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JEUGDRAAD VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 
 

Verslag Jeugdraad XL met Vlaams minister van Brussel, 
Jeugd en Media Benjamin Dalle 
18 juni   Locatie: Zoom  
 
 
AANWEZIGE LEDEN: Anastasia Luyckx (JES), Cem Aydogan (Cultureghem), Jelle Symons 
(Groep INTRO), Marthe Jans (Chiro), Helena Verset (Centrum West, D’Broej), Ayo Saelens 
(JHOB), Kevin Kabongo (Waka Waka Generation), Wauter Temmerman (VDS), Asher 
Serrana (individuele jongere) 
 
ADMINISTRATIE: Pieter Vanstappen, Neal Raes, Astrid Galle 
 
KABINET SMET: Don Pandzou 
 
VERONTSCHULDIGD: Naomi Costrop, Sophie Buysse, Kelly De Leuze 
 
 

1. Welkom!  

We vergaderen vandaag voor de laatste keer online. 

Op donderdag 2 juli om 18 uur zien we jullie graag in real life voor een gezellige afsluiter van 
dit werkjaar. We komen samen @Cité de la jeunesse (Rue F. J. Navez 110, 1000 Brussel).  

2. Check in 

We doen een rondje: hoe is het met jou & wat zijn je plannen voor de zomer? 

 Anastasia (JES): vandaag terug voor de eerste keer naar JES. Fijn om iedereen terug te 
zien. Veel nieuwe projecten, o.a. aan de Ninoofsepoort. 

 Pieter (VGC-jeugddienst): is ondertussen een krak in pakketten maken (jongeren- en 
hygiënepakketten) 

 Jelle (Groep Intro): is al gaan werken in De Kriekelaar. Collega’s hebben spel aan huis-
pakketten gemaakt (gezelschapsspelletjes, stoepkrijt…). Hebben een aantal 
projectaanvragen ingediend.  

 Marthe (Chiro): gisteren terug op de Kolenmarkt met de collega’s. De leiding rondt hun 
examens af en regelt tegelijk de kampen. Ze zien het zitten! 

 Helena (Centrum West): sinds vorige week terug aan het werk op locatie. Geeft les in het 
jeugdhuis en ook huiswerkbegeleiding. Veel jongeren hebben een grote achterstand op 
school. Blij om terug aan de slag te zijn!  

 Ayo (JHOB): opnieuw wekelijkse vergadering met het team op kantoor. Ze zijn bezig met 
de heropening van de jeugdhuizen. De maatregelen werden laat gecommuniceerd, dus ze 
moesten snel schakelen. Willen deze zomer graag een aanbod creëren voor de jongeren 
die in Brussel blijven. Dit vraagt veel energie, maar creëert ook veel enthousiasme binnen 
het team.  

 Don (kabinet Smet): gaat opnieuw naar kantoor, fysieke vergaderingen met het werkveld 
etc. Er leeft erg veel, ook binnen het beleidsdomein Samenleven en Diversiteit. Is aan het 
werk rond Black Lives Matter, dekolonisering, de staycation…  
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 Kevin (Waka Waka Generation): start opnieuw gesprekken op rond samenwerkingen. Zin 
om samen te komen en in uitwisseling tijdens hun werking. Ze gaan creatief aan de slag 
binnen de huidige maatregelen. 

 Cem (Cultureghem): kunnen binnenkort terug voltijds aan de slag. Nu nog volop bezig 
met Collectmet Deliveries. Ook de zomerwerking wordt opgestart: Ketmet op de Abbatoir 
en op verplaatsing, maandag-zaterdag. Gaat deze zomer trouwen en op huwelijksreis! 

 Wauter: veel van de normale werking (speelpleinen bezoeken, activiteiten voor de 
animatoren…) moet herdacht worden. Ze zoeken vrijwilligers binnen hun ploeg om hier 
op een creatieve manier mee aan de slag te gaan, bv. via social media. Als 
ondersteunende organisatie is het erg druk. Hebben nu wel meer ruimte om proactief 
aan de slag te gaan. 

 Neal (VGC-jeugddienst): al regelmatig op kantoor geweest, zal helpen met de 
hygiënepakketten van De Ambrassade, staycation projectaanvragen beoordelen, helpen 
op Aximax 

 Asher: gaat in juli op reis hier bij ons of in de buurlanden. Hopelijk geen herexamens in 
augustus!  
 

3. Varia 

 
 Topman federale politie: "Er is geen structureel probleem van racisme bij de politie". 

Kunnen we als jeugdraad reageren op zo’n artikels?  
o We bespreken dit op de volgende themagroep anti-discriminatie en diversiteit op 

26 juni (10 uur) samen met Karolien Ory (signaalwerker JES) 
 Dekolonisatiedebat: collegelid Smet heeft gezegd dat hij bereid is om de standbeelden 

van Leopold II weg te halen.  
o Don zit mee in de werkgroep rond dekolonisering. Het collegelid is bereid om te 

luisteren naar de verschillende stemmen in dit debat. Alle ideeën zijn welkom. De 
werkgroep zal ook een standpunt innemen rond de standbeelden. 

o Er zijn veel jongeren die hun mening geven via Instagram. Kunnen we hen 
uitnodigen op de themagroep van de jeugdraad?  

o Het kabinet haalt aan dat bv. Kuumba en Waka Waka generation hiermee bezig 
zijn. Vanuit de jongeren komt een sterke nood aan safe spaces naar boven. Ze 
hebben het gevoel dat het huidige debat over hun hoofd heen gaat. Daardoor 
ontbreekt hun stem in dit debat. Het middenveld kan hier een belangrijke rol in 
spelen. Wat is de impact van dit debat op het jeugdwerk? 

o Jongeren voelen zich inderdaad niet op hun plek om hun mening te geven in dit 
intellectuele debat. Ze geven ook aan dat ze nood hebben aan info, maar niet 
goed weten waar ze die kunnen vinden. 

o Het wegnemen van de standbeelden/de dekolonisatie van de publieke ruimte: is 
dit een symbooldebat? 

o Het is zeker en vast een gevoelig debat. Voor de ene is dit een oplossing, voor de 
andere is dit niet nodig. Het probleem zit dieper dan de standbeelden. Het is erg 
interessant om te zien hoe de jongeren hierover in debat gaan op Instagram. 

o Vanuit het kabinet wordt aangehaald dat het een positieve verandering is dat de 
politiek zich hierover durft uitspreken. Het gaat om structurele problemen die 
aangepakt moeten worden. We moeten voorbijgaan aan de symbolische actie. 
Wel: hoe kan iedereen een plek hebben in onze samenleving? We hebben een 
gezamenlijk verleden én een gezamenlijke toekomst. 

 Helena kan in augustus vrijwilligerswerk doen. Wie kan hulp gebruiken? Speelpleinen 
(Wauter), projecten met nieuwkomers en aan de Ninoofsepoort (Anastasia), 
groentepakketten (Cem) 

 Jeugddienst Schaarbeek heeft een nieuwe jeugdconsulente. Anastasia gaat haar het 
Brusselse jeugdwerk leren kennen 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/06/18/topman-federale-politie-over-protest/
https://www.facebook.com/events/269602821061927/
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 Cultureghem maakt momenteel de planning op voor Ketmet deze zomer. Ketten en 
organisaties zijn welkom op de Abbatoir! Ketmet kan ook tot bij jou komen => 
contacteer Cem. Ook wie mee wil nadenken over Ketmet en speelplekken deze zomer is 
welkom bij Cem.   

 Centrum West wil op zoek naar goede voorbeelden om aan jeugdwelzijnswerk te doen 
op scholen. Ouders melden dat het welzijn van hun kinderen wat ondergesneeuwd 
geraakt op school. Goeie voorbeelden, zoals Nakama? => brede schoolcoördinatoren  

 
 
Bedankt om aanwezig te zijn! 

 
 

Volgende jeugdraad XL: 
Donderdag 2 juli om 18 uur @Cité de la jeunesse van Promo Jeunes (Rue F. J. 

Navez 110, 1000 Brussel) 


