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1.  Voorlopig verslag JR 27/04/2017 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Energizer: BBQ! 
 

3. 1.000 Opinions 
 
Evaluatie #meimediamaand 
 
SWOT-analyse van #meimediamaand en ruimer van 1.000 Opinions: 
 

STERKTES ZWAKTES 

 Product van de JR naar de buitenwereld 
 Ruimte gecreëerd op JR voor jongeren 
 Traject van de JR 
 Zeer concreet 
 Brussels publiek op 16/11 
 #meimediamaand  kon geïntegreerd 

worden in eigen werking 
 Teambuildend 
 Animo 
 Neutrale locatie voor de jongeren (16/11) 
 Vrijheid vanuit VGC / vertrekkend van 

een wit blad 

 Niet divers 
 Leeft meer tijdens de JR dan nadien 
 Leeft vooral bij jeugdwerkers 
 (Slechte) naam 
 Anima niet volledig gedeeld 
 # mediamaand 
 Communicatie van JR naar externen 

(niet JR-leden) 
 Vertrekkend van een wit blad 

KANSEN BEDREIGINGEN 
 Middelen zoeken 

> Geco-potje vinden 
> Privé-middelen (Growfunding, 

mecenas, …) 
> Projectoproepen 

 Geen projectmedewerker of vrijwilliger 
die kan trekken 

 Te snel conclusies getrokken uit 16/11 
 Stille dood 
 Politiek 



 Verkiezingen 
 À Fonds 
 Mogelijkheid om zo jongeren voor de JR 

aan te trekken 
 Betrokkenheid JR-leden bij 

jongerenparticipatie 
 Naamsbekendheid 1000 Opinions 
 #1000opinions als blijvend merk 

(meningen van Brusselse jeugd) / als 
opvolger van #meimediamaand 

 Wie kan of hoe kunnen we aan de slag 
met de meningen van 16/11? 

 Te weinig personeelstijd 
 Geen continuïteit / follow-up 
 Druk: een gewone dag is een # waard 

*JR = jeugdraad 
 
Terugkoppeling projectaanvraag Straatburgerschap 
 
De aanvraag voor een ½ VTE ter ondersteuning van 1.000 Opinions werd niet weerhouden. 
Liselotte wacht nog op uitgebreide feedback hierover. 
 

4. Evaluatie dialoog met Collegelid Bianca Debaets 
 
De jeugdraad is benieuwd of het collegelid aan de slag gaat met de ideeën die de jeugdraad 
formuleerde over een beter contact tussen politie en jongeren in bepaalde wijken.  
 
Bianca Debaets stelde haar project “Ping” voor. Het zou ook interessant zijn om een gelijkaardige 
“Pong” te lanceren voor mensen met een beperking. 
 
De JR moet zicht beter voorbereiden om in dialoog te kunnen gaan met politici. Zo moet het 
gerichtere vragen stellen. 
 
Elke collegeperiode een ronde van de kabinetten organiseren of 2x/jaar een ontmoeting 
organiseren met een kabinet. Ook de Vlaamse minister van Jeugd hierbij meerekenen. 
 
Jeugdbeleidsplan 2016-2020 
 
In het JBP werd opgenomen dat er een speeldomein en een fuifzaal zal worden gerealiseerd. Tot 
vandaag is dit nog steeds niet het geval. 
Als JR willen we hierover meer duidelijkheid, anderzijds moeten we als JR een meer kritische bril 
opzetten. En een vraag om informatie durven stellen aan het kabinet. Deze moeten formeel 
opgesteld worden in een brief gericht aan het betrokken kabinet, en niet enkel in een verslag 
van JR opgenomen worden. 
Als JR moeten we ook thema’s agenderen, eigenaarschap en trekkers aanduiden, zodat het ook 
opgenomen wordt na de JR. 
 
Lander geeft mee dat wat betreft het speeldomein, werken gestart zijn op het Neerhof voor een 
speeldomein. Het bleek niet eenvoudig te zijn om een geschikte locatie te vinden, waar ook aan 
basisvoorzieningen kan voldaan worden. Het speeldomein aan het Neerhof wordt ontworpen in 
samenwerking met een landschapsarchitect, aangezien het landschap rondom het Neerhof 
beschermd is. De werken aan de waterspeelzone zijn momenteel bezig. 
 
Wat betreft de fuifzaal wil de JR graag actief mee nadenken over mogelijke locaties. De 
zoektocht is niet eenvoudig, alle hulp is welkom. 

http://pingifyoucare.brussels/nl/startseite/


TO DO: 
 Formele brief fuifzaal: 

o Vraag naar informatie 
o Suggesties voor locaties 
o Vraag naar betrokkenheid bij zoektocht locaties 
o Trekkers: Naomi, Leene, Baptiste, EhB/VUB 

 Formele brief speelruimte: 
o Vraag naar informatie 
o Trekkers: Wauter, Leene, Pieter 

 

5. Brainstorm internationaal studiebezoek 
 
Een van de acties voor 2018 in het strategisch meerjarenplan van Cultuur, Jeugd & Sport, is het 
stimuleren van internationale uitwisseling of ontmoeting voor jeugd. In verschillende groepjes 
werd rond onderstaande vragen nagedacht over de (on)zin van een internationaal studiebezoek. 
 
Ik vind dit (g)een goed idee want … 
Goed idee: 

 Positief voor de sfeer binnen de JR en voor de groepsynamica 
 Expertise opsnuiven elders 
 Over het muurtje kijken, niet alleen vanuit eigen organisatie of interesse 
 Ander referentiekader in een ander land 
 Organiseren voor uitwisseling met jongeren 
 Contacten andere organisaties in Brussel en internationaal 
 Partners leren kennen 
 Naar boven gaan (noordelijker) 
 Teambuilding Brussels jeugdwerk versus te hecht 
 Beleidsaanbevelingen bewegen internationaal 

o Beleidsparticipatie 
o Leven buiten de cocon 
o Gemeenschappelijk belang 

 Voor jongeren verruimt het hun blik als jongeren meegaan 
 Dan zien we onze eigen sterktes vanuit een ander perspectief 
 Dan zien we dezelfde fenomenen elders en anders aangepakt 

 
Geen goed idee: 

 We staan altijd voor op anderen, we geven vaak meer dan we nemen in een uitwisseling 
 Moeilijk verzoenbare interesses 
 Het is een tripje, en interessant, maar je doet er niks mee achteraf 

 
Als jeugdwerker/vrijwilliger/jeugdraadslid wil ik graag meer weten over … 

 Hoe verschillende culturen / socio-economische deelmaatschappijen laten samenleven, 
in plaats van verschillende deelmaatschappijen naast elkaar in eenzelfde stad 

 We willen nemen (minder geven), we willen beter dan onszelf 
 Participatie in het beleid / justitie 
 Ervaringsleren / avontuurlijke activiteiten 
 Jongeren in kracht zetten 
 Informeel leren 
 Ruimte (code invulling van beperkte publieke ruimte en speelruimte, binnen & buiten) 
 Rondhangende jongeren 
 Spelen voor groepen kinderen 
 Informeel leren in het jeugdwerk: “Hoe met jongeren / deelnemers gestuurd proces 



opzetten?” 
 We willen iets straf zien 
 Participatie van jongeren 
 Jeugdraad die jeugd in de stad betrekt 
 Omgaan met regels en dergelijke 
 Good practices (positieve evoluties) tussen politie en jongeren 
 Politiseren van jongeren 
 Schooluitval, activeren vanuit niet-schoolse context 

 
Als jeugdwerker/vrijwilliger/jeugdraadslid heb ik expertise over … 

 Digital skills 
 Diversiteit 
 Werken met kansengroepen 
 Ouderwerking 
 Diversiteit 
 Stedelijke doelgroepen 
 Participatie 
 Op maat 
 Methodisch 
 Vrijwilligerswerk 
 Spelen organiseren / zelf spelen 
 Coachen 
 Goesting geven 

 
Mijn engagement: 

 Mattias: ik ga mee 
 Ine: digitale wandeling of iets dergelijks voorbereiden 
 Cathelijne: ik ga mee + praktische voorbereiding 
 Sarah S: ik ga mee + organisaties zoeken + workshop geven 
 Bieke: ik ga mee + organisaties zoeken 
 Leene: ik ga mee + praktische voorbereiding 
 Sara D: ik ga mee + kleine taakjes / niet in de vakantieperiode 
 Naomi: ik ga mee + netwerk op voorhand / wel in de vakantieperiode 
 Rik: ik ga mee 
 Jo: inhoudelijk nadenken 
 Wauter: ik ga mee + als thema jeugdparticipatie / spelen > dan alles  
 Hangt af van return: wat heb ik er aan / wat moet ik doen (vooraf / nadien) 

 
Ik ken een stad / land waar we heel wat kunnen opsteken:  

 Rotterdam 
 Noordelijk (zelf vertaalslag maken want ze zijn daar niet superdivers) 
 Goede partner is belangrijker dan land/stad 
 Niet te veel > diepte! 
 Slovenië 
 Warschau 
 Barcelona 
 Oekraïne 
 Groot-Brittannië 
 Rotterdam 

 
De Agendacommissie (Liselotte als trekker) en de jeugddienst nemen dit samen verder op met de 
leden die de uitwisseling mee willen organiseren. 



Er volgt een terugkoppeling op de volgende jeugdraad. 
 

6. Jaarplanning werkjaar 2017-2018 
 
Inhoud 
Taken: wat moeten we doen? 

 Meer voorbereiden => niet “wie gaat die brief schrijven”, maar “wat vinden jullie van 
deze brief?” 

 Onze sector binnen 20 jaar?  
o Welke SWOT’s  cfr speelpleinen, maar nog andere bedreigingen zijn mogelijk 
o Sector versterken op die manier 

 Link overheid    sector 
 Beleidsplan opvolgen  samen met cultuurraad en sportraad 
 Jaardoelen vastleggen: thema’s: bvb speelruimte, schooluitval, … 
 Op tijd toewerken naar verkiezingen 
 Brieven schrijven 

Acties: wat willen we doen? 
 Dingen doen bougeren 
 Het kabinet bezetten 
 1000 Opinions-plan verder zetten 
 Vergaderen op 54 
 Op straat, op pleintjes komen 
 Een vrijwilligersteam hebben 
 Jongeren blijven bereiken 

Vorming: waar weten we niets over? 
 Deontologie 
 Input over stedelijke ontwikkelingen  werven 
 De pers 
 Algemeen: vooral in het begin van het jaar; soms veel “verondersteld” dat je iets kent 
 Omgaan met politici 
 Zelf wegen op het beleid 

Betrokkenheid : wat zou leuk zijn?  
 Studiebezoek in functie van 1000 Opinions 
 Meer overleg cultuur, jeugd, sport 
 Samen aan 1 project werken bvb 1000 Opinions: gedeelde krachten 
 Jongeren 
 2x/jaar gewoon pintjes pakken in jeugdhuis 

 
Locaties 
Strategisch: om invloed uit te oefenen / om te betrekken 

 Kabinet Vervoort 
 Kabinet Fremault 
 Kabinet Gosuin 
 Kabinet Gatz 
 Kabinet Vanhengel 
 Kabinet Smet 

o Niet enkel over jeugd, óók over stedelijke ontwikkelingen 
 Ampe rond mobiliteit 
 Vergaderen op 54 
 1x buiten Brussel 
 Europese Commissie 
 Hariche  cumulkampioen 



Interessant voor ons: om te leren kennen 
 Uitwisseling met jeugddienst van een andere stad in België 
 Micro Marché 
 Organisaties die nooit aanwezig zijn op JR 
 Basta 
 Minor Ndako 
 Gambas 
 NSV 
 Circus Zonder Handen 
 VUB / EhB / Odisee 
 Eventlocaties waar je zelf iets zou kunnen organiseren 

Andere redenen 
 COOP  Mooi uitzicht 
 Up-site  Mooi uitzicht 
 Maffe Brusselse locaties (nog niets concreet) 
 Gemeenschapscentra  werken we toch vaak mee samen? 

 
Data 
Frequentie: nu elke 6 weken 

 1x/maand 
 8 stemmen voor elke 6 weken 
 Elke week 

Vaste dag? 
 Consensus: geen vaste dagen, afwisselen 
 Om de 6 weken 

Alvast vrijhouden (niet parkeren) 
 7/12: Netwerkdag CJS 
 Schoolvakanties 
 Vergaderdata voor de komende 6 maanden vastleggen 
 2018: oktober: gemeenteverkiezingen 
 2019: VGC / Gewestverkiezingen 

 

7. Afscheid voorzitter Pepijn & ondervoorzitster Bieke 
 
De VGC Jeugdraad neemt afscheid van Pepijn Kennis als voorzitter, en van Bieke Vervaecke als 
ondervoorzitster. 
 
Kandidaturen voor beide functies mogen verstuurd worden naar jeugdraad@vgc.be tot en met 31 
augustus 2017. Of rechtstreeks gemeld worden aan de AC-leden Liselotte, Jo of Naomi. 
 
Hier vind je meer informatie over de taken van een voorzitter en ondervoorzitter. Je kan ook 
altijd terecht bij de AC voor meer informatie. 
 

8. Rondje van de tafel 
 
Personeelsnieuws: 

 JES: cultuurmedewerker met kennis van studiotechnieken: deadline 21/6 
 VGC Jeugddienst: 

o Administratieve functie (C) voor Jeugdcentrum Aximax, onbepaalde duur: 
deadline 16/6 om 12u 

o Ondersteuning jeugdprojecten (B), statutair, onbepaalde duur: deadline 16/6 om 
12u 

mailto:jeugdraad@vgc.be
http://www.brusselbazaar.be/sites/www.brusselbazaar.be/files/bijlagen/pagina/2013_Takenpakket_voorzitter_VGCjeugdraad.pdf
http://www.brusselbazaar.be/sites/www.brusselbazaar.be/files/bijlagen/pagina/2013_Takenpakket_ondervoorzitter_VGCjeugdraad.pdf


o Inspraak, participatie jeugd & Communicatie CJS, 1/7 > 31/12: deadline 18/6 om 12u 
 JHOB: 4/5 jeugdondersteuner 

 
Idee: 
Brief schrijven “Wat betekent 1.400 euro/maand voor een jeugdwerker?” 
 ideeën sturen naar Jo 
 
Varia: 

 Warme oproep voor gezamenlijke adviesraad CJS op dinsdag 20/6 om 18u30 @ 
ART2WORK 

 VDS heeft nog 1 plek vrij op haar animatorencursus 
 Maks vzw zoekt kinderen 
 Foyer heeft nog plek op haar tienerkampen 
 Lancering subsidielijn Student N Brussel 
 Als je als organisatie subsidie aanvraagt bij de jeugddienst voor kadervorming van je 

animatoren, dan krijg je hiervoor als organisatie meer subsidie dan wanneer de jongere 
dit rechtstreeks aanvraagt, én hoeft de jongere bovendien niet op zijn geld te wachten – 
aangezien je dit als organisatie betaalt. 
 

We wensen jullie een fijne vakantie! Tot in september! 

http://www.brusselbazaar.be/nieuws/vgc-start-met-een-projectsubsidie-%E2%80%98student-n-brussel%E2%80%99

