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1. Goedkeuring vorige verslagen 

Goedkeuring van het verslag van 19/06/2020 wordt verschoven naar volgende keer. 

2. Situering project Max18 – vzw Habbekrats 

Habbekrats heeft met de deadline van 5 februari dit project al eens ingediend. Dit is toen niet 

weerhouden aangezien het project startte op 1 januari en dus te laat werd ingediend. Met deze 

deadline dienen ze enkel de kosten in voor de laatste delen van hun project. Laurenz van 

Habbekrats komt een toelichting geven over het project. 

Met dit project richt de vzw zich op jongeren en verschillende thematieken waarmee zij in 

contact komen gedurende het opgroeien van tiener tot volwassene.  

In de het voorlaatste onderdeel gaat het project in op het lichaam. Ze gaan aan de slag rond een 

zaken zoals een gezond leefpatroon, mentale gezondheid, verwachtingspatronen … In het laatste 

deel gaat de vzw in op wereldvisies. De jongeren gaan aan de slag rond geloof, evolutie, de 

ruimte … 

In totaal zullen er 10 jongeren actief deelnemen aan dit project De vzw werkt voor de 

communicatie samen met Federatie Abbé Froidure. 

De totale projectkost bedraagt 6.500 EUR waarvan 3.700 EUR aan personeelskosten. Voor dit 

project wordt een subsidie van 2.000 EUR aangevraagd. 

3. Advies op project Max18 – vzw Habbekrats 

De jeugdraad ziet in dit project een meerwaarde voor de jongeren die deelnemen aan het 

project. De methodieken en thematieken sluiten goed aan bij de doelgroep die de organisatie 

vooropstelt. De jeugdraad heeft nog vragen bij de duurzaamheid van het project. De jeugdraad 

mist de linken met bestaande organisaties in het Nederlandstalig netwerk. De jeugdraad vraagt 

zich af hoe ze de jongeren na het project blijven opvolgen en dus een duurzaam effect nastreven 

ten opzichte van de doelgroep. De begroting is duidelijk en correct. 



De jeugdraad geeft op basis van de meerwaarde voor de jongeren een positief advies. De 

jeugdraad adviseert de organisatie wel om te werken aan hun eigen inbedding in het Brusselse 

weefsel door linken te leggen met verschillende Brusselse organisaties. De jeugdraad raadt aan 

om de eigen pijlers (ontmoeten, verwonderen en verbinden) verder uit te werken op lokaal 

organisatie niveau door samenwerkingen aan te gaan met Brusselse organisaties. Dit kan op 

termijn ook een meerwaarde zijn voor de jongeren van Habbekrats Brussel. 

4. Situering werking ToekomstATELIERdelAvenir 

ToekomstATELIERdelAvenir heeft als doelstelling om de schooluitval van de meest kwetsbare 

groepen in onze samenleving tegen te gaan. Dit doen ze door ‘weekendscholen’ te organiseren 

waarbij jongeren bijleren over allerhande beroepen. De organisatie heeft 3 werkingen over Sint-

Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek. 

Ze werken met vrijwilligers die hun eigen ervaringen delen met de jongeren. Om de jongeren te 

bereiken werken ze samen met enkele scholen waar ze de werking van de vzw gaan voorstellen. 

De jongeren die geïnteresseerd zijn kunnen iets later op gesprek komen. De organisatie kijkt naar 

de intrinsieke motivatie van de jongeren om te laten deelnemen aan het 3 jaar durende traject. 

De totale kost bedraagt 375.511,92 EUR waarvan 300.135 EUR aan personeelskosten. De 

organisatie vraagt een subsidie van 30.000 EUR aan. 

5. Advies op werking ToekomstATELIERdelAvenir 

De jeugdraad ziet een grote meerwaarde in de werking van de organisatie. De organisatie heeft 

een grote impact op de jongeren die deelnemen aan de werking. De doelgroep van de werking is 

duidelijk en kan zelf mee richting geven aan de verschillende ‘lessen’. De organisatie helpt 

jongeren hun eigen horizon te verbreden. 

De organisatie is actief over verschillende beleidsdomeinen heen en dit maakt de organisatie nog 

sterker. De organisatie gaat verschillende samenwerkingen aan met organisaties en scholen in 

Brussel om hun eigen werking verder te versterken. 

De jeugdraad geeft mee dat de begroting concreter had mogen uitgewerkt worden. De werking 

is duurzaam. Nadat jongeren het driejarig traject hebben doorlopen kunnen ze verder in de 

alumni werking. 

Op basis van bovenstaande argumenten geeft de jeugdraad een positief advies. 
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