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JEUGDRAAD VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 
 

Verslag Jeugdraad XL 
29 april   Locatie: Zoom  
 
 
AANWEZIGE LEDEN: Anastasia Luyckx (JES), Cem Aydogan (Cultureghem), Naomi 
Costrop (Scouts en Gidsen Vlaanderen), Jelle Symons (Groep INTRO), Asher Serrana 
(individuele jongere), Karlien Leroux (JES), Ayo Saelens (JHOB), Farah Mohammed (Lasso), 
Elke Van den Eynde (vzw Alba-Gambas), Loes Messens (Circus zonder handen), Sophie 
Buysse (Debatville), Helle Arfaoui (individuele jongere), Jad Zeitouni (individuele jongere), 
Mathias Cox (Promo Jeunes), Hilde Steenssens (Filem’On), Karlijn De Haes (stagiaire 
Chiro), Marthe Jans (Chiro), Wauter Temmerman (VDS), Aline Nyirahumure (Kuumba), 
Helena Verset (Centrum West, D’Broej), Johanna Stoffels (D’Broej) 
 
VERONTSCHULDIGD: Emma Wijers (individuele jongere), Ajar Bentaha (individuele 
jongere), Johan Xhonneux (individuele jongere) 
 
ADMINISTRATIE: Pieter Vanstappen, Neal Raes, Astrid Galle 
 
KABINET SMET: Don Pandzou, Hilde Peeters 
 
 

1. Kennismaking  

 
Rondje: wie ben je, waar werk of zit je bij de jeugdraad als individuele jongere, wat is je 
favoriete coronasong van het moment?  

 Nagenieten op Spotify! Onze voorzitster doet alvast een dansje ;-) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://open.spotify.com/playlist/6bJXFle8NWyH3gaslDwm4I?si=GYNaATkxSDGVk8P5Imutpw


2 
 

2. Good practices: verbondenheid  

 
Rondje good practices: wat doen we om verbonden te blijven met onze jongeren, familie, 
vrienden… in deze tijden?  
 

 Naomi (Scouts): scouts Molenbeek bouwde hun lokalen en hun wijk na in Minecraft. Ze 
zetten hun werking dus online verder. Benieuwd?  

 Helle: blijft positief, veel tijd doorbrengen met de familie, yoga…  

 Johanna (D’Broej): D’Broej maakt zo’n 500 knutselpakketten voor kinderen. Ze doen ook 
challenges op Tik Tok en zamelen geld in voor laptops voor kinderen en jongeren in 
kwetsbare situaties  

 Pieter (À Fonds): blijft online vergaderen met de jongeren. Er is ook een nieuwe 
samenwerking opgestart met Growfunding: #GrowSolidarity voor jongerenAnastasia 
(JES): werkt verder rond participatie met de jongeren die ze al kent vanuit haar werking. 
Hebben een eigen Instagram-account opgestart  

 Cem (Cultureghem): Collectmet brengt voedselpakketten rond naar gezinnen in kwetsbare 
situaties. Dit is een samenwerking met Samenlevingsopbouw. Tip: Pieter Gijssels (D’Broej) 
stuurt brieven naar zijn ketten om contact te houden. 

 Loes (Zonder Handen): houdt telefonisch contact met de meest kwetsbare deelnemers. Ze 
doen ook online circuslessen via Youtube. De oudere deelnemers hebben een eigen 
whatsapp-groep. Op het einde van het werkjaar zouden ze hun toonmoment graag 
online organiseren. Ze willen de trainers ook aanmoedigen om met de fiets eens langs te 
gaan bij de ketten en een babbeltje te slaan.  

 Don (kabinet Smet): ondersteuning van de sectoren. Bevragen naar hun noden. Uitzoeken 
hoe ze iedereen kunnen bereiken, signalen capteren, solidariteit genereren…  

 Ayo (JHOB): het team is bezig met een oefening rond solidariteit. De jongeren hebben al 
brieven verstuurd naar rusthuizen, ziekenhuizen, WZC… om hulp aan te bieden. Op FB 
doen ze ook de quarantaine boîte, apero met de jongeren, ze hebben een spotify-lijst… 

 Farah (Lasso): werken tweedelijns. Regelmatig checken hoe het met iedereen gaat, ook 
buiten het werk om. Verder gaan ze ook terug naar de core van hun werk, analytisch aan 
de slag. 

 Wauter (VDS): houden de maatregelen van de overheid goed in de gaten. Ze werken 
verschillende scenario’s uit, zodat de speelpleinen zo goed mogelijk voorbereid zijn. 
Werking met hun eigen vrijwilligers ligt ook stil, in de paasvakantie hebben ze deze 
online verdergezet. 

 Jelle (Groep Intro): speelt online spelletjes met OKAN jongeren, zodat zij hun Nederlands 
blijven oefenen 

 Hilde (kabinet Smet): fietst graag eens langs collega’s om te horen hoe het met hen is  

 Neal (VGC-jeugddienst): bedankt iedereen voor z’n inzet. We delen jullie good practices 
ook via de FB van de jeugddienst  

 Marthe (Chiro): de speeldag van vorige zondag hebben ze online laten doorgaan. Ze 
hebben zo 260 kinderen en jongeren bereikt 

 Aline (Kuumba): het is drukker dan gewoonlijk. Ze houden contact met de meest 
kwetsbare doelgroep, telefonisch en via mail, Zoom, rechtstreeks contact met de school…  

 Helena (Centrum West, D’Broej): was wat zoeken naar hoe ze contact kunnen houden 
met de jongeren. Helena schrijft nu brieven en de jongeren antwoorden dan via sms, 
whatsapp… Zeer persoonlijke aanpak die goed werkt! 

 Mathias (Promo Jeunes): ze zijn online aan het brainstormen met de jongeren van 
Jongerenstad. Hoe willen ze het gebouw inrichten, wat zijn de noden van de jongeren? 
Gaat ook vorming rond Instagram volgen om zo contact te houden met de jongeren  

 Hilde (Filem’On): net een groot online, internationaal event achter de rug, Young 
Audience Award, overheen 32 landen. Vanuit Brussel deden zo’n 30 jongeren mee.  

 Karlien (JES): bevraging gaande overheen JES Brussel, Gent en Antwerpen: hoe kan de 
werkhervatting vorm krijgen?  

https://bit.ly/3c5dp3h
http://www.growfunding.be/iedereendigitaal
http://www.growfunding.be/iedereendigitaal
https://growfunding.be/nl/bxl
https://www.instagram.com/theebabbeltjes/
https://www.cultureghem.be/nl/nieuws/cultureghem-corona-times
https://www.youtube.com/channel/UCktKya7ONV3TMyVn6PqLkYg
https://www.facebook.com/events/2580578465597018/
https://www.facebook.com/VGCjeugddienst/
https://filemon.be/filemon-extra/
https://filemon.be/filemon-extra/
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 Asher: betrokken bij het nieuws, chapeau voor iedereen die sociaal engagement toont 
 Jad: focus op internationaal lobbywerk. Gaat makkelijker nu iedereen thuis is en veel 

online is 

 Elke (Gambas): online white boards zijn interessant als tool om samen te werken met de 
jongeren. Ze krijgen ook veel vragen i.v.m. jongeren die de maatregelen niet naleven en 
voor de jeugdrechter moeten verschijnen. Moeten hierrond een project ontwikkelen. 
Samenwerking, ideeën steeds welkom. 

 Karlijn (stagiair Chiro): vinger aan de pols houden hoe het is met elkaar, ook tijdens 
vergaderingen. Bv. via spelletjes, quiz  

 

3. Opvolging werkgroepen  

 
 Werkgroep anti-discriminatie en diversiteit 

o We willen graag werken rond het thema jongeren & politie. Wat is onze visie 
hierop, welke actie willen we ondernemen, hoe kunnen we lobby’en?  

o Interesse om aan te sluiten bij de werkgroep: Mathias, Jad, Asher  
o Tip van Anastasia: https://www.amnesty-

international.be/sites/default/files/bijlagen/folder_jij_en_politie_2020.pdf  
o Opiniestuk van Jad in De Morgen: https://www.demorgen.be/meningen/adil-was-

geen-slachtoffer-van-een-virus-dat-niet-discrimineert-maar-toch-een-
slachtoffer~bde8fbc2/ 

o Tip van Johanna: https://www.uitdemarge.be/een-geldboete-ontvangen-voor-
niet-naleving-van-de-coronamaatregelen-wat-nu-nl-fr/ 

 Werkgroep: zomer in BXL  
o Welke signalen vangen we op i.v.m. de Brusselse zomer voor de ketten? Hoe 

kunnen we hiermee aan de slag? 
o Interesse: Jad, Don, Marthe, Loes, Mathias, Helena, Ayo  

 

4. Evaluatie 5 jaar À Fonds 

 

 Woordenwolk: waaraan denk je bij À Fonds?  

 
 Wat is À Fonds? Meer info in de slides,via https://www.afonds.be/ of neem contact op 

met Pieter via pieter.vanstappen@vgc.be  
 

https://www.amnesty-international.be/sites/default/files/bijlagen/folder_jij_en_politie_2020.pdf
https://www.amnesty-international.be/sites/default/files/bijlagen/folder_jij_en_politie_2020.pdf
https://www.demorgen.be/meningen/adil-was-geen-slachtoffer-van-een-virus-dat-niet-discrimineert-maar-toch-een-slachtoffer~bde8fbc2/
https://www.demorgen.be/meningen/adil-was-geen-slachtoffer-van-een-virus-dat-niet-discrimineert-maar-toch-een-slachtoffer~bde8fbc2/
https://www.demorgen.be/meningen/adil-was-geen-slachtoffer-van-een-virus-dat-niet-discrimineert-maar-toch-een-slachtoffer~bde8fbc2/
https://www.uitdemarge.be/een-geldboete-ontvangen-voor-niet-naleving-van-de-coronamaatregelen-wat-nu-nl-fr/
https://www.uitdemarge.be/een-geldboete-ontvangen-voor-niet-naleving-van-de-coronamaatregelen-wat-nu-nl-fr/
https://drive.google.com/file/d/1GKiiUL46-xsJQZjFdj0i-XlnVO2ba4jK/view?usp=sharing
https://www.afonds.be/
mailto:pieter.vanstappen@vgc.be
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 Quiz => Marthe heeft een funpakket gewonnen! Hier zie je de resultaten. 
 

 Vragenrondje  
o Is er contact met gelijkaardige initiatieven in andere steden? Ja, er is contact met 

Antwerpen en Gent. Alles Kan is een erg interessant project. To do: uitwisseling 
organiseren in samenspraak met Bataljong 

o Welke regio bereikt À Fonds het meeste? De croissant van Brussel: noord-west en 
Brussel-stad. Brussel zuid-oost bereiken we het minste.  

o Wat zijn de toekomstperspectieven? Dit komt ook terug in deze evaluatie. We 
willen zoveel mogelijk jongeren bereiken en kansen bieden om hun project te 
realiseren.  

o Zijn er gerichte actie op 12-16 jarigen te bereiken? Pieter gaat langs in middelbare 
scholen, leerkrachten zijn belangrijke brugfiguren hierin.  

o Wat zijn de voorwaarden om een project in te dienen? Zie de website. 
o Wat verwacht je van de jeugdraad naast input? Dat jullie ambassadeurs zijn voor 

À Fonds en jongeren toeleiden naar ons. 
o Is er controle? Wat is controle? We helpen hen om in orde te zijn met hun 

onkosten.  
o Stimuleren jullie meertalige activiteiten? Niet specifiek, maar we werken in een 

Brusselse context, dus we ondersteunen meertalige projecten zeker.  
o Hoe komen jongeren bij jullie terecht? Voornamelijk van mond aan mond 

reclame van jongeren onderling, of via de jury, via samenwerking met 
Growfunding…  

 

 Evaluatie in aparte groepjes rond 4 vragen (zie whiteboards hieronder): 
o Wat wil je behouden? 
o Wat wil je veranderen of wat ontbreekt?  
o Hoe ziet À Fonds er utopisch uit? 
o Welke haalbare doelstellingen wil je formuleren voor À Fonds? 

 
 Terugkoppeling in grote groep 

o Groep 1 
 Snelheid waarmee de aanvragen behandeld worden zit goed 
 Het project is laagdrempelig  
 Tip: inzetten op netwerking onder de jongeren, kennismaking faciliteren  
 Doelstelling kan zijn dat elke Brusselse jongeren À Fonds kent  
 Percentage van goedgekeurde aanvragen mag verdubbelen naar 80% 
 Verder inzetten op meertaligheid  
 Utopie: elke droom van een Brusselse jongeren wordt een project  

o Groep 2 
 Grotere focus nodig op jonge jongeren en meer diversiteit (proactief 

hierop inzetten) 
 Aandachtspunt: jongeren hebben een vertrouwensband nodig vooraleer 

ze een project durven indienen. Link met jeugdwerkorganisaties benutten  
 Vraag om meer budget vrij te maken voor de projecten  
 Idee om ook commerciële projecten een kans te geven, bv. kleine start 

ups 
 Input Jelle: zie project Baas (Antwerpen) 

o Groep 3 
 Wat is de prioriteit: kwantiteit t.o.v. kwaliteit?  
 Vraag: waarom haken sommige jongeren en cours de route af?  
 Meer inzetten op bekendheid  
 Ambassadeurs nodig binnen het jeugdwerkveld  
 Geografische spreiding moet beter 
 Drempels moeten zoveel mogelijk weggewerkt worden   

https://drive.google.com/file/d/1GKiiUL46-xsJQZjFdj0i-XlnVO2ba4jK/view?usp=sharing
https://www.afonds.be/stap-1-komt-jouw-idee-aanmerking
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Whiteboard groep 1 

 
 

 
 
Whiteboard groep 2 

 Blauw = behouden  

 Rood = kan beter 

 Roze = utopie  

 Cirkel = doelstelling 
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Whiteboard groep 3 

 
 
 

 
Bedankt voor jullie massale aanwezigheid! 

 

 
Volgende jeugdraad XL 

Kennismaking met collegelid Smet op woensdag 6 mei om 18u via 
https://us02web.zoom.us/j/88134117857?pwd=UjlLVmt6eHJkUm9tWGlaaUJaQnUzZz09  

https://us02web.zoom.us/j/88134117857?pwd=UjlLVmt6eHJkUm9tWGlaaUJaQnUzZz09

