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Context



Verschillende context

EU-strategie 
• Supra-nationale instelling met 

volwaardige bevoegdheden 
• Geen partij VRK 
• EU-handvest Grondrechten & 

Lissabonverdrag 
• VN: VRK, handicap & SDG  
• Key actions EC – Invites MS (& 

ICT companies) 

JKP/ Vlaanderen
• Deelstaat van België 
• Bevoegdheden 
• Partij VRK – toezicht VN-Comité 
• Europese en internationale 

kaders kinderrechten en jeugd 
(EU, RvE, VN/ SDG) met nadruk 
op VRK & CO 
• Aanduiding verantwoordelijke 

minister(s) 



Een duik in de 
strategie



Vergelijking – aanpak 

EU-strategie 

• Kinderrechten/ mensenrechten 
• COVID 
• Alomvattend (7 horizontale 

beleidsinstrumenten) 
• Participatie stakeholders, 

incluis 10 000 kinderen 
• 6 thematische gebieden 
• Kindvriendelijke versie(s) 
• Bijlagen kaders 
• Opvolging door jaarlijks Europees forum KR & 

instellingen 

JKP/ Vlaanderen

• Kinderrechten/ mensenrechten 
• COVID 
• Gefocust plan complementair met andere 

transversale plannen 
• Levend document 
• Participatie stakeholders 
• Belang omgevingsanalyse/ staat van de jeugd 
• 5 prioriteiten 
• Jeugdvriendelijke versie 
• Bijlagen: bronnenlijst en CO 
• Tussentijdse en eindrapportage VR 



EU-
strategie 

1. Deelname aan het politieke en democratische leven

2. Sociaal-economische inclusie, gezondheid en onderwijs

3. Bestrijden van geweld tegen kinderen en waarborgen van 
kinderbescherming

4. Kindvriendelijke justitie 

5. De digitale en de informatiemaatschappij

6. De mondiale dimensie 

7. Kinderperspectief verankeren in alle EU-acties



JKP 

1. Welbevinden en positieve 
identiteitsontwikkeling

2. Gezonde en leefbare buurten

3. Engagement en vrijwillige inzet

4. Vrijetijdsbesteding voor allen

5. Mediawijsheid



Vertaalslag Vlaamse bevoegdheden

• Jeugd: participatie, Europese Jongerengarantie, informatie, vrijetijd, 116 111…
• Onderwijs (inclusief, kwalitatief, migratie, STEM, burgerschapseducatie, participatie op school…) 
• WVG, incl. (geestelijke) gezondheidszorg, kinderopvang… 
• Plattelandsbeleid 
• Armoede, gelijke kansen en integratie (Roma, migratie, LGBTIQ…) 
• Binnenlands bestuur en participatie op lokaal niveau
• Justitie 
• Mediageletterdheid 
• Cultuur en sport 
• Wonen en omgeving 
• Buitenlands beleid 
• … 



Vertaalslag als proces

• EU-strategie: belangrijk instrument EU-bevoegdheden 
• Kinderrechten en mensenrechten zijn primordiaal: constante toetsing 
• Bevoegd niveau? EU (Raad) – België (fed/ Vla) – lokaal 
• Vlaams: 

ØJKP: levend document – tussentijdse evaluatie 2022 
ØTransversale plannen 
ØBevoegdheden (BBT): iedere minister 
ØVerticaal overleg JKB: ism Jeugdraad en Kinderrechtencommissariaat effecten op k/j 

& hun rechten inbrengen in BBT 

• Kindergarantie: stimulans nationale aanpak armoede (Raad 
Sociale Zaken) 


