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1. TO DO’s van vorige keer 

 Sarah S. schrijft uit wat we willen leren (a.d.h.v. participatieladder)  - OK zie bijlage 1 van de 

agenda voor deze werkgroep (link) 

Mailen met Zweden en Nederland – OK, beide tonen interesse 

‘Is Schotland een optie’? vragen aan JINT (Liesbet) – OK, is een optie 

Checken of National Agency ter plaatse mee organiseert (Liesbet)– OK, maar is niet zo. Jint 

organiseert ook niet mee. Zij adviseren, ondersteunen en zijn er voor vragen, maar de praktische 

organisatie doen wij i.s.m. partners ter plaatse 

Studyvisit in Wallonië onder leiding van Thierry Dufour – april 2018 – thema: jongeren politiseren 

via informele methodieken → Jo volgt op voor mogelijk interessante contacten OK 

Sarah S. checkt bij Idebate – OK, zij zijn geïnteresseerd in deelnemen aan het project 

Timing doorgeven aan Jint (Liesbet) - OK 

2. We kiezen ervoor om: 

- Met Zweden in zee te gaan, en Idebate te vragen hun expertise rond debatteren met 

jongeren in te zetten tijdens het project. 

o Verder uitzoeken contacten die we van KEKS ontvangen (Liesbet) 

o Sarah neemt contact op met Contactpersoon van Idebate om te checken of zijn 

willen deelnemen aan het project vanuit hun expertiserol ‘debatten met jongeren 

begeleiden’. Daarbij wordt in kaart gebracht wat Idebate hun rol kan zijn, maar ook 

wat voor hun de meerwaarde (of is dat geld? Dan budget voorzien in aanvraag). Het 

lijkt ook interessant dat zij vrijwilligers ‘mee nemen’ vanuit de NL organisatie (waar 

Idebate mee samenwerkt) die inzet op het ‘leren debatteren van jongeren tussen 12 

en 18’. Na het doorlopen van het traject 18+ starten zij met het zelf begeleiden van 

jongeren 12-18j. (Sarah) 

- Schotland even on hold te zetten (Liesbet) 

 

 



 

3. Tegen de volgende keer 

- Richtlijnen bekijken KA1 aanvraagdossier, zodat we kunnen verder nadenken over de inhoud 

van het aanvraagdossier. 

- Checken of er ruimte is voor een voorbereidend bezoek ter plaatse (Liesbet) 

- Vragen aan Zweden of zij openstaan voor het idee: 18 Vlaamse jeugdwerkers en 18 Zweedse 

jeugdwerkers, komen samen. Met het oog op bijleren rond non-formele methoden om 

jongeren te informeren en te sterken om invloed uit te oefenen gaan we in Zweden: 

o Een uitleg krijgen van KEKS over participatie van jongeren op gemeentelijk vlak 

o Enkele initiatieven bezoeken en ook deelnemen aan workshops (bvb. iets met 

muziek) 

o De Vlaamse groep stelt ook een succes- en faalverhaal voor 

o Er wordt (over) gedebatteerd onder begeleiding van Idebate 

o We zoeken een partner in Zweden die evenwaardige (en dus ook organiserende) 

partner is samen met België. KEKS? Of krijgen we een contact van een andere 

organisatie? 

o Liesbet stelt mail op en stuurt naar Jo en Sarah. Na goedkeuring ervan gaat inhoud 

naar Jonas. 

- Vragen aan Idebate of zij willen meegaan als expert rond debatteren met jongeren, en hun 

expertise willen linken aan en uitbreiden naar het interculturele luik. Best vragen ook wat 

hun inzet ‘delen expertise’ en ‘begeleiden van de workshops’ nog zou kosten → belang 

aanvraag dossier JINT. 

- Een volgende keer bepalen we criteria wie mee mag vanuit de JR 

 

Volgende WG internationaal op 7/2 om 10u op JES   

Met op de agenda: 

Eerste aanzet inhoudsbepaling aanvraagdossier (+ wie schrijft wat?) 

Hoofdlijnen programma: 

- Interculturele uitwisseling 

- Teambuilding  

- Beide bovenstaande (via en plus) non-formele methodiek zelf 

o Bvb. muziekworkshop 

- Praktijken belicht uit Brussel en uit Zweden 

- Debatteren en evaluaties van praktijken 

- Inleiding door visie van KEKS over inspraak van jongeren 

 


