
 
 

JEUGDRAAD VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 
Verslag van de vergadering van de Jeugdraad 

26 januari 2017 

LOCATIE: Ratatouille, Vanderlindenstraat 44, 1030 Schaarbeek 

AANWEZIGE JEUGDRAADSLEDEN: Cem Aydogan, Abraham Brookes (Maks vzw), Naomi Costrop, 
Sara Debackere (Jeugd in Brussel), Ine Defieuw (Maks vzw), Mira Dejonge (Jeugd & Muziek 
Brussel), Pepijn Kennis, Jurgen Ral, Ilse Raps (Gluon), Jo Robberechts, Yannick Roels, Wauter 
Temmerman, Elke Van den Eynde, Cathelijne van der Veer, Tess Van den Borre (Karuur), Lena 
Verstraete (Roodebeekcentrum), Katrien Zuallaert (Globelink), Ruth Vos (stagiair Ratatouille)  
 
UITGENODIGD: Niels Jespers (Rising Youth) 

 
ADMINISTRATIE: Bieke Clarysse, Katleen De Backer, Neal Raes 
 
VERONTSCHULDIGD: Philippe De Bont, Kaat Deben, Leene Decoster, Mattias Kayaert, Lander 
Piccart, Liselotte Vanheukelom, Sofie Vankeymeulen, Bieke Vervaecke, Mathilde Renson, Sofie 
Vankeymeulen. 
 

1. Ontvangst / Energizer  
 
We starten met een kennismakingsrondje, aangezien er heel wat nieuwe gezichten zijn. 
 
De jeugdraad verwelkomt een nieuw lid: Gluon, vertegenwoordigd door Ilse Raps. Daarnaast 
verwelkomen we de nieuwe vertegenwoordigers van Maks vzw (Abraham, Ine), Jeugd & Muziek 
Brussel (Mira), Karuur (Tess), Globelink (Katrien), Roodebeekcentrum (Lena) en Jeugd in Brussel 
(Sara). 
 
Energizer door Groep Intro. 
 

2.  Voorlopig verslag JR 13/12/2016 
 
Wauter had een opmerking ivm speelpleinen (EVC, evaluatie, subsidies).  
 
“Is het nog opportuun dat hier advies over wordt gegeven?” 
 Die vraag is inderdaad gesteld door een aantal leden van de groep, maar was zeker niet de mening 

die uit de groep naar voren kwam. Het feit dat dit de openingszin is van dit onderdeel verzwakt 
nogal alles dat er verder over gezegd wordt. 

 
“De jeugdraad vraagt  

-      Om EVC mee in overweging te nemen om verantwoordelijkheid op te nemen op het speelplein 
(i.p.v. de verplichte leerkracht) 

-      Om de organisator het vertrouwen te geven om zelf bepaalde keuzes te nemen (zoals bvb. 
profielen van de begeleiding) 

-      Vraagt zich af over welke evaluatie van de speelpleinen het gaat, want zij hebben hier nergens 
verslagen  van gezien.” 

 Ook vragen om de evaluatieverslagen te ontvangen. Nu is het antwoord op de vraag ‘het gaat om 
evaluatie X’. 

 

http://gluon.be/nl/


“Er wordt nog gevraagd wat de verhouding is tussen de subsidie van onderwijs voor speelpleinwerking en 
het subsidiereglement voor vakantie-initiatieven (en meer specifiek door vzw Jeugd in Brussel).” 

 Eerder formuleren ‘wat de toekomst is van het subsidiereglement voor vakanitie-initiatieven’. De 
vraag is nu niet helemaal duidelijk. 

 
Zijn vragen worden meegenomen naar de jeugdraad bij het kabinet Vanhengel in juni.  
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. Voorstelling Rising Youth (Niels Jespers) 
 
Rising Youth is ontstaan uit Nature vzw (Leuven). Hiervan is de klimclub The Vertical Club een 
onderdeel, dat wekelijks gratis klimactiviteiten organiseert voor jongeren vanaf 14 jaar (geen 
max leeftijd).  
Daarnaast biedt Rising Youth ook opleidingstrajecten aan voor jongeren gepassioneerd door 
touwen & klimmen: opleiding voor hoogtewerken (schilderen, ramenwassen, …) + tewerkstelling 
(contacten via vdab & bedrijven) => doorstroom naar beroepsleiding, of rechtstreeks via 
zijinstroom. 
 
Oproep: Niels vraagt de jeugdraadsleden jongeren warm te maken om toe te treden tot The 
Vertical Club.  

- Activiteiten: indoorsessies in klimzaal Itinéraires in St-Gillis, speleotechnieken in de 
basiliek van Koekelberg, city boulder, … voornamelijk op zaterdag, af en toe op woensdag 

- Flyers graag verdelen 
- Vanaf september: vluchtelingen blijven gratis, andere deelnemers schappelijke bijdrage 
- Nederlandstalige club, maar ook anderstaligen welkom. 

Doel = lokale club oprichten, momenteel enkel vluchtelingen die hier kortstondig zijn. 
 
Graag op voorhand een seintje als je als groep wil komen, zodat voldoende begeleiders voorzien 
kunnen worden. 
 

4. Deel 1 Beleid (Raad & Commissies) 
 

Aanwezig: Cem Aydogan, Bieke Clarysse, Naomi Costrop, Sara Debackere, Ine Defieuw, Mira 
Dejonge, Pepijn Kennis, Neal Raes, Jurgen Ral, Yannick Roels, Wauter Temmerman, Elke Van den 
Eynde, Cathelijne van der Veer, Lena Verstraete. 

 
Raad 16/12: begroting 2017 en begrotingswijziging 2016 
 
De administratie geeft toelichting bij de begrotingscyclus van de VGC en de concrete 
aanpassingen bij de begrotingsopmaak 2017 en de begrotingswijziging 2&B (2016).  
 
De jeugdbegroting is opgebouwd uit 1) personeelskosten, 2) werkingsmiddelen en 3) 
overdrachten (subsidies). 
 
Begroting 2017 
 
1) De jeugdraad stelt vast dat de personeelskosten van de VGC geïndexeerd worden, maar dat dit 
niet het geval is voor de subsidies aan partnerorganisaties waar de personeelskost ook stijgt. 
De administratie antwoordt dat de overheid, net als elke organisatie, elk jaar een oefening moet 
maken waarbij de inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn. De inkomsten van de VGC stijgen 

http://www.nature.be/nl/risingyou/


niet automatisch mee met de index, waardoor ook de VGC via andere ingrepen dit moet 
trachten op te vangen.  
 

> Opm. JR: voor organisaties begint dit problematisch te worden. De jeugdraad neemt dit 
mee naar het gesprek met collegelid Vanhengel en wil dit verder opvolgen bij de 
begrotingsopmaak 2018.  

 
2) Verhoging werkingsmiddelen met 11.000 EUR waarvan 10.000 EUR voor specifieke promoacties 
À Fonds. 
  
3) Bij de subsidies valt een eerder administratieve wijziging op, waarbij drie verschillende artikels 
werden samengevoegd. Het gaat over de vroegere middelen “kwaliteitsbevorderende 
jeugdwerkactiviteiten”, “vernieuwende jeugdinitiatieven” en “projecten jeugdparticipatie en 
jeugdculturele initiatieven”. Het totale krediet op dit artikel bedraagt nu 491.100 EUR. Hieronder 
vallen ook enkele convenanten (Circus zonder handen, Karuur, Jeugd en Muziek Brussel, 
Trefcentrum Y’, Brusselse Museumraad). Met deze middelen worden zowel À Fonds- en 
jeugdwerkprojecten als kadervorming gesubsidieerd. Daarnaast zijn er middelen voorzien voor 
de opstart van FIX-jeugd. 
 

> Vraag JR: Hoeveel blijft er van de totale som over voor projecten?  
Voor projecten en kadervorming is er samen 34.500 EUR voorzien. De administratie wijst 
er op dat via de begrotingswijzigingen middelen kunnen verschuiven, bijvoorbeeld voor 
de realisatie van waardevolle projecten.  

 
> Vraag JR: Zijn er andere belangrijke verschuivingen bij andere diensten? 
De administratie wijst op de inkanteling van Buurtsport in de VGC-sportdienst en de gevolgen 
hiervan op de begroting. 
 
Begrotingswijziging 2&B (2016) 
 
De administratie overloopt beknopt de aanpassingen binnen de jeugdbegroting (Aximax en 
projecten). 
 

Commissie CJS 10/01 
 
De jeugdraad bespreekt de vragen en antwoorden over het nieuw speeldomein en het aanbod 
van de gemeenschapscentra voor tieners en jongeren. 

 
Nieuw speeldomein 

 
De doelstellingen voor een nieuw speeldomein zullen gerealiseerd worden in het Neerhof. Er 
wordt hiervoor budget vrijgemaakt. Dit kadert in de realisatie van het landschapsbeheerplan dat 
voor het beschermd landschap rond het Neerhof werd opgemaakt.  
 

> Vraag JR: Wat met de toegang tot speeldomein? Is deze vrij of moet je eerst een 
aanvraag indienen?  
De administratie antwoordt dat het Neerhof open staat om zoveel mogelijk mensen uit 
het Brusselse te ontvangen.  

 
> Conclusie JR: JR is blij dat er schot in de zaak zit, maar benadrukt de noodzaak van vrije 
toegang. Laagdrempeligheid en bereikbaarheid zijn cruciaal! De jeugdraad benadrukt ook het 
belang van een trekker (in deze het Neerhof) voor dergelijke infrastructuurdossiers. Het is 



aangewezen ook een dergelijke trekker aan te duiden voor bv. het Urban Youth Center. Op deze 
manier ontstaat meer eigenaarschap en kan er proactiever gewerkt worden. 
 
Aanbod gemeenschapscentra  
 
Het antwoord op deze vraag geeft een interessante maar onvolledige opsomming (opmerking 
Gertjan) van bestaande initiatieven van GC’s voor jongeren.  
 
> Conclusie JR: Vroeger maakte de JR vaak de opmerking dat jongeren niet welkom zijn in de 
GC’s. Dit is aan het veranderen. Het is een positieve zaak dat de GC’s deze klik hebben gemaakt. 
Er wordt wel opgemerkt dat de aansluiting met de WMKJ’s minder evident is door een andere 
manier van werken/mentaliteit. 
 

Bulletin van vragen en antwoorden 23/12 
 
In het bulletin van vragen antwoorden was 1 vraag relevant voor de JR, die over de BBA 
(deelwerking D’BROEJ) en het zaalgebruik in school De Kleurdoos. 

 

5. Deel 2: Jeugd (1000opinions)  
 
Aanwezig: Abraham Brookes, Katleen De Backer, Inge Raps, Jo Robberechts, Tess Van den Borre, 
Katrien Zualluaert, Ruth Vos 
 
Aangezien niemand rond de tafel bij de vorige JR in deze groep zat, wordt de evaluatie en het 
verslag van de vorige JR er bij genomen. 
Samengevat: 

- Naar jongeren zelf toestappen en meningen van jongeren sprokkelen. 
- Doel 4x per jaar organiseren van 1000opinions: “mini-opinions”, “sans opinions / 100 

opinions!”) 
- Binnen de JR is het moeilijk haalbaar om te blijven trekken, want vergt groot 

engagement. 
 
Deze vier stellingen hielden de Brusselse jongeren op 16 november het meest bezig (zonder 
volgorde): 

- Jongeren willen niet in Brussel blijven wonen 
- Jongeren geloven niet dat de politiek zal investeren in hun ideeën 
- Wij willen tweetalig onderwijs in Brussel 
- De media zorgt voor een slecht imago over Brusselse jongeren, en is zo mee 

verantwoordelijk voor het racisme 
Het is niet de bedoeling om jongeren nog eens te bevragen, maar aan de slag te gaan met deze 
vier stellingen.  
 

1. Hoe trekken we 1000opinions verder? 
 
Omdat een engagement verwachten van een JR-lid om te blijven zetelen in het luik Jeugd, niet 
haalbaar is, wordt gezocht naar een oplossing hiervoor. Het voorstel: elke volgende JR een 
concrete kleine actie (prikje) uitwerken dat vertaalbaar is naar ieders werking. 
Opmerking: ook eigen acties van lidorganisaties kunnen onder de 1000opinions noemer. 
 

2. Wat organiseren we concreet? Werkvorm – Planning 2017 
 

- Concrete quick win nodig: 1000opinions als merk plaatsen 



- Elke JR een prikje: een concrete actie die vertaalbaar is naar ieders werking, om zo 
1000opinions levend te houden. Jongeren ook warm maken om te participeren in 
aanloop van een thema dat aan bod komt op de JR, niet enkel na de JR in actie schieten 
 

- Voorstellen die op tafel liggen:  
o ophangen aan grote evenementen, buitenspeeldag, stadskriebels, autoloze 

zondag, zomer van Brussel, …: nadeel; deze trekken voornamelijk Vlaamse 
Brusselaars aan 

o ophangen aan regio’s (locaties: oost-noord-west-zuid): voordeel: lokale 
verankering, nadeel: geen kruisbestuiving 

o ophangen aan doelgroepen: op 16/11 waren niet alle doelgroepen 
vertegenwoordigd. Het is nog te vroeg om hen samen te krijgen. Je kan er wel 
naar toe werken voor het grote evenement in het najaar 

o ophangen aan de 4 stellingen: 4 themagerichte events organiseren adhv de 4 
stellingen die in november naar boven kwamen 
 

- 1 Groot event in het najaar: “1000opinions neemt het parlement over” / Debattles van 
VVJ in aanloop van de lokale verkiezingen 14/10/2018 

 
3. Acties 

 
- Lijst deelnemers 16/11 reconstrueren: Katleen stuurt mail 
- FB-pagina: Naomi maakt elk JR-lid redacteur 
- Projectoproep Youth in Brussels: Straatburgerschap: Voorstel indienen: 0.5VTE 

personeelslid voor 1 jaar om 1000opinions te coördineren en zo een duurzame doorstart 
garanderen.  JR neemt contact op om te horen of ze kunnen indienen met Karuur (VVJ) 
als penhouder. Andere kandidaat-penhouders kunnen JES en D’Broej zijn. 

 

6. Voorbereiding gesprek collegelid Bianca Debaets 
 
Beleidsdomeinen Collegelid Bianca Debaets: 

- VGC: Welzijn, gezondheid, gezin, gelijke kansen 
- GEWEST: verkeersveiligheid, informatica & digitalisering, gelijke kansen, 

ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn 

 

Er wordt gevraagd dat iedereen reeds nadenkt over vragen aan het collegelid. Van uit de leden 
komt alvast volgende vraag: 

- Wat gaat het collegelid doen in haar beleid voor tendensen die zich aftekenen 
(bevolkingsgroei, armoede,…)? 

 

7. Rondje van de tafel 
 

- Volgende JR’en:  
o DI 14/03 (MAKS vzw) 
o DO 27/04 (op het kabinet van collegelid Bianca Debaets) 
o DI 13/06 (op het kabinet van collegevoorzitter Guy Vanhengel) 
o Nog te prikken: afsluitende BBQ met collegelid Pascal Smet 

 
- VZ-overleg met Cultuurraad & Sportraad om beleidsplan mee op te volgen.  



o Het belang van een goede dialoog met het beleid werd onderstreept. De 
regelmatige aanwezigheid van het kabinet in de agendacommissie vindt iedereen 
belangrijk. Men benadrukt dat niet alleen de bezorgdheden van het Collegelid aan 
de agendacommissie moeten worden meegedeeld, maar dat ook omgekeerd de 
bezorgdheden van de agendacommissie aan het Collegelid moeten doorgegeven 
worden. 

o Feedback graag op advies van de raden: meer formele adviezen formuleren 
o Zichtbaarheid adviesraden op vgc.be verhogen. JR al goed zichtbaar & 

transparant terug te vinden 
o Meer betrokkenheid bij start beleidsproces: in oktober ten laatste instappen voor 

begroting. Mei-juni betrokken bij acties 2018 
o Jaarlijks bijeenkomen (in 2017 2x) 

 
- Pepijn: Toestand: zaterdag 28/1 opendeurdag Allee Du Kaai / Minder subsidie van 

Vlaanderen gekregen dan gepland (~gevolgen voor voorzitterschap JR?) 
- Cem: Cultureghem: Ketmet: ook mensen met beperking aantrekken 
- Yannick: Cultureghem: 29/3: grootste overdekt speelplein open 
- GLUON – Ilse Raps: nieuw lid, sinds vorig jaar activiteiten voor jongeren van 14-18 jaar: 2x 

zomerkamp rond technologie, wetenschap & kunst in Fablab in Anderlecht. Aanbod 
binnenschools in ontwikkeling  (speelpleinen) 

- Jurgen JHOB:  
o advies over roerende voorheffing: nog geen antwoord 
o 1000opinions: kaartjes waren lowbudget, maar konden niet anders snel 

geproduceerd worden  
o JHOB verhuist vanaf april naar Steenstraat 22 (boven ABcafé) 

- Jo: uitnodiging voor The Power of Nonformal Education in Portugal: aanrader (met 
selectie – nakijken of JINT selectie organiseert). Jo bezorgt info aan Katleen om te 
verspreiden 

- Stad Brussel: deze zomer voor eerste maal tienerwerking. WG wordt opgericht voor 
tienerspeelpleinen 

- Ratatouille: 24/2 officiële opening met Smet 17u30 > 19u30 receptie: JR welkom 
- Gambas Brussel - Alba: Op zoek naar sportzaal voor lessenreeks (leerproject rond 

weerbaarheid & agressie): makkelijk bereikbaar voor jongeren:. Tip: Allee Du Kaai / 
materiaal moet stockeerbaar zijn / Tip: JH De Schakel (matten aanwezig) 

- Update À Fonds: 2 evenementen:  
o 16/2: ontmoetingsmoment voor jongeren (community event als nieuwjaarsdrink) 
o 20-23 april: 4daagse expo: vitrine voor gerealiseerde projecten:  

 oproep tips voor locatie – vitrine St Lucas Hogeschool / niet afgelikte 
locatie, centraal gelegen 

- Katleen De Backer volgt tijdelijk inspraak & participatie (waaronder de JR en 
1000opinions) op vanuit de jeugddienst. Kristel Ysebaert neemt voltijds 
communicatietaken op 

- 16/2: onthaalmoment nieuwe beroepskrachten, georganiseerd door de jeugddienst: op de 
middag. Cultureghem ontving het niet (Neal bezorgt) 
 

- Vacatures: 
o Toestand: vacature coördinator jeugdwerker Allee Du Kaai 
o Ratatouille: volgende week vacature 70% geco NL+FR tienerwerker 

 

Volgende JR op Dinsdag 14 maart 2017 bij MAKS vzw 


