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JEUGDRAAD VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 
 

Verslag Jeugdraad XL  
8 december   Locatie: online  
 
 
AANWEZIGEN: Naomi Costrop, Anastasia Luyckx, Wauter Temmerman, Ilyas Mouani, 

Jelle Symons, Ayo Saelens, Dominique Vankan, Marthe Jans, Asher Serrana, Liana Tolonge 

Tshatshi, Gitte Van der Biest, Johan Xhonneux, Liselotte Vanheukelom, Beatriz Klewais, 

Loubna El Hadri, Anas Ziani, Bertrand Turatsinze, Pieter Gijssels, Fien, Farah Mohamed, 

Karlien Leroux, Jonas Merckx, Griffin Callebout, Nora Sleiderink, Philippe De Bont, Malika 

Aberkan, Charlotte Landsheere, Helena Verset, Cem Aydogan, Don Pandzou, Charlotte 

Horemans, Suzy Bleys, Sandrine Cornette, Neal Raes, Astrid Galle 

 

VERONTSCHULDIGD: Emma Wijers, Helle Arfaoui, Laura Van Bladel 

 

1. Welkom 

Welkom! We doen een rondje: wie ben je en wat wil je als 1e doen als iedereen gevaccineerd is? 

2. Advies strategisch meerjarenplan VGC 2021-2025 

 

Korte voorstelling van het plan door Neal.  

De werkgroep beleid heeft al een aanzet gedaan voor het advies op 3/12. De werkgroep heeft het 

memorandum van de jeugdraad naast het strategisch meerjarenplan gelegd. We zullen hun 

aanzet vandaag bespreken.  

We delen ons op in 3 groepen naargelang voorkennis. Iedereen mag kiezen in welke groep hij/zij 

zit.  

Verslag groep 1 (starters) 

 

https://www.vgc.be/wie-zijn-wij/strategisch-meerjarenplan-2021-2025
https://drive.google.com/file/d/1vPiRKQJj4EtgbsC4U5Mq7FYANo1l1Td_/view?usp=sharing
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- Wat schrik over een beweging naar vrijetijdsdiensten 

- Wat schrik voor besparingen in de toekomst 

- Het is een breed plan 

- Hoe wordt meertaligheid gedefinieerd? Moet er een ontmoeting zijn tussen verschillende 

talen of volstaat het om op verschillende talen te werken? Valt Nederlandse 

taalvaardigheid voor jongeren die thuis een andere taal spreken daar ook onder?  

- Toegankelijkheid toetsen en stimuleren. Concrete voorstellen doen, bv. zijn jullie toiletten 

toegankelijk? Zo niet, “op deze manier kan je het oplossen”.  

- Hoe weet je dat echt al de Brusselaars aanwezig kunnen zijn? Werkt dit met quota?  

a. Dit is te concreet voor dit plan, maar er worden veel doelgroepen aangehaald  

- Oog voor jonge nieuwkomers binnen de plannen  

a. Die aandacht is er. We willen graag deel uitmaken van een netwerk  

- Rol van kunst en cultuur binnen de beleidsdoelstellingen 

a. We gaan nog eens met deze bril door het plan 

b. Dit thema wordt aangehaald in de inleiding, als opdracht van de VGC 

- Samenwerking met Brede Scholen 

a. Feedback kabinet Van den Brandt: gesprekken met afzonderlijke Brede Scholen 

lopen. Input zal gebundeld worden in een gedragen nota. 

Verlag groep 2 (medium) 

- 1.2 in de essentie: ‘hoe’ is de vraag. Nakama is hiermee bezig. Dit moet bottom up 

gebeuren. Er moet meegenomen worden wat er al door de vrijwilligers gedaan wordt. 

- 2.1 voldoende ruimte moet ook kindvriendelijk zijn. Het moet aangepaste ruimte zijn 

- 2 is een heel vaag punt. 2.1 en 2.2 zouden gelinkt moeten worden. Noden moeten gelinkt 

zijn aan ruimtelijke indeling. Er wordt in dit punt (2) weinig gezegd over niet-

georganiseerde jongeren.  

- 2.5 er komt te weinig participatie in voor 

- 3 heeft de VGC dezelfde doelstelling als de COCOF? Gaat het over alle talen? Ook andere 

talen dan het Nederlands? 

- 5.2 en voor jongeren? Open trekken en alle leeftijden betrekken? 

- 6 sport en zorg moeten twee verschillende dingen zijn.  

- Algemeen: de doelen zijn niet SMART geformuleerd, ze zijn vaag. Welzijn moet een veel 

grotere plek krijgen in het meerjarenplan, zeker na corona. 

Verslag groep 3 (dossiervreters ;-)) 

- Rechtstreeks in het werkdocument gewerkt. De opmerkingen werden verwerkt. 

De agendacommissie krijgt van de jeugdraad het mandaat om deze feedback te verwerken en 

het advies af te werken. We sturen de finale versie van het advies door via de woensdagse 

update. We kunnen alvast meegeven dat de jeugdraad het strategisch meerjarenplan positief zal 

adviseren. 

3. Terugkoppeling werkgroepen 

Themagroep anti-discriminatie en diversiteit 

De lobbygroep kwam samen op 8/12. Het verslag staat online. Ze willen verder inzetten op het 

thema etnische profilering en stellen voor om een survey af te nemen bij jongeren. Dit idee 

wordt concreet uitgewerkt in de actiegroep. Deze gaat door op woensdag 16/12 om 14u via deze 

link.  

https://drive.google.com/file/d/1dd4YenSArPfnY8LFXDTh5a9z4-iO9vu9/view?usp=sharing
https://n-brussel.zoom.us/j/87505643676
https://n-brussel.zoom.us/j/87505643676
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Werkgroep ruimte  

Naomi ging aan de slag met de input van de vorige jeugdraad XL. Hieruit kwamen 4 subthema’s 

naar boven. Iedereen mag stemmen op zijn/haar 2 favoriete thema’s om mee aan de slag te 

gaan.  

A. PUBLIEKE RUIMTE 

- Avontuurlijke spel en experimenteerruimte 

- Ontmoeting en verbinding: kosteloze ruimte voor minors; begeleiding om tot 

kwalitatieve ontmoetingen te komen 

- Propere pleinen (geen sluikstortpleinen) 

- Ongebruikte ruimte gebruiksklaar maken 

- Veilige (mentaal en fysieke) ruimtes. Controles, plein van bewoners, je bent welkom 

- Betonstop 

- Vergroening van publieke ruimte 

- Openingsuren parken/publieke ruimte 

 

B. STEDENBOUW 

- Jeugdnorm of Brussels Jeugdbouwmeester 

- Stadsontwikkeling op kinder- en jongerenmaat 

- Extra aandacht bij dichtbebouwde wijken 

- Projectontwikkelaars in de tang 

 

C. BINNENRUIMTE 

- Gedeeld ruimtegebruik: scholen, sportzalen, GC’s, zwembaden… aanzetten om ruimte 

open te stellen voor naschoolse activiteiten en aanbod 

- Plaats waar jongeren zich kunnen ontwikkelen, weg van huis, laagdrempelige huizen, een 

plaats zonder politiecontroles, ontdekken van verantwoordelijkheden.  

 

D. OOK NOG 

- Fuifzalen 

- Ruimte waar jongeren kunnen/mogen overnachten 

- Buitenzwembad 

- Snoezelruimte 

 

Potentiële partners: BIM, Bral, Perspective.brussels, Ambrassade, Bataljong, lokale besturen, Lasso, 

K&S, MOVE IT KANAL, VUB/EHB/Odisee… 

 

 De jeugdraad kiest als belangrijkste subthema “publieke ruimte”. Het 2e subthema wordt 

“binnenruimte” 

 Wie wil hier mee z’n schouders onder zetten? Sabine is alvast enthousiast! 

 

4. Varia  

 

- Cem: op zoek naar skaters voor feedback op een skatepark. Er komen tips vanuit de 

groep 

- Pieter Vanstappen:  

o Connecting Brussels wil mensen die hulp nodig hebben linken aan vrijwilligers. 

Vangen jullie hulpvragen op, zijn er vrijwilligers die graag zouden helpen, hebben 
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jullie zelf vrijwilligers nodig, …? Check zeker de website. Er loopt ook een 

projectoproep voor solidariteitsacties.  

o Op de website van de jeugddienst willen we een inspiratieluik voor jeugdwerkers 

ontwikkelen. Vinden jullie dit nuttig, Welke ideeën hebben jullie?  

 Marketing. Hoe zet je je jeugdwerking positief in de kijker  

 Politiserend werken met jongeren 

 Neem het heft in eigen handen in je eigen wijk 

 Hoe schrijf je een goed subsidiedossier 

 Publieke ruimte als je favoriete speeltuin. Je ruimte zelf inrichten 

 Tool om Brusselse jeugdwerkers te connecteren om best practices uit te 

wisselen. Ik wil op café met X om te babbelen over thema Y 

 Doorverwijzen naar verschillende methodiekendatabanken 

 Acties in de publieke ruimte 

 Specifieke info die jeugdwerkers nodig hebben in Brussel (die dus niet in 

Vlaanderen van toepassing zijn) 

 Interessante vormingen  

 Vrijwilligers zoeken: hoe doe je dat?  

 Gezocht: animator. Gezocht: cursus. Waarbij organisaties en jongeren 

gekoppeld worden voor stage 

 Gedeeld ruimtegebruik: hoe doe je dat?  

 Een soort shout-out om lokale werkingen te bedanken voor hun goede 

werk  

 Hoe counter je racisten 

 Jeugdwerk van de week met inspirerende voorbeelden  

 Motivatie van vrijwilligers 

 Centen for dummies 

 Corona-info 

- Data jeugdraad XL voorjaar 2021 

o 9 februari om 18u 

o 1 april om 18u 

o 30 juni om 18u 

 

Volgende jeugdraad XL: dinsdag 9 februari 2021 om 18u 

https://www.connectingbrussels.be/
https://www.connectingbrussels.be/ik-heb-een-idee

