
1 
 

JEUGDRAAD VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 
 

Verslag Jeugdraad XL 
18 februari   Locatie: Pilar  
 
 
AANWEZIGE LEDEN: Anastasia Luyckx (JES), Cem Aydogan (Cultureghem), Naomi 
Costrop (Scouts en Gidsen Vlaanderen), Griffin Callebout (Amadeo Kollectif), Jelle Symons 
(Groep INTRO), Emma Wijers (individuele jongere), Ajar Bentaha (individuele jongere), 
Asher Serrana (individuele jongere), Jelle Tierens (JES), Johan Xhonneux (Jeugdhuis ’T 
Schab), Karlien Leroux (JES), Ayo Saelens (JHOB), Farah Mohammed (Lasso), Elke Van den 
Eynde (vzw Alba-Gambas), Loes Messens (Circus zonder handen), Isabelle Vander Putten 
(jeugddienst Anderlecht), Gijs Ieven (Pilar), Sophie Buysse (Debatville), Helle Arfaoui 
(individuele jongere), Jad Zeitouni, Mathias Cox (Promo Jeunes), Kevin Kabongo (Waka 
Waka Generation), Emile Cox (individuele jongere),  
 
ADMINISTRATIE: Pieter Vanstappen (VGC-jeugddienst), Neal Raes (VGC-jeugddienst), 
Sandrine Cornette (VGC-jeugddienst) 
 
KABINET: Don Pandzou (kabinet Pascal Smet) 
 
 

1. Onthaalmoment voor nieuwe jeugdraadsleden 

Nieuwe jeugdraadsleden werden uitgenodigd voor een onthaalmoment waarin ze kennis 
maakten met de (onder)voorzitters van de jeugdraad. En een inleiding kregen in hoe de 
jeugdraad werkt.  
De PowerPoint vind je hier. 
 

 

2. Bespreking werking jeugdraad 

Het voorstel tot vernieuwde werking van de jeugdraad werd toegelicht. De visuele 
voorstelling vind je hieronder en de volledige uitleg hier. Het voorstel werd unaniem 
goedgekeurd door de jeugdraad. De vernieuwde structuur treedt in werking en wordt 
doorlopend geëvalueerd.  

https://drive.google.com/file/d/1dVuOAq4Dqs8DzvYf4qv5yIliTPAzLTV3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ON994T1-WDfO8jCgp4-q7ZzdHUQ7h-qo/view?usp=sharing
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3. Thematische werkgroep  

De uitleg van de thema’s die aan bod kwamen vind je hier.  
De mogelijke thema’s werden op ludieke manier voorgesteld. 
Daarna werd er per thema gestemd (groen – rood): Met welk thema moet de Jeugdraad 
aan de slag gaan?  
- Sluikstorten: 1 G – 18 R 
- Meer ruimte voor jeugd: 1R – 21 G 
- Meer centen voor JEUGD: 15G – 3R 
- Gelijke kansen/diversiteit en racisme/Discriminatie: 19G - 1R 
- Betere afstemming tussen beleidsdomeinen, meer samenwerking tussen de 

gemeentes en de jeugdwerkers met steun van de VGC: 10R – 8G 
- Meer inspraak en participatie van jongeren: 1R – 21G 
- Brede school: 13F – 7G  
- Openbaar vervoer – mobiliteit: 6R – 11G  
- Ondersteuning van ondernemerschap en experimenteerruimte bij jongeren 12R – 7G 
- Vrijetijdsaanbod moet voor iedereen zijn: 1R – 14G 
- Meertalig onderwijs: 7G – 12R  
- Speelweefsel: 5R – 15G   

 
Stemming om van top vijf naar 1 thema te gaan. Voor een thema stemmen hield in er 
actief mee aan de slag willen gaan.  
Ruimte voor jeugd (5 stemmen), participatie en inspraak van jongeren (4 stemmen), anti-
discriminatie en diversiteit (9 stemmen), speelweefsel (1 stem), budget voor jeugd (1 stem) 
Gekozen thema voor de eerste thematische werkgroep: anti-discriminatie & diversiteit 
Leden mogen altijd nog extra thema’s voorstellen. 
 
Sophie: in mei heeft Debateville een activiteit rond het thema discriminatie. Resultaten 
kunnen gedeeld worden. Sophie is nog op zoek naar interessante sprekers/moderators 
rond discriminatie. Gericht naar 11-14 jarigen, er is een wachtlijst maar mochten er 
geïnteresseerde jongeren zijn dan mag je dit haar nog laten weten via 
sophie@debateville.org  
Jad: De Vlaamse jeugdraad heeft een werkgroep diversiteit en die werkt momenteel rond 
representatie in de media. Ze geven de mening van jongeren weer over representatie in 
de media. Het zou interessant zijn om iets gelijkaardigs in Brussel te doen. 

https://drive.google.com/file/d/1gPldbvNekYziJLk3rLILL0V6X4UaYbs0/view?usp=sharing
mailto:sophie@debateville.org
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Jelle: is geïnteresseerd om iets te doen rond mensen met een beperking. 
 
Geïnteresseerd in een eerste bijeenkomst: Cem, Anastasia, Ajar, Asher, Farah, Kevin, Ayo, 
Jelle, Loes, Griffin, Jad & Helle. 
 

4. Varia  

Cem: Ketmet kick-off op 1 april. Kinderen kunnen vanaf dan elke woensdag tot eind 
oktober komen spelen in het grootste betonnen stadspark van Brussel. 
Kevin: Vraag hoe vaak de jeugdraad XL samenkomt – 5 keer per jaar 
Farah:  Connect 2020, dat zal doorgaan op 20-23 maart in JES (Sleep Inn).  

Het is een combinatie van een internationale experten-meeting voor 
kunstprofessionals en amateurkunstenorganisaties enerzijds, en een creatief 
workshopprogramma voor jongeren (vanaf 16 jaar) anderzijds. 
De organisatie ligt bij AMATEO, een Europees netwerk van 
amateurkunstenorganisaties, in het kader van 1 van hun projecten. Ze zochten 
voor deze bijeenkomst lokale partners, en vonden die bij MetX en Lasso/Move It 
Kanal. Lasso is als lokale partner verantwoordelijk voor de link tussen het 
internationale netwerk en het lokale netwerk.  
Ze zijn zodus nog op zoek naar jongeren en professionals die geïnteresseerd zijn 
in amateurkunsten om deel te nemen aan dit weekend. De kosten zouden door 
Lasso/Move It Kanal gedekt kunnen worden. 

Sophie: moeite met inschrijvingen: veel interesse en daardoor een wachtlijst. Vraag hoe 
andere organisaties dit aanpakken en of iemand tips voor haar heeft. Mogen haar altijd 
contacteren. 
Jelle: Vraag of er in Brussel ook nood is aan vormingen zoals diegene die doorgingen op 
Fourage (van de Ambrassade). - Verschillende jeugdwerkers waren hier ook op aanwezig. 
Elke: De jeugdbeschermingswet (voor jongeren die een strafbaar feit begaan) is 
veranderd. Dit is van federale materie naar de gemeenschappen gegaan. Elke wil hier 
graag eens over samenzitten. Andere geïnteresseerden: Helle, Naomi, Griffin, Farah, Kevin, 
Johan, Isabelle, Ajar, Loes. Elke neemt initiatief om contact op te nemen met de 
geïnteresseerden. Er is een voorkeur om ’s avonds af te spreken. 
Asher: vraag naar de stand van zaken rond de brief over de schoolcontracten en rond de 
brief in verband met het decreet buitenschoolse opvang. – De administratie past de brief 
rond de schoolcontracten aan en koppelt terug naar de agendacommissie enkele 
geïnteresseerden van de werkgroep beleid. Wauter heeft zich geëngageerd om een brief 
op te maken rond het decreet Buitenschoolse kinderopvang. De opvolging hiervan 
verloopt eveneens via de agendacommissie en enkele geïnteresseerden van de werkgroep 
beleid.  
Neal:  Op 19 februari wordt Stadspiratie gelanceerd. Dat is het inspraak- en 
participatietraject van de VGC voor het nieuwe meerjarenplan 2021-2025. Neem zeker een 
kijkje op stadspiratie.be! 
Sandrine: Vanaf nu versterkt Astrid de VGC-jeugddienst en zal zij de jeugdraad opvolgen. 

Vraag vanuit de jeugddienst: We geloven dat elke jongeren een interessant verhaal heeft 

en willen in mei graag enkele jongeren in de kijker zetten. Storytelling “Brusselse 

jongeren in beeld”. Kennen jullie een jongere die dit graag zou doen, laat het ons dan 

zeker weten. We werken het concept verder uit en houden jullie op de hoogte.  

 

https://www.lasso.be/nl/agenda/connect2020-young-voices-in-the-arts
https://www.stadspiratie.be/

