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Maatschappelijk project
(Op) weg met de jeugdraad
Voor elke gemeente geldt dat het inspraakorgaan waar jongeren hun zeg kunnen doen en
waar jongeren bereikt worden de jeugdraad is.
De jeugdraden leveren goed werk maar wat hen allemaal bindt is dat ze een kleine groep
jongeren bereiken die NIET representatief zijn voor de jongeren in de gemeente. Daarnaast
zijn de jeugdraadsleden vaak vertegenwoordigers van hun eigen jeugdorganisatie. Ook zij
zijn niet representatief zijn voor de jongeren zoals ze door de andere burgers ervaren
worden.
Werkwijze



Wij werken altijd vanuit scholen, voorzieningen, jeugdbewegingen, pleintjes, … Met
andere woorden dé plaatsen waar de jongeren die in je gemeente wonen, verblijven,
consumeren en rondhangen zich bevinden.
In scholen zijn we meestal een graag geziene gast omdat we met ons programma
aansluiten bij het curriculum van de school wat betreft de vakoverschrijdende
eindtermen. Scholen merken bij een intake onmiddellijk dat we veel ervaring hebben
met het werken met jongeren en dat we voldoende structuur aanreiken om met hun
leerlingen rond alle mogelijke onderwerpen aan de slag te gaan.

Reflectie van een jeugdconsulent:
“Dit project was een echte ‘eye opener’. De jeugdraad heeft nu een groter en diverser bereik.
Doedèskadèn vzw heeft me de weg getoond naar de scholen in de gemeente
en bevragingen in de scholen mogelijk gemaakt.
Tot nu dacht ik dat leerkrachten daar geen tijd voor maakten.”
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Duur
Een maatschappelijk project is altijd een proces van langere duur.
Doel
 De representativiteit van de bereikte jongeren in de jeugdraad verhogen.
 Aantonen dat de meeste jongeren wel geïnteresseerd zijn in politiek in het algemeen
en gemeentelijke besluitvorming in het bijzonder.
 Jongeren bevragen op een manier waardoor ze zich echt aangesproken voelen.
 Onrealistische ideeën van jongeren eerst met die jongeren filteren en dan pas
indienen zodat beleidsmakers niet ontmoedigend geraken maar wel enthousiast
worden.
 De jeugdfunctionarissen opleiden om dit project te verzelfstandigen.
Deelnemers
Alle jongeren uit je gemeente.
Begeleiding
Het project wordt begeleid door Jan Van Dijck, Saskia Vandeputte of Jill Van Meerbeeck.
Kostprijs
We maken een gedetailleerde offerte nadat we de opdracht met je hebben besproken.
Vraag vrijblijvend informatie via info@doedeskaden.be.
Of gebruik het contactformulier op www.doedeskaden.be.
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