
 
JEUGDRAAD VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 

Verslag van de vergadering van de Jeugdraad 

14 maart 2018 

LOCATIE: Jeugd en Muziek Brussel (Nieuwland-site) 

AANWEZIGE JEUGDRAADSLEDEN: Mattias Kayaert (Foyer), Leene Decoster (Chiro), Jelle Tierens 

(JES), Florian Geerts (Habbekrats), Wauter Temmerman (VDS), Dario Vunckx (vrijwilliger), Pieter 

Gijssels (D’Broej), Jo Robberechts (Groep Intro), Sara Debackere (Jeugd in Brussel), Cem Aydogan 

(Cultureghem), Naomi Costrop (Scouts en Gidsen Brussel), Kaat Deben (Zonder Handen), 

Romayssae (stagiaire JES), Rik Schrauwen (jeugddienst Anderlecht) 

 

GASTEN: Beno Schraepen, Jelle Symons en Ellen Goossens (Jeugdwerk voor Allen) 

 

KABINET: Lander Piccart 

 

ADMINISTRATIE: Neal Raes, Astrid Galle, Pieter Vanstappen, Neel Raats, Silke Wijnants 

 

VERONTSCHULDIGD: Jurgen Ral, Liselotte Vanheukelom, Elke Van den Eynde, Cathelijne van der 

Veer (D'Broej) 

 

1. Welkom door Jeugd en Muziek 

 

 Mira ligt de nieuwe werking toe.  

 Jeugd en Muziek wordt niet langer gesubsidieerd vanuit Vlaanderen, wel vanuit Stad 

Brussel en de VGC (Onderwijs en Vorming en Cultuur, Jeugd en Sport) 

 Aanbod wordt morgen gelanceerd. Workshops zowel tijdens de vakantie, als tijdens het 

weekend. 

 

2. Inspiratie 

Inclusief jeugdwerk(en) – Beno Schraepen 

Jeugdwerk voor Allen – Jelle en Ellen 

 

Inclusief jeugdwerk(en) – Beno Schraepen 

 PPT 

 

Jeugdwerk voor Allen 

 Structuur van Jeugdwerk voor Allen wordt toegelicht door Jelle, ambassadeur van 

Vlaams-Brabant, en Ellen van het departement Cultuur, Jeugd en Media 

 Project wordt aangestuurd vanuit de Vlaamse Overheid, departement Cultuur, Jeugd en 

Media. Link met BHG wordt gelegd. 

 Focus: kinderen en jongeren met een beperking en/of in maatschappelijk kwetsbare 

situaties zoveel mogelijk laten deelnemen aan het jeugdwerk. 

https://www.jeugdwerkvoorallen.be/


 Op welke manier kunnen we (Brusselse werkingen en Jeugdwerk voor Allen) 

samenwerken en elkaar versterken? Bv. via Overleg Beperkt. Er wordt verder gebouwd op 

de kennis van het Brusselse netwerk. 

 Bij vormings- en ondersteuningsvragen of bedenkingen: geef een seintje aan Jelle. Ook 

signalen naar het beleid toe, mag je meegeven. Jelle brengt je in contact met de juiste 

partners in het werkveld/netwerk. Contact: jelle@jeugdwerkvoorallen.be of 0488 57 27 92 

 

3. Goedkeuring vorige verslagen 

 

Jeugdraad XL van 3 oktober en 12 december. Ontbijtvergadering met collegelid bevoegd voor 

Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk beleid van 20 februari. 

 

Verslagen worden goedgekeurd. Er worden vragen gesteld bij het verslag van de 

ontbijtvergadering. Het betreft een informeel gesprek met het collegelid, vandaar dat er geen 

uitgebreid verslag genomen werd. Zoals ook vorig jaar toegelicht. 

 

4. Advies op voortgangsrapport Cultuur, Jeugd en Sport 2017 

 

- Vlot leesbaar 

- Geeft mooi weer wat er gebeurt in Brussel, niet vanuit VGC-standpunt, maar vanuit de 

Brusselse werkingen. Gevoel van betrokkenheid.  

- Feedback ten laatste tegen zondagavond 18 maart naar neal.raes@vgc.be  

 

De jeugdraad geeft een positief advies over het voortgangsrapport Cultuur, Jeugd en Sport 2017. 

Het rapport is vlot leesbaar en bevat een mooi overzicht van de verwezenlijkingen. De jeugdraad 

ervaart een stevige betrokkenheid van de verschillende jeugdwerkingen in Brussel door de 

manier waarop het rapport is opgesteld, nl. niet louter vanuit het VGC-standpunt. 

 

5. Uitwisseling overheen de werkgroepen 

 

Internationaal  

- Nu wordt het project (= mobiliteit van jeugdwerkers en professionele vrijwilligers) 

inhoudelijk uitgewerkt. Vraagstelling wordt minder complex. We gaan partners zoeken 

die ons kunnen inspireren inzake de deelaspecten van onze vraag, bv. politiserend 

werken met jongeren  

- Vertrek? We mikken op eind november (concrete data nog niet beslist) 

- Vraag naar nieuwe leden voor de WG voor de volgende fase van het traject (praktische 

uitwerking) 

 

Beleid 

- Positief advies op 3 convenanten (Jeugd en Muziek, Groep Intro en JES) 

o Gezamenlijke elementen uit de verschillende adviezen: 

 (niet)-indexering van de middelen 

 Convenanten getuigen van vertrouwen in de organisaties 

 Convenanten  zijn opgesteld op strategisch niveau 

mailto:jelle@jeugdwerkvoorallen.be
mailto:neal.raes@vgc.be


 Veel convenanten zullen tegelijk vernieuwd moeten worden in 2020 

- Convenant met VVJ voor werking Karuur Bxl werd beëindigd in onderling overleg. WG 

heeft begrip voor de keuze en staat achter het alternatief: de opdracht is opgenomen in 

convenant met JES.  

- Project vzw For Youth: For Youth wordt gevraagd om opnieuw in te dienen tegen de 

volgende deadline (5 april) 

- Uitwisseling rond 

o Fuifzaal 

o Citroëngarage en Kanaal 

o Geluidsnormen: brief opgesteld t.a.v. collegelid 

o Brede scholen 

o Privacywetgeving 

o Handvaten bij het opstellen van convenanten 

- Opvolging brieven 

o Neerhof: er is zicht op de concrete timing van het traject. Antwoord volgt. 

o Geluidsnormen: er werd ook een parlementaire vraag hierrond gesteld. Antwoord 

volgt. 

o Meertalig onderwijs, voorrangsregeling, samenvallen schoolvakanties 

(collegevoorzitter Vanhengel): nog geen antwoord ontvangen. 

o Fuifzaal (inspraak): aan bod gekomen tijdens de ontbijtvergadering. 

o Controle Globe Aroma: aan bod gekomen tijdens de ontbijtvergadering. Andere 

invalshoek kiezen dan een brief? Interessant debat in de Raad rond sanctuary 

spaces. 

- WG heeft mandaat om brieven te versturen vanuit de jeugdraad. Iedereen is welkom om 

aan te sluiten. Bij ‘dringende’ onderwerpen zal niet steeds feedback gevraagd worden 

aan de hele jeugdraad, vooraleer de brief de deur uitgaat. Anders verliezen we 

nieuwswaarde. Bij niet-dringende onderwerpen kan steeds feedback gevraagd worden 

aan de jeugdraad XL. De brieven worden ook steeds op de Google Drive gezet -> aparte 

map aanmaken. 

 

- Jeugdparticipatie  

o Contact met Conseil de la Jeunesse Wallonie-Bruxelles en Bruzz 

o Er wordt gewerkt aan de website, vertaling Fr/Ned wordt verzorgd, stellingen 

voor op Instagram worden verzameld etc. 

o Focus: hoe krijgen Brusselse jongeren inspraak in het beleid? Zowel in het kader 

van GRV 2018, als meer algemeen 

 

6. Rondje van de tafel  

 

 Bijeenkomst kunstenaarscollectieven na controle bij Globe Aroma -> burgerinitiatief 

opgestart: Signal Kanaal. Voor vragen bij het Kanaalplan. Contact: 

mattias.kayaert@foyer.be  

 Wat zijn je rechten en plichten bij een politie-inval? Verslag beschikbaar op de Google 

Drive 

mailto:mattias.kayaert@foyer.be


 Opties voor Franstalige kinderen om Nederlands te leren? Grote nood. Bv. taalbaden in 

de GC. Nog voorbeelden? Geef je info door: neal.raes@vgc.be en dan bundelen we deze 

info! 

 Timing fuifzaal: van zodra 1e overeenkomst getekend wordt, start het 

stedenbouwkundige luik en het participatief traject met de jeugdraad en 

studentenverenigingen 

 Jeugwerk voor Allen: samen stappen vooruit zetten voor de vrijetijdsbesteding van 

kinderen en jongeren 

 Deadline jeugdwerkprojecten = 5 april 

 28 maart: kick-off Ketmet! 

 Feedback over thema ‘inclusief jeugdwerk’ steeds welkom! Ideëen voor andere thema’s en 

pistes ook. Bv. infomoment voor de sector (breder dan jeugdraad) rond perswerking, 

geluidsnormen, privacywetgeving etc. Ideëen doorgeven aan jeugdraad@vgc.be  

 Oproep memorandum CJS-adviesraden: 27 maart, 18u @JES  

 Iedereen op kamp, Chiro. Contact: Leene 

 Circusdagen met specifieke jongerenvoorstelling (vrijdag 23 maart). Lancering mobiele 

urban initiatie (zaterdag 24 en zondag 25 maart) 

 Jeugddienst Anderlecht: jeugdhuis voor tieners in ViaVia huis aan het opstarten. Ideëen 

voor betaalbare workshop-reeksen? Ook niet-professionelen. Contact: 

jeugd@anderlecht.brussels of via Rik 

 Promo jeugdfilm.be: Rosie en Moussa 

 Promo: 50 gratis tickets voor congres #jeugdwerkwerkt. Extra: avondprogramma wordt 

ingevuld door jong Brussels talent en is gratis toegankelijk. 

 

 

Jeugdraad XL op maandag 4/6, 18u @JES 
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