
JEUGDRAAD VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 

 

Verslag anti-discriminatie, diversiteit en inclusie 

10 maart   Locatie: VGC  

 

AANWEZIGE LEDEN: Cem Aydogan (Cultureghem), Anastasia Luyckx (JES), Jelle Symons (Groep 

Intro), Griffin Callebout (Amadeo Kollectif), Farah Mohamed (Lasso), Aline Nyirahumure (Kuumba), 

Robbe (stagiair Kuumba), Asher Serrana (individuele jongere) 

ADMINISTRATIE: Astrid Galle  

KABINET: Don Pandzou 

VERONTSCHULDIGD: Kelly De Leuze (Good Planet), Helena Verset (D’Broej), Kevin Kabongo 

(individuele jongere), Loes Messens (Zonder Handen), Ayo Saelens (JHOB), Ajar Bentaha 

(individuele jongere), Johanna Stoffels (D’Broej) 

 

1. Context 

Korte toelichting van de nieuwe werking van de jeugdraad, met focus op actie- en lobbyluik.  

2. Brainstorm  

Waarom wil ik deel uitmaken van deze groep?  

- Kuumba. Onderwerp dat nauw aan het hart ligt. Vraag naar actie. 

- Groep Intro. Geloof in inclusiever Brussel. Geloof in de kracht van kruispunten en 

diversiteit.  

- JES. Thema dat leeft bij veel jongeren, worden dagelijks geconfronteerd met 

discriminatie. Ook bijleren rond het thema 

- Lasso. Actiegericht werken. Groepen en organisaties waarmee ze werken leven in deze 

realiteit en dat merken ze in hun werking. Netwerken, partnerschappen versterken. 

- Asher. Focus op wegen op besluitvorming. Nood aan betere weerspiegeling van de 

Brusselse diversiteit in de besluitvorming. 

- Amadeo Kollectif. Project in samenwerking met Kant Museum (kostuums jongen/meisje). 

Ook project rond muziek i.s.m. Vlaams-Marokkaans huis.  

- Kabinet collegelid Smet. Jeugdraad als megafoon voor bepaalde groepen die 

geconfronteerd worden met deze thema’s. Kent jongeren die met dit thema aan de slag 

willen gaan, toeleiden naar deze groep? 

- Cem. We moeten vanuit ons werk en de jongeren aanvoelen waar de noden liggen. Van 

onderuit, vanuit de sector kunnen we veel veranderen.  

 Goesting in actie en lobbywerk.  

 De thema’s leven erg hard binnen Brussel.  



Diversiteit?  

 

Inclusie?  

 



Wat willen we doen? 

- Focus kiezen qua thema: anti-discriminatie/diversiteit/inclusie  

o Er bestaat al erg veel rond deze thema’s: begrippenkaders, acties, lobbygroepen…  

- Visie(tekst) ontwikkelen. Wat verstaan wij onder deze begrippen? Waar willen we met 

deze werkgroep naartoe? Welke positie nemen we in? 

o Nood: expertise binnenbrengen in de groep, bv. organisatie zoals Kuumba. 

o Bruggen bouwen naar De Ambrassade 

 Beleidswerkgroep diversiteit. Cem zit hier momenteel in in eigen naam. 

Manier om te lobbyen? Finaliteit van deze werkgroep is een visietekst.  

 Task force masterplan diversiteit: Jelle heeft zich kandidaat gesteld vanuit 

Groep Intro. 

- Actie ondernemen  

o Op de kar springen van bestaande acties 

 21 maart, Internationale dag tegen racisme en discriminatie 

 Gay pride 

o Versterken/creëren van partnerschappen. 

Extra: de groep zal zich splitsen in 2 verschillende groepen: actie en lobby. Trekker zal in beide 

groepen zitten en zo de link bewaken.  

3. TO DO  

- Doodle (Cem): 6 of 7 april, voor 15u of na 17u 

- Nieuwe trekker zoeken, eens onze doelen duidelijk zijn. Voorlopig blijft de 

agendacommissie (Cem en Anastasia) trekker.  


