
 

          

       

     

De Vlaamse Jeugdraad, in vergadering op 1 december 2021, onder voorzitterschap van Amir Bachrouri, en met 

bovenvermelde aanwezigen, adviseert unaniem het volgende: 

 

Jongeren vertegenwoordigd in politieke organen en instellingen 3 

 Geef 16- en 17-jarigen stemrecht voor de lokale, Vlaamse en federale verkiezingen. Combineer dit met 

informatiecampagnes gericht op jongeren via jongerenkanalen en burgerschapseducatie op en naast 

school. 3 

 Maak de stap voor jongeren om in de politiek te gaan zo aantrekkelijk en laagdrempelig mogelijk. Doe 

iets aan het imago van onze politieke instellingen en werk obstakels weg die jongeren tegenkomen bij 

het betreden van de politiek. 4 

 Politieke partijen moeten de jeugdbelangen in hun partij bevorderen door hun jeugdvleugels meer te 

ondersteunen en meer jongeren een verkiesbare plaats op een lijst te gunnen. 5 

Consultatie van jongeren bij besluitvorming 6 

 Voer voor alle overheden een motivatieplicht in bij het aannemen of afwijzen van een advies van een 

officieel adviesorgaan. Geef eveneens voldoende tijd aan jeugdraden om een kwalitatief advies te 

schrijven. 6 

 Voor en tijdens het werken aan een advies moeten jeugdraden een zo’n breed mogelijk participatief 

proces doorlopen. 6 

 De samenstelling van jeugdraden (of de samenstelling van hun werkgroepen) moet streven naar een 

weerspiegeling van het doelpubliek dat zij vertegenwoordigen. 7 

 Maak voldoende middelen en ruimte vrij om de jeugdraden te ondersteunen in hun missie. Erken het 

potentieel en de rol van de jeugdraden: consulteer hen niet louter als formaliteit, maar sta open voor 

hun adviezen en ideeën om het beleid (bij) te sturen. 8 

Beleidsparticipatie van jongeren versterken 9 

 Pas het principe van co-creatie toe en zorg ervoor dat jongeren en jeugdorganisaties de ruimte en 

structuren hebben om bij te dragen aan de formulering, ontwikkeling, implementatie en evaluatie van 

het beleid dat hen aangaat. 9 



 

 We vragen duidelijke toezeggingen van beleidsmakers en relevante stakeholders ten aanzien van de 

EU-jeugddialoog alsook een betere opvolging van de conclusies van de dialoog na een volledige 

cyclus. 10 

 Jongeren moeten via het formele onderwijs alsook via niet-formeel leren meer geïnformeerd en de 

weg gewezen worden naar diverse vormen van beleidsparticipatie. 10 

 Heb meer aandacht voor informele beleidsparticipatie van jongeren en doe beroep op hun acties en 

hun stem als legitieme hefboom voor verandering. 11 

 Op het Europese en het federale niveau moet een wetgevend kader komen dat de deelname van 

kinderen en jongeren aan het politieke en democratische leven regelt. 12 

 Experimenteer met andere vormen van democratie, zoals burgerpanels, burgerbegrotingen en online 

participatie, en zet in op de deelname van jongeren. 13 

 

In 2020-2021 heeft de Vlaamse Jeugdraad een traject gelopen rond democratie en jongerenparticipatie in het kader 

van de Europese Jeugddialoog. Dit is een instrument van de EU dat als doel heeft “de deelname van jongeren aan het 

democratisch leven van Europa aan te moedigen”, alsook “diverse stemmen te laten horen” en “positieve veranderingen 

in het jeugdbeleid te bewerkstelligen”1. Deze doelstellingen worden bereikt via een groot participatief proces. De EU-

voorzitters spreken hiervoor de jeugdraden, jeugdadministraties, jeugdonderzoekers en andere relevante actoren uit 

het middenveld in alle lidstaten aan. Zij komen per lidstaat samen in een Nationale Werkgroep (NWG)2 en krijgen elk 

1,5 jaar een centraal thema voorgelegd waarover ze met jongeren in gesprek gaan en tot concrete voorstellen of ideeën 

komen. Obstakels en pijnpunten rond dit thema worden ook aangekaart. De bevindingen worden uitgesproken op de 

tweejaarlijkse jeugdconferenties alsook via een rapportage aan het Europees Jeugdforum, die de resultaten dan 

gebundeld tot bij de Europese Raad brengt. 

De voorbije 18 maanden was het centrale thema: ruimte en participatie voor alle jongeren. Het woord ruimte mocht 

breed geïnterpreteerd worden, van publieke ruimte tot de digitale ruimte alsook de ruimte krijgen om het beleid te 

beïnvloeden en deel te nemen aan de democratie. Vooral met die laatste interpretatie is een groep vrijwilligers binnen 

de Vlaamse Jeugdraad aan de slag gegaan. 

De huidige manier waarop kinderen en jongeren hun mening kunnen delen is namelijk ontoereikend. Uit visies en 

onderzoeken van onder andere Bataljong3, blijkt dat er in Vlaanderen een reëel potentieel ligt om kinderen en jongeren 

meer ruimte te geven om het beleid te beïnvloeden. Ze maken zowat een derde uit van de bevolking en zijn de enige 

ervaringsdeskundigen over hun eigen leefwereld. Hoewel ze geen stemrecht hebben, hebben ze wel het recht om 

gehoord te worden en zijn er allerlei manieren om hen te betrekken bij het beleid.  

Eén van deze manieren is hen consulteren bij beleidsbeslissingen, maar de manier waarop kinderen en jongeren bereikt 

en bevraagd worden, loopt momenteel niet altijd van een leien dakje. Initiatieven moeten in de toekomst rekening 

houden met het feit dat top-down en bottom-up participatie allebei belangrijk zijn. Deelnemers kunnen op deze manier 

namelijk zelf thema’s aankaarten die voor hen relevant zijn, tegelijkertijd is er ook ruimte voor organisatoren om zelf 

een onderwerp naar voor te schuiven.  

_________________ 

1 Resoluties van de Raad van de Europese Unie: de EU-strategie voor jongeren 2019-2027 (2018/C 456/01) https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=NL  

2 In België zijn er drie NWG’en, namelijk één per gemeenschap gezien “jeugd” een bevoegdheid is van de gemeenschappen. In de Vlaamse NWG 

verenigen drie partners zich: de Vlaamse Jeugdraad, het Vlaams departement Cultuur, Jeugd en Media en JINT vzw. 

3 Visietekst: “Zo kijkt VVJ naar participatie” (2016), https://bataljong.be/sites/default/files/wysiwyg/zokijktvvjnaarparticipatiedef2016.pdf  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=NL
https://bataljong.be/sites/default/files/wysiwyg/zokijktvvjnaarparticipatiedef2016.pdf


 

Daarnaast is er nood aan zinvolle betrokkenheid van jongeren en jeugdorganisaties gedurende het hele 

participatieproces, van ontwerp tot uitvoering en evaluatie. Dit zorgt namelijk voor een gevoel van actieve betrokkenheid, 

voor gedragenheid en stimuleert eigenaarschap bij de deelnemers.  

Door kinderen en jongeren over verschillende thema’s te bevragen, maak je bovendien duidelijk dat zij competent 

genoeg zijn om een mening te vormen over verschillende beleidsthema’s heen. Op deze manier beperk je de leefwereld 

van kinderen en jongeren niet tot de speelplaats of de schoolbanken en betrek je hen actief bij het maatschappelijk 

debat.  

Verder zorgt een dergelijke werkwijze ervoor dat bij beleidsvorming meer aandacht is voor de impact op de jeugd. Tot 

op heden is dit te weinig het geval geweest. Jongeren bevraagd door het Touristentraject, vinden bijvoorbeeld dat er 

gedurende de coronacrisis veel beslissingen boven hun hoofd genomen zijn. Een ander voorbeeld is de beperkte 

inspraak die kinderen en jongeren hebben over zaken als onderwijs en mobiliteit. 

Tot slot moet er ook gewerkt worden aan drempels die een zinvolle en actieve participatie in de weg staan. Wat veel 

jongeren namelijk ervaren is dat dergelijke initiatieven niet afgestemd zijn op hun leefwereld. Concreet gaat het dan 

over een nood aan een tijdskader dat haalbaar is voor jongeren, voldoende beschikbare informatie vooraf en begrijpbaar 

taalgebruik.  

 

Structuur van ons advies 

 

Op basis van onze gesprekken en de Europese jeugdconferenties, beslisten we om onze adviespunten te groeperen 

rond drie thema’s: 

A. Jongeren vertegenwoordigd in politieke organen en politieke instellingen 
B. Consultatie van jongeren bij besluitvorming 

C. Beleidsparticipatie van jongeren versterken 

 

We hebben deze drie thema’s verder uitgewerkt via focusgesprekken en diepte-interviews met in totaal 100 jongeren. 

De grote meerderheid van de jongeren waarmee we gesproken hebben zijn lid of vrijwilliger bij een politieke 

jongerenpartij. De andere jongeren zijn geëngageerd in de lokale jeugdraad of hebben interesse in het thema van 

jongerenparticipatie en democratische processen. Deze laatsten hebben zich aangesloten op onze werkgroep van de 

Vlaamse jeugdraad en hebben samen dit advies mee vormgegeven. 

Geef 16- en 17-jarigen stemrecht voor de lokale, Vlaamse en federale verkiezingen. Combineer dit met 

informatiecampagnes gericht op jongeren via jongerenkanalen en burgerschapseducatie op en naast school. 

De Vlaamse Jeugdraad ijvert al een aantal jaar voor de invoering van het stemrecht vanaf 16 jaar. We zijn dan ook blij 

dat de federale regering heeft aangekondigd dat jongeren vanaf 16 jaar zullen mogen stemmen voor de Europese 

verkiezingen. Waarop wachten de andere beleidsniveaus? 

Door jongeren vanaf zestien te laten stemmen, geef je hen een gevoel van politieke betrokkenheid: ze kunnen hun 

mening, visie en waarden vertalen naar een stem die politieke impact heeft. Dit impliceert dat politici aandacht moeten 

besteden aan deze groep niet-volwassenen: willen ze dit nieuwe kiespubliek aanspreken, dan zullen ze met hen in 

gesprek moeten gaan en politieke campagnes en ideeën meer op jongeren moeten richten. Bovendien kan het ook 

meer kansen bieden aan jongeren die zich kandidaat stellen. Jonge kandidaten kunnen ervoor zorgen dat zestien- en 

zeventienjarigen ook effectief een stem uitbrengen omdat ze zich vertegenwoordigd voelen door iemand van hun 



 

generatie. Kortom: door het invoeren van stemrecht 16, zal de politiek in z’n geheel meer rekening (moeten) houden 

met jongeren. We verwijzen graag ook naar een praktijkervaring in Gent (2018) waar onderzoek aantoonde dat jongeren 

zich meer gingen informeren nadat ze ook een uitnodiging om te stemmen in de bus hadden gekregen.4 

Om jongeren te ondersteunen in het maken van hun keuze, vragen we om aan de hand van duidelijke campagnes 

verspreid via jongerenkanalen uit te leggen hoe jongeren kunnen deelnemen aan de verkiezingen en op welke 

manier ze zich kunnen informeren over thema’s, kandidaten en partijen.  

Bovendien verwachten we van scholen dat zij meer inzetten op politieke en maatschappelijke vorming – niet alleen 

tijdens een verkiezingsjaar en niet alleen voor stemgerechtigde leerlingen, maar verankerd in het curriculum gedurende 

de hele schoolcarrière. Jongeren moeten niet alleen de kennis verwerven om te kunnen deelnemen aan de democratie, 

maar even goed vaardigheden zoals kritisch denken, participeren, hun mening kunnen uiten, enz. Maak van deze 

politieke en maatschappelijke vorming geen typisch ‘schools’ vak, maar laat jongeren deze skills verwerven door hen 

participatie te laten ervaren, deel te nemen aan debatten en samen te werken met jeugdwerkorganisaties met 

expertise rond burgerschapseducatie (zie adviespunt 9 over burgerschapsonderwijs).  

 

Maak de stap voor jongeren om in de politiek te gaan zo aantrekkelijk en laagdrempelig mogelijk. Doe iets aan 

het imago van onze politieke instellingen en werk obstakels weg die jongeren tegenkomen bij het betreden 

van de politiek. 

Het is voor jongeren niet altijd gemakkelijk om de stap te zetten naar de politiek. Op een verkiezingslijst gaan staan, is 

jezelf blootgeven voor vrienden, familie, kennissen en het risico nemen te falen. Ons verkiezingssysteem zit zo in elkaar 

dat de “stemkanonnen” een hogere, meer verkiesbare plaats krijgen. Dergelijke stemkanonnen zijn zelden jonge 

personen onder de 30 jaar.5 Nochtans door jongeren meer te betrekken bij de politieke besluitvorming en de obstakels 

weg te nemen die ze tegenkomen bij het betreden van de politiek, creëren we een beter, meer inclusief beleid en 

dus sterkere en duurzamere democratische systemen. Dit is nodig, want in Europa neemt de deelname van 

jongeren aan de institutionele politiek al meer dan twee decennia af.6  

De kern van deze daling is een groeiend gevoel van afstand tussen jongeren en de traditionele instellingen van 

de representatieve democratie, waarvan het grootste bewijs te vinden is in de dalende opkomst bij verkiezingen en 

een dalende interesse in het lidmaatschap van politieke partijen. Uit onderzoek van het Jeugdonderzoeksplatform 

(JOP)7 blijkt dat bijna de helft van de jongeren (48,9 procent) meent dat politieke partijen vooral op zoek zijn naar 

stemmen veeleer dan meningen. Meer dan een derde van de Vlaamse jongeren (38,3 procent) vindt bovendien dat 

politici, eens ze verkozen zijn, zich te goed voelen voor mensen zoals zij. Één op de drie jongeren (33,8 procent) vindt 

dat politici zich uitsluitend moeten laten leiden door de mening van het volk. Een meerderheid van de jongeren (57,6 

procent) vindt dat politici te veel praten en te weinig doen. 

Jongeren voelen zich betrokken op de samenleving, maar hebben geen vertrouwen of geloof in de politiek. Daarom 

roepen we vertegenwoordigers van politieke instellingen op om zo transparant mogelijk te werk te gaan en iets 

te doen aan het imago van de politiek en het wantrouwen dat soms gecreëerd wordt. Dit kan onder andere door 

informatieve of sensibiliseringscampagnes over wat politiekers juist doen en hoe onze democratische instellingen 

werken, maar ook individuele acties en gedrag kunnen leiden tot de verkleining van de kloof tussen burgers en politici. 

Iets doen aan het imago van de politiek, kan ervoor zorgen dat jongeren gestimuleerd worden in de politiek te stappen 

alsook voor langer een politiek engagement op te nemen (omdat ze vertrouwen hebben in de politieke instellingen). 

_________________ 

4 Meer info over het experiment en de resultaten van het onderzoek: https://www.sampol.be/2019/10/lessen-uit-gent-stemmen-op-16  

5 In de periode 2014-2019, waren amper 8 van de 124 Vlaamse parlementsleden jonger dan 30 jaar (dit is minder dan 6,5%). 

https://www.vlaanderenkiest.be/verkiezingen2014/index.html#/parlement/R02000/p_age/statistieken  

6 Publicatie Europees Jeugdforum (2015), “Young People and Democratic Life in Europe: What Next After the 2014 European Elections?”, 

https://tools.youthforum.org/policy-library/wp-content/uploads/2021/04/YFJ_YoungPeopleAndDemocraticLifeInEurope_B1_web-9e4bd8be22.pdf  

7 https://www.knack.be/nieuws/belgie/helft-van-jongeren-is-niet-in-politiek-geinteresseerd/article-news-1443939.html  

https://www.sampol.be/2019/10/lessen-uit-gent-stemmen-op-16
https://www.vlaanderenkiest.be/verkiezingen2014/index.html#/parlement/R02000/p_age/statistieken
https://tools.youthforum.org/policy-library/wp-content/uploads/2021/04/YFJ_YoungPeopleAndDemocraticLifeInEurope_B1_web-9e4bd8be22.pdf
https://www.knack.be/nieuws/belgie/helft-van-jongeren-is-niet-in-politiek-geinteresseerd/article-news-1443939.html


 

Hoewel het vertrouwen in de politieke instellingen op een laag pitje staat, blijken jongeren wel zeer veel interesse te 

tonen voor politieke thema’s. Als we kijken naar andere vormen van politiek activisme, spelen jongeren sinds enkele 

jaren een centrale rol, denk maar aan de groei van burgerbewegingen, activisme op sociale media en wereldwijde 

protestmarsen. Onder adviespunt 11 beargumenteren we het belang van informele beleidsparticipatie. We willen hier 

vooral de nadruk leggen op: er is interesse en motivatie bij jongeren om de politieke agenda mee te bepalen en 

besluitvorming te sturen, maar jongeren krijgen te weinig kansen om daadwerkelijk de touwtjes mee in handen te mogen 

nemen. Er zijn nog te veel drempels waarmee jongeren geconfronteerd worden (op de verkiezingslijst gaan staan 

is hoogdrempelig, jongeren moeten onderdoen voor populaire politici en komen daardoor vaker op niet-verkiesbare 

plaatsen, jongeren mogen niet altijd wegen op partijprioriteiten wegens ‘te weinig ervaring’, enz.). We doen daarom de 

oproep aan alle politieke instellingen en partijen om actief deze obstakels weg te werken en jongeren meer te 

begeleiden en ondersteunen bij het betreden van de politiek. Een goed voorbeeld hiervan is de automatische 

vertegenwoordiging in het partijbureau en de partijraad, zo krijgen politieke jongerenpartijen de kans om thema’s aan 

te kaarten die voor jongeren belangrijk zijn. 

 

Politieke partijen moeten de jeugdbelangen in hun partij bevorderen door hun jeugdvleugels meer te 

ondersteunen en meer jongeren een verkiesbare plaats op een lijst te gunnen. 

De Vlaamse Jeugdraad vindt dat jongeren uitgesloten worden ten aanzien van de traditionele democratische 

instellingen door een gebrek aan vertegenwoordiging van jongeren en betrokkenheid bij de werking van politieke 

partijen. Het is nog te vaak zo dat er op kieslijsten weinig jongeren staan of dat ze een onverkiesbare plaats krijgen 

toegewezen. Concreet bepleit de Vlaamse Jeugdraad de versterking en ondersteuning van de jeugdvleugels. 

Hierbij moet er ingezet worden op het veiligstellen van hun autonomie en onafhankelijkheid, en het geven van 

prominente rollen en verantwoordelijkheden bij het bepalen van de jeugdagenda van de politieke partij. Het is belangrijk 

om te benadrukken dat het hier gaat over een samenwerking tussen de politieke partij en haar jeugdvleugel. Het 

is in dit geval wel belangrijk dat de jongere kandidaten de kans krijgen op een zinvolle manier deel te nemen aan de 

verkiezingen, ook de opleiding binnen de partij is hierbij cruciaal. In veel gevallen is er namelijk al heel wat kennis 

en knowhow aanwezig maar sijpelt die moeilijk door tot de jongere leden van de partij. We zien dat er al 

inspanningen worden gedaan om dit te verhelpen, zo is het “gangmakers” project van Open VLD8 hiervan een 

voorbeeld.   

Als jongeren niet of amper deelnemen aan de werking van politieke partijen, is het resultaat dat deze niet weten hoe ze 

met jongeren moeten omgaan. De partijen zijn niet op de hoogte van de thema’s waar jongeren van wakker liggen en 

geven er ook geen prioriteit aan. Weinig betrokkenheid met jongeren leidt ertoe dat ze geen plaats krijgen op de 

verkiezingslijsten. Jong CD&V pleit alvast voor minstens 1 jongere in de top 3 van provinciale verkiezingslijsten9. We 

vragen aan politieke partijen om concrete en alomvattende strategieën op te stellen om de jeugdbelangen in de 

partij te bevorderen.  

Het belang van het betrekken van jongeren mag niet onderschat worden. De jeugdafdelingen van politieke partijen 

zijn namelijk in de meeste gevallen het beste in staat leeftijdsgenoten te betrekken, informeren en engageren. In 

veel gevallen zijn dit de politici van morgen en hebben zij een vinger aan de pols bij wat leeft bij hun leeftijdsgenoten. 

Elke bekende politicus heeft ooit de kans gekregen om op de lijst te staan, ervaring op te doen en door te groeien. 

Vandaar onze oproep aan alle politici, partijen en politieke instellingen om hun structuren open te stellen en de 

energie en creativiteit van jongeren te omarmen. 

Tot slot willen we benadrukken dat de politieke jongerenpartijen ook financiële middelen nodig hebben om hun 

activiteiten te kunnen uitvoeren. Sinds 2017 worden de politieke jongerenbewegingen niet langer gesubsidieerd door 

de Vlaamse overheid, maar zijn ze afhankelijk van hun eigen inkomsten en de middelen die ze krijgen van de 

_________________ 

8 https://www2.openvld.be/open-vld-lanceert-talentenprogramma-gangmakers/  

9 https://www.jongcdenv.be/wie-zijn-we/standpunten/democratie-staatsstructuur/  

https://www2.openvld.be/open-vld-lanceert-talentenprogramma-gangmakers/
https://www.jongcdenv.be/wie-zijn-we/standpunten/democratie-staatsstructuur/


 

moederpartij. Dit zorgt er soms voor dat ze zich financieel niet altijd in een stabiele situatie bevinden. Gezien de absolute 

meerwaarde van deze organisaties om jongeren meer te informeren, betrekken en te begeleiden in het politieke en 

democratische leven, lijkt het ons logisch dat ze ook financieel ondersteund moeten worden. 

Voer voor alle overheden een motivatieplicht in bij het aannemen of afwijzen van een advies van een officieel 

adviesorgaan. Geef eveneens voldoende tijd aan jeugdraden om een kwalitatief advies te schrijven. 

Een belangrijk element in de follow-up van beleidsparticipatie van jongeren is de motivatieplicht. Concreet verplicht dit 

beleidsorganen te beargumenteren waarom beleidsadviezen aangenomen of afgewezen worden. Deze vorm van 

feedback helpt lokale adviesorganen beter te begrijpen waarom hun advies niet wordt gevolgd en hoe ze dit in de 

toekomst kunnen vermijden. Belangrijk hierbij is dat de motivatieplicht serieus genomen wordt, er dient goed 

gemotiveerd te worden waar de beleidsorganen het standpunt van het officieel adviesorgaan niet wensen te 

volgen. Een motivatieplicht zorgt ervoor dat beleidsmakers op een transparante manier kunnen tonen welke adviezen 

ze ter harte nemen en welke niet. 

Verder zorgt een motivatieplicht ervoor dat de participerende jongeren in de toekomst sneller geneigd zullen zijn deel 

te nemen aan dergelijke initiatieven. Het stelt hen namelijk in staat de impact van hun werk beter te kaderen. Er 

wordt steeds veel werk en tijd gestoken in het voorbereiden en schrijven van de adviezen. Regelmatig wordt hiervoor 

beroep gedaan op enquêtes, bevragingen en focusgesprekken met kinderen en jongeren. Een motivatieplicht is een 

stimulans voor deelnemers om in gesprek te gaan met de jeugdraad, gezien er feedback komt op de verwachtingen en 

perspectieven van de deelnemende jongeren.  

Een laatste element dat belangrijk is binnen deze context, betreft de timing waarbinnen er gewerkt moet worden. Om 

lokale, Vlaamse of Federale adviesorganen degelijk werk te laten maken, is het belangrijk genoeg tijd ter 

beschikking te stellen. Hou er rekening mee dat een jeugdraad grotendeels zal bestaan uit jongeren die vrijwillig 

hun tijd steken in het opmaken van een advies. Het is dan ook algemeen bekend dat zij het extra druk hebben in 

bepaalde maanden van het jaar (bv. de examenperiodes), probeer dan (indien mogelijk) ook voldoende op voorhand 

hun advies te vragen.  

Om de goede samenwerking te verbeteren kunnen de afspraken rond de tijdsbepalingen en de motiveringsplicht het 

best neergeschreven worden in de statuten die opgesteld kunnen worden tussen het lokale bestuur en de jeugdraad 

(zie adviespunt 6).  

 

Voor en tijdens het werken aan een advies moeten jeugdraden een zo’n breed mogelijk participatief proces 

doorlopen. 

Jeugdraden spreken idealiter tijdens het participatief traject, lopende voor en tijdens het schrijven van een advies, 

een zo’n breed mogelijk doelpubliek aan. Dit doelpubliek kan variëren van adviesvraag tot adviesvraag. Indien 

het advies enkel impact heeft op een zeer specifieke doelgroep van de stad of gemeente (bv. alle kinderen tussen 6 en 

9 jaar of alle jonge rolstoelgebruikers), dan zijn we van mening dat het belangrijker is om hoofdzakelijk de stem van 

deze groep weer te geven dan bij elk advies de volledige (jonge) samenleving aan te spreken.  

Het doel van jeugdraden is om een zo’n divers mogelijk groep van kinderen en jongeren te vertegenwoordigen 

in hun advieswerk en andere activiteiten. Dit streven kan bereikt worden door verschillende individuen 

(ongeorganiseerde jongeren) maar ook door vertegenwoordigers van diverse kinderen- of jeugdorganisaties bijeen te 

brengen en hun opinies, gedachten en verwachtingen mee te nemen in het advieswerk en andere activiteiten dat de 



 

jeugdraden organiseren. De vertegenwoordigers van kind- of jeugdorganisaties gaan zoveel mogelijk de jonge 

doelgroepen representeren bv. jonge vluchtelingen, daklozen, Chiroleden, leerlingenraden, enz.  

Als het participatieproces (schrijven van adviezen, bevragingen, gesprekken) van de jeugdraden de weerspiegeling is 

van het doelpubliek zullen hun acties en adviezen een werk zijn van alle kinderen en jongeren die zij vertegenwoordigen.  

Ook beleidsmakers en lokale besturen zelf kunnen bijdragen aan dit participatief proces: om ten volle de stem van de 

kinderen en jongeren te laten weerklinken zou idealiter de voorzitter van de jeugdraad een plek krijgen aan tafel 

bij de gemeenteraad. Hierbij heeft de voorzitter geen stemrecht maar kan de vertegenwoordiging van de kinderen en 

jongeren wel rechtstreeks plaatsvinden.  

 

De samenstelling van jeugdraden (of de samenstelling van hun werkgroepen) moet streven naar een 

weerspiegeling van het doelpubliek dat zij vertegenwoordigen. 

Jeugdraden zijn de stem van de kinderen en jongeren in hun stad of gemeente. Om deze rol zo goed mogelijk te 

voltooien dienen de jeugdraden alle kinderen en jongeren van de hele stad of gemeente te vertegenwoordigen. Dit wil 

zeggen dat er rekening dient gehouden te worden met leeftijd, wijken, sociale-economische achtergronden, opleidingen 

en andere criteria die specifiek zijn aan de diversiteit binnen de stad of gemeente. Jeugdraden zouden moeten 

streven naar een zo divers mogelijke samenstelling zodat zij een weerspiegeling zijn van het doelpubliek.  

Het is niet zo dat we pleiten dat de gehele weerspiegeling zichtbaar moet zijn in de verkozen adviesraad, want dat zou 

niet werkbaar zijn voor centrum- en grootsteden. Wel vinden we het belangrijk dat de adviesorganen een zo goed 

mogelijke verstandhouding hebben met de vertegenwoordigers van doelgroepen en ongeorganiseerde 

jongeren van hun stad of gemeente. Een voorbeeldpraktijk is om op vaste tijdstippen (elke maand, twee- of 

driemaandelijks) met alle relevante doelgroepen een overleg te plannen. 

Niet enkel kinderen en jongeren die wonen in de stad of de gemeente dienen vertegenwoordigd te worden in de 

jeugdraden maar ook de kinderen en jongeren die leven in deze stad of gemeente. Denk hierbij onder andere aan 

kotstudenten, kinderen of jongeren die op internaat zitten of kinderen die enkel in het weekend in de stad of gemeente 

zijn (co-ouderschap). Hun stem dient ook vertegenwoordigd te worden aangezien zij een groot deel van hun tijd 

doorbrengen in een welbepaalde gemeente of stad. Ook zij dienen een plek te krijgen binnenin de jeugdraden. Op 

deze manier zijn de jeugdraden open en toegankelijk voor iedereen die leeft binnen in de gemeente of stad.  

Samenstellingscriteria mogen niet verbonden zijn aan financiering 

De samenstelling van de jeugdraden mag niet verbonden zijn aan een subsidiereglement. De Vlaamse Jeugdraad is 

van mening dat een jeugdorganisatie niet aangemoedigd dient te worden via subsidies om in een jeugdraad te 

zetelen. Dit kan zorgen voor een valkuil waarbij de vertegenwoordiger van een jeugdorganisatie niet met het juiste doel 

in de jeugdraad zal plaatsnemen. Het doel van de jeugdraden is om de kinderen en jongeren in de stad of gemeente te 

vertegenwoordigen en hun stem te laten klinken bij het stads- of gemeentebestuur. 

Luister en betrek ook kinderen bij het beleid 

Om de stem van de kinderen en jongeren zoveel als mogelijk te vertegenwoordigingen dient naar hen geluisterd te 

worden. Hierbij moet er ingezet worden op het betrekken van jongeren maar ook op het betrekken van kinderen. Deze 

doelgroep wordt moeilijker bereikt. Nochtans is hun visie even belangrijk. Zet daarom vaker in op kinderparticipatie. 

Voorbeelden hiervan zijn: langsgaan bij klassen of deze uitnodigen bij beleidsmakers, kinderen laten in dialoog gaan 

met het bestuur (nodig hen uit op het stadhuis/gemeentehuis en luister naar hun visie), bevraag kinderen op een leuke 

manier door samen met hen op stap te gaan. Hierbij is het van belang om te luisteren naar de stem van de kinderen en 

deze stem niet te verwarren met de stem van de ouders.  

Ook een kinderraad oprichten is een manier om jonge kinderen (die nog niet zelfstandig kunnen aansluiten in een 

jeugdraad) aan het woord te laten en hen te betrekken bij het beleid. De oprichting van een kinderraad mag niet blijven 



 

bij een symbolische daad, maar effectief leiden tot meer en gericht kinderparticipatie. Ze moeten meermaals per jaar 

samenkomen, samengesteld zijn via meerdere scholen en begeleid worden door een participatie-ambtenaar die kennis 

van zaken heeft om de visie van kinderen om te zetten in concrete beleidsaanbevelingen. In de gemeente Zemst geven 

ze alvast het goede voorbeeld10. 

 

Maak voldoende middelen en ruimte vrij om de jeugdraden te ondersteunen in hun missie. Erken het potentieel 

en de rol van de jeugdraden: consulteer hen niet louter als formaliteit, maar sta open voor hun adviezen en 

ideeën om het beleid (bij) te sturen. 

Investeren in een jeugdraad heeft een positieve impact op de gemeente: het zorgt ervoor dat kinderen en jongeren een 

actieve rol innemen in het vormgeven van de gemeente, het brengt hen burgerschapscompetenties bij, het brengt het 

lokale beleid dichter bij hun leefwereld en het versterkt de lokale democratie. Om haar voornaamste rol uit te oefenen, 

namelijk adviezen formuleren aan het beleid en in dialoog gaan met kinderen en jongeren, heeft een jeugdraad tijd, 

ruimte en middelen nodig. 

• Een last-minute adviesvraag is vaak onhaalbaar voor een jeugdraad, die bestaat uit vrijwilligers. Hou hier 
rekening mee bij het bezorgen van beleidsdocumenten en het verzoeken om advies. 

• Een bevraging van jongeren gebeurt het best in samenwerking met de jeugdraad, maar een jeugdraad is 
geen onderzoeksbureau. Het moet een win-winsituatie worden voor zowel het bestuur als de jeugdraad. Ga 
daarom in dialoog om te kijken op welke thema’s er ingezet wordt en wie de bevraging het best kan coördineren 
en uitvoeren. Hou daarbij rekening met de capaciteit van zowel de jeugdambtenaren als de jeugdraad.  

• Een jeugdraad heeft niet als primaire taak om evenementen te organiseren. Het is niet de bedoeling dat een 
jeugdraad haar middelen zelf moet binnenhalen door bv. het organiseren van fuiven. Voldoende financiële 
werkings- en ondersteuningsmiddelen zijn essentieel voor het goed functioneren van een jeugdraad. 

• Elke gemeente of stad zou een jeugdregisseur en participatiemedewerker in dienst moeten nemen die het 
recht op participatie van kinderen en jongeren garandeert en ermee voor zorgt dat kinderen en jongeren 
begeleid worden in de lokale politieke en democratische structuren om hun stem te laten weerklinken bij 
beleidsmakers. Zo’n participatiemedewerker zorgt dus voor de ondersteuning van zowel het bestuur, de 
jeugdraad en andere middenveldactoren die met kinderen en jongeren werken en staat daarnaast ook in om 
de kwaliteit van alle participatieprocessen te bewaken. 

Een goede en open relatie tussen het lokale bestuur en de jeugdraad is heel belangrijk. Erken als lokaal bestuur de 

jeugdraad als een waardevol adviesorgaan. Consulteer haar niet louter als formaliteit, maar sta open voor haar 

adviezen en ideeën om het beleid (bij) te sturen. De meerwaarde van de jeugdraad komt maar ten volle tot zijn recht 

wanneer zij de ruimte en bewegingsvrijheid krijgt om autonoom te werk te gaan en een eigen visie te ontwikkelen. 

Een jeugdraad moet kritisch kunnen zijn voor het beleid en zich wenden tot de media om haar standpunten bekend te 

maken, zonder haar af te straffen door middelen of inspraak te ontzeggen.  

Jeugdraden moeten voldoende ondersteund en gevoed worden door ambtenaren. Hiermee bedoelen we dat de 

ambtenaren verantwoordelijk voor de ondersteuning van de jeugdraad, genoeg tijd en ruimte moet krijgen in hun 

takenpakketten om onder andere: de jeugdraden op weg te helpen bij adviezen op vraag van het bestuur, om vragen 

te kunnen beantwoorden bij het schrijven van een advies of bij het verzamelen van meningen, om zelf logistieke en 

administratieve zaken in handen te nemen (infrastructuur voorzien voor bijeenkomsten, een laptop om notities te nemen 

of bij logistieke vragen kunnen doorverwijzen naar de juiste personen binnen de administratie, enz.). Het is eveneens 

belangrijk om te waken over een goede communicatie tussen het bestuur en de jeugdraad. Voor die rol kijken we 

eveneens naar de ondersteunende ambtenaar, ook al moet deze soms slecht nieuws brengen of een kritisch advies 

overdragen. 

Om tot een constructieve samenwerking te komen, kan een lokaal bestuur samen met de jeugdraad statuten of een 

afsprakennota opstellen met daarin afspraken voor beide partijen (denk aan: termijn voor advies, vorm van het 

advies, antwoord op het advies, ondersteuning jeugdraad), zonder hiermee de onafhankelijkheid en bewegingsruimte 

_________________ 

10 https://www.zemst.be/kinderraad  

https://www.zemst.be/kinderraad


 

van de jeugdraad in te perken. Daarnaast is het aangeraden om per werkjaar een vast aantal overleggen met de 

schepen van jeugd in te plannen. Op deze manier wordt de band tussen het bestuur en de jeugdraden versterkt. 

In sommige gemeenten zien we dat een goede ondersteuning reeds het geval is, in Merksplas11 bijvoorbeeld is de 

schepen van jeugd lid van de jeugdraad (zonder stemrecht te hebben). Op deze manier wordt de band tussen het 

bestuur en jeugdraden écht versterkt. Dit gemeengoed maken in heel Vlaanderen zien wij als een logische volgende 

stap. 

Pas het principe van co-creatie toe en zorg ervoor dat jongeren en jeugdorganisaties de ruimte en structuren 

hebben om bij te dragen aan de formulering, ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het beleid dat hen 

aangaat. 

Met de Vlaamse Jeugdraad strijden we om de positie van kinderen, jongeren en hun organisaties in onze maatschappij 

te verbeteren. Dit doen we door onder andere te ijveren om alle discriminatie weg te werken waar zij als subgroep van 

de bevolking mee geconfronteerd worden. Ervoor zorgen dat jongeren de ruimte en structuren hebben om bij te dragen 

aan de formulering, ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het beleid dat hen aangaat, is noodzakelijk om dat 

doel te bereiken. 

Daarom streven we ernaar dat alle niveaus van beleidsvorming medebeslissings- en co-creatiestructuren omvatten 

waar jongeren en jeugdorganisaties op gelijke voet staan met beleidsmakers om te beslissen over kwesties die 

hen aangaan. Daarmee versterken we de jeugdparticipatie in politieke besluitvorming, worden de democratische 

instellingen duurzamer en krijgen beslissingen van beleidsmakers meer legitimiteit dankzij de co-creatiemethodiek. Het 

systeem van co-creatie moet beter ingeburgerd worden binnen de beleidsvormingen die betrokken zijn met 

jeugdkwesties, het biedt veel meer mogelijkheden en oplossingen. 

Co-creatie biedt enorm veel voordelen: 

- Bij grote problemen is het een meerwaarde dat je de doelgroep waar het probleem ligt erbij betrekt, dan begin 
je niet direct vanuit het volwassenen perspectief. 

- Jongeren moeten niet alles zelf bedenken, ideeën op tafel leggen is zeker al voldoende om te kunnen starten 
vanuit een betere, bredere invalshoek. 

- Co-creatie geeft beleidsmakers meer inzicht en verruimt hun kennis over bepaalde thema’s, ze kunnen 
daarnaast ook hun eigen ideeën toetsen aan de verwachtingen en standpunten van jongeren zelf. 

- Het zal ook vaak een eerste aanzet bieden om concreet en oplossingsgericht aan de slag te gaan rond het 
thema dat op tafel ligt. 

Concreet vraagt co-creatie om proactief aan de slag te gaan met besluitvormingsprocessen en tijd en energie 

te steken in een participatieve aanpak. 

Een goed voorbeeld van cocreatie in de praktijk zien we in “visit.Brussels”. Sinds 2020 reikt de Brusselse instelling “co-

creation awards”12 uit waardoor projecten, initiatieven en organisaties gestimuleerd en aangezet worden om zich meer 

en meer te engageren deze participatieve medebeslissingsstructuren op te richten en efficiënt te gebruiken.  

 

_________________ 

11 https://www.merksplas.be/Jeugdraad/default.aspx?ID=1369  

12 Meer informatie over de awards van visit.Brussels: https://visit.brussels/site/nl/sites/awards/m_article/concept, bekijken wie de winnaars waren in 

2020: https://visit.brussels/site/nl/sites/awards/m_article/co-creation 

https://www.merksplas.be/Jeugdraad/default.aspx?ID=1369
https://visit.brussels/site/nl/sites/awards/m_article/concept,
https://visit.brussels/site/nl/sites/awards/m_article/co-creation


 

We vragen een engagement van beleidsmakers en relevante stakeholders ten aanzien van de EU-jeugddialoog 

om de conclusies van een cyclus te vertalen in beleid en hierover te rapporteren aan de Nationale 

Werkgroep(en), alsook op Europees niveau binnen de Raad van Ministers. 

 

De EU-jeugddialoog is een belangrijk participatieproces op Europees niveau om jongeren te betrekken bij Europese 

besluitvorming. Helaas is de opvolging van de conclusies aan het einde van een cyclus van 18 maanden te zwak: er is 

geen follow-up proces waarin beleidsmakers duidelijke toezeggingen doen om de aanbevelingen van jongeren te 

implementeren in het beleid.  

 

Daarom vragen we van zowel de federale, als de Vlaamse regering – ieder voor haar eigen bevoegdheid - een opvolging 

van de Europese jeugddialoog met een concreet engagement om de uitkomsten van een cyclus te vertalen in 

beleid en hierover te rapporteren aan zowel de Belgische, resp. Vlaamse delegatie (namelijk aan de Nationale 

Werkgroep inzake de EU-jeugddialoog). 

 

Op Europees niveau vragen we dat er een follow-up proces komt na iedere cyclus waarin beleidsmaatregelen op 

nationaal en Europees niveau opgevolgd worden. Dit kan bestaan uit een rapportering gekoppeld aan de resolutie van 

de Raad van Ministers die de conclusies van de voorbije cyclus van de EU-jeugddialoog bevat. Zo kunnen zowel 

lidstaten, als de Europese Commissie rapporteren over hoe zij de uitkomsten van de cyclus naar beleid vertalen. 

Nationale regeringen en stakeholders moeten ook in dialoog gaan met hun nationale werkgroepen om jongeren, 

jeugdorganisaties en jeugdexperts (in bijzonder zij die betrokken waren bij de EU-jeugddialoog) te betrekken bij de 

implementatie naar nationaal beleid. Er is ook nood aan een overkoepelend platform waarop nationale werkgroepen 

elkaar op de hoogte houden van hoe zij aan de slag gegaan zijn met de uitkomsten van de jeugddialoog en waarop 

iedereen op een toegankelijke manier de uitkomsten van de EU-jeugddialoog en de concrete impact daarvan kunnen 

terugvinden. 

 

Zo kunnen we in kaart brengen welke impact de cyclus van de EU-jeugddialoog heeft gehad op het beleid, om zo steeds 

te kunnen evalueren hoe effectief de EU-jeugddialoog is en hoe we deze kunnen versterken. 

 

Jongeren moeten via het formele onderwijs alsook via niet-formeel leren meer geïnformeerd en de weg 

gewezen worden naar diverse vormen van beleidsparticipatie. 

Met de recente invoering van het stemrecht 16 op Europees niveau wordt er nogmaals nagedacht over een vak 

burgerschap op school. Een verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd moet namelijk hand in hand gaan met een 

bredere kennis van de overheid, haar instituties en de politiek. Dit maakt de maatregel democratischer aangezien dan 

niet enkel kinderen van hoogopgeleide of geëngageerde ouders op de hoogte zijn van de politieke actualiteit, maar elke 

jongere in staat is een eigen mening te formuleren.  

Tot op heden is er echter niet genoeg begrip over wat dat burgerschapsonderwijs moet zijn. Bovendien wordt de invulling 

van het thema te vaak overgelaten aan de school of leerkracht. Een eerste stap is een gecoördineerde inbedding van 

maatschappelijke en politieke vorming op scholen. Dit zorgt ervoor dat leerlingen over heel Vlaanderen zo goed als 

dezelfde stof zien en dat de kwaliteit hiervan gecontroleerd kan worden. Concreet moeten scholen werk maken van een 

systeem dat de voordelen van vakoverschrijdende eindtermen en van een specifiek vak combineert. Dit kan 

bijvoorbeeld via de invoering van een vak maatschappelijke en politieke vorming, gecombineerd met een coördinerende 

leraar die verantwoordelijk is voor de maatschappelijke en politieke vorming op school buiten specifieke schoolvakken. 

Daarnaast is er ook nood aan maatschappelijke en politieke vorming als lesonderdeel in de lerarenopleiding zelf. 

Hierdoor zullen leerkrachten beschikken over voldoende kennis, vaardigheden en attitudes om deze maatschappelijke 

vorming te geven.  



 

Het onderwijs zou ook meer gebruik kunnen maken van de verschillende mediakanalen (TV, radio, krant, 

websites, sociale media...) om de achtergrond van het nieuws van de dag te bespreken. Dit moet actief gebeuren in 

verschillende vakken (taalvakken, geschiedenis, zedenleer of godsdienstlessen ...). Zo zullen jongeren beter in staat 

zijn om de dagelijkse actualiteit te vatten en er een kritisch mee om te gaan. Daarbij vragen we extra aandacht voor de 

specifieke situatie van jongeren in Brussel, die zowel kunnen stemmen voor Nederlandstalige als Franstalige partijen 

en kandidaten: beperk het nieuws en de informatie niet tot wat zich afspeelt aan de Nederlandstalige kant van de 

taalgrens. 

Uit een enquête uit 2015 waarin 1500 jongeren hebben deelgenomen, blijkt dat leerlingen niet alleen willen leren over 

participatie en politiek, maar ook willen leren participeren. Als leerlingen op school al een positieve participatie-ervaring 

hebben, zullen ze later als volwassenen ook sneller geneigd zijn overtuigd te participeren aan de politieke 

besluitvorming. Hiervoor is het belangrijk dat participatie in de schoolcultuur vervat zit. Het schoolbeleid moet hiermee 

vakoverschrijdend aan de slag gaan. Dit vergt een mentaliteitswijziging van zowel de leerkrachten als schooldirecties. 

Een voorbeeld hiervan zijn de formele participatiestructuren zoals de leerlingenraad. Dit blijven heel belangrijke tools, 

maar zijn niet altijd voldoende om een volwaardige participatiecultuur te creëren. 

Maar burgerschap reikt verder dan de schoolmuren. Jeugdorganisaties en andere maatschappelijke organisaties 

bieden nu al niet-formeel burgerschapstraining aan. Ze geven jongeren namelijk de mogelijkheid om hun waarden, 

vaardigheden en competenties te ontwikkelen die nodig zijn om deel te nemen aan democratische processen. Het 

aanmoedigen en ondersteunen van partnerschappen tussen jeugdorganisaties en formele onderwijsaanbieders, zoals 

scholen, lijkt ons als Vlaamse Jeugdraad een logische stap. In deze jeugdorganisaties zit er namelijk al veel kennis over 

hoe dergelijke vakken moeten worden ingericht en bovendien zijn zij in staat om dit op een interactieve manier te 

brengen.  

 

 

Heb meer aandacht voor informele beleidsparticipatie van jongeren en doe beroep op hun acties en hun stem 

als legitieme hefboom voor verandering. 

Jongeren zijn meer geneigd deel te nemen aan informele manieren van beleidsparticipatie dan aan formele of electorale 

processen. Als we kijken naar alternatieve vormen van politiek activisme, spelen jongeren sinds enkele jaren 

een centrale rol, denk maar aan de groei van burgerbewegingen, activisme op sociale media en wereldwijde 

protestmarsen. De spijbelacties voor het klimaat hebben de klimaatproblematiek tot een van de meest relevante thema’s 

gemaakt. Beleidsplannen als de “EU Green New Deal” zijn door dergelijke protestacties beïnvloed, zo werden jongeren 

zelfs bedankt door Ursula Von der Leyen in haar state of the Union speech. Ook bedrijven proberen verantwoordelijker 

om te gaan met hun uitstoot, dit zien we bijvoorbeeld in de “Sign For My Future” campagne uit 2019. Een ander 

voorbeeld zijn de Black Lives Matter protesten. In dit geval slaagden jongeren er opnieuw in een onderwerp centraal op 

de agenda te plaatsen. Terwijl er in de straten werd geprotesteerd, debatteerden ze in programma’s als De Afspraak 

over oorzaken en mogelijke oplossingen.  

Er is dus wel degelijk interesse van jongeren om bij te dragen aan politieke agendapunten en besluitvorming, maar in 

onze samenleving worden vormen van formele beleidsparticipatie (zoals deelnemen aan verkiezingen of 

referenda) nog steeds hoger gewaardeerd dan informele beleidsparticipatie. Nochtans is het net via deze laatste 

weg dat jongeren hun stem vaker doen horen. Dit komt onder andere door het negatief imago van politici en 

beleidsmakers, en bijgevolg het wantrouwen van jongeren ten aanzien van politieke besluiten. In een recente studie 

van de UGent13 lezen we: “Terwijl een sterk vertrouwen in politieke instituten bijdraagt aan institutionele politieke 

participatie, zijn personen met een laag vertrouwen in politieke uitkomsten meer geneigd te participeren via protest en 

sociale media.” 

_________________ 

13 Waeterloos, C., Walrave, M., & Ponnet, K. (2021). Online en offline politieke participatie en attitudes bij Belgische jongvolwassenen. Bevindingen van 

een survey-onderzoek in België van 11 maart – 12 april 2021. https://www.ugent.be/ps/communicatiewetenschappen/nl/actueel/report.pdf  

https://www.ugent.be/ps/communicatiewetenschappen/nl/actueel/report.pdf


 

Overheden over de verschillende beleidsniveaus zouden het gemakkelijker moeten maken voor jongeren om op een 

informele manier het beleid te beïnvloeden. Wij vinden namelijk dat het feit dat je geen lid bent van een jeugdraad of 

adviesorgaan, niet mag beletten dat je aan het beleid deelneemt. Concrete manieren waarop dit kan gedaan worden, 

zijn het verlagen van het aantal vereiste handtekeningen voor een petitie of een erkenning van protestmarsen 

als legitieme manier om als burger voor verandering te ijveren.  

Via een kleine bevraging bij een tiental jongeren, bleek dat ze deze erkenning voor zij die op straat komen, nodig en 

relevant achtten. Het is een manier om thema’s op de agenda te krijgen van gemeenteraden en overheden. Het is 

belangrijk dat beleidsmakers gedragen thema’s (door het brede middenveld en/of door burgers) niet negeren. Op straat 

komen zou ook nooit verhinderd of veroordeeld mogen worden (zolang het vredevol verloopt natuurlijk).  

De bevraagde jongeren haalden ook nog andere redenen aan om het belang van protesten te benadrukken: zo draagt 

het bij aan de identiteitsvorming van jongeren, voelen ze zich gesterkt door in groep op straat te komen en te strijden 

voor hun idealen, het is vaak de enige manier – naast het electorale proces – om zich uit te drukken en thema’s op de 

agenda van beleidsmakers te krijgen. Eén iemand verwoorde het mooi als volgt: “Ik denk dat protesteren heel belangrijk 

is omdat je als mens zijnde je soms niet bewust bent van andere mensen hun 'problemen'.” Ook politiekers vergeten 

zich soms in de schoenen te zetten van een gewone burger. Protesten kunnen dus een stem geven aan zij die niet altijd 

de kans krijgen om gehoord te worden.  

 

Op het Europese en het federale niveau moet een wetgevend kader komen dat de deelname van kinderen en 

jongeren aan het politieke en democratische leven regelt. 

Op zowel het Europese als het federale niveau ontbreekt een wetgevend kader dat de deelname van kinderen en 

jongeren aan het politieke en democratische leven regelt. Daardoor is de consultatie en de beleidsparticipatie van 

jongeren op deze niveaus veel lager en minder structureel ingebed dan op het lokale en Vlaamse niveau.  

Op federaal en Europees niveau ligt het initiatief tot participatieve besluitvorming bij de bevoegde beleidsmakers en 

politici. Deze initiatieven worden ten zeerste geapprecieerd, maar dragen nauwelijks bij tot structurele beleidsparticipatie 

van jongeren op lange termijn en over meerdere thema’s heen. Meer omkadering en opleiding is nodig om aan de 

slag te gaan met participatieve beleidsprocessen op federaal en Europees niveau. Een wetgevend kader verplicht 

ambtenaren, ministers, parlementsleden en eurocommissarissen om de touwtjes in handen te nemen en co-

creatiestructuren op te richten. In het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (art. 165)14 bestaat er wel 

al een rechtsgrond om dit kader op Europees niveau op te baseren. 

Allereerst zou er moeten nagegaan worden in hoeverre huidige mechanismen van consultatie, dialoog en 

partnerschappen met jongeren en hun organisaties op federaal en Europees niveau efficiënt werken en welke impact 

ze teweegbrengen. Er moet gekeken worden hoe deze mechanismen structureel ingebed kunnen worden. Er zou 

bijvoorbeeld op Europees niveau kunnen gekeken worden naar de participatieve projecten in het nieuwe Erasmus+ 

Jeugdprogramma: tot welke innovatieve en creatieve praktijken deze projecten bijdragen en hoe België deze projecten 

eventueel verder kan laten ontwikkelen. 

Daarnaast is het ook van belang dat er op federaal niveau meer wordt samengewerkt met de drie nationale jeugdraden 

(de Vlaamse, Franstalige15 en Duitstalige16) zoals deze ook al op eigen initiatief samenwerken op Europees en VN-

niveau. Met respect voor de drie gemeenschappen die zij vertegenwoordigen, moet er vanuit het federale niveau 

meer bekeken worden op welke manier ze de drie jeugdraden consulteren en hoe hun adviezen kunnen 

bijdragen aan de besluitvorming. Ook bevoegdheden op het federale niveau gaan kinderen, jongeren en 

_________________ 

14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=NL  

15 https://forumdesjeunes.be/  

16 https://www.rdj.be/  
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jeugdorganisaties aan17, het is daarom een logische stap om hen eveneens te betrekken bij de opstelling en uitvoering 

van het beleid.  

Op Europees niveau is er heel veel interesse in de beleidsparticipatie van kinderen en jongeren zie maar bv. de huidige 

Conferentie over de Toekomst van Europa waar ze de stem van jongeren zeer opwaarderen alsook het feit dat Von Der 

Leyen 2022 uitgeroepen heeft als “European Year of Youth”. Ook eerder waren er al Europese trajecten om de stem 

van kinderen en jongeren tot bij beleidsmakers te brengen (bv. conferentie #BePart in 2015). Je hebt vanzelfsprekend 

ook de Europese jeugddialoog (zie standpunt 8), maar ook hier is het vaak moeilijk om een harmonie te vinden tussen 

de innovatieve vragen en eisen van de jongeren en jeugdambtenaren, zoals besproken op de zesmaandelijkse 

jeugdconferenties, enerzijds, en het al uitgestippelde beleid op nationaal niveau anderzijds. 

Ook het Europees Jeugdforum18 neemt een belangrijke positie in om de stem van jongeren en jeugdorganisaties tot bij 

beleidsmakers te brengen, maar zij worden niet verplicht geconsulteerd wanneer het Europees Parlement stemt over 

zaken die jongeren of jeugdorganisaties aanbelangen. 

De Europese Unie zou een rolmodel moeten zijn op het vlak van jeugdparticipatie. Ze zouden de 

kennisuitwisseling over participatieve besluitvormingsprocessen kunnen bevorderen en moeten waken over de 

bescherming en verbetering van kinder- en jeugdrechten, waaronder hun recht op participatie. 

Zolang we wachten op het Europees niveau om deze rol op te nemen, kan België alvast het goede voorbeeld geven 

door niet alleen op lokaal en Vlaams niveau de beleidsparticipatie van kinderen en jongeren te versterken, maar deze 

op federaal niveau op te richten en structureel in te bedden over alle bevoegdheden heen. Dit door drie nationale 

jeugdraden meer te consulteren voor federale bevoegdheden, maar daarnaast ook door co-creatiestructuren te 

installeren en zowel formele als informele beleidsparticipatie van jongeren te waarderen, stimuleren en te faciliteren. 

 

Experimenteer met andere vormen van democratie, zoals burgerpanels, burgerbegrotingen en online 

participatie, en zet in op de deelname van jongeren. 

Politieke vernieuwing kan een oplossing zijn om het imago van de politiek bij jongeren te verbeteren. Zo bieden 

burgerpanels (bijvoorbeeld de G1000 of het burgerparlement rond klimaat in Frankrijk) de kans aan burgers, en dus 

ook jongeren, om zelf deel te nemen aan de besluitvorming. Op lokaal niveau vinden we in Mechelen een goed 

voorbeeld met een burgerpanel waar jongeren vanaf 16 jaar in kunnen zetelen.19 Zorg er voor dat deze burgerpanels 

ook aantrekkelijk en toegankelijk zijn voor jongeren: werk daarom samen met een jeugdraad of een jeugdorganisatie 

met expertise in jongerenparticipatie, denk bijvoorbeeld aan Globelink die met KRAS een grote groep jongeren van over 

heel Vlaanderen weet samen te brengen om te discussiëren over politieke topics. Werk drempels weg door jongeren 

een vrijstelling te geven op school en hun onkosten te vergoeden. Bijkomend kan er ook een quotum of doelstelling 

gesteld worden voor de deelname van jongeren, zoals bijvoorbeeld de Europese Unie deed bij de Conferentie over de 

Toekomst van Europa door 1/3 van de plaatsen in haar burgerpanels voor te behouden voor jongeren. 

Ook burgerbegrotingen bieden de mogelijkheid voor kinderen en jongeren om de ideeën voor hun gemeente te 

realiseren, waar al een aantal lokale besturen gebruik van maken. Een goed voorbeeld is het Burgerbudget in Kortrijk, 

waar jongeren vanaf 16 jaar kunnen deelnemen aan het stemproces en waar steeds een jongere tussen de 16 en 25 

jaar zetelt in de burgerjury die finaal beslist over het toekennen van het burgerbudget20. 

_________________ 

17 Bijvoorbeeld de omgang tussen jongeren en politie, is een bevoegdheid dat hoofdzakelijk federaal zit. Meer daarover in ons advies: 

https://vlaamsejeugdraad.be/nl/adviezen/politie-jongeren-en-jeugdwerk  

18 Overkoepelende organisatie voor alle jeugdraden en jeugdorganisaties in Europa.  
19 https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/burgerpanel-in-mechelen 
20 https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/burgerbudget-kortrijk 
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Ten slotte is online participatie ook een manier om jongeren te laten deelnemen aan het beleid, zo geven zij ook zelf 

aan (zie Toeristenbevraging). Een app die naar de mening van jongeren peilt, zoals de Waddist-app21, is een goede 

indicator voor wat er leeft bij jongeren, en laat ook jongeren aan het woord door zelf vragen in te sturen. Belangrijk blijft 

wel om kwaliteitsvol te werk te gaan en niet te vervallen in online enquêtes. Digitale participatie kan ook een 

wisselwerking vormen met fysieke participatiemomenten, zoals we zien bij de Conferentie over de Toekomst van 

Europa, of op lokaal niveau bij het project Kortrijk Spreekt22. Online participatie kan pas succesvol zijn wanneer jongeren 

de weg vinden naar het platform: blijf niet hangen in de communicatiekanalen van de overheid, maar doe beroep op 

platformen of organisaties met expertise op vlak van jeugdinformatie en –communicatie, denk bijvoorbeeld aan 

WATWAT. 

Andere voorbeelden om samen met jongeren (of burgers in het algemeen) beleid vorm te geven zijn hackathons, 

jongerenuitwisselingen (zoals het Erasmus+-project Youth Explorer23) of kwaliteitsvolle focusgesprekken. 

 

_________________ 

21 https://ambrassade.be/nl/nieuws/nieuwe-waddist-app-peilt-dagelijks-naar-de-mening-van-jongeren 
22 https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/kortrijk-spreekt  

23 https://vlaamsejeugdraad.be/nl/youth-explorer  
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