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1. TO DO’s van vorige keer 

Vraag herformuleren om partners aan te trekken. OK 

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 interessante 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? .. 

Aan KEKS vragen of ze partner willen zijn om hun netwerk mee in te zetten, organisaties of groepen 

te vinden waarbij we op bezoek kunnen gaan i.f.v. bovenstaande vraagstelling. Ook om ons logistiek 

wat te helpen. OK en ze hebben bevestigd. We kunnen ook aansluiten (en workshop over ons/ons 

project) op jeugdcongres in Gotenborg 22-23/11 (nog te bevestigen wanneer dat juist valt). 

EU-dossier verder uitschrijven OK en lopende 

Programma verder uitwerken DOEN WE OP OVERLEG 21/3 

2. TO DO’s  

Collegebesluit aanvraag project – voor 30/3 - LIESBET 

Jo typt flow uit voor programma. 5 dagen – 3 echte werkdagen –aansluitend op congres KEKS (22-

23/11?) ; ook voorbereidingsmoment inbouwen (kennismaking, verwachtingen, belang politiseren 

door inspirational speech v Syriër, ‘how to act like a Zweed’, ..) 

→ Jo stuurt naar Liesbet, die het op haar beurt aan Jonas Agdur bezorgt voor zoektocht naar 

mogelijke partners. 

Aftoetsen bij JINT wanneer ze een eerste feedbackrond kunnen doen – LIESBET 



Aantal personen: 

- 18 Belgen 

- 4 van Idebate 

- Eventueel enkele Zweden die drie dagen bij ons blijven? 

- Rekenen en budgetteren op 25pers 

Verder contact met Idebate: Sarah S ok? 

Verder uitschrijven dossier – aanzet tegen volgende keer 

- Context    LIESBET 

- Participating organisations  LIESBET 

- Project description  SARA DB 

- Participants profile  SARA DB 

- Pratical arrangements  LIESBET & JO over het (inhoudelijk stuk van het 

voorbereidend overleg (ik ga me focussen op het maken van de praktische afspraken)  

- Main activities   JO 

- Impact & disseminatie   

o IMPACT   hangt samen met programma en leereffecten JO? 

o DISSEMINATIE   Volgende keer bespreken, Sarah S, kan jij ev. aanzet doen? 

- Summary en project budget  LIESBET 

Deelnemers selecteren zullen we doen – na goedkeuring subsidieaanvraag – via google form 

- Wie ben je? Organisatie. Gender (genderdiversiteit) 

- 1 of 2 personen van je organisatie? Waarom? Profiel(en) deelnemer(s) 

- Wat wil je leren? 

- Wat heb je te bieden? 

- Hoe ga je het vertalen naar je werking? 

- Hoe ga je het vertalen naar de werking van de jeugdraad? 

- Talenkennis 

Binnen de jeugdraad zoeken naar organiserend team van experten en ondersteuners. En een 

inhoudelijk coördinator.  

 

Volgende afspraak 

DINSDAG 27/3 om 15u 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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. Bel me gerust op als je deze niet meer weet  

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

