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Terugkoppeling van de lobbygroep van 8/12 door Anastasia 

- Verslag staat online   

 

Survey rond etnische profilering: staat de actiegroep hierachter? Hoe willen we dit 

uitwerken?  

- Goed idee. Kijken naar welke bevragingen al gebeurd zijn. Waar zit er nog een gat in de 

kennis? 

- Doelpubliek duidelijk afbakenen: jongeren van bv. JES, Nakama… die zelf mogelijks 

slachtoffer zijn van etnische profilering. Ook jongeren proberen bereiken die we nu nog 

niet bereiken. We gaan de straat op. 

- Welke profielen kunnen de survey afnemen? Jeugdwerker van Foyer, straathoekwerker 

van JES, … Steeds met iemand van de themagroep erbij 

o Ernaast zullen we de survey ook online verspreiden. Netwerk gebruiken om dit 

zoveel mogelijk te delen 

o We kunnen ook naar scholen gaan, bv. Anneessens Funck 

- Waar? Op een 10-tal verschillende plekken. Laagdrempelig, dus plekken waar jongeren 

sowieso al aanwezig zijn 

o Doel: 50 jongeren per wijk bevragen 

- Doel? Survey is een startpunt, we moeten dit ook zo communiceren naar de jongeren. 

We gaan sowieso aan de slag met de resultaten in de lobby- en actiegroep.  

o Lobbywerk bv. bij minister Dalle (contact Ilyas), Els Rochette (contact Ajar en 

Anastasia), Pascal Smet…  

- We kunnen de survey ook kracht bijzetten door getuigenissen te filmen 

o Voorbeeld; JES rond discriminatie op de arbeidsmarkt 

o Hoogdrempelig, dus goed bekijken hoe we dit willen aanpakken. Kan zeker ook 

anoniem. Taligheid speelt ook een rol. 

o Via vertrouwenspersoon, bv. jeugdwerkers 

o Gebruik van het filmpje goed kaderen  

o Filmen op locatie, niet in een ‘studio’ 

- We moeten een win-win creëren voor de jongeren  

o Rad van fortuin waarbij ze kleine prijzen kunnen winnen + “hoofdprijs” per 

locatie. Anastasia bekijkt binnen JES of ze een rad kunnen maken. Astrid en Ilyas 

zoeken prijzen 

 

Praktisch/to do 

- Bevraging ontwikkelen via google form. Anastasia heeft hier al ervaring mee. Ook met de 

verwerking van de resultaten. Input van forum des jeunes via Ajar meenemen, ook input 

vanuit het platform stop etnisch profileren. Beatriz wil de vragen mee doornemen. 

https://drive.google.com/file/d/1dd4YenSArPfnY8LFXDTh5a9z4-iO9vu9/view?usp=sharing


o Tweetalige survey ontwikkelen 

o Korte en krachtige vragenlijst 

- Doel helder formuleren, in samenwerking met de lobbygroep  vergadering plannen 

(Ilyas). We starten samen (doel formuleren) en erna gaan we in breakouts rooms 

o Actiegroep: vragen ontwikkelen, netwerk in kaart brengen…  

o Lobbygroep: nadenken over mogelijke beleidsinvloed 

- Partnerorganisaties in kaart brengen; waar kunnen we langsgaan om de vragenlijst af te 

nemen? Ook: welke partners kunnen onze survey online delen?  

o Juiste persoon op de juiste plaats. Mensen uit de wijk zoeken. 

o  Ilyas brengt de wijken + contacten in kaart 

- Filmpjes: op voorhand in kaart brengen wie kan filmen en wie geïnterviewd zou willen 

worden. JES kan technische ondersteuning bieden. Filmen met smartphone is oké 

- Leuk “standje” ontwikkelen: rad van fortuin (Anastasia) 

 

Jeugdraad XL 9/2 

- De jeugdraad XL van februari gaat over de verhouding tussen politie en jongeren. We 

bereiden de methodiek voor samen met deze themagroep. 


