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Advies: Voorstel aankoop materiaal 
audiovisuele uitleendienst Werkhaven 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Naam adviesorgaan: Jeugdraad stad Antwerpen  
 
De jeugdraad van de stad Antwerpen bestaat uit de som van de negen districtsjeugdraden: 
Antwerpen, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, 
Merksem, Wilrijk. 

 
De jeugdraad heeft als opdracht om de betrokkenheid en de inspraak te verzekeren bij het beleid 
van 
* kinderen van 6 tot en met 9 jaar 
* tieners van 10 tot en met 14 jaar 
* jongeren van 15 tot en met 26 jaar 
* jeugdverenigingen met personen van 6 tot en met 30 jaar 
door zoveel mogelijk kinderen, tieners, jongeren en jeugdverenigingen hun mening te laten geven, 
op basis waarvan een gefundeerd advies opgesteld wordt. 
 
De jeugdraad vult deze opdracht in volgens 4 stappen: 

1. De districtsjeugdraad beslist om wel of niet op de adviesvraag in te gaan. Dit doen de leden 
van de jeugdraad door na te gaan of de adviesvraag relevant is voor het belang van 
minstens 1 van de 4 bovengenoemde doelgroepen. 

2. De districtsjeugdraad kiest een geschikte aanpak om de relevante doelgroepen te 
betrekken. 

3. De districtsjeugdraad kiest een geschikte aanpak om het advies te schrijven. 
4. De districtsjeugdraad geeft een akkoord aan de jeugdconsulent voor het agenderen van het 

advies op het districtscollege en de districtsraad of op het college en de gemeenteraad. 
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Advies voor: Werkhaven VZW 
 
Onderwerp van de adviesvraag: aankoopvoorstellen van de uitleendienst van Werkhaven VZW 
 
Datum ontvangst adviesvraag door het adviesorgaan: 12 december 2014 
 
Adviestermijn: 6 weken  
 
Datum advies: 22 januari 2015 
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1. Reden advies 
 
De stad Antwerpen heeft een overeenkomst met vzw Werkhaven voor het uitbaten van een 
uitleendienst met audiovisueel materiaal. De uitleendienst is in de eerste plaats bedoeld voor 
Antwerpse jeugdverenigingen en Antwerpse jongeren. De uitleendienst bevat voornamelijk audio 
materiaal, licht, video, … 
Jaarlijks investeert Werkhaven vzw ongeveer 30.000 euro in het vervangen van versleten/verouderd 
materiaal en in het aankopen van nieuw materiaal. 
 
Om er zeker van te zijn dat het materiaal dat aangekocht zal worden, afgestemd is op de noden van 
jongeren en het jeugdwerk, wordt een voorstel van aankooplijst ter advies voorgelegd aan de 
jeugdraad stad Antwerpen.  
 
Dit voorstel kwam als volgt tot stand: 

 Werkhaven VZW onderzocht de ontleningen van het afgelopen jaar (2014). 
o Materiaal dat niet beschikbaar was omdat er meer vraag was dan aanbod, werd 

eerst opgenomen in de lijst 3.1. 

 Werkhaven VZW organiseerde in samenwerking met de met de jeugddienst stad Antwerpen 
een inspraakperiode van 1 september tot en met 26 november 2014. 

o Via het digitaal inspraakinstrument Oor konden: 
  de leden van alle jeugdverenigingen van de stad Antwerpen hun mening 

geven tijdens de subsidieavond van de stad Antwerpen in september 2014 
 alle gebruikers die bij de uitleendienst kwamen direct hun mening geven 

door de bevraging in te vullen.  
o De resultaten van dit inspraakproject staan in de bijlage: 

 Zie document: ‘inspraakdossier_uitleendienst_werkhaven.docx’ 
 Deze materialen werden als tweede reeks toegevoegd aan het voorstel. 

 
Meer info over de uitleendienst: www.uitleen.be 
 

  

http://oor.antwerpen.be/
http://www.uitleen.be/
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2. Gegevens adviesverloop 
 
In dit deel staat wie betrokken was en hoe het advies tot stand kwam. We schrijven dit om op een 
transparante manier kenbaar te maken aan het college en/of gemeenteraadraad hoe het advies tot 
stand kwam. 
 

2.1 Hoe verliep het adviesproces? 
 
Hieronder vindt u kort het adviesverloop van deze adviesvraag, gevolgd door het advies.  
De nieuwe jeugdraad van de stad Antwerpen bestaat uit de som van de negen districtsjeugdraden. 
Doordat niet alle districtsjeugdraden al erkend zijn door hun districtsraad op het ogenblik van de 
adviesvraag volgens het nieuwe werkkader voor inspraak en adviesraden is er geen conferentie van 
de districtsjeugdraden. Daarom nam elke districtsjeugdraad apart een beslissing om in te gaan op de 
adviesvraag.  

 De adviesvraag werd doorgemaild naar alle districtsjeugdraden door de jeugdconsulenten.  

 Een jeugdconsulent deed nadien het redactioneel werk om alle gegeven adviezen over de 
wijzigingen te bundelen tot een overzichtelijk document. 

 
Volgende districtsjeugdraden vonden de adviesvraag wel relevant voor het belang van kinderen, 
tieners, jongeren en jeugdverenigingen en vond de tijd om en advies te geven: 

 Districtsjeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo 
o De districtsjeugdraden kwamen tot deze beslissing tijdens een bijeenkomst van de 

jeugdraad. 

 Districtsjeugdraad Merksem 
o De districtsjeugdraad Merksem kwam tot deze beslissing tijdens de jeugdraad van 18 

december 2012. 

 Districtsjeugdraad Ekeren 
o Alle materialen van beide lijsten zijn overlopen op basis van een naam+ een foto+ een 

woordje uitleg. Alle leden van de jeugdraad gaven hun mening over het materiaal, is 
het al dan niet nuttig? Is het een meerwaarde? Is het beter dan een gelijkaardig 
materiaal dat ook aan bod kwam?  

o Op basis daarvan werd het materiaal groen of rood gekleurd.  
 Groen = grote meerwaarde,  
 rood= geen meerwaarde,  
 kakigroen= ok maar er is gelijkaardig materiaal in de lijst dat beter is. Ook de 

bedenkingen werden hierbij verwoord. 

 Districtsjeugdraad Wilrijk 
o De jeugdraad van Wilrijk heeft deze adviesvraag besproken op het overleg van 

maandag 19 januari. 

 Districtsjeugdraad Deurne 

 Districtsjeugdraad Hoboken 
 
Volgende districtsjeugdraden gaven geen antwoord of ze de adviesvraag al dan niet relevant 
vonden voor het belang van kinderen, tieners, jongeren en jeugdverenigingen en gaven geen 
advies: 

 Districtsjeugdraden Antwerpen, Borgerhout, Berchem. 
o In district Antwerpen is tot op heden nog geen districtsjeugdraad actief. 
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2.2 Gegevens van de adviesgevers. 
 
In totaal werkten 75 personen van 16 tot en met 30 jaar mee aan dit advies. 
 

2.2.1 Geslacht 

In deze tabel staat het aantal meisjes/vrouwen en jongens/mannen die advies gaven.  
 

geslacht 

gender aantal  % 

meisje 27 36% 

jongen 48 64% 

onbekend 0 0% 

totaal 75 100% 

 

2.2.2 Leeftijd 

In onderstaande tabel staan de bevraagden ingedeeld volgens 5 leeftijdsgroepen. Het is te beperkt 
om in te delen twee groepen: ‘volwassenen’ en ‘niet-volwassenen’. De verschillende leeftijdsgroepen 
van jeugd hebben verschillende noden en behoeften. Dit heeft onder andere te maken met de 
cognitieve en biologische ontwikkeling en externe factoren zoals type opvoeding en omgeving. 
Daarom wordt er nagegaan hoe de aantallen zich verhouden bij de bevraagden. De leeftijdsgroepen 
van de jeugd zijn ingedeeld volgens de cognitieve en biologische ontwikkeling van deze groepen. 
 

leeftijdsgroepen 

groepen aantal percentage 

kleuters van 1 tot en met 5 jaar 0 0% 

kinderen van 6 tot en met 9 jaar 0 0% 

tieners van 10 tot en met 14 jaar 0 0% 

jongeren van 15 tot en met 26 jaar 31 42% 

personen van 27 tot en met 30 jaar 4 5% 

onbekend 40 53% 

totaal 75 100% 

 
In deze tabel staan de specifieke aantallen per leeftijd van de adviesgevers. 
 

Hoe oud ben je? 

leeftijd aantal % 

onbekend 40 53% 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 0 0% 

5 0 0% 

6 0 0% 

7 0 0% 

8 0 0% 

9 0 0% 
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10 0 0% 

11 0 0% 

12 0 0% 

13 0 0% 

14 0 0% 

15 0 0% 

16 1 1% 

17 2 3% 

18 1 1% 

19 4 5% 

20 8 11% 

21 6 8% 

22 4 5% 

23 2 3% 

24 2 3% 

25 1 1% 

26 0 0% 

27 1 1% 

28 1 1% 

29 0 0% 

30 2 3% 

totaal 75 100% 

 

2.2.3 Woonplaats 

Deze tabel bevat de woonplaatsen van de adviesgevers. De lijst is alfabetisch gerangschikt. 
 

Woonplaats 

  aantal % 

Antwerpen 2 3% 

*Antwerpen 2000 1 1% 

*Antwerpen 2018 0 0% 

*Antwerpen 2020 0 0% 

*Antwerpen 2030 1 1% 

*Antwerpen 2050 0 0% 

*Antwerpen 2060 0 0% 

Berchem 2600 0 0% 

Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2040 9 12% 

Borgerhout 2140 1 1% 

Deurne 2100 3 4% 

Ekeren 2180 6 8% 

Hoboken 2660 13 17% 

Merksem 2170 18 24% 

Wilrijk 2610 2 3% 

een andere gemeente 0 0% 

onbekend 21 28% 

totaal 75 100% 
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2.3 Wat is de inhoudelijke vorm van het advies?  
 
Hieronder in punt ‘3. Het advies’ staan de voorstellen van de aankooplijst.   
 
Het advies van de districtsjeugdraden staat onder de uitleg van de wijziging. In de vorm van een 
SWOT-analyse kon men advies geven. 

o Wat vinden ze goed of sterk aan de wijziging? 
o Wat vinden ze niet goed of zwak aan de wijziging? 
o Wat vinden ze een bedreiging? 
o Wat vinden ze een kans? 
o Opmerkingen 
o Vragen aan de stad 

 
De inhoudelijke vorm van het advies is dus een SWOT-analyse.  
 

2.4 Type advies: positief, positief mits voorwaarden of negatief advies 
 
De jeugdraad bepaalt zelf hoe een advies geagendeerd wordt op het college en de gemeenteraad.  
De jeugdraad geeft voor deze adviesvraag: 

 een positief advies mits voorwaarden 
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3. Voorstel aankooplijst materialen audiovisuele 

uitleendienst Werkhaven 
 

3.1 Voorstel op basis van onvoldoende beschikbaar materiaal 
 

Geluid Luidsprekers Medium en Large 

Professionele CD spelers Pioneer cdj 2000 

Dj Mixer Pioneer djm 800 

Platenspelers Technics 1200 

Micro 

Licht Stroboscoop 

Lazer effect 

Lichtset Large 

Ondersteunend 
materiaal 

Walkie talkie’s 

Video Projectieschermen 

 

De jeugdraad heeft hierover WEL een mening: 
Ze gaven een positief advies en gingen akkoord 
met de voorgestelde nieuwe aankopen. Verder 
hadden ze nog volgende opmerkingen: 
• Men moet het materiaal te veel op voorhand 
reserveren. 
• Graag meer materialen per artikel ter 
beschikking stellen. 
• Graag de ingang van de uitleendienst 
verduidelijken. 
• Het is voorgevallen dat er onverwachts een 
levering niet is doorgegaan. 
• Het is voorgevallen dat ze fout materiaal 
hebben aan-/ of meegekregen. 
• Wordt een stroboscoop wel dikwijls ontleend? 
• Voorstel tot aankopen: Rookmachine, 
schuimmachine, wandel gps, geocaching. 

Wat vind je goed of sterk aan deze wijziging? 

 Zie groene aanduiding 

 De jeugdraad vindt het positief dat er 
meer materiaal ter beschikking wordt 
gesteld voor de uitleendienst.  

 Voorstel is oké. 
 

Wat vind je niet goed of zwak aan deze 
wijziging? 

 Zie rode aanduiding 

Vragen aan college/gemeenteraad 
 

Bedreiging 

 Werkt enkel goed als het onderhouden 
wordt. 

 Waarborg ligt erg hoog. Er gaat al snel 
iets kapot aangezien je met amateurs 
werkt.  

 Wat uitleg over hoe je het gebruikt bij 
het afhalen van materiaal + handleiding 
+ flightcase om dit te vermijden. 

Opmerkingen 

 De jeugdraad merkt op dat het huidige 
materiaal niet altijd meer in de beste 
staat is. En stelt daarom de vraag aan de 
uitleendienst of het mogelijk is om het 
materiaal na te kijken of alles nog goed 
werkt en eventueel het materiaal te 
herstellen en te controleren voor het uit 
te lenen. 

 Wanneer er materiaal wordt terug 
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gebracht wordt dit niet volledig 
nagekeken op volledigheid en of het 
materiaal nog werkt, kan de opvolging 
hiervan beter verlopen. 

 Wordt als positief ervaren. 

 Als er moet gekozen worden voor één 
van de twee lijsten, eerder die van de 
zappa, maar mét walkie talkies met 
headset en beamers. 

 

 Kansen 

 Indien projectieschermen worden 
aangeboden lijkt het ons handig ook 
materiaal te voorzien waarmee op de 
schermen geprojecteerd kan worden. 

 Het is zeker een meerwaarde om het 
gamma uit te breiden. Deze materialen 
zijn voor jongeren te duur in 
aankoopprijs maar op deze manier wel 
betaalbaar. 

 

 

3.2 Voorstel op basis van het inspraakresultaten via OOR 
 

Geluid Grotere luidsprekers voor iets grotere events 

Rodec dj mixers 

Pioneer cdj 2000 + mixer 

Allen and Heath dj mixer 

Licht Lazer licht 

Verschillende lichteffecten 

LED discolichten (moving heads etc) 

Ondersteunend 
materiaal 

Walkie talkies met headset 

Video Beamers 

Foto en video materiaal 

projectieschermen 

 

De jeugdraad heeft hierover WEL een mening: 
Ze gaven een positief advies en gingen akkoord 
met de voorgestelde nieuwe aankopen. Verder 
hadden ze nog volgende opmerkingen: 
• Men moet het materiaal te veel op voorhand 
reserveren. 
• Graag meer materialen per artikel ter 
beschikking stellen. 
• Graag de ingang van de uitleendienst 
verduidelijken. 
• Het is voorgevallen dat er onverwachts een 
levering niet is doorgegaan. 

Wat vind je goed of sterk aan deze wijziging? 

 De jeugdraad kan zich vinden in deze 
extra aankopen en stelt voor om ook 
een rookmachine aan te kopen.  

 Voorstel is oké. 
 

Wat vind je niet goed of zwak aan deze 
wijziging? 

 Grotere keuze in aanbod. 
 

Vragen aan college/gemeenteraad 
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• Het is voorgevallen dat ze fout materiaal 
hebben aan-/ of meegekregen. 
• Wordt een stroboscoop wel dikwijls ontleend? 
• Voorstel tot aankopen: Rookmachine, 
schuimmachine, wandel gps, geocaching. 

Bedreiging 

 Werkt enkel goed als het onderhouden 
wordt. 

 Waarborg ligt erg hoog. Er gaat al snel 
iets kapot aangezien je met amateurs 

werkt.  

 Wat uitleg over hoe je het gebruikt bij 
het afhalen van materiaal + handleiding 

+ flightcase om dit te vermijden. 
 

Opmerkingen 

 Is het mogelijk om steeds een 
gebruiksaanwijzing te voorzien bij deze 
materialen? 

 Wordt als positief ervaren. 

 Als er moet gekozen worden voor één 
van de twee lijsten, eerder die van de 
zappa, maar mét walkie talkies met 
headset en beamers. 

 Allen and Heath dj mixer = tweede optie 

 Verschillende lichteffecten = simpele 
lichteffecten eerder dan laser of 
stroboscoop 

 Kansen 

 Het is zeker een meerwaarde om het 
gamma uit te breiden. Deze materialen 
zijn voor jongeren te duur in 
aankoopprijs maar op deze manier wel 
betaalbaar. 

 Meer keuze van materiaal dat ervoor 
zorgt dat jongeren/ jeugdverenigingen 
meer materiele ondersteuning kunnen 

krijgen bij het organiseren van 
activiteiten. En hierdoor kan groeien in 
kwaliteit en kwantiteit van activiteiten. 
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