
 

JEUGDRAAD VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 

Verslag van de vergadering van de Jeugdraad 

24 september 2018 

LOCATIE: gemeenschapscentrum De Kriekelaar  

 

AANWEZIGE JEUGDRAADSLEDEN: Cem Aydogan (Cultureghem), Ethem Bukey (For Youth), Katia 

De Hertog (Cultureghem), Pieter Gijssels (D’Broej), Marthe Jans (Chiro Brussel), Mattias Kayaert 

(Foyer), Anastasia Luyckx (JES), Sabine Miedema (Kind en Samenleving), Johanna Stoffels (D’Broej), 

Wauter Temmerman (VDS & Scouts en Gidsen Brussel), Cathelijne van der Veer (D’Broej), Liselotte 

Vanheukelom (JES), Helena Verset (D’Broej), Thierry Wellens (JHOB) 

KABINET: Lander Piccart 

ADMINISTRATIE: Neal Raes, Pieter Vanstappen 

VERONTSCHULDIGD: Sandrine Cornette (Groep Intro), Naomi Costrop (Scouts & Gidsen Brussel), 

Dario Vunckx (vrijwilliger), Elke Van den Eynde (Gambas), Nabil Atchakhou (vrijwilliger) 

 

1. Terugblik 

 

Lander wil bij de aanvang van het nieuwe werkjaar even terugblikken naar de concrete doelen 

die de VGC-jeugdraad zichzelf had gesteld begin vorig werkjaar. Na 1 jaar nieuwe structuur 

mogen de resultaten er zeker zijn: 

- Meer adviezen en brieven naar het college  
- Vorige week werd de website 1000opinions.be gelanceerd 
- Eind november trekken 18 Brusselaars naar Stockholm 

Het beleid daagt de jeugdraad uit om vooral zo verder te blijven doen en de mening van de 

jeugd te blijven te vertolken. 

 

2. Verkiezing ondervoorzitter 

 

De enige kandidaat-ondervoorzitter, Nabil Atchakhou, is verontschuldigd voor deze vergadering. 

De verkiezing wordt uitgesteld naar de volgende Jeugdraad XL. 

 

3. Terugkoppeling werkgroepen 

 

a. Werkgroep beleid 

Besproken projecten 

- Timiss Festival – vzw Movin’art  Positief geadviseerd, project kreeg een subsidie van 

1.000 EUR toegekend  

- 10 jaar Miks – vzw D’Broej - WMKJ Miks Gevraagd voor verduidelijking (tot nu toe geen 

nieuwe aanvraag binnen gekregen) 



- Postkaart in super 8 – vzw Argos  Positief geadviseerd 

À Fonds  

- Korte uitleg over de stand van zaken van À Fonds op basis van grafieken, diagrammen en 

de kaart van Brussel. 

- Uitleg over de ondersteuning en interne werking van À Fonds 

- Bekeken in welke mate organisaties jongeren mogen ondersteunen. 

- Dit thema wordt op een volgende jeugdraad XL verder opgenomen. 

Antwoorden op brieven  

- Het college dient enkel te motiveren wanneer er afgeweken wordt van een advies.  

- De jeugdraad wil bekijken of er bij de nieuwe legislatuur geen gentlemens agreement kan 

afgesloten worden zodat ook op brieven een antwoord wordt gestuurd.  

- De onbeantwoorde brief aan de collegevoorzitter over onderwijsthema’s wordt gestuurd 

naar alle leden van de commissie voor Onderwijs en Vorming van de Raad van de VGC.  

 

b. Werkgroep internationaal  

De jeugdraad gaat van 28/11 tot 2/12 op internationaal studiebezoek naar Stockholm rond het 

thema “Niet-formele manieren om jongeren te politiseren”. De projectaanvraag werd 

goedgekeurd en met de subsidie vanuit JINT kan het studiebezoek gratis aangeboden worden 

aan de deelnemers. De delegatie bestaat uit 18 Brusselse jeugdwerkers en 5 Nederlanders. In 

totaal waren er 20 kandidaten uit Brussel. 

Het studiebezoek wordt met de volledige delegatie voorbereid op 2 oktober en 6 november. 

Tegelijk starten verschillende werkgroepen:  

- Bezoeken: interessante locaties om te bezoeken en mee uit te wisselen 

- Inhoud: Aandacht voor reflectie en evaluatie doorheen het studiebezoek 

- Sfeer  

- Logistiek 

- Communicatie: naar de mensen die niet meegaan zowel tijdens als na het bezoek 

waardoor zo veel mogelijk geïnteresseerden op de hoogte zijn 

 

c. Werkgroep participatie  

Neal schetst de historiek van de werkgroep: van het evenement 1.000 Opinions in 2016 tot de 

lancering van de website www.1000opinions.be vorige week (zie ook de powerpoint als bijlage). 

Er wordt opgeroepen om: 

- Instagram @1000opinions over te nemen 

- politieke activiteiten doorgeven voor op de website 

- mee in de werkgroep te stappen 

- website verder te delen en verspreiden onder leden, jongeren,… 

De werkgroep komt nog een laatste keer samen voor de afronding en evaluatie van het project. 

 

http://www.1000opinions.be/


Vragen en antwoorden 

 De partijen worden, ook nog na de lancering, verder aangesproken om hun input te 

bezorgen. 

 Hoe wil de VGC het lokale niveau ondersteunen op vlak van jeugdbeleid? Op 4/10 is er 

een inspiratiedag rond lokale jeugdbeleidsparticipatie in het kader van het traject lokaal 

cultuurbeleid dat de Brusselse gemeenten, samen met de gemeenschapscentra en de 

bibliotheken lopen. Er worden verschillende workshops aangeboden: JES, Departement 

Cultuur, Jeugd en Media, [ew32] en Lasso. 

 

4. Week van het Brusselse jeugdwerk 

 

Pieter overloopt het voorlopige programma van de Week van het Brusselse jeugdwerk (zie ook 

powerpoint als bijlage). Like en verspreid zeker het Facebook-event! 

Maandag 15/10/2018 

 Vernissage voor de expo die een hele week loopt in Muntpunt:  

o Duik allemaal nog eens in jullie archief en laat Pieter Vanstappen weten wat jullie 

hebben gevonden (flyers, affiches, brieven, lidkaarten, …) 

 Panelgesprek 

o We zoeken nog een actualiteitsvraag om het panel over te laten praten. 

o Het panel bestaat uit iemand uit jeugdwerk, een jongere die zelf een initiatief 

opstart, een beleidsmaker, een ‘oude rot’ en iemand die werkt rond inclusie. 

 Persconferentie 

Dinsdag 16/10/2018 (rustdag) 

Woensdag 17/10/2018 

 Massa spelen op het Muntplein:  

o Communiceer dit naar uw leden en collega’s zodat we kunnen tonen dat het 

jeugdwerk in Brussel bruist van leven. 

Donderdag 18/10/2018 

 Intervisie moment voor jeugdwerkers (Liselotte, Neal, … organiseren dit) 

Vrijdag 19/10/2018 (wordt georganiseerd in samenwerking met de vrijwillige stuurgroep van de 

Dag van de jeugdbeweging) 

 Dag van de jeugdbeweging 

o Ontbijt op Europakruispunt voor alle jongeren in uniform 

 Avond en Nacht van het jeugdwerk 

o Grootste kampvuur van Brussel 

o Nodig al uw collega’s en jongeren uit om mee te komen vieren. 

o Wil je een shift meedraaien (alleen of samen met je jongeren) of ken je DJ’s die 

hun talent tentoon willen stellen aan het Brusselse jeugdwerk laat het dan even 

weten aan Pieter Vanstappen. 

https://www.facebook.com/events/2148030668809738/


Zaterdag 20/10/2018 – Zondag 21/10/2018 

 Gewestelijk opendeur weekend. 

o Organiseer met je organisatie een activiteit op zaterdag en zondag waarop 

jongeren en ouders even op bezoek kunnen komen en proeven van jullie werking. 

Laat weten aan Pieter Vanstappen welke activiteit je organiseert dan steken we 

dit in één algemene kalender. 

 

5. Traject gewestverkiezingen 2019 

 

Eerst wordt gevraagd dat iedereen een plaats inneemt rond de vraag “Moeten we als jeugdraad 

actief aan de slag met de gewestverkiezingen 2019?”. 

- De overgrote meerderheid staat aan de JA kant 

- We moeten focussen op de momenten dat we extra nadruk kunnen leggen en inspraak 

kunnen geven 

- Belangrijk is dat we nadenken over hoe we dit gaan aanpakken 

- De tijd die we er in steken moet afhangen van welke mate het impact heeft en 

interessant is voor de jongeren die we bereiken. 

- Focus niet enkel op moment zelf maar ook breder 

Daarna wordt er concreet gebrainstormd in 3 groepen. Plenair komt volgende samenvatting tot 

stand: 

Jongeren informeren over het belang van verkiezingen 

- 1000opinions.be verder gebruiken en uitwerken 

o Vertalen naar gewestverkiezingen 

o Filmpje over wat er gebeurt met de stem 

o Ook terugkoppeling over wat er na de verkiezingen gebeurt 

o Nood aan influencers die mee promotie maken 

- Kurkdroog actie 

- Kant-en-klare vorming/spel  

o Tweetalig  

o Te downloaden op 1000opinions.be 

o Online/win-aspect in betrekken 

o Informatie in spel verwerkt (educatieve kant) 

 Hoe gaan stemmen 

 Partijstandpunten 

o Spel moet toegankelijk zijn voor alle jongeren 

o Ook bruikbaar door scholen 

- Mogen niet vergeten om de jeugdwerkers te betrekken bij het informeren van jongeren. 

Dit is hun rol. 

Politici informeren 

- Kandidaten informeren over doelgroepen die niet bereikt worden 

  



Lobbyen 

- Zowel voor als na de verkiezingen 

Debat 

- Wat is de meerwaarde voor de jongeren die aanwezig zijn? Wat gebeurt er hiermee 

achteraf? 

- Ook bekijken vanuit politici. Indien de jeugdraad niets doet, dan komen de politici niets 

te weten over het standpunt van jongeren.  

- Moeten afweging maken tussen hoe politici denken en hoe jongeren denken. Beiden aan 

het woord laten. 

Aandachtspunten 

- Belang van gedragenheid  Jeugdraad van jeugdwerkers hebben zelf reeds een vol 

takenpakket  nood aan bijkomende ondersteuning  

Er wordt afgesproken om een ad hoc werkgroep te organiseren om tegen de volgende Jeugdraad 

XL tot een voorstel te komen  25/10 om 15u op JES. 

 

6. Varia 

 

 De volgende vergaderingen van de Jeugdraad XL gaan door op: 

o 11/12 

o 13/02 

o 29/04 

o 11/06 

 Foyer organiseert op 26/09 Schooltime  

 Er wordt gevraagd naar de stand van zaken rond de fuifzaal. We polsen bij het kabinet 

voor meer informatie. 

 Cem vraagt of er interesse is om te werken rond jeugdwerk en inclusie binnen de 

jeugdraad. De Jeugdraad XL reageert positief. Het thema wordt voorbereid binnen de 

agendacommissie en verder besproken op een volgende Jeugdraad XL 

 


