
JEUGDRAAD VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 
 

Agenda WG Internationaal 
18/9/2018 op VGC, vergaderzaal Jacques Brel 
 

 

AANWEZIG: Jo Robberechts, Naomi Costrop, Dominique Vankan, Anastasia Luyckx, 

Liesbet Meyns, Neal Raes, Yvonne Heselmans (via Skype – van Idebate) 

 
VERSLAG 
 

1. Jo stelt voor: doelstellingen + programma (volgens huidige info). Zie bijlage. 
 

- We weten nog niet waar we op studyvisit gaan. We wachten op antwoord van KEKS 

hierover. 

- Tijdens de studyvisits willen we denken/doen/praten/beleven. We maken een 

stramien op om door te geven aan de organisaties die we gaan bezoeken (wat willen 

we er leren en hoe?) 

- Laatste namiddag: debat/gesprekjes. We trachten de jeugdwerkers methodieken die 

ze hebben geleerd van IDEA NL te laten toepassen op een groep jongeren/lokale 

jeugdraad. 

- Nog uitklaren wat Zweden wilt horen van ons over de expertise van Brussel en IDEA 

NL (en wanneer in het programma?) – vragen in GR 

 

2. Gesprek met Yvonne van IDEA NL 
 
Input IDEA NL: 

- Alle deelnemers aanwezig op 2/10 
- Mee nadenken en methodieken aanleveren voor de reflectie-/discussiemomenten in 

het programma 
- Voorstelling geven van Idebate, jongerendebat als techniek om jongeren te 

empoweren en het beleid te beïnvloeden 
- Debat laatste dag mee (samen met Bxl) trekken.  

 
→ Jo toetst aanpak werkgroep methodiek af met Yvonne 
→ Yvonne en/of trekker bij deelnemers NL sluit sowieso aan bij WG Jo/reflectie-
/discussiemomenten  
 

3. Trekkers (van werkgroepen) 
 
Jo = inhoudelijk verantwoordelijk voor het programma (+youthpass) – 
reflectie/terugkoppeling/evaluatie 
IDEA NL (Yvonne? Of Souraya?): themawerkgroep – debat/reflectie – sluiten aan bij Jo 
Naomi = sfeerbeheer (kennismaking, teambuilding, avondactiviteiten) en social media (het 
project in beeld) 
Dominique = jeugdwerk in Brussel in beeld (congres + momenten dat we onszelf voorstellen in 
het programma/studiebezoeken). 
Neal: logistiek (verblijf, adresjes om te eten ‘s avonds, transport, materiaallijst) 



Liesbet: algemeen coördinatie, communicatie met de partners/studyvisits (= geen aparte 
werkgroep) 
 
Niet te vergeten: zowel tijdens als na het project moeten we veel aandacht voor 
impact/disseminatie hebben. Geen aparte werkgroep, wel doorweven door het hele programma. 
 

4. We bereiden 2 oktober voor. Op het programma die avond staat : 
17u15 Onthaal deelnemers (VGC Lounge)  LIESBET  
 Ondertekenen engagementsverklaring + doorgeven gegevens 
17u30 Kennismaking met de andere deelnemers  NAOMI  

 17u50 Doelstellingen project + het programma  JO 
18u15  Infomoment door Stijn Bellemans van Uit de Marge over het politiseren van 
jongeren ‘wat is het?’     LIESBET 
19u15 PAUZE 
19u30 Opstart werkgroepen    JO 
  Logistiek 
  Sfeer en communicatie  

Brussels jeugdwerk voorgesteld 
Evaluatie/reflectiemomenten + methodologie tijdens 
studiebezoeken 

20u15 Vragen en verwachtingen 
  

5. 6 november gaat het tweede voorbereidingsmoment door. Op het programma staat: 
17u15 Onthaal deelnemers    Liesbet 
17u30 Introductie in Zweden  door Arve  (we eten terwijl) Jo regelt met Arve 
18u15 Praktische afspraken    Liesbet/Neal 
18u45  PAUZE 
19u Introductie Youthpass    Jo 
19u30 Verderzetting werkgroepen/voorstelling 
20u15 Varia / vragen 

 

TO DO 

 

- Jo werkt methodiek uit voor de werkgroepen 

- Contact opnemen met KEKS (Liesbet) 

o Kan iemand van de wijk ons helpen/begeleiden bij die nightwalk? 

o Wanneer zijn de lunchmomenten gekoppeld aan de studyvisits (en liggen ze 

dus al vast)? 

o Wat is de grootte van de groep tijdens het seminarie over non-formele 

participatie? 

o Ik zie Jonas van KEKS op congres net na 2/10. Op 2/10 kunnen we de nodige 

input verzamelen, nadien verder stroomlijnen op basis van de vergaarde info 

(v KEKS). 

- Jo toetst op voorhand even het voorstel voor aanpak van werkgroep 

methodieken/reflectie/debat af met Yvonne 

- Locatie checken voor 6/11, liefst met keuken – Liesbet (optie op grote zaal bij 

Goodplanet 

- Boekje maken met info/portfolio Stijn/IDEA NL + reflectie (Jo werkt iets uit) 

 



1. Deelnemers 

 
1. Kelly Deleuze    Goodplanet  
2. Ylberina Makolli   Jeugd in Brussel 
3. Cem Aydogan    Cultureghem  
4. Naomi Costrop   Scouts en gidsen Vlaanderen  
5. Isabelle Vander Putten  jeugdanimator Anderlecht  
6. Dario Vunckx    vrijwilliger SAB  
7. Sandrine Cornette   Groep Intro Vormingswerker  
8. Yorick Eenens    Groep Intro Vrijwilliger  
9. Jef Ballon    JMJH Satomi  
10. Jonas Bastijns    JMJH Dar  
11. Dominique Vankan   vormingswerker JES 
12. Anastasia Luyckx   jeugdbeleidsmedewerker JES 
13. Kalifa Mohamed   vrijwilliger JES  
14. Flo Mennes    D’Broej MIKS 

 
Organisatie: 

15. Neal Raes   jeugddienst VGC 
16. Liesbet Meyns   jeugddienst VGC 
17. Jo Robberechts  vrijwilliger 

 
Kabinet: 

18. Lander Piccart   raadgever  
 

2. Volgende data – verdere planning 

o 2/10 – 17u30-20u30 – VGC (vz Vossenplein) 
o Datum voor deze stuurgroep tussen 2/10 en 6/11 – nog te bepalen 
o 6/11 : 17u30-20u30: Optie op Goodplanet (microgolf en/of sociale traiteur in huis) 
o 27/11 Vertrek Liesbet en Jo naar Stockholm 
o 28/11-2/12: studiebezoek 
o 18/12: 17u30-20u30: Evaluatie project en mogelijkheden disseminatie in de 

organisaties zelf en naar de verdere werking van de jeugdraad (bvb. werkgroep 
participatie) – België + NL 

o Infoboekje + info over Stockholm (ter plaatse) 
 

 

 

 


