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1. Situering convenant Jeugd en Muziek 

Vzw Jeugd en Muziek Brussel (JMB) ontwikkelt en realiseert vanuit wat er leeft in Brussel 
educatieve muzische projecten voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren. Vanuit die missie 
willen ze kansen creëren en bijdragen tot de muzikale zowel als de algemeen menselijke en 
sociale ontplooiing van de Brusselse jeugd. Het aanbod van JMB omvat verschillende actieve en 
passieve werkingen voor de hele familie met speciale aandacht voor de 3 tot 12-jarigen zoals o.a. 
wekelijkse workshops, speelweken, muziekkampen, openbare muzikale activiteiten, 
zaalprogrammaties en toonmomenten. 

Na afloop van het convenant op 31 december 2015 werd bij collegebesluit nr. 2015-2016-0347 van 
28 januari 2016 houdende de goedkeuring van een addendum aan het convenant met en de 
subsidiëring van vzw Jeugd en Muziek Brussel, het convenant met twee jaar verlengd. Er werd 
geopteerd voor een verlenging in plaats van een nieuw convenant omwille van twee redenen: de 
onzekerheid over een erkenning in het kader van het kunstendecreet en de lopende fusie tussen 
Jeugd en Muziek Vlaanderen en Jeugd en Muziek Brussel. 

Jeugd en Muziek Vlaanderen werd niet meer erkend vanuit het kunstendecreet. De middelen die 
voorheen vanuit Vlaanderen ook in Brussel werden aangewend vielen bijgevolg eveneens weg. 
De vereniging zocht alternatieve financiering en diende hiervoor een dossier in bij de Algemene 
directie Onderwijs en Vorming van de VGC. 

In 2017 werd, bij collegebesluit nr. 20162017-0465 van 26 januari 2017, vanuit het beleidsdomein 
Onderwijs en Vorming een convenant afgesloten. 

De opdrachten van Jeugd en Muziek Brussel, in het kader van het convenant binnen het 
beleidsdomein Onderwijs en Vorming, zijn specifiek gericht op de leerlingen van het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel en zijn gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van een 
artistiek educatief aanbod tijdens het schooljaar en binnen de schooluren, maar ook voor de 
door de VGC erkende Brede Scholen en voor de VGC-speelpleinen georganiseerd door de 
Nederlandstalige scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Het voorliggende convenant (2018-2020) heeft betrekking op het aanbod in de vrije tijd, los van 
de doelstellingen die werden opgenomen met het hierboven vermelde convenant vanuit het 
beleidsdomein Onderwijs en Vorming. 

De doelstellingen die worden geformuleerd in het voorliggend convenant kaderen binnen de 
doelstellingen van het Meerjarenbeleidsplan Cultuur, Jeugd en Sport 2016-2020.  



De aandachtpunten zijn: 

 De realisatie van een aanbod voor tieners; 

 Het inspelen op hedendaagse interesses van kinderen, tieners en jongeren; 
 Een multidisciplinaire aanpak van het aanbod; 
 Het realiseren van een inclusieve werking met bijzondere aandacht voor personen met 

een beperking. 
 
In het voorliggend convenant werden de volgende algemene en specifieke opdrachten 
geformuleerd: 

 Het organiseren van muziekeducatieve vrijetijdsactiviteiten tijdens het schooljaar op 
maat van kinderen, tieners en jongeren;  

 Het organiseren van muziekeducatieve activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren 
tijdens vakantieperiodes; 

 Het inclusief maken  van de eigen vrijetijds- en vakantieactiviteiten voor kinderen, 
tieners en jongeren met een functiebeperking; 

 Het vergroten van cultuurparticipatie voor kinderen, tieners en jongeren; 
 Het verhogen van podiumkansen voor kinderen, tieners en jongeren. 

Voor de realisatie van de bovengenoemde opdrachten wordt een jaarlijkse subsidie voorzien van 

60.000 EUR. 

2. Advies op convenant Jeugd en Muziek 

De jeugdraad is verheugd over de experimentele en trajectmatige aanpak. Ook de uitbreiding 

van het aanbod naar tieners wordt positief ontvangen.  De jeugdraad raadt de vzw aan om de 

wijze van communiceren en de uitwerking van het aanbod goed op deze doelgroep af te 

stemmen. Daarnaast adviseert de jeugdraad om nog meer in te zetten op een eigen achterban 

om zo meer doorstroom en gedragenheid te creëren. 

De jeugdraad vraagt dat jeugddienst afstemt met de vzw waar de vakantiekampen worden 

georganiseerd, om op die manier nog meer spreiding van het vakantieaanbod te realiseren.  

De jeugdraad betreurt dat de subsidie niet geïndexeerd wordt. De jeugdraad twijfelt verder aan 

de haalbaarheid om alle convenanten met de regionale jeugdpartners in 2020 te laten aflopen. 

Dit brengt veel werk met zich mee voor alle betrokken partijen. 

De jeugdraad geeft een gunstig advies voor het convenant. 

3. Situering convenant Groep Intro 

Bij collegebesluit nr. 20132014-0303 van 30 januari 2014 houdende de goedkeuring van het 
convenant met en de subsidiëring van vzw Groep Intro werd voor het eerst een convenant 
afgesloten voor een periode van vijf jaar, met specifieke doelstellingen naar vrijetijd voor 
kinderen en jongeren met een functiebeperking.  

De doelstellingen die hierin werden opgenomen waren de volgende: 

 Het uitbouwen van een Nederlandstalig expertisecentrum voor de vrijetijdsbeleving van 
kinderen en jongeren met een functiebeperking in het Brussels hoofdstedelijk gewest; 



 Het ondersteunen van Nederlandstalige vrijetijdswerkingen in het Brussels hoofdstedelijk 
gewest die inclusief of categoriaal werken voor kinderen en jongeren met een 
functiebeperking; 

 Het toegankelijker maken van het Nederlandstalig vrijetijdsaanbod voor kinderen en 
jongeren met een functiebeperking in het Brussels hoofdstedelijk gewest. 

Deze convenant liep af op 31 december 2017 en voorzag de opmaak van een meerjarenplan 2018-
2021. Aan de vzw Groep Intro werd gevraagd om dit meerjarenplan op te maken rekening 
houdend met het Meerjarenbeleidsplan Cultuur, Jeugd en Sport 2016-2020. 

Dit resulteert in de volgende algemene en specifieke doelstellingen in het voorliggend convenant, 
waarvoor een meerjarenplan 2018-2021 werd uitgewerkt (als bijlage gevoegd bij het convenant): 

 Het verzamelen van informatie over de doelgroep (kinderen en jongeren met een 
beperking in Brussel), het aanbod en de drempels.  

 Het gebruiken van die informatie om zowel aanbieders van vrijetijdsactiviteiten als de 
doelgroep te ondersteunen om elkaar te vinden. 

 Het samenbrengen van partners uit de sector en daarbuiten om zo efficiënt mogelijk te 
werken aan gemeenschappelijke doelstellingen. 

 Het steeds vertrekken vanuit een grote betrokkenheid bij en vertrouwen in de mensen 
waarmee gewerkt wordt. 

Voor realisatie van de opdrachten van het convenant wordt een jaarlijkse subsidie van   60.000 

EUR voorzien. 

4. Advies op convenant Groep Intro 

De jeugdraad apprecieert dat het convenant, door middel van doelstellingen en opdrachten op 

strategisch niveau, uitgaat van een sterk vertrouwen tussen beide organisaties.  

Toch is de jeugdraad van mening dat inclusief werken geen prioriteit is voor het college. Een 

verbreding van de werking van Groep Intro naar de rest van de vrijetijdssector (sportclubs, 

gemeenschapscentra en andere) zou een zeer grote impact kunnen hebben. De jeugdraad 

betreurt dat daar geen bijkomende middelen worden voor toegekend. Hetzelfde geldt voor de 

niet-indexering van de subsidie. 

Desalniettemin geeft de jeugdraad een gunstig advies voor dit convenant. 

5. Situering convenant JES 

Sinds 1989 wordt vzw JES erkend als een organisatie voor landelijk jeugdwerk. Niet alleen 
geografisch breidt vzw JES haar actieterrein uit, in de loop van de jaren 1990-2000 wordt de 
driehoek jeugdwerk-opleiding-welzijn steeds meer het handelsmerk van de vereniging en neemt 
vzw JES heel wat bijkomende opdrachten op zich, ook in Brussel (bv. straathoekwerk en 
opleidingsprojecten). 

Het vorig convenant tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en vzw JES werd afgesloten in 
2013 en liep af op 31 december 2017. Deze periode viel samen met het beleidsplan dat de vzw 
opmaakt voor de Vlaamse Gemeenschap als landelijk erkend jeugdwerk. Dit convenant handelde 
grosso modo over opdrachten van de vzw rond: inspraak en participatie van kinderen en 
jongeren, de ondersteuning van jeugdateliers, ateliers rond multimedia en muziek, een 
opnamestudio, avontuurlijke stadsinitiatieven en competentieverwerving. 



Voor de opmaak van het voorliggende convenant werd vertrokken vanuit de huidige werking 
van JES, maar met volgende aandachtpunten in uitvoering van het Meerjarenbeleidsplan Cultuur, 
Jeugd en Sport 2016-2020: 

 Bevorderen van de positieve beeldvorming van Brusselse jongeren; 
 Stimuleren van een vindplaatsgericht aanbod voor Brusselse tieners met bijzondere 

aandacht voor de samenwerking met gemeenschapscentra; 
 Meewerken aan een vrijwilligersvriendelijk klimaat in functie van een verhoogde 

verantwoordelijkheid en participatie; 
 Participatie van kinderen en jongeren bij renovatie- en nieuwbouwdossiers; 
 Het verhogen van podiumkansen. 

 
In het voorliggend convenant werden de volgende algemene en specifieke opdrachten 
geformuleerd: 

 Het op zoek gaan naar duurzame methodes en producten die de deelname van jongeren 
aan het vrijetijdsaanbod in de stedelijke Brusselse context vergroten; 

 Het stimuleren en ondersteunen van een aanbod voor Brusselse tieners in de 
gemeenschapscentra; 

 Het ontwikkelen en ondersteunen van trajecten op vlak van jeugdcultuur voor Brusselse 
kinderen en jongeren; 

 Het begeleiden en ondersteunen van participatietrajecten van kinderen en jongeren 
inzake infrastructuur en ingrepen in de openbare ruimte; 

 Het ontwikkelen en ondersteunen van trajecten en/of initiatieven rond 
beleidsparticipatie met Brusselse kinderen en jongeren. De thematische focus wordt 
tweejaarlijks bepaald in overleg met de Algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport; 

 Het bevorderen van de positieve beeldvorming van Brusselse jongeren;          

 Het centraal stellen van competentie-ontwikkeling van kinderen en jongeren in de 
werking; 

 Het verspreiden en delen van de expertise rond bovenstaande opdrachten. 

Voor realisatie van de opdrachten van het convenant wordt een jaarlijkse subsidie van 472.000 
EUR voorzien. Het budget werd verhoogd met 50.000 EUR omwille van het opnemen van een 
bijkomende opdracht rond lokale jeugdbeleidsparticipatie. 

6. Advies op convenant JES 

De jeugdraad apprecieert dat het convenant, door middel van doelstellingen en opdrachten op 

strategisch niveau, uitgaat van een sterk vertrouwen tussen beide organisaties.  

Het is een goede keuze om de opdracht rond lokale jeugdbeleidsparticipatie toe te kennen aan 

vzw JES. Deze verbreding van de opdrachten kan zorgen voor nog meer samenwerking en 

duurzame verankering van de verschillende projecten en deelwerkingen van JES. De jeugdraad is 

verheugd dat voor deze bijkomende opdracht ook extra middelen worden toegekend. De 

jeugdraad wilt aan de vzw meegeven dat de beleidsparticipatie van jongeren niet enkel slaat op 

de huidige doelgroep van de vzw, maar veel breder gaat. De jeugdraad vraagt daarom ten 

gepaste tijde de jeugdraad te betrekken bij deze opdracht.  

De jeugdraad betreurt dat de subsidie niet geïndexeerd wordt, maar geeft een gunstig advies 

voor dit convenant. 



7. Voornemen van de VGC om het convenant met vzw VVJ voor de werking van 

Karuur BXL te beëindigen 

De administratie licht het voornemen van de VGC toe om het convenant met de vzw VVJ voor 

de werking van Karuur BXL te beëindigen. Er wordt gesteld dat de manier waarop de opdrachten 

uit het convenant ingevuld worden, niet volledig beantwoorden aan de zienswijze van de VGC. 

Het is de wens van de VGC om de samenwerking in onderling akkoord stop te zetten. Daarnaast 

vindt de VGC het belangrijk dat de opdrachten rond lokale jeugdbeleidsparticipatie verder op 

een structurele manier kunnen blijven uitgevoerd worden. De VGC overlegde daarvoor met vzw 

JES.  De jeugdraad zal om een advies gevraagd worden van zodra er een definitief akkoord is 

tussen de VGC en VVJ. 

De jeugdraad geeft aan begrip te hebben voor deze keuze. Er wordt opgemerkt dat de vzw niet 

altijd evenveel voeling had met Brussel. Het is belangrijk dat er blijvende aandacht is voor lokale 

jeugdbeleidsparticipatie. 

8. Varia 

 Worden holebi’s beschouwd als een aparte doelgroep door de VGC? 

 De jeugdraad wilt handvaten opstellen voor het adviseren van convenanten. 

 

Volgende vergadering: 9/02 om 10u00 @ Groep Intro (Charles Parentéstraat 6, 1070 Brussel) 


