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1. TO DO’s van vorige keer 

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

van het aanvraagdossier – OK, zie hier 

3. Checken of er ruimte is voor een voorbereidend bezoek ter plaatse (Liesbet) – OK, aanvraag 

doen we sowieso pas voor de deadline in april. D.w.z. dat zowel het uitwisselingsproject als 

het voorbereidend bezoek in die aanvraag zitten én dat het voorbereidend bezoek ten 

vroegste op 1/8 kan doorgaan. 

4. 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: 

a. Een uitleg krijgen van KEKS over participatie van jongeren op gemeentelijk vlak 

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

muziek) 

c. De Vlaamse groep stelt ook een succes- en faalverhaal voor 

d. Er wordt (over) gedebatteerd onder begeleiding van Idebate 

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

partner is samen met België. KEKS brengt ons in contact met twee bovenlokale 

jeugdraden (en hun ondersteuner) . MAIL OK, deze week ns bellen (L.) 

5. 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 – Liesbet stuurt mail naar Sarah en Sarah volgt verder op. Eens bellen 

met andere contactpersoon want daar beweegt weinig. 

6. Een volgende keer bepalen we criteria wie mee mag vanuit de JR – doen we pas in het 

stadium dat project is goedgekeurd. Idem met JR uitgebreider informeren. 

 

Nog inhoudelijke keuzes: 

 

We gaan niet in de herfstvakantie . Dit valt gelijktijdig met de vakantie in Zweden, dus daar zullen 

jeugdwerkers het ook druk hebben. In november, op een datum die we in principe op 22/2 zullen 

kennen, gaat een congres door van KEKS, over –ik denk- stedelijk jeugdwerk. Als we onze data 

aanpassen, kunnen we aansluiten voor bvb. een workshop over ons project. 

file://///RENFP/ADCJS/7_Jeugd/07_Jeugdraad/2018/2_voorbereiding/1_WG%20internationaal/Guidelines.docx


We gaan drie voltijdse werkdagen, d.w.z. dat we bvb. gaan van woensdag tot zondag, waarbij 

woensdag en zondag reisdagen zijn. 

 Wat moet zeker in het programma?  

- Op voorhand in ieder land verwachtingen en input verzamelen: wat willen we hieruit leren 

en wat hieruit delen? 

- Achteraf in ieder land terugkoppelen 

- Disseminatie goed uitwerken – erg belangrijk voor EU-dossiers 

- Ook tijdens het project via verschillende methoden input van de deelnemers verzamelen 

maar ook verspreiden 

- Verschillende prikkels op verschillende leerstijlen 

- In blokken, opbouw, kennismaking, veilige methodieken naar groepsdynamica en debatteren  

- Reflectiemomenten (regelmaat en kleine groepjes) 

- Dit leidt tot een voorstel (Jo) dat dan nog wordt teruggekoppeld naar partnerland vooraleer 

we indienen. 

 

TO DO 

- Navragen bij Jint:  hoe worden middelen beheerd? De reiskosten, workshopkosten? (Liesbet) 

- Liesbet formuleert vraag op mail aan Idebate en stuurt naar Sarah S.  

- Sarah zit verder achter Idebate om te checken OF samenwerking kan en hoe 

- Liesbet zit verder achter partner in Zweden (daarmee valt of staat het project) 

- Sarah en Sara gaan op onderzoek naar wat er bestaat in Zweden/Göteborg rond non-formele 

participatie van jongeren 

- Jo schrijft hoofdlijnen voor programma uit, en bezorgt aan Liesbet 

- Sara D. schrijft deel  XY uit van het aanvraagdossier. Laat weten aan Liesbet welk deel en 

bezorgt nadien aan Liesbet. 

- Liesbet bundelt de info tegen volgend overleg op 14/3 

 

Je kan in ons dossier via deze link:  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/young-people-and-youth-workers_en 

De login en paswoord gaf ik jullie. 

 

7. Volgende werkgroep internationaal op 14/3 om 15u30 op VGC 

Liesbet bundelt tegen dan alle info die ieder heeft verzameld, uitgeschreven en doorgestuurd. 

We gaan door het aanvraagdossier. 

Wat moeten we nog uitschrijven, nog onderzoeken, nog afspreken? 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/young-people-and-youth-workers_en

