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AANWEZIGEN: Elisa Corné (Vormingscentrum Molenbeek), Ruban Mayda (stagiair 

Vormingscentrum Molenbeek), Dario Vunckx (vrijwilliger), Johan Xhonneux (vrijwilliger), Annabel 

Debaenst (Lasso), Wolke Vandenberghe (JES), Tess Van den Borre (Karuur Bxl),  

ADMINISTRATIE: Hilde Vissers (Puzzel Brussel), Hanne Styfhals (GC Kontakt), Astrid Galle (VGC, 

verslag) 

1. Kennismaking & energizer  

 

2. Brainstorm Debattle/1000 opinions 

Debattle 

 Wat? Project van VVJ en De Ambrassade in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 

(GRV) 2018.  

 Doel? Jongeren informeren en motiveren om in debat te gaan met lokale politici. Karuur 

Bxl zet zich in om Debattle ook in Brussel vorm te geven.  

 Doelgroep? Jongeren vanaf 15-16 jaar. 

 Debattle-weekend: 28-29-30 september 2018. In dit weekend worden over heel Vlaanderen 

en Brussel Debattles georganiseerd. 

o ! politici tijdig contacteren; datum blokkeren in hun agenda’s ! 

 Meer info op de website. Check zeker ook de enquête en het Debattle-spel. 

Link met VGC-jeugdraad/werkgroep participatie & 1000 opinions  

 De VGC-jeugdraad wil actie ondernemen en Brusselse jongeren een stem geven in GRV 

2018. 

 We gaan lokaal (eventueel regionaal) aan de slag rond GRV 2018. In elke gemeente willen 

we jongeren goed informeren en actief betrekken bij de verkiezingen.  

o Lijst van alle (Nederlandstalige) schepenen, OCMW-voorzitters, kandidaten, 

lijsttrekkers etc. werd bezorgd door Hilde (merci!). 

 Hoe? Werken met (min.) één trekker per gemeente. Trekker vormt het aanspreekpunt 

voor de jongeren, de politici, jeugdwerkers, de jeugdraad, VGC-jeugddienst etc. Trekker 

spreekt zijn/haar netwerk aan en brengt jongeren en lokale politici zo met elkaar in 

contact. De trekker volgt het hele lokale traject van dichtbij op en heeft dus de vrijheid 

(en verantwoordelijkheid) om het lokale traject zelf in te vullen en op te volgen, in 

samenspraak met de jongeren en in wisselwerking met de jeugdraad/werkgroep 

participatie. 

 Debattle-website is enkel beschikbaar in het Nederlands (wordt gesubsidieerd via 

Vlaamse kanalen). De werkgroep vindt het belangrijk om alle Brusselse jongeren te 

informeren en te betrekken en dus tweetalig aan de slag te gaan. De werkgroep vraagt 

om na te gaan of de Debattle-website tweetalig gemaakt kan worden (Tess). Er wordt 

https://www.debattle.be/


ook nagegaan of er een (tweetalige) website en FB-pagina ontwikkeld/gepromoot kan 

worden voor 1000 opinions (Astrid). Afhankelijk hiervan, wordt afgeklopt onder welke 

naam we dit traject verder uitbouwen. 

 Noemer “1000 opinions”: deel van de jongeren kent deze naam al, dus de drempel om in 

te stappen in het project ligt mogelijks lager. In het traject naar GRV 2018 kunnen we 

verder bouwen op de vier stellingen die uit 1000 opinions naar voor kwamen in 2016. 

 Trekkers: aanwezige leden checken via hun organisatie en/of netwerk wie wat kan 

betekenen in welke gemeente. Fase: netwerk aanspreken en info verspreiden. 

o Wolke: checkt af met JES 

o Annabel: Etterbeek + Sint-Gillis 

o Elisa + Ruban: Molenbeek 

o Dario: Berchem 

o Hanne: Sint-Pieters-Woluwe + GC-netwerk 

o Johan: Evere 

o Tess: Elsene, Ukkel + JHOB 

 Ook de jeugdraad mikt op het Debattle-weekend (28-29-30 september 2018) om in de 19 

Brusselse gemeenten tweetalige debatten te organiseren tussen jongeren en politici.  

 

3. Brochure ‘jong gespuis in het gemeentehuis – BHG’ 

 

 Brochure van Karuur Bxl i.s.m. Scouts en Gidsen Vlaanderen en VGC. Vraag: herwerken we 

de brochure voor het BHG of heeft de werkgroep andere ideeën? 

 Ook hier komt het belang van tweetaligheid naar boven. De werkgroep zou de 

informatie die momenteel in de brochure staat, graag online verspreiden en bv. linken 

aan de Debattle-website. De werkgroep wil de informatie ook laagdrempeliger maken en 

bv. meer werken met beeldmateriaal. Waarschijnlijk bestaat er al een Franse versie van 

de brochure? We kunnen ook samenwerken met andere partners, bv. BHG, Vlaams 

Parlement (kies-keurig), COCOF (Annabel informeert bij COCOF). Tess checkt ook bij 

Franstalige tegenhanger van Karuur Bxl (Cresside). 

 

4. Input jeugdraad XL @kabinet Smet 

 

Kan via mail naar jeugdraad@vgc.be 

 

5. Varia 

 

 Jeugdmonitor: online tool van de Vlaamse overheid om kinderen en jongeren te bevragen 

over ‘hun’ Brussel. Interesse of vragen? Stuur zeker een mailtje: astrid.galle@vgc.be  

 Plan het Plan: planningstool van VVJ. Word meester van je timing en zet de belangen van 

kinderen en jongeren op tijd op de agenda voor GRV 2018!  

 

Volgende WG jeugdparticipatie op woensdag 29/11 om 19u @Lasso  
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