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JEUGDRAAD VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 
 

Verslag Jeugdraad XL  
2 juli   Locatie: Cité de la Jeunesse  
 
 
AANWEZIGE LEDEN: Anastasia Luyckx (JES), Cem Aydogan (Cultureghem), Naomi 
Costrop (Scouts en Gidsen), Jelle Symons (Groep INTRO), Helena Verset (Centrum West, 
D’Broej), Ayo Saelens (JHOB), Wauter Temmerman (VDS), Dominique Vankan (JES), Farah 
Mohamed (Lasso), Mathias Cox (Promo Jeunes), Sabine Miedema (Kind en Samenleving), 
David Deweerdt (individuele jongere), Gijs Ieven (PILAR), Emma Dumon (brede 
schoolcoördinator Paviljoen Schaarbeek), Jan Meeus (individuele jongere) 
 
ADMINISTRATIE: Neal Raes, Astrid Galle 
 
VERONTSCHULDIGD: Don Pandzou (kabinet), Pieter Vanstappen (administratie), Marthe 
Jans (Chiro) 
 
 

1. Welkom!  

We zijn te gast bij Cité de la Jeunesse, een project van Promo Jeunes. Mathias licht het project 

toe en heeft een brainstorm voorbereid: 

- Wat zou jij met deze ruimte doen?  

- Bouw je eigen stad  

 

2. Stand van zaken themagroep anti-discriminatie en diversiteit 

Op 26 juni kwam Karolien Ory (JES) langs als gastspreker. We praatten over de campagne Niet 

Normaal, stop etnisch profileren en legden linken met de jeugdraad.  

Deze acties kwamen naar voor:  

- Beleidsadvies schrijven in het kader van de hoorzitting rond dit thema in het parlement 

dit najaar. Dit beleidsadvies moet er liggen tegen september, we gaan deze zomer dus 

schrijven. Wie wil meewerken? Contact: anastasia.luyckx@jes.be  

o We willen graag ook andere partners betrekken, zoals de Vlaamse Jeugdraad, De 

Ambrassade, Uit de Marge…  

o We leggen de voorbereiding voor aan de leden op de volgende jeugdraad XL op 

17 september  

- Campagne Niet Normaal kracht bijzetten. Ken je jongeren die hierover willen getuigen? 

Dit kan via de website. Ze willen jongeren ook graag informeren i.v.m. hun rechten bij 

een politiecontrole. Heb je hier tips over? Dan kan je terecht bij karolien.ory@jes.be 

- Initiatieven die al bestaan in kaart brengen, delen en mee ondersteunen 

o De NAPAR coalitie heeft prioritaire actievoorstellen voor een interfederaal 

actieplan tegen racisme geformuleerd. Dit kunnen we kracht bijzetten door mee 

te ondertekenen. 

http://www.promojeunes-asbl.be/-Cite-de-la-jeunesse-
https://stopethnicprofiling.be/nl/
https://stopethnicprofiling.be/nl/
mailto:anastasia.luyckx@jes.be
https://stopethnicprofiling.be/getuigenissen/
mailto:karolien.ory@jes.be
https://drive.google.com/file/d/1EKLWTCQ7H5OIAZ85rSuWDLYSg495e4AC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EKLWTCQ7H5OIAZ85rSuWDLYSg495e4AC/view?usp=sharing
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o Nadenken over hoe we deze initiatieven en kennis willen delen met jongeren en 

hoe we hun stem kunnen laten horen. Organisatie 1000 opinions 2.0? Hiervoor 

hebben we een trekker nodig (middelen, tijd).  

Aanvullingen vanuit de groep: het beleidsadvies moet gedragen worden door alle leden en hun 

organisaties. Kunnen we hiervoor wat meer tijd nemen?  

 Voorstel dat deze zomer geschreven wordt, zal besproken worden op de volgende 

jeugdraad XL op 17 september  

 Om op tijd te zijn voor de hoorzitting, moet het advies klaar zijn in september  

Aanvullingen vanuit de groep: Promo Jeunes nodigt ook agenten uit om uit te wisselen met 

jongeren. Ze gaan ook lunchen, basketten…  

 

 

Bedankt voor jullie inzet dit werkjaar!! 

 

 

Eerste jeugdraad XL volgend werkjaar: 

Donderdag 17 september om 18 uur 


