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1. Wat willen we leren? 

We baseren ons op het verslag van de vorige werkgroep, waar het leerkader al voor een groot deel 

werd bepaald. 

Het thema van de uitwisseling: 

Een diverse groep jongeren in de stad politiseren, d.w.z. bewust maken van hun impact op het beleid 

(en het belang) en hun daadkracht hiertoe versterken, bij voorkeur via informele methodieken. 

→ niet teveel specifiëren, zodat we de ruimte te hebben te bekijken welke expertise het partnerland 

heeft 

→ We kunnen het wel opsplitsen in leerdoelen, bvb. hoe komen tot een diverse Jeugdraad? Maar 

ook: inspraak via formele of informele methodieken. 

→ Hoofdzaken: bewust van (het belang van) de impact op beleid en hun omgeving; daadkrachtiger 

maken; diversiteit in de systemen; ook non-formele tools en methodieken; beleven, niet enkel 

informeren. 

→ Sarah S. schrijft uit wat we willen leren (a.d.h.v. participatieladder)  

 

2. Partnerland 

Voorafgaand: 

- Jeugdraad werd bevraagd. Voorgestelde pistes werden waar mogelijk (mét contactpersoon) 

onderzocht. 

- ICY: Intercity Youth Conference in Leuven. Liesbet nam deel  en legde er contacten. 

- Jo nam contact op met Sven Retoré. 

Mogelijkheden: 

1. Göteborg in Zweden 

- Jonas Agdur = directeur KEKS ; ondersteunen Zweedse gemeentes voor het voeren van een 

goed jeugdbeleid 

-  In Goteborg  is veel diversiteit, en het jeugdwerk ook sterk gericht op het bereiken van 

kwetsbare groepen jongeren 
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- Projectoproep van de overheid (naar de Zweedse  gemeentes) om participatietraject af te 

leggen met jongeren → Jonas heeft overzicht en kan ons in contact brengen met gemeentes 

die interessante projecten hebben in het kader van deze projectoproep 

- Zetten sterk in op inspraak en participatie in het jeugdwerk, door bvb. zeer toegankelijke 

projectmiddelen, maar ook jeugdraden en een diverse samenstelling daarvan 

- Angered (niet evidente wijk in Goteborg)  

- Informele vereniging van jonge vluchtelingen uit Afghanistan (Ungi Svenge), die politieke 

invloed willen uitoefenen, voor hun verblijf daar in eerste instantie, maar bij uitbreiding 

vertaalt dit zich in een zelforganisatie van jonge vluchtelingen die impact proberen te hebben 

op het beleid → terug te vinden via hun facebookgroep 

- Gezien het over een uitwisseling gaat (interactie) gaf Jonas aan dat er ook wel Zweedse 

gemeentes zijn die zichzelf hierrond wensen te versterken 

- Contacten hebben we, maar ter plaatse mee organiseren doen zij niet. Checken of National 

Agency ter plaatse mee organiseert? 

→ goede optie 

 

2. Nederland  

- Weener XL Hertogenbosch = Programme Manager Youth Approach – opleidingen aan 

bedrijven en scholen,.. om te zorgen dat de systemen erop voorzien worden de toegang te 

vergroten voor jongeren die anders moeilijker hun toegang vinden. 

- Aidibeets (of hoe schrijf je dat?)  in Den Haag 

o ondersteunen ‘debatteren met jongeren’ 

o kwamen eens naar JES voor project ‘jongeren en politie’ 

- Talmud Bah (werken samen met Aidibeets) 

o Leren debatteren 

- In NL doen ze baanbrekend werk. Dat kan inspirerend zijn. Diversiteit is er wel van een ander 

kaliber. 

→ Mogelijk goede optie, nog wat verder uitpluizen 

 

3. Portugal 

Project in sloppenwijken  

 Contact via Jo 

 Eerder kleinschalig 

 

Uit te pluizen: 

- Is UK, of eerder Schotland een optie? Cfr. CCA Glasgow – Francis McKee  en project 

Jeugdwerkwerkt in Edinburgh 

- Studyvisit in Wallonië onder leiding van Thierry Dufour – april 2018 – thema: jongeren 

politiseren via informele methodieken → Jo volgt op voor mogelijk interessante contacten 

 

 

 



3. Plan van aanpak 

 

- Checken of UK/Schotland een optie is → aan Jint vragen 

- Checken wat de rol is van National Agency ter plaatse → aan Jint vragen 

- Liesbet klaart vraag uit (via dit verslag) → Jo stelt mail op, wie zijn we en wat zoeken we? → 

Sarah schrijft kader uit (participatieladder, formeel/informeel,..) → Sarah en Sara komen 

samen op 4/1 en mailen naar contacten in Zweden en Nederlands → Info wordt verzameld 

tegen 15/1 

- Volgende werkgroep komt samen op 16/1 op de VGC, 14u-16u. Dan wordt het werk van de 

internationale contacten terug herverdeeld. 

- WG erna gaat door op 7/2 om 10u op JES : dan bekijken we hoe het dossier zal inhoud en 

vorm krijgen 

- Mauro van Jint laten weten dat we eind februari een eerste keer om feedback zullen komen 

vragen  

 

WG internationaal op 16/1 om 14u op de VGC   

 

WG internationaal op 7/2 om 10u op JES   

 

 


