
 

JEUGDRAAD VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 

VERSLAG van de vergadering van de Jeugdraad 

21 oktober 2019 

LOCATIE: JHOB 

 

AANWEZIGE JEUGDRAADSLEDEN:  

Pieter Gijssels (D’Broej), Wauter Temmerman (VDS), Anastasia Luyckx (JES), Cem Aydogan 

(Cultureghem), Naomi Costrop (Scouts en Gidsen Vlaanderen), Ayo Saelens (JHOB), Marijke (Lasso), 

Thierry (JHOB), Laura (D’Broej), Elke (Gambas), Jelle (Groep INTRO), Johan (Jeugdhuis ’T Schab)  

KABINET: Don Pandzou, Suzy Bleys   

ADMINISTRATIE: Neal Raes, Sandrine Cornette, Pieter Vanstappen, Cindy Vandeweyer 

VERONTSCHULDIGD: Marthe Jans (Chiro Brussel), Asher Serrana, Liselotte Vanheukelom (Circus 

zonder handen), 

GASTSPREKER: Elke Plovie 

 

1. Blikopener door Elke Plovie rond Participatie van jongeren 

Elke Plovie werkt als docent en onderzoekster rond burgerschap en participatie en rond 

vrijwilligerswerk in het verenigingsleven aan Hogeschool UC Leuven-Limburg. Voor de VGC deed 

ze ook al een onderzoek rond publieke ruimte en gemeenschapsvorming in kader van Bruss-it.  

Waarom werken jullie vandaag rond participatie in jullie organisaties?  

Brainstorm:  

- Gedragenheid,  

- staan sterker,  

- inspraak,  

- participatieladder,  

- engagement, kans (participatie als 

kans om mensen meer engagement te laten 

opnemen/geven), 

- toegang (om te mogen/kunnen 

participeren),  

- eigenaarschap,  

- drempels, vertraging (door 

tegenstrijdige belangen),  

- van inspraak naar gedragenheid 

- containerbegrip,  modewoord, komt 

in alle beleidsplannen terug: hype. 

- op maat van doelgroep (maatwerk of 

algemeen),  

- deel nemen - deel hebben (actief vs 

passief).  



- Vertrouwen nodig 

- Op alle niveaus (participatie niet als keuze, maar doorheen alle lagen, in alles wat je doet, 

op elk niveau.) 

- Formeel vs informeel  

- Participatie als werkingsprincipe dan zit het in alle aspecten.  

- Inhoud van participatie is afhankelijk van context     

- Ultieme vorm van participatie is niet participatie 

- Participatiemoeheid (als er geen effecten zichtbaar, voelbaar zijn) 

- Transparant over welke participatie mogelijk is. 

- Willen vs kunnen (moet iedereen participeren die wilt participeren of moet iedereen 

participeren die kan participeren. Participatie als het nieuwe moeten 

Meer info: zie PowerPoint (wordt nog bezorgd) 

 

2. Waarom kom je naar de jeugdraad? (Anastasia en Domi) 

waarom kom je naar de jeugdraad? 

- Expertise van anderen,  

- Plezier, 

- Werken met dezelfde doelgroep,  

- Andere werkingen leren kennen, 

- Trauma’s uit het verleden (wrok),  

- Gratis eten en drinken,  

- Neal die mee op café gaat,  

- Drempelverlagend om VGC te contacteren en naar beleid toe 

 

Wat kan je zelf bijdragen aan de jeugdraad? 

- Expertise delen 

- Vertegenwoordigen van jongeren 

- Inspraak   

- Bouwen aan Brussel  

- Netwerken 

- mogelijkheden aan elkaar bieden 

- reality check 

- input van verschillende sectoren 

Wat zijn je verwachtingen van de jeugdraad? 

- Inspraak, beleid mee beïnvloeden  

- Samenwerken  

- Expertise delen, inspiratie opdoen 

- Brusselse ketten als lid 

- We willen activiteit van 1000 opinions graag terugzien  

- We kunnen geen bindend advies geven en dat is wel jammer 

- We krijgen soms geen antwoord op brieven en dat vinden we jammer  



- Moeilijk om impact te hebben over de beleidsdomeinen heen, maar jongeren splitsen hun 

leven niet op in beleidsdomeinen. 

- Proactief inspelen en constructief samenwerken. Nu worden we soms te laat betrokken 

of schrijven we vaak advies om dat we het niet eens zijn over iets. 

- Impact van de jeugdraad mag duidelijker zijn 

- We moeten nog op zoek naar een collectiviteit, een gemeenschappelijkheid, de 

verbindende elementen  

Andere opmerkingen:  

- Wie vertegenwoordigd de jeugdraad: er zijn maar weinig jongeren in de jeugdraad. Zijn 

we de weg een beetje kwijt? 

We vertegenwoordigen een deel van de jeugd in Brussel. Er is een goede 

vertegenwoordiging van verschillende organisaties, iedereen voelt zich gelijk. Dit 

samenwerken is een begin.  

We vertegenwoordigen de jongeren uit de werkingen en de organisaties zelf. We hebben 

een andere context dan Vlaanderen: geen orgaan als Ambrassade, niemand (van de 

organisaties) heeft de opdracht om te investeren in een jongerenraad.  

Moeilijkheid is ook dat jongeren zich niet opsplitsen in bevoegdheden. Als we serieus aan 

de slag willen gaan, dan moet het niet over beleidsdomeinen gaan maar over jongeren 

gaan. Het mag niet eindigen met alleen de VGC. Moet dat niet onze ambitie zijn? 

- Het kabinet vraagt of het beroepskrachtenoverleg nog bestaat? Nee, dat is nu eigenlijk 

de jeugdraad een stuk.  

- Verschil jeugdraad en jeugdwerkraad. Misschien moeten we iets doen zoals in Molenbeek 

met het jongerenparlement.  

- Er is nog een kloof tussen jongeren en beleid (voorbeeld van de muur, met aan de ene 

kant de jongeren/jeugdraad/jeugdorganisaties en aan de andere kant het beleid. De 

medewerkers van de VGC lopen wel van de ene kant van de muur naar de andere kant. 

De organisaties in de jeugdraad kunnen soms samen nog over het muurtje kijken.)  

- Hoe wordt de jeugdraad betrokken? Hoe kunnen we samen de muur naar het beleid toe 

afbreken? We hebben alleen een stem bij formeel advies, daarnaast krijgen we weinig tot 

geen vragen vanuit collegeleden. Soms worden we te laat betrokken zoals bij de plannen 

met de Speelpleinen, Fix, fuifzalenplan, Neerhof, week van het Brusselse jeugdwerk en à 

Fonds.  

De administratie nuanceert dit. De oprichting van À Fonds bijvoorbeeld stond in het 

vorige regeerakkoord, maar alle modaliteiten zijn wel vorm gegeven door de jeugdraad. 

Ook voor FIX leefde al heel lang een vraag naar dergelijk team binnen het jeugdwerk.  

- Waar ligt de stem van de jeugdraad en hoe pakken we dit aan? Wat is de missie/ambitie 

van de jeugdraad? We moeten eens nadenken over de verbindende elementen. Zoals Elke 

Plovie zei moeten we van de individuele verhalen naar het collectieve gaan. Als we alleen 

individuele problemen op tafel smijten dan is dit minder krachtig, We moeten naar de 

volgende laag om naar de gemeenschappelijkheid van problemen te gaan. We moeten 

evenveel tijd in positieve acties steken als in negatieve acties. Dat brengt ook indirect 

ruimte om meer jongeren te bereiken. Interessant om gemeenschappelijk doel te 

bekijken, wat overlapt en wat niet. We kunnen theory of change toepassen om dit te 

doen. Er is een onderzoek van de KUL waar naar de gemeenschappelijkheden en de 



werkende kaders van de socio-culturele organisaties in Vlaanderen wordt gekeken, 

misschien kunnen we dat gebruiken.  

 

Conclusie  

- Werkgroep rond de werking van de jeugdraad: Anastasia, Marijke, Cem, Naomi, Pieter, 

Wauter, Don/Suzy en Johan. Zij doen een voorstel tegen de volgende Jeugdraad XL.  

 

3. Varia 

 
Anastasia: 2 november is het Big in BXL. 

Wauter:  gevoel dat we ons geëngageerd hebben voor een veranderingsproces voor de 

jeugdraad, voor de rest lopen de werkgroepen door? – Naomi: volgende JR XL zal terugkoppeling 

gebeuren, werkgroepen lopen door.  

Pieter vraagt naar terugkoppeling in verband met onze input aan De Ambrassade voor de 

aanpassingen rond de erkenning van kadervorming. De commissie jeugdwerk en de Vlaamse 

jeugdraad hebben grotendeels onze input hebben gevolgd. Het is nu afwachten wat de Vlaamse 

overheid hier verder mee doet.  

Jelle: woensdag 13 november vorming Jeugdwerk Voor Allen rond diversiteit en taalbarrières in 

het Huis van het Nederlands. Beno Schraepen komt spreken.  

 


