
 

JEUGDRAAD VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 

AGENDA van de vergadering van de Jeugdraad 

13 februari 2019 

LOCATIE: Kaaiforum 

 

AANWEZIGE JEUGDRAADSLEDEN: Pieter Gijssels (D’Broej), Jurgen Ral (JHOB), Sarah Storme 

(JES), Wauter Temmerman (VDS), Jelle Tierens (JES), Helena Verset (D’Broej), Johanna Stoffels 

(D’Broej), Sabine Miedema (Kind en Samenleving), Sandrine Cornette (Groep Intro), Anastasia 

Luyckx (JES), Marthe Jans (Chiro Brussel), Asher Serrana, Liselotte vanheukelom (JES), Cem 

Aydogan (Cultureghem), Mattias Kayaert (Foyer), Charlotte Landsheere (Zonder Handen), Yousra 

(Stage Foyer), Tine Bergiers (Jeugdwerk voor Allen) 

 

KABINET: / 

ADMINISTRATIE: Neal Raes, Lieve D’haese, Narjis Sedki 

VERONTSCHULDIGD: Cathelijne Van der Veer (D’Broej), Naomi Costrop (Scouts en Gidsen 

Vlaanderen) 

 

1. Welkom  

 

 Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 

 Vragen bij het CJS actieplan 2019? 

o Samen met de cultuur- en sportraad is er input geleverd op de actieplannen van 

de directie Cultuur Jeugd Sport voor 2019. Deze zijn naar het college en de raad 

gegaan, worden meegenomen in de begroting, etc. en nu worden deze nog een 

laatste keer teruggekoppeld. Als hier nog vragen bij zijn, mogen deze nu komen.  

 Sabine K&S: Wat is een checklist? Antwoord: We stellen vast dat de stem 

van kinderen en jongeren niet altijd vanzelfsprekend is binnen 

Infrastructuur. Hier wil de Jeugddienst zich verder voor inzetten, zoals 

bijvoorbeeld bij Comenius en en Gallait-site gebeurde. Wat kunnen we 

hier nu aan doen om hier positief mee aan de slag te gaan i.p.v. achteraf 

te merken dat de participatie niet optimaal was.  

 In de hele werking van de jeugddienst: wordt er ook aan 

kinderparticipatie gedaan, buiten de jeugdraad, door VGC? Antwoord: Ja, 

dit gebeurt binnen Aximax. Bij het aangaan van nieuwe partnerschappen 

gebeurt dit ook, maar niet altijd rechtstreeks met kinderen en jongeren, 

wel met de VGC Jeugddienst. We willen ook een samenwerking opzetten 

met de Educatieve dienst van de Raad die reeds werken rond 

kinderparticipatie. 

 Aximax wordt tweemaal vermeld; wordt de kinderboerderij in Dilbeek 

ook nog betrokken? Antwoord: Aximax staat er letterlijk in omdat dit 

helemaal onder VGC valt (middelen, personeel, gebouw,…) Neerhof is 

echter een aparte speler, zoals alle andere partnerorganisaties.  

https://drive.google.com/file/d/15l8iPkoz-dfVLcMAbcuikfgjhll8SCs1/view


 Vragen hierover en suggesties voor het actieplan 2019 mogen wel steeds 

binnenkomen bij Neal.  

 

 3 belangrijke data: 

o 14 maart: Gezamenlijk adviesraad Cultuur Jeugd Sport vanuit een vraag en nood 

aan info en ontmoeting.  

 Als je wil komen, schrijf je in via jeugdraad@vgc.be  

 Meer concrete info:  https://www.facebook.com/events/291978568149419/  

o 29 april: volgende jeugdraad. Op de agenda:  

 A fonds en projectsubsidies van de afgelopen jaren + evaluatie van A 

Fonds.  

o 11 juni: Laatste jeugdraad van het werkjaar. Ontslag van de voorzitters en leden. 

In september zijn er nieuwe verkiezingen.   

 Wie wil deze leuke ontmoeting/afsluitingsdag invullen?  

 Ideetje: bezoek aan het Neerhof?  

 

2. Stand van Zaken Werkgroepen 

 

Werkgroep Beleid “Paperclub” 

Wat wij doen: In december bespraken we: (hier kan je het verslag vinden) 

 Het Brusseldecreet: Dit ontwerp van decreet regelt de samenwerking tussen VGC en 

Vlaamse overheid. We zijn het decreet en het advies van de gezamenlijke adviesraad 

Cultuur, Jeugd en Sport gaan toelichten op de commissie jeugdwerk van de Vlaamse 

Jeugdraad. Zij onderschrijven ons advies. Dit is de aller eerste keer dat een advies van 

de VGC adviesraden officieel naar de Vlaamse overheid gaat. De Vlaamse Jeugdraad 

heeft begrepen dat het decreet er niet meer komt voor de verkiezingen. Dit komt 

zeker terug, vermoedelijk in het najaar, het is goed dat daarvoor contacten zijn 

gelegd met de Vlaamse Jeugdraad.  

 Advies geven op subsidieaanvragen voor projectsubsidies.  

o Dit advies gaat naar het bevoegd collegelid. De laatste adviezen zijn nog niet 

bekrachtigd door het collegelid, dus de definitieve versie volgt later. Van 

zodra ze klaar zijn, staan de verslagen in deze map op Google Drive.   

o Vraag Jurgen JHOB: Er gaan de komende jaren vermoedelijk nog meer 

aanvragen komen, hoewel dit niet meer gehonoreerd kan worden omwille 

van ontbrekende budgetten. Dit is iets voor de jeugdraad om in het oog te 

houden!  

 Fuifzaal: Eén van de doelstellingen van Minister Smet was een fuifzaal organiseren in 

Brussel voor de jeugd. Eén van de pistes was Interbeton, maar dit plan zal niet 

doorgaan. Er is momenteel geen evidente oplossing, er is werk gestoken in een lange 

lijst van mogelijke zalen, verschillende partners, etc.  

o Huidige piste: Ze zouden nu graag willen samenwerken met een aantal 

mogelijke partners die reeds een zaal hebben om in een overeenkomst met 

VGC de zaal te verhuren op bepaalde momenten voor de Brusselse Jeugd 

mailto:neal.raes@vgc.be
mailto:jeugdraad@vgc.be
https://www.facebook.com/events/291978568149419/
https://drive.google.com/open?id=1SFo0bh2xhENmO3t3-rrTNH2KSk49MSi1
https://drive.google.com/open?id=1cEvLFZF1IkVAhPsQ45h7WGKFs8AxfdMK


binnen een bepaald verhuurkader/voorwaarden. Binnenkort is er een 

vergadering gepland waarop de jeugdraad uitgenodigd is. (18 februari) Wie 

zich wil aansluiten: welkom.  

o Bedenking: Hoe kunnen wij dit beter opvolgen als jeugdraad? We weten dat 

er veel nood is aan een fuifzaal (net zoals een speeldomein, opslagruimte, …). 

We zouden in de toekomst als jeugdraad zelf bepaalde zaken meer concreet 

kunnen uitwerken en concrete voorstellen doen indien er dit soort vragen 

heersen.  

o Oproep van Jurgen (JHOB) om de vergaderingen rond de fuifzaal beter te 

kaderen en trekken als jeugdwerk. Wie wil zich hier meer voor engageren?  

o Na de werkgroep Beleid van 15 februari wordt dit ook verder 

gecommuniceerd.  

 

Werkgroep Speeldomein @ Neerhof: 

Brusselse jeugdwerkingen stelden de vraag: Kan er een openbaar speeldomein komen 

waar we als jeugdwerk te allen tijde naartoe kunnen met voldoende speelruimte?  

Bijkomende vraag jeugdraad: Kan dit een participatief project worden?  

Er is dus een speeldomein gekomen: Het Neerhof. Jelle, Marthe en Helena zijn hier naartoe 

getrokken. De VGC heeft een domein gecreëerd dat vrij buiten spelen mogelijk maakt. Het 

is een divers speelterrein: waterspelen, natuurspeelterrein, … dit is bereikt met veel 

minder middelen dan oorspronkelijk voorzien. Het enige nadeel is dat dit slecht 

bereikbaar is (30minuten op de bus van Zuid).  

We zien dit als heel positief verhaal. We hopen bovendien dat er toch nog uitgekeken 

wordt naar kleinere speelterreinen binnen in de stad.  

Je kan hier vrij gaan spelen, er is plaats genoeg. Best wel even bellen en laten weten als 

je er een activiteit plant. Zondag en doorheen de week: open. Zaterdag open voor 

projecten in samenwerking tussen Neerhof en jeugdwerk.  mits aankondiging.  

Werkgroep Internationaal:  

In januari is er een terugkoppeling gebeurd over wat we in Stockholm leerden en waar 

we aan willen werken. In de jeugdraad van april komt dit uitgebreider aan bod.  

In tussentijd kan je op facebook een prachtig verslagfilmpje vinden. Merci aan de makers. 

Werkgroep Participatie 

Wie zijn we? Wij houden ons bezig met jeugdbeleidsparticipatie voor Brusselse jongeren. 

Momenteel werken we aan een update van de website 1000opinions.be waarop jongeren 

heldere informatie over de verkiezingen in Brussel kunnen vinden.  

Waar zijn we mee bezig?  



 Tot aan de gewestverkiezingen in mei: de website 1000opinions helemaal updaten en 

verspreiden. 

 Strakke communicatieplannen voor een groot bereik!  

Wat hebben wij van jou nodig?  

 Input: We merkten dat het voor jongeren niet gemakkelijk was informatie die nu op 

1000opinions staat te vergelijken tussen verschillende partijen. We gaan daarom de 

keuzemogelijkheden voor partijen concreter maken, door toe te spitsen op thema’s 

die jongeren echt interessant vinden. We stemmen over de thema’s die we willen 

bevragen bij politici:  

 

 Ondersteunen van onze communicatie!  LIKE op facebook, volg op Instagram,  

 Plan een activiteit in april of mei met je jongeren en nodig Anastasia uit. Zij komt 

heldere hapklare informatie (in’t Nederlands én Frans) geven over de verkiezingen op 

maat van de jongeren.   

 Doe mee aan de Instagram Take Over! (zie woensdagupdates!)  

 Interesse om aan te sluiten: Volgende samenkomst 18 februari Chiro, Kolenmarkt.  

 

3. Werkgroep Gewestverkiezingen 

Er is nog maar 1 jeugdraad tussen nu en de verkiezingen. Tijd om naar zesde versnelling te gaan! 

We willen met deze werkgroep een aantal standpunten aftoetsen bij politieke partijen zodat we 

weten op welke manier zij naar deze standpunten kijken en op welke manier zij van plan zijn 

deze standpunten te behartigen, ondersteunen, tegen te spreken, …  

Welke standpunten? De mening van Brussels Jeugdwerk en Jongeren over hoe de komende 

beleidsperiode eruit zou moeten zien. We willen geen zweverige visietekst maar concrete en 

sterke standpunten. DIT IS WAAR WIJ VOOR STAAN en GAAN!  

https://www.facebook.com/1000opinions/
instagram.com/1000_opinions/


De output van de ontmoeting met politici zal o.a. voeding zijn voor 1000opinions (zodat 

jongeren zicht krijgen op de politieke standpunten over thema’s die hen aanbelangen). 

Daarnaast hopen we met deze ontmoeting ook de politieke agenda te beïnvloeden, zodat deze 

standpunten terecht komen in de beleidsvorming na de verkiezingen. 

Methodiek:  

1. We baseren ons op een ‘sneuvelnota’ gebaseerd op het memorandum van 2009 en een aantal 

gesprekken tussen de jeugddienst, werkgroep, …  

2. Welke thema’s willen de groepen toevoegen? 

 Speelweefsel: verplaatsen van groepen kinderen doorheen de stad 

 Armoede: Hoe zien en begeleiden we het samenleven tussen verschillende groepen 

jongeren? Bijvoorbeeld: straathoekwerk, preventiewerk, groepsbegeleiding,…   

 Geïntegreerd en integraal jeugdbeleid.  

o Samenwerking over verschillende domeinen heen 

o Welzijn: psychosociale ondersteuning schiet nog tekort. 

o Om een toegankelijke organisatie te worden moet er ook budget tegenover 

gesteld worden.  

 Toegankelijke infrastructuur en vrijetijdsaanbod voor iedereen: verplaatsingen in en uit 

Brussel voor groepen, toegankelijke gebouwen, …  

 Onderwijs: Er zijn veel linken te leggen met onderwijs en andere beleidsdomeinen, maar 

er is weinig afstemming tussen die beleidsdomeinen. Integrale jeugdreflex in andere 

beleidsdomeinen.  

 Structurele ondersteuning wordt gemist: Er is een focus op projectmatig werken 

 Gelijke kansen en racismebestrijding.  

 Huisvesting? Studenten?  

 Meer BRUSEC, Brede school voor secundair onderwijs.  

 

3. Laatste stap: we stemmen! Welke punten krijgen onze voorkeur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Acties:  

Anastasia zal deze input herwerken tot een helder document waarmee we naar politici kunnen. 

Afgevaardigden van de jeugdraad zullen in de komende maanden naar de politici gaan en deze 

standpunten overdragen. Via de woensdagmails kan je je nog kandidaat stellen om zelf mee de 

politieke partijen te bezoeken.  

 

4. Inclusie en diversiteit in het jeugdwerk 

Sandrine van Groep INTRO en Tine van Jeugdwerk voor Allen stellen voor.  

Groep INTRO (Sandrine werkt voor BLINK) werkt rond het dichten van de kloof tussen jongeren 

met beperkingen en organisaties. Ze versterken jeugdwerkers rond deze thematiek, ze bieden 

vorming op maat en zijn een aanspreekpunt rond deze thematiek. ‘Overleg Beperkt’ organiseert 

dit jaar ook een inspiratiemoment hierover. Als je als Brusselse organisatie vorming wil over dit 

thema, kan je bij groep INTRO terecht.  

Groep Intro is ook aanwezig op ouderraden, oudercontacten en maakt ook actief reclame voor 

werkingen die wel inclusief werken en hiervoor openstaan. Als jouw werking hiervoor openstaat, 

laat iets weten en ze verspreiden de boodschap op de scholen die ze bezoeken.  

Jeugdwerk voor Allen: Slechts 1 jaar geleden opgericht als partnerorganisatie. Ze verbinden 

organisaties die hierrond willen werken en richten vormingsvragen tot expertiseorganisaties. Ze 

richten zich uitsluitend op lokale jeugdwerkingen in Vlaanderen die hier ondersteuning bij 

kunnen gebruiken, o.a. door gratis vormingsmateriaal via hun website: Jwva.be of 

https://www.jeugdwerkvoorallen.be/  

 

 

 

 

 

 

https://www.jeugdwerkvoorallen.be/


Wat is inclusie volgens het Overleg Beperkt? Hier is de definitie. 

Hier kan je een overzicht vinden van de denkoefening: SWOT-analyse over inclusie in jouw 

organisatie.   

Een aantal conclusies uit de kleine groepjes: 

 We doen het goed op vlak individuele ondersteuning in flexibele en gevarieerde 

doelgroepen, maar we missen opportuniteiten voor het gebrek aan goede infrastructuur.  

 Quote: Als het gemakkelijk was, moesten we er niet voor betaald worden.  

 De combinatie: “hard inzetten op diversiteit in groepen” en “het kwalitatief houden van 

je standaard werking” is moeilijk. Dit zet je in een stretch.  

 JHOB zette veel in op toegankelijke infrastructuur, maar dat betekent niet dat het 

publiek automatisch volgt. Doelgroep bereiken en toeleiden is niet evident.   

 Moet het een streven zijn om “van alles iets” in je werking te hebben? Neen, het doet 

ertoe dat ieder kind een plaats heeft waar die gelukkig kan zijn. Moeten we het erg 

vinden dat die kinderen niet in onze werking zijn?  Er is in Brussel nog steeds een 

grote kloof is tussen kinderen en jongeren met een beperking en jeugdwerk die de 

mogelijkheid niet heeft hen te ontvangen. We verwachten niet dat elke organisatie ELK 

kind kan ontvangen, maar we willen wel dat hier over nagedacht wordt. Dat is het 

streefdoel: actie ondernemen om drempels weg te werken en openstaan voor de vraag.   

 Wat als de balans naar de andere kant overhelt? Dat zal zelden gebeuren. Je begint met 

een aantal cases waarnaar je organisatie zich geleidelijk aan kan aanpassen en naar 

groeit, waardoor je op termijn meer deelnemers kan ontvangen. Als jouw organisatie dit 

niet meer kan dragen, mag je hier een stop op zetten.  

Wie graag deze denkoefening nog wil verderzetten, neem contact op met Sandrine: 

sandrine.cornette@groepintro.be  

Dit is een warme oproep om hier actief mee aan de slag te gaan. Al het materiaal en alle 

vormingen zijn gratis of erg goedkoop en kunnen OF via Groep Intro (Overleg Beperkt) of 

Jeugdwerk Voor Allen verkregen worden. To be continued…  

 

5. Varia 

 

 Interesse in the back-office van internationale uitwisselingen? Nood aan een volgende 

uitdaging in je jeugdwerkachtergrond? Wordt assessor bij JINT:  

https://www.jint.be/Zoekresultaten/Meerlezen/tabid/305/ArticleId/2492/JINT-zoekt-

assessoren-voor-Erasmus-Youth-in-Action-projecten.aspx  

 Wil jij de jongeren in jouw werking bewust maken van de invloed die zij hebben op hun 

omgeving? Wil je een eerste stap richting politiserend werken met jongeren ervaren? 

Bestel dan Game Changer: een spel van Groep INTRO en De Aanstokerij.  

 Het Minderhedenforum zoekt gemotiveerde vrijwilligers met een migratieachtergrond die 

willen meewerken aan een leiderschapstraject met als doel beleidsparticipatie. Je krijgt 

https://drive.google.com/file/d/1Wi7jTNWg1I9i7TDSHtgeQnROth7r902w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1p6Kp7NDeYPv4CjAJqIM0j2qZma2d6Tui
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vorming, individuele coaching, netwerkkansen, etc. Neem contact op met Raïssa Peeters 

van het minderhedenforum.be voor meer info: Raissa.peeters@minderhedenforum.be  

 Wie subsidies voor lokaal jeugdwerk, kadervorming, … indient: deze dossiers en vragen 

komen vanaf nu terecht bij Gülay Erdogan.  

 Pieter: Miks (D’Broej) begint met een inzamelactie voor vluchtelingen (Pigment) voor 

zeep, ondergoed, … Te vinden op sociale media, delen maar!  

 Netwerk tegen schooluitsluiting: Volgende vrijdag is er een netwerkmoment rond 

jongeren die gestopt zijn met school (schooluitval). Meer info: 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/samen-tegen-schooluitval (data onderaan) 

 Anastasia is bezig met het ontwikkelen met een toffe vorming rond politiek bewustzijn 

van jongeren. Gratis, op maat van Brusselse jongeren, tweetalig, plezant, interessant,… 

Een kant-en-klare activiteit voor jouw doelgroep (bij voorkeur meerderjarige Belgische 

jongeren). Waarom zou je nog twijfelen?! Neem contact op met Anastasia voor meer 

info. anastasia.luyckx@jes.be  

 Helena: Youthwork@Pride zou heel graag meer schouders onder zich willen hebben. 

Welke jeugdorganisaties willen zich hier mee voor engageren? Neem contact op met 

Helena Verset. helena.verset@dbroej.be  

 BXLCUP: nieuw muziekparcours in Brussel. We zoeken een nieuwe superheld-collega! 

Halftijds voor 1 jaar. Gelieve de vacature te delen. Jurgen trakteert je een avond in Den 

Brasseur als je de gouden tip levert  Olé 

 JHOB heeft zich geëngageerd in Claim the Climate, maar ze willen graag meer 

zichtbaarheid en vrienden in de parade! Contacteer Daan.  

 Cultureghem opent KETMET opnieuw op 3 april! Groot Feest! Op 19 februari is er een 

groot partneroverleg bij Cultureghem om dit te ondersteunen. Weest welgekomen.  

 Nu zaterdag opent Scouts Kuregem de deuren! JOEPIE! Meer jeugdwerk in Brussel.  

 Foyer houdt van feesten! 2 maart, voor 12 plussers: we sluiten de straat af en het kot is 

te klein, olé! We verwachten D’Broej.  

 Liselotte trakteert samen met Jurgen een hele avond als je de gouden tip aanlevert voor 

de nieuwe directeur of directrice van JES. Dat wordt nen gezelligen avond.  
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