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Welkom nieuwe adviseurs: Ajar Bentaha, Amir 
Bachrouri, Floren Muys, Loredana Cremery, Anita 
Nyame, Priscilla Keuppens, Lotus Li, Samuel-Joe 
Munanga, Nick Beerens (Formaat), Jan Langeraert 
(Groep Intro), Franka Foré (Joetz), Marnik De Bondt 
(VDS), Maryline Thiry (Uit De Marge), Paulien Herck 
(Bamm!), Fien Morren (Globelink) en Ines De Geest 
(Chirojeugd Vlaanderen) 

 

 
Vanaf 9 tot en met 22 november kregen alle kinderen, 
jongeren en jeugdwerkorganisaties in Vlaanderen en 
Brussel de kans om te stemmen op de gloednieuwe 
Vlaamse Jeugdraad. 27 jongeren en 13 jeugdwerkers 
stelden zich deze zomer kandidaat om adviseur te 
worden tijdens het nieuwe mandaat van de Vlaamse 
Jeugdraad, vanaf 2021 tot eind 2023. 4.992, jongeren en jeugdwerkorganisaties brachten hun stem 
officieel uit via eID. Hiervoor gebruikten ze voor het eerst ook de itsme app. Dat is een resultaat van vijf 
keer meer gevalideerde stemmen dan tijdens de vorige verkiezingen in 2017, een record voor de 
Vlaamse Jeugdraad.  
 
We zijn ontzettend trots op het bijzonder hoge aantal uitgebrachte stemmen. Dat het belangrijke werk van 
de Vlaamse Jeugdraad leeft en steeds populairder wordt, merkten we al duidelijk de afgelopen jaren, 
maar dit resultaat overtreft al onze verwachtingen en geeft een zeer stevig mandaat aan de gloednieuwe 
ploeg enthousiaste adviseurs. - aldus Inge Geerardyn, coördinator van de Vlaamse Jeugdraad. 
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In totaal stemden 5.000, of om precies te zijn 4.992, jongeren en jeugdwerkers op minimum 1 tot 
maximum 8 kandidaten die hun stem mogen vertegenwoordigen. Naast nieuwe adviseurs konden 
jongeren ook hun stem uitbrengen op 5 jongerenthema’s, een resultaat uit het voortraject De Touristen. 
Ze stemden het meest voor Goed in je Vel, Gelijke Kansen en Klimaat. Jongeren die stemden kregen 
ook de kans om extra inhoudelijke input te leveren tijdens de kiesperiode. De resultaten van die verkiezing 
zijn een eerste inhoudelijke houvast voor de adviesraad. De adviesraad stippelt vanaf de start van het 
mandaat enkele inhoudelijke trajecten uit, maar houdt ook ruimte voor actuele thema’s en adviesvragen 
van beleidsmakers. Vanaf januari start de nieuwe adviesraad. Tijdens het begin van het mandaat kiest 
de nieuwe adviesraad ook wie drie jaar lang de rol van voorzitter op zich neemt.  

“Het is een grote eer om verkozen te worden, maar ook een grote verantwoordelijkheid. Mijn oproep voor 
de nieuws adviseurs is dat ze, eens ze rond de tafel zitten, zich vooral bewust te zijn van de stemmen die 
niet mee aan tafel zitten. En daarnaast uiteraard ook plezier maken, die drie jaar vliegen voorbij, dus 
vergeet jezelf vooral niet te amuseren.” – De tip van Alexandra Smarandescu, huidig voorzitter van de 
Vlaamse Jeugdraad, aan de nieuwe ploeg adviseurs. 

Op woensdagavond 2 december sluit de Vlaamse Jeugdraad het verkiezingstraject af met ‘De Grote 
Verkiezingsshow’ op hun Facebookpagina. Ze blikken terug op de voorbije maanden en jaren met een 
exclusieve blik achter de schermen samen met minister van Jeugd Benjamin Dalle en maken de 
resultaten van de verkiezingen bekend aan de wereld. 

Tijdens het mandaat van de afgelopen drie jaar liet de Vlaamse Jeugdraad van zich horen over tal van 
thema’s zoals: representatie in de media, hoge schoolkosten, jongeren en werk, psychisch welzijn, 
stemrecht 16 en de huidige coronacrisis. Zo kon de Jeugdraad mee inwegen op het diversiteitsbeleid 
van VRT, werd Stemrecht 16 een werkelijkheid voor de volgende Europese Verkiezingen en 
ontstonden er heel wat gewaardeerde samenwerkingen met verschillende kabinetten. De 
Jeugdraad bracht zelf verschillende uitgebreide trajecten en beleidsacties tot stand, maar ging ook snel te 
werk bij adviesvragen op korte termijn. Dat de Vlaamse Jeugdraad meer dan nodig is, bleek tijdens de 
voorbije maanden nog maar eens. De Vlaamse Jeugdraad hamerde vanaf de start van de coronacrisis op 
het te vaak ontbrekende perspectief van kinderen en jongeren. Het resultaat daarvan zien we in de 
garantie van jeugdwelzijnswerk, meer open publieke ruimte en het heropenen van de speeltuinen 
en sportterreinen, de jeugdwerkzomer en de toegenomen aandacht voor het mentaal welzijn van 
jongeren. 

Vlaanderen en Brussel tellen 2,7 miljoen kinderen en jongeren. Hen allen rond de tafel zetten is 
onbegonnen werk. De Vlaamse Jeugdraad is er om naar hen te luisteren en hun stem te versterken. De 
16 jongeren en jeugdwerkers die verkozen werden zullen deel uitmaken van de officiële adviesraad van 
de Vlaamse Regering voor de belangen van kinderen, jongeren en hun organisaties. De Vlaamse 
Regering vraagt hen om raad bij dossiers waar de stem van kinderen en jongeren noodzakelijk is. Maar 
evengoed zetten ze zelf thema’s op de politieke agenda die de jeugd belangrijk vindt. Zo geven ze 
kinderen en jongeren een stem in het politieke debat, waar die vaak ontbreekt. De adviesraad waakt 
erover dat de beleidsaanbevelingen van de Vlaamse Jeugdraad de stem van alle kinderen, 
jongeren en het jeugdwerk vertegenwoordigt.  

“Veel beleidsmakers spreken nog teveel over jongeren en te weinig met jongeren. Nochtans zijn jongeren 

meer dan ooit bereid om te participeren aan het beleid en hun stem te laten horen. Nog nooit werden er 

zoveel stemmen uitgebracht voor de Vlaamse Jeugdraad. Dat stemt mij bijzonder optimistisch. Ik kijk er 

enorm naar uit om samen te werken met de nieuwe Vlaamse Jeugdraad.”– Aldus minister Van Jeugd 

Benjamin Dalle. 
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Meer informatie? 

Lees het persdossier met alle resultaten en FAQ’s in bijlage.  

Neem contact op Jory Maeyaert, persverantwoordelijke Vlaamse Jeugdraad: 0496 41 61 97 

 

Interviews met huidige of nieuwe adviseurs? 

We vragen je uitdrukkelijk om eerst contact op te nemen met de persverantwoordelijke vooraleer je 

adviseurs contacteert. 

Neem contact op Jory Maeyaert, persverantwoordelijke Vlaamse Jeugdraad: 0496 41 61 97 

 

Beelden in hoge resolutie: 

Download de beeldenmap en de aftermovie via WeTransfer: https://we.tl/t-TD9661unUc 


