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Advies: aankooplijst uitleendienst 
audiovisueel materiaal 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. 
 

Advies voor: college en gemeenteraad stad Antwerpen 
 

Onderwerp van de adviesvraag: doelstellingenrealisatie jeugdbeleid 2014 
 

Datum ontvangst adviesvraag door het adviesorgaan: 20/10/2015 
 

Adviestermijn: 6 weken 
Datum inleveren advies: 24/11/2015 
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Inleiding 
 
De uitleendienst voor audiovisuele materialen van Werkhaven vraagt de jeugdraad om advies op de 
aankooplijst. Deze aankooplijst werd opgemaakt na een inspraakperiode in samenwerking met de 
stedelijke jeugddienst.  

 35 personen gaven hun mening en ideeën voor de aankoop van nieuwe materialen. 

 De resultaten van dit inspraakdossier werden samen met de adviesvraag bezorgd aan de 
jeugdraad.  
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1. Gegevens adviesverloop 
 
In dit deel staat welke districtsjeugdraden betrokken waren en hoe het advies tot stand kwam. Zo 
wordt op een transparante manier kenbaar gemaakt hoe het advies tot stand kwam, wie er aan heeft 
meegewerkt en welke kinderen, tieners en jongeren mee hun mening hebben gegeven. 
 
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. 

 

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

 De districtsjeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo 

 De districtsjeugdraad Berchem 

 De districtsjeugdraad Hoboken 

 De districtsjeugdraad Merksem 
 

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

 De districtsjeugdraad Borgerhout 
 
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. 

 De districtsjeugdraad Antwerpen 
o De jeugdconsulent liet weten dat er geen reacties gekomen op deze adviesvraag. 

 De districtsjeugdraad Deurne 
o De jeugdconsulent liet weten dat er geen reacties gekomen op deze adviesvraag. 

 De districtsjeugdraad Ekeren 

 De districtsjeugdraad Wilrijk 
 
 

1.2 Hoe namen jullie de beslissing om in te gaan de adviesvraag? 
 De districtsjeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo 

o “Deze adviesvraag werd geagendeerd op de jeugdraad van donderdag 19 november 
2015. De voorstellen werden gezamenlijk besproken en zo werd er een advies 
opgemaakt.” 

 De districtsjeugdraad Berchem 
o “Deze adviesvraag van de stedelijke jeugddienst werd op de vergadering van 

03/11/2015 van jeugdraad Berchem besproken.” 

 De districtsjeugdraad Hoboken 
o “We namen de beslissing binnen onze cel adviezen.”  
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 De districtsjeugdraad Merksem 
o “Deze adviesvraag werd geagendeerd op de jeugdraad van donderdag 19 november 

2015. De voorstellen werden gezamenlijk besproken en zo werd er een advies 
opgemaakt.” 

 
 

1.3 Wie hebben jullie betrokken/bevraagd bij dit advies?  
 

 De districtsjeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo 
o “De leden van de districtsjeugdraad” 

 De districtsjeugdraad Berchem 
o “De leden van de jeugdraad die aanwezig waren op een bijeenkomst van de 

jeugdraad.” 

 De districtsjeugdraad Hoboken 
o “De leden van de cel adviezen en personen die soms wel eens audiovisueel materiaal 

uitlenen.” 

 De districtsjeugdraad Merksem 
o “De leden van de districtsjeugdraad” 

 

1.4 Hoe hebben jullie de relevantie doelgroepen betrokken? 
 

 De districtsjeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo 
o “Via een bevraging tijdens de jeugdraad.” 

 De districtsjeugdraad Berchem 
o “Niet van toepassing.” 
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2. Gegevens van de adviesgevers 
 
In totaal werkten 40 personen van 17 tot en met 26 jaar mee aan dit advies. 
 

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

geslacht 

gender aantal  % 

meisje 0 0% 

jongen 0 0% 

onbekend 40 100% 

totaal 40 100% 

 

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 21 60% 

ouder dan 26 0 2% 

onbekend 19 38% 

totaal 40 100% 

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

Hoe oud ben je? 

leeftijd aantal % 

onbekend 19 48% 

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% 

10 0 0% 
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11 0 0% 

12 0 0% 

13 0 0% 

14 0 0% 

15 0 0% 

16 0 0% 

17 1 3% 

18 4 10% 

19 0 0% 

20 2 5% 

21 3 8% 

22 4 10% 

23 1 3% 

24 3 8% 

25 1 3% 

26 2 5% 

27 0 0% 

28 0 0% 

29 0 0% 

30 0 0% 

totaal 40 100% 

 

 

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

Woonplaats 

  aantal % 

Antwerpen 1 3% 

*Antwerpen 2000 0 0% 

*Antwerpen 2018 0 0% 

*Antwerpen 2020 1 3% 

*Antwerpen 2030 0 0% 

*Antwerpen 2050 0 0% 

*Antwerpen 2060 0 0% 

Berchem 2600 5 13% 

Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2040 7 18% 

Borgerhout 2140 0 0% 

Deurne 2100 0 0% 

Ekeren 2180 0 0% 

Hoboken 2660 4 10% 

Merksem 2170 19 48% 

Wilrijk 2610 0 0% 

een andere gemeente (Brasschaat, 
Kapellen, Mortsel) 3 8% 

onbekend 1 3% 

totaal 40 100% 
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3. Aard van het advies 
 

3.1 Type advies 
 
De jeugdraad bepaalt zelf hoe een advies geagendeerd wordt op het college en de gemeenteraad.  
De jeugdraad kan kiezen uit volgende mogelijkheden: 

 Een negatief advies 

 Een positief advies met voorwaarden 

 Een positief advies 

 Een SWOT advies 
o Dit betekent niet strikt positief of negatief, wel een advies over het geheel met 

sterktes, zwaktes, bedreigingen, kansen, opmerkingen en vragen. 
 
De jeugdraad geeft voor deze adviesvraag een positief advies met voorwaarden. 
 

 De jeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo geeft voor deze adviesvraag een positief advies 
met opmerkingen om volgende reden: 

o “Het algemeen beeld over alle aankopen was goed. 
o Audio: Aankoop professionele dj cd spelers Pioneer cdj 2000: Dit is te duur en chique 

materiaal om in een uitleendienst te plaatsen. 
o Audio: Aankoop van 5 dezelfde micro’s (AKG mic d 5): Het is misschien interessanter 

om verschillende micro’s aan te kopen aangezien de leden/artiesten van een 
muziekband niet allemaal dezelfde micro nodig hebben. 

o Video: Aankopen zijn allemaal in orde. 
o Ondersteuning: Aankopen zijn allemaal in orde.” 

 De districtsjeugdraad Berchem geeft een positief advies: 
o “De aankopers van de uitleendienst zijn door hun professionele bezigheden het beste 

geplaatst om de hoogste noden te signaleren. 
o Er werd in het vorige advies van de districtsjeugdraad Berchem (2014) over het 

aankoopbeleid van de uitleendienst gemeld dat er nood was aan extra professionele 
cd-spelers. Deze staan nu ook op de lijst.” 

 De districtsjeugdraad Hoboken geeft een positief advies: 
o “De aankooplijst is oké. Er is rekening gehouden met het inspraakdossier. Wat er 

gevraagd wordt, wordt ook voorzien. We vragen wel om rekening te houden met 
andere commentaren zoals over slijtage en soms onvolledigheid van het bestaande 
materiaal.” 

 De jeugdraad Merksem geeft voor deze adviesvraag een positief advies met opmerkingen 
om volgende reden: 

o “Het is goed dat het materiaal dat versleten is, wordt vervangen. Ook het uitbreiden 
van een uitleendienst met nieuw materiaal is goed.  

o De jeugdraad is niet zeker of sommige aankopen nuttig zijn.  
 De aankoop van een PA mixer 16 stereo mono channel Presonus lijkt 

overbodig. De jeugdraad gaat ervan dat dit niet veel zal uitgeleend worden. 
Is het dan niet nuttiger om ander materiaal aan te kopen?  

 De aankoop van de Sony video camera handycamHDR CX-900E lijkt een rare 
aankoop. Het is niet echt een speciale camera. Gaat zo’n camera niet snel 
stuk bij uitlenen. Het is niet zo moeilijk voor jeugdverenigingen om aan een 
camera te geraken.” 
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4. Inhoudelijk advies in SWOT-vorm 
 

Motivatie aankoop AUDIO 
Bij de bevraging hebben we gemerkt dat ze vooral de sector audio graag hadden zien uitbreiden. 
Hierbij hebben we dusdanig rekening gehouden en met de inspraak rekening gehouden. 

 Dit willen we aankopen: 
o Professionele dj cd spelers Pioneer cdj 2000 
o Professionele dj mixer Pioneer  
o Aparte  dj mixers    

 
In het audio gebeuren hebben we zelf ook ondervonden aan de hand van de software dat er veel 
vraag was naar Pa-mixers. Deze waren veel niet voorhanden en konden we dus niet ontlenen. 

 Dit willen we aankopen: 
o 3 Pa mixer 16 kanalen aankoop 
o micro en headset draadloos 

 
Ook in geluid hebben we nieuwe luidsprekers aangekocht om de oude te vervangen. 

 
Aankoopgegevens: 
 

Q 
ARTIKELN

R. 
OMSCHRIJVING 

EENHEIDSPR

. € 
TOTAAL € 

  
N° 

ARTICLE 
  PRIX UNIT. € TOTAL € 

          Dj materiaal           

2   disco mixer  A&H xone 464 1.230,00 € 2.460,00 € 

8   concorde ccartridge +stylus 68,00 € 544,00 € 

15   sennheiser kopelefoon  hd 205 37,00 € 555,00 € 

2   pioneer cdj2000 1.640,00 € 3.280,00 € 

2   pioneer nexus 900 1.640,00 € 3.280,00 € 

            Pa Audio          

1   PA mixer  16 stereo mono channel presonus  16,0,2 830,00 € 830,00 € 

11   AKG mic d 5 95,00 € 1.045,00 € 

2   wireless headset sennheiser in case  XSW 52 322,00 € 644,00 € 

2   HK PRO 10XA  ACTIVE PA  550,00 € 1.100,00 € 

2   JBL 725 1.200,00 € 2.400,00 € 
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 De jeugdraad heeft hierover 
wel een mening.  
 

Wat vind je goed of sterk aan deze wijziging? 

  

Wat vind je niet goed of zwak aan deze wijziging? 
o : Aankoop professionele dj cd spelers 

Pioneer cdj 2000: Dit is te duur en chique 
materiaal om in een uitleendienst te 
plaatsen. 

 Audio: Aankoop van 5 dezelfde micro’s (AKG mic d 
5): Het is misschien interessanter om verschillende 
micro’s aan te kopen aangezien de leden/artiesten 
van een muziekband niet allemaal dezelfde micro 
nodig hebben. 
 

Vragen aan college/gemeenteraad 

  

Bedreiging 

  
Opmerkingen 

  

 Kansen 

 Hoe uitgebreider het aanbod is, hoe meer 
verenigingen de uitleendienst zullen gebruiken. 
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Motivatie aankoop VIDEO 
De vraag naar video materiaal was vooral naar beamers die dezelfde lichtwaarde hadden om dan 
deze gelijktijdig te kunnen projecteren.  

 Dit willen we aankopen: 
o 3 Beamers 3200 Lumens 
o En dan ook genoeg projectieschermen hierbij 

Videocamera om de oude te vervangen en mee te zijn met huidige aanbod 

 Dit willen we aankopen: 
o 2 HD videocamera 

 
Aankoopgegevens: 
 

Q 
ARTIKELN

R. 
OMSCHRIJVING 

EENHEIDSPR

. € 
TOTAAL € 

  
N° 

ARTICLE 
  PRIX UNIT. € TOTAL € 

            Video         

3   BEAMER SONY  ew 255 670,00 € 2.010,00 € 

2   PROJECTIE SCHERMEN 4/3    3X2,2  -100432 1.130,00 € 2.260,00 € 

1   SONY VIDEO CAMERA HANDYCAMHDR CX-900E 1.198,00 € 1.198,00 € 

 
 

 De jeugdraad heeft hierover 
wel een mening.  
 

Wat vind je goed of sterk aan deze wijziging? 

 Video: Aankopen zijn allemaal in orde. 

  

Wat vind je niet goed of zwak aan deze wijziging? 

  

Vragen aan college/gemeenteraad 

  

Bedreiging 

  

Opmerkingen 

  

 Kansen 
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Motivatie aankoop ONDERSTEUNING 
Ondersteunend materiaal: 

 Dit is de aankoop voor de dagelijkse werking en om herstellingen te kunnen doen.  

 Het andere budget is besteed aan de herstellingen en onderhoud van het materiaal. 

 
Aankoopgegevens: 
 

Q 
ARTIKELN

R. 
OMSCHRIJVING 

EENHEIDSPR

. € 
TOTAAL € 

  
N° 

ARTICLE 
  PRIX UNIT. € TOTAL € 

          Ondersteuning         

100   METER MICROKABEL SOMMER STAGE 0,87 € 87,00 € 

50   XLR MALE KABEL 2,70 € 135,00 € 

50   XLR FEMALE CABLE 3,40 € 170,00 € 

24   GAFFER TAPE 9,20 € 220,80 € 

1   DOOS ZEKERINGEN 20,00 € 20,00 € 

4   VDP 150 MH6 LAMP 81,00 € 324,00 € 

          

6   SPACE 250  OSRAM HTI 150 80,00 € 480,00 € 

6   GY 905 300W LAMP 12,00 € 72,00 € 

1   ROL SOLDEERTIN LOODVRIJ 45,00 € 45,00 € 

 
 

 De jeugdraad heeft hierover 
wel een mening.  
 

Wat vind je goed of sterk aan deze wijziging? 

 Ondersteuning: Aankopen zijn allemaal in orde. 

  

Wat vind je niet goed of zwak aan deze wijziging? 

  

Vragen aan college/gemeenteraad 

  
Bedreiging 

  

Opmerkingen 

  

 Kansen 
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