
 

JEUGDRAAD VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 

VERSLAG van de vergadering van de Jeugdraad 

12 december 2019 

LOCATIE: Hageltoren 

 

AANWEZIGE JEUGDRAADSLEDEN:  

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

(Cultureghem), Naomi Costrop (Scouts en Gidsen Vlaanderen), Marijke Van Hassel (Lasso), Farah 

Mohamed (Lasso), Jelle Symons (Groep INTRO), Johan Xhonneux (Jeugdhuis ’T Schab), Helena 

Verset (D’Broej) Philippe De Bont (Cultureghem), Marthe Jans (Chiro), Asher Serrana (individuele 

jongere), Dominique Vankan (JES), Gitte Van der Biest (JES), Johanna Stoffels (D’Broej), Liselotte 

Vanheukelom (Zonder handen), Kelly Dusinjizimana(Gerwabel),   

ADMINISTRATIE: Neal Raes, Sandrine Cornette, Pieter Vanstappen, Meray Kocak 

VERONTSCHULDIGD: Elke Van den Eynde (Gambas), Don Pandzou  

 

1. Welkomstwoordje  

Naomi en Neal verwelkomen iedereen en geven de planning van de avond weer. 

 

2. Introductie in de jeugdraad en terugkoppeling werkgroep werking jeugdraad  

Introductie in de jeugdraad  

De PowerPoint met uitleg over de jeugdraad kan je hier nog eens bekijken. 

Werkgroep werking jeugdraad  

Terugkoppeling vorige jeugdraad 

Tijdens de vorige jeugdraad is er op een ludieke manier (onder begeleiding van 

Dominique en Anastasia) nagedacht over het DNA van de jeugdraad. Hier zijn 

verschillende thema’s naar voor gekomen bijvoorbeeld: 

- Link tussen sector en beleid 

- Debat rond verkiezingen 

- Sporadische adviezen 

- …  (zie verslag vorige JR XL) 

Plannen naar de toekomst 

Inzetten op 1000 opinions 

Situering: 

1000 opinions is een concept dat enkele jaren geleden is opgericht om jongeren meer 

inspraak te geven in lokaal beleid. Met 1000 opinions is er de afgelopen verkiezingen ook 

ingezet op het informeren van jongeren over de verschillende partijen en het belang van 

stemmen. 

https://drive.google.com/file/d/1pq7WOnJNk7U5D-NfeuL5M0W_1sMRFFxo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1a3BWJg0eZ96G3YbcoFkCVNVyZ_4tD3JX


Doel: 

De huidige jeugdraad bereikt weinig individuele jongeren. De jeugdraad wilt via 1000 

opinions actief jongeren bevragen en hun stem versterken. Vanuit het concept van 1000 

opinions kunnen er verschillende acties op poten gezet worden om jongeren te 

informeren, inspraak te geven, te betrekken bij het beleid … Op deze manier wilt de 

jeugdraad het eigen bereik verder uitbreiden. 

Via verschillende methodieken wilt de jeugdraad zoveel mogelijk jongeren kunnen 

bevragen om zo van vele ideeën van jongeren 1 mening maken. 

Link tussen beleid en jeugdraad 

De jeugdraad wilt streven naar gelijkwaardigheid, waarbij de jeugdraad en het kabinet 

samenwerken aan de toekomst voor jongeren in Brussel. De jeugdraad wilt samenwerken 

om een doelstellingenkader op te stellen dat door zowel de jeugdraad als het kabinet 

wordt gedragen. Hiervoor willen ze rekening houden met de Sustainable Development 

Goals. 

Werkgroep beleid 

Jongeren worden niet enkel beïnvloedt door het politieke domein jeugd maar door 

verschillende politieke domeinen. Daarom wilt de jeugdraad ook inspraak hebben op alle 

vlakken van het politieke veld die jongeren aangaan (bv onderwijs, mobiliteit …). De 

jeugdraad wilt meer inzetten op een proactieve houding en zelf interessante voorstellen 

doen aan het beleid. De jeugdraad wilt inzetten op de jeugdreflex in het politieke veld. 

Link tussen administratie en jeugdwerk 

De jeugdraad wilt op zoek gaan naar hoe de jeugdsector verder kan ondersteund 

worden. Dit door onder andere een participatief traject, expertise uitwisseling … Op deze 

manier wilt de jeugdraad de jeugdsector dichter bij elkaar brengen. 

CONCLUSIE 

De ad hoc werkgroep gaat hier dieper op in om te bepalen waar de jeugdraad prioriteit 

aan wil geven. 

Geïnteresseerden: Asher Serrana, Jelle Symons, Marthe Jans, Anastasia Luyckx, Pieter 

Gijssels, Johan Xhonneux, Wauter Temmerman, Marijke Van Hassel, Naomi Costrop, 

Johanna Stoffels, (Philippe De Bont) 

AFSPRAAK: Dinsdag 11 feb – 18u @ locatie wordt nog bepaald 

 

3. Van memorandumpunten naar actiepunten 

De memorandumpunten werden gemaakt naar aanleiding van de verkiezingen, om zo de 

standpunten van de jeugdraad te kunnen voorleggen aan politici. Deze punten willen we 

gebruiken om samen als jeugdraad te bepalen waar we de komende jaren verder op gaan 

inzetten.  



Per memorandumpunten kwamen volgende vragen aan bod: wat betekent dit thema voor jou?, 

wat kan de jeugdraad doen? En wie zijn belangrijke personen? De volledige brainstorm wordt 

hieronder weergegeven. 

 Brede scholen en onderwijs  

o Wat betekent dit thema voor jou? 

twee- of meertalig onderwijs 

over specialiteiten heen  

De echte definitie, niet de Brusselse variant: locatie wordt gedeeld, is geen eigendom 

van 1 partner & locatie wordt niet als school beschouwd 

o Wat kan de jeugdraad doen? 

Op zoek naar waar onze gemeenschappelijke doelen / uitdagingen zijn en hiertoe 

onze krachten bundelen  

weten wat de visie van de minister is op brede scholen 

onderzoek: interesse in secundair onderwijs + wat bestaat er al 

o Wie zijn belangrijke personen?  

Elke Van Den Brandt – collegelid voor begroting, welzijn, gezondheid, gezin en 

stedelijk beleid   

De twee ministers van onderwijs (FR & NL) 

Brusselse schepenen van onderwijs 

Collegelid voor onderwijs  

 

 Afstemming tussen beleidsdomeinen en samenwerking  

o Wat betekent dit thema voor jou? 

Weg uit kottekes. 

Fijn dat de administratie de sector ondersteunt en luistert 

Geïntegreerd jeugdwerk: jongeren gaan niet enkel op school of naar de 

jeugdbeweging. Over beleidsdomeinen heen ook in jongeren  

o Wat kan de jeugdraad doen? 

Beter laten zien welke rol de jeugdsector kan spelen in het beleid van de toekomst. 

Breder kijken naar alle levensdomeinen 

Pro-actief advies voer alle aspecten van vrije tijd van jongeren 

Zoeken naar raakvlakken / dezelfde interesses die die individuen/organisaties binnen 

de jeugdraad  

o Wie zijn belangrijke personen?  

jeugdraad als sectoroverleg = heel fijn 

o Schepenen van NL aangelegenheden  

 

 Inspraak en participatie 

o Wat betekent dit thema voor jou? 

de jeugdraad als de stem van de Brusselse jeugd 

Jeugdraad = vat aan expertise op vlak van participatie en inspraak. Dit durven 

uitspelen naar andere sectoren en hier blijven over uitwisselen om de complexiteit te 

kunnen (blijven, proberen) aan te pakken 

Aanvaarden dat het vooral beroepskrachten zijn  

Naar buiten treden om de mening van jongeren op te zoeken 



Aanbod is bekend bij iedereen, actief verspreiden en bekend maken 

Er niet van uitgaan dat iedereen het aanbod begrijpt , vindt of kent. Alternatieve 

manieren om mensen te bereiken.  

o Wat kan de jeugdraad doen? 

Naar het beleid gaan met advies (mening) van jongeren 

Meer niet-aangesloten jongeren aantrekken en laten engageren 

deze beleidsperiode vast geankerd krijgen dat collegeleden moeten antwoorden op 

de jeugdraad  

o Wie zijn belangrijke personen?  

onderwijs 

kennis van Vlaamse scholieren koepel 

Roel Camps  

Hummus - Deep Democracy 

 

 Ondernemerschap en ruimte voor experiment (À Fonds) 

o Wat betekent dit thema voor jou? 

Netwerking + à fonds-ambassadeursgroep creëren  

Partnerschappen opzetten met bijvoorbeeld growfunding 

naar buiten treden om projecten te zoeken 

Ondersteuning inkopen bij organisaties  

niet enkel commerciële initiatieven 

o Wat kan de jeugdraad doen? 

accenten toevoegen 

impact meten: wat is het effect van À Fonds op jongeren en samenleving? 

initiatieven / projecten in de kijker zetten, bijvoorbeeld À Fonds fotografe op de 

jeugdraad  

ervoor zorgen dat er blijvend projectsubsidies zijn om creatieve ademruimte te 

bieden voor jongeren. 

o Wie zijn belangrijke personen?  

Pieter VGC 

A seat at the table 

Lasso 

Growfunding 

Ruimte om te falen, ook zwakke projecten laten doorgaan en steunen 

#she did it 

sociale innovatiefabriek 

YET  

Future city champions  

 

 Vrijetijdsaanbod voor iedereen 

o Wat betekent dit thema voor jou? 

Okan jongeren actiever betrekken  

iedereen 

een buurtgericht netwerk creëren  

lokale jeugdwerkingen stimuleren om meer open te staan voor kinderen en jongeren 

met een beperking  



Laagdrempelig, open, meertalig, gediversifieerd, geografisch verspreid 

Advies en begeleiding van jeugdwerk 

Toeleiding vanuit zaken als Okan, jeugdhulp… naar Okan  

o Wat kan de jeugdraad doen? 

communicatie = key, niet blijven steken in beleidstaal, spreek de taal van je 

doelgroep. Tip: boek diversiteitscommunicatie 

communicatie versterken van organisaties die al een aanbod hebben naar iedereen. 

We are Brussel  

Afstemmen tussen verschillend aanbod van organisaties, gaten opvullen, vorming 

inclusief werken (of hiervoor stimuleren) 

meer centen vragen  

bekendmaken van het bestaand aanbod  

netwerk rond toegankelijkheid 

Jeugdraad kan lokale besturen stimuleren om voor kwetsbare jeugd extra moeite te 

doen 

o Wie zijn belangrijke personen?  

jeugdwerk voor allen 

Agentschap integratie en inburgering  

Masir Avenir 

Groep INTRO  

 

 Speelweefsel 

o Wat betekent dit thema voor jou? 

o Wat kan de jeugdraad doen? 

Meedoen aan bike-parade op vrijdagen, critical mass 

jaarlijkse fietstocht herhalen en uitbreiden 

o Wie zijn belangrijke personen?  

yota – jes vzw 

kind en samenleving  

 

 Centen voor jeugd 

o Wat betekent dit thema voor jou? 

Indexering  

o Wat kan de jeugdraad doen? 

Blijven vragen om meer geld 

niet meer besparen terwijl we toch doen wat we moeten. Gewoon al ons geld 

opmaken en daarmee tonen wat ons werk echt kost / waard is  

o Wie zijn belangrijke personen?  

 

 Gelijke kansen en discriminatie 

o Wat betekent dit thema voor jou? 

diversiteit = realiteit 

inclusie  

o Wat kan de jeugdraad doen? 

De jeugdraad gaat naar diversiteit i.p.v. Diversiteit naar de jeugdraad  

Haalbaardere uren: hoe jeugd uitnodigen als jeugdraden tot 22u duren en jongeren 



de dag nadien naar school moeten  

Er niet vanuit gaan dat ‘open vergaderingen’ werken, is heel hoogdrempelig 

beleidstaal kan ingewikkeld zijn, niet iedereen begrijpt dat 

Diversiteit in de jeugdraad zelf  

o Wie zijn belangrijke personen?  

Minderhedenforum: scan and do 

Bleri Lleshi (expertise) 

Wie zijn belangrijke figuren: mensen die dicht bij armoede staan of dicht bij andere 

culturen staan  

 

 Ruimte voor jeugd  

o Wat betekent dit thema voor jou? 

Veilige ruimte: meer controle op wat er gebeurd in parken ect. 

Verovering publieke ruimte  

Kwalitatieve ruimte: sport, fuif, speel 

inspraak van jongeren in het ontwerp van openbare ruimte (yota), meer versterken 

Gedeeld ruimtegebruik ook de minder bekende plakken, bijvoorbeeld jeugdhuis en 

rusthuis 

Groene ruimte 

avontuurlijke ruimte  

Ruimte die kinderen en jongeren prikkelen om te spelen, ontmoeten, creëren 

o Wat kan de jeugdraad doen? 

Belang aantonen van good practices op het kabinet 

Soort van tool ontwikkelen, zoals boek Leegstond, zodat jongeren makkelijker de weg 

vinden naar de gemeente om publieke ruimte toe te eigenen/gebruiken  

ijveren voor meer groene en vrije speelplekken, niet zomaar een plein, maar met een 

hinkelparcours 

o Wie zijn belangrijke personen?  

Goodplanet 

Communa 

Gemeentediensten 

Tropicana BXL 

Gewest 

perspective.brussels 

Young Urban Foxes (Bram Dewolfs) 

Pool is cool – Toestand 

Plein patrons  

 

 Andere… 

o Go 4 veggie! 

 

4. Installatie jeugdraad en verkiezen (onder)voorzitters 

 
 



De aanwezige vertegenwoordigers van de jeugdwerkinitiatieven coöpteren de aanwezige 

deskundigen en jongeren. Na een kennismaking met de verschillende kandidaat-

(onder)voorzitters, worden via een geheime stemming verkozen: 

- Cem Aydogan als ondervoorzitter 

- Naomi Costrop als voorzitter 

- Anastasia Luyckx als ondervoorzitter 

De nieuw verkozen voorzitter dankt de leden voor het vertrouwen en kijkt uit naar de 

toekomstige samenwerking. 


