
 

JEUGDRAAD VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 

Verslag van de vergadering van de Jeugdraad 

4 juni 2018 

LOCATIE: fietstocht van JES naar Cultureghem  

 

AANWEZIGE JEUGDRAADSLEDEN: Jurgen Ral (JHOB), Liselotte Vanheukelom (JES), Elke Van den 

Eynde (Gambas), Cathelijne van der Veer (D’Broej), Helena Verset (D’Broej), Leene Decoster (Chiro), 

Jelle Tierens (JES), stagiaire JES, Florian Geerts (Habbekrats), Wauter Temmerman (VDS), Dario 

Vunckx (vrijwilliger), Pieter Gijssels (D’Broej), Jo Robberechts (Groep Intro), Cem Aydogan 

(Cultureghem), Jelle Symons (Jeugdwerk voor Allen), Naomi Costrop (Scouts en Gidsen Brussel), 

Rik Schrauwen (jeugddienst Anderlecht), Philippe De Bont (Cultureghem), Sabine Miedema (Kind 

en Samenleving), Dominique Vankan (JES) 

KABINET: Lander Piccart 

ADMINISTRATIE: Neal Raes, Astrid Galle, Pieter Vanstappen 

VERONTSCHULDIGD: Kelly De Leuze, Sara Debackere  

 

1. Fietstocht door JES stadslabo 

 

2. Goedkeuring verslag jeugdraad XL 14 maart 

Verslag wordt goedgekeurd. 

3. Terugkoppeling werkgroepen 

 

a. Werkgroep beleid 

Wat doet de werkgroep beleid? 

- Formelen brieven opstellen & aan de slag met de antwoorden 

o Speeldomein Neerhof 

o Geluidsnormen  

o Nederlandstalig onderwijs 

o Vrijstelling van onroerende voorheffing voor jeugdinfrastructuur 

- Jeugdwerkprojecten adviseren 

- Verslagen van de Raad doornemen met jeugdwerkbril  

Volgende werkgroep (14 juni): werking À Fonds evalueren 

b. Werkgroep internationaal  

Het dossier voor de internationale uitwisseling met Stockholm werd ingediend bij Erasmus+. 

Go/no go voor het project krijgen we begin juli.  

Stavaza door visual harvester Jo vind je hier  

 Wie wil/kan mee op uitwisseling?  

o Profiel: jeugdwerkers, vrijwillige begeleiders … 

https://drive.google.com/file/d/1tTpvf-pnlT8iiLdDKAZ-Q_0iBz29lta2/view


 Wie wil de werkgroep vervoegen? Huidige trekkers (Jo, Sarah en Sara) kunnen niet verder 

opvolgen 

o JES en JHOB bekijken wie kan aansluiten 

o Helena zal aansluiten voor D’Broej 

 Is er nog voldoende gedragenheid om verder met het project aan de slag te gaan, bv. als 

de aanvraag niet goedgekeurd wordt? JA!  

o Programma moet inhoudelijk sterk zijn 

o Terugkoppeling/na-traject voorzien voor deelnemers 

 2018 (Edinburgh): Gertjan De Boeck (GC De Rinck, Toestand) stelt zich 

kandidaat 

c. Werkgroep participatie  

 Website www.1000opinions.be wordt ontwikkeld door Josworld en wordt begin 

september gelanceerd 

 Lokale politieke partijen hebben bevraging ontvangen: op welke actiepunten zet jouw 

partij in voor de jeugd in jouw gemeente?  

 Spreek JONGEREN aan om onze Instagram te volgen  

o Op ludieke manier inzetten op politieke bewustwording, bv. via de stories die we 

lanceren  

 Volgend werkjaar: meer jongeren betrekken 

 

4. Evaluatie nieuwe structuur jeugdraad XL + werkgroepen  

 

 Overzicht van de huidige structuur door onze 2e visual harvester van dienst, Liselotte, 

vind je hier  

 Terugkoppeling is belangrijk en wordt positief ervaren: er gebeurt veel in de aparte 

werkgroepen, maar we moeten ook voldoende terugkoppelen over de werking van de 

werkgroepen op de jeugdraad XL, zodat iedereen mee is in het verhaal 

 In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 en gewestverkiezingen 2019: 

werkgroep participatie grotere rol geven tijdens de jeugdraad XL? Ja, maar niet gewoon 

laten opgaan in de jeugdraad XL. Dus aparte werkgroep behouden, maar duidelijk linken 

aan de XL 

 Wekelijkse mailing: niet enkel linken naar het verslag op de Drive, maar ook highlights 

van de vergadering meegeven in het verslag (nieuwsbriefachtig) 

 Huidige structuur wordt verder geëvalueerd door de agendacommissie en evaluatie 

wordt teruggekoppeld naar de leden 

 Informele momentjes op café zijn goed voor de sfeer! 

 

5. Afscheid Jo 

Onze ondervoorzitster Jo begint aan haar jeugdwerkpensioen, merci 

voor je inzet! 

… dus ook even een boodschap van algemeen nut: de VGC-jeugdraad is 

op zoek naar een nieuwe ondervoorzit(s)ter. Ben je geëngageerd, 

http://www.1000opinions.be/
https://www.instagram.com/1000_opinions/
https://drive.google.com/file/d/1pI6nf_mr3RE0CXSGYy_QP7Ft70v4u5zu/view


leergierig en gemotiveerd om de vergaderingen van de jeugdraad te leiden? Vergader je graag, 

efficiënt en constructief? En wil je samen met de jeugdraadsleden en vrijwilligers werken aan het 

Brusselse jeugdbeleid? Stel je dan voor 31 augustus kandidaat via jeugdraad@vgc.be. Alle info 

over het takenpakket vind je op Brusselbazaar.be of bij Cem, Liselotte en Naomi, jullie 

(onder)voorzitters van dienst. 

6. Varia 

 

 Elke (Gambas): nieuwe jeugdbeschermingswet inplannen op WG beleid -> Elke neemt 

contact op met Pieter van de jeugddienst  

 Jelle (Jeugdwerk voor Allen):  

o Jeugddienst Halle zoekt handvaten om een nieuwe, inclusieve jeugdwerking op te 

starten  

o Jeugdwerk voor Allen//”inclusie” als vast agendapunt op jeugdraad XL en/of 

agendacommissie 

 Cem: oproep leiding nieuwe scoutsgroep Kuregem 

 Congres jeugdwerk werkt (12/6): Brussels talent on stage (avond) = succes! 

 Pieter (Miks): schone lucht acties rond scholen: idee om als jeugdraad/jeugdwerk deze 

acties verder te zetten in de zomer -> werkgroep ad hoc? 

 Infovergadering week van het Brusselse jeugdwerk: 27/6 

 Gezamenlijke adviesraad CJS: 28/6 

 

 

En dan nu …  

Tot volgend jaar! 

mailto:jeugdraad@vgc.be?subject=Kandidatuur%20ondervoorzit(s)ter%20VGC-jeugdraad
http://www.brusselbazaar.be/inspraakjeugdraad/leden-en-voorzitter
https://www.facebook.com/events/426620851081108/
https://www.facebook.com/events/1660834904006450/

