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 WAT IS DE VLAAMSE JEUGDRAAD? 
 DEMOCRATIE VOOR JONGEREN VANDAAG 
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DE VLAAMSE JEUGDRAAD 

• “De officiële adviesraad van de Vlaamse 
Regering over alle domeinen die 
kinderen, jongeren en hun organisaties in 
Vlaanderen aanbelangen” 



MISSIE 

• De Vlaamse Jeugdraad streeft naar een 
samenleving waaraan kinderen en 
jongeren actief mee vorm geven. We 
doen dat door de stem van kinderen, 
jongeren, jeugdorganisaties en 
jeugdadviesorganen te vertolken en 
versterken 

 



VISIE 

 Kinderen en jongeren kunnen meepraten 
over uiteenlopende onderwerpen.  
 Kinderen en jongeren zijn expert in het 

jong zijn. 
 



VISIE 

 Participatie 
 Rekening houdend met de gevolgen voor 

iedereen en voor de planeet 
 Europees verdrag voor de rechten van de 

mens, Internationaal verdrag voor de 
rechten van het kind 
 





ALGEMENE VERGADERING 





BELEIDSPARTICIPATIE 

• Zorgen dat jongeren beter kunnen 
participeren aan het beleid.   
 



JONGEREN EN PARTICIPATIE 

• Advies september 2012 
• Jongerenambassadeurs voor participatie 
• EU: Gestructureerde Dialoog 
• 1000 jongeren bevraagd 
• online enquête, op straat, in jeugdhuizen, 

in jeugdorganisaties, op scholen 



JONGEREN EN PARTICIPATIE 

• Politiek op school - Jongeren 
schreeuwen om meer politieke vorming in 
de klas. Is dit een taak van de school en 
hoe moet deze vorming eruit zien? 

• Te weinig kennis over de actuele politieke 
situatie en structuren  

• weinig vertrouwen in de politiek 
• willen meer over politiek weten  
• jongeren willen gevormd worden rond 

politiek en actualiteit 
 
 
 
 
 

      
     

   
      

 
 
 
 

 



JONGEREN EN PARTICIPATIE 

• Het doel: om van jongeren kritische 
burgers te maken 

• Structureel ingebed in alle 
onderwijsvormen 

• Gespreid over verschillende vakken 
• Samenwerking scholen en middenveld-  

en jongerenorganisaties 
 
 
 



JONGEREN EN PARTICIPATIE 



JONGEREN EN PARTICIPATIE 

• Stemrecht op 16 - Is stemmen een goede 
manier voor inspraak? Moeten jongeren 
die nog geen 18 zijn ook een stem krijgen 
om te kunnen meetellen? 

• de effectiviteit van betrokkenheid van 
jongeren 

• over stemrecht voor jongeren vanaf 16 
jaar. 
 
 



JONGEREN EN PARTICIPATIE 

• Wakker het debat over verhoogde 
jongerenparticipatie in de samenleving 
aan, stemrecht16 

• Directe en indirecte vormen van 
participatie 
 
 



JONGEREN EN PARTICIPATIE 



JONGEREN EN PARTICIPATIE 
• Politiek in de media - Wat is de politieke 

relevantie van politici als celebrities? Wie 
begrijpt wat politici zeggen?  

• weinig kennis te hebben van hoe de 
politiek in elkaar zit 

• weinig geloof in de kracht van politieke 
partijen 

• Jongeren voelen zich vaak machteloos als 
het over politiek gaat 
 
 
 



JONGEREN EN PARTICIPATIE 

• Politieke partijen: maak nog meer de 
jongerenklik. Informeer jongeren meer en 
duidelijk over wie en wat jullie zijn 

• duidelijker beschrijven waarvoor de partij 
staat 

• actief in dialoog treden met jongeren 
• Jongerenthema’s op de agenda 

 
 
 
 



JONGEREN EN PARTICIPATIE 

• Sociale media 
• jongeren willen zich engageren, zonder 

zich te binden aan één politieke partij 
• 62% gelooft in de mogelijkheden van 

sociale media om invloed uit te oefenen op 
het beleid 
 
 
 
 



JONGEREN EN PARTICIPATIE 



JONGEREN EN PARTICIPATIE 

• Participatie in de politiek - Is 
partijpolitiek voorbijgestreefd? 
Organiseren jongeren zich niet liever rond 
een thematisch netwerk? Trachten ze 
beter via allerhande alternatieve kanalen 
impact te hebben op het beleid? 
 



JONGEREN EN PARTICIPATIE 

• mismatch tussen jongeren en media 
• te moeilijk taalgebruik 
• steeds negatieve berichtgeving 
• te sensatiebelust nieuws 

 
• Maak voor en met jongeren een 

duidingsaanbod op maat. Voorzie hier 
minimaal een duidingsprogramma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POSITIEVE 
IDENTITEITSONTWIKKELING 

• preventie van gewelddadige radicalisering 
• radicalisme, extremisme, terrorisme 
• ontwikkelen van een identiteit  

 
 



TOURISTEN 



DE SHORTLIST 



NO HATE 



DEBATTLE 



LOKAAL JEUGDBELEID 

• ondersteunt het beleids- en advieswerk 
van de Vlaamse Jeugdraad 

• werkgroep wil wegen op het beleid dat 
impact heeft op het lokaal jeugdwerk 

• ontwikkelen van campagnes, 
lobbystrategieën en adviezen  



LAAT JE HOREN 

• in het publiek debat 
• politieke besluitvorming 
• mede-eigenaars van de samenleving 
• voor jongeren, door jongeren 

 
 
 



MEER INFO? 
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