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1. Wat willen we doen? Voor wie doen we het? Over welk thema? En wanneer?   

- Actie 1: mobiliteit van jeugdwerkers 
 

- Timing:  
o Uitwisseling zelf: eind 2018 – voor ons bij voorkeur verlengd weekend 1/11 – nagaan 

of dit ook goed moment is voor partnerland 
o Indiendatum: 1 april 2017  

 

- Thema en methode 
o Verbinding tussen (doel)groepen jongeren = moeilijk. We willen zorgen voor meer 

binding tussen de jeugdraadsleden en daar is dit thema misschien niet ideaal voor. 
o Beleidsparticipatie: staat hoog op de agenda voor de Jeugdraad en zo kunnen we ook 

aanvullend en versterkend werken met de WG participatie 
 Non-formele methoden om politiserend te werken met een diverse groep 

jongeren. (politiseren: bewust maken van het belang om hun stem te laten 
horen aan het beleid én daadkracht versterken, bvb. leren voeren van een 
politiek debat) 

o We willen verder werken op thema’s vanuit 1000opinions, die verder reiken dan de 
gemeenteraadsverkiezingen. Vanuit Product, Proces, Procedure: 

 Hoe kom je tot een realistisch resultaat? 
 Hoe motiveer je jongeren? 
 Hoe zet je een structuur/methode op om dit te bereiken? 

o Variatie in (non-formele) methodieken.  
 

- Voor wie? 
o Jeugdraadsleden: zowel professionele als vrijwillige jeugdwerkers. Zorgen voor een 

goed evenwicht. 
 

- Doel: 
o Versterking band tussen jeugdraadsleden 
o Expertise binnenhalen in de jeugdraad zelf én de werkingen afzonderlijk om jongeren 

te betrekken bij het beleid én hun sterker te maken om hun stem te gebruiken i.f.v. 
beleidsparticipatie 

o Expertise binnenhalen in de jeugdraad om meer jongeren te bereiken via 
verscheidene methoden i.f.v. beleidsparticipatie van een zo divers mogelijke groep 

 

 

 



2. Interessant om weten 

- Regelmatige feedback door JINT mogelijk (tot 2 weken voor de deadline) 
- Actie 3 jeugdbeleidsmeeting, sluit perfect aan bij doelstelling en methode van 1000 opinions 

→ laten weten aan WG participatie dat het wenselijk is om aanvraag in te dienen bij vervolg 
1000 opinions  

- Voorbereidend bezoek niet meer mogelijk 
- Werklast zal afhangen van het programma, het aantal dagen, het aantal deelnemers. Dus 

rekening mee te houden bij planning. 

 

3. Partners vinden 

- Jo stelt mail op, op basis van dit verslag, en stuurt de vraag naar de Jeugdraadsleden of zij 
interessante internationale contacten hebben. Ze stuurt die vraag ook naar Lander (cfr. 
verleden Vlaamse Jeugdraad) 

- Op http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects vinden we een overzicht van de 
voorbije projecten én hun resultaten (alsook ‘is het een good practice’ of niet) 

- Mauro laat weten dat er in Duitsland  wel wat divers jeugdwerk bestaat. Of Oostenrijk? 
- Sarah → Berlijn? 

 

4. En nu verder 

- Op 11/12 komen we samen met de input van de verzamelde gegevens via puntje 3. en 
maken we een lijstje van de top drie potentiële partnerlanden  
→ om 14u op VGC (Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel) 

 
- Op 12/12 wordt het project met diens doel, thema, doelgroep, mogelijke partners, 

aanpak/methode, .. toegelicht op de Jeugdraad XL, en om feedback gevraagd. 
 

- 15/12 komt deze werkgroep terug samen om de feedback van op de JR te verwerken, en het 
plan van aanpak verder te bepalen  
 

→ om 10u op Jeugd in Brussel (Helihavenlaan 56, 1000 Brussel) 

 

5. Input Jeugd XL 12/12, gesprek met Minister Pascal Smet 

- Het Collegelid gaat zelf ook regelmatig over het muurtje kijken in het buitenland. We wensen 
hem te vragen op de Jeugdraad XL van 12/12 of hij hierover interessante ervaringen wil delen 
met de Jeugdraad i.f.v. hun werking, hun prioriteiten en hun internationale plannen. 
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