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1. Kennismaking & uitwisseling 

Doel van de WG participatie? 

- Samen met jongeren toewerken naar de verkiezingen, maar hen ook op lange termijn 

blijven triggeren en betrekken. Hun stem verdedigen in het openbaar debat.  

- Niet direct nieuwe info verzamelen, maar verder aan de slag gaan met info die we al 

hebben, bv. stellingen 1000 opinions. Nagel op de kop blijven slaan. 

- Twijfel: zitten we met genoeg aan tafel om te beslissen wat we als jeugdraad willen doen 

n.a.v. de verkiezingen? WG heeft een mandaat gekregen om beslissingen te nemen, maar 

er is ook gedragenheid vanuit de JR nodig. Organisaties/leden moeten mee op de kar 

willen springen. JES en Scouts en Gidsen Brussel zetten bv. al acties op n.a.v. GRV 2018. 

- Werkgroep zal zelf geen acties op poten zetten. Wil wel een platform bieden om 

informatie te bundelen en bv. acties van JR-partners bekend te maken. 

- Bewaken dat we geen standpunt innemen/kleur bekennen. 

 

2. Brainstorm traject GRV 2018 

Politiek ‘jongerenproof’ 

- Jongeren mogen via een platform stellingen indienen over hun gemeente en hierover 

stemmen/dingen liken -> zie Instagram-piste 

- Partijprogramma’s pimpen en zo zichtbaar maken 

- “waarom is stemmen belangrijk?” 

- Inzetten op het niveau dat het dichtste bij hun leefwereld staat = gemeente, lokaal 

Jongeren in debat met politici & standpunten verzamelen van politici 

- Debat gebaseerd op beloften én verwezenlijkingen voor jeugd in de gemeente 

- Rol van Brusselse media onderzoeken -> samenzitten met Bruzz? Maar ook ander 

publiek: Franstalige media (BX1)? Gemeentemagazines? Lokale kranten, radio? 

o Zie Ronde van Brussel (Bruzz): thema = GRV 2018 

o Wat willen we bereiken? Jongeren permanent in de kijker zetten. Inhoud via 

JR-partners? 

- Open gemeenteraad met jongeren & optie om mee te stemmen 

- App voor jongeren en politici: wie verplaatst zich het meeste (tijd) & het verste 

(afstand)? Twijfel: gewestelijke materie & privacyoverwegingen  

https://bx1.be/
http://www.bruzz.be/nl/de-ronde-van-brussel


- Chatsessie (Facetime, Skype) met lokale politici. Voordeel: anoniem, laagdrempelig. 

Gebeurde ook al in Leuven 

- Voetbal/volleybal/kickboksen met politici  

Instagram 

- Profiel 1000_opinies promoten via ads. Check: business-account? 

- Via ‘stories’ wekelijks een 10-tal stellingen posten en zo input verzamelen om naar 

politici te stappen. Bv.  

o Publieke ruimte behoort na 16u toe aan jongeren, niet aan het spitsuur 

o Leegstaande gebouwen: jongeren hang-outs, bouwateliers met omkadering 

etc.  

o Er zijn teveel vluchtelingen in mijn gemeente: ja/nee 

o Sint-Agatha-Koekelhoren: ja/nee 

o De beste gemeente is …  

o Voldoende ruimte waar wij als jongeren kunnen chillen: ja/nee 

o Politie die gelooft in ons als jongeren 

o Wie kiest voor fiets/auto/openbaar vervoer? 

o Ik voel me veilig in mijn straat: ja/nee 

o Er zijn voldoende activiteiten die ‘tout bien’ zijn in mijn buurt 

o Coolste activiteit? Karten/paintball 

o Na de les wil ik: chillen/nog iets doen 

o Een park sluiten voor 22u is oké: ja/nee 

o  verder brainstormen op JR XL 12/12 en aanvullen via Google docs 

www.1000opinions.be 

- Smartphone toegankelijk. Linken aan Instagramprofiel en omgekeerd 

- ‘Tinder’ met politici & hun stellingen 

- Good practices, lokale voorbeelden delen  

- Brusselse stemtest op maat van jongeren 

- De Ideale Wereld: interviews met politici dubben 

- Luiken 

o Stem mee!  

 Stemresultaten vanop Instagram & Tinder 

o Lokale partij-info op maat van jongeren 

 Partijprogramma’s 

 Wat leeft er in jouw gemeente? 

o Doe mee!  

 Doe je iets/wil je iets doen? Post/vind acties hier!  

o Verwezenlijkingen & beloftes 

 Lokale politici: wat hebben we al verwezenlijkt en wat gaan we nog 

doen? 

 Antwoorden van politici op Instagram-stellingen bundelen 

 Werken met foto’s: politici krijgen de kans om 3 beelden door te sturen 

van hun verwezenlijkingen (voor de jeugd). 

 Alle pistes worden verder besproken op JR XL 12/12  

 

https://docs.google.com/document/d/1A4-YPUBaZDMVqvR7kqpysmxmfm1Q-LUAHgTu6oiJjHs/edit
http://www.1000opinions.be/


Volgende WG jeugdparticipatie op maandag 18/12 om 18u30 @Scouts en Gidsen 

Brussel, Kolenmarkt 85  


