
ONTSTAANSGESCHIEDENIS IJD JONGERENPASTORAAL VLAANDEREN

IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen is officieel ontstaan op 1 januari 1996. Toch heeft de organisatie 
oudere wortels. Graag geven we je enkele belangrijke mijlpalen uit onze geschiedenis mee.

Eind jaren ’70: ontstaan van plussersgroepen

Vanuit de behoefte om jeugdwerk vanuit een christelijk perspectief een nieuw elan te geven 
ontstaan in Vlaanderen de eerste plussersgroepen. Zo groeien er overal nieuwe initiatieven. 
Ook de bisdommen volgen door gekwalificeerde jeugdwerkers aan te trekken binnen de 
diocesane jeugddiensten.

Jaren ’80: erkenning als regionaal jeugdwerk

De jeugddiensten van het bisdom Antwerpen en van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen 
krijgen de erkenning als ‘regionaal jeugdwerk’. Vanaf dat moment ontstond er een structureel 
overleg tussen de verschillende jeugddiensten naarmate die in elk bisdom actief werden.

1 januari 1996: officiële start van IJD

Vanuit een heroriëntatie van de werking van Milac1 start op 1 januari 1996 IJD officieel. De nieuwe 
werking bundelde de krachten van 7 jeugddiensten. In eerste instantie werden bestaande 
regionale activiteiten opengetrokken naar het hele Vlaamse jeugdpastorale landschap. De 
Jeugdpastorale Dagen en de Denkwerkdag zijn voorbeelden van vormingsinitiatieven die vanaf 
dan deelnemers ontvingen uit heel Vlaanderen. Een ander voorbeeld is de Vakantiekrant, die 
in een oplage van 50.000 stuks een veelvoud van vakantie-initiatieven in Vlaanderen bundelde. 
Dit kon maar lukken omdat er van meet af aan werk is gemaakt van echte samenwerking 
tussen de regio’s.

Zomer 1997: Wereldjongerendagen

Voor het eerst konden 300 jongeren vanuit een Vlaamse organisatie naar de 
Wereldjongerendagen in Parijs. Dit was een primeur voor Vlaanderen én voor IJD. Voordien 
was het aanbod om aan Wereldjongerendagen deel te nemen versnipperd, waardoor slechts 
een beperkt aantal Vlaamse jongeren deelnamen. IJD kreeg van de organisatoren van de 
Wereldjongerendagen het monopolie in Vlaanderen en de coördinatie werd toevertrouwd 
aan het nationaal secretariaat van IJD. Sindsdien zijn we met grote delegaties jongeren naar 
Rome (2000), Toronto (2002), Keulen (2005), Sydney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro 
(2013), Krakau (2016) en Panama (2019) getrokken. In 2023 nemen we opnieuw een groep 
mee naar de volgende editie in Lissabon.
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1 Milac was de naam van een katholieke vormingsbeweging in het Belgisch leger. Het staat voor Militianen Actie en werd opgericht in 1945. Milac 
groeide uit de KAJ-beweging en wilde toekomstige miliciens beter voorbereiden op hun legerdienst. 1



Najaar 1998: IJD, een werking met lokale groepen en aanbod kadervorming

Naar aanleiding van het nieuwe decreet landelijk jeugdwerk 
opteerde IJD voor een werking met lokale groepen. Dit bracht ons op 
enkele jaren tijd tot 200 aangesloten groepen over heel Vlaanderen. 
Begeleiders en plaatselijke groepen konden rekenen op onze steun, 
zodat plaatselijke werkingen kwaliteitsvol konden uitgebouwd 
worden.

Vanuit de zorg om begeleiders sterker te maken werd voor het eerst 
een geattesteerde kadervorming ingericht. Zo organiseerden we in 
1998 onze eerste cursus instructeur in het jeugdwerk. In 2001 volgde 
de eerste editie van een basiscursus animator in het jeugdwerk. 
In 2003 richtten we voor het eerst een cursus hoofdanimator in. 
Ondertussen zijn deze cursussen een vaste waarde geworden 
binnen het IJD-aanbod.

2000: start Netwerk voor Pastoraal met Jongeren

IJD stond mee aan de wieg van het Netwerk voor Pastoraal met Jongeren 
dat de leemte m.b.t. pastoraal overleg moet opvullen na het verdwijnen 
van de Katholieke Jeugdraad. Ondertussen is het secretariaat van dit 
Netwerk volledig ondergebracht binnen IJD en is het dienstverlenend 
voor o.a. Scouts en Gidsen Vlaanderen, KSA, Chiro, Jeugddienst Don 
Bosco, KLJ enz.

2001: Beleidsnota

Beleidsmatig stond IJD beleidsmatig voor nieuwe uitdagingen met een nieuw decreet op het 
jeugdwerk. Het werd een jaar van reflectie om een jongerenpastoraal beleid in Vlaanderen uit 
te tekenen en in een beleidsnota te structureren.

2005: IJD krijgt een directeur

Door de bezorgdheid voor het beleidswerk heeft de raad van bestuur in 2005 een directeur 
aangeworven met als doel IJD verder uit te bouwen en de zichtbaarheid ervan te vergroten.

2008: pelgrimage van Vertrouwen op Aarde

Eind 2008 vond in Brussel de Pelgrimage van Vertrouwen op Aarde van de gemeenschap 
van Taizé plaats, waaraan meer dan 40.000 jongeren uit heel Europa deelnamen. IJD werkte 
hard aan de organisatie van dit evenement. Het was zowel voor de bekendmaking van onze 
organisatie als voor onze inhoudelijke werking een ware boost. Tot op vandaag gaan we 
jaarlijks met jongeren naar Taizé zelf en naar de winterontmoeting in telkens een andere 
Europese stad. Zo heeft het interreligieuze Taizé ook haar vaste plaats in ons aanbod.
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2010: Interdiocesane Jeugddienst wordt Jongerenpastoraal Vlaanderen

Sinds de invoering van de nieuwe huisstijl spreken we over IJD, jongerenpastoraal Vlaanderen 
in plaats van Interdiocesane Jeugddienst.

2014: invoering individueel lidmaatschap, bewegingskledij en digitale zichtbaarheid

Om het gevoel van community te versterken voerde IJD in 2014 het individueel lidmaatschap 
en bewegingskledij in.

Sinds 2015 heeft IJD ook een aantrekkelijke website die niet enkel info, maar ook getuigenissen 
van en voor jongeren aanbiedt. Vanaf 2018 heeft IJD hiervoor een communicatieplan 
opgesteld die jaarlijks wordt geüpdatet. Het blijft een zorg om jongeren die op zoek zijn naar 
zingeving en authenticiteit, een community aan te bieden, waarin ze kunnen groeien, anderen 
ontmoeten, zich engageren en hun identiteit vormgeven.

2021: IJD bestaat 25 jaar

Het is feest want IJD bestaat 25 jaar!
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