
JEUGDRAAD VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 

 

Verslag themagroep anti-discriminatie, diversiteit en 

inclusie 
27 januari   Locatie: online  

 

AANWEZIGEN: Anastasia Luyckx, Ilyas Mouani, Beatriz Klewais, Aline Nyirahumure, Ayo Saelens, 

Gunssy, Ayoub Ben Abdeslam, Helle Arfaoui, Jad Zeitouni, Griffin Callebout, Malika Aberkan, Astrid 

Galle 

 

Jeugdraad XL 9 februari: gesprek politiezone Zuid over jongeren en politie 

- Doel: kennismaking, elkaars vragen beantwoorden, samen zien hoe we hiermee verder 

aan de slag gaan, … We brengen een genuanceerd verhaal en werken toe naar lange 

termijn oplossingen. 

- Timing: 45 min, moderator: Ilyas 

- Methodiek 

o Kennismaking  

 Politie stelt zich kort voor 

 Ilyas stelt voor wat wij al gedaan hebben (deze werkgroep, tussenkomst 

Ajar, survey…) 

 Kort stellingenspel met camera aan/uit zodat ze de groep toch een beetje 

leren kennen (Beatriz geeft 3 vragen) 

o q&a langs beide kanten (politie en jeugdraad) rond verschillende thema’s, bv. 

 Beeldvorming 

 Sancties, boetes, klachtenprocedures 

 Interventies en werkwijze 

 Wijkwerking, communicatie, opleiding  

 Personeel en rekrutering  

o Vragen  

 Basis: voorbereiding door werkgroep 

 Bv. waarom denk je dat jongeren nu op straat komen? 

 Leden kunnen vragen stellen via de chat 

 Astrid vraagt of de politie al vragen heeft voor ons 

o Afsluiten met opvolging: hoe gaan we hiermee aan de slag langs beide kanten?  

 Jeugdraad: survey + panelgesprek 

 Suzy licht de contouren van het project van het kabinet toe  

- Astrid brieft zone Zuid + vraagt of er bepaalde onderwerpen niet besproken mogen 

worden. 

 

Panelgesprek 2 maart  

- Doel 

o Wordt verder bepaald na jeugdraad XL met zone Zuid (inhoudelijk of informatief 

debat?) 

o Ideeën: jongeren een stem geven in dit debat door hen hun eigen vragen te laten 

stellen. De jeugdraad bekender maken.  

o Vertrekken vanuit het publiek. We willen jongeren en jeugdwerkers bereiken. Wat 

willen zij horen in dit debat? 



- Inhoud 

o In de enquête kunnen we vragen welke vraag de jongeren hebben voor dit panel 

(Anastasia en Beatriz) 

o Idee: vertrekken vanuit clichés die leven langs beide kanten en deze ontkrachten 

 wel opletten dat we een opbouwend gesprek hebben, niet in de aanval gaan 

- Methodiek  

o 15 min: q&a als opwarmer met een gast die veel kijkers kan lokken, bv. Yassine  

o 30 min debat: vragen uit de enquête en de chat. Eigen vragen achter de hand. 

Antwoorden van de panelleden “timen”, zodat we niet afwijken 

 Opbouwen rond thema’s (3 x 10 min): zie thema’s van jeugdraad XL 

 Constructief gesprek, toewerken naar oplossingen 

o Ook de resultaten van onze enquête een plek geven  

o  jongeren kijken vaak niet lang naar een livestream. We moeten ze extra 

betrekken: vragen laten stellen via de chat, geen 7e dag sfeer etc. Iedereen moet 

op elk moment kunnen inpikken.  

- Gasten: we stemmen online (Astrid). We laten alle kanten aan het woord (politie, beleid, 

jongeren, experts…). Jad wil moderator zijn  

o Yasmina Lemsiah is een jonge rapster die op het einde een korte performance 

kan doen over de avond 

- Praktisch: livestream via FB en instagram (of één van beide, de chats moeten 

gemodereerd worden). Bij haatreacties etc. blokkeren we de persoon. Nakama heeft veel 

ervaring met livestreams  

 

Survey etnische profilering  

- Doel: stem van de jongeren uit de wijken horen en deze meenemen naar de media, het 

beleid…  

- Mogelijke vragen: heb je al ooit een enquête rond dit thema ingevuld? Ben je aangesloten 

bij een jeugdvereniging? 

- Belangrijk om de brug- en sleutelfiguren te vergoeden voor hun inzet. We geven een 

vrijwilligersvergoeding  

- Astrid stemt dit af met het traject van het kabinet rond jongeren en politie  antwoord: 

survey kan volledig doorgaan zoals gepland 

- We komen opnieuw samen om de vragen te bespreken (Anastasia) 


