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1. Goedkeuring vorige verslagen 

De verslagen van de werkgroep beleid van 20/12, 15/02, 14/03 en 26/04 worden goedgekeurd, 

met de bedenking dat in het verslag van 26/04 extra nadruk komt te liggen op een hogere 

startsubsidie voor beginnende vzw’s. 

2. Situering project De Staat van de Stad – vzw Habbekrats 

Vzw Habbekrats wilt met Staat van de Stad jongeren even laten stilstaan bij de Staat van de 

Stad. De focus van het project ligt op het milieu. Het project is opgedeeld in verschillende fasen 

waarin de jongeren adhv verschillende methodieken een heel traject doorlopen. De jongeren 

gaan langs bij verschillende musea, maken hun eigen weerstation, helpen bij bosbeheer, … Voor 

dit project werkt vzw Habbekrats samen met vzw Goodplanet. 

De totale kost voor dit project bedraagt 23.000 EUR waarvan de vzw 10.000 EUR aanvraagt bij 

de jeugddienst. De grootste kost is een educatief medewerker (15.000 EUR).  

3. Advies op project De Staat van de Stad – vzw Habbekrats 

De jeugdraad vindt het een ambitieus project met een sterke educatieve insteek. De 

doelstellingen en doelgroep zijn duidelijk omschreven. De betrokkenheid van de jongeren is bij 

de aanvang van het project niet echt aanwezig. Later in het project krijgen jongeren de kans om 

te participeren. Het lijkt de jeugdraad ambitieus om met een niet gekende groep kwetsbare 

jongeren een dergelijk project af te leggen. Er wordt samengewerkt met relevante partners zoals 

vzw Lasso en vzw Goodplanet Belgium. De mogelijke impact van dit project ligt in de toeleiding 

van de deelnemer naar reguliere werking van vzw Habbekrats. De begroting is realistisch.  

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

4. Situering project Electromics – vzw D’BROEJ – deelwerking Miks  

Via het project Electromics brengt de vzw de jongeren in contact met elektriciteit. Aan de hand 

van 10 ateliers willen ze jongeren warm maken voor elektriciteit en robotica. Tijdens deze 

ateliers zullen de jongeren telkens iets anders creëren. Ze gaan deze ateliers samenvatten in een 



handleiding waar andere jeugdwerkingen mee aan de slag kunnen gaan. Voor dit project werken 

ze samen met vzw Bruxseltoi. 

De totale kost voor dit project bedraagt 2.400 EUR waarvan de vzw 2.080 EUR aanvraagt bij de 

jeugddienst. De grootste kost is de publicatie van het boek (1.000 EUR) 

5. Advies op project Electromics – vzw D’BROEJ – deelwerking Miks 

De jeugdraad vindt het positief dat de vzw inspeelt op het samenbrengen van jongeren in hun 

vrije tijd en de school. Het project is niet zo sterk uitgeschreven. Het maken van een boek is een 

goed idee. De jongeren zullen gemotiveerd zijn om hun eigen kunnen te tonen aan hun familie. 

Het is positief dat de vzw deze publicatie ook wilt verspreiden onder bibliotheken en scholen. De 

jeugdraad hoopt dat ook meisjes zullen deelnemen aan het project. De begroting is realistisch. 

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

6. Situering project Slamtwist – vzw Gemeenschapscentrum Ten Noey 

Ten Noey organiseert van oktober 2019 tot maart 2020 het project Slamtwist. Ten Noey betrekt 

op deze manier tieners tussen 12 en 14 jaar bij een traject waar ontmoeting en taal centraal 

staan. Voor dit project werken ze samen met de bib, de brede school, het Agentschap Integratie 

en Inburgering en Bronks. Gedurende deze 6 à 7 maanden zullen de jongeren kennis maken met 

de podiumwereld. Van het maken van kostuums tot licht en techniek, … Na dit eerste deel zal 

een toonmoment worden gehouden. In oktober 2020 bouwen de jongeren samen met Ten Noey 

dan verder op de ervaring die er al is. 

De totale kost voor dit project bedraagt 6.600 EUR waarvan de vzw 2.500 EUR aanvraagt bij de 

jeugddienst. De grootste kost zijn de docenten (3.750 EUR).  

7. Advies op project Slamtwist – vzw Gemeenschapscentrum Ten Noey 

De jeugdraad vindt het positief dat Ten Noey een vraag heeft gedetecteerd bij jongeren en 

hiermee aan de slag gaat. De doelstellingen en doelgroep zijn duidelijk omschreven. De doelgroep 

kan vanaf het begin participeren aan dit project. De jeugdraad ziet in dit project de mogelijkheid 

om het te laten doorgroeien tot een duurzaam gegeven binnen Ten Noey. De jeugdraad raadt 

aan om contact op te nemen met Lasso voor docenten en extra ondersteuning. De begroting is 

redelijk, maar de jeugdraad stelt dat het Gemeenschapscentrum een overstap moet maken van 

jongeren laten betalen om deel te nemen naar publiek laten betalen. De jeugdraad wordt graag 

uitgenodigd voor het toonmoment. 

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

8. Situering project Temporary Platform – vzw FFORMATT 

FFORMATT is een nieuw en tijdelijk laboratorium voor multidisciplinaire kunst. Het is gelegen in 

de ondergrondse parking (-1) van het voormalige Actiris gebouw op de Anspachlaan, rechtover 

de Beurs. Het project start in april 2019 en duurt 2 jaar. De vzw wilt verschillende activiteiten 

organiseren waaronder concerten, repetitieruimten, party’s, … 

9. Advies op project Temporary Platform – vzw FFORMATT 

De jeugdraad kiest ervoor om geen advies te geven op dit project omdat het teveel afwijkt van 

wat er binnen jeugdraad wordt bekeken; 



 het is geen aanvraag 

 het is geen project 

 het heeft weinig tot niets met jeugd te maken 

De jeugdraad vind het wel interessant om in kader van het fuifzalenplan deze locatie mee in 

overweging te nemen. 

De jeugdraad staat open voor een projectaanvraag in de toekomst met meer jeugdwerkkarakter.  

10. Terugkoppeling ad hoc werkgroep Brusseldecreet 

Cem koppelt terug uit de werkgroep en overloopt de brief. De brief vertrekt vanuit de 

rol/meerwaarde van de VGC en het werkveld dat ze ondersteunt, en niet vanuit het ontwerp van 

Brusseldecreet. Vanuit de werkgroep worden punctuele opmerkingen geformuleerd. Cem neemt 

deze mee naar de ad hoc werkgroep.  

11. Varia 

 

- Er wordt een aparte werkgroep beleid ingepland om ‘Handvaten voor convenanten’ te 

bespreken en vast te leggen: 12/9 om 15u30 in Jeugdhuis De Branding. 

Volgende vergadering(en): 

WG beleid (projecten van 5/08) 30/08 om 10u00 @ Cultureghem 

 


