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 Jeugdraad stad Antwerpen 

 
Eerste bijeenkomst 2015 

Verslag 
 
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. 
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 Jeugdraad stad Antwerpen 

1. Tijdsverloop 
 
De onderwerpen van deze avond kwamen van de geïnteresseerden die zich inschreven voor de 
conferentie. De jeugddienst maakte een sessie en presentatie van deze onderwerpen voor deze 
bijeenkomst.  
 
 
 
Link presentatie: 
http://prezi.com/7heoubaq6_51/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 
 
 
 
 
Programma: 
 
20:05 – 20:15 – 10m 
Kennismakingspel: het ‘foute’ spel met lichaamscontact 
 
20:17 – 20:20 – 3m 
Avond kort overlopen  
 
20:20 – 20:30 – 10m 
Toelichting communicatievoorstel 
 
20:30 – 21:15 – 45m 
Concrete afspraken voor de stedelijke adviesvragen 
 
PAUZE 
 
21:30 – 21:45 – 10m 
Uitdagingen 
 
21:45 – 22:00 – 15m 
Algemene werking JR – aantrekkelijke districtsjeugdraad - hechtere samenwerking conferentie 
 
22:00 – 22:40 – 40m 
Impact – versterken advies- voorbeeld advies wildplakken 
 
 

  

http://prezi.com/7heoubaq6_51/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
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2. Aanwezige districtsjeugdraden 
 
Aanwezigen: 
 

districtsjeugdraad naam voornaam leeftijd geslacht 

Berendrecht Zandvliet 
Lillo Nick De Pré 21 man 

Berendrecht Zandvliet 
Lillo Roel  Van Bogaert 21 man 

Hoboken Liselotte Van Heyst 22 vrouw 

Hoboken Tom Segers 24 man 

Merksem Matthias De Beukelaer blanco man 

Merksem Lore blanco blanco vrouw 

Merksem Bojan blanco blanco man 

Merksem Romy blanco blanco vrouw 

Merksem Steven Peeters blanco man 

Merksem Danny Matthé blanco man 

Wilrijk Tom Coenen blanco man 

Deurne Jean Guessou 21 man 

 
Vanuit 5 districtsjeugdraden waren er 12 personen op deze eerste bijeenkomst van de 9 
districtsjeugdraden.  
 
Verontschuldigd: 

 De afgevaardigde van de districtsjeugdraad Berchem, Dries, kon er helaas niet bij zijn. Hij 
waarschuwde de ondersteunende ambtenaar van de jeugddienst.  

 
Gasten:  

 De oud voorzitter Ken van de districtsjeugdraad Merksem kwam op bezoek. 
 
Afwezig zonder antwoord: 

 Er was niemand van de districtsjeugdraden Ekeren, Borgerhout en Antwerpen. 
o In district Antwerpen is nog geen districtsjeugdraad actief. De jeugddienst plant de 

opstart hiervoor vanaf september 2015. 
o Vanuit de districten Ekeren en Borgerhout is het onduidelijk waarom er niemand 

was. Ze gaven geen antwoord waarom ze er niet bij konden zijn. 
 
Ondersteunende ambtenaar jeugddienst: 

 Roel Camps, de deskundige inspraak en participatie van de stedelijke jeugddienst zorgde 
voor de ondersteuning van deze eerste conferentie. 

o Voor alle vragen over adviesraden en inspraak, kan je bij hem terecht. 
o Roel Camps | deskundige inspraak en participatie Jeugd 

Stad Antwerpen | Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs 
Postadres: Grote Markt 1| 2000 Antwerpen 
Kantooradres: Francis Wellesplein 1| 2018 Antwerpen 
tel + 32 3 338 25 06 | gsm + 32 496 87 54 90  
roel.camps@stad.antwerpen.be | redactie.oor@stad.antwerpen.be | www.antwerpen.be | 
www.antwerpen.be/oor 

 
 

 

mailto:roel.camps@stad.antwerpen.be
mailto:redactie.oor@stad.antwerpen.be
http://www.antwerpen.be/
http://www.antwerpen.be/oor
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3. Communicatievoorstel – inhoud en structuur adviesraden 

op A-stad 
 
Voorstel: zie toegevoegd document in de bijlagen. 
 
KORT: 

 Iedere districtsjeugdraad krijgt een eigen emailadres met mailbox en ondersteuning om 
hiermee te leren werken. 

 1 mailadres voor de conferentie 
 Structuur van deze pagina’s ligt vast omdat dit gaat over de opdracht, voorwaarden en visie.  
 De districtsjeugdraden kunnen zelf wel aangeven, op welke manier ze deze opdrachten 

vervullen. Ze contacteren hiervoor best hun jeugdconsulent in hun district. 
 
Waarom deze structuur en deze uniforme emailadressen?  
Dit valt onder de algemene werkingsvoorwaarde van het GR-besluit over inspraak en adviesraden 
Het is belangrijk dat het vindbaar is wat de districtsjeugdraden doen en hoe ze werken. Dat is een 
vorm van laagdrempeligheid en continuïteit. 
De verslagen, vooral de adviezen van de conferentie zullen op a-stad komen (www.antwerpen.be)  
 
Het uitgangspunt van de stad Antwerpen over inspraak en adviesraden is: 
Elke Antwerpenaar heeft toegang tot een open, laagdrempelig, permanent en transparant 
adviesplatform. 

 Open:  
o Open voor de input van ALLE inwoners 

 Laagdrempelig:  
o Lage toetredingsvoorwaarden 

 Permanent 
o Continuïteit voor de beleidsperiode 

 Transparant 
o Duidelijk verstaanbare inhoud en gemakkelijk vindbaar 

 Platform 
o Fysiek/digitaal  
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4. Concrete afspraken bij stedelijke adviesvragen 
 
Concrete afspraken zijn nodig, ook voor de districtsadviezen. De stedelijke jeugddienst ontwikkelde 
ter ondersteuning van de districtsjeugdraden hiervoor ooit een flow. Nu gaan we afspraken maken 
voor de stedelijke adviezen.  
 
 
STAP 1 – De jeugdraad stad Antwerpen krijgt een adviesvraag 

 De stedelijke jeugddienst stuurt de adviesvraag door naar de mailadressen van de 9 
districtsjeugdraden.  

 
STAP 2 – Ingaan op de adviesvraag? 

 Iedere districtsjeugdraad beslist apart of ze al dan niet ingaan op de adviesvraag. 
o Beslissen om in te gaan op een adviesvraag doen we steeds door na te gaan of de 

adviesvraag relevant is voor het belang van kinderen, tieners, jongeren en 
jeugdverenigingen. 

 
STAP 3 – Soort advies 

 We geven steeds advies in een SWOT-vorm bij de stedelijke adviesvragen. 
o Omdat we per advies liefst hetzelfde werken. 

 Bij adviesvragen op eigen initiatief bekijken we samen welk soort advies het beste is. 
o Bijvoorbeeld tekst, beeld, video of een combinatie van. 

 
STAP 4 – Elkaar op de hoogte brengen 

 De adviestermijn is 6 weken. 

 Na 5 weken sturen we onze antwoorden naar Roel Camps, zodat hij alles redactioneel kan 
samenvoegen tot 1 document. 

 Dit nieuwe document stuurt Roel dan terug naar de 9 districtsjeugdraden via de 
mailadressen.  

o De kerngroepen (of het bestuur) van de districtsjeugdraden bekijken dan binnen een 
week of ze nieuwe opmerkingen hebben.  

o Indien er nieuwe opmerkingen zijn, sturen ze deze naar Roel. 
 Iedere districtsjeugdraad geeft advies vanuit een andere context. Alle 

meningen zijn belangrijk. Het kan geen kwaad dat er tegenstellingen in 
staan.  

o Indien er geen nieuwe opmerkingen zijn, laten ze niets weten. 
 
STAP 5 – Advies versturen 

 Op het einde van de 6 weken voegt Roel alle nieuwe opmerkingen toe en verstuurt het 
advies naar de adviesvrager of zorgt ervoor dat het advies naar het college en de 
gemeenteraad gaat. 

 Indien er geen nieuwe opmerkingen zijn, verstuurt Roel het advies naar de adviesvrager of 
zorgt ervoor dat het advies naar het college en de gemeenteraad gaat. 

 
Dit zijn de afspraken die we het komend jaar gaan testen, na 3 adviesvragen bekijken we kort hoe 
deze afspraken werken. 
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5. Uitdagingen voor het komend jaar 
 
De jeugddienst vroeg ter voorbereiding van deze eerste conferentie waarover de districtsjeugdraden 
het wilde hebben. Een van de onderwerpen waren uitdagingen en problemen.  
 
De jeugddienst formuleerde enkele vragen om de conferentie op weg te helpen. 
 
Welke uitdaging zie jij nog voor het komend jaar voor de jeugdraad? 
 

 We willen graag iets doen rond de niet-actieve districtsjeugdraden en de districtsjeugdraden 
waarvan hun werking nog steeds NIET werd goedgekeurd door de districtsraad. 

 We willen elkaars districtsproblemen in verband met jeugd helpen ondersteunen.  

 Voorbeelden: 

 Er is op dit moment geen jeugdhuis in Berendrecht-Zandvliet-Lillo 

 in Hoboken wilt het district een tienerraad oprichten maar de districtsjeugdraad is nog 
steeds niet erkend, ondanks dat er wel jongeren met de districtsjeugdraad bezig zijn. We 
begrijpen dit niet. 

 Uitzoeken waarom de districtsjeugdraad van Borgerhout zich afzijdig houdt: ze geven 
nooit een antwoord op de adviezen, ze zijn niet op de conferentie en we weten niet 
waarom. 

 
 
Welke ondersteuning wil je hiervoor nog vanuit de jeugddienst? 
Jaarlijks willen we graag in de periode september – oktober bekijken waar de interesses liggen voor 
de districtsjeugdraden door het volgen van een startsessie.  

 Komen jongeren vooral voor netwerken? 

 Wie komt er voor adviezen? 

 Wat gaan we het komend jaar doen? 
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6. Hechtere samenwerking 
 
Waar hebben jullie nood aan? Waaraan denken jullie? 
 

 Het is tof om elkaar in het echt te zien, om de gezichten te zien. Je gaat sneller respons 
krijgen op een mail als je weet wie de mail verstuurde. 

 Om dit te versterken zijn niet formele bijeenkomsten/momenten leuk. We kunnen een 
groepsactiviteit doen om elkaar beter te leren kennen.  

 Enkele voorbeelden: 

 Eens gaan paintballen 

 Naar elkaars evenementen/activiteiten gaan vanuit de verschillende districten met de 
districtsjeugdraden. 

 Het participatiespel van de jeugddienst spelen 

 Of … 
 
Om de continuïteit te waarborgen is 1 keer per jaar samenkomen niet voldoende. Dus graag willen 
we een nieuwe conferentie houden al in september-oktober. Hopelijk kan er dan wel vanuit iedere 
districtsjeugdraad iemand aanwezig zijn. 
 

Het uitwisselingsidee: 
Dit is een idee om zowel de hechtere samenwerking van een districtsjeugdraad als de samenwerking 
van de conferentie te versterken.  
We kunnen als uitwisseling naar de bijeenkomsten, inspraakmomenten of activiteiten van de andere 
districtsjeugdraden gaan. Het is handig en leerrijk om te zien hoe een andere werkwijze gaat. We 
kunnen er van bijleren en we leren elkaar steeds beter kennen. We zijn wel benieuwd om eens te 
zien wat de verschillende werkwijzen van de districtsjeugdraden zijn en hoe we ervan kunnen 
bijleren.  
 
Dus als er een bijeenkomst gepland is (al dan niet rond een bepaald thema), laten we dit aan elkaar 
weten zodat we kunnen uitwisselen.   
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7. Impact en versterken van een advies 
 
De jeugddienst gaf een toelichting hoe de impact van een advies versterkt kan worden. Daarna 
gebruikten we het advies op eigen initiatief van de districtsjeugdraad van Hoboken over wildplakken 
als voorbeeld. 
 
Uitleg jeugddienst: 
Elk advies is waardevol en het ene advies is het ander niet.  
Elke jongere en elk kind die zich inzet om voor zijn mening uit te komen over het beleid is waardevol. 
Met bepaalde elementen kan de impact van een advies vergroot worden.  
We hebben vijf elementen om de kans van de impact van een advies te vergroten.  
 
Vijf elementen van een sterk advies: 
Een sterk advies is geen advies dat bestaat uit vakjargon. Een sterk advies bestaat uit 5 verschillende 
elementen: 

1. Wie, wanneer, waarom zijn betrokken bij het advies 
o Dit om te duiden wie advies gaf en wanneer. 

 Het is belangrijk te weten of de bevraagden bijvoorbeeld enkel 10-jarige 
jongens zijn of een diverse groep van leeftijden en woonplaatsen. 

 Het uitleggen van ‘waarom’ is eigenlijk de verantwoording van het 
adviesproces en de gemaakte keuzes daarin. 

2. Verduidelijking van de manier waarop het advies tot stand is gekomen. 
o Dit is het adviesproces met verantwoording van de keuze van de aanpak.  

3. Inhoudelijke vorm van het advies, bijvoorbeeld:  
o s.w.o.t.- analyse 
o enkel positieve punten 
o enkel negatieve punten 

 en niet zoals we bijvoorbeeld in de doelstellingennota lazen ‘tis nie goe’ 

 wat was er niet goed? 

 Waarom was dat niet goed? 

 Wat kan hieraan verbeterd worden? 
4. Verstaanbare tekst/inhoud 

o Kan een 8-jarige de inhoud begrijpen?  
o Zijn er onverklaarbare afkortingen? 
o Een afbeelding zorgt voor duidelijkheid als deze worden toegelicht. Meerdere 

afbeeldingen kunnen visuele uniformiteit bieden ofwel ervoor zorgen dat er geen 
verwarring bestaat over een bepaald onderwerp. Door het gebruiken van een 
afbeelding met toelichting ben je zeker dat alle lezers hetzelfde zien. 

5. Lay-out van het advies 
o Zit het advies logisch in elkaar?  
o Is er een inhoudsopgave of dwing je de lezer alles te moeten lezen zonder notie 

waaraan zich te verwachten. 
o Een andere reden voor het hanteren van een duidelijk lay-out, is het gebruik van een 

inhoudsopgave. Door een inhoudsopgave te gebruiken, ga je zelf al structuren.  
 
We gaan het advies van wildplakken van de districtsjeugdraad samen eens bekijken of we de vijf 
elementen kunnen toepassen om de impact te versterken.  
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Hoe kunnen we de impact van dit advies sterker maken? 

 Specifiek toelichten wie last heeft van het wildplakken. Dit kan door foto’s dag per dag te 
trekken van de locaties waar de jeugdverenigingen hun affiches mogen ophangen. Als op dag 
2 de affiche al overplakt is, hebben we tenminste er foto’s van. Dit kunnen we doen met 
enkele voorbeelden vanuit verschillende districten. 

 We kunnen in ons advies kort en krachtig verwijzen naar het plakreglement in de 
politiecodex. (dat kennen we ondertussen al goed door al de adviesvragen over de 
wijzigingen van de politiecodex ;) 

o Wie mag plakken? 
o We kunnen verwijzen wat mag en niet mag en dan tonen met de foto’s dat er precies 

geen controle op wordt uitgevoerd. 
o We kunnen de betrokken doelgroepen bevragen zodat de aantallen duidelijk worden 

van wie er allemaal hinder heeft van dit wildplakken of overplakken. 

 Alle eerdere acties beschrijven en meedelen dat er nog geen reacties hierop is gekomen. 

 Een duidelijk standpunt verwoorden en vragen naar mogelijke acties tot verbetering. 
o Zelf enkele voorstellen tot verbetering opsommen. 

 Korte zinnen gebruiken en een inhoudsopgave toevoegen. 
 
Op 5 minuten tijd zijn we erin geslaagd om de impact van dit advies te versterken. 
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8. Hoe een districtsjeugdraad aantrekkelijk maken? 

Algemene werking van de jeugdraad 
 
Iedere districtsjeugdraad heeft een eigen werking. Iedere jeugdraad vult de opdracht van de 
jeugdraad op een eigen manier in. Dit komt doordat niet alle districten hetzelfde zijn.  
 
Het is wel belangrijk te weten wat de echte opdracht is en waar de interesse liggen van de leden.  
De jeugddienst biedt aan om de periode september-oktober een sessie te geven aan alle 
districtsjeugdraden om te kijken hoe ze als districtsjeugdraad het volgend jaar gaan werken. 
 

 
 

De diagrammen 

 Zijn de leden geïnteresseerd in netwerken en informeren? Bijvoorbeeld het uitwisselen van 
informatie over de activiteiten van de jeugdverenigingen. 

 Zijn de leden geïnteresseerd in hoe je ervoor kan zorgen dat kinderen, tieners en jongeren 
ook hun mening kunnen geven over de adviesvragen? 

 Wat doe je als er bepaald diagram groter of kleiner is?  
 
Als we dit jaarlijks bekijken per districtsjeugdraad is het duidelijker wat de verwachtingen zijn en 
waarvoor je lid bent van een districtsjeugdraad. Dankzij het idee van het uitwisselingsproject kunnen 
we ook meer experimenteren met andere werkvormen. 
 
We vinden het een goed idee om ieder jaar in september-oktober dit per districtsjeugdraad te 
bekijken in een startsessie die de jeugddienst geeft. 
 
 
 
 


