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JEUGDRAAD VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 
 

Verslag jeugdraad XL 
25 november 2021  Locatie: Ratatouille (Schaarbeek)  
 
 
AANWEZIGEN: Anastasia Luyckx, Nabil Fallah, Wauter Temmerman, Ajar Bentaha, Ilyas Mouani, 

Lotte Debrauwer, Liana Tolonge Tshatshi, Marthe Jans, Charlotte Landsheere, Gitte Van Der Biest, 

Dominique Vankan, Flo Mennes, Merijn Van de Geuchte, Soumaya Khalifa, Gijs Ieven, Dina Bakkali, 

Bram Van Keymolen, Kim Herremans, Naomi Costrop, Neal Raes, Manon Defoer, Tom Leyder, 

Astrid Galle 

 

1. Welkom en kennismaking 

Kennismaking met de nieuwe leden. 

Toelichting over de werking van Ratatouille door Flo.  

 

2. Voorbereiding voorjaar 2022 

We bereiden samen de komende jeugdraad XL’s voor (vriendjesdag en media), volgen het thema 

‘mentaal welzijn’ van de vorige jeugdraad XL verder op en gaan van start met de werkgroep 

“ruimte”.  

Mentaal welzijn  

Insteek: welk signaal/vraag kan opgenomen worden met de overheid om te werken rond 

verminderen van taboe rond geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren?  

• Nood aan voorbeeldfuncties voor jongeren: 

o bekende jongeren/jongvolwassenen die getuigen kunnen taboeverlagend zijn   

o getuigenissen van Brusselse jongeren kunnen zorgen voor herkenbaarheid (link 

wordt gelegd naar bestaand project van vzw Cachet ‘Cinema Cachet’) 

• Nood aan informatie over ‘waar’ jongeren hun hulpvragen kunnen stellen, ‘hoe’ ze 

kunnen geholpen worden en ‘door wie’: 

o campagne nodig (bestaande (Vlaamse) campagnes zijn onvoldoende gekend) 

o kennisdeling over wat er bestaat 

• Bevragen bij jongeren in Brussel wat ze als drempelverlagend ervaren 

 

Opstart werkgroep “ruimte” 

Context van de werkgroep: 

- Idee bestaat al langer 

- Verzamelen ideeën rond de publieke ruimte 

- Idee voor opstart van een jeugdbouwmeester 

 

De context is echter vrij ruim: 

- Inzetten op publieke ruimte? 

- Hoe omgaan met stedenbouw? 

- Inzetten op betere binnenruimte? 

- Gevolgen van corona: nood aan ruimte voor jongeren 

https://www.facebook.com/Ratatouille1030/?fref=ts
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Doel van de werkgroep was afbakenen van het doel en de rol van de jeugdraad. 

 

Feedback van de werkgroep: 

- Er moet aandacht zijn voor jongeren die niet verbonden zijn aan organisaties of 

jeugdwerkingen. Jongeren die niet in die categorie vallen. 

- Er moet geluisterd worden naar straathoekwerkers die met deze jongeren in contact 

komen. 

- Er moeten safe spaces komen waar jongeren terecht kunnen om rustig rond te hangen, 

waar eventueel ook laagdrempelig info kan gegeven worden. 

- Nood aan invulling van de publieke ruimte met vorm van participatie. 

 

Werkgroep wil hier rond werken en werken op lange termijn: “wat is de plaats van Jeugd in de 

stad?” 

- Uitwerken concept Jeugdbouwmeester 

- Vorm geven van publieke ruimte 

- Zoektocht naar inspirerende praktijken in andere steden 

- Samenwerking met organisatie met expertise (JES, Bataljong) … 

 

Voorbereiding jeugdraad XL: media  

• Eerst werd een rondje van de tafel gedaan waarbij gevraagd werd naar ervaring met 

media. De meeste deelnemers hadden al ervaring met persberichten of opiniestukken 

schrijven of zelfs met interviews. 

 

• Brainstorm  

o Wat meteen aangehaald werd, is het gebrek aan positieve beeldvorming van 

Brusselse jongeren in de nationale media. 

o Er moet zowel gereageerd worden op negatieve berichtgeving als naar buiten 

worden gekomen met positieve berichten. 

o Het is onmogelijk om een ideale woordvoerder aan te duiden, iemand die kan 

spreken in de naam van ‘de Brusselse jongeren’. 

o Het doel moet zijn om de ‘grote’ pers te bereiken en breder te gaan dan Bruzz. 

We willen de nationale pers bereiken.  

o Demos werkt al rond deze problematiek met sport, misschien goed om dit verder 

op te nemen met jeugd ook. 

o Pers gaat vooral over netwerk opbouwen. Iemand moet deze taak op zich nemen.  

o Er kan ingespeeld worden op bestaande netwerkmomenten rond “jeugd” tussen 

journalisten en de sector. De VRT heeft dit bijvoorbeeld. 

 

• Planning jeugdraad XL 

o Debat organiseren rond berichtgeving over Brusselse jongeren in de media 

(negatieve → positieve beeldvorming) 

o Gasten: nationale journalisten, jeugdwerkers, jongeren 

o Publiek: JR + openstellen naar jongeren 

o Doel: uitwisseling + netwerking 

o Journalisten op een creatieve manier uitnodigen -> persbericht aan de hand van 

fake news, op die manier uit hun kot lokken 
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▪ Journalisten zijn ook vragende partij: hoe vinden we jongeren om te 

interviewen, voor getuigenissen etc.  

▪ VDS, chiro, scouts, kabinet… hebben contacten nationaal  

o Ook bv. professor VUB uitnodigen. Objectieve kijk 

 

• Eventueel extra  

o Vorming rond persberichten schrijven (eerder vanuit jeugddienst) 

o Iets doen met de Warmste Week? Zo zit je meteen op nationaal niveau 

 

Voorbereiding jeugdraad XL: vriendjesdag  

• Geen 1000 opinions 2.0. Teveel werk 

• Taal is grote drempel voor jongeren 

• Toelichten wat JR is: kort en bondig. Zie ook introductiefilmpje dat we maken samen met 

JES medialab 

o Hen wijzen op impact die ze kunnen hebben via JR 

o Impact die JR kan hebben op hun persoonlijk leven 

• Ruilbeurs: info in ruil voor ideeën van jongeren 

o Opletten: jeugdraad is geen beurs, dus geen verkeerd idee schappen.  

o Brussel Brost, studiekeuze, jeugdwerkorganisaties, (studenten)jobs…  

o Jongeren bevragen: met welke thema’s moet de jeugdraad volgens jou aan de 

slag? Anderzijds: bestaande bevragingen checken. 

• Veel jongeren willen dingen veranderen die wij niet kunnen veranderen -> hen 

rechtstreeks in gesprek laten gaan met politici? 

• Event in de publieke ruimte (Ninoofsepoort, Saint-Catherine…) 

 

Verdere opvolging  

• Mentaal welzijn: via VGC (Welzijn en jeugddienst) met klankbord (Dina, Soumaya) 

• Ruimte: via werkgroep 

• Vriendjesdag: via AC 

• Media: via extra vergadering (Charlotte, Merijn, Nabil, Liana…) 

 

3. Varia  
 

• Lancering Jong in Brussel  

• 2/12: inspiratiedag “participatie” door JES en jeugddienst Schaarbeek  

• 16/12: terugkoppelingsmoment project jongeren en politie door JES en VGC-jeugddienst  

• Pilar: gratis try-out op 30/11 om 18u30: woordenloos theater 

• 22/12: community event Zonder Handen 

• Brussel Helpt t.v.v. Nakama @Capital 

 

 

Volgende jeugdraad XL: 

11 januari om 18 uur @Cultureghem 

https://www.jonginbrussel.be/

