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1. Goedkeuring vorige verslag en 

Verslag van 20/12 en 15/02 nog niet goedgekeurd. 

2. Siteuring convenant met Trefcentrum Y 

Momenteel ligt er nog geen overeenkomst van Trefcentrum Y voor om te bespreken. Deze ligt nu 

bij de vzw voor feedback. Er is advise van de jeugdraad nodig voor de overeenkomst tegen 

21/03. De werkgroep plant een overleg moment in op 14/03 om 12u30 @ JHOB 

(ondervoorbehoud). 

Het voortgangsrapport 2018 van de VGC komt er aan. De jeugdraad bekijkt deze elk jaar. De 

werkgroep vraagt om deze via mail door te sturen. Indien er nood is aan een overleg moment 

omtrent het voortgangsrapport dan zal er één ingepland worden. 

3. Advies op convenant met Trefcentrum Y 

De jeugdraad is tevreden dat de overeenkomst bestaat uit strategische lijnen, die zelf kunnen 

worden ingevuld door Trefcentrum Y’. De opdrachten om participatief te werken met jongeren 

én de samenwerking met Brusselse jeugdwerkorganisaties worden positief onthaald. De 

jeugdraad is dan ook benieuwd naar hoe de vernieuwde werking zich zal vertalen in vruchtvolle 

samenwerkingen met de Brusselse jeugdwerkorganisaties. 

De jeugdraad betreurt dat deze subsidie wederom niet geïndexeerd wordt in functie van het 

kunnen organiseren van kwaliteitsvol jeugdwerk. De jeugdraad vestigt de aandacht op het feit 

dat alle convenanten gelijktijdig aflopen in 2020 en dit veel werk met zich zal meebrengen voor 

alle betrokken partijen. 

De jeugdraad geeft een positief advies voor het convenant. 

4. Situering project Jongeren BAZAAR des Jeunes – vzw Toestand 

Op 4 en 5 mei organiseert Toestand in samenwerking met Growfunding, Lasso en À Fonds een 

festival rond jongeren en projecten. Het festival heeft 3 doelen: 

- Zelf organiserend vermogen van de jongeren versterken 



- Urban Culture Promoten 

- Brusselse jeugdwerkpraktijk promoten in Vlaanderen 

Hiervoor werkt de vzw samen met verschillende jongeren die reeds bezig zijn met het 

organiseren/ realiseren van (een) project(en). De vzw biedt aan deze jongeren een platform om 

hun eigen kunnen en ervaring ten toon te stellen. 

De totale kost van dit project is begroot op 20.607 EUR. 9.557 EUR aan loonkosten (1/2 vte voor 

3 maanden), 4.000 EUR aan communicatiekosten, 1.250 EUR aan vormgeving, 3.850 EUR aan 

vergoedingen voor artiesten via KVR, 1.250 EUR aan huur technisch materiaal, 1.000 EUR aan 

overheadkosten en 600 EUR aan catering. 

Het project heeft inkomsten via Growfunding (5.000 EUR) en 800 EUR aan inkomsten van drank 

verkoop. 

De vzw vraagt een subsidie van 14.807 EUR voor de realisatie van het project.  

5. Advies op project Jongeren BAZAAR des Jeunes – vzw Toestand 

De doelstellingen zijn duidelijk omschreven. De jeugdraad vindt het positief dat de vzw het 

Brusselse jeugdwerk wilt promoten in Vlaanderen. De doelgroep is duidelijk omschreven. 

De jeugdraad vindt het spijtig dat andere jeugdwerkingen vrij laat betrokken worden bij dit 

project. De jeugdraad geeft mee dat het interessant is om bij volgende projecten proactief op 

zoek te gaan naar samenwerkingen. 

De jeugdraad stelt de begroting in vraag. Het lijkt veel geld voor een event georganiseerd vanuit 

4 instanties. De jeugdraad is van mening dat de kosten niet in verhouding staan met de 

resultaten die zullen behaald worden. 

De jeugdraad vindt het positief dat jongeren tijdens verschillende aspecten van het project 

betrokken worden. 

Op basis van bovenstaande argumenten geeft de jeugdraad een positief advies. 

 

6. Uitbreiding landschap kadervorming 

De Ambrassade heeft de jeugddienst gecontacteerd met de vraag of de jeugdraad een advies zou 

kunnen formuleren op een aanpassing in verband met de regelgeving op kadervorming. 

Momenteel kunnen enkel organisaties met een erkenning binnen het decreet van 20 januari 2012 

houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid kadervorming organiseren. 

Bij de aanpassing van de regelgeving worden mogelijke uitbreidingen bekeken op 3 punten. 

a) Dat alle organisaties erkend via het nieuwe decreet bovenlokaal ook kadervorming 

mogen organiseren 

b) Dat de Brusselse scholen kadervorming mogen organiseren 

c) Dat kadervormingsattesten kunnen uitgereikt worden voor cursussen start- en co-

animator? 

 



7. Advies uitbreiding landschap kadervroming 

De VGC-jeugdraad is principieel akkoord dat er meerdere jeugdorganisaties erkend kunnen 

worden om kadervorming te organiseren mits dit past binnen hetzelfde kwaliteitskader als dat 

nu van toepassing is. Er is een intensief traject afgelegd om te komen tot afgestemde 

kadervormings-cursussen. Dit moet behouden blijven want kwaliteit primeert boven kwantiteit. 

Als er bijkomende aanbieders komen, vindt de jeugdraad het belangrijk om voldoende aandacht 

te hebben voor de doorstroom van jongeren zodat ze geprikkeld worden om over het muurtje te 

kijken en kunnen uitwisselen met jongeren van andere organisaties die ze anders minder tot 

nooit zouden tegenkomen. 

 

De VGC-jeugdraad stelt zich ernstige vragen bij het aanbieden van kadervorming in het 

jeugdwerk door een onderwijsinstantie.  

De sterkte van de bestaande kadervorming zit in het versterken van jongeren in hun 

leidinggevende competenties (in al zijn diversiteit) op een non-formele manier. Om dit non-

formele karakter te kunnen behouden, is het niet aangewezen kadervorming te laten organiseren 

door organen die zich richten op het formeel leren.  

De kadervormingscursussen vertrekken nu vanuit ervaringsgericht leren. Jongeren groeien door 

van animator tot (hoofd)instructeur en geven zo hun eigen ervaringen en leertraject door aan 

een jongere generatie. Dit maakt de cursussen meer doorleefd. 

Tot slot blijft het speelpleinwerk, ongeacht wie het organiseert, au fond jeugdwerk. De jeugdraad 

vindt het net daarom belangrijk om de link met het jeugdwerk te behouden, bijvoorbeeld via de 

kadervorming. 

 

De VGC-jeugdraad is voorstander van het organiseren van start- en co-animator-cursussen. Deze 

initiatieven vullen leemtes in het bestaande systeem in en werken sterk op maat. Als jeugdraad 

vinden we dat jongeren die deze cursussen volgen ook erkend moeten worden. Dit kan gebeuren 

op organisatieniveau en hoeft niet door de overheid geregeld te worden. Enkel op deze manier 

kan blijvend tegemoet worden gekomen aan specifieke noden en blijft het maatwerkkarakter 

behouden. Organisaties die dergelijke kadervorming aanbieden worden aangemoedigd hierrond 

een gezamenlijke denkoefening op te starten. 

8. Advies op voortgangsrapport 

Het voortgangsrapport is vlot leesbaar en straalt positiviteit uit. Het toont daadkracht en geeft 

een goed beeld van de sterkere samenwerking binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport. 

Het bouwt verder op het elan dat de voorbije jaren is uitgezet. De jeugdraad hoopt dat deze 

samenwerking en afstemming ook in de toekomst verder uitgebouwd zal worden. 

 

9. Varia 

 

- 21 en 22 juni is het 50 jaar Foyer 



- Bij JHOB start binnenkort de nieuwe medewerkster voor de BXL Cup. Ze zijn voor de BXL 

Cup ook in overleg met Poppunt om te bekijken om dit grootser aan te pakken dan wat 

er momenteel ligt. 

- 03/04/2019: Ketmet Kick-off @ Cultureghem 

Volgende vergaderingen:  

WG beleid (projecten van 5/04)  26/04 om 10u00 @ D’Broej 

Jeugdraad XL  29/04 

WG beleid (projecten van 5/06) 21/06 om 10u00 @ Aximax 

 


