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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

OK 

2. AFSPRAKEN 

 
- Gesprek inplannen met Stijn Belmans, coördinator van Uit de Marge, voor een 

presentatie over het politiseren van jongeren in de praktijk. Mail gestuurd met 
uitnodiging voor 2/10.  

- Overleg inplannen met Yvonne van Idebate en/of hun deelnemers. Uitnodigen voor 18/9 
of 2/10 om mee het programma verder uit te werken en te betrekken bij de rolverdeling 

o Hun vragen het laatste dagdeel voor te bereiden: de debatten rond het 
politiseren van jongeren in de stad 

o We dienen jeugdwerkers die we ontmoeten tijdens het project systematisch uit 
te nodigen voor de debatten laatste dag 

- KEKS. – nog in verlof nu. Is in België in oktober. Liesbet zet op mail wat we nodig hebben 
van hun:  

o Wat is hun rol in de dagelijkse evaluatiemomenten? 
o Accommodatie en infrastructuur om te werken 
o Afspraken studiebezoeken 
o Afspraken sessie die we geven op het congres 
o Informatie sessies die we kunnen volgen op het congres 

- Sluiten aan bij de werkgroep: Naomi en Helena Verset. Helena kan echter pas bevestigen 
na 1/8 of ze effectief meegaat naar Stockholm. Checken bij JES wie Sarah S. zal vervangen 

o Taken werkgroep: trekker, aanspreekpunt, aanpak programma, 
voorbereidingsmomenten en evaluatiemoment begeleiden, selectie deelnemers, 
coördinatie ter plaatse (programma, groepsproces en organisatorisch)  

- We werken rollen uit voor de deelnemers. In het inschrijfformulier vragen we naar welk 
engagement de deelnemers graag wensen op te nemen tijdens het studiebezoek, alsook 
welke expertise zij hebben.  

- Data/overlegmomenten 
o 4/9 om 17u WG internationaal: we selecteren 13 deelnemers en doen een eerste 

oefening voor wie wat zou kunnen doen/inbrengen tijdens het studiebezoek. + 
stand van zaken afspraken met de partnerlanden 

o Mid sept: communicatie naar de deelnemers (+niet-geselecteerden) 
o 18/9 om 17u WG internationaal: voorbereiding voorbereidingsmoment 2 oktober – 

we maken een lijst op basis van het programma: wat hebben we nodig? – we 
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maken een overzicht op basis van de inschrijvingen: wie en welke expertise 
hebben we aan boord? 

o 2/10 – 17u30-20u: voorbereidingsmoment met de deelnemers: doelstellingen 
project/programma/rolverdeling/infomoment door Stijn Bellemans over jongeren 
politiseren; we doen tijdens dit moment een brainstorm: wie heeft welke 
expertise en wat weten we –samen- nog niet? + voorstel taakverdeling op basis 
van input deelnemers in google forms en na overleg met de partners 

o 6/11 : 17u30-20u: voorbereidingsmoment met de deelnemers (2): Zweedse 
gebruiken, woordjes, praktische afspraken 

o 27/11 Vertrek Liesbet en Jo naar Stockholm 
o 28/11-2/12: project zelf 
o 18/12: 17u30-20u: Evaluatie project en mogelijkheden disseminatie in de 

organisaties zelf en naar de verdere werking van de jeugdraad (bvb. werkgroep 
participatie) 

- Eerste aanzet voor de rollen die zullen worden toegewezen aan de deelnemers: bvb. 
logistieke hulp, sessiegever, begeleiden van een evaluatiemoment, sfeermaker,..  Zie 
notities Jo.  

- Infomail en inschrijfformulier worden op 1/8 naar de leden van de jeugdraad gestuurd + 
tekening Jo die essentie project weergeeft (en je kan doorklikken naar infoformulier en 
google form)  

 

Praktisch: 

- Inschrijven voor 3/9. 4/9 maakt de werkgroep een selectie. Kort daarop wordt iedereen 

op de hoogte gebracht. Diegenen die meegaan, worden uitgenodigd voor het 

voorbereidend moment op 2/10. 

- VGC regelt alle vliegtuigtickets. De deelnemers hebben geen kosten, tenzij dranken of 

persoonlijke aankopen. Op 2/10 ondertekenen zij wel een engagementsverklaring, daarin 

staat dat als zij na midden oktober (29 oktober = laatst mogelijk datum om namen 

vliegtickets te wijzigen) nog afzeggen, wel de kost van het vliegtuigticket dienen terug te 

betalen (tenzij zij een geldig attest hebben van dokter of ..) 

- 18 Belgen gaan mee: 2 VGC Kabinet, 2 VGC jeugddienst, Jo als vrijwilliger en trekker (niet 

als Groep Intro) → 13 jeugdwerkers jeugdraad (of uit de ledenorganisaties jeugdraad) 

- Infoboekje maken voor de deelnemers: programma, achtergrondinfo, plannetje omgeving, 

.. 

 

3. Volgende afspraak op 4/9 om 17u 

 
 


