
JEUGDRAAD VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 

 

Verslag themagroep anti-discriminatie, diversiteit en 

inclusie 
13 april   Locatie: online  

 

AANWEZIGEN: Anastasia Luyckx, Ilyas Mouani (1e deel), Nabil Fallah, Beatriz Klewais, Griffin 

Callebout, Astrid Galle 

 

Evaluatie panelgesprek  

- Info: 100 vaste kijkers, 7.000 mensen bereikt via FB, veel interactie en reacties van zowel 

jongeren als jeugdwerkers  

- Panelleden waren zelf enthousiast achteraf  

- Boeiend, goede moderator  

- Extern veel interesse (pers, VUB, masterstudenten, Raad VGC…) 

- Feedback dat Jurgen De Landsheer te vaak aan het woord kwam  

o Hij was ook de enige gast vanuit de politie. Veel vragen waren aan hem gericht, 

gezien het onderwerp van de avond 

o Rekening mee houden in de toekomst, op zoek naar ander format 

- Leuk dat we de tussentijdse resultaten van de enquête al konden delen 

 

Terugkoppeling project jongeren en politie  

- Project werd toegelicht op de jeugdraad XL met de politie en de aparte jeugdraad 30/3 

- We verkiezen mandaat op jeugdraad XL 29/4. In tussentijd werd Ilyas aangeduid als 

vertegenwoordiger vanuit de agendacommissie. Hij heeft de strategische stuurgroep al 

bijgewoond 

- We willen 3 gemeentes tegelijk betrekken in het project, is dit niet veel ineens?  

o Het zijn inderdaad veel administraties samen, maar wel 1 politiezone  

o Ook voor 1 politiezone kan het moeilijk zijn om in alle 3 de gemeenten tegelijk 

verandering op poten te zetten  

o JES heeft al een goed netwerk met jeugdwerk en politie in Anderlecht en Sint-

Gillis  

o Dit project heeft geen garanties, maar feit dat al deze partners nu samen rond 

tafel zitten, is een krachtig signaal  

- Astrid vraagt aan JES of er nu een concrete vraag is voor de jeugdraad. Dan komt deze 

op de jeugdraad XL van 29/4 

- Vragen altijd welkom bij Ilyas. Hij koppelt ook altijd terug naar de jeugdraad.  

 

Evaluatie enquête  

- Totaal: 2.300 respondenten  

- Aanpak 

o Iedereen heeft netwerk aangesproken om enquête te delen, alle coördinatoren 

jeugdwerk werden gemaild etc. 

o Vrijwilligers van Nakama, Foyer en Imany gingen de straat op  

- Niet wetenschappelijk, dus ‘mankementen’, zoals overgewicht van 3 gemeenten  



Rapport enquête 

- Ruwe data worden 13/4 geanalyseerd (Anastasia, Beatriz, Astrid) 

- Genuanceerd rapport 

- Vermelden aan wie dit rapport bezorgd zal worden, wat ermee zal gebeuren (project etc.) 

- Op maat van jongeren maken => filmpje via social media 

o Anastasia en Astrid checken opties  

- Veel interesse, Astrid houdt iedereen op de hoogte (Raad, respondenten, VUB, 

masterstudenten, pers…) 

 

Statement jongeren en politie  

- Veel ondertekenaars 

- Veel shares op social media 

- Half mei nog geen reactie van ministers? Herinnering 

 

Toekomst themagroep  

- Veel concrete acties gedaan, veel bereikt 

- Engagement neemt nu af, moeilijk om nog concreet vooruit te gaan  

- Was een ad hoc werkgroep, het is bijna einde werkjaar, er staan nieuwe 

werkgroepen/thema’s op ons te wachten…  

- Is agendapunt “terugkoppeling project jongeren en politie” nog voldoende om deze 

themagroep draaiende te houden? 

- => themagroep werd opgestart om dingen te doen bewegen, dit is ons gelukt! Veel acties 

die nu verdergezet worden in het project ‘jongeren en politie’ 

- => Anastasia koppelt dit terug op jeugdraad XL 29/4 


