
 

JEUGDRAAD VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 

VERSLAG van de vergadering van de Jeugdraad 

11 december 2018 

LOCATIE: Lokalen Chiro Koekelberg op de Comeniussite 

 

AANWEZIGE JEUGDRAADSLEDEN: Pieter Gijssels (D’Broej), Anastasia Luyckx (JES), Cem 

Aydogan (Cultureghem), Jelle Tierens (JES), Naomi Costrop (Scouts en Gidsen Vlaanderen), 

Liselotte Van Heukelom (JES), Laurenz Vanbekbergen (Habbekrats Brussel), Rik Schrauwen 

(Jeugdconsulent Anderlecht), Mattias Kayaert (Foyer), Sandrine Cornette (Groep INTRO), Farah 

Mohamed (Lasso), Helena Verset en Maryame Saoudi (Centrum West), Wauter Temmerman (VDS, 

Scouts Brussel, JR Jette, BXLToi), Johanna Stoffels (D’Broej), Philippe De Bont (Cultureghem), Elke 

Van den Eynde (Alba, Gambas), Dario Vunckx, Loes Messens (Circus Zonder Handen), Busra Göge 

(VDS, T’Schab), Yasmine Denna, Zoë Van Gerven (JES) 

KABINET: Lander Piccart 

ADMINISTRATIE: Neal Raes, Pieter Vanstappen, Lieve D’haese, Kaat De Ceukelaire 

VERONTSCHULDIGD: Marthe Jans (Chiro) 

 

1. Welkom  

 

Goedkeuring van het vorige verslag: Goedgekeurd!  

Verkiezing Nabil Atchakhou (ondervoorzitter) gaat niet door wegens afwezigheid.  

 

2. Evaluatie Week van het Brusselse Jeugdwerk 

Bedoeling van deze week: 

1. Jeugdwerk in Brussel verbinden 

2. Brussels jeugdwerk bekend maken bij een breder publiek. 

Oorsprong idee: het meerjarenplan Cultuur, Jeugd en Sport in combinatie met vragen die 

gesteld werden in de Raad van de VGC en het idee van het beleid om de Dag van de 

jeugdbeweging op een andere manier aan te maken, meer op maat van Brussel.  

Gevolg: Een week van het Brusselse jeugdwerk, uitgewerkt door een stuurgroep. 

Programmatie en bereik:  

 Panelgesprek: 30 aanwezigen 

 Expo: vrije toegang in Muntpunt 

 Massagames in Warandepark: 2 vrijwilligers en 1 groep van Centrum West 

 Intervisie onder jeugdwerkers, getrokken door JES, 15-tal deelnemers 

 Dag van het Jeugdbeweging: Ontbijt met ong. 250-300 mensen 

 Nacht van het jeugdwerk: 150 mensen 

 Airplay Bruzz (online, radio, tv) 

 



Evaluatie rond 4 thema’s:  

 Communicatie: 

o Communiceren op verschillende manieren en tijdstippen 

 Intern: verspreiden van het evenement MINSTENS 1 maand op voorhand 

 Extern: sterkere campagne ontwikkelen 

 Alle organisaties betrekken en mailen! Niet enkel diegene die in 

het netwerk/maillijst zitten.  

o Meer op voorhand communiceren. 3 maanden op voorhand is niet te vroeg 

o Er was weinig samenhang tussen de evenementen 

o Aftermovie is goed idee als reclame voor komende jaren 

o Sociale media: nog sterker op inzetten! SPAMMEN!  

o Bruzz kan hier mee in ondersteunen.  

 Gedragenheid: 

o Hoe creëer je gedragenheid?  

 Hoe kunnen jeugdorganisaties zich presenteren die week? Waar zijn ze 

goed in en willen ze in uitblinken?  

 Deze vraag moet ook gesteld worden aan jeugdorganisaties als 

voorwaarde voor een gedragen en goed uitgewerkt aanbod.  

 Als je een panel samenstelt: vanuit organisaties? Professionaliteit?  

o Bijna 1 jaar op voorhand mee beginnen zodat iedereen hierbij betrokken kan zijn. 

Kleine organisaties zijn er niet geweest en voelen zich niet aangesproken.  

o Duidelijke definitie: Wat is de doelstelling en wie is het doelpubliek? Hoe stem je 

je aanbod hier op af?  

 Praktisch: locaties, manier van aanpak, budget 

o Massaspelen: 

 Er was weinig opkomst en de inhoud was niet sterk genoeg. Kan hier met 

inschrijvingen gewerkt worden? Welke activiteiten passen bij de 

doelgroep die gaat komen?  

o Alle locaties waren goed bereikbaar voor doelgroep! 

o Nacht van het jeugdwerk: Coole locatie: werkt goed voor jongeren die daar nog 

niet zijn geweest, trekt interesse.  

o Regenweer-plannen: moeten uitgewerkt zijn!  

o Behouden van een goede bereikbaarheid van de locaties.  

o Dag van de jeugdbeweging: Dit werkt goed en lijkt ons gedragen! Veel volk en 

divers volk.  

o BUDGET: Er was heel weinig duidelijkheid hierover. Mag meer over 

gecommuniceerd worden. Kan er meer uitbesteed worden? 

 Inhoud: aanbod en activiteiten.  

o Intervisie: werd goed onthaald: mag vaker gebeuren!  

o Timing: Middenin verkiezingstijd dus was moeilijke communicatie 

o Zoeken naar meer hot topics, minder focus op het verleden 

o Nacht van het jeugdwerk IS NIET GELIJK AAN jeugdbeweging: niet iedereen kan of 

wil zich hierbij aansluiten. (vaak een kwestie van perceptie) 

o We misten: WAAROM doen we dit en wat is de WIN als je meedoet?  

  



Vraag vanuit de groep:  

 Er wordt betreurd dat het speelpleinwerk geen plaats kreeg binnen de Week van het 

Brusselse jeugdwerk. De administratie maakte deze keuze, gesteund door het beleid.  

Wat NU?  

 Timing is cruciaal om een hele achterban mee te krijgen.  

 Eventueel: starten met een kleiner evenement en jaar na jaar hierbij op te bouwen.  

 Evenementen spreiden: niet alles moet onder dezelfde zware noemer vallen. Het is leuk 

om op dezelfde golf te varen maar voor de gedragenheid nog beter als we het spreiden 

of meegaan op initiatieven of samenwerkingen van andere organisaties. 

 

3. Stand van Zaken Werkgroepen 

 

Werkgroep Beleid 

Wat wij doen: Advies geven op subsidieaanvragen voor projectsubsidies. (Volledig verslag te 

vinden in WG beleid verslag van 26/10 (Google Drive)) 

 2nd To the right: Negatief advies gekregen 

o Minister heeft het advies gevolgd 

 Volta: Negatief advies gekregen  

o Minister heeft het advies niet gevolgd. Ze krijgen wél een subsidie (bedrag 

staat nog niet vast), staat geagendeerd op het college van dinsdag 19/12.  

o Vraag vanuit de jeugdraad: te bekijken hoe verspreiding en verdeling binnen 

Cultuur, Jeugd en Sport loopt. Daardoor krijgt Volta negatief advies van de 

jeugdraad, hoewel we er wél achter staan. Reactie: De VGC is één entiteit en 

er kan onderling verschoven worden. Wordt opgenomen met de WG Beleid. 

 Geen antwoord gekregen op één van de brieven. We betreuren dat.  

 Brusseldecreet: Er is een advies geformuleerd vanuit de drie adviesraden Cultuur 

Jeugd Sport. Dat advies kan je vinden op de Google Drive. 

Werkgroep Speeldomein @ Neerhof: 

 Er is een speeldomein gekomen! Hoera!  

 We prikken een nieuwe datum om hier verder mee aan de slag te gaan om te zien of dit 

nu voldoet aan de verwachtingen.  

 Tom (VGC) en Jan (Neerhof) worden hierbij betrokken.  

 

4. Traject Gewestverkiezingen 

Kader:  

Voor Nederlandstalige organisaties in Brussel is dit een erg belangrijke verkiezing. We 

willen hier als jeugdraad duidelijk mee bezig zijn. Op een vorige jeugdraad zijn we 

gestart met een brainstorm over wat we hiermee willen doen. De nadruk lag vooral op 

online participatie.  

https://drive.google.com/open?id=1wTIUkCVO5a5yKsgrllXuCEOpTV6QXqTt
https://drive.google.com/open?id=1ELXVxEqIim3KcytfyyG_oCwJPm1v1FXL


Wat staat er uitgestippeld?  

 5 pijlers Traject gewestverkiezingen: 

o De politieke partijen kennen de standpunten van de jeugdraad 

 O.a. via bezoeken van politieke partijen met de JR 

o De politieke partijen kennen de standpunten van Brusselse jongeren 

 O.a. via bevragingen via organisaties 

o Jongeren kennen de standpunten van verschillende Brusselse partijen 

 O.a. via sterke communicatie en 1000opinions 

o Jeugdwerkers worden ondersteund om jongeren te kunnen adviseren 

 Vorming door JES 

o Jeugdwerkers worden warm gemaakt om bezig te zijn met de verkiezingen 

Gevolg:  We vinden de standpunten van de jeugdraad terug in het 

bestuursakkoord.  

 Stappen: om ons doel te bereiken (Inbreken in regeerakkoord!)  

1. Jeugdwerkers meetrekken in dit verhaal door vorming en ondersteuning over het 

belang van politiserend werken met jongeren. Dit traject is gestart door JES in het 

Nederlands en vindt ook plaats in januari in het Frans.  

2. Draagvlak creëren op JR XL: Wat kan onze organisatie doen? We gaan hierover 

verder op JR 13/02 

3. Standpunten van politieke partijen verzamelen op 1000opinions: wordt gestart 

vanaf 15/02 

4. Op bezoek gaan bij de politieke partijen: Hoe?  

5. Bezorgen van een memorandum 

Vraag van de groep:  

Moeten wij als VGC-jeugdraad als doel hebben om in te breken op het regeerakkoord of moet 

de focus niet liggen op het informeren van jongeren?  

 Onze focus ligt niet op het beïnvloeden van het stemgedrag van jongeren wel op het 

informeren van de jongeren over wat en hoe. 

 Het is onze taak om alle signalen die wij ontvangen van onze jongeren door te seinen 

aan het beleid, ook breder dan enkel de gewestverkiezingen 

 Nadenken over hoe we ons profileren, niet te breed. We willen enkele thema’s kiezen die 

belangrijk zijn voor jeugdwerk en de jongeren die wij bereiken. 

 Jongeren willen gehoord worden en dit gevoel krijgen ze niet altijd.  daling van 

politiek engagement  Niet-geëngageerden steunen op engagement van anderen: daar 

komt de jeugdwerksector tussen!  

  



Wat kan JIJ als Jeugdraad-lid nog doen: 

 Er is een duidelijke oproep van de jeugdraad om engagement te tonen en je grondig 

voor te bereiden op komende vergaderingen, mee je jongeren te engageren, promoten 

via sociale media, etc.  

 De werkgroep nodigt bij deze alle geïnteresseerden uit om deel te nemen! Contacteer 

jeugdraad@vgc.be als je op de hoogte wil gehouden worden van komende vergaderingen. 

Brainstorm Andere acties:  

 EHBS: eerste hulp bij stemmen (zowel op niveau van jongeren als jeugdwerkers 

(organisaties)) 

o Uitleg over het politiek systeem, jongeren de kans geven om vragen te stellen  

 Er worden 3 filmpjes ontwikkeld over mobiliteit inspraak en openbare ruimte. Filmpjes 

komen Januari februari en maart uit. Filmpjes worden opgenomen  indien jullie nog 

jongeren kennen die iets willen vertellen mag je altijd contact opnemen met Anastasia 

van JES.  

o Communicatie  filmpjes komen op 1000opinions 

 Lees (de samenvatting van) het Memorandum van 2009  enkele standpunten zijn al 

verwezenlijkt 

o Voorstel is om tekst op te stellen rond wat is er gerealiseerd wat nog niet, wat is 

er belangrijk  aftoetsen met jeugdraad (aanvullingen, aanpassingen, …)  

 Influencers om 1000 opinions mee bekend te maken. Als je connectie hebt met een 

influencer: laat ons iets weten! 

o Would you react 

o Vargas 1212 

o Zwangere Guy 

o Abdel en Vrai 

o Vincent Kompany 

 Facebookpagina van 1000opinions liken!  

 1000 opinions in scholen 

o Connectie leggen met leerkrachten uit secundair onderwijs om interessant 

lessenpakket (bijv. voor het vak Burgerschap) te ontwikkelen 

o Brusseldirect 

o Samenwerking met Lasso 

o Kan dit verspreid worden via: oude scholen van jeugdraadleden? Site scholen? 

 

5. Terugkoppeling Stockholm 

Naomi gaf een fotopresentatie. We aten kladdkaka.  

Wie?  

 18 jeugdwerkers en beleidsmakers  

 5 jeugdwerkers uit Nederland (iDebate) 

 KEKS (overkoepelend Zweeds Jeugdwerk) 

mailto:jeugdraad@vgc.be
https://drive.google.com/open?id=1BeX7nnqKb92hf80LOzyuN0a9oao6fGAg


Wat waren de doelen?  

 Nieuwe methodes om politiserend te werken met jongeren 

 Betere samenwerkingen tussen jongeren en politici  

 Informeel leren stimuleren 

 Ervaring en good practices  

Bedenkingen: 

 Jeugdinfrastructuur in Zweden is gigantisch en zeer goed onderbouwd. 

 Veel 1000opions-volgers gedurende de week! Hoera voor instagram! 

 Doorheen het studiebezoek misten we een verduidelijking en verdieping over 

politiserend werken in Zweden.  

Er volgt nog een inhoudelijke aftermovie en een verslag voor Jint.  

 

6. Varia 

 

 De volgende vergaderingen van de Jeugdraad XL gaan door op: 

o 13/02  

o 29/04 

o 11/06 

 22 december 14-18u is er een groot eindejaarsfeest in de Foyer (12+) met workshops 

breakdance, koken, bubblefootball, etc. Iedereen welkom! 

 Gambas: De nieuwe Brusselse jeugdbeschermingswerk: kan dit op de agenda? Dit wordt 

binnenkort een gewestelijke bevoegdheid. Dit wordt vermoedelijk binnen de GGC 

opgenomen. Dit komt vrijdag op de agendacommissie.  

 Werkgroep Participatie stuurt een doodle met volgende data. 

 Werkgroep Beleid: JHOB 20/12 om 10u  

 Cultureghem heeft een kookboek uitgegeven!  

 Als je in je werking nog iets rond politisering wil doen: contacteer Anastasia! 

 14/02 Congres voor Schepenen van Jeugd in Brussel op de VGC! Kom je ei leggen  We 

houden de JR leden op de hoogte. Je kan er ook als organisatie aanwezig zijn: neem 

contact op met VVJ hiervoor.  

 14/03 Gezamenlijke adviesraad CJS over o.a. vergoedingsregelingen (bijkluswet, 

vrijwilligersvergoeding, kleine vergoedingsregeling, 25-dagen regeling occasioneel sociaal-

cultureel werk) en over vrijwilligers. 

 Ken je een tweetalige personeelsverantwoordelijke? D’Broej zoekt er ééntje ;-) 

https://doodle.com/poll/qkkv97pmzswh23fk


 Warme oproep om engagement te tonen voor de topics waar de jeugdraad mee bezig is! 

Reageer op de mails van Anastasia (ook als je niet kan), lees het verslag, etc.  

 Vacatures bij JES: 2 straathoekwerkers voor Anneessens, 1 sportverantwoordelijke voor 

De Maritiem.  Stuur maar door!  


