
JEUGDRAAD VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 
 

Verslag WG Internationaal 

14/6 op VGC 
 

AANWEZIGE JEUGDRAADSLEDEN: Sarah Storme (JES), Sara Debackere 

(Jeugd in Brussel), Jo Robberechts (Groep Intro) 

 

ADMINISTRATIE: Liesbet Meyns 
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Zie de pdf , aanvraag dossier en excel, programma van de uitwisseling. 

2. Plan van aanpak 

Extra info: 

- Gezien afwezigheid van heel wat werkgroepsleden voor en/of tijdens het project, werd 

nieuwe oproep gedaan op de JR van 4 juni 

o JES laat nog weten wie zou deelnemen aan de werkgroep wanneer Sarah in 

zwangerschapsverlof is 

o Jhob bekijkt of iemand van hun kan participeren 

o Dbroej: Helena Verset heeft interesse 

o Naomi? 

o In beginfase van het project gaven nog jeugdraadsleden aan te willen meewerken 

aan de voorbereiding van het project. De werkgroep zal ‘vacatures’ uitwerken 

i.f.v. de planning van het project en deze rondsturen zodat we met voldoende 

zijn. Alle organisaties die deelnemen kunnen best ‘een’ rol opnemen in het project 

(zie verder). 

- Op het congres ‘jeugdwerkwerkt’ volgden Liesbet, Sara en Jo een workshop rond 

‘politiseren van jongeren’. Dit was verhelderend. Het eindwerk van Stijn Belmans, 

coördinator van ‘Uit de Marge’ , over het politiseren van jongeren (en ook de presentatie 

van docent Artevelde Hogeschool en coördinator SAM) gaf ons meer inzicht over wat 

politiseren is en kan zijn, en hoe je als jeugdwerker het proces (agogisch en politiek) kan 

en dient te ondersteunen. Het lijkt ons belangrijk dat we deze info inbrengen in het 

project. Dit is relevant voor de opmaak van het programma en voor de deelnemers : het 

geeft goesting om bij te leren over methoden om jongeren te politiseren en inzichten die 

ze zullen nodig hebben tijdens het project. We zullen pogen om Stijn Belmans te strikken 

als expert voor ons project. 

- Tijdens de eerste week van juli kunnen we nieuws verwachten over de al dan niet 

goedkeuring van het project. 

- Liesbet vraagt aan Karlien om Jo in cc te zetten wanneer we nieuws krijgen over de 

goedkeuring van het project. Jo laat het weten aan Sara en Sarah (zet je Neal ook in cc?). 

 

 

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


Verdere planning: 

Piste 1: geen goedkeuring. Hoe gaan we verder? 

- We herschrijven het dossier 

o Meer focus: wat willen we bereiken met de politiserende methoden waarover we 

gaan bijleren? En op basis daarvan ook nog meer omschrijven over wat voor 

methoden we willen gaan bijleren. 

o De eerste twee weken van augustus plannen we een of twee dagen in om samen 

verder inhoud te verzamelen voor de ‘update’ van het dossier. Niet op 31/7, 1/8 en 

9/8. 

o Gesprek inplannen met de werkgroep en Stijn Belmans 

o Tijd nemen om meer af te stemmen met de partners 

Overleg inplannen met Yvonne van Idebate. Komt ze eens naar Brussel of 

gaan wij op uitstap naar Den Haag? Ook zij heeft wel wat interesse om 

bij te leren over hoe je ervoor kan zorgen dat jongeren meer impact 

hebben op het beleid in Nederland.  Middels een gesprek willen we de 

kans vergoten dat de neuzen echt helemaal in dezelfde richting staan. Dit 

gaat ook best vooraf aan het herschrijven van het dossier 

KEKS is eerder faciliterende partner. Zij gaven ook al duidelijk aan wat ze 

willen geven/nemen. Met hun willen we een skype-overleg, nadat we nog 

duidelijker weten te definiëren waar we naar op zoek zijn.  * 

skypemeeting: tenzij Jonas eens in Brussel is? Liesbet checkt 

o Volgende deadline : 4/10 om 12u . Project minstens 3 maand later, dus bvb. april 

2019. Datum nog te bepalen in dit geval (samen met partners). 

Piste 2: goedkeuring. Plan van aanpak. 

- We krijgen nieuws 6 juli. Hoera! Project gaat door eind november 2018. 

- Liesbet maakt (week 16/7) google docs voor potentiële deelnemers (op basis van inhoud 

dossier), stuurt naar Sara en Jo voor nazicht. Dan vertrekt dit naar de jeugdraad zodat 

geïnteresseerden het kunnen invullen voor eind augustus.  

- We beogen nog steeds : sterkere focus omtrent de methoden waarover we willen 

bijleren, nog meer neuzen in dezelfde richting krijgen voorafgaande aan het project, én 

deelnemers informeren en motiveren door meer begrip over wat het politiseren van 

jongeren  kan zijn. 

o De eerste twee weken van augustus (niet op 31/7, 1/8 en 9/8) plannen we in om : 

 Gesprek in te plannen met de werkgroep en Stijn Belmans . Stijn ook 

inschakelen tijdens het voorbereidingsmoment met de deelnemers 

 Tijd nemen om meer af te stemmen met de partners 

Overleg inplannen met Yvonne van Idebate. Komt ze eens naar Brussel of 

gaan wij op uitstap naar Den Haag?  

KEKS is eerder faciliterende partner. Zij gaven ook al duidelijk aan wat ze 

willen geven/nemen. Met hun willen we een skype-overleg, nadat we nog 

duidelijker weten te definiëren waar we naar op zoek zijn. 

 vacatures uit te werken voor de werkgroep. Wat moet er allemaal 

gebeuren in aanloop van het project, welke rollen dienen te worden 



opgenomen vooraf en tijdens het project? We schrijven dit uit in 

‘vacatures’ voor de uitbreiding van de werkgroep naar aanleiding van het 

uitwisselingsproject. 


