
1 
 

JEUGDRAAD VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 
 

Verslag jeugdraad XL 
20 oktober 2021   Locatie: Korenbeek  
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Sarah Lagmari, Beatriz Klewais, Johan Xhonneux, Loes Messens, Charlotte Landsheere, Gitte Van 
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Galle 

GASTEN: Jan De Bie (JAC Brussel), Soumaya Khalifa (SONJA Erteejee), Jef De Block (TEJO BXL), 

Assya Mansouri (Cachet vzw) 

 

1. Jeugdraad for Dummies  

Ajar geeft uitleg over de VGC-jeugdraad en haar doelstellingen, leden, structuur… Dit is de 

presentatie.  

2. Welkom en kennismaking  
 

3. Mentaal welzijn van kinderen en jongeren en jeugdhulp in Brussel  

We verwelkomen enkele gasten. Zij lichten hun werking toe. Erna gaan we in gesprek over al 

onze vragen. We ronden af met een brainstorm: wat willen we als jeugdraad verder met dit 

thema doen? 

JAC Brussel 

- JAC Brussel geeft toelichting bij het jeugdhulplandschap in Brussel en licht ook de eigen 

werking toe. Een vereenvoudigd schema van het jeugdwelzijnslandschap vind je in 

bijlage 1. Ook SONJA Erteejee licht haar werking toe.  

- We gaan in gesprek: 

o Hulp tijdens de kantooruren kan moeilijk liggen voor kinderen en jongeren. Ze 

moeten bv. naar school. Dit vormt een drempel. 

▪ Gezinscoaches van SONJA Erteejee zijn ruimer bereikbaar. Ook het JAC 

plant afspraken in buiten de kantooruren en is via chat bereikbaar. Beide 

zijn wel bereikbaar tijdens de kantooruren om die afspraken te plannen 

(via mail, telefoon…). 

o Vanwaar komen de vragen vooral?  

▪ Bij -18-jarigen komen de vragen vooral via scholen. 18+ meldt zich vaker 

zelf aan.  

▪ Ze willen actiever inzetten op linken met het jeugdwerk voor 

doorverwijzing etc.  

o Welke organisatie(s) hebben een onthaalfunctie binnen Brussel?  

▪ CrisisBXL is steeds bereikbaar. Ook via het CLB kunnen kinderen en 

jongeren vlot geholpen/doorverwezen worden op relatief korte termijn. 

Bij JAC Brussel krijg je ongeveer binnen 1 à 2 weken een afspraak.  

https://drive.google.com/file/d/1PpDqjGxF8vgDp7EA8VcITdzSdFb1cz6O/view?usp=sharing
https://www.caw.be/locaties/jac-brussel/
https://sonja-erteejee.be/


2 
 

o Noden die vaak aan bod komen bij onze jongeren zijn geholpen worden in de 

eigen taal/thuistaal en een woonproblematiek.  

▪ JAC Brussel voorziet tolken waar nodig en mogelijk. 

TEJO BXL  

- TEJO BXL licht haar werking toe.  

- We gaan in gesprek.  

o In welke talen bieden jullie therapie aan?  

▪ Nederlands kan steeds. Frans en Engels ook vaak. De therapieën zijn ook 

niet allemaal talig. Er wordt ook creatieve therapie gegeven.  

o Verwijzen jullie ook door? 

▪ TEJO BXL focust zich echt op therapie geven. Waar nodig verwijst men 

zeker door, maar TEJO BXL is geen oriëntatiedienst.  

▪ De cirkel van de ‘sociale context’ (zie JAC Brussel) en de nulde lijn (o.a. 

jeugdwerk) kan ook veel hulp bieden. Er is niet steeds therapie nodig. 

Wanneer dit wel nodig is, wil TEJO snel therapie kunnen aanbieden.  

▪ Tegelijk kan het jeugdwerk niet alles opvangen. Professionele 

competentie is vereist om hulp te bieden waar nodig.  

o Bieden jullie ook groepstherapie aan?  

▪ Dit wordt (nog) niet aangeboden in Brussel.  

Cachet vzw 

- Cachet vzw licht haar werking toe.  

- We gaan in gesprek.  

o Waar vinden jullie jullie vrijwilligers?  

▪ Onze vrijwilligers hebben ervaring in de jeugdzorg of hebben gewoon 

goesting om te helpen.  

o Hoe is jullie contact met de begeleiders in de jeugdhulp?  

▪ Er zijn vaak te weinig begeleiders, de druk is hoog. Zij zetten alles op alles 

voor hun jongeren. Sommigen zoeken Cachet actief op.  

o Kan er een link zijn tussen Cachet en het reguliere jeugdwerk? Ontmoeting 

creëren? 

▪ Dat kan zeker. De jongeren van Cachet willen gewoon ‘gewoon’ zijn. Als je 

als organisatie promo gaat maken voor je werking op scholen, dan kan je 

zeker ook bij de jeugdzorg aankloppen.  

▪ De jongeren moeten vaker verhuizen, dus veranderen ook vaker van 

hobby. De eerste stap zetten naar een nieuwe hobby is vaak moeilijk. Als 

de organisaties naar de jeugdzorg komen om zich voor te stellen, verlaagt 

dit al een 1e drempel.  

▪ Een lijst van voorzieningen met een residentieel aanbod (voor kinderen 

en jongeren met een moeilijke thuissituatie – bijzondere jeugdzorg) vind 

je in bijlage 2.  

Brainstorm!  

Welzijn van kinderen en jongeren binnen jouw eigen context? 

- In achterhoofd houden bij het opzetten van projecten en zoeken van partners voor 

projecten  

- Linken leggen met verschillende diensten waar kinderen en jongeren nood aan hebben  

https://tejo.be/tejo-bxl/
https://cachetvzw.be/nl/


3 
 

- Groepen aanzetten om te werven in voorzieningen  

- Bij opvangen van signalen: checken of groepen weg vinden naar jeugdhulpverlening  

- Kampen organiseren  

- Ook onze vzw’s vormen en informeren rond dit thema en de mogelijkheden/organisaties  

- Meegaan met jongeren naar de diensten  

- Non-formeel werken: instuif, kampen…  

- Vast agendapunt in evaluatie van activiteiten/werking: ‘hebben we signalen 

opgevangen?’ 

o Politiserend werken (?) 

- Groep Intro: deelnemers doorsturen en doorverwijzen naar gepaste partners  

- Bijzondere aandacht, opvolgen met gezinnen/begeleiders 

- Circusinitiaties in Brusselse voorzieningen 

- Welzijnswerker in elke organisatie aub 

- Jaarfocus: hallo, cava?  

- Krachten kennen als organisatie en die verspreiden binnen welzijnswerk 

- Lijnen leggen vertrekkende vanuit flexibiliteit en veel is mogelijk  

- Gedragenheid binnen team  

- Teambuilding binnen welzijn -> kracht van circus als middel 

- Vrijwilligers die vormingen geven informeren over dingen die ze kunnen doen als ze over 

moeilijke situaties horen  

- Vrijwilligers opleiden en begeleiden om als nuldelijn werker te zijn  

Wat moet de jeugdraad doen rond dit thema?  

Alle ideeën werden gescoord door de aanwezige leden. We geven de ideeën weer in dalende lijn 

van prioriteit: 

• Betere begeleiding en informeren van jongeren. Niet oké dat animatoren wel weten 

wanneer ze naar het ziekenhuis moeten gaan, maar niet weten wat ze moeten doen bij 

(acute) mentale problemen. Medewerkers moeten hier meer over geïnformeerd worden. 

Sociale media campagne? flyer ontwikkelen? 

• “sociale kaart” van 1e lijnsorganisaties tot bij het jeugdwerk/onderwijs brengen 

• Zorgen dat er veel betere banden zijn met Departement Welzijn. Pleiten voor uniforme 

werkwijzen (geen aparte registraties, werkvereisten, administratie). Over het muurtje 

heen werken 

• Zelf een workshop organiseren rond eigen welzijn. Ervaren hoe sommige benaderingen 

kunnen helpen om te polsen naar mentale gezondheid 

• Kennis die vandaag werd opgedaan verspreiden binnen de eigen werkingen + ook rol 

naar jongeren individueel? Hoe hen informeren? 

• Vormingsdag voor jeugdwerkers over jeugdhulp 

• Uitwisseling tussen jeugdwerkers over hoe iedereen werkt rond welzijn 

• Tools geven om dit bespreekbaar te maken bij vrijwilligers 

• Eens een jeugdraad bij een welzijnsorganisatie (met eventueel voorstelling of 

rondleiding) zodat we dat landschap ook wat leren kennen 

• Laagdrempelig aanbod bieden 

• Nuldelijn organisaties ondersteunen en begeleiden rond het welzijn 

• Bekender maken/bewustzijn creëren 

• Profielschetsing: weten wie de jongeren zijn binnen hun organisatie. Weten wat zij willen 

en hen laten deelnemen en meebeslissen over JR beleid omtrent welzijn 
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• Link met corona? Isolement van jongeren, thuisonderwijs 

De (onder)voorzitters bespreken jullie ideeën op de volgende agendacommissie 10/11! Nadien 

koppelen we terug naar jullie. 

 

4. Brainstorm thema’s jeugdraad XL 2021-2022 

Alle ideeën werden gescoord door de aanwezige leden. We geven de ideeën weer in dalende lijn 

van prioriteit: 

• Starten we een werkgroep rond ruimte? 

• Jeugdwerkkaart Brussel (Ned en Fr) 

• Nadenken over aanwerving van jongeren voor de jeugdraad want die zijn denk ik wat 

ondervertegenwoordigd?  

• Werkgroep: stem van jongeren 

• Wie doet wat in het jaar?  

• (minderjarige) vluchtelingen 

• Een plek voor anderstalige jongeren (OKAN). Brug naar andere organisaties 

• Kadervorming: de pot leegmaken 

• Mediaproject  

• Wat na de zoveelste klimaattop?  

• Inspraak organiseren, politiserend werken 

• Een debat, welk thema 

• Vorming over … voor al jullie animatoren 

• Iets leuk doen met jonge politieke partijen 

• Getuigenissen delen 

• Wijkacademie Molenbeek kennismaking 

• Post-corona: wat geleerd? 

• Multiculturele dag/avond (diner) 

• Ruimte delen: waar kan je terecht? Nieuwe subsidieronde hiervoor 

• Uitwisseling tussen jongeren van organisaties organiseren  

• Meet & greet politiek 

• Kijken naar interessante goede voorbeelden  

• Uitwisseling project ‘jongeren en politie’ -> 16 december 

• Internationale solidariteit 

De (onder)voorzitters bespreken jullie ideeën op de volgende agendacommissie 10/11! Nadien 

koppelen we terug naar jullie. 

 

5. Varia  
- Oproep naar jongeren om te interviewen i.v.m. jongeren en politie: 

anastasia.luyckx@jes.be  

- Iedereen die een plek nodig heeft is welkom op de Ninoofsepoort: gitte.vanderbiest@jes  

- Klimaatmars 31/10 

- Stand van zaken traject nieuwe convenanten VGC-jeugddienst: 20 partners hebben een 

aanvraag ingediend. Met 16 van deze partners hebben we reeds een convenant 

afgesloten. 2 convenanten zijn nog in opmaak en worden dit jaar afgesloten. Het 

volledige traject wordt samen met alle betrokken partijen geëvalueerd eens alle 

mailto:anastasia.luyckx@jes.be
mailto:gitte.vanderbiest@jes
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convenanten afgesloten zijn. De jeugdraad werd betrokken bij het traject via de 

werkgroep beleid en was ook vertegenwoordigd in de adviescommissie. Voor vragen of 

meer info kan je steeds terecht bij neal.raes@vgc.be (coördinator jeugddienst). 

- De Brusselse vaccinatiecampagne blijft lopen. Vanuit de VGC bieden we infosessies op 

teamniveau aan en ook voor jongeren zelf. Tijdens de infosessies geven experten correcte 

info over welke impact corona op de gezondheid heeft, hoe het coronavaccin werkt en 

waarom het belangrijk is zich te vaccineren. Indien er interesse is, kan er ook een mobiel 

vaccinatiepunt langskomen. Meer info: neal.raes@vgc.be  

- Save the date: gezamenlijke adviesraad Brede School op 22/11 om 20u online 

- Werkgroep beleid op 28/10 bij de Chiro (Kolenmarkt 85) 

o Interesse in de verslagen van de Raad van de VGC? Stuur een mailtje naar 

wetgeving@raadvgc.be  

 

Volgende jeugdraad XL 

25 november om 18 uur 

  

mailto:neal.raes@vgc.be
mailto:neal.raes@vgc.be
mailto:wetgeving@raadvgc.be
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Bijlage 1 

Schema jeugdwelzijnslandschap Brussel  

Organisatie Wat? Voor wie? Wanneer 
bereikbaar? 

Hoe bereikbaar? Franstalige 
tegenhanger? 

JAC Elke welzijnsvraag Jongeren van 12 tot 25 
jaar 

Ruime kantooruren Tel, mail, chat, op 
afspraak 

InforJeunes of AMO 

CLB In schoolcontext Schoolgaande 
jongeren en hun 
ouders 

Ruime kantooruren Tel, mail, chat, op 
afspraak of vrije 
ingang 

PMS 

Kind en Gezin Ondersteuning op 
maat van het gezin 

Jonge kinderen en 
hun ouders 

Ruime kantooruren Tel, mail, chat, op 
afspraak 

O.N.E 

SONJA In gezinscontext Gezinnen Ruime kantooruren Tel, mail, op afspraak / 

TeJo Psychologische 
ondersteuning 

Jongeren van 10 tot 
20 jaar 

Na de schooluren Tel, mail, op afspraak 
of vrije ingang 

(MADO) 

(Zelf)hulp Online of telefonische 
hulp: Awel, 
Zelfmoordlijn, 
Drugslijn, WatWat 
Teleonthaal etc… 

Iedereen 24/24, 7/7 Telefoon, mail, chat, 
website, forum etc… 

/ 

CrisisBXL Acute situaties Jongeren van 0 tot 18 
jaar 

24/24, 7/7 Telefoon / 
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Bijlage 2 

Voorzieningen met een residentieel aanbod (voor kinderen en jongeren met een moeilijke thuissituatie – bijzondere jeugdzorg) 

 

VZW TER WENDE – 
ESPERO 

 Middelweg 99, 1130 haren Mattias Bouckaert mattias.bouckaert@terwende-
espero.org 

016 22 45 42 

VZW ‘T PASREL Emile Zolalaan 50, 1030 Schaarbeek Katrien De Koster katrien.de.koster@tpasrel.be 02 524 41 26 

VZW MINOR-NDAKO & 
JUNA 

• Vogelenzangstraat 76, 1070 
Anderlecht 

• Olivetenhof 2-4, 1000 Brussel 

David Lowyck david.lowyck@minor-ndako.be 02 503 56 29 

VZW TONUSO • Bergense Steenweg 534, 1070 
Anderlecht 

• De Smet de Naeyerlaan 555, 1020 
Laken 

• Amélie Gomandstraat 19, 1090 Jette 
• Jubelfeestlaan 145, 1080 Sint-Jans-

Molenbeek 

Kris De Koninck kris.dekoninck@tonuso.be 02 521 07 68 

 

mailto:mattias.bouckaert@terwende-espero.org
mailto:mattias.bouckaert@terwende-espero.org
mailto:katrien.de.koster@tpasrel.be
mailto:david.lowyck@minor-ndako.be
mailto:kris.dekoninck@tonuso.be

