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JEUGDRAAD VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 
 

Verslag Jeugdraad XL met Vlaams minister van Brussel, 
Jeugd en Media Benjamin Dalle 
18 mei   Locatie: Zoom  
 
 
AANWEZIGE LEDEN: Anastasia Luyckx (JES), Cem Aydogan (Cultureghem), Naomi 
Costrop (Scouts en Gidsen Vlaanderen), Jelle Symons (Groep INTRO), Loes Messens (Circus 
zonder handen), Sophie Buysse (Debateville), Mathias Cox (Promo Jeunes), Marthe Jans 
(Chiro), Aline Nyirahumure (Kuumba), Helena Verset (Centrum West, D’Broej), Johan 
Xhonneux (individuele jongere), Sabine Miedema (Kind en Samenleving), Liselotte 
Vanheukelom (Circus Zonder Handen), Laura Van Bladel (Ratatouille, D’Broej), Charlotte 
Landsheere (Circus Zonder Handen), Margo Van de Voorde (JES), Barbara Luypaert 
(Cultureghem), Pieter Gijssels (Miks, D’Broej), Jonas Merckx (JHOB), Ajar Bentaha 
(individuele jongere), Gijs Ieven (Pilar), Johanna Stoffels (D’Broej), Emma Wijers 
(individuele jongere), Karlien Leroux (JES) 
 
ADMINISTRATIE: Pieter Vanstappen, Neal Raes, Astrid Galle 
 
KABINET SMET: Don Pandzou 
 
KABINET DALLE: Benjamin Dalle, Eva De Baerdemaeker, Dries De Smet, Anton 
Schuurmans 
 
 

1. Kennismaking  

Alle aanwezigen stellen zich kort voor.  

2. Inleiding  

Minister Dalle bedankt de jeugdraadsleden voor hun aanwezigheid. 

De minister en zijn team proberen om kort op de bal te spelen in tijden van corona. Ook in deze 
moeilijke tijden wil hij dat het jeugdwerk kansen krijgt om ervoor te zorgen dat de jeugd sterker 
uit deze crisis kan komen.  

Vanuit de Vlaamse regering kwamen een aantal principiële beslissingen, zoals het erkennen van 
jeugdwelzijnswerkers als essentieel beroep. Verder is er ook een versterkte impuls gegeven aan 
de digitale en telefonische dienstverlening, zoals Wat Wat en Awel. 

Bij het begin van de crisis werd ook een taskforce rond kinderen en jongeren in kwetsbare 
situaties opgericht. Vanuit deze taskforce werd het actieplan Generatie Veerkracht opgesteld. Dit 
plan geldt zowel voor Vlaanderen als voor Brussel.  

In Brussel kwamen er reeds enkele specifieke impulsen, onder meer via investeringen in ICT-
materiaal en begeleiding voor kwetsbare kinderen en jongeren. 
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3. Presentatie: Generatie Veerkracht  

Minister Dalle presenteert het actieplan Generatie Veerkracht. 

4. Vraag en antwoord met Vlaams minister voor Brussel, Jeugd en Media Benjamin 

Dalle  

De jeugdraad gaat in gesprek met Vlaams minister voor Brussel, Jeugd en Media Benjamin Dalle 
over het actieplan Generatie Veerkracht en de impact van corona op de Brusselse kinderen en 
jongeren. 

De leden mogen hun vragen stellen via Slido. Vervolgens kan iedereen stemmen op z’n favoriete 
vragen. De vragen met de meeste stemmen worden voorgelegd aan de minister. 

De vragen, opmerkingen, aanvullingen… van de jeugdraad staan in het zwart. De antwoorden 
van de minister staan in het blauw. 

Generatie Veerkracht  

E-inclusie is inderdaad belangrijk, maar hoe los je het gebrek aan ruimte op? Er zijn kinderen en 
jongeren die geen (rustige) bureau hebben, geen eigen kamer…  

Hier zijn we volop mee bezig. Er is in Brussel inderdaad minder ruimte om te bewegen. Eind 
vorige week bereikten we een belangrijke doorbraak i.v.m. skateparken en pleintjes. Lokale 
overheden kunnen deze opstellen als er een begeleider aanwezig is.  

Een volgende belangrijke stap is het openen van speelpleinen. Hierover sta ik in contact met de 
GEES.  

Zijn er oplossingen voor hogeschool of universiteitsstudenten? 

De hogescholen en universiteiten werken nu hoofdzakelijk digitaal. Voor studenten in erg 
kwetsbare situaties kunnen studie- en praktijkruimtes ingericht worden op de campussen, waar 
bijvoorbeeld pc’s voorzien zijn.  

Hoe worden de projectaanvragen beoordeeld? Is er Brusselse vertegenwoordiging in de jury? 
Heeft u liever veel kleine projecten of weinig grote projecten?  

We zullen de dossiers zo snel mogelijk behandelen, zodat we kunnen inspelen op de actualiteit. 
De administratie Cultuur, Jeugd en Media zal de dossiers beoordelen. Hier zijn drie cruciale 
elementen van tel:  

1. Doelgroep: kwetsbare kinderen en jongeren 
2. Inspelen op de huidige context (corona) 
3. Proportionaliteit tussen aanvraag en het gevraagde bedrag. Maximumbedrag is 100.000 

EUR 

Zowel kleine als grote projecten kunnen aanvaard worden, afhankelijk van het type project.  

Corona en het Brusselse jeugdwerk  

Hoe kan de zomer eruit zien en wat is de rol van het jeugdwerk hierin?  

Er is een taskforce “zomer” die gecoördineerd wordt door De Ambrassade. Dit is een zeer brede 
coalitie van het jeugdwerk. Deze taskforce vergadert o.a. met een sub-werkgroep van de GEES 
om een beslissing van de veiligheidsraad voor te bereiden.  

https://www.benjamindalle.be/generatie-veerkracht


3 
 

We hopen op een snelle beslissing van de Veiligheidsraad. Onze vraag is om alle 
jeugdwerkactiviteiten en jeugdkampen te laten doorgaan op een veilige manier. Hiervoor werd 
een reeks protocollen opgemaakt. Deze worden voorgelegd aan de GEES.  

Zijn er volgens u andere accenten te leggen voor de Brusselse jeugd van voor Vlaanderen?  

De Brusselse context is bijzonder, Vlaanderen kan geïnspireerd worden door wat in Brussel 
gebeurt. Ook in Antwerpen, Gent, Mechelen en ook meer en meer op het platteland zien we dat 
jongeren in eenzaamheid leven, dat er nood is aan digitale ondersteuning…  

Brussel is voornamelijk erg specifiek door de institutionele context, maar voor het jeugdwerk 
kan dit ook een opportuniteit zijn. Dit creëert een rijkdom aan contacten en ontmoetingen 
zodat er ruimte is voor bottom-up initiatieven. Een goede samenwerking met de administratie 
van de VGC, de gemeenten, het kabinet van collegelid Pascal Smet, het Brussels Gewest… is 
essentieel hierin. 

Hoe kan deze situatie kansen creëren? Welke opportuniteiten zie u voor het jeugdwerk de 
komende maanden, jaren…?  

De situatie creëert tijd en ruimte voor nieuwe manieren van overleg met politici, jongeren, 
jeugdwerkers… Het is ook een kans voor sociale ondernemers. Zij kunnen intekenen op de 
projectoproep. Een goed voorbeeld hiervan is Collectmet Deliveries van Cultureghem. We hebben 
sociaal ondernemerschap nodig dat inspeelt op de huidige noden van de Brusselaars. Er wordt 
ook meer intersectoraal samengewerkt. Het jeugdwerk staat niet op zichzelf, maar zit ingebed in 
een bredere maatschappelijke context. Er komen nieuwe samenwerkingen tot stand tussen bv. 
jeugd- en welzijnspartners, zoals JES die samenwerkt met Doucheflux voor de opvang van dak- 
en thuislozen. Dit soort samenwerkingen is ook erg waardevol na deze crisis. 

Stellen Nederlandstalige scholen hun speelplaats open voor alle Brusselse ketten deze zomer? 

De vraag om speelplaatsen open te stellen voor het jeugdwerk staat ook in het regeerakkoord. 
Vandaag gebeurt dit al door de IBO’s, maar misschien zijn er nog andere opportuniteiten. Het 
jeugdwerk mag de vraag steeds stellen aan de VGC, de scholen… Veel directies zullen hier 
waarschijnlijk voor openstaan.  

Wat met de publieke ruimte voor kinderen en jongeren deze zomer?  

Zoals gezegd kunnen skateparken en pleinen terug open onder toezicht. Ook de parken zijn 
open. Dit zal belangrijk zijn richting de zomer. Nu werken we toe naar de opening van 
speelpleinen en focussen we op de zomeractiviteiten en –kampen. 

Wat is uw lievelingsplek in Brussel?  

De Tuinen van de Bloemist in Laken.  

Normaal gezien zijn er veel jongeren die op reis gaan in de zomer, een studentenjob hebben, 
vrijwilligerswerk doen… Wat gaan zij deze zomer doen? Een groot deel van hen zal zich in de 
publieke ruimte begeven. We moeten activiteiten voorzien voor hen, hen een kader aanbieden. 
Hoe gaat het anders aflopen?  

Ik wil graag dat de vrijetijdsactiviteiten van de jeugdsector kunnen doorgaan deze zomer. Dit is 
voor heel veel jongeren erg belangrijk. Studentenjobs hangen samen met de heropening van de 
horeca, de eventsector… Ik hoop op een snelle heropstart. Indien dit niet zo is, gaan we op zoek 
naar alternatieven.  

Bent u trots om minister van Jeugd te zijn en waarom?  
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Ja, ik ben trots. Ons jeugdwerk is uniek in Europa en de wereld. Ons jeugdwerk is erg aanwezig 
en draait hoofdzakelijk op vrijwilligers. Dit engagement is ongezien. Ik ben fier op het 
gemeenschapsgevoel dat het jeugdwerk creëert.  

Er zullen veel projecten ingediend worden in het kader van Generatie Veerkracht. Kan de VGC-
administratie helpen bij de beoordeling?  

De beoordeling is een kwestie van efficiëntie en eenvormigheid. De beoordeling is in handen van 
het departement Cultuur, Jeugd en Media. Daarbij is het belangrijk om een goede geografische 
spreiding te hebben van de projecten in Vlaanderen en Brussel.  

De pleintjes zullen opnieuw open gaan, maar er is nog steeds een tekort aan publieke ruimte. 
Wordt er nagedacht over het creëren van extra ruimte, zowel binnen als buiten?  

Er is groene ruimte in Brussel, maar die is zeer ongelijk gespreid. Het creëren van extra ruimte of 
het verbinden van bestaande ruimtes is de bevoegdheid van de gemeenten en het gewest. 
Tegelijkertijd geraak je vanuit Brussel erg snel in het groen te voet, met de fiets of met het 
openbaar vervoer.  

Wat is uw visie op samenwerking tussen de gemeenschappen, bv. rond het thema jongeren & 
politie?  

Voor de relatie tussen de Brusselse jeugd en de ordediensten is er contact met Binnenlandse 
Zaken en de Brusselse politiezones. Er zijn erg goede initiatieven aan de gang. Het korps van 
Brussel Hoofdstad heeft bv. twee projecten opgestart: 16-18 jarigen kunnen stagelopen bij de 
politiekadetten en er is een vorm van ‘peterschap’ tussen wijkagenten en Brusselse scholen. In 
veel wijken is er jammer genoeg een slechte verstandhouding tussen de politiediensten en de 
jongeren. Het is een constant werkpunt om deze verstandhouding te verbeteren. Intense 
samenwerking tussen de gemeenschappen kan hierbij helpen. 

 

Hartelijk dank aan Vlaams minister voor Brussel, Jeugd en Media Benjamin Dalle om in dialoog te 
gaan met de jeugdraad! 

 

 
Volgende jeugdraad XL: 

Donderdag 18 juni om 18u 


