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INSPIRATIESESSIE: GOED IN JE VEL! HOE MAAK JE  
MET JE KSA-GROEP EEN VERSCHIL?

Spreker: Eveline Meylemans van de Vlaamse Jeugdraad

We geven je hier een overzicht van de info en tips die meegegeven werden tijdens de sessie. Je kan ook doorklikken naar 
de presentatie die gebruikt werd tijdens de sessie en de methodieken die voorgesteld werden. 

TOELICHTING TRAJECT VLAAMSE JEUGDRAAD (KOPKLANKEN)

Eveline startte de sessie met een korte voorstelling van de Vlaamse Jeugdraad. Eén van de prioritaire thema’s waar de 
Vlaamse Jeugdraad rond werkt is ‘Psychisch Welzijn’. De Vlaamse Jeugdraad focust op dit thema, omdat ze gelooft dat het 
mentaal welbevinden van jonge Vlamingen en Europeanen meer aandacht verdient. Een straffe groep jongeren, waaron-
der Eveline, verdiepte zich een jaar lang in het thema, verzamelden input van 1250 jongeren tussen 16 en 25 jaar (online 
enquête en focusgesprekken) en formuleerden beleidsaanbevelingen op lokaal, Vlaams, Federaal en Europees niveau. Tot 
vandaag blijft een werkgroep van de Vlaamse Jeugdraad werken rond dit thema, om ervoor te zorgen dat het taboe rond 
psychisch welzijn bij jongeren definitief kan doorbroken worden.

Gemiddeld zit 31,4% van de Vlaamse jongeren tussen 15 en 24 jaar niet goed in zijn vel. Een sterke stijging ten opzichte 
van 5 jaar geleden. Onze online enquête wees zelfs op 38% van de jongeren. België is in vergelijking met andere landen 
koploper wat betreft zelfmoordcijfers bij jongeren. De impact op persoonlijk, maatschappelijk en economisch vlak is niet 
te onderschatten. De totale kost in Europa wordt geschat op meer dan 450 miljard per jaar. Eerder dan te focussen op de 
problemen van jongeren, wil de Vlaamse Jeugdraad antwoorden op vragen als: Hoe gaan jongeren om met hun proble-
men? Wat hebben ze nodig om zich erdoor te slaan? Welke dingen helpen, wat echt niet? Waar kunnen ze terecht, wat 
missen ze?

De tekstuele en visuele inhoud van de presentatie van Eveline vind je via een deelsite van de Vlaamse Jeugdraad:  
www.vlaamsejeugdraad.be/psychischwelzijn (cf. ‘traject’ en ‘conclusies’) en als bijlage.

http://www.vlaamsejeugdraad.be/psychischwelzijn
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TOELICHTING TRAJECT KSA ‘GOED IN JE VEL?! MAAK SAMEN EEN VERSCHIL!’

In september 2017 startte ook KSA met een Werkgroep rond dit thema onder de naam ‘Goed in je vel?! Maak samen een 
verschil!’. Sofie is lid van een groep geëngageerde vrijwilligers die bij KSA i.s.m. CGG Andante een heel jaar werkte rond 
dit thema. Deze Werkgroep bundelde heel wat nuttige info en werkte concrete handvaten uit ter bevordering van het 
welbevinden van KSA’ers in elke groep. Ze gaf tijdens deze sessie duiding bij wat de Werkgroep allemaal uitwerkte voor 
leiding en KSA-groepen.

KSA riep bij het begin van werkjaar 2018-2019 elke groep op om te participeren aan ‘Wij vlechten mee’. Via deze actie 
willen we samen met de andere deelnemende jeugdbewegingen duidelijk maken dat er ook bij ons actief gewerkt wordt 
rond psychisch welzijn. Samen vechten wij tegen het taboe dat er heerst en hopen we dat kinderen en jongeren leren dat 
‘je niet goed in je vel voelen’ geen schande is en net reden is om erover te praten.

#luisterenpratendoen: Ook in KSA willen we naar ieders verhaal luisteren, niet enkel over leuke maar ook over minder 
aangename momenten met elkaar praten. Samen willen we een verschil maken: we willen een jeugdbeweging zijn waar 
iedereen terecht kan, hoe je ook bent, met kleine of grote zorgen!

Door jou te engageren voor KSA en je groep, werk je eigenlijk al aan ieders welbevinden. Want in KSA brengen we men-
sen samen en zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren een fijne tijd beleven. Uiteraard kan je (samen met jouw groep) 
altijd iets extra doen, en niet alleen als er problemen opduiken. Even stilstaan bij ieders gevoelens, emoties, welzijn ... kan 
sowieso een extra boost geven aan de werking. 

Er werden concrete en onmiddellijk bruikbare leeftijdsgerichte methodieken en activiteiten ontwikkeld, waarmee je als 
groep op een laagdrempelige manier met ‘psychisch welzijn’ aan de slag kan. Deze methodieken werden voorgesteld tij-
dens een sessie op Boost in november 2018 en Sofie lichtte ze kort toe op het congres. Flankerend hierbij ontwikkelden 
we herkenbaar beeldmateriaal, een affiche om aan te geven dat je als groep werkt rond het thema en een duidende fol-
der met meer info over het project ‘Goed in je Vel?! Maak samen een verschil!’.

Je vindt alle info en alle methodieken en bruikbare info over dit terug via www.ksa.be/themas/goed-in-je-vel. Wil je als 
groep rond dit thema aan de slag, maar weet je niet goed hoe je dit kan aanpakken? Neem dan zeker contact op met je 
secretariaat, via een Vorming op Maat geven ze jou en je groep de nodige tips, tricks en handvaten hierover mee!

https://www.ksa.be/themas/goed-in-je-vel
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BIJLAGE: PSYCHISCH WELZIJN BIJ JONGEREN

PSYCHISCH WELZIJN BIJ JONGEREN 1

In januari 2016 startte een nieuwe cyclus van de gestructureerde dialoog, een initiatief van Europa om de stem van jon-
geren nauwer te betrekken. De Vlaamse Jeugdraad focuste op Psychisch Welzijn, omdat we geloven dat het mentaal 

welbevinden van jonge Vlamingen en Europeanen meer aandacht verdient. Een straffe groep jongeren verdiepte zich een 
jaar lang in het thema, verzamelden input van 1250 jongeren tussen 16 en 25 jaar (online enquête en focusgesprekken) en 

formuleerden beleidsaanbevelingen op lokaal, Vlaams, Federaal en Europees niveau.

PSYCHISCH WELZIJN
BIJ JONGEREN
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PSYCHISCH WELZIJN BIJ JONGEREN 2

In jan. 2016 startte een nieuwe cyclus van de gestructureerde dialoog, een initiatief van Europa 
om de stem van jongeren nauwer te betrekken. De Vlaamse Jeugdraad focuste op Psychisch 
Welzijn, omdat we geloven dat het mentaal welbevinden van jonge Vlamingen en Europeanen 
meer aandacht verdient. Een straffe groep jongeren verdiepte zich een jaar lang in het thema, 
verzamelden input van 1250 jongeren tussen 16 en 25 jaar (online enquête en focusgesprek-
ken) en formuleerden beleidsaanbevelingen op lokaal, Vlaams, Federaal en Europees niveau.

AANLEIDING

Gemiddeld zit 31,4% van de Vlaamse jongeren 
tussen 15 en 24 jaar niet goed in zijn vel. Een 
sterke stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. 
Onze online enquête wees zelfs op 38% van 
de jongeren. België is in vergelijking met an-
dere landen koploper wat betreft zelfmoord-
cijfers bij jongeren. De impact op persoonlijk, 
maatschappelijk en economisch vlak is niet te 
onderschatten. De totale kost in Europa, wordt 
geschat op meer dan 450 miljard per jaar.. 
Eerder dan te focussen op de problemen van 
jongeren, willen we als Vlaamse Jeugdraad 
antwoorden op vragen als: Hoe gaan jongeren 
om met hun problemen? Wat hebben ze nodig 
om zich erdoor te slaan? Welke dingen helpen, 
wat echt niet? Waar kunnen ze terecht, wat 
missen ze?

DOELSTELLING

We weten op welke manier jongeren omgaan 
met psychische problemen en welke noden en 
verwachtingen ze hebben om met deze pro-
blemen om te gaan. Op basis hiervan formule-
ren we beleidsaanbevelingen. We brengen de 
resultaten en aanbevelingen via verschillende 
acties naar buiten en doorbreken zo mee het 
taboe rond psychisch welzijn bij jongeren.

DOELGROEP

Binnen dit traject doen we onderzoek naar en 
spreken we ons uit over jongeren tussen 14 
en 25 jaar. Onze beleidsaanbevelingen richten 
zich in hoofdzaak naar beleidsmakers Welzijn, 
Onderwijs & Jeugd.

PSYCHISCH WELZIJN BIJ JONGEREN
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PSYCHISCH WELZIJN BIJ JONGEREN 3

LET’S TALK TO THE EXPERTS

Om het thema te verkennen, focus te bepalen en een netwerk 
op te bouwen gingen we in ons voortraject in gesprek met ver-
schillende experten:

•	 Vlaams Expertise centrum suicide preventie
•	 Kinderrechtencommissariaat
•	 Awel
•	 Psychiatrisch centrum De Kaap
•	 Raadgever geestelijke gezondheid (Kabinet Vandeurzen)
•	 Te Gek!?
•	 Agentschap Jongerenwelzijn
•	 CLB-chat
•	 Peter Adriaenssens

KOP(OP)ZORGEN  16 MAART 2016

Een	inspirerend	dialoogmoment	als	Kick-off	van	ons	traject.	We	
brachten beleidsmakers, experten en jongeren bijeen om een 
eerste keer uit te wisselen over het thema psychisch welzijn. Met 
presentaties van Eveline Coppens van ADOCARE en Lieve Van 
Boxen van Tejo, werd psychisch welzijn bij jongeren zowel aca-
demisch als vanuit de realiteit van de werkvloer geschetst. De 
inhoudelijke lijnen van ons project werden besproken en samen 
met	de	aanwezigen	verder	verfijnd.	Op	die	manier	kon	de	visie	
van jongeren aansluiten op wat leeft in beleid en in het werkveld.

ONLINE BEVRAGING BIJ 1124 JONGEREN

Via een online bevraging bereikten we 1124 jongeren tussen 16 
en 25 jaar. Daaruit bleek dat 38% van de bevraagde jongeren 
kampen met psychische problemen. De enquête gaf inzicht in 
hoe jongeren psychische problemen bij zichzelf erkennen en bij 
anderen. Hoe ze ermee omgaan en wat ze nodig hebben. Ook 
hun blik op professionele hulpverlening werd ook bevraagd. 

EUROPESE JEUGDCONFERENTIES

We kaderen dit project binnen de gestructureerde dialoog, een 
Europees proces dat jongeren en beleidsmakers uit Europa bij 
elkaar brengt om te discussiëren en beleidsaanbevelingen te for-
muleren rond het thema “enabling all young people to engage 
in a diverse, connected and inclusive Europe”. Wij focussen 
hierbij op de kwetsbare groep jongeren met psychische proble-
men. Eén keer per zes maanden gingen twee jongeren naar een 
Europese Jeugdconferentie (Amsterdam, Kosice & Malta). Op 
deze conferenties gingen zij in discussie met jongeren en beleid-
smakers uit heel Europa. Onze deelname en input resulteerde 
alvast in een Europese aanbeveling gericht op de implementatie 
van psycho-educatie binnen het formele en non-formele onder-
wijs.

TRAJECT
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PSYCHISCH WELZIJN BIJ JONGEREN 4

FOCUSGESPREKKEN   
BIJ 10 VERSCHILLENDE JEUGDORGANISATIES

Om de resultaten van onze online enquête te verdiepen gin-
gen we langs bij 10 verschillende jongerengroepen voor een 
focusgesprek. In samenwerking met partners uit onderwijs en 
jeugd(welzijns)werk spraken we met doelgroepen die niet online 
bereikt werden.

•	 6TSO Spectrumschool Sint-Lutgart Beringen
•	 Open therapeuticum Leuven
•	 Platform Allochtoon Jeugdwerk, Borgerhout
•	 Vzw Cachet, Brussel
•	 Habbekrats, Antwerpen
•	 Lokale jeugdraden Oost-Vlaanderen & Antwerpen
•	 Centrum West D’Broej – Molembeek
•	 Psychiatrisch centrum de Kaap, Gent
•	 Scoutsgroep Nederokkerzeel
•	 Groep Holebi jongeren (oa. van Merhaba)

DIALOOGMOMENT KOPKLANKEN

Op zaterdag 4 maart 2017 organiseerden wij een dialoogmo-
ment in het KASK in Gent tussen jongeren, beleidsmakers en 
experten. Onze aanbevelingen werden voorgelegd en in werk-
sessies	verder	bediscussieerd	en	verfijnd.	Minister	Jo	Vandeur-
zen	was	aanwezig	en	gaf	zijn	reflecties	mee	op	ons	traject	en	
aanbevelingen. Ook een boeiend panel met Paul Verhaeghe, Lut 
Celie en Ikrame Kastit gingen in gesprek over onze bevindingen. 
De creatieve laag bovenop werd verzorgd met woorden van Bri-
hang, kunstwerken van KASKstudenten en verhalen van erva-
ringsdeskundige jongeren van de Nederlandse Jeugdraad. Het 
relaas van de dag vindt u hier.

FORMULEREN BELEIDSAANBEVELINGEN

Na het verzamelen van input bij 1250 jongeren, het organiseren 
van 2 dialoogmomenten en het verwerken van de resultaten in 
conclusies en aanbevelingen, brengen we alles samen in een 
officieel	advies	psychisch	welzijn	van	de	Vlaamse	jeugdraad.	Dit	
advies werd begin mei 2017 goedgekeurd.
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38% KAMPT MET PSYCHISCHE PROBLEMEN.

Onze enquête bij 1124 jongeren toonde aan dat veel jongeren 
met psychische problemen kampen. Ook zegt 80% minstens 
twee vrienden te hebben die niet goed in hun vel zitten. Een 
verontrustend cijfer, dat hoger ligt dan het gemiddelde. Het pro-
bleem wordt onderschat en we vragen als Vlaamse Jeugdraad 
meer aandacht. De impact op persoonlijk, maatschappelijk en 
economisch vlak is niet te onderschatten. Zo wordt de totale 
kost in Europa geschat op meer dan 450 miljard per jaar.

39% VAN DE JONGEREN VINDT HET INTERNET DE 
BELANGRIJKSTE BRON VOOR INFORMATIE ROND 
HUN PSYCHISCH WELZIJN

Jongeren voelen zich te weinig geïnformeerd over hun psy-
chisch welzijn. Jongeren zoeken niet alleen antwoorden op hun 
problemen, ze willen ook weten waar ze terecht kunnen voor 
welk probleem. Ook vrienden, ouders, jeugdwerkers, leerkrach-
ten missen de nodige informatie. De Vlaamse Jeugdraad ge-
looft in het potentieel van online informatie. Toch is er sprake 
van een ‘virtuele overload‘ en vinden jongeren niet gemakkelijk 
hun weg. Het online informatieaanbod rond psychisch welzijn is 
weinig overzichtelijk, er is veel overlap en jongeren construeren 
zelf hun antwoorden op basis van verschillende bronnen. De be-
trouwbaarheid en de kwaliteit kan zo niet gegarandeerd worden 
en leidt tot verkeerde interpretaties of foute informatie

90% VAN DE JONGEREN VINDT PERSOONLIJK 
CONTACT EN OP ELK MOMENT BESCHIKBAAR ZIJN 
DE BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN VOOR STAP 
NAAR HULP

Het aanbod van online hulpverlening en telefoonlijnen moet 
versterkt worden. We juichen toe dat verschillende partners uit 
welzijn, jeugd en onderwijs een aanbod naar kinderen en jonge-
ren voorzien rond online hulpverlening of telefoonlijnen : AWEL, 
JAC, TELEBLOK, ZELFMOORDLIJN, DRUGLIJN, JONGEREN-
GIDS, CLB-CHAT, 1712, HOLEBIFOON,….. Toch zijn de erva-
ringen wisselend en komen jongeren nog steeds terecht op be-
zette telefoonlijnen, chats enkel tijdens kantooruren of of komen 
mailtjes met dagen vertraging. Onaanvaardbaar, zeker gezien 
het uitgebreide aanbod. We vragen meer samenwerking en ver-
binding tussen bestaande hulplijnen zodat elke jongere op elk 
moment ergens terecht kan.

CONCLUSIES
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HULPVERLENING VOOR JONGEREN MOET EEN 
AANGENAME PLEK ZIJN, VLOT TOEGANKELIJK EN 
ALTIJD BEREIKBAAR 

De drempel naar hulpverlening voor jongeren is vaak nog zeer 
hoog. Minder dan 1 op 3 van de jongeren met psychische pro-
blemen is in begeleiding. Jongeren zien hulp enkel voor ‘serieu-
ze problemen’, want voor een gewoon dipje is geen plaats. Toch 
weten jongeren erg goed te formuleren wat ze nodig hebben 
wanneer ze het moeilijk hebben: een aangename plaats, vlot be-
reikbaar, altijd toegankelijk en zonder verplichtend karakter. Alle 
jongeren zijn welkom, kunnen hun hoofd leegmaken, elkaar ont-
moeten en verbinden. De aanwezigheid van een professional die 
sterk in zijn/haar schoenen staat, goed kan praten, klaar staat 
om te helpen op een manier die voor elke individuele jongere 
het beste werkt. De professional kent het aanbod goed, verwijst 
gericht door en geeft ook tips over hoe je anderen beter kan 
helpen.

BEGELEIDING MOET BETAALBAAR EN ANONIEM 
ZIJN

Iedere jongere heeft recht op kwaliteitsvolle en betaalbare hulp 
in zijn omgeving. Kostprijs is volgens jongeren de grootste 
drempel binnen de huidige hulpverlening. 70% vindt dat hulp-
verlening betaalbaar/goedkoop moet zijn en meer dan 1 op 2 
vindt dat het ook gratis moet kunnen. Elke jongere moet hulp 
kunnen betalen zonder daarvoor een beroep te moeten doen op 
ouders of voogden. Een belangrijke voorwaarde voor jongeren 
om anoniem te blijven in de stap naar hulp. Zeker als je weet dat 
bij 1 op 3 de thuissituatie aan de oorzaak ligt.

AANDACHT VOOR KWETSBARE GROEPEN. HULP 
MAG GEEN PRIVILEGE ZIJN VOOR MENSEN MET 
EEN STERK NETWERK.

We kijken kritisch constructief naar vermaatschappelijking van 
de zorg: het maximaal betrekken van het netwerk van jongeren 
binnen de hulpverlening. Toch is het niet altijd evident om zich 
tot hun omgeving te wenden. De invloed van generatie, cultuur 
en religie is groot en heeft impact op de betrokkenheid van en 
de toegang tot hun netwerk en het benutten ervan. Sommige 
jongeren ervaren grote verschillen in de normen en waarden van 
hun ouders in het omgaan met mentale gezondheidsproblemen. 
Ook lang niet alle jongeren hebben een netwerk om op terug te 
vallen, of een omgeving die voldoende draagkracht heeft om 
hun zorgvraag op te vangen.
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60% ERVAART DRUK OM TE VOLDOEN AAN DE 
VERWACHTINGEN ALS OORZAAK VAN ZICH 
SLECHT VOELEN.

De druk op kinderen en jongeren is groot. Meer dan 60% geeft 
aan dat de druk om te voldoen aan verwachtingen ervoor zorgt 
dat ze zich niet goed voelen. 76,8% van de scholieren uit het 
middelbaar kampt met stress, de aanvragen bij studentenpsy-
chologen zijn op 4 jaar tijd verdubbeld en ook jonge werkzoe-
kenden ervaren druk en gevoelens van afwijzing, teleurstelling 
en weerstand. De Vlaamse Jeugdraad gelooft dat elk beleid dat 
impact heeft op kinderen en jongeren moet aftoetsen op welke 
manier hun beslissingen kunnen bijdragen om de druk op kinde-
ren en jongeren structureel te verminderen.

INVESTEER IN DE GROEI VAN KLEINE BOTTOM-UP 
INITIATIEVEN DIE HET TABOE MEE HELPEN DOOR-
BREKEN.

Bij jongeren blijft het taboe rond het thema psychisch welzijn 
groot. Er is nood aan langdurige inzet, aansporing en maat-
schappelijke wil om bewuster rond dit thema aan de slag te 
gaan. Er is nood aan structureel beleid dat actief werkt aan het 
doorbreken van taboes. Leer uit inspirerende voorbeelden uit 
het buitenland, betrek rolmodellen of internetpersoonlijkheden 
om taboes te doorbreken vanuit hun eigen ervaringen. Voorzie 
een springplank met extra ondersteuning van kleinschalige bot-
tom-up initiatieven die taboe helpen doorbreken. Zij vergroten 
het bereik naar diverse groepen jongeren. 

41% VAN DE JONGEREN KAART PROBLEMEN OP 
SCHOOL AAN ALS OORZAAK VAN ZICH NIET GOED 
VOELEN.
Jongeren moeten zich goed kunnen voelen op school en moeten 
ergens terecht kunnen wanneer dat niet zo is. Er ontbreekt een 
herkenbaar en aanwezig aanspreekpunt op school, voldoende 
transparant, betrouwbaar en anoniem. We zien dit als een sa-
menwerking tussen drie partners. Het CLB, die naast medisch 
onderzoek ook psychosociale ondersteuning biedt, complexe 
hulpvragen aanpakt en doorverwijst naar gepaste hulpverlening. 
De zorgleerkracht, die als pedagogische coach een luisterend 
oor biedt aan jongeren, signalen herkent en bijdraagt aan een 
gedragen zorgbeleid. Jongeren, die als peer kunnen zorgen voor 
een gezond schoolklimaat met aandacht voor het psychisch 
welbevinden van alle leerlingen op school.
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SLECHTS 23% VAN DE JONGEREN PRAAT OP 
SCHOOL OVER HOE HIJ OF ZIJ ZICH VOELT

Het is een taak van het onderwijs om jongeren te ontwikkelen 
en voor te bereiden op hun latere leven. Psychisch welzijn be-
spreekbaar maken en normaliseren door middel van positieve 
en groeigerichte aandacht in het onderwijs vinden jongeren be-
langrijk. Psycho-educatie moet worden opgenomen in de eind-
termen van het onderwijs. Leerlingen dienen op jonge leeftijd 
bewust te leren omgaan met hun emoties en mentale toestand. 
Omgaan	met	conflicten,	verlies,	stress	en	zelfvertrouwen,	weten	
wat je kan doen of waar je terecht kan, komen te weinig aan bod 
tijdens de lessen. Geef jongeren de nodige info en vaardigheden 
om te werken en hun mentale en algemene gezondheid.

JONGEREN HALEN INSPIRATIE EN MOTIVATIE UIT 
VERHALEN VAN ANDERE JONGEREN

Ervaringsdeskundige	 jongeren	 zijn	 belangrijke	 brugfiguren	 om	
de drempels voor andere jongeren te verlagen en taboes te 
doorprikken. Benut dit potentieel en geloof in de kracht van jon-
geren en de boodschappen die ze brengen. Versterk jongeren 
om naast hun eigen ervaring, ook meer in vertegenwoordiging 
van hun lotgenoten te spreken. Investeer hierbij in voldoende 
opleidingsmogelijkheden en vermijd strikte professionalisering 
van de rol van ervaringsdeskundigen.
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Vergroot de aandacht voor het psychisch welzijn van jongeren. Werk hier-
voor samen op verschillende beleidsdomeinen en beleidsniveaus.

Neem meer maatregelen om de druk op jongeren te verminderen. Benut 
en	gebruik	de	JoKER(Kind-	en	Jongere-	effectenrapportage)	als	 instru-
ment	om	het	effect	van	beleidsmaatregelen	op	kinderen	en	jongeren	te	
meten.

Maak van vermaatschappelijking van de zorg geen besparing op de zorg. 
Blijf grondig investeren in een kwaliteitsvol aanbod aan hulp en pas dat 
aan de noden van vandaag aan.

Informeer jongeren beter over hun psychisch welzijn. Investeer, versterk 
en verbind het huidige online informatieaanbod rond mentaal welbevin-
den voor kinderen en jongeren. Zorg voor meer online overzicht en zet 
maximaal in op structurele en duurzame promotie naar kinderen, jonge-
ren en hun ondersteuners.

Zorg voor betere toegang tot chat- en telefoonlijnen door te investeren 
in voldoende mankracht en capaciteit. Bundel daarbij de kracht en ex-
pertise van meerdere organisaties om elke hulpvraag zo snel mogelijk te 
beantwoorden in een klimaat van warme doorverwijzing.

We vragen een gedreven en ambitieus beleidskader rond laagdrempelige 
hulpverlening. Met meer middelen, ruimte voor experiment en ontwikke-
ling, en met jongeren aan de tafel. Heb ook aandacht voor de ondersteu-
ner in de 0e lijn.

Maak hulpverlening toegankelijk en betaalbaar voor alle jongeren. Voor-
zie meer middelen voor eerstelijnshulp.

Zorg voor een structurele inbedding van psycho-educatie in de eindter-
men en leerplannen van het onderwijs. Versterk leerkrachten, geef ze de 
nodige ruimte en voorzie een omkaderend zorgbeleid op school.

Voorzie een duidelijk, herkenbaar en aanwezig aanspreekpunt op elke 
school. Garandeer en expliciteer transparantie, betrouwbaarheid en dis-
cretieplicht naar elke leerling.

Investeer in een schoolcultuur waar jongeren bewust kunnen werken aan 
een	fitte	mentale	gezondheid.	Pas	vormen	van	peer	support	toe.

Benut de kracht van ervaringsdeskundigheid bij jongeren rond het thema 
psychisch welzijn. Versterk en stimuleer hen hierbij door te investeren in 
hun opleiding.

Respecteer cliëntparticipatie en het decreet rechtspositie minderjarige. 
Voorzie hulpverleners in spe van voldoende participatie tools en een cli-
entgerichte mindset.

Blijf inzetten op het proactief doorbreken van het taboe en stigma rond 
psychisch welzijn via diverse kanalen en in co-creatie met jongeren. 
Voorzie een springplank voor kleinschalige bottom-up initiatieven.

AANBEVELINGEN
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DE VLAAMSE JEUGDRAAD

De	Vlaamse	Jeugdraad	is	de	officiële	adviesraad	voor	de	Vlaam-
se Regering over alle domeinen die kinderen, jongeren en hun 
organisaties in Vlaanderen aanbelangen. Wij zorgen ervoor dat 
de stem van kinderen en jongeren tot bij beleidsmakers reikt en 
verdedigen de belangen van jeugdwerkorganisaties in Vlaande-
ren en Europa.

Meer info op www.vlaamsejeugdraad.be

ERASMUS+ PROGRAM

Begin 2014 ging het nieuwe subsidieprogramma Erasmus+ van 
start. Onder de noemer Youth in Action is er binnen Erasmus+ 
een apart jeugdluik, voor projecten van en voor jongeren in de 
vrije tijd. Hiermee wil Europa jongeren aanmoedigen tot interna-
tionale samenwerking en uitwisseling. Om dit mogelijk te ma-
ken, is er tussen 2014 en 2020 een bedrag van 14 miljard euro 
uitgetrokken.

MEDE-EIGENAARS


