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 JEUGDRAAD VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 
 

Verslag Werkgroep Werking Jeugdraad 
29 november   Locatie: Scouts en Gidsen Brussel 
 
 
AANWEZIG: Cem, Naomi, Johanna, Wauter, Don en Johan 

 
VERONTSCHULDIGD: Anastasia, Pieter, Marijke   
  

1. Kader jeugdraad en agendacommissie 

 

Input jeugdraad 
1.       Output van oefening JES vorige jeugdraad XL 
2.      Waar willen we naartoe met de jeugdraad? - Wie zijn we en wat doen we? 
 voorstel tegen volgende JR  
 

Input agendacommissies   
1. Actie & lobbylijn binnen werkgroepen om tot concrete output te komen en 

jongeren een actievere rol te kunnen geven.  
Thematische werkgroepen cfr memorandum 

2. Nood sectoroverleg?  
Link met output van oefening jes: nood aan netwerk, uitwisseling… (individuele)  
 aanbod nu: intervisiemoment, soirée, onthaalmoment nieuwe 
beroepskrachten… 
Jeugdraad: over eigen organisatie heen denken, rekening houden met 
toegankelijkheid voor kinderen en jongeren & diversiteit 

 

2.   Denkoefening Werkgroep  

 
- Impact jeugdraad nu  

o werkgroep beleid: advies geven op projecten - impact op projecten van 

jeugdorganisaties  

o sporadische adviezen  

o link sector en beleid: band met kabinet en contact met administratie, 

agendacommissie 

o netwerken/jeugdwerksector gevoel: expertise van anderen horen, interessante 

partners leren kennen op een laagdrempelige manier  

o experimenteren met het bereiken van ongeorganiseerde jongeren 

o actuele thema’s die jongeren raken tot bij het beleid proberen krijgen  

o debat rond de verkiezingen en bijeenkomst 1000 opinions zijn sterktes  

 

- impact jeugdraad toekomst: 

o Kunnen reageren op ad hoc situaties - vinger op de pols: maar hoe raakt de info tot 

bij ons? 

 

o Inzetten op 1000 opinions 

o Link met jongeren: jongeren actief laten deelnemen aan beleid, een plaats voor 

ontmoeting voor meer jongeren, investeer in jeugdparticipatie! (als jongeren niet 
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komen gaan we ze halen, experimenteerruimte om een zo groot mogelijk bereik na 

te streven)  

o Link tussen actie vanuit de jeugdraad en jongeren  

o Bottom-up: thema keuzes  onderzoek doen om advies te kunnen geven als reactie 

op beleid  

 

o Actie: serieus genomen worden door alle politieke lagen, pro-actieve adviezen over 

maatschappelijke thema’s waar jongeren over wakker liggen, onafhankelijke 

schenenschoppers 

o Geld voor projectoproepen vanuit jeugdraad: kans om impact te hebben op de stad 

 

o Werkgroep beleid: sterkere focus op beleid, meewegen op het beleid  

o link jongeren en beleid  

o Advies aan college  

o Ook over dingen los van jeugdbevoegdheid advies geven 

 

o Betere samenwerking VGC en jeugdwerk: hoe wil de sector ondersteund worden 

(participatief traject) 

o Expertise uitwisselen 

o Sector dichterbij elkaar brengen  

 

o Minder CO2 impact door veggie eten (en niet altijd broodjes)  

 

- Bedenkingen 

Verschillende grote clusters: actie/onafhankelijk– WG beleid/advies – link met jongeren – 

Bottom up werken 

o 1. Actie 

Reageren op ad hoc situaties, zelf initiatief nemen om advies te geven 

o 2. WG Beleid/advies 

Verhouding sectoroverleg en Werkgroep beleid  beleidsmatige profielen, signalen 

doorgeven  kunnen deze samengevoegd worden? 

o 3. Link met jongeren: bijvoorbeeld een jongerenraad, 1 keer per maand waar 

jongeren volledig kunnen kiezen. We weten dat we niet alle jongeren bereiken. Wel 

een deel maatschappelijk kwetsbare jongeren. Minder tot geen jongeren die 

ongeorganiseerd zijn.   

o Bottom-up: meer achterban bevragen, zonder tijd en geld is dit moeilijk er is 

investering nodig (zowel om bottom-up te werken als om met jongeren te werken). 

Communiceren naar college dat we er nu niet in slagen om ongeorganiseerde 

jongeren te betrekken en dat hier extra (personeels)tijd en middelen voor nodig zijn  

Structuur:  

Zowel jongeren, als de vertegenwoordigers van de jeugdwerkingen met hun jongeren, als de 

sector voedden de jeugdraad om tot meer adviezen te komen. De jeugdraad (XL zoals we nu 

noemen) is het centrum waar alles samen komt en naar buiten gaat om zo een grootste, 

jeugdige, Brusselse impact te genereren. 

 

- Voorstel schema  
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- Conclusie 

We willen niet te snel overgaan tot een structuur vastleggen, maar goed nadenken over wat 

we willen doen met de jeugdraad. 

Sandrine maakt verslag en formuleert enkele doelstellingen waar de jeugdraad aan wil 

werking (uit deze brainstorm). Daarna mag de agendacommissie een voorstel van een 

structuur van de jeugdraad doen. 

 
 


