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Nederlandstalige jeugdraden Brussel - Stand van zaken
De gemeentelijke jeugdraden spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een
lokaal jeugdbeleid op maat van de jongeren. Het geeft jongeren de mogelijkheid om uit
eigen beweging of op verzoek van het gemeentebestuur advies te geven over alles wat
hen aanbelangt. Daarnaast stimuleert het jongeren om zich maatschappelijk te
engageren en mee het beleid in de juiste richting te helpen sturen. De mening van die
maatschappelijk geëngageerde jongeren kennen, is vandaag nog belangrijker geworden.
Onze jonge generatie groeit op in een totaal ander kader dan dat van een paar
generaties geleden. De verstedelijking, digitalisering en mondialisering hebben onze
leefwereld en vooral die van onze jeugd volledig veranderd.
Ook in Brussel, het jongste gewest van het land, is het van belang om jongeren te
betrekken bij het lokaal Nederlandstalig jeugdbeleid. Zij kunnen hun gemeente helpen
uitgroeien tot een jeugdvriendelijke plek, waar rekening gehouden wordt met specifieke
vragen die leven bij de jongeren.
1. Hoeveel jeugdraden zijn er in Brussel actief? Over welke gemeenten gaat het?
2. Hoe wordt er promotie gemaakt voor de jeugdraden?
3. Op welke manier worden de adviezen van de jeugdraden opgevolgd?
4. Hoe zijn de bestaande jeugdraden samengesteld? Zijn deze ook een weerspiegeling
van onze zeer diverse samenleving?
5. Op welke wijze promoten de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie Nederlandstalige jeugdraden bij de negentien gemeenten
van Brussel-Hoofdstad?
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1. Slechts in enkele gemeentebesturen is een jeugdraad actief, toch zijn er allerhande
andere initiatieven die zich ontwikkelen.
In Jette is al enkele jaren een Nederlandstalige jeugdraad. Dit is een klassieke
jeugdraad waarin voornamelijk vertegenwoordigers van het Nederlandstalig
jeugdwerk zetelen.
In Elsene is al enkele jaren een Franstalige jeugdraad actief die wel een
samenwerking wenst op te zetten met het Nederlandstalig jeugdbeleid, voornamelijk
door samen te werken met de cultuurbeleidscoördinator en de bredeschoolwerking.
Deze samenwerking moet echter nog concreet vorm krijgen.
In Sint-Jans-Molenbeek is sinds begin dit jaar een tweetalige jeugdraad van start
gegaan. Eind oktober 2014 werden er verkiezingen voor deze jeugdraad
georganiseerd, maar liefst 600 jongeren kwamen stemmen voor een jeugdraad van
15 leden en 8 plaatsvervangers, allemaal jongeren tussen 16 en 25 jaar. Deze
jeugdraad geeft vooral advies op eigen initiatief en is op zoek naar budget om zelf
projecten te kunnen opzetten.
In Anderlecht is de situatie dan weer anders, daar zijn er twee afzonderlijke
jeugdraden, één Nederlandstalige en één Franstalige. Beide opereren onder de naam
Jeugdraad/Conseil des jeunes. Het oorspronkelijk opzet was een ‘formele’ jeugdraad
te zijn met louter een adviesfunctie. Voor beide raden wordt echter vastgesteld dat
deze formule niet echt aantrekkelijk is voor de jongeren. Er wordt dan ook gezocht
naar alternatieven om deze adviesraden een boost te geven.
In Evere werd door de jongeren zelf een bevraging georganiseerd van de jeugd, dit
gebeurde onder de naam ‘jeugdraad’. Het doel van de bevraging was om leemtes
vast te stellen en op basis hiervan ‘informeel’ advies te geven aan het bestuur. De
jeugdraad is daar dus nog niet geformaliseerd en geïnstalleerd als officiële adviesraad
van het lokaal beleid. De jongeren hopen door hun acties naamsbekendheid te
verwerven bij de jeugd van de gemeente en op termijn te kunnen groeien naar een
meer formeel adviesorgaan. In Sint-Pieters-Woluwe en Vorst is de situatie
vergelijkbaar.
In Ukkel werd in maart 2014 een “Gemeenteraad voor de jeugd” opgericht. Die
“Gemeenteraad voor de jeugd” kon in oktober 2014 al enkele concrete voorstellen
voorleggen aan de echte gemeenteraad. Deze werking zal ook in de toekomst worden
verdergezet. In Watermaal-Bosvoorde wordt op een zelfde projectmatige manier werk
gemaakt van een grotere betrokkenheid van jongeren bij het gemeentelijk beleid.
In Sint-Lambrechts-Woluwe is er voorlopig enkel een Franstalige jeugdraad actief,
voor jongeren van 14 tot 18 jaar. Een Nederlandstalige jeugdraad geraakt hier niet
echt opgestart. Een verhoging van de leeftijd zou hier een oplossing kunnen bieden.
Op deze vraag gesteld door onder andere VVJ, het jeugdhuis en de scouts, kwam tot
nu toe echter nog geen antwoord.

In Koekelberg en Sint-Agatha-Berchem wordt momenteel een grootschalige
bevraging over het jeugdbeleid georganiseerd bij jongeren. In de laatste gemeente
verloopt deze echter in het Frans.
Zowel in Etterbeek, Sint-Gillis als Oudergem zijn er prille plannen om te investeren in
jeugdparticipatie, maar is men momenteel nog zoekende naar de gepaste
methodieken. Extra ondersteuning is hier dus zeker meer dan welkom.
2. De promotie van de jeugdraden binnen de verschillende gemeenten gebeurt veelal
door de gemeentebesturen en jongeren zelf. Men gebruikt hiervoor o.m. flyers en
affiches, maar steeds meer vervullen de sociale mediakanalen hierbij een belangrijke
rol. De meeste jeugdraden/-initiatieven beschikken over een facebookpagina of
community waarop events worden aangemaakt en gedeeld, informatie wordt
verspreid …
3. De opvolging van de adviezen van de jeugdraden behoort, net zoals in Vlaanderen,
tot de gemeentelijke autonomie.
4. De samenstelling van de jeugdraden is zeer divers en verschillend van gemeente tot
gemeente. In tegenstelling tot Vlaanderen– waar veelal het jeugdwerk de jeugdraden
bevolkt - zijn de jeugdraden in het Brusselse voornamelijk samengesteld uit
individuele jongeren. Enkel in Jette en Anderlecht heeft men een jeugdraad waar
vertegenwoordigers van het jeugdwerk zitten. Alle andere projecten/jeugdraden
bestaan uit individuele jongeren. Uiteraard heeft ook het gegeven of het om louter
Nederlandstalige dan wel tweetalige initiatieven gaat, ook zijn impact op het
diversiteitgehalte van de raden.
5. Het lokaal jeugdbeleid, zoals het door Vlaanderen wordt gestimuleerd en
ondersteund, richt zich in Brussel in de eerste plaats op de financiering van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie. De VGC legt Vlaanderen vijfjaarlijks een
jeugdbeleidsplan voor, dat mede tot stand kwam door inspraak en betrokkenheid van
Brusselse jongeren en jeugdverenigingen, vertegenwoordigd door de Jeugdraad van
de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De VGC streeft ernaar om de Nederlandstalige
jeugdraden zoveel mogelijk afgespiegeld te hebben in de eigen jeugdraad. Bij de
installatie van deze jeugdraad werd er dan ook ruim promotie gemaakt bij
verenigingen, gemeenschapscentra en gemeentelijke contactpersonen.
Tijdens de vorige legislatuur ontving vzw Karuur/VVJ een subsidie van 40.000 euro
om ondersteuning te bieden aan Brusselse jeugdraden of gemeentelijke diensten met
een aanbod voor kinderen en jongeren. Dit gebeurde onder andere door
jeugdconsulenten en/of schepenen bevoegd voor jeugdbeleid op regelmatige
tijdstippen samen te brengen rond lokale jeugdbeleidsthema’s, door het verzamelen
en verspreiden van good-practices om Brusselse gemeentebesturen te inspireren en
jeugdactoren te informeren over innovatieve ideeën. Ook een aangepast
vormingsaanbod voor lokale besturen in Brussel werd uitgewerkt en er werd een
aanspreekpunt voor lokaal jeugdbeleid en lokale participatie in Brussel uitgebouwd.
De projectmedewerker van VVJ die deze specifieke opdracht vervult en hierdoor veel
contacten heeft met Brusselse jongeren en gemeentebesturen, is ook lid van de
jeugdraad van de VGC. Ik bekijk momenteel samen met collega Pascal Smet,
bevoegd voor jeugdbeleid binnen de VGC, hoe deze ondersteuning van vzw
Karuur/VVJ met het oog op nog meer participatie van jongeren op gemeentelijk
niveau, verder kan gezet worden.

