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NOTA 

Datum: 25 januari 2023 

 

Liesbeth, Elmo en Hermelinde van De Ambrassade, Fiona van De Aanstokerij, Ellen van Chiro Nationaal, Stef van 

Scouts en Gidsen Vlaanderen, Lies van KSA, Franka van Joetz. 

 

Wat doen we hier allemaal? We gaan in deze werkgroep in op het congres van 6 juni en het verkiezingstraject van 

2024. Vandaag nemen we er Debattle bij van Ellen als startpunt, volgende keer gaat het ook over Vlaamse 

Jeugdraad verkiezingen. Het is veel, dus we geven elke keer heel duidelijk in de agenda mee WAT we exact gaan 

bespreken zodat iedereen kan kiezen of ze hier willen mee over nadenken of niet.  

 

 Algemeen 

 Iedereen kende Debattle – top! 

 Starten in oktober 2023 en anderhalf jaar doorgaan 

 Double concept:  

o Debattle die iedereen organiseert van de 170 jeugdraden 

o Double weekend na de verkiezingen om door te wegen op beleidsplannen 

 dichtere begeleiding van een aantal groepen 

 

 Hoe verloopt het? 

 7 fases, met een aantal missies aan gekoppeld 

 Telkens nieuwe tools / methodieken / inspiratie die wordt gedropt op de website (nieuwe website) 

 10 regionale uitwisselingen gepland 

 Jongtourage  

 Kick-off met Vlaamse Jeugdraad 

 Gevormd / feedbackloop met interne Commissie Jeugdraden en beleidsparticipatie groep 

 

 Effectieve fases 

 Fase 1 (mei 2023):   prikkel met aftelklok 

 Fase 2 (oktober 2023):  lancering 

 Fase 3 (maart 2024):  memorandum (want hiervoor zijn er nog examens voor jeugdraden) 

 Fase 4 (maart 2024):  Debattles voorbereiden 

 Fase 5 (september 2024):  Debattle weekend op 27-29 september 

 Fase 6 (november 2024): Double campagne (om jeugdraden samen te brengen) 

 Fase 7 (januari – maart 2025): Debattle Double Days (om jeugdraad met beleid aan tafel te zetten) 
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 Extra belangrijke elementen: 

o Congres begin 2025 

o Informeren over stemrecht vs. stemplicht  

 

 Respons: 

 Liesbeth (DA): VDS doet ook een congres begin ’25 (in februari) – zien waar samen werking is (is al 

ongoing) 

 Liesbeth (DA): wanneer komen de lokale memoranda ongeveer? Kan giga verschillen, vorige keer was 

dat niet voor de zomer (met een focus op de pensenkermissen en jaarmarkten). Maar nu met andere 

verkiezingen – moeilijk in te schatten! 

 Ellen (Bataljong): Jeugdraden moeten hun eigen programma punten en enthousiasme verkocht krijgen 

aan andere jongeren → inzetten op nieuwe skills aanleren rond digitale tools  

 Stef (Scouts): wat met gemeentes zonder jeugdraden? Het concept is open voor iedereen, er zijn ook 

jeugdhuizen die er realiseren. Voorbeeld van Gent vorige keer, die met klassen hebben meegedaan. 

Praktisch gebeurt meeste communicatie toch via jeugddiensten, niet enkel via voorzitters van 

jeugdraden zelf.  

 Stef (Scouts): kan een deel van de boodschap niet zijn om beleidsmakers uit te dagen van hun kant 

‘heb je ooit al eens de meningen van jongeren en kinderen in jouw gemeente bevraagd?’ Zo stimuleer 

je ze om zelf een participatietraject op te zetten.  

 Hermelinde (DA): aanvulling daarop: zou dit kunnen met Waddist local (lokale besturen kunnen dan 

enkele vragen insturen via Waddist, specifiek getarget op jongeren uit hun gemeente/stad)? Elmo 

vulde aan dat er nu een pilot gaat lopen dit jaar hopelijk, dan zouden er een aantal besturen 

meedoen. Als dit vlot, zou het kunnen ingezet worden in de lokale verkiezingen. 

 Franka (Joetz): hoe dicht zit dit tegen de Aanstekers van Bataljong? Kunnen complementair zijn en 

naar elkaar doorverwijzen. Een tip in Waddist om iets in de Aanstekers te zetten of om daar 

vlammetjes te gaan geven. In de Aanstokers kan er gevraagd worden: wil je meer je mening geven? 

Ga dan naar Waddist van jouw gemeente (als die er zou komen) 

Ook de vraag hier in hoeverre jeugdraden hun eigen platformen voor participatie hebben, uiteraard. 

Vaak niet omdat het duur is, of via de gemeente, maar dan zijn het ook dingen waar ww voor nodig 

zijn en dat soort dingen, wat drempels verhoogt 

 Hermelinde (DA): wat gebeurt er met het spel? Kan wel opnieuw gebruikt worden om input te 

verzamelen, want die methode is nog niet verouderd. Maar de info over stemproces is niet meer up-

to-date met de veranderingen nu (burgermeesters, getrapt systeem, lijststemmen, etc.) 

 

 Eind februari is mogelijks te vroeg, maar in het werkgroepje van mei komen we hier graag nog op terug met 

wat updates 

 

We overlopen het schema over impact. Vorig congres ging het over het DNA van de jeugdwerker, nu gaan we dit 

uitbreiden tot ‘wat is het jeugdwerkeffect?’ Nu al opgedeeld in een effecten.  

 Ki en Jo versterkt, laat groeien en verbindt 

 Nieuwe initiatieven van kinderen en jongeren 

 Bijdragen aan actieve en verbonden buurten 

 De samenleving in beweging zetten en verenigen over grenzen en domeinen heen 

 Het beleid uitdagen en versterken 

https://bataljong.be/project-aanstekers
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Die zullen worden besprokene in de voormiddag van het congres. In de namiddag gaan sessies door over de ambities 

hierrond – samengevat in zes thema’s.  

 Digitale leefwereld 

 Mentaal welzijn 

 Vrijwilligers 

 Kruispunten 

 Jeugdinfrastructuur 

 Stem van kinderen en jongeren 

 

We kijken naar het document van Fré: hier zijn de opmerkingen niet in detail genoteerd (misschien kan @Elmo nog 

aanvullen), maar enkele grotere opmerkingen wel: 

 Gaat volgens theory of change. De horizon is the bigger picture. 

o Moet het jeugdwerk zijn enkel dat hier benoemd wordt of breder getrokken naar kinderen en 

jongeren in het algemeen? Of kinderen, jongeren en hun organisaties zoals in DA pitch? 

 Middellange termijn 

o Moet stemrecht 16 niet eerder een maatschappelijk item zijn? Als het jeugdwerk is, dan 

moet gewoon goed worden aangegeven wat de grootste rol hierin is van jeugdwerk. 

Stemrecht 16 poneren als de beste keuze? Hiervoor actief lobby’en? Kan je dat vragen van 

alle JW organisaties?  

 Belangrijk punt van Fiona dat er nu vaak wordt gesproken van de stem van kinderen en jongeren 

versterken of kinderen en jongeren een stem geven. Dit legt heel veel druk op jongeren + is eigenlijk 

een beetje victim blaiming want ze hebben al een stem. Het issue is vooral dat er geen space voor is 

omdat andere mensen (lees volwassen in de samenleving, beleidsmakers, …) niet luisteren. Dit legt de 

fout bij hen en niet bij jongeren.  

 Over verkiezingen: misschien duidelijk maken dat het niet enkel gaat over de partijen. Prioriteit ligt 

hem eerder in het kunnen duidelijk maken wat we bedoelen met democratie, waarom 

maatschappelijke participatie belangrijk is en waarom stemmen er toe doet. Dan kan je informeren 

over hoe stemmen praktisch gaat en tenslotte pas hoe politieke partijen werken.  

 (Vanaf hier zijn we meer concreet gaan werken om minder tijd te verliezen. Er waren ook al heel wat 

dingen aan bod gekomen vanuit de vorige momenten, die we niet wisten omdat 90% een nieuwe groep 

was → Elmo bekijkt alles, verzamelt nog input van mensen die ideeën hebben en gaat dan met Fré 

aan de slag) 

 Laten we kinderen en jongeren uitnodigen op het congres zelf – scholen etc. gaan dat wel willen doen 

 De lakmoesproef voor jeugd-waardig beleid: is dit een check voor beleid dat zij jongeren maat beleid 

uitbrengen? Of is dit een check voor participatie achteraf (hebben jullie wel genoeg jongeren 

bevraagd in het proces) –-> plan international heeft hier al een tool rond. Misschien bekijken of het 

doet wat we willen, dan zou dat ook kunnen worden meegenomen naar het congres. 

 Partijprogramma zeker ook bevorderen om op jongeren maat te zijn en al zeker voor lokale 

verkiezingen 

 Is er specifieke ruimte voor de stem van ALLE kinderen en jongeren (waar kunnen we dit concreet 

maken?, hebben we het dan ook over het verlagen van de participatiedrempel?) 

 Lies komt op 8 maart dit allemaal uitleggen en mee beslissen qua sessies. 

 

De vernieuwde versie wordt nog doorgelinkt hier in het verslag. 
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Hermelinde legde in het kort (maar dus altijd weer veel te lang) uit waar het project ondertussen staat. Dan vroeg 

ze input over leuke ideeën / gaten / … voor het gehele 2024 project. Hier een lijstje met toffe ideeën en goeie 

bedenkingen die we maakten: 

 

 Horizon vraag 

o Net zoals met het congres komt de vraag: wat is onze horizon exact? Want nu zijn de doelen 

allemaal gericht naar jongeren zelf, om het te motiveren en activeren. Maar zou er ook geen 

actie moeten zijn naar volwassenen en beleid toe? Zij moeten plaatsmaken, het is niet enkel 

de verantwoordelijkheid van jongeren om zelf hun stem zo luid te verheffen 

 

 Mogelijke acties / pistes tijdens het voortraject 

o Methodiek om te gebruiken (op site + events): True or False van De Aanstokerij 

o Peter-meter werking met eerste stemmers die bekend zijn! Criteria hiervoor? 

▪ We willen ze niet betalen, ze moeten het echt gewoon zelf zo belangrijk vinden 

▪ Ze moeten niet neutraal of objectief zijn, maar wel pluralistisch 

▪ Ze moeten full focus willen gaan op verbinden en depolariseren 

▪ Ze moeten bereid zijn om overal waar ze komen en het over politiek gaat om zich er 

tussen te gooien met ‘heb je het daar al met jongeren over gehad?’ op een zeer 

aangename en niet-aanvallende manier uiteraard 

o Willen we ook een peter/meter voor de boomers? Die duidelijk maakt: hey, wij moeten echt 

wel naar jongeren luisteren, en zeker zonder het paternalistisch te doen 

o Heel duidelijke acties, die een signaal geven 

o Anti-slogans verzinnen, als tegenargument voor de one-liners. Bvb. ‘jongeren zijn de 

toekomst’ → nee, ‘jongeren zijn nu’ 

o Maak een stappenplan naar het jeugdwerk toe met wat ze allemaal kunnen doen 

 

 Tijdens het circus, de campagne tijd 

o Politieke babbelaars zoeken die altijd zullen willen lobby’en voor jongeren 

o Kunnen jongeren ook factcheckers worden? 

o De lakmoesproef van het congres ook hier concreet insteken: altijd jongeren aanwezig op 

ALLE grote politieke evenementen (vb. kopstukkendebat) + jongeren vertalingen maken (dit 

werkt ook voor de rest van de bevolking. Steeds een check up van: wat is er nu eigenlijk 

ECHT gezegd geweest) 

 

 Wat met het rapport?  

o Hoe overbruggen we de tijd tussen het rapport en het memorandum?  

o Hoe gaan we dat naar buiten brengen? Visuele, eventuele guerrilla actie om duidelijk te 

maken 

o Punt insteken in de bevraging over: wil je gaan stemmen en waarom wel of niet. Zo kunnen 

we hier met de verkiezingen actief op inzetten, doorgeven aan beleid, … Zo kunnen we ook 

actief ingaan tegen de boomer kritiek van “ja, nu mogen ze gaan stemmen, maar waar zijn 

ze dan?” (dit wordt het boomer-plan) 

 

 Kunnen we het stemmen zelf aangenamer maken?  
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o Een aparte stemruimte? Zijn we niet zo fan van 

o Meer eigenaarschap in de algemene ruimte? (mooier, meer inkleding van jeugd zelf, …) 

o Lijkt allemaal moeilijk want (1) is heel lokaal, dus moet ook lokaal gedragen zijn + (2) 

departement gaat dat niet appreciëren want stemhokjes moeten compleet informatieloos en 

niet-sturend zijn (ABB heeft volle aandacht op veiligheid van stemmen, de rest moet daar 

aan onderdoen)  

o Bataljong is hier ook al rond aan het ballonnetjes oplaten overal, we zien of er nog opties 

zijn 

o Lokaal wel fijn om op te roepen om een stemfeestje te doen in een lokaal café, een 

jeugdhuis, een school, een plein, … om met jongeren samen te kunnen stoom aflaten en 

bijbabbelen na het event 

o Een applaus voor eerstestemmers? (de American way) 

o Merch om duidelijk te maken dat ze gestemd hebben? MAAR is dit te polariserend? Ga je dan 

bij de coole groep zijn of de loser groep?  

o Wat met mensen die niet wonen waar ze moeten stemmen (vb. kotstudenten)? Blijkbaar is 

een treinticket dan gratis: dit moeten we duidelijker maken aan iedereen + misschien iets 

met de nmbs regelen om die dag het rijden met de trein super aangenaam te maken? Een 

boodschap op alle schermen, een muziekje overal, …) 

 

 The morning after. En de zomer erna? 

o Meteen erna: vangnet na het stemmen om verbinding voorop te stellen – zeker na mei om de 

lokale niet in de schaduw der doem te zetten 

o Een zomerplan maken om depolarisatie voorop te zetten 

o Wij-zij spel van De Aanstokerij met Kazerne Dossin  

o Als het uit de hand loopt tussen politiekers: metafoor van de jongeren die kijken naar het 

circus – actief kunnen vragen om het respectvol en aangenaam te houden voor iedereen 

o Constructief naar voor plaatsen. Daarom ook aan expectation management doen. Niet alles 

gaat meteen veranderen, dat wil niet zeggen dat we niet gehoord zijn of geen impact gehad 

hebben – hoe zie je wel dat we impact hebben gehad?  

 

 

We plannen een nieuwe vergadering in – Hermelinde stuurt een mail met  

- het verslag 

- een doodle voor eind februari: https://doodle.com/meeting/participate/id/bY7lv4Ye  

- Elmo vraagt input rond interessante sessies 

https://doodle.com/meeting/participate/id/bY7lv4Ye

