
JEUGDRAAD VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 
 

Verslag WG Internationaal 
14/3/2018 op VGC 
 

 

JEUGDRAADSLEDEN: Sara Debackere, Jo Robberechts, Sarah Storme 

 
ADMINISTRATIE: Liesbet Meyns 
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

We overliepen de TO DO’s: 

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

OK. Wij doen financieel beheer van alle middelen (voor onszelf én partners). 

Deelnemerskost van 70€ per deelnemer per dag en forfait per deelnemer  afhankelijk 

van afstand tot partnerland/initiatief (Brussel-Zweden = 275€) 

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

OK.  

 

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

OK. Idebate is geïnteresseerd en vragen nog meer info (hoeveel personen, timing, ..) 

 

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

OK.  

KEKS wil partner zijn voor inzet netwerk en expertise, en hulp bij het vinden van verblijf. 

Eva Darell, werkt voor de stad Stockholm, en maakt deel uit van ‘Stockholm School of the 

Arts’ die we mogen gaan bezoeken (zie mail bijlage) 

Geen partners bevestigden om een groep Zweedse jeugdwerkers te engageren. 

 

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

formele participatie van jongeren 

Nog steeds TO DO. Sara doet tegen volgende overleg (21/3). 

 

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

Gezien we vandaag aanpak herbekijken op basis van beschikbare en geïnteresseerde 

partners, was dit nog voorbarig. Jo doet nog aanzet. 

 

- Sara D. schrijft deel  XY uit van het aanvraagdossier en bezorgt aan Liesbet 

OK. We overlopen dit samen zodra het concept vast ligt, en voldoende partners hebben 

bevestigd. 

 

- Liesbet bundelt de info voor het EU-dossier 

https://drive.google.com/file/d/1mw1VltrkSvow8mGfFLfSsDjoweFtY2ox/view


TO DO 

 

- College informeren over internationale plannen en subsidieaanvraag bij JINT 

Gepland voor college van april, start nazicht 30/3, absolute deadline 5/4. Als we dan 

geen waterdicht plan hebben, noch partners, dan dienen we timing te herbekijken. Maar we 

doen er alles aan om deze deadline te halen. 

 

2. Verdere inhoudelijke uitwerking aanvraagdossier 

Zonder partners geen project. We proberen de doelstellingen van het project terug wat te 

downsizen, zodat we ook minder gewichtige vragen dienen te stellen aan Zweedse organisaties waar 

we iets willen van gaan bijleren. 

Het belangrijkste is ‘we willen worden geïnspireerd’.  En het gaat over de mobiliteit van 

jeugdwerkers, dus essentieel is dat wij praktijken en/of methodieken leren kennen om deze nadien 

te kunnen ‘vertalen’ en inzetten  in het Brusselse jeugdwerk en/of de werking van de jeugdraad. 

‘We’ zijn de jeugdwerkers van de organisaties die deel uitmaken van de VGC-jeugdraad. 

In Zweden wordt sterk ingezet op inspraak van alle jongeren, dus ook de kwetsbare jongeren, 

voornamelijk via de formele inspraak (jeugdraden). Dit heeft ons in eerste instantie getriggerd om 

naar Zweden te gaan. 

We wensen op bezoek te gaan bij initiatieven die: 

OF inzetten op het politiseren van jongeren (opinie leren vormen, kritisch leren denken over 

maatschappelijke thema’s, bewustmaken van hun invloed op omgeving en beleid,..) 

OF die een werking hebben met maatschappelijk kwetsbare jongeren én inzetten op hun te activeren 

in de maatschappij 

OF die toffe non-formele methoden gebruiken om jongeren inspraak te bieden 

OF die met hetzelfde probleem zitten dan wij: een gebrek aan diversiteit wanneer je inspraak 

organiseert. Ligt dit aan de methode van inspraak? Ligt dit aan de communicatie naar de jongeren? .. 

KEKS zou volgens dit concept de ideale partner kunnen zijn. Dat impliceert: ons verbinden met hun 

netwerk, ons laten weten of we organisaties kunnen vinden naargelang onze ‘nieuwe’ vraag, en er 

ons mee in contact brengen. Wat kunnen zij ons bieden als partner? In hoeverre kunnen ze ons 

helpen met de organisatie en afspraken ter plaatse? → Liesbet neemt (zsm) contact op 

We nemen nog steeds Idebate mee. Die zijn geïnteresseerd om mee te gaan, zullen de workshops 

modereren/debatten leiden, en willen hiervoor graag enkele jongeren die hiertoe een opleiding aan 

het volgen zijn, laten meegaan. Zo bieden zij kansen aan deze jongeren en delen zij hun expertise 

over het organiseren en begeleiden van debatten met jongeren i.f.v. beleidsbeïnvloeding.  



De praktijken die we in Zweden leren kennen (door informeren en beleven) gaan we onder de loep 

nemen o.l.v. Idebate, alsook en of/d.m.v. de dagelijkse reflectiemomenten. 

Wat we eerstvolgend moeten doen: 

- Liesbet belt met Jonas KEKS om te vragen of zij dit als een haalbare optie zien mits de 

kennis van hun netwerk en hoe het partnerschap er zou kunnen uit zien 

- Jo schrijft flow voor programma 

- Sara DB zoekt zelf ook in Goteborg (en ook Stockholm?) naar interessante onderzoeken, 

of ..  via google. 

- Woensdag 21/3 komen we samen, indien KEKS het partnerschap bevestigt, en werken 

we verder uit: hoeveel bezoeken, welk type, bellen/mailen.. aanpak en kader (EU-

dossier- verder uitwerken) 

 

 

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. 

 

Ter info: KEKS heeft ondertussen bevestigd!  Verder uit te werken op: 

de volgende WG internationaal, en die gaat door op 

woensdag 21/3 om 10u op de VGC 

(tenzij tegenbericht van Sarah S.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Bijlage 1 

Dear Liesbet, 

Thank you for your e-mail and request. 

It sounds interesting with your ideas about the project. 

Yes, I work for the City of Stockholm, which content of the city museum, city library, festivals, 

culture grants and the Stockholm School of the Arts. 

I belong to the Stockholm School of the Arts, with a staff of 350 and over 17000 young 

people age 6-22 enrolling every week. We provide after school courses in drama, music, 

dance, circus, fine art and media within the non-formal learning. Also, we are contact point 

for Eurodesk. 

We are coordinating and partner in different EU-projects since 2002, at the moment mainly 

Erasmus + KA1 and KA2 as well as EVS. 

I couldn’t find any attached document so please send the again. 

Are you planning for a KA1 Mobility for youth workers project? Or KA1 exchange with young 

people? Or both? 

You are welcome to visit our organisation in Stockholm. 

Med vänlig hälsning/Kind Regards 

 

Eva Darell 

Utvecklingsledare Internationella samarbeten/Development Manager for International 

cooperations 

 

STOCKHOLMS KULTURFÖRVALTNING 

Kulturskolan 

Box 8100, 163 08 Spånga Stockholm 

Phone: +46 (0)8 508 318 34 

Mobile +46 7612 318 34 

E-mail: eva.darell@stockholm.se  

 

www.kulturskolan.stockholm.se  

  

mailto:eva.darell@stockholm.se
http://www.kulturskolan.stockholm.se/


Bijlage 2 

Dear,  

I received your contact from a coworker from mucf, the Swedish Agency for youth and civil society. 

I contact you concerning an international project the youth council from the flemish community 

commission in Brussels (VGC) wishes to organise on ‘how to strenghten a diverse group of 

youngsters to participate in (and to influence) policy and their environment, through formal and 

(mostly) non-formal methods. With a focus on the diversity of the group of youngsters  that is participating and 

non-formal methods to reach this target.  

I am also in contact with Jonas Agdur from KEKS, in cc. KEKS is interested in participating by 

sharing their expertise on participation of youngsters. Idebate, an organisation from Holland is 

interested in participating by sharing their expertise on organising debates for and with youngsters. 

We are still looking for a Swedish partner to mobilise a group of (15 to 20) youthworkers with 

experience in diversity and participating in workshops and debating on formal and non-formal 

participation with a divers group of youngsters, during the exchange project. And also help us out 

with the organisation in Sweden.  

Some more information from the organising committée: 

The youth council from the Flemish Community Commission (VGC) is a network of youngsters and 
youth workers from different Dutch speaking youthwork organisations in Brussels, all supported by 

the Flemish Community commission. They give advices to their policy. 
  
‘We wish to organise an inspirational international project at the end of 2018, on 'how to 
strengthen a diverse group of youngsters to participate in (and to influence) policy and their 
environment.'  
Letting a divers group of youngsters participate in as many possible ways, is very actual in 

Brussels. I learned that also in Sweden there is a lot of diversity and a lot of attention for 
participation of young people. 

We are hoping to come to Sweden with a group of youthworkers, both professional, as voluntary, 
and interact and debate with a group of Swedish youthworkers. We could start from some good 
ideas on what participation could mean for young people in a city (by KEKS), and afterwards visit 
some Swedish projects, and/or participate in workshops targetting to improve competences from 
youngsters to participate. 

  
We also have some projects we can present and explain to the group (see attachment). Idebate is 
an organisation from Holland with expertise on debating with youngsters. Under their guidance, we 
could discuss on the different methods, and maybe come to new ideas together. This way we can 
both learn from the expertise from Idebate on how to organise and guide debates for young 
people, and in the mean while come to new ideas and conclusions after discussing both our 
examples. We still need to write the file for EU-funding and are hoping to organise (together) a few 

days of introduction and organising in advance. The project itself would happen end of november 
2018. 
  
If you are interested or if you have more questions, please contact me. 
  

Looking forward to hearing from you. 

  
Kind regards, 

Liesbet Meyns 

 


