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AANWEZIGEN: Stien Elseviers (Roodebeekcentrum), Jelle Tierens (JES), Dario Vunckx 

(vrijwilliger), Cem Aydogan (Cultureghem), Naomi Costrop (Scouts en Gidsen Brussel), Leene 

Decoster (Chiro), Hanne Styfhals (GC Kontakt), Pieter Gijssels (D’Broej) 

 

1. Goedkeuring vorige verslagen 

Ja! Pieter heeft het verslag niet gelezen. 

2. Terugkoppeling op JR XL 

We hebben gecommuniceerd dat we niet in de valkuil gaan trappen van 1000 opinions en dat 

we deze keer eerder zelf kleine acties op poten zetten en de bestaande acties vooral bundelen. 

We mikken niet op een grote dag maar een extra tool voor al de organisaties die met dit thema 

bezig zijn. Ook willen we naar de jongeren een duidelijk signaal geven dat we wel bezig zijn met 

hetgeen dat uit 1000 opinions is gekomen. 

3. Concreet aan de slag! 

1. Tinder 

De tinder in een aparte app willen we niet, maar we willen het eerder integreren in de stemtest 

op de site of gelinkt aan de partijprogramma’s. We moeten goed letten dat het visueel is, bijv. 

een kaart van Brussel met een tram waar je op klikt en op ideeën van het openbaar vervoer 

komt en dergelijke… Discussie lopende: doen we de stemtest op niveau van partij of opkomende 

schepenen.  

2. Sportwedstrijd met politici 

Dario heeft zin om met de jeugddienst van Berchem iets te regelen. We laten hem graag 

experimenteren zonder in het diepe te springen. Dus, go! Zo’n acties moeten echt plaatsvinden! 

Als werkgroep gaan wij dit niet mee opnemen, wel de ondersteuning aan jongeren met 

engagement die acties opzetten. 

3. Open gemeenteraad waarbij kinderen en jongeren kunnen stemmen 

Discussie of het best voor of na de verkiezingen is. Want voor de verkiezingen wordt niets meer 

beslist, maar vallen enkel loze beloften. We vrezen dat gemeenten na de verkiezingen hun 

gemeenteraad niet gaan willen openstellen omdat ze juist wel verkozen zijn en hier geen belang 

aan hebben. 

Wie is de Franstalige Karuur? We hopen deze persoon mee te kunnen uitnodigen rond de tafel. 

Wederom mss Dario? Dario is een held want die type wilt gewoon alles doen! 



De werkgroep ziet dit wederom niet zitten om dit te doen wegens gebrek aan tijd van de WG 

leden binnen hun werkuren. We hebben nood aan iemand zoals Tess van Karuur die hier de 

rode draad kan zijn.  

4. Jongeren in de media 

Wie doet het? Jelle! 

We hebben nodig: Bruzz, camera & persaandacht, lokale helden en jongeren, iets groots of iets 

kleins 

Idee: vlogger die in elke gemeente rondloopt en filmt. 

We willen Bruzz en Franstalige Bruzz erbij betrekken om hier iets mee doen. 

Een wekelijkse filmpje op hun website, een plek in de krant, structureel ingebed. Jelle probeert 

met verschillende kanalen in contact te treden. 

We merken dat we eigenlijk weinig weten over de Franstalige kant van het jeugdwerk. We 

zouden beter moeten weten waar zij staan en wat ze doen. Misschien een idee om hen op een 

jeugdraad te laten komen om uit te leggen wat ze doen. 

Jelle gaat contacten zoeken bij lokale radio’s en televisies om mee achter dit project te staan. Zij 

engageren zich om moeite te doen om effectief langs te komen, het is niet aan ons om te filmen. 

Wij leveren wel de plek en mogelijkheid om langs te komen, zoeken indien nodig de jongeren. 

5. Partijprogramma’s pimpen 

Wat nodig: tijd, mensen, grafisch ontwerper,  

Tijdslijn: samen met partijprogramma’s lanceren 

Eindverantwoordelijke: bij partijen zelf, Dario en Cem willen dit doen met ondersteuning van 

VGC. 

Het idee is dat wij een template (survey) opmaken die de politiekers dan invullen. Zo hebben we 

één sjabloon. Politiekers kiezen uit 3 thema’s (wij geven bepaald aantal thema’s) waar zij 

verandering in willen brengen met per thema één SMART doelstelling (belofte). We werken met 

deadlines waarop na een tijd de survey wordt afgesloten. 

We nemen dit verder op in Januari. We organiseren dan een werkvergadering waar alles 

concreter wordt afgewerkt. 

Cem zoekt op wie er opkomt in welke gemeente. 

Dario geeft een aanzet voor de survey. 

6. Instagram 

Start: begin februari, +/- 37 weken, minstens 185 stellingen 

Eindverantwoordelijke: Astrid doet de posts, alle stellingen gaan naar haar & zij post deze en 

checkt antwoorden. Goed Astrid? Naomi wilt helikopter zijn die checkt of het goed loopt als 

Astrid hier nood aan heeft. 

Als er een belangrijke gebeurtenis is op Bruzz of in het jeugdwerk die we via via nemen is het 

mede aan ons om dit door te geven aan Astrid zodat dit op de Instagram account gepost wordt. 



Link naar stellingen: nog mogelijks aan te vullen met de stellingen vanop de Debattle website 

Jelle en Cem houden zich bezig met de bewoording en nemen de stellingen kritisch onder de 

loep. 

7. Website 

Eindverantwoordelijke: VGC jeugddienst (Astrid?) 

Contact met mediaraven: Naomi (indien oké voor VGC) 

Duidelijke inhoud: per gemeente, geld, we willen geen copy van de Debattle website maar wel 

een link (bepaalde info ‘verbrusselen’ en onze acties ook een plaats geven op de Debattle 

website). 

Naomi wilt mee nadenken over inhoud. Werkvergadering! 

Wat willen we bereiken? Platform bieden, overkoepeling tussen (sociale)media, jongeren een 

stem geven, politiekers een stem geven en laagdrempelig zijn. 

 

Volgende (werk)vergadering: maandag 15/1 om 13u @Kolenmarkt (Chiro en Scouts doen blad 

steen schaar of schaar steen papier). 

https://docs.google.com/document/d/1A4-YPUBaZDMVqvR7kqpysmxmfm1Q-LUAHgTu6oiJjHs/edit

