet.  

 

Als we het gisteren bijvoorbeeld hebben gehad over muziek, dat is iets wat hen boeit, 

dan gaan plots alle vragen daarover. De soorten mails die we binnen krijgen hebben 

echt te maken met de programma’s die we uitzenden. En dan zijn dat heel praktische 

dingen. (Kirsten, programmamanager) 

 

Naast de thematieken waar de media al dan niet over communiceren, wordt ook het 

eigen imago en dat van de presentatoren naar voor geschoven als mogelijk verklaring 

waarom vragen al dan niet gesteld worden. Tevens speelt ook het al dan niet 

rechtstreeks kunnen contacteren van de presentatoren van televisiezenders een niet te 

verwaarlozen rol. Zo hebben de jongeren bij JIM-tv de mogelijkheid om de i-jays 

rechtstreeks te mailen.  

 

De i-jays hebben een apart emailadres waarnaar de jongeren ook kunnen mailen. Bij 

de i-jays apart komt ook af en toe mail binnen van jongeren. De fans hebben vaak 

een dichtere band met de presentator. De i-jays bij ons kunnen bij wijze van spreken 

de buurjongen of het buurmeisje van de jongeren zijn. Ze zien hen als een 

vertrouwenspersoon en bij hen komen er wel zo van die vragen binnen. (Luc, 

persverantwoordelijke) 
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6.4.2 Informatiekanalen 

Hoewel de informatiekanalen waarvan jongeren gebruik maken afhankelijk zijn van het 

soort vragen die zij hebben, zijn de online kanalen dominant. Vooral internet-fora en e-

mail zijn in trek onder de jongeren als het gaat om communicatie met de media. 

Schriftelijke of telefonische vragen ontvangen de media nagenoeg nooit.  

 

Een centraal communicatiepunt is het belangrijkste kanaal voor jongeren om 

praktische vragen te stellen. Meestal is dat het algemene emailadres van een tijdschrift 

en/of televisiezender. Via dit kanaal komt het merendeel van de vragen binnen.  

 

Voor persoonlijke vragen en problemen spelen de presentatoren en de fora een 

prominente rol. In mindere mate gebruiken de jongeren hiervoor het algemene 

emailadres. Zoals reeds toegelicht, zijn fora in deze context enkel van belang wanneer 

delicate thematieken expliciet in beeld gebracht worden zodat ze jongeren uitnodigen 

om het te hebben over hun persoonlijke vragen en problemen. Het forum van Maks! is 

reeds als voorbeeld genoemd. In het algemeen onthalen de media de fora als 

informatiekanalen positief. Een forum stelt de jongeren immers in staat om elkaar te 

helpen. De vragen van jongeren worden opgevangen door andere jongeren die zijn 

ingelogd op de fora. Bovendien komen de antwoorden van peers, volgens de media, 

geloofwaardiger over. Men is van mening dat jongeren de informatie van peers in 

grotere mate aanvaarden dan de informatie die afkomstig is van een expert. Dit is 

bovendien één van de voordelen van peer education. Zo stelt men dat informatie het 

best wordt aanvaard wanneer de boodschapper herkenbaar is. Aangezien jongeren in 

dezelfde situatie zitten en dezelfde taal spreken zijn de identificatiemogelijkheden met 

de informatiebron optimaal. De kans dat de informatie blijft hangen is dan ook groter 

(In Petto, 2000). 

 

Het forum is sterker dan als we hier een psycholoog zouden zetten die de vragen zou 

beantwoorden. Het is wel uw klasgenoot die bij wijze van spreken antwoordt. Die is 

even oud, die weet het allemaal want die heeft hetzelfde meegemaakt. Hoe meer 

informatie voor jongeren van jongeren en kinderen komt, hoe geloofwaardiger die 

informatie is. (Gert, coördinator) 
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Ook draagt de laagdrempelige werking van een forum bij tot de populariteit ervan 

onder de jongeren. Dit zorgt ervoor dat zowel delicate kwesties bespreekbaar worden 

en dat jongeren hun verhaal kwijt kunnen zonder meer.  

 

Alle fora worden gemodereerd door interne medewerkers. Zij loggen ook vaak in onder 

een fictieve naam die niet geïdentificeerd kan worden met het tijdschrift of de 

televisiezender zodat de jongeren niet op de hoogte zijn van hun aanwezigheid op het 

forum. De moderatoren grijpen in wanneer er scheldwoorden en racistische 

opmerkingen worden gebruikt en wanneer men verkeerde informatie over bijvoorbeeld 

het medium zelf of de programma’s geeft.  

 

Soms maakt men ook gebruik van een gastenboek in plaats van een forum. In dit 

geval kiest men bewust voor een gastenboek omwille van het gebrek aan controle. De 

controle op een forum vormt een zeer belangrijke voorwaarde om effectief over te 

gaan tot het instellen ervan. 

 

Op dit ogenblik is het gastenboek een soort dagboek, nog geen forum. Dat is ook een 

bewuste keuze van ons. Wij willen enkel overgaan tot een forum vanaf het moment 

dat we dat ook zeer gecontroleerd kunnen doen. Het publiek in acht genomen, moet 

je hen beschermen. We controleren de dagboeken ook niet op permanente basis. Bij 

een forum moet je dat wel doen om de dialogen te kunnen volgen. (Kirsten, 

programmamanager) 

 

6.4.3 Behandeling van informatievragen 

De manier waarop de media informatievragen van jongeren behandelen, hangt af van 

de soort vragen die de jongeren hebben. Zoals al is vermeld stellen de jongeren 

voornamelijk via een algemeen emailadres praktische vragen. Uit de analyse komt naar 

voor dat een webredacteur, die het webverkeer beheert, de praktische vragen (over 

programma’s en dergelijke) doorgaans rechtstreeks beantwoordt. Indien een vraag 

niet door de webredacteur kan worden behandeld, dan wordt de vraag naar de 

betrokken verantwoordelijke (bv. een programmamaker) gestuurd, die beter geplaatst 

is om de nodige informatie te verstrekken. 

 



JEUGDINFORMATIEBELEID IN VLAANDEREN 214 

In tegenstelling tot de praktische vragen, worden de persoonlijke vragen en 

problemen op een indirecte wijze behandeld. Hierbij stellen de media de rol van 

externe organisaties centraal. Persoonlijke problemen en gevoelige kwesties worden 

beschouwd als de opdracht van experts die hierin gespecialiseerd zijn.  

 

Het beantwoorden van de zwaardere vragen gebeurt altijd in overleg met de mensen 

waarmee wij samenwerken. Wij hebben altijd experts waarmee wij samenwerken. 

Voor sommige dingen zijn wij ook niet bevoegd en kunnen we niet de juiste 

informatie geven. Dus is het beter dat je daar echt professionele mensen op zet. We 

moeten ons niet de expertise toe-eigenen die we niet hebben. (Luc, 

persverantwoordelijke) 

 

Klasse werkt samen met een specifieke werkgroep die over de nodige expertise 

beschikt om het ‘zelfmoord’-forum te modereren. Bij expliciete hulpvragen komt deze 

werkgroep tussen. Omdat Klasse een hulpforum wil vermijden, formuleert de 

werkgroep de antwoorden niet op het forum zelf, maar rechtstreeks aan de 

betrokkenen via hun emailadres. Indien de werkgroep de antwoorden op het forum 

zelf zou plaatsen, dan creëert men een soort van ‘vraag en antwoord’-forum waardoor 

het forum een deel van zijn betekenis verliest, zo geeft men aan. Jongeren zouden het 

forum immers niet meer beschouwen als een plaats waar zij gewoon hun problemen 

kunnen posten zonder meer. 

 

De manier waarop de media externe instanties betrekken, is uiteenlopend. Meestal 

verwijst men jongeren door naar de betrokken instantie. Een doorverwijzing 

beschouwen de media bovendien als een minimum aan informatie. In die context 

fungeren de media als doorgeefkanalen. Daarnaast doet het zich ook voor, weliswaar 

in mindere mate, dat de media het antwoord van de betrokken instantie zelf naar de 

jongere of het kind terugsturen. In dat geval sturen de media de vraag eerst door naar 

een specifieke instantie vooraleer zij de jongere een antwoord geven. Er bestaan 

tegengestelde meningen over het al dan niet meedelen aan de jongeren dat hun vraag 

werd doorgestuurd. Voorstanders zijn van mening dat dit noodzakelijk is omwille van 

privacyredenen. De jongeren moeten van de doorverwijzing op de hoogte zijn volgens 

hen. Anderen halen het belang van erkenning aan. Men veronderstelt dat het voor de 
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jongere, die hen een vraag heeft gestuurd, van groot belang is dat zij de indruk 

hebben dat de media zelf de vraag hebben behandeld en niet een andere organisatie.  

 

Het was een vraag die zij aan ons stellen omdat ze zin hadden om die aan ons te 

stellen en blijkbaar niet aan iemand anders. Wij vragen dan ook aan onze consulent 

om het antwoord naar ons terug te sturen zodat wij het op ons beurt naar de 

jongeren of het kind kunnen doormailen. (Kirsten, programmamanager) 

 

Met betrekking tot de adolescentvragen is het van belang op te merken dat men 

vragen over hetzelfde thema vaak verzamelt tot één geheel. Alvorens een antwoord te 

geven, vraagt men eerst het advies van een expert. De vragen met het antwoord 

integreren de media vervolgens in hun informatieproduct (het betreffende 

televisieprogramma of een artikel). Ook hier staat dus een indirecte 

communicatiemethode centraal. Bovendien maakt deze werkwijze het mogelijk dat 

men de jongeren, die dezelfde vraag of hetzelfde probleem hebben, maar er niet over 

durven spreken, ook een antwoord kan geven of impliciet kan doorverwijzen naar de 

betrokken organisatie. Tevens wil men de jongeren er op die manier ook op wijzen dat 

zij niet de enige zijn met een bepaalde vraag of probleemsituatie.  

 

Hoewel de dominante werkwijze inhoudt dat de media op een indirecte manier - via de 

hulp van gespecialiseerde instanties - informatie geven aan de jongeren, komt het ook 

voor dat adolescent-kwesties door presentatoren op een directe wijze worden 

behandeld. Dit gebeurt op basis van hun eigen ervaringen en kennis. 

 

Soms krijg ik van die mails zo van “Dit weekend komt er een jongen van 16 jaar bij 

mij slapen. Ik ben wel verliefd op hem, wat moet ik doen, geef me raad.” Bij zo’n 

dingen antwoord ik direct en ga ik uit van eigen ervaringen en een dosis gezond 

verstand. (Robbe, presentator) 

 

Uit de analyse kunnen we afleiden dat de media correctheid als het belangrijkste 

aspect beschouwen in het antwoord dat zij aan de betrokkenen formuleren. Vandaar 

dat men bij serieuze onderwerpen beroep doet op gespecialiseerde organisaties. Een 

ander belangrijk criterium dat men aanhaalt, is dat het antwoord op maat moet zijn 

van de doelgroep. Hiermee bedoelen zij dat de informatie die zij geven bondig, 
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begrijpelijk en vlot geschreven moet zijn. De moeilijkheid die men hierbij ervaart is dat 

men aan de hand van een e-mail niet kan achterhalen welke leeftijd de betrokkenen 

hebben. Volgens hen is dit immers noodzakelijk om op maat gesneden informatie door 

te geven. 

 

Daarnaast besteedt men in mindere mate aandacht aan een aantal uiteenlopende 

aspecten. Zo haalt men zelfhulp aan. Men vindt het belangrijk om jongeren 

instrumenten te geven die hen in staat moeten stellen om hun vragen zelf te kunnen 

oplossen. Op die manier wil men vermijden dat jongeren en kinderen afhankelijk 

zouden worden van externen, in casu de media. Men probeert er eveneens op te letten 

dat men niet belerend overkomt bij de doelgroep. 

 

Je moet hen aanspreken zoals ze zijn. Het is niet de bedoeling om belerend te zijn. 

Het is niet de bedoeling om de volwassene uit te hangen die met zijn vingertje wijst. 

(Kirsten, programmamanager) 

 

Ook besteedt een minderheid aandacht aan de schrijftaal. Het valt sommigen op dat 

de jongeren zeer vaak het dialect gebruiken en dat zij een SMS-stijl hanteren. Dit 

probeert men tegen te gaan door in hun antwoord een correct taalgebruik toe te 

passen. 

6.4.4 De inschatting van de eigen informatietaak 

In het algemeen zijn de media van mening dat, indien zij vragen bij het publiek 

losweken, zij deze vragen ook moeten beantwoorden. Het informeren van jongeren 

behoort volgens hen tot één van hun functies, maar men vindt het geen kerntaak. Zij 

beschouwen zichzelf niet als een eerstelijnshulp of aanspreekpunt voor persoonlijke 

problemen van jongeren. Onder de respondenten bestaan verschillende visies omtrent 

het vervullen van die informatietaak.  

 

Sommigen beperken hun informatietaak in de zin dat zij zich enkel toespitsen op het 

informeren over populaire cultuur. Zij behandelen geen thema’s die voor jongeren een 

aanleiding zouden geven om met persoonlijke vragen of problemen bij hen te rade te 

gaan. In dit geval gaat het om televisiezenders die zich, naar eigen zeggen, enkel met 

jongerenentertainment bezig houden  
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De finaliteit van onze zender is jongerenentertainment. Het is zeker niet onze eerste 
doelstelling om jongeren te gaan informeren over allerlei thema’s die relatiegebonden 
zijn. Met populaire cultuur zijn we wel bezig. En daarover informatie geven is wel één 
van onze prioriteiten. Het is ook onze doelstelling om hierin de nummer één te zijn. 
Meerdere keren per dag krijgen jongeren korte presentaties over films te zien. We 
hebben de hele dag door besprekingen over films, concerten en, festivals en we zenden 
voortdurend interviews uit met artiesten. (Marleen, hoofd van onderzoekseenheid) 

 

Een tweede, iets verder gaande invulling, beschouwt de informatietaak als een 

algemene communicatie. Dit wil zeggen dat men enkel communiceert over problemen 

die jongeren kunnen tegenkomen, maar dat men niet de bedoeling heeft om 

rechtstreeks een antwoord te formuleren op informatieve vragen van jongeren of 

probleemsituaties waarin zij verkeren. Men stelt zich niet te willen profileren als een 

hulporganisatie die actief oproept aan de jongeren om met hun persoonlijke vragen en 

problemen tot bij hen te komen.  

 

Maks! Gaat in zijn zelfdefinitie nog verder en stelt dat jongeren wel met hun 

persoonlijke vragen en problemen tot bij hen moeten kunnen komen. Volgens hen is 

het van belang dat men de jongeren een plaats biedt waar zij terecht kunnen voor 

advies en informatie indien zij een vraag of probleem, van welke aard dan ook, 

hebben. Niet alleen het informatieaspect is, volgens hen, van belang; ook het feit dat 

jongeren hun verhaal gewoon even kwijt kunnen is belangrijk. Zo stelt Maks! een 

forum ter beschikking dat gericht is op zowel adolescente als delicate kwesties. Dit 

leidt er, naar eigen zeggen, toe dat men hen als een aanspreekpunt gaat beschouwen. 

Een gevolg hiervan is dus dat men persoonlijke vragen en problemen van jongeren 

ontvangt die men moet behandelen. Aangezien men ook bij Maks! van mening is dat 

zij op dergelijk vlak over onvoldoende expertise beschikken, verwijst men hen door 

naar gespecialiseerde organisaties. 

 

Relationele en puberteitsvragen en dergelijke, daarin zijn we minder vragende partij 

om de eenvoudige reden dat we daar geen expert in zijn. Dus is het ook niet echt 

onze taak om daar heel diep op in te gaan. We willen hen wel helpen door ze door te 

verwijzen, hen doorsturen naar tele-onthaal mocht er zo’n vraag zijn. Maar we gaan 

de rol van tele-onthaal niet op ons nemen. We zouden het zelfs heel verkeerd doen bij 

wijze van spreken. (Kirsten, programmamanager)  
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6.5 Besluit 

In dit deelproject werd ingezoomd op de jongerenzijde met betrekking tot het 

informatievraagstuk. Nagaan op welke manieren jongeren een antwoord krijgen op 

hun vragen was de hoofddoelstelling van deze onderzoeksfase.  

Elke jongere heeft wel eens vragen, maar niet iedereen doet er iets mee. Sommigen 

blijven met hun vragen rondlopen, anderen treden er mee naar buiten en kunnen 

kiezen tussen heel wat mogelijkheden om informatie te vergaren. Zo doen sommige 

jongeren beroep op andere jongeren, sleuteljongeren. Deze sleuteljongeren zijn 

jongeren die een zeker maatschappelijke “informatie”engagement op zich nemen. Het 

formuleren van een vraag aan een andere jongere houdt een informatieproces in. De 

inschatting van de ernst van het probleem of de vraag staat in dit proces centraal. Dit 

beïnvloedt de verdere afhandeling van de vraag of het probleem.  

Daarnaast zijn er ook jongeren die zelf een antwoord zoeken op hun vragen en 

hiervoor niemand raadplegen. In dit geval is er niet noodzakelijk sprake van een 

communicatieproces.  

De manier waarop jongeren informatie vergaren hangt af van de graad van het 

probleem. Zo wordt er in het geval van de sleuteljongeren een onderscheid gemaakt 

tussen informatieve vragen en ernstige problemen. In het geval van de niet-

sleuteljongeren spreken we dan weer van delicate en professionele kwesties enerzijds 

en van vrije tijd anderzijds.  

Bij informatieve vragen en vrije tijd primeert het internet als informatiebron. In de 

meeste gevallen zoeken de jongeren via de zoekmachine Google naar de gewenste 

informatie. Informatiebrochures zijn, in vergelijking met het internet, minder in trek. 

Bovendien worden deze informatieproducten enkel gebruikt door de jeugdadviseurs. 

Hun opleiding speelt in dit geval ongetwijfeld een belangrijke rol. De jongeren 

beschouwen ook hun vrienden als belangrijke informatiebronnen als zij meer willen 

weten over het uitgaansleven. Ook de massamedia, radio en televisie, spelen hierin 

een rol.  

Daar waar de jongeren bij informatieve vragen en vrije tijd voornamelijk beroep doen 

op het internet, hebben de jongeren in het geval van informatievergaring over delicate 

en professionele kwesties veeleer een negatieve houding tegenover het internet als 

informatiebron. Zo twijfelt men aan de echtheid en de betrouwbaarheid van de 

informatie die men via dit medium verkrijgt. De sleuteljongeren maken in zulke 
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gevallen eerder gebruik van hun persoonlijke ervaringen. Ook vragen ze raad aan 

andere sleuteljongeren. Bovendien spelen zij in dit geval veeleer met de vraag of ze 

zelf zullen reageren of doorverwijzen. Duidelijk is dat de sleuteljongeren in de mate 

van het mogelijke zelf proberen om vragen van jongeren te behandelen totdat een 

zekere grens is bereikt. Er is een duidelijk ankerpunt waarop zij zich richten. Bij de 

jeugdadviseurs fungeert het JAC als ankerpunt, bij de jeugdraadleden zijn dat de 

jeugdconsulenten. Eén van de belangrijkste conclusies is dus dat de intermediairen een 

zeer belangrijke rol spelen voor de jongeren bij informatievergaring over gevoelige 

onderwerpen. Zo gaan ook de niet-sleuteljongeren bij delicate kwesties te rade bij de 

naaste omgeving. De ouders en de vrienden spelen een zeer prominente rol. Ook de 

school – de leerkrachten en het Centrum voor Leerlingen Begeleiding – en de 

huisdokter beschouwen de jongeren als belangrijke informatiebronnen. In beperkte 

mate halen de jongeren een JAC en hulptelefoons aan als instanties om informatie in 

te winnen over gevoelige thema’s. Zelden doen de jongeren beroep op de massamedia 

om informatie te verkrijgen over delicate kwesties. Dit blijkt tevens uit de analyse van 

de media. Hieruit kunnen we besluiten dat de jongeren de media voornamelijk 

raadplegen wanneer zij praktische vragen – zaken die zich toespitsen op de media en 

hun informatieproducten zelf – hebben. Persoonlijke vragen komen in zeer beperkte 

mate voor.  

 

Wat de informatiebehoeften betreft, kunnen we besluiten dat de nadruk in de eerste 

plaats op seksualiteit ligt. Hoewel er heel wat informatie bestaat over seksualiteit, zijn 

de jongeren van mening dat zij hierover nog meer geïnformeerd moeten worden. 

Zowel informatie over anticonceptie, soa’s, als informatie over hulpverlening ingeval 

van zwangerschappen is volgens de jongeren nodig. Daarnaast zijn ook automutilatie 

en zelfmoord veelvoorkomende thema’s die onder de jongeren ter sprake komen en 

waarvan zij denken dat hierover meer informatie moet worden verspreid. Ook wensen 

de jongeren enerzijds meer algemene informatie over de te volgen studierichtingen na 

het middelbaar onderwijs op jongere leeftijd. Anderzijds vragen zij meer diepgaande 

informatie over de verschillende studierichtingen. Ook stellen de jongeren zich vaak 

vragen over wat hun plaats is in de samenleving. Hierover en tevens over 

hulpverlening en druggebruik wensen zij meer informatie.  

 





 

 

7 Besluit en aanbevelingen 

 

 

 

 

 

 

Met het oog op een samenhangend en territoriaal gespreid informatiebeleid voor 

kinderen, tieners en jongeren werd dit inventariserend en verkennend onderzoek 

uitgevoerd. Om de vooropgestelde onderzoeksvragen te beantwoorden werd het 

onderzoek onderverdeeld in drie verschillende deelprojecten die elk met een eigen 

onderzoeksbenadering een antwoord bieden op deze onderzoeksvragen. In het besluit 

wordt weergegeven binnen welke beleidsdomeinen expliciete informatie-initiatieven 

naar jongeren worden aangestuurd. Ook wordt er uitgebreid toegelicht hoe het 

concept ‘jeugdinformatie’ door de actoren wordt begrepen en in welke zin deze 

omschrijving overeenkomt met de definitie die Eryica vooropstelt. Vervolgens komt het 

participatieaspect aan bod en meer bepaald de wijze waarop de doelgroep zelf wordt 

betrokken bij het informatieaanbod. Ten vierde wordt een antwoord gegeven op de 

vraag of de informatie terecht komt bij de kinderen en jongeren waarvoor ze bedoeld 

is. Tot slot worden de door de informatie-actoren vooropgestelde rollen die de 

overheid zou moeten opnemen kort toegelicht. 

 

Het eerste deelproject bestond uit het inventariseren van de informatie die 

voorhanden is voor jongeren, tieners en kinderen. Er werd een veldbeschrijving 

gemaakt van alle informatie-actoren, die op de verschillende bestuursniveaus instaan 

voor jongereninformatie. Hierbij werd enkel aandacht besteed aan de informatie-
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actoren wiens kerntaak bestaat uit het overbrengen van informatie. Voorbeelden zijn 

de Jongeren Informatie Punten (JIP’s), In Petto, de Jongeren Advies Centra (JAC’s), 

Maks! en Yeti. Jeugdconsulenten bijvoorbeeld zullen jongeren wel verder helpen als zij 

met vragen zitten maar het verspreiden van informatie is niet hun hoofddoelstelling. 

 

De doelstellingen die in deze fase centraal staan, zijn enerzijds het in kaart brengen 

van de meest prominente informatie-actoren in het jeugdinformatieveld en anderzijds 

het nagaan van informatiethema’s waarover informatie-initiatieven worden opgezet.  

Behalve de informatieaanbieders en de themata, werd er ook weergegeven welke de 

meest gebruikte informatiekanalen op dit veld zijn. Tevens werd onderzocht in welke 

mate het informatieaanbod op het lokale niveau verschilt van het aanbod op het 

bovenlokale bestuursniveau. Om deze doelstellingen te bereiken werd er gebruik 

gemaakt van een kwantitatieve onderzoeksmethode. 

 

Het tweede deelproject richt zich naar de gekende en duidelijk 

identificeerbare informatie-actoren. In deze onderzoeksfase werd gefocust op hun 

opvatting over het concept ‘jeugdinformatie’ en het Vlaamse jeugdinformatiebeleid. 

Ook werd onderzocht welke kwaliteitscriteria men met betrekking tot het 

informatieaanbod belangrijk vindt, hoe men de kwaliteit van het informatiemateriaal 

waarborgt en beoordeelt. Naast het kwaliteitsbeleid, werd ook hun kijk op de 

participatie van de doelgroep aan het informatieaanbod in beeld gebracht alsook de 

verschillende manieren waarop de doelgroep wordt betrokken bij het 

informatieaanbod. Met behulp van kwalitatieve diepte-interviews werden deze 

doelstellingen gerealiseerd. 

 

Tot slot werd in het derde deelproject ingezoomd op de meest centrale doch 

minst identificeerbare actor in het informatienetwerk: de jongere zelf. Zowel uit de 

Kliksons-studie als uit het eigen communicatie-onderzoek in Anwerpen (Kaesemans, 

2001; Mortelmans, De Reyt, 2003) blijkt dat de officiële instanties onder de jongeren 

amper gekend zijn. Jongeren vragen en krijgen voornamelijk informatie van andere 

jongeren. De belangrijkste doelstelling van deze laatste onderzoeksfase is bijgevolg het 

in kaart brengen van de vraag- en aanbodszijde van informatie bij de jongeren zelf. 

Verschillende onderzoeksbenaderingen worden gehanteerd om een diepgaand beeld te 

krijgen op de jongerenzijde. 
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In de eerste plaats werden diepte-interviews afgenomen van sleutel-jongeren. Deze 

groep jongeren definieerden we als jongeren die een zeker maatschappelijk 

“informatie”engagement op zich hebben genomen. Het zijn jongeren die 

informatievragen van andere jongeren krijgen en informatie voor andere jongeren 

verwerken en hierover communiceren. Deze onderzoeksbenadering stelde ons in staat 

om het informatieproces tussen de sleutel-jongeren en andere jongeren te 

onderzoeken. Zowel de vraagzijde  als de aanbodzijde werd bekeken. Meer bepaald 

werd onderzocht van wie de sleutel-jongeren vragen ontvangen, op welke manier de 

sleutel-jongeren informatie inwinnen en de vragen en/of problemen behandelen alsook 

de kanalen die gedurende het informatieproces worden gehanteerd. Tevens werd ook 

onderzocht welke informatiebehoeften onder de jongeren leven. 

 

Een tweede onderzoeksmethode die het mogelijk maakte om een diepgaand beeld te 

verwerven over hoe jongeren omgaan met informatie is het organiseren van 

focusgroepen bij niet-sleuteljongeren. Verondersteld werd dat niet alle jongeren met 

hun vragen en/of problemen naar jeugdadviseurs stappen. Sommigen verkiezen zelf 

een antwoord te zoeken op hun vragen. De bedoeling was om na te gaan hoe zij 

informatie vergaren en verwerken. Ook werd ingegaan op hun informatiebehoeften.  

Belangrijk op te merken is dat een beperkt aantal jongeren werden geïnterviewd. Het 

is geen representatieve steekproef voor de Vlaamse jongeren. Enige voorzichtigheid 

met betrekking tot de conclusies is dan ook aangewezen. Desalniettemin kunnen ze 

een indicatie zijn van het informatiezoekgedrag van jongeren. 

 

Een laatste benadering van dit deelproject betrof een case studie over de rol van de 

media in het informatieproces. Om dit na te gaan werden diepte-interviews afgenomen 

bij een aantal televisiezenders en tijdschriften. Eerst en vooral werd nagegaan met 

welke soort vragen jongeren aankloppen bij de media. Ook werd nagegaan welke 

kanalen de jongeren gebruiken om hun vragen te stellen. Daarnaast werd een beeld 

geschetst van de wijze waarop de media informatievragen van jongeren behandelen. 

Ten slotte werd hun opvatting over het al dan niet vervullen van een informatietaak 

naar de jongeren toe kort toegelicht.  
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7.1 Resultaten van het onderzoek 

Uit de inventarisatie van het jongereninformatieveld kon worden afgeleid dat er 

momenteel heel wat informatie voorhanden is voor jongeren. De informatieaanbieders 

zijn voornamelijk landelijke actoren die hoofdzakelijk in grote steden zijn gelegen.  

De onderzoeksresultaten van het eerste deelproject maken duidelijk dat de informatie 

op het bovenlokale niveau uit een ruim spectrum aan thema’s bestaat. Zo handelt het 

informatieaanbod voornamelijk over maatschappijgerelateerde thema’s, jeugdwerk, 

cultuur, seksualiteit, gezondheid, genotmiddelen, toerisme, mobiliteit en werk. In 

tegenstelling tot het informatieaanbod op het bovenlokale niveau is het 

informatieaanbod op het lokale niveau veeleer gefocust op vrije tijd, de lokale 

jeugddienst en de jeugdraad. Naar het bestuursniveau doet er zich dus een sterke 

afwijking voor wat de thema’s betreft waarover het informatieaanbod handelt. 

Met betrekking tot de informatiedragers kunnen we besluiten dat schriftelijke 

informatieoverdracht de meest voorkomende vorm is. Vooral de informatiebrochures 

en de folders worden zeer veel gebruikt. Ook bestaat er een belangrijke hoeveelheid 

elektronische informatieproducten. Uit de analyse is immers gebleken dat elektronische 

informatieverstrekking het op één na meest voorkomend middel van 

informatieoverdracht is. Binnen deze categorie wordt er opmerkelijk meer informatie 

verspreid via websites dan met behulp van een cd-rom, e-tijdschriften en e-

nieuwsbrieven. Uit deze bevinding zouden we kunnen veronderstellen dat er zich een 

stijgende tendens voordoet in het gebruik van elektronische informatiemedia.  

 

 In het tweede deelproject werd een onderscheid gemaakt tussen de algemene 

informatieverstrekkers en de jeugdgerichte organisaties. De jeugdgrichte organisaties 

hebben jongeren als doelgroep. Hun “core business” bestaat uit het verstrekken van  

informatie naar deze bevolkingsgroep. Zij informeren zowel over een breed spectrum 

aan thema’s als over één of een beperkt aantal onderwerpen. De algemene 

informatieverstrekkers hebben daarentegen een algemeen publiek voor ogen waarvan 

de jongeren een subgroep vormt. Informatieverstrekking naar jongeren behoort tot 

één van hun doelstellingen, maar is niet hun hoofddoelstelling. De algemene 

informatieverstrekkers concentreren zich voornamelijk op één specifiek thema. Deze 

typen van organisaties verschillen in hun visie omtrent het concept 

‘jeugdinformatie’. De jeugdgerichte organisaties hebben een meer gefundeerde kijk 
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op dit begrip. Toch lijken zij zelf te worstelen met dit concept. Uit de analyse komt 

immers naar voor dat zij ‘jeugdinformatie’ vaak onduidelijk definiëren of geen idee 

hebben hoe het te omschrijven. Dat er bij de jeugdgerichte organisaties zelf 

onduidelijkheid bestaat over het concept kan men afleiden uit de tegenstellingen die 

naar voor komen bij het bepalen van het begrip (jeugd)informatie. Zo geeft men 

enerzijds een negatieve definitie door de grenzen van informatie in hun antwoorden te 

benadrukken. Informatie is geen vorming, noch sensibilisatie. Vorming en sensibilisatie 

houden informatie in, maar deze concepten overstijgen het begrip informatie. 

Informatie is ook geen advies en hulpverlening. Advies en hulpverlening behoren 

veeleer tot de welzijnssfeer. In dit opzicht wordt jeugdinformatie gedefinieerd als het 

geven van inlichtingen en het verduidelijken van feiten zodat jongeren zelf een 

antwoord kunnen vinden op hun vragen.  

Anderzijds beschrijven de jeugdgerichte organisaties het concept “jeugdinformatie” op 

een positieve manier doordat ze er de eigenschappen van beklemtonen. Zo houdt 

informatie meer in dan pure kennisoverdracht. Jeugdinformatie moet in dit opzicht 

ruimer worden geïnterpreteerd en bestaat in deze context wél uit vorming en 

sensibilisatie. Een zeer ruime definitie van jeugdinformatie omschrijft dit begrip als alle 

informatie die bestemd is voor jongeren.  

Daarnaast wordt aangehaald dat jeugdinformatie een middel is om een bepaalde 

doelstelling te bereiken alsook een noodzakelijk aspect om jongeren bewust te maken 

van een aantal zaken en een gedragsverandering mogelijk te maken. 

Dat de jeugdgerichte organisaties een meer diepgaande kijk hebben op 

jongereninformatie kan worden afgeleid uit het feit dat zij het belang van jongeren in 

jeugdinformatie centraal stellen. Zij benadrukken dat jeugdinformatie een offensieve 

aanpak inhoudt waarbij men moet uitgaan van de kracht en mogelijkheden van 

jongeren. De informatie moet betrekking hebben op de leefwereld van de jongeren en 

de betrokkenheid van de doelgroep is hierbij noodzakelijk. Deze aspecten worden ook 

door Eryica benadrukt in hun principes van het Europese Handvest voor 

Jongereninformatie. Een belangrijke voorwaarde waaraan jongereninformatie volgens 

Eryica moet voldoen is namelijk dat het informatieaanbod gebaseerd moet zijn op de 

vragen en de behoeften van de jongeren. Daarnaast staat Eryica, net als de 

jeugdgerichte organisaties, een integraal beleid voor met betrekking tot 

jeugdinformatie.  Dit wil zeggen dat jongereninformatie alle thema’s moet omvatten 

die in het belang zijn van jongeren. Ook moet het aanbod continu in ontwikkeling zijn 



JEUGDINFORMATIEBELEID IN VLAANDEREN 226 

om nieuwe thema’s te behandelen. Bovendien stelt Eryica ook het participatieaspect 

centraal in jeugdinformatievoorziening. Uit de analyse kunnen we besluiten dat 

jongerenparticipatie, vanuit het standpunt van de jeugdgerichte organisaties, eveneens 

als een zeer belangrijk criterium wordt beschouwd waaraan jeugdinformatie moet 

voldoen. Dit blijkt uit de definitie waarbij men ervan uitgaat dat informatie en 

participatie complementair zijn. Men kan geen op maat gesneden informatie 

produceren zonder de doelgroep te betrekken en men niet kan participeren zonder 

geïnformeerd te zijn. Informatie vormt dus de basis voor participatie en omgekeerd. 

 

De grootste breuklijn tussen de algemene informatieverstrekkers en de jeugdgerichte 

organisaties doet zich voor op het vlak van jongerenparticipatie.  

Uit de analyse kunnen we besluiten dat de jeugdgerichte organisaties de jongeren als 

een actieve doelgroep beschouwen en hen op een actieve wijze in het 

informatieaanbod betrekken. De betrokkenheid van jongeren speelt volgens hen een 

voorname rol en dit zowel in het proces voordat het product wordt ontwikkeld 

(behoefteonderzoek), tijdens de ontwikkeling van een product (inhoudsbepaling, 

vormgeving) als in het proces nadat het product werd ontwikkeld (beoordeling: pré- en 

posttesten). Dat de participatie van de doelgroep bij jeugdinformatie hoog in het 

vaandel wordt gedragen bij de jeugdgerichte organisaties blijkt uit hun soms 

verregaande participatievormen. Niet alleen spreken zij de doelgroep rechtstreeks aan 

bij de inhoudsbepaling en de beoordeling van de kwaliteit van het informatiemateriaal. 

Zij laten jongeren ook actief deelnemen in de productie van het informatiemateriaal. 

Ook het initiatief van de jeugdadviseurs wijst op een intensief informatie-participatie 

beleid bij de jeugdgerichte organisaties.  

In tegenstelling tot de jeugdgerichte organisaties beschouwen de algemene 

informatieverstrekkers de jongeren veeleer als een passief publiek. Zij staan bijgevolg 

een eerder passieve vorm van jongerenparticipatie voor. De jongeren worden door hen 

voornamelijk als toetsinstrument aanzien. Vaak beperkt de betrokkenheid van de 

doelgroep zich dan ook tot een (in)directe en/of informele feedback. Dit is niet 

onlogisch gezien het gemengd publiek tot wie de algemene informatieverstrekkers zich 

richten.  

 

 Met betrekking tot het bereik van de doelgroep kunnen we besluiten dat de 

informatie-actoren menen dat zij niet alle jongeren bereiken. Zij schuiven de 
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onbereikbaarheid van de bijzondere doelgroepen naar voor. De informatie-actoren 

ervaren een aantal hindernissen om informatie te verstrekken naar de bijzondere 

doelgroepen. Zo ontbreekt hen de nodige kennis om informatieoverdracht naar deze 

groepen mogelijk te maken. Een verfijning naar de bijzondere doelgroepen moet, 

volgens de actoren, gebeuren in samenwerking met meer gespecialiseerde instanties 

die zich richten naar de bijzondere doelgroepen. Ook de onderzoekers uit deze studie 

hebben veel moeilijkheden ervaren met de zoektocht naar informatie gericht naar 

bijzondere doelgroepen en in het bijzonder met informatie gericht naar allochtone 

jongeren. Niet alleen is weinig informatie beschikbaar, ook en vooral zijn de 

koepelverenigingen vaak moeilijk bereikbaar en weinig responsief.  

Een andere moeilijkheid die informatie-actoren ervaren, is van financiële aard. Om 

aparte informatieproducten voor specifieke subgroepen aan te maken moet men 

immers andere subsidiekanalen zoeken. En dit is volgens de actoren zeker niet evident. 

Hoewel we kunnen besluiten dat de informatie-actoren in het algemeen van mening 

zijn dat zij de jongeren bereiken, blijkt uit de gesprekken in de focusgroepen dat het 

schriftelijk informatiemateriaal van de actoren nauwelijks wordt aangehaald als middel 

om een antwoord te vinden op hun vragen. Bij informatieve vragen speelt voornamelijk 

het internet een zeer belangrijke rol. Het schriftelijk informatiemateriaal van de 

informatie-actoren wordt nagenoeg nooit aangehaald door de jongeren. Bij delicate 

kwesties speelt de naaste omgeving een zeer belangrijke rol en is het internet 

verwaarloosbaar. Ook hulpverlening komt bij de meer serieuze kwesties aan te pas. In 

dergelijke gevallen wordt het JAC en het informatiemateriaal van de actoren wel 

aangehaald, maar in beperkte mate. 

  

In het tweede deelproject kwam naar voor dat de informatie-actoren de 

toegankelijkheid van de informatie op zowel inhoudelijk niveau als op het gebied 

van de vormgeving zeer belangrijk vinden. Op maat gesneden informatie kan enkel 

maar tot stand komen wanneer men een eenvoudig taalgebruik hanteert. Toch kunnen 

we uit de focusgroepen met de jongeren zelf afleiden dat zij van mening zijn dat men 

een te moeilijk taalgebruik hanteert. Ook moet de informatie, volgens de informatie-

actoren beknopt en overzichtelijk gehouden worden. Deze mening wordt ook door de 

jongeren gedeeld. Toch vindt de doelgroep vaak weinig overzichtelijk informatie terug 

op het internet. De bewering van de actoren dat de vormgeving van het 
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informatiemateriaal de eerste indruk van de jongeren bepaalt, vindt weinig weerklank 

bij de doelgroep zelf.  

 

Betreffende het overheidsbeleid kunnen we besluiten dat de actoren 

verschillende rollen voor de overheid zien weggelegd.  

De informatie-actoren vinden het belangrijk dat de overheid haar coördinerende rol 

blijft opnemen. Een ondersteunend kader bieden waarin de actoren de nodige 

middelen en mogelijkheden krijgen om hun taak uit te voeren, beschouwt men als één 

van de belangrijkste taken van de overheid ten aanzien van het informatiebeleid. 

Ook stellen de actoren een kwaliteitscontrolerende rol centraal met voldoende 

aandacht voor de betrokkenheid van jongeren aan het informatieaanbod als 

kwaliteitscriterium. Het is aan de overheid om te bepalen wat het begrip 

‘jeugdinformatie’ specifiek inhoudt en aan welke kwaliteitscriteria het aanbod moet 

voldoen. Het waarborgen van de kwaliteit zien de informatie-actoren hierbij ook als 

een belangrijke taak. 

Daarnaast wenst men dat de overheid een structurerende rol op zich zal nemen. Het 

opstellen van een inventaris van alle organisaties die zich bezig houden met 

jeugdinformatie en deze up-to-date houden, haalt men aan om hieraan tegemoet te 

komen. Om het pluralisme te bewaren zou de overheid een bemiddelende rol moeten 

spelen. Zo kan de concurrentie tussen de informatie-actoren worden getemperd en 

afstemming tussen de actoren worden gecreëerd. 

Opdat alle jongeren geïnformeerd zouden worden, is het van belang dat de jongeren 

op verschillende wijzen geïnformeerd worden. In die zin is er voor de overheid tevens 

een democratiserende rol weggelegd. De overheid kan best een “en en beleid” voeren 

naar de informatiekanalen toe om ervoor te zorgen dat alle jongeren toegang krijgen 

tot de informatie. Een communicatiemix staat hierbij centraal alsook een voortdurend 

terugkerend informatieaanbod. De overheid moet zich, volgens de respondenten, niet 

beperken tot een vraag en aanbod, maar ze dient proactief op te treden. Ze heeft dus 

ook een rol in de continuïteit. 

Tevens staat een integrerende rol voor de overheid centraal. Het is een taak van de 

overheid om ervoor te zorgen dat de hokjespolitiek wordt weggewerkt. In de plaats 

daarvan zou ze een holistische benadering moeten voorstaan. Jeugdinformatie zou in 

alle beleidsdomeinen geïntegreerd moeten worden zodat er een grensoverschrijdende 

intersectorale samenwerking op de verschillende bestuursniveaus tot stand kan komen. 
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Tot slot werd ook een educatieve rol aangehaald voor de overheid. Er bestaat een 

tekort aan begeleiding bij de informatievergaring en de verwerking ervan. Men vindt 

het belangrijk dat de jongeren leren omgaan met informatie. 

7.2 Beleidsaanbevelingen 

De bevindingen van voorliggend onderzoek nopen ons tot slot tot een reflectie over de 

verdere uitbouw van het beleid. Op basis van de onderzoeksresultaten van voorliggend 

onderzoek worden een aantal beleidsaanbevelingen geformuleerd. 

Uit het onderzoek blijkt dat er nood is aan een coördinerend orgaan dat voldoende 

ondersteuning biedt aan de spelers op het veld alsook instaat voor structuur en 

afstemming tussen de informatie-actoren. Tijdens het onderzoek werd hieraan reeds 

gevolg gegeven door de oprichting van het Vlaamse Informatiepunt (VIP) (JBP, 2006; 

XXX, 2005). De Vlaamse overheid en tevens de informatie-actoren - zo blijkt uit 

voorliggend onderzoek - zijn van mening zijn dat deze instantie ook een aantal andere 

functies op zich zou kunnen nemen. Zo ziet men tevens een kwaliteitscontrolerende 

taak voor het VIP weggelegd. Dat de beleidsaanbevelingen gebaseerd zijn op deze 

beslissing is een logisch gevolg. 

 

7.2.1 In welke mate en op welke wijze kan de overheid toezien of er 

voldoende informatie wordt aangeboden en of de informatie 

voldoende op maat wordt aangeboden? 

 

In het onderzoek kwam naar voor dat de informatie-actoren verschillende rollen zien 

weggelegd voor het Vlaams informatiepunt. Meer bepaald bestaat er een tweedracht 

over de rol van het VIP. Er werd reeds bepaald dat de centrale doelstelling van het VIP 

bestaat uit de verspreiding van de informatie naar de lokale Jongeren 

Informatiepunten (de JIP’s). Het VIP is dus zeer goed geplaatst om in te staan voor de 

regie van het jeugdinformatienetwerk. Een inventaris van het informatieaanbod 

opstellen en deze continu actualiseren zou een taak kunnen zijn voor het VIP. Op die 

wijze kan de overheid nagaan of er voldoende informatie wordt aangeboden aan de 

doelgroep. Bovendien kan de overheid zo ook overlappingen in het informatieaanbod 

tegengaan.  
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Behalve de regie, is er voor het VIP ook een rol weggelegd in de sturing van het 

informatienetwerk. Het VIP zou ook een kwaliteitscontrolerende rol op zich kunnen 

nemen. Meer bepaald zou het VIP een kwaliteitslabel en kwaliteitsnormen kunnen 

ontwikkelen waaraan de informatie-actoren dienen te beantwoorden. Op die manier 

kan de overheid er op toezien dat informatie wordt aangeboden die voldoende op maat 

is van de doelgroep en dit zowel naar inhoud, vormgeving en distributie. Met 

betrekking tot de bepaling van de kwaliteitsnormen zou de overheid het onderscheid 

tussen de jeugdgerichte informatie-actoren en de algemene informatieverstrekkers in 

acht kunnen nemen. Het informeren van jongeren is immers de “core business” van de 

jeugdgerichte organisaties. De algemene informatievertrekkers richten zich 

daarentegen tot een gemengd publiek, waarbij de jongeren een subgroep vormen. 

Bijgevolg zou de overheid een verschil in het kwaliteitslabel kunnen hanteren 

tegenover de jeugdgerichte en de algemene informatieverstrekkers. 

Opdat de informatie op maat wordt gemaakt van de doelgroep, dient de betrokkenheid 

van de doelgroep bij de totstandkoming en verspreiding van de informatie opgenomen 

te worden als kwaliteitscriterium. Daarnaast kan de overheid samen met haar partners 

in het veld tot een duidelijke definitie van jeugdinformatie komen en weergeven wat 

jongeren informeren concreet inhoudt. Naast de “regisseur” is het VIP dus ook de 

kwaliteitscontroleur.  

 

Om te kunnen achterhalen of de informatie-actoren al dan niet tegemoet komen aan 

de vooropgestelde kwaliteitscriteria en om na te gaan hoe dit in de praktijk gebeurt, 

kan aan de informatie-actoren gevraagd worden een kwaliteitsplan op te stellen dat 

hun kwaliteitsbeleid duidelijk in kaart brengt. Zij kunnen zij aangeven op welke manier 

tegemoet wordt gekomen aan de kwaliteitsnormen die het VIP vooropstelt. Een aantal 

informatie-actoren zijn hier reeds mee gestart.  

7.2.2 Welke zijn indicatoren om in Vlaanderen in de toekomst de 

noodzakelijke en minimale kwaliteiten van de 

jongereninformatie te bepalen. 

Uit het onderzoek komt naar voor dat de inbreng van de doelgroep bij het 

informatiemateriaal als een zeer belangrijk kwaliteitscriterium wordt beschouwd. Vaak 

beperkt de inbreng van de doelgroep zich tot het geven van feedback, zo blijkt uit het 
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voorliggend onderzoek. Feedback van jongeren bij de beoordeling van het 

informatiemateriaal wordt door de actoren als een belangrijk aspect ervaren. Sommige 

actoren beperken zich vaak tot informele en indirecte feedback van jongeren. In 

tegenstelling tot de algemene informatieverstrekkers verkrijgen de jeugdgerichte 

informatie-actoren ook op een gestructureerde wijze feedback van de doelgroep. Om 

op maat geneden informatie te produceren, is het belangrijk om de stem van de 

doelgroep te laten horen. De inbreng van de doelgroep in de totstandkoming van de 

informatie is dus noodzakelijk.  

 

Om informatie op maat van jongeren aan te maken is het van groot belang dat 

jongeren geïnformeerd worden over thema’s die hen aanspreken en waaraan er 

behoefte is. Het voorliggend onderzoek is hier gedeeltelijk een aanzet toe geweest. Op 

kwalitatieve wijze werd onderzocht welke informatiebehoeften bestaan onder de 

jongeren. Maar de hoofddoelstelling van het voorliggend onderzoek was het in kaart 

brengen van de processen van informatiegaring en verspreiding bij de doelgroep. Een 

zicht geven op de thema’s waarover jongeren geïnformeerd willen worden, is een 

ander soort vraag waarop wij op basis van dit onderzoek geen sluitende antwoorden 

kunnen geven. Hiervoor is een representatief kwantitatief behoefteonderzoek nodig. 

Om na te gaan op welke wijze jongeren geïnformeerd willen worden en welke 

aspecten zij belangrijk vinden in de informatie die voor hen ter beschikking wordt 

gesteld is eveneens grootschalig kwantitatief onderzoek noodzakelijk. Bovendien zou 

de overheid dergelijke kwantitatieve onderzoeken elk jaar opnieuw kunnen uitvoeren 

om eventuele verschuivingen op het spoor te komen.  

7.2.3 Welke maatregelen dient de Vlaamse Overheid op korte en 

halflange termijn te nemen om het jeugdinformatiebeleid te 

optimaliseren? 

Uit het voorliggend onderzoek blijkt dat het informatieproces tussen de jongeren goed 

loopt op voorwaarde dat er informatiegevers en doorverwijzers aanwezig zijn in het 

proces. 

Hieruit kunnen we afleiden dat een trapsgewijs informatiebeleid meer kans op slagen 

heeft. Tussen de producenten van de informatie en de uiteindelijke consumenten (de 

jongeren) is een netwerk nodig van intermediairen die helpen de informatie te 
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verspreiden. Daarbij moet er voldoende aandacht zijn voor de laatste trap, namelijk 

wie staat dicht genoeg bij de jongeren om informatie door te geven. Een 

vertrouwensband is hierbij noodzakelijk wanneer het om vragen van jongeren gaat die 

zij als “ernstig” of “problematisch” ervaren. Wie in zo’n situaties dicht bij de jongeren 

staat, wordt vertrouwd, geraadpleegd en als doorverwijzer aanvaard (cfr. stichting 

Jeugdwelzijnsinformatie, 1990).  

 

De resultaten uit dit onderzoek tonen aan dat voor elke trap in de 

informatieverspreiding, de trap erboven het referentiepunt is. Zo is voor de 

jeugdadviseurs de organisatie die verantwoordelijk is voor hun opleiding, het punt van 

referentie. Omdat deze organisatie de meest laagdrempelige instantie is voor hen, 

vragen zij veeleer hulp aan hen. Voor de jeugdraadsleden vervult de jeugdconsulent 

deze rol. De jeugdconsulenten kunnen op hun beurt beroep doen op VVJ en JEMP. In 

tegenstelling tot de sleuteljongeren spreken de andere jongeren voornamelijk hun 

vrienden en ouders aan voor advies in verband met delicate kwesties. Hulporganisaties 

worden pas aangehaald nadat de naaste omgeving eerst werd genoemd en dit in 

beperkte mate.  Het is niet duidelijk wie voor ouders of mede-jongeren fungeert als 

referentiepunt. Ook is niet duidelijk in welke mate onderling tussen de intermediairen 

contact en netwerkvorming aanwezig is. Onderzoek in Nederland (van der Linden, 

1992) toonot aan dat dit in de meeste gevallen niet zo is. Blijft ook de kwestie van de 

laatste trap bij maatschappelijk kwetsbare jongeren. Omdat geen contact gelegd kon 

worden met enkele koepelorganisaties van biujvoobeeld allochtone jongeren, is op dit 

ogenblik niet duidelijk of en in welke mate zij een intermediaire rol vervullen naar 

jongeren die met vragen zitten.  

 

Dat allerhande intermediairen een zeer belangrijk aanspreekpunt zijn voor jongeren 

maakt het gedrag van deze intermediairen in het voorzien van informatie een 

significant verschil. Het is dus van groot belang dat intermediairen zelf weten hoe te 

handelen wanneer zij geconfronteerd worden met probleemsituaties en/of vragen van 

jongeren zodanig dat zij hen met de nodige kennis kunnen bijstaan en begeleiden. 

Louter brochures uitdelen, slaat duidelijk niet aan bij jongeren en het bestaan van 

websites is evenmin een voldoende voorwaarde. Bijgevolg kan de overheid op 

halflange termijn best een intermediair gestuurd beleid voeren. Het is van belang om 

eerst de steunnetwerken van de jongeren te informeren over hun informatietaak en 
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hen te mobiliseren om een informatietaak (hoe beperkt ook) op te nemen. Meer 

concreet zou de overheid kunnen nagaan hoe vertrouwenspersonen kunnen opgeleid 

worden tot informatieadviseurs om zo dichter bij de jongeren te staan in de 

informatiestroom. De overheid zou het VIP een rol kunnen geven in de uitbouw van 

intermediaire kanalen naar jongeren toe. Hierbij zouden vooral de kwetsbare jongeren 

een aandachtspunt moeten zijn. Uit het onderzoek blijkt dat het initiatief van de 

jeugdadviseurs een voorbeeld is van een “good practice”. Op korte termijn is er een 

taak voor het VIP weggelegd om te onderzoeken hoe het voorbeeld van de 

jeugdadviseurs ruimer toegepast kan worden zodanig dat nog meer jongeren beroep 

kunnen doen op peer-intermediairen die hen ondersteunen bij grote en kleine 

problemen. 

 

Het onderzoek heeft tevens een aantal belangrijke bevindingen met betrekking 

tot het internet als informatiekanaal naar voor gebracht. Dat er zich een verschuiving 

voordoet in het zoekgedrag van jongeren werd duidelijk aangetoond in het voorliggend 

onderzoek. Zo vormt het internet een belangrijke informatiebron, voor in hoofdzaak 

informatieve vragen. Wanneer jongeren met delicate en persoonlijke kwesties worden 

geconfronteerd, neemt het belang van het internet in sterke mate af en doen jongeren 

veeleer beroep op andere kanalen, meer bepaald op de naaste omgeving. Het is van 

belang dat de informatie-actoren zich bewust worden van deze verschuiving in het 

informatiezoekgedrag van jongeren. Maar dit wil niet zeggen dat het schriftelijk 

informatiemateriaal volledig onbelangrijk is geworden. Men dient zich bewust te 

worden van de grenzen van internetinformatie. In de eerste plaats is het internet een 

medium dat wordt gebruikt om algemene informatie te zoeken. Maar het internet 

neemt een lage plaats in wat betrouwbaarheid betreft. Het internet als 

informatiekanaal vormt een moeilijke kwestie. Ook hier is een kwaliteitsbeleid nodig. 

We kunnen immers spreken van een “google-probleem” 4 als kwaliteitsprobleem. Uit de 

gesprekken met de jongeren blijkt dat wanneer zij informatie zoeken op het internet, 

zij in de meeste gevallen een trefwoord intypen op een zoekmachine. De jongeren 

gaan het rijtje van de gevonden resultaten af om te zoeken naar een relevante 

website. Op die manier komen zij doorgaans niet terecht op de websites van de 

                                            
4 We spreken hier van “Google” omdat deze zoekrobot in het onderzoek de meest gebruikte 

zoekmachine is. 
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gekende informatie-actoren. Als gevolg is de kans groot dat jongeren geen gebruik 

maken van betrouwbare en kwaliteitsvolle informatie. De Vlaamse overheid zou een 

portaalsite kunnen oprichten voor de intermediairen waarop links staan vermeld naar 

betrouwbare websites met kwaliteitsvolle informatie. Het VIP kan hierin een 

prominente rol spelen. Zij zou namelijk een dergelijke website kunnen oprichten met 

de data die zij ter beschikking heeft en deze continu actualiseren. Ideaal zou zijn dat 

deze portaalsite ook als eerste gevonden resultaat naar voor komt telkens wanneer de 

jongeren een specifiek trefwoord ingeven op google. Maar dit is vrijwel onmogelijk om 

te realiseren. 

Een andere mogelijkheid kan er in bestaan dat het VIP in haar rol van 

kwaliteitscontroleur ook een kwaliteitslabel voor het internet moet laten gelden voor de 

informatie-actoren. Zo zou het VIP kunnen stellen dat de informatie-actoren in de top 

vijf van “Google” moeten terecht komen. Hoe hoger de actoren scoren in “Google” hoe 

beter. Op die manier is er geen portaalsite nodig en kunnen jongeren ook via het 

internet betrouwbare en kwaliteitsvolle informatie inwinnen. 
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8.1 Bijlage 1 Geïnventariseerde organisaties ( Fase 1) 
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ABVV Jongeren   x   x   x         

ACLVB   x   x     x       

ACV-jongeren   x   x   x         

AFS Vlaanderen   x   x   x         

Algemene Pharmaceutische Bond   x     x x         

All art is quite useless   x   x       x     

Amnesty International Vlaanderen   x   x       x     

Antigifcentrum   x   x   x         

Arktos   x   x         x   

Artforum   x   x         x   

Association of Belgium Tour Operators   x   x   x         

Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid   x   x   x         

Bloso   x     x x         

Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers   x   x     x       

Bouworde   x   x             

Centrale Coördinatie van Nederlandstalige Abortuscentra   x   x     x       

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding   x     x x         

Centrum voor Jeugdtoerisme   x   x             

Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn vzw   x     x           

Child Focus 

 

  x   

 

x   

 

x         
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Chirojeugd Vlaanderen   x   x       x     

CIS   x   x         x   

CJP   x   x   x         

CM   x   x   x         

Crefi vzw   x   x   x         

Crejaksie vzw   x   x   x         

CRZ (Centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen)   x   x         x   

Danskant vzw   x   x             

De Wakkere Burger   x   x   x         

Delta vzw   x   x       x     

EF-Internationale Talenscholen   x   x   x         

Factor 10 vzw   x   x   x         

Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu   x     x x         

Federake Overheidsdienst Binnenlandse Zaken   x     x x         
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en 
Ontwikkelingssamenwerking   x     x x         

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie   x     x x         

Federale Overheidsdienst Justitie   x     x x         

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg   x     x x         

Federale Voorlichtingsdienst   x     x x         

Federatie van Kinder-, Jeugd- en Gezinsboerderijen   x   x             

Federatie voor Open Scoutisme   x   x     x       

GAIA   x   x   x         

Globelink   x   x       x     

Graffiti - jeugddienst   x   x     x       
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Harlekino   x   x             

Holebifederatie   x   x     x       

In Petto Jeugddienst Informatie en Preventie   x   x       x     

JeF vzw (JeugdhuisFederatie)   x   x             

Jekino - films   x   x   x         

Jellinek Preventie & Consultancy   x   x             

Jeugd en Dans vzw   x   x       x     

Jeugd en Gezondheid    x   x       x     

Jeugd en Muziek Vlaanderen   x   x   x         

Jeugd en Seksualiteit vzw   x   x           x 

Jeugd en Stad Brussel x     x   x         

Jeugd en Vrede vzw   x   x           x 

Jeugd Rode Kruis   x   x           x 

Jeugd, Cultuur en Wetenschap   x   x             

Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming   x   x     x       

Jeugddienst voor Maatschappelijke participatie (JEMP)   x   x       x     

Jeugdhuiskoepel JGM vzw   x   x       x     

Jeugdtip - Jeugddienst van de Vlaamse Neutrale Ziekenfondsen   x   x             

JeugdWerkNet   x   x     x       

JINT   x   x   x         

Jobwerking     x x             

Joker Toerisme   x   x             

K.U.Leuven Jobdienst x     x         x   

KAJ   x   x   x         
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Kamers met Aandacht vzw, afdeling Kaaza     x x       x     

Karavaan vzw   x   x             

Katholieke Vereniging Gehandicapten vzw   x   x       x     

Kinder - en Jongerentelefoon Vlaanderen   x   x           x 

Kinderrechtencommissariaat   x     x x         

Kinderrechtenhuis vzw   x   x             

Kinderrechtswinkel Gent   x   x     x       

Koninklijke federatie van het Belgisch Notariaat   x     x x         

Kris Kras   x   x     x       

Ladda   x   x     x       

Lejo   x   x     x       

Locomotief   x   x   x         

Maatschappelijke Jongeren Actie (MJA)   x   x   x         

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap   x     x x         

 - Departement Onderwijs   x     x x         

 - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur   x     x x         

 - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Administratie Cultuur   x     x x         
 - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Administratie Gezin en 
Maatschappelijk Welzijn   x     x x         

 - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Administratie Gezondheidszorg   x     x x         

 - Gelijke Kansen in Vlaanderen   x     x x         

Mooss vzw   x   x             

Natuur en Wetenschap vzw   x   x             

Natuurpunt   x   x           x 

NMBS   x     x x         
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Omtrent Gezondheidspas   x   x   x         

Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties   x     x x         

Outward Bound België   x   x         x   

OVAM (de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest)   x     x         x 

Oxfam-Wereldwinkels   x   x     x       

Provincie Antwerpen     x   x     x     

Provincie Limburg      x   x           

Provincie Limburg Afdeling Milieu en Natuur     x   x           

Provincie Oost-Vlaanderen     x   x   x       

Provincie Vlaams-Brabant     x   x       x   

Provinciehuis Boeverbos,Jeugddienst     x   x           

Psychiatrisch Centrum Bethanië   x     x           

Psychotherapeutisch Centrum voor Studenten x     x         x   

Radio Vlaanderen Internationaal   x     x x         

Rode Kruis Vlaanderen   x     x         x 

Roeland   x   x     x       

Rutgers Nisso groep (Rutgers Stichting)   x   x             

Sensoa   x   x       x     

Spelewei   x   x             

Springplank naar een Job   x   x   x         

Steunpunt Jeugd vzw   x   x   x         

Studiant   x   x       x     

Studio Globo   x   x   x         

Taxistop   x   x     x       
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Toerisme Vlaanderen   x     x x         

Top Vakantie   x   x   x         

Trefpunt Allochtone meisjes en vrouwen   x   x   x         

Trimbos - Instituut   x   x             

UNIZO   x   x   x         

Use-it   x   x     x       

V.D.A.B.   x     x x         

Vereniging AN-BN   x   x             

Vereniging Personen met een Handicap   x   x   x         

Vereniging voor alcohol en andere drugproblemen   x   x   x         

VIA   x   x       x     

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie   x   x   x         

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk   x   x       x     

Vlaams Verbond van Katholieke Scouts en Meisjesgidsen - vvksm   x   x       x     

Vlaamse Dienst Speelpleinwerking   x   x             

Vlaamse Federatie van Jeugdhuizen en Jongerencentra (VFJ)   x   x       x     

Vlaamse Gemeenschapscommissie     x   x x         

Vlaamse Jeugdherbergcentrale   x   x       x     

Vlaamse Liga Gehandicaptensport   x   x     x       

Vlaamse Stichting Verkeerskunde   x     x         x 

Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg   x   x     x       

Wegwijzer Reisinfo   x   x             

Wel Jong Niet Hetero   x   x     x       

World Education Program   x   x   x         
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YFU Vlaanderen   x   x         x   

Totaal 3 129 9 105 36 58 20 20 9 8 
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