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JEUGDRAAD VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 
 

Verslag Werkgroep werking jeugdraad 
11 februari   Locatie: Cultureghem  
 
 
AANWEZIG: Anastasia Luyckx, Cem Aydogan, Naomi Costrop, Marijke van Hassel, Wauter 
Temmerman, Johanna Stoffels, Pieter Gijssels, Johan Xhonneux, Marthe Jans, Griffin 
Callebout, Emma Weyers, Karlijn Dehaes, Ayo Saelens, Sandrine Cornette 
 

  
 

1. Voorstel werking VGC-jeugdraad 

 
Inleiding: 
Traject werkgroep werking jeugdraad: 

- Agendacommissie (september) 
- Jeugdraad XL (oktober) 
- Eerste werkgroep (november) 
- Jeugdraad XL (december) 

 
Doelstelling vandaag: 
Feedback op het voorstel van werking verzamelen. De agendacommissie gaat met deze 
feedback terug aan de slag om dan op de volgende jeugdraad XL een definitief voorstel 
te doen 
 
Voorstel werking jeugdraad (zie nota voor volledige uitleg): 
 
Concrete veranderingen: 

- Er kan kort op de bal gespeeld worden door werkgroep op te richten rond thema 

dat leeft bij jongeren. 

- Er wordt een onderscheid gemaakt tussen lobby en actie. Jongeren kunnen bvb. 

een (al dan niet kleinschalige) actie ondernemen rond bepaalde thema’s, zonder 

zich te engageren voor de volledige jeugdraad. Daarnaast zijn er mensen die via 

de lobby dingen kunnen aankaarten bij het beleid… 

- Jeugdraad wil bredere blik en aandacht voor andere beleidsdomeinen die ook 

belangrijk zijn voor jeugdraad: linken met onderwijs, cultuur, Franstalige 

jeugdraad, welzijn,… 

- Agendacommissie is het bindmiddel/saus tussen alle aparte werkgroepen. 

 

 

2. Terugkoppeling werkgroep werking jeugdraad 

 
VRAGEN 

o Wat is het wezenlijke verschil met vorige manier van werken?  

Het is een verfijning van het huidig systeem. Per thema is er een actie en 
lobbygroep. In logica gaan we sneller reageren en dat dingen niet te lang 

https://drive.google.com/file/d/1ALoDsfUL1cJJyHD21XIQWBDuDKD60ioS/view?usp=sharing
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aanslepen. Via verslagen van de raad kunnen er belangrijke zaken 
uitgehaald en gefilterd worden… 
Voorheen was er een werkgroep participatie: nu werken we eerder per 
thema (bvb. Schoolcontracten). Dat geeft misschien meer kans om sneller 
te handelen en impact te krijgen. 

 
o Is dit antwoord op gebrek aan participatie van jongeren? 

Met wijzigen verfijnen wil men impact vergroten, zichtbaarder zijn en 
jongeren makkelijker betrekken bij een verhaal… 

 
o Hoe lang bestaat een thema rond een werkgroep?  

Jongeren kunnen zonder engagement aansluiten bij een thema dat hen 
boeit. Afhankelijk van trends en wat er bij jongeren leeft… Daar is geen 
vaste richtlijn voor. 

 
o Thema’s komen uit memorandum… Hoe bepalen met welke thema’s we 

aan de slag gaan? 

Beginnen met 1 thema dat in Jeugdraad XL wordt gestemd. 
Als er thema is dat niet uit memorandum staat kan dat ook… 
 

o Is er input vanuit het kabinet? 

Werkgroep kwam samen na jeugdraad XL: bekijken hoe we netwerk 
Jeugdwerkorganisaties kunnen vergroten, hoe we impact vergroten, hoe 
jeugdraad meer jongerenraad kan worden,… Dit ook op vraag van kabinet 
naar meer jongeren, rechtstreekse impact,… 
 

 
FEEDBACK  
 
Groen (akkoord): 

- Goed om contact te zoeken met Franstalige jeugdraad  voorstel om in vorm 

van speeddaten 

- Onderscheid lobby/actie is positief: actiedeel bij elke werkgroep en kan drempel 

verlagend werken voor jongeren 

- Prima om echte aandacht aan netwerk momenten te besteden 

- Thematische werkgroepen: Goed omdat thema makkelijker aan te pakken zijn. 

Minder tijd. 

 

Rood (niet-akkoord): 
- Druk op werkgroep beleid is groot: Projecten adviseren, Convenanten, Verslagen 

raad  Combinatie van projecten en opvolging beleid is niet haalbaar…  

 Werkgroep beleid moet zelf analyse maken. Wat is wel juiste plaats in het 
kader.  

 Op Jeugdraad XL komt concreter voorstel 

- Vraag of de ontdubbeling van de werkgroep beleid niet nog meer draagkracht 

vraagt en meer vraagt van jeugdwerkers…  
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- De lange termijn visie van jeugdraad moet bewaakt worden bij het vaak wisselen 

van thema’s  continuïteit moet gegarandeerd worden (rol voor 

agendacommissie?)…  

- Lobby en actie vereist 2 verschillende profielen. Belangrijk dat er contact is 

tussen de 2 groepen. Er moet een kruisbestuiving zijn. Die continuïteit is taak van 

de agendacommissie. 

- Er mag snel gereageerd worden voor de coördinatie van de werkgroepen. 

Agendacommissie mag initiatief nemen om snel werkgroep op te richten rond 

bepaald thema zonder terugkoppeling van de jeugdraad XL. 

 
Blauw (akkoord maar met bemerkingen): 

- Bredere blik is ok als dit ook betekent dat we in die andere beleidsdomeinen ook 

medestanders en medestructuren zoeken (bvb. Samen met onderwijsraad samen 

initiatief nemen). 

- Moet werkgroep jeugdwerkinfrastructuur ook in structuur van jeugdraad 

opgenomen worden? 

- Jeugdraad kan ook feedback geven zonder de werkgroep 

- Kan een thema ook zonder actie of zonder lobby?  bvb. Onroerende 

voorheffing 

- Thema’s worden gekozen door jeugdwerkers en minder door jongeren… Nu is er 

sprake van golfbeweging en wordt er door jeugdwerkers veel opgenomen, maar 

valt het stil door gebrek aan tijd. 

- Vertaling van memorandum? Instrument bij jongeren… 

- Bestuursakkoord naast memorandum leggen (Anastasia) 

 
Parking: 

- Hoe gaan we nu concreet (individuele) jongeren bereiken? 

- Jeugdraadcafé…laagdrempelige activiteiten met lage drempel. 

- Om nieuwe jongeren te werven hebben we geld en tijd nodig  Signaal aan 

beleid?  

- Hoe garanderen we dat jeugdwerkorganisaties hun JR-netwerk behouden. Hoe 

krijgen we die in de jeugdraad? 

- Jeugdwerkinfrastructuur: deel van de jeugdraad? 

- Hoe elkaars organisaties beter leren kennen? 

 
 


