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

27 april 2017 

LOCATIE: Kabinet Collegelid Bianca Debaets, Sint-Lazaruslaan 10 / 13e 
verdiep, 1210 Sint-Joost-ten-Node 

AANWEZIGE JEUGDRAADSLEDEN: Cem Aydogan, Naomi Costrop, Sara Debackere, Ine Defieuw, 
Pieter Gijssels, Mattias Kayaert, Pepijn Kennis, Loes Messens (Stagiaire Zonder Handen), Jurgen 
Ral, Jo Robberechts, Asher Serrana (Jong Groen STuBXL), Wauter Temmerman, Jelle Tierens, Tess 
Van den Borre, Elke Van den Eynde, Bieke Vervaecke, Romaysa (Stagiaire JES), Liselotte 
Vanheukelom, Fleur Wirtz (Gluon)   
 
KABINET: Bianca Debaets, Git Ceulemans (beide enkel aanwezig tot en met deel 3) 
 
ADMINISTRATIE: Katleen De Backer, Neal Raes 
 
VERONTSCHULDIGD: Abraham Brookes, Annabel Debaenst (Lasso), Philippe De Bont, Leene 
Decoster, Thomas Kayaert, Lander Piccart, Ilse Raps, Yannick Roels, Cathelijne van der Veer, 
Katrien Zuallaert 
 

1.  Voorlopig verslag JR 14/03/2017 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Energizer: Speeddate 
 
Speeddate met collegelid Bianca Debaets en de jeugdraadsleden adhv envelopjes met korte 
vragen. 
 

3. Dialoog met Collegelid Bianca Debaets 
 
De Jeugdraad gaat in dialoog met collegelid Bianca Debaets over haar beleidsdomeinen met als 
insteek jeugd. 
 

4. Deel Beleid – 2 parallelle sessies 
 
Convenanten Foyer & Fix 
 

 Ontwerp-convenant Foyer  
 
Na toelichting en bespreking van het ontwerp-convenant voor de werking van vzw Foyer geeft 
de jeugdraad volgend advies: 
 
De jeugdraad geeft een positief advies over het ontwerp convenant en kan zich vinden in de 
inhoudelijke doelstellingen die aan de vzw worden opgedragen. De jeugdraad vindt het echter 
zorgwekkend dat het proces om tot dergelijk convenant te komen heel lang heeft aangesleept. Er 
wordt opgemerkt dat er veel kwantitatieve indicatoren zijn opgenomen. Dit staat in contrast tot 
eerdere convenanten en de doelstelling  uit het Regeerakkoord om convenanten op strategisch 
niveau af te sluiten en het hoe te laten bepalen door het jeugdwerk zelf. De jeugdraad hoopt dat 



dit geen nieuwe tendens wordt. Tot slot wordt betreurd dat de werkingssubsidie niet 
geïndexeerd werd, ondanks de stijging van de loonkost en levensduurte. 
 

 Ontwerp-convenant Fix 
 
De inhoud van een ontwerp-convenant met vzw Fix als jeugdinterventieteam wordt toegelicht. 
 
De jeugdraad onderschrijft de nood aan herstellingen en interventies aan jeugdinfrastructuur 
maar heeft bedenkingen rond het financiële luik, zoals: Wat moeten verenigingen zelf betalen, 
wat wordt door VGC gefinancierd? Hoeveel reservefondsen moeten de verenigingen en 
jeugdbewegingen jaarlijks voorzien? Wie financiert de halfjaarlijkse bezoeken van FIX in het 
kader van de voorgestelde facility-contracten?  
 
Zonder uitgewerkt voorstel van convenant kan geen definitief advies geformuleerd worden. 
De jeugdraad geeft daarom het mandaat aan de werkgroep jeugdinfrastructuur, waarin leden 
van de jeugdraad en vertegenwoordigers van Chiro, Scouts, D’BROEJ en JHOB zijn opgenomen, 
om rekening houdende met bovenstaande bedenkingen, een advies te formuleren voor het 
college van 23 mei. 
 
Voortgangsrapport 2016 Algemene Directie Cultuur, Jeugd & Sport 
 
Na toelichting en bespreking van het voortgangsrapport 2016 van de Algemene Directie Cultuur, 
Jeugd en Sport geeft de jeugdraad volgend advies: 
 
De jeugdraad is enthousiast over het nieuwe voortgangsrapport, dat op hetzelfde elan als het 
meerjarenbeleidsplan verdergaat en aansluit bij het integraal werken. De manier van 
rapporteren, de keuze voor highlights en de presentatie worden geapprecieerd. Specifiek voor 
het jeugdbeleid wordt opgemerkt dat de jeugddienst veel personeelswissels heeft ondergaan het 
afgelopen jaar. Dit heeft impact op de jeugdsector. De jeugdraad vraagt daarom een beter 
personeelsbeleid zodat de jeugddienst ten volle kan inzetten op het ondersteunen van de sector 
en het initiëren van het jeugdbeleid. 

 
 

5. Deel Jeugd (1000opinions) - plenair 
 
In het najaar van 2016 organiseerde de VGC-jeugdraad ‘1.000 Opinions’ waar Brusselse jongeren 
konden debatteren over verschillende thema’s. Opvallend was de eensgezindheid over de manier 
waarop Brusselse jongeren in beeld gebracht werden door de media. 79% vond dat de media 
mee verantwoordelijk is voor het slechte imago van Brusselse jongeren. 
 
Daarom bombardeert de jeugdraad mei tot mediamaand.  Ze daagt via de hashtag 
#meimediamaand jeugdorganisaties en de media uit om Brusselse jongeren positief in beeld te 
brengen. 
De jeugdraad roept de jeugdorganisaties op om hun activiteiten deze maand extra in de 
schijnwerpers te plaatsen.  
 
TO DO: 

 De jeugddienst bezorgt de leden een handleiding voor dummies om persberichten op te 
stellen, en bezorgt perscontacten. 

 Pepijn stelt een gezamenlijk persbericht op als voorzitter, met link naar 1000 Opinions 
van november. 



 Elke organisatie stuurt eigen persberichten uit voor hun acties in mei, en sluit het 
persbericht af met “Dit initiatief kadert in de actie #meimediamaand. Via 
#meimediamaand daagt de jeugdraad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) 
jeugdorganisaties en de media uit om Brusselse jongeren positief in beeld te brengen.” 
Daarnaast deelt iedereen ook zijn persberichten en bezorgt een url of kopie aan 
jeugdraad@vgc.be . 

 
Overzicht acties #meimediamaand (niet limitatief): 
 
06/05 - Jeugdhuizen Ondersteuning Brussel                                                                      
Brussel Scoort: voetbaltornooi voor jongeren van 14-30 jaar onder de bollen van het Atomium 
Contact: Jurgen Ral - jurgen@jhob.be  
                                             
07/05 - Foyer/Toestand                                                                    
Hart boven Hard: Brusselse jeugdorganisaties verzamelen aan Foyer om van daaruit te 
vertrekken met de parade. Toestand bouwt mee aan “de langste tafel”. 
Contact: Mattias Kayaert - mattias.kayaert@foyer.be / Pepijn Kennis - pepijn@toestand.be  
 
10/05 - JES                                                                          
Parc Blanc: jongeren herstellen het park in de F. Brunfautstraat in Sint-Jans-Molenbeek 
Contact: Jelle Tierens - jelle.tierens@jes.be 
 
11/05 - D’Broej - Centrum West                                  
Peace Jam: Shirin Ebadi, Nobelprijswinnares voor de Vrede in 2004, komt op bezoek bij de 
jongeren van Centrum West 
Contact: Bieke Vervaecke - bieke.vervaecke@dbroej.be  
 
13/05 - Toestand                                                             
Journée Biestebroek Dag: open dag in de spontane actiezone Biestebroek in Anderlecht 
Contact: Pepijn Kennis - pepijn@toestand.be  
 
19-21/05 - Circus Zonder Handen                                   
Circusdagen @ Bronks 
Contact: Veerle Bryon – veerle@zonderhanden.be  
 
20/05   
JES                                                                        
3 jaar Park Tour & Taxi: Jongeren kaarten de onzekerheid van het park aan 
Contact: Liselotte Vanheukelom - liselotte.vanheukelom@jes.be  
 
JES                                                                         
Parc Surpriz: JES is aanwezig met een klimparcours in het Astridpark in Anderlecht 
Contact: Jelle Tierens - jelle.tierens@jes.be 
                                        
Foyer/JES                                                           
Molembike: Fietsfestival in de Vandenboogaerdestraat in Sint-Jans-Molenbeek 
Contact: Mattias Kayaert - mattias.kayaert@foyer.be 
                                          
Youthwork@Pride  
Jeugdorganisaties stappen expliciet mee in de GayPride. Jeugdhuizen Ondersteuning Brussel is 
mee van de partij. 
Contact: Jurgen Ral - jurgen@jhob.be 
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6. Rondje van de tafel 
 
Personeelsnieuws: 

 VGC Jeugddienst: 
o Katleen verandert van functie, maar blijft binnen de directie CJS actief 
o À Fonds: er werd niemand geselecteerd uit de wervingsreserve voor de functie 
o Aximax: Lise Gieraerts start 1 mei als projectmedewerker 
o Administratieve ondersteuning jeugd/Aximax: er werd niemand geselecteerd uit 

de wervingsreserve voor de functie 
 Maks: 

o Jobcoach gezocht 
o Abraham Brookes verliet Maks 
o Coördinator Maks digitaal gezocht 

 Centrum West: 
o NL Gesco (4/5) vervanging kleuterwerking gezocht 

 Toestand: 
o Communicatiemedewerker (1/2 onbepaalde duur) gezocht 

 
Kalender: 

 29/04: D’BROEJ Centrum West: Kleur Quartier 

 04/05: Studiedag Move-it Kanal: cultuurparticipatie van jongeren uit de Brusselse 
kanaalzone 

 05/05: 40 jaar meningenfeest Globelink / KRAS 
 06/05: Pastaparty Scouts Molenbeek 

 07/05: Cultureghem bouwt een tafel op Hart boven Hard 
Toestand bouwt mee aan de langste tafel, helpende handen welkom 

 13/05: Toestand: Opendeurdag Biestebroek + benefiet voor internationaal project: bouw 
van intercultureel centrum in Granada 

 20/05: JHOB: Youthwork@Pride 

 27/05: JHOB: WheelChairity Festival 

 27/07: VDS: Dag van de animator: bedanking 
 
Save the date: 

 Di 31/05: 16-17u30: infomoment over werking VGC en specifiek CJS en het strategisch 
meerjarenplan, als voorbereiding voor 20/06 voor wie zich nog niet helemaal thuis voelt 
in de materie 

 Di 20/06: 18u30: Gezamenlijke adviesraad Cultuur-Jeugd-Sport. Op de agenda: het 
uitwerken van de acties 2018 van het strategisch meerjarenplan CJS.  

 

Volgende & laatste JR van het werkjaar: Woensdag 14/06/2017 op [Biestebroek] 
(!) Pepijn trakteert (!) 
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