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1. Goedkeuring vorige verslagen 

Het verslag van 13/12/2019 wordt goedgekeurd, 

2. Situering project Axirelax – Groep Intro vzw 

Groep Intro zet zich in voor maatschappelijk kwetsbare mensen via allerhande methodieken. Met 

dit project wilt de vzw een snoezelruimte op maat van mensen met een beperking realiseren in 

jeugdcentrum Aximax.  

Dit is een laagdrempelige, betaalbare ruimte zijn. Waar men zich even kan afzonderen in een 

aangepaste ruimte die volledige rust en ontspanning biedt voor de kinderen en in contact met 

hun ouders kan op twee vlakken: de actieve snoezelruimte waar de kinderen en de jongeren zich 

volop op een veilige manier kunnen uitleven (vb. in een ballenbad). Daarnaast is er de passieve 

snoezelruimte waar er een warme, geborgen sfeer heerst met ontspannende materialen zoals 

een verwarmd waterbed. 

Snoezelsessies kunnen met het gezin, met de school of de voorziening. Maar ook individueel kan 

dit heel therapeutisch werken omdat alle zintuigen worden geprikkeld en gestimuleerd. Het 

maakt mensen rustiger, sterker en weerbaarder. 

De totale projectkost bedraagt 35.020 EUR waarvan 24.520 EUR aan personeelskosten. Voor dit 

project wordt een subsidie van 35.020 EUR aangevraagd, waarvan 7.000 EUR bij de VGC-

jeugddienst. 

3. Advies op project Axirelax – Groep Intro vzw 

De jeugdraad bevestigt de nood aan een snoezelruimte in Brussel. Op dit moment is dergelijke 

werking nog niet aanwezig in het gewest. Het project focust op een specifieke doelgroep, maar 

de jeugdraad hoopt ook op een sterk inclusief karakter. De samenwerking tussen Welzijn en 

Jeugd binnen de VGC wordt ervaren als een positieve evolutie. De jeugdraad wil de organisatie 

uitdagen om alternatieve financiering te zoeken op de privé-markt, naar het voorbeeld van de 

snoezelruimte in Duffel. De jeugdraad ziet in de financiering graag een groter aandeel vanuit het 



beleidsdomein Welzijn in verhouding tot dat van Jeugd. Het project wordt participatief 

aangepakt met betrokkenheid van de doelgroep. 

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

4. Situering project Orkest(re) Festival Babel – Sint-Niklaasinstituut Anderlecht 

Het Sint-Niklaasinstituut Anderlecht zit voor dit project in een samenwerking met verschillende 

organisaties. Het project is een meertalig festival waarbij het Sint-Niklaasinstituut Anderlecht de 

Nederlandse kant zal invullen. De leerlingen kunnen tijdens de middagpauze mee gaan oefenen. 

In een 2de fase wordt er na de schooluren verder gewerkt. Naast de afspraken in het kader van 

het festival worden er, in samenwerking met De Rinck nog andere toonmomenten 

georganiseerd. 

De totale projectkost bedraagt 52.820 EUR waarvan de organisatie 2.250 EUR bij de VGC 

aanvraagt. 

5. Advies op project Orkest(re) Festival Babel – Sint-Niklaasinstituur Anderlecht 

De jeugdraad vindt het positief dat een onderwijsinstelling hun leerlingen wil uitdagen om ook 

buiten de school(m)uren creatief aan de slag te gaan. De zeer sterke nadruk op meertaligheid en 

het leren kennen van Brussel juicht de jeugdraad toe. Hoewel de focus duidelijk op de eigen 

leerlingen ligt, hoopt de jeugdraad dat de deelnemers niet in die hoedanigheid worden aanzien. 

De jeugdraad suggereert om deze activiteiten op termijn ook open te stellen voor een breder 

publiek. Het wordt positief ervaren dat de financiering van het totale project zeer divers is. Het 

gevraagde bedrag is in verhouding tot de specifieke activiteiten van de aanvrager. De methode is 

niet zo uitgewerkt in het dossier, maar de jeugdraad vertrouwt er op dat deze niet schools zal 

zijn. De jeugdraad wordt graag op de hoogte gehouden van het verdere verloop van het project. 

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

6. Situering project Zeepkistenrace – Gemeenschapscentrum De Pianofabriek 

Het gemeenschapscentrum organiseert in samenwerking met verschillende organisaties 

waaronder de tienerwerking van Sint-Gillis een zeepkistenatelier en -race. Jongeren tussen 10 en 

15 jaar kunnen tijdens de eerste week van de paasvakantie hun eigen zeepkisten maken onder 

begeleiding van 2 houtartiesten. Voor de zeepkisten gebruiken ze enkel recupmateriaal om een 

ecologische insteek mee te geven aan de jongeren. De deelnameprijs bedraagt 10 EUR om het zo 

toegankelijk mogelijk te maken. Op 1 mei, tijdens het buurtfeest Fort en Fête, kunnen alle 

jongeren deelnemen aan een heuse zeepkistenrace tegen verschillende jongeren van andere 

organisaties. De Pianofabriek is bereid om hun ervaring omtrent de houtateliers te delen met de 

andere organisaties. 

De totale projectkost bedraagt 4.140 EUR waarvan 3.590 EUR aan begeleiding. Voor dit project 

wordt een subsidie van 3.220 EUR aangevraagd. 

7. Advies op project Zeepkistenrace – Gemeenschapscentrum De Pianofabriek 

De jeugdraad vindt de race een meerwaarde op het atelier. De race biedt de jongeren de kans 

om hun eigen kunnen en werk in de spotlight te zetten.  



De jeugdraad geeft op basis van bovenstaande argumenten een positief advies en wilt 

uitgenodigd worden. 

8. Situering project Brussels Short Film festival – Un Soir … Un Grain vzw 

Un Soir … Un Grain vzw organiseert dit jaar de 23ste editie van het BSFF (Brussels Short Film 

Festival). Het doel van dit festival is om kortfilms dichter bij de mensen te brengen. Naast deze 

reguliere werking wilt de vzw dit jaar meer inzetten op activiteiten voor Nederlandstalige 

Brusselse jongeren. De vzw organiseert schoolvoorstellingen, een voice-overworkshop en een 

muziekworkshop. 

De totale projectkost bedraagt 7.000 EUR waarvan 3.250 EUR aan huur van de lokalen en het 

materiaal. Voor dit project wordt een subsidie van 3.000 EUR aangevraagd. 

9. Advies op project Brussels Short Film festival – Un Soir … Un Grain vzw 

De jeugdraad vindt het positief dat de vzw wilt inzetten op meertaligheid. De jeugdraad is van 

mening dat de begroting buiten proporties is. Er worden weinig samenwerkingen aangegaan 

met het Brusselse jeugdweefsel. De jeugdraad vraagt zich af of de jongeren hun resultaten 

kunnen vertonen.  

De jeugdraad geeft op basis van bovenstaande argumenten een negatief advies. De jeugdraad 

stelt voor om tegen volgend jaar contact op te nemen met verschillende Nederlandstalige 

vrijetijdsorganisaties om mogelijke samenwerkingen te onderzoeken. Op die manier kan het 

bereik van het festival en de impact op de jongeren vergroten. 

10. Situering project Spring 1030 – Gemeenschapscentrum De Kriekelaar 

Het gemeenschapscentrum organiseert in samenwerking met verschillende organisaties over 

verschillende locaties in Schaarbeek een tweejaarlijks festival. Dit festival is een samenwerking 

tussen zowel Nederlandstalige als Franstalige organisaties. Gedurende het festival wordt ingezet 

op toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Het doel is dat iedereen kan deelnemen 

aan de activiteiten. Hiervoor werken ze onder meer samen met Groep Intro vzw. 

Tijdens het festival worden er activiteiten voorzien voor allerhande leeftijden. Zo wordt er een 

snoezelruimte georganiseerd voor de allerkleinsten en graffitiworkshops voor de 12+. 

De totale projectkost bedraagt 18.265 EUR waarvan 7.950 EUR aan begeleiding en medewerkers 

en 7.080 EUR aan promotiemateriaal. Voor dit project wordt een subsidie van 6.000 EUR 

aangevraagd. 

11. Advies op project Spring 1030 – Gemeenschapscentrum De Kriekelaar 

De jeugdraad is van mening dat dit festival een grote impact kan hebben op de sociale cohesie 

van Schaarbeek. De jeugdraad vindt het positief dat het gemeenschapscentrum inzet op 

toegankelijkheid en tieners. De jeugdraad hoopt dat jongeren ook kunnen participeren in het 

vormgeven en/of bedenken van het festival. De begroting is duidelijk en gedifferentieerd. De 

jeugdraad vraagt zich af hoe het aspect van toegankelijkheid ook na het festival wordt 

opgevolgd. Het festival wordt planmatig uitgewerkt en getuigt van een sterk lokaal netwerk. 



De jeugdraad beschouwt het festival dit jaar als een project, maar daagt het 

gemeenschapscentrum uit om tegen de volgende editie andere en meer structurele 

ondersteuning te zoeken. 

De jeugdraad geeft op basis van bovenstaande argumenten een positief advies. 

12. Schoolcontracten  

De werkgroep wilt in het kader van de discussie omtrent de schoolcontracten een brief sturen 

aan Collegelid Sven Gatz met de vraag om betrokken te worden in deze discussie. De jeugdraad 

vindt het positief dat scholen zich openstellen. 

Het secretariaat van de jeugdraad krijgt de opdracht om de brief bij te schaven en terug te 

koppelen met de agendacommissie. Asher Serrana, Pieter Gijsels en Wauter Temmerman worden 

hier graag bij betrokken. 

13. Buitenschoolse kinderopvang 

Er is een nieuw decreet rond de aanpak van buitenschoolse kinderopvang. Er komt een lokaal 

overlegplatform waarop alle aanbieders worden uitgenodigd.  

De agendacommissie buigt zich verder over dit thema. Wauter werkt een voorstel uit. Johanna 

Stoffels en Kirsten Meerts worden graag betrokken bij dit thema. 

14. Varia 

- Gelieve niet meer te reageren via reply all om te laten weten of je al dan niet aanwezig 

zal zijn. De jeugddienst (Pieter) op de hoogte brengen is voldoende. 

- Men merkt dat tijdens de werkgroepen beleid weinig tijd is voor andere zaken dan de te 

bespreken projecten. Is het interessant om te testen om de werkgroep beleid op te 

splitsen in de te bespreken projecten en andere?   

o Vandaag werden de projecten in aparte groepen besproken wat er voor zorgde 

dat er meer besproken is. De werkgroep wilt met deze methodiek verder aan de 

slag gaan. De jeugddienst krijgt de opdracht om de timing correct op te volgen. 

In juni wordt deze methodiek geëvalueerd. 

- Moeten de werkgroep een wenslijst opstellen van de soort projecten dat we zouden 

willen zien passeren?   

o nee dit is te sturend. 

- Hoe staat het met de convenanten? 

o Er is een traject lopende met alle huidige regionale partners en Naomi als 

voorzitter van de jeugdraad. Tijdens de laatste Jeugdraad XL van dit jaar komt er 

een terugkoppeling. 

- Er is 1 project niet tot bij de werkgroep gekomen wegens te laat en beoordeeld als 

standaard werking. 

o Max18 van Habbekrats. Het project begon reeds op 1 januari en werd ingediend 

op 31 januari voor de deadline van 5 februari die projecten beoogt die beginnen 

na 1 april. 

- Vanaf 19/02/2020 start de VGC met een inspraak en participatie traject genaamd 

stadspiratie. Meer info op https://www.stadspiratie.be/nl/  

 

https://www.stadspiratie.be/nl/


Volgende vergadering(en): 

WG beleid (projecten van 5/02)  14/02 om 10u00 @ JES 

WG beleid (projecten van 5/04)  20/04 om 10u00 @ Cultureghem (lunch wordt 

voorzien door de KOOKMET) 

WG beleid (projecten van 05/06)  19/06 om 10u00 @ Kolenmarkt (Chiro/ Scouts) 

  

 


