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1. Kader: waarop willen we focussen met deze themagroep? 

Vanuit het kabinet wordt meegegeven dat het leuk is om te zien dat er jeugdwerkorganisaties 

en jongeren zijn die over het thema “jongeren en politie” willen praten. Er is een initiatief van 

Amnesty International waaraan jeugdwerkorganisaties meededen en waarin jongeren en politie 

met elkaar in dialoog gingen. In de Brusselse straten merk je dat er een gevoel leeft bij de 

jongeren t.o.v. de politie, het lijkt interessant om hier een formeel gesprek rond te starten. Want 

rapporten van studiedagen worden vaak geklasseerd. De tijd is rijp om dit thema op te pakken 

en de jeugdraad als basis te gebruiken. 

Welke link kunnen we leggen met de werking van de jeugdraad? 

Het kabinet antwoordt dat het een uitgesproken doelstelling van de jeugdraad is om een 

megafoon te zijn voor de stem van de jongeren. Er wordt vaak over de jongeren gesproken, 

maar vaak missen we de stem van de jongeren zelf. Collegelid Smet wil de komende legislatuur 

hierop inzetten en verschillende stemmen naar boven brengen. Hij heeft gevraagd om een plan 

van aanpak op te maken, waarin hij in gesprek kan gaan met verschillende groepen jongeren en 

organisaties. Kan de jeugdraad hierin een rol krijgen? De jeugdraad kan bijvoorbeeld een veilig 

kader bieden om dat plan mee vorm te geven. 

We moeten er ons bewust van zijn dat via de jeugdraad en het jeugdwerk niet alle jongeren 

gehoord worden momenteel. We moeten op zoek naar een manier om alle jongeren te betrekken 

bij dit gesprek. Niet enkel de jongeren die wij nu al representeren. Dit is niet evident, maar wel 

mogelijk. Zouden wij de jongeren kunnen verzamelen op één plek, om met de minister in gesprek 

te gaan?  

Met welk doel zouden we dit doen? 

Dit lijkt een sterke actie om een signaal te geven dat dit thema echt leeft bij jongeren en om de 

dialoog op te starten met het collegelid. 



We hebben als jeugdraad wel al eerder gewerkt rond participatie en een platform om de mening 

van jongeren binnen te brengen in de jeugdraad. Kunnen we opnieuw aan de slag met 1000 

opinions, rond dit thema? Er is ook het project/de publicatie Zo Geflikt van Uit De Marge, 

kunnen we hiermee aan de slag? 

1000 opinions was een intensief project om te trekken. We hebben toen ook al jongeren 

bevraagd. Kunnen we nu opnieuw met dezelfde vraag naar de jongeren gaan? Het is belangrijk 

dat we weten met welk doel we dit doen en of dit haalbaar is qua work load. Met welk doel wil 

het collegelid precies in dialoog gaan met de jongeren? 

Vanuit het kabinet wordt meegegeven dat er heel wat positieve reacties gekomen zijn van 

jongeren naar aanleiding van de Facebook-post van het collegelid. We willen de jongeren tonen 

dat we hiermee aan de slag gaan. Het is belangrijk dat jongeren gehoord worden en dat ze zien 

dat we aan de slag gaan met hun stem. Ze hebben nood aan concrete resultaten om hun 

vertrouwen in participatie te herstellen. 

De stem van de jongeren horen is één zaak, maar wij als jeugdwerkers kunnen helaas niet 

garanderen dat er echt iets mee gaat gebeuren. 

Het kabinet geeft mee dat sommige jongeren aangeven dat ze zich niet kunnen vinden in wat 

over hen geschreven wordt in bv. opiniestukken. Ze willen zelf aan het woord komen. Kunnen we 

inzetten op mediawijsheid?  

We kunnen een # lanceren waarin jongeren hun verhalen kwijt kunnen op een laagdrempelige 

manier? 

Een actie kan zijn om actief op zoek te gaan naar de stem van jongeren. De jeugdraad kan die 

stemmen dan vertalen naar beleidsjargon. De jeugdraad vormt ook een rijk netwerk om 

ervaringen te delen. 

Kunnen we verder ingaan op het #-idee en iets moois en bruikbaars maken van alle stemmen, 

om het debat op gang te brengen bij de bevoegde personen? 

Is het niet sterker als we de jongeren zelf aan het woord laten via foto’s, social media… i.p.v. dat 

wij hun mening ‘vertalen’? 

We moeten ook wel voorzichtig zijn. We mogen geen frustraties opwekken. We moeten de twee 

kanten (politie en jongeren) op een positieve manier samenbrengen. 

Het lijkt me net onze taak om de frustraties die de jongeren hebben een stem te geven, zodat 

het beleid kan werken aan verzoening. 

We moeten goed nadenken over onze vraagstelling zodat we het verhaal van jongeren een plek 

kunnen geven. 

 

2. Conclusie  

 

 Opletten dat we niet blijven vergaderen, maar aan de slag gaan 

 Doelstellingen moeten haalbaar zijn 

 Helena wil een aanzet doen om de doelstellingen en prioriteiten van deze themagroep op 

te lijsten. De andere leden geven feedback. 

 

Bedankt iedereen! 

https://www.uitdemarge.be/zo-geflikt-jeugdwerk-en-politie/
https://docs.google.com/document/d/1XBEBoT6yR8UU3ld_ZBaKxXTLqbdYErdPrR8ZYzWKM6w/edit?usp=sharing

