JEUGD
(BRENGT) RAAD
EEN PARTICIPATIEF ALTERNATIEF!

INLEIDING
Commissie Jeugdbeleid

Deelnemen aan het beleid van de stad of gemeente is een must om kinderen en jongeren een stem te geven over de plaats
waar ze leven, wonen en spelen. Maar ook om te waken over regels en wetten die het (lokaal) bestuur opstelt. Deze
brochure heeft de bedoeling Chirogroepen in te lichten over het belang van een jeugdraad, maar ook om je te tonen waarom
participeren aan het beleid zo belangrijk is. Een jeugdraad is meer dan een raad die advies geeft over het beleid. Hij brengt
jongeren en lokaal jeugdwerk samen, en zet jongeren er ook toe aan om verder te denken dan de eigen Chirocontext.
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Met de leiding heb je vast al ontdekt dat Chiro meer is dan elke zaterdag- of zondagnamiddag
een superleuke activiteit uitwerken en in de zomer een fantastisch kamp in elkaar boksen. Om
die zaken mogelijk te maken, zijn er namelijk heel wat andere factoren nodig. Lokalen om in
te spelen als het regent, bijvoorbeeld. Ruimte in de buurt van je lokalen die aangepast is aan
de noden van de leden en andere kinderen en jongeren. Veilige en kindvriendelijke wegen
om met de fiets, per bus of te voet naar de Chiro te komen. Een vrachtwagen om je materiaal
naar de kampplaats te brengen. Verder heeft elke Chirogroep wat centen nodig. Misschien
organiseren jullie hiervoor wel een fuif en hebben jullie daarvoor een geschikte locatie
nodig. Of jullie merken dat er voor sommige kinderen in jullie gemeente te veel financiële en
andere drempels zijn om naar de Chiro te komen. Én natuurlijk willen we dat die drempels
verdwijnen, want de Chiro is er voor iedereen.
Bij al die zaken is de kans groot dat je in aanraking komt met
een belangrijke speler: het gemeente- of stadsbestuur. Zij
nemen belangrijke beslissingen die invloed hebben op de
jeugd en de jeugdverenigingen in hun gemeente of stad.
Dat noemen we het lokaal jeugdbeleid. Waarschijnlijk
heb jij ook een mening over die beslissingen, als leiding
van de Chiro of gewoon als jongere én inwoner van je
stad of gemeente. Je kunt die mening laten horen aan je
lokaal bestuur, of beter nog, meedenken en meewerken
aan oplossingen voor bepaalde problemen en zelfs mee
beslissen. Alle initiatieven die dat mogelijk maken,
noemen we lokale participatie. Je bouwt samen met
anderen aan het beleid, waardoor je dus mee participeert
voor een jeugdvriendelijke gemeente.

Chirojeugd Vlaanderen ziet
participatie als een basisrecht
voor elk kind en elke jongere,
waarbij ze vrij hun mening
mogen en durven uiten,
kunnen deelnemen aan
participatieprocessen op
jongerenmaat en input
kunnen geven aan een
organisatie of bestuur zonder
daarbij afgerekend te worden
op hun mening. Participatie
mogelijk maken betekent
bovendien dat je rekening
houdt met de eigenheid van
elk kind en elke jongere.

Met steun van de Vlaamse overheid
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MANIEREN OM TE PARTICIPEREN AAN HET BELEID
De bekendste manier om te participeren is ongetwijfeld de jeugdraad. De kans is groot
dat je hier al van hebt gehoord, en dat er al iemand van je Chirogroep (of misschien wel
jijzelf?) naar de vergaderingen van de jeugdraad gaat. In veel gemeenten vinden behalve
vertegenwoordigers van de verschillende jeugdverenigingen echter weinig jongeren de weg
naar de jeugdraad. Dat is jammer, want zo wordt de stem van jongeren die niet aangesloten
zijn bij een jeugdvereniging te weinig verkondigd of gehoord. Gelukkig ontstaan er de
laatste jaren meer en meer alternatieve participatievormen. We bespreken hieronder eerst
de werking van de jeugdraad met bijbehorende do’s en don’ts en gaan daarna dieper in op
alternatieve participatievormen.

DE JEUGDRAAD

De jeugdraad is een officieel adviesorgaan. Het is de spreekbuis die binnen de stad of
gemeente opkomt voor kinderen, jongeren en het jeugdwerk. Zo vertolkt de jeugdraad hun
stem naar het gemeentebestuur.

IS PARTICIPATIE BELANGRIJK VOOR JE CHIROGROEP?

Zoals uit de voorbeelden hierboven bleek, heeft het lokaal bestuur een grote invloed op de
werking van je Chirogroep en het leven van alle kinderen en jongeren in je gemeente of stad.
Het is immers het gemeentebestuur dat beslist over de aanleg van een nieuw speelplein of
de goedkeuring van een subsidiedossier. Door middel van participatie kun je zelf mee wegen
op beslissingen, maar weet een gemeentebestuur ook beter wat er leeft en wat de noden
zijn van de inwoners van de gemeente. Op basis daarvan kunnen ze betere beslissingen
maken. Participatie aan het beleid is dus een win-win voor zowel het gemeentebestuur als
alle inwoners van de gemeente. Daarom is het belangrijk dat er genoeg mogelijkheden
tot participatie zijn in je gemeente of stad. Participatie gaat bovendien verder dan doelen
proberen te bereiken die een rechtstreekse uitwerking hebben op je Chirogroep, zoals
subsidies binnenhalen of ervoor zorgen dat je leden meer groene speelruimte hebben rond
de lokalen. Een Chirogroep leeft namelijk niet op een eiland, maar maakt deel uit van
een gemeenschap en bouwt hier ook aan mee. Waarom niet ijveren voor meer subsidies
voor de jeugd in het algemeen, in plaats van enkel voor jouw Chirogroep? Waarom bij het
ijveren voor meer groen in de gemeente niet aan alle kinderen en jongeren denken, en niet
enkel aan jouw eigen leden?
Soms denk je misschien weleens dat leiding niets weet over jeugdbeleid. Je onderschat jezelf.
Een leidingsploeg is elke week bezig met kinderen en jongeren, die rondlopen, ravotten en
bewegen in de gemeente. De signalen die je met de leiding krijgt van kinderen (bv. dat het
onveilig is op de fiets naar school of dat er geen speelterrein is in de wijk) kun je gemakkelijk
vertalen naar het beleid. Leiding is een perfecte brug tussen wat er leeft bij kinderen en
jongeren in de Chiro en het beleid, naast je eigen ideeën en bekommernissen die je hebt als
jongere in de gemeente. Kortom, je hebt niet alleen een signaalfunctie, je bent ’de expert’
in jeugdzaken. Het zou zonde zijn om met al die informatie niets te doen. Verder in deze
brochure leggen we je uit op welke manieren je kunt participeren aan het jeugdbeleid van je
stad of gemeente.
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Wist je dat je in sommige
gemeenten meer of minder
subsidies krijgt naargelang
je al dan niet aanwezig bent
op de jeugdraad? Dat is
nochtans bij wet verboden.
Hoewel het geld mooi
meegenomen is, mag dat
natuurlijk nooit de – enige
– drijfveer zijn om te gaan.
Het is belangrijk dat je
naar de jeugdraad gaat om
kinderen en jongeren te
vertegenwoordigen en hun
belangen te verkondigen. Jij
bent de spreekbuis voor de
leden en leiding van jouw
Chirogroep, maar ook van
andere kinderen en jongeren
in je gemeente.

TAKEN
Een manier om de stem van de jeugd te vertolken is door
een advies te geven aan het gemeentebestuur. Dat kan
op verzoek van het gemeente- of stadsbestuur, maar ook
op eigen initiatief. Adviezen kunnen gaan over subsidies
voor het jeugdwerk, fuifruimte, skate-infrastructuur,
speelbossen, jeugdhuizen, fietspaden, aanplakborden,
speelruimte, reglementen voor jeugdwerk en zoveel
meer. Een advies heeft als doel dat de jeugdraad zo het
beleid van het gemeentebestuur kan beïnvloeden.
Het college van burgemeester en schepenen moet
trouwens aantonen dat ze advies vragen aan de
jeugdraad over alle aangelegenheden die betrekking
hebben op het jeugdbeleid. Dat geldt ook bij de opmaak
van het meerjarenplan.

Een gemeente die haar
politiereglement aanpast en
GAS-boetes wil geven aan
minderjarigen is dus verplicht
om over dat reglement advies
te vragen aan de jeugdraad en
kinderen en jongeren hierin een
stem te geven.
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Hoe zo’n advies eruitziet, verschilt van jeugdraad tot jeugdraad. Dat kan gaan van een
doorlopende tekst tot een filmpje of fotocollage. Belangrijk is wel dat je de boodschap op
een duidelijke en professionele manier weergeeft, om je impact te vergroten.
Wanneer een gemeentebestuur beslist om een advies
van de jeugdraad niet te volgen, moeten ze uitleggen
waarom.
Een jeugdraad kan nog meer doen dan enkel en alleen
advies geven. Afhankelijk van het engagement en het
aantal jongeren in de jeugdraad kun je meer of minder
dingen doen:
oo Mee de richting bepalen voor de beslissingen over
jeugdthema’s
oo De stem van kinderen, jongeren en jeugdwerk laten
horen in dingen die hen aanbelangen
oo Activiteiten en acties organiseren, bv. via een
participatiespel de mening van kinderen en jongeren
verzamelen over mobiliteit, aandacht vragen
voor meer speelruimte door te gaan spelen in het
gemeentehuis, enz.

Elk lokaal bestuur moet
om de zes jaar een meerjarenplan opstellen. Hierin
leggen ze de grote lijnen van
het beleid voor de komende
jaren vast. Elk jaar evalueert
het gemeentebestuur dat
meerjarenplan en voeren ze
aanpassingen uit waar nodig.
Het meerjarenplan bestaat
uit een inhoudelijk (de beleidsnota) en een financieel
gedeelte (de financiële nota).
De beleidsnota bevat de prioritaire beleidsdoelstellingen
die het bestuur naar voren
schuift. (bron: VVSG)

Om meer aandacht te vragen voor het
jeugdopbouwwerk ondernam de jeugdraad van
Zelzate actie. Met een honderdvijftigtal
jongeren zakten ze af naar het gemeentehuis
om de nakende besparingen aan te kaarten.
Verschillende jongeren namen tijdens de
vergadering het woord. Sommigen van hen
brachten zelfs een rapnummer met aangepaste
tekst om hun eisen nog meer kracht bij te
zetten. Door die opvallende actie kwam het
gemeentebestuur gedeeltelijk terug op de
beslissing en draaiden ze een deel van de
besparingen terug.
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SAMENSTELLING

STRUCTUUR

In de jeugdraad kunnen jongeren zitten die afgevaardigd zijn door hun (jeugd)vereniging,
maar ook jongeren die gewoon geïnteresseerd zijn in het jeugdbeleid van de stad of gemeente
waarin ze wonen.

De jeugdraad hoeft geen bepaalde structuur te hebben. De beste jeugdraad is er een voor en
door jongeren, en die functioneert op een manier die de leden zelf het beste vinden.
Veel jeugdraden kiezen nog vaak voor een dagelijks bestuur om vergaderingen voor te
bereiden en activiteiten uit te werken, en een algemene vergadering waar alles besproken
wordt. Sommige jeugdraden richten werkgroepjes of deelraden op, bijvoorbeeld een
jeugdwerkraad of een werkgroep die een thema inhoudelijk verder uitspit.
In een jeugdraad heb je meestal een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester
(allemaal m/v/x, natuurlijk).

Je hoeft geen inwoner te
zijn om deel te nemen aan de
jeugdraad, zolang de vereniging die jij vertegenwoordigt
maar actief is in de gemeente.
Als je in Meerhout woont,
maar in de Chiro van Geel
zit, is het dus helemaal geen
probleem om in Geel naar de
jeugdraad te gaan.

Wist je dat het wettelijk
vastgelegd is dat je niet meer
dan 2/3 mannen of meer
dan 2/3 vrouwen in een
adviesraad mag hebben?
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Het is perfect mogelijk dat je jeugdraad enkel bestaat uit
jeugdwerkafgevaardigden of volledig uit onafhankelijke
geïnteresseerde jongeren. Een mix is de beste keuze.
Bovendien is het belangrijk dat de jeugdraad een
afspiegeling is van de jongeren in je gemeente. Zorg
daarom voor evenwichtige verhoudingen op het
gebied van geslacht, culturele achtergrond, leeftijd,
enz. Zo heeft de jeugdraad een duidelijker beeld van
wat er leeft bij álle kinderen en jongeren in de gemeente.
Meestal is de minimumleeftijd 16 en de maximumleeftijd
30 jaar, maar dat verschilt van jeugdraad tot jeugdraad.
Aspi’s kunnen dus als individuele jongere lid zijn van de
jeugdraad.
Iemand die verkozen is in de gemeenteraad of een
politieke taak uitoefent binnen de gemeente is een
politiek mandataris. Die mensen mogen aanwezig
zijn op de jeugdraad, maar hebben er geen stem. Dat
is bijvoorbeeld een gemeenteraadslid, een OCMWraadslid, een lid van de personeelsdienst, enz.
Politieke jongerenverenigingen mogen aanwezig
zijn op de jeugdraad en hebben wel stemrecht. De
Vlaamse overheid moet hen wel erkend hebben als
jeugdwerkinitiatief.

Om te weten hoe je optimaal inspraak kunt hebben of om te weten wie je het beste
kunt aanspreken bij een bepaalde vraag, is het handig voor jezelf en buitenstaanders om
de structuur van je eigen jeugdraad te kennen. Die kun je meestal vinden in de volgende
documenten:
oo De statuten van de jeugdraad. Die gaan over de structuur van de jeugdraad en
worden goedgekeurd door het gemeentebestuur.
oo Het huishoudelijk reglement gaat over de interne werking van de jeugdraad. Dat
document beschrijft vooral de onderlinge taakverdeling of afspraken. Hierin heeft het
gemeentebestuur geen stem.
oo De afsprakennota gaat dan weer over de relatie tussen het gemeentebestuur, de
jeugddienst en de jeugdraad. Hierin worden bijvoorbeeld adviestermijnen vastgelegd.
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DE VOORDELEN VAN DE JEUGDRAAD VOOR JOUW CHIROGROEP
Aanwezig zijn in een jeugdraad biedt heel wat voordelen voor jouw Chirogroep.
1. Breder netwerk
Leer de verenigingen en andere in jeugdbeleid geïnteresseerde jongeren uit jouw gemeente
kennen! Wat leeft er bij hen? Voor welke thema’s kun je de handen in elkaar slaan? Door actief
deel te nemen aan de jeugdraad kunnen jongeren en jeugdverenigingen elkaar beter leren
kennen, uitwisselen en ervaringen delen. Zo staat de jeugd samen sterk!
2. Extra info
Heel wat Chirogroepen weten niet waarvoor ze allemaal bij hun gemeente kunnen
aankloppen. Via de jeugdraad krijg je daar een duidelijk beeld van. Heb je een vraag over iets
wat er gaande is in de stad? Geen betere plaats om op die vraag een antwoord te krijgen dan
op de jeugdraad!
3. Drukkingsmiddel
Het gemeentebestuur kan adviezen die van de jeugdraad komen in principe niet zomaar
naast zich neerleggen. Stoor jij je aan bepaalde zaken in je gemeente? Loopt er iets niet goed
in de stad? Schrijf er een advies over.
4. Spreekbuis
De jeugdraad is een plaats waar je vrij je mening kunt uiten, maar je geeft er ook je achterban
(de leden bij jou in de Chiro en de kinderen en jongeren in je gemeente) een stem mee. Jij
bent hun spreekbuis en toont dat je opkomt voor wat niet alleen jij, maar ook zij belangrijk
vinden in hun gemeente.

PARTNERS VAN DE JEUGDRAAD
De jeugdraad heeft twee essentiële partners:
oo De schepen van Jeugd neemt samen met het college van burgemeester en schepenen
de beslissingen.
oo De jeugddienst ondersteunt de jeugdraad, informeert hen over het college en bereidt
mee de beleidsbeslissingen voor.
Het is belangrijk voor de jeugdraad om een duidelijk aanspreekpunt te hebben binnen het
gemeentebestuur. Dat is onder meer de taak van de schepen van Jeugd of van de schepen
die jeugd als zijn of haar bevoegdheid heeft.
In de meeste gemeenten is er een jeugddienst en/of een jeugdambtenaar. Soms valt die
jeugddienst onder de diensten Vrije Tijd of Welzijn.
De jeugdambtenaar is een heel belangrijke schakel in het samenspel om tot een goed lokaal
jeugdbeleid te komen. Hij of zij ondersteunt naast jeugdverenigingen ook de jeugdraad.
Daarnaast is die persoon een contactpersoon van het gemeentebestuur, maar wel in dienst
van dat gemeentebestuur. Dat kan soms voor spanningen zorgen.
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WELKE TAKEN KAN IK OPNEMEN BINNEN DE JEUGDRAAD?
Je kunt zelf een punt agenderen of aankaarten. Hoe doe je dat?
Je wilt met jouw Chirogroep een probleem aankaarten specifiek voor jou, relevant voor alle
jeugdverenigingen of voor de hele stad of gemeente. Je kunt dan best vooraf een afspraak
maken met de voorzitter van de jeugdraad en best met de jeugdconsulent erbij. Samen
kunnen zij vooraf bekijken hoe ze het zullen aanbrengen op de jeugdraad, en concrete ideeën
bedenken om alles vlot te laten verlopen.

Wat als de jeugdraad in jouw gemeente niet goed draait?
Soms draait een ploeg weleens wat minder. Dat kan verschillende oorzaken hebben.
Probeer in de eerste plaats het gesprek aan te gaan met de andere jongeren en verenigingen.
Waarom haken ze bijvoorbeeld af? Misschien is het engagement te zwaar, of de agenda
te eentonig. Spreek erover met elkaar, met de voorzitter en de jeugdconsulent. Samen
geraken jullie er vast wel uit.
Toch extra hulp nodig?
oo Gluur eens bij de buren. Hoe pakken naburige gemeenten de werking van de jeugdraad
aan?
oo Verder kun je terecht bij de verschillende koepels die het lokale jeugdwerk ondersteunen.
Die vind je op p. 18-19 in deze brochure.
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Hoe kun je met je Chirogroep participeren in het gemeentelijk beleid?
Als Chirogroep toon je je engagement door iemand of meerdere mensen van de leidingsploeg
af te vaardigen als lid van de jeugdraad. Die afgevaardigden zijn best mensen met goesting
voor beleid. Hiermee bedoelen we iemand die actief deelneemt aan de jeugdraad, en die dat
ziet als een volwaardige taak binnen de leidingsploeg. Die leider of leidster wil namelijk mee
nadenken over wat zijn of haar gemeente kan doen of verbeteren in functie van kinderen en
jongeren.
Hoe bereid je dat voor met je leidingsploeg?
Het is aangeraden om met een vaste afvaardiging te werken. Zo kun je goed opvolgen
wat er gebeurd is op vorige vergaderingen en verder de nodige contacten opbouwen en
onderhouden. Daarnaast is het zinvol om naast de vaste vertegenwoordiger(s) leiding mee te
nemen die thuis is in een thema dat geagendeerd staat. Als bijvoorbeeld het fuifbeleid op de
agenda staat, is het zinvol dat er iemand meegaat die de Chirofuif mee organiseert.
Stuurt de jeugdraad vooraf zijn agenda door naar alle deelnemers en geïnteresseerden?
Bespreek de agendapunten al eens kort op je leidingskring. Het is niet de bedoeling om uren
te discussiëren over de agenda van de jeugdraad maar om met een gezamenlijk standpunt
van jouw Chirogroep naar de eerstvolgende vergadering van de jeugdraad te gaan. Het kan
helpen om de jeugdraad daarom als vast agendapunt op je leidingskring te plaatsen.
Daarnaast is het belangrijk dat je nadien terugkoppelt wat er op de jeugdraad besproken
is. Zo kan de hele leidingsploeg verder brainstormen en discussiëren over de aangehaalde
thema’s en kan de leider of leidster die verantwoordelijk is voor de jeugdraad die mening
vertolken op de volgende vergadering. Hou in het oog dat je de mening van je Chirogroep
vertegenwoordigt op de jeugdraad, maar dat je daar ook buiten kunt treden. De jeugdraad
denkt immers in functie van alle kinderen en jongeren over de stad of gemeente.

Samengevat!
Het ideale jeugdraadslid:
oo is goed voorbereid: Je bekijkt vooraf de agenda van de vergadering, neemt de
documenten erbij en vraagt input aan de leidingsploeg, je VB, enz.
oo toont betrokkenheid: Je volgt de vergadering en maakt dat verbaal en non-verbaal
duidelijk.
oo spreekt: Je zorgt ervoor dat ze je stem gehoord hebben. Je hoeft je niet in alle thema’s
te mengen. Maar niks zeggen doe je beter niet.
oo vraagt tijd: Als de mening van jouw Chirogroep plots gevraagd wordt en je hebt totaal
geen idee wat die is, vraag dan tijd. Desnoods laat je jouw mening later weten, nadat je
ze kon aftoetsen op je leidingskring.
oo is duidelijk: Je kunt gerust je eigen mening geven als je duidelijk maakt dat het om jouw
mening gaat en niet om het standpunt van jouw Chirogroep.
oonoteert: Je schrijft best op welke thema’s je terug meeneemt naar je Chirogroep.

ANDERE VORMEN VAN PARTICIPATIE
Het is belangrijk dat Chirogroepen zichzelf vertegenwoordigen in een bredere maatschappij
en opkomen voor alle kinderen en jongeren in hun leefomgeving. Met de leiding heb
je vaak een beter beeld van hoe kinderen zich voelen in bepaalde omstandigheden of op
verschillende plekken in de stad of gemeente. Waarom zouden we dat niet op tafel kunnen
gooien bij de gemeente door een actie te organiseren of door die kinderen mee een stem
te geven? Kijk dus verder dan je eigen werking, denk aan de belangen van bijvoorbeeld
kinderen en jongeren in de buurt. Hebben zij wel voldoende speelruimte? Kunnen we
beleidsmakers vragen om meer speelruimte te creëren of kunnen we bijvoorbeeld door de
week de Chiroterreinen toegankelijk maken voor kinderen en jongeren uit de buurt?
Daarnaast zitten er allicht nog heel wat andere partners in de buurt die misschien wel dezelfde
noden of problemen ervaren als jullie. Door samen te ijveren voor hetzelfde doel sta je sterker.
Allemaal goed en wel, maar dat vraagt wel heel wat extra tijd en engagement. Bovendien
vraagt participeren voor meer dan enkel de lokale Chirogroep natuurlijk een zekere
verantwoordelijkheid. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid, waar iedere leider en
leidster een stukje van draagt. We willen verder kijken dan onze eigen groep, maar kunnen
natuurlijk niet dé spreekbuis gaan spelen van alles wat en iedereen die met jeugd te maken
heeft in de gemeente. Het belangrijkste is daarom dat we ons allemaal bewust zijn van onze
verantwoordelijkheid, zonder dat we hiervoor de belangen van onze eigen groep moeten
opgeven. Ga daarom op zoek naar gedeelde belangen en vertrek van wat al bestaat.
Chirojeugd Vlaanderen is voorstander van een wisselwerking tussen de jeugdraad en andere
initiatieven. Als in jouw gemeente de jeugdraad goed draait: top. Als dat niet het geval is, is
het belangrijk om na te denken over alternatieve participatievormen. Ook als je jeugdraad
wel goed functioneert, is het interessant om alternatieve participatievormen uit te proberen
om andere jongeren te bereiken
Je kunt de jeugdraad mee warm maken om breder te kijken dan wie er mee aan tafel zit.
Ga samen met de andere verenigingen en de jeugddienst op zoek naar hoe je de jeugdraad
beter kunt organiseren of verken andere manieren van werken. Op die manier betrek
je meer kinderen en jongeren bij het beleid en kun je samen bouwen aan een jeugd- en
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kindvriendelijke gemeente.
Hoewel er nog veel aandacht gaat naar de jeugdraad in zijn huidige vorm hoeft die niet op die
manier te blijven bestaan. Gemeenten kunnen hier creatief mee aan de slag gaan. Daarnaast
bestaan er al heel wat andere vormen van participatie.
Sociale media bieden bijvoorbeeld veel mogelijkheden. Zo kun je heel wat mensen bereiken
die niet naar vergaderingen of infomomenten komen. Daarnaast kun je in het echt, in de
openbare ruimte, kinderen en jongeren kansen geven om hun mening te uiten. Een spel
organiseren, zichtbaar aanwezig zijn in de buurt, dingen doen op een plek die je normaal niet
bereikt, enz.: het zijn maar enkele van de vele mogelijkheden.
Hieronder geven we enkele voorbeelden ter inspiratie.

Zowel beleidsdenkers als organisatoren van evenementen komen aan hun trekken. Elk jaar
organiseert de jongerenraad een of meerdere laagdrempelige evenementen voor jongeren.
Meer info op kabinetj.be.

LOMAP
Lomap is een smartphone-app en fotografietool waarmee vooral
kinderen en jongeren op een leuke en intuïtieve manier, door
kleurcodes en icoontjes toe te voegen, hun mening kunnen geven over
een buurt of stad. Wat vinden zij van het nieuwe plein in de buurt, van
de wijk achter het jeugdhuis of de school? Via die fotoapplicatie geven ze in woord en vooral
beeld hun visie op wat zij goed vinden aan hun buurt, maar ook op wat zij als pijnpunten of
problemen ervaren. Daar kunnen jeugdraden of beleidsmakers dan mee aan de slag.
Meer info op lomap.be.

JONGGEZEGD.BE
Via jonggezegd.be kunnen steden en gemeenten hun jongeren
inspraak geven in het beleid. Het einddoel van de website is
de betrokkenheid van jongeren bij hun gemeente verhogen.
De
tool
laat
enerzijds
jongeren
toe
om
zelf
hun
onderwerpen en items aan te brengen, anderzijds kunnen
de gemeenten ook zelf vragen en thema’s naar voren schuiven.
Jonggezegd.be staat niet op zich, het is een aanvulling op eventuele instrumenten of
momenten die de gemeente al organiseert om jongeren te laten participeren. Het moet
de gemeente een extra dimensie geven om te bespelen. Vraag via jouw jeugddienst dat de
gemeente zich registreert en je kunt meteen aan de slag!
Meer info op jonggezegd.be.

KABINET J
Kabinet J, de hervormde jeugdraad van Leuven, bestaat uit een twintigtal 16- tot 25-jarigen
die alles zelf in handen hebben. De jongerenraad zet trajecten op met als doel alle Leuvense
jongeren te betrekken bij het beleid van de stad. Die trajecten monden uit in gedragen
adviezen over allerlei thema’s. Hiervoor spreekt Kabinet J jongeren aan die een specifieke
interesse en/of expertise hebben binnen zo’n thema. Er zijn al adviezen geschreven over
jongerenevenementen in de zomer en verkeersveiligheid in de stad.
In tegenstelling tot een klassieke jeugdraad vertrekt Kabinet J vooral vanuit individuele
jongeren. Die werking is dus minder gericht op groepen. Bovendien bestaat het kabinet
uit verschillende deelwerkingen, waarbij jongeren een langdurig of een kort en intensief
engagement opnemen.
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OOR
OOR is een initiatief van de stad Antwerpen om kinderen, tieners en jongeren te betrekken bij
het beleid en hun inspraak te verzekeren over projecten die hen aanbelangen, zowel van de
stad als van de districten. Dat kan gaan van een nieuw speelterrein dat aangelegd wordt of de
bouw van een jeugdcentrum tot evaluaties van buurten en pleinen.
Meer info op oor.antwerpen.be.

ORGANISEER EENS EEN JEUGWEEK
De gemeente Beerse organiseert tijdens de herfstvakantie een jeugdweek. Naast een leuke
invulling voor de vakantiedagen van kinderen en jongeren heeft de jeugdweek tot doel
om kinderen en jongeren die nog
niet deelnemen aan het jeugdwerk te
laten kennismaken met de plaatselijke
jeugdverenigingen.
De jeugdweek
start met een gezamenlijke activiteit
voor iedereen, de rest van de dagen
vullen de jeugdverenigingen in.
Voor de gezamenlijke startactiviteit
wordt een werkgroep opgericht en
de jeugdverenigingen organiseren de
activiteiten met ondersteuning van
de jeugddienst. De evaluatie gebeurt
op de algemene vergadering van de
jeugdraad.
De jeugdverenigingen
dragen het project.
Meer info op jeugdraadbeerse.be.
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CARAVAN OP DE SPEELPLAATS
Met een gepimpte caravan trekken de jeugddienst en jeugdraad van Beveren naar lagere
scholen in de gemeente. In de caravan kunnen de kinderen hun ideeën over het jeugdbeleid
in de gemeente vertellen aan de begeleiding. De jeugddienst neemt die ideeën mee naar het
beleid. De caravan is daarnaast inzetbaar op andere evenementen.
Meer info op jonginbeveren.be.

ZEG JE GOESTE
In het kader van Goe Gespeeld (goegespeeld.be) organiseerde de gemeente Houthulst bij
kinderen inspraakprojecten onder de naam ‘Zeg je goeste’, over de herinrichting van de
speelruimtes. De bevraging maakte onder andere gebruik van de inspraaktool Picto Play,
grondplannen en (lucht)foto’s van de huidige toestand. In verschillende groepjes konden de
kinderen te kennen geven wat voor hen de ideale speelruimte is. Die ideeën werden vertaald
in inplantingsplannen die via Facebook teruggekoppeld werden naar de buurtbewoners.
Nadien voerde de gemeente die plannen effectief uit. De officiële heropening van de
speelruimtes gebeurde met een buurtfeest.
Meer info op houthulst.be.
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KARUUR BXL

Voor Chirogroepen in Brussel is er specifieke ondersteuning voor jeugdparticipatie onder
Karuur BXL.
Website: karuur.brussels
Facebook: facebook.com/KaruurBXL

DE VLAAMSE JEUGDRAAD

WIE KAN JOU ALLEMAAL HELPEN BIJ VRAGEN OVER PARTICIPATIE?
DE COMMISSIE JEUGDBELEID

De commissie Jeugdbeleid is de nationale vrijwilligersploeg van de
Chiro die zich inzet om lokale groepen, gewesten en verbonden zo
goed mogelijk te ondersteunen en te informeren over alles wat met
jeugdbeleid te maken heeft:
Commissie Jeugdbeleid
oo Jeugdraden & lokale participatie
oo Lokalen, waaronder vzw-structuur, brandveiligheid, enz.
oo Fuifbeleid, waaronder Sabam en Billijke Vergoeding, security, andere reglementen, enz.
oo Andere relevante jeugdbeleidsthema’s, bijvoorbeeld GAS, het meerjarenplan, enz..

WAT DOET DE COMMISSIE JEUGDBELEID?

De Vlaamse Jeugdraad is de officiële adviesraad van de Vlaamse Regering voor alle domeinen
die kinderen, jongeren en hun organisatiesin Vlaanderen aanbelangen. Zij zorgen ervoor
dat de stem van kinderen en jongeren tot bij beleidsmakers reikt en verdedigen de belangen
van jeugdwerkorganisaties in Vlaanderen en Europa.
Website: vlaamsejeugdraad.be
Facebook: facebook.com/vlaamsejeugdraad

INTERESSANTE BROCHURES
Ben je geprikkeld en op zoek naar meer interessante informatie over participatie en de
jeugdraad? Lees dan zeker deze brochures en boeken.

oo We beantwoorden vragen van Chirogroepen via onze aanspreekpunten
Lokalen en
Commissie Jeugdbeleid
Jeugdbeleid.
oo We werken ondersteuningsacties uit voor groepen voor hun lokalen.
oo We geven op (hoofd)animatorcursussen, gewest- en verbondsavonden vorming over
lokalen, fuiven, de jeugdraad en jeugdbeleid.
oo We informeren groepen via artikels in onze nieuwsbrief, Dubbelpunt en op de website.
oo We volgen alle relevante regelgeving op waar Chirogroepen mee te maken kunnen hebben.
oo We vertegenwoordigen de grote Chiro op plaatsen waar mensen het jeugdbeleid ‘maken’.
Website: chiro.be/commissiejeugdbeleid
Facebook: facebook.com/commissiejeugdbeleid
E-mail: jeugdbeleid@chiro.be

VERENIGING VLAAMSE JEUGDDIENSTEN VZW (VVJ VZW)

VVJ neemt de ondersteuning van jeugdraden voor haar rekening. Dat betekent ondersteuning,
vormingssessies en begeleiding die je ook al bij Karuur kon vinden.
Website: vvj.be/jeugdraad
Facebook: facebook.com/vvjjeugdparticipatie
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‘Basisboekske’ is de beste handleiding om te weten hoe een jeugdraad exact werkt en draait.
‘Strak Plan!’ gaat over hoe je jouw stempel kunt drukken op het meerjarenplan en de BBC.
Wil je beide brochures graag ontvangen? Surf naar chiro.be/brochures om ze gratis te
bestellen of mail je contactgegevens en de naam van je groep naar info@chiro.be.
Ben je op zoek naar andere handige participatietools? Check dan vvj.be/participatietools.
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