
Inspiratiesessie:

Verslagen 

Break-Out 

drempels & oplossingEN Competenties Beleidsparticipatie

Internationaal & 
Transgewestelijk

Nieuwe & onzichtbare
engagementen

Unusual matches & 
bijzondere doelgroepen 

Marieke (Vlaamse

Scholierenkoepel) Wij

bereiken met onze

organisatie vaak dezelfde

soort jongeren. Hoe

kunnen we drempels

verlagen? 

Sarah Betonne Jeugd. Wij

werken graag met onze

jongeren mee aan

mogelijke drempels en

oplossingen te bedenken

voor jongeren in

armoeode

Katrien (Tumult): wij

zetten onze ervaring

rond werken met

nieuwkomers en

maatschappelijk

kwetsbare ki&jo graag

mee in om anderen te

ondersteunen

Nele (Chiro)

Fibe - vzw

Oranje

(engagement en

ervaring

jongeren met

een beperking)

Kaat (RISO): ESF

project met

kwetsbare

jongeren richting

opleiding of werk

Hanne - Kazou. Wij

slaan graag de handen

in elkaar om drempels

binnen onze eigen

organisatie beter in

kaart te brengen en

oplossingen uit te

denken 

Isabelle Stedelijke JD

Antwerpen: COMPAS

(competentiepaspoort)

i.s.m. VDAB 

Annemie

StampMedia

vzw

peer

coaching 

Kaat (RISO): ESF

project met

kwetsbare

jongeren richting

opleiding of werk

bovenlokale jeugdhuizen

ondernemerschap, artistieke

expressie, Lieve Van Cutsem

CJM

Laurence: LL.

Interesse in peer

coaching

Nele (Chiro)

Marieke (Vlaamse

Scholierenkoepel). wij willen de

stem van jongeren zoveel

mogelijk laten meespelen in het

onderwijsdebat. Onze

scholierenvertegenwoordigers

zitten in de VLOR (Vlaamse

onderwijsraad) en onze

voorzitter neemt ook deel aan

sociaal overleg over onderwijs. 

Sarah Betonne Jeugd.

Betonne Jeugd is een

VWAHWN, He zit in onze

dna om met onze jongeren

aan beleidsparticipatie te

doen.  Wij hebben

expertise en methodieken

die wij kunnen delen.

Ellen - KeKi -

verder

implementeren

geleerde lessen

REFLECTOR 

Ellen - KeKi

Kinderrechtendag

VL Parlement 

Ellen KeKi- project NCRK - Kind- en

jongerengerichte communicatie over

de slotbeschouwingen https://ncrk-

cnde.be/nl/projecten/kindvriendelijke-

versie-van-de-slotbeschouwingen-van-

de-vn-commissie-voor-de/

Anaïs - IJD

Jongeren-

pastoraal

Zita -

Bataljong

vzw

Eden -

Chirojeugd

Vlaanderen

Katrien

(Tumult vzw)

Dieter - JD

Turnhout

Fibe - vzw

Oranje

JD Zoersel

JD Zoersel in kader van

Stedenband

jeugdwerkers de kans

bieden om mobiel

speelbus vorm te geven

samen met jongeren van

stedenband stad in

Benin 

Ellen - KeKi 

BKO Niel

Annemie 

StampMedia

vzw 

Marieke (Vlaamse Scholierenkoepel)

We hebben een projectidee waarbij

we scholieren met verschillende

achtergronden met elkaar willen

verbinden. We zouden hen een dag

laten meelopen in een ander soort

onderwijs (leerling latijn die

houtbewerking volgt bv). Het

projectvoorstel is ingediend bij de KBS

maar nog niet goedgekeurd. We

kunnen ook wel een uitwisseling doen

met OKAN klassen. Wie zou hierbij

een partner kunnen zijn? 

Katrien (Tumult) -

vanuit ervaring in

werken met

nieuwkomers en

werken rond

toeleiding

Hanne - Kazou. Interesse

in (stedelijke)

experimenten en

eigenaarsschap

bovenlokale

jeugdhuizen, artistieke,

expressie en

ondernemerschap,

verschillende

doelgroepen die

werken rond één

interesse

Ellen - KeKi

Een woordje van

de minister...

Benjamin Dalle https://jkp.vlaanderen

JKP? JKP!
Dorien De Vries

De huidige acties!

INSPIRATIE!

Youtu

YoutuYoutu

Lisa Franken

- De Ambrassade -

Thalia Wouters

- Zo Jong -

Youtu

Youtu

Waarover gaat

het?

Gerda Van Roelen

Youtu

Charlotte Vanhoof

- Bouworde -

Dorien.mp4

Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos anywhere and share them easily. Never email yourself a file again!

Youtu

Windows

Windows

Windows

Windows

https://youtu.be/-MaXk2jpeUQ
https://youtu.be/xE0PPFsDhPA
https://youtu.be/o8ZCVzVeQHY
https://youtu.be/QujKkaQ8CEM
https://youtu.be/bZ9DU5NuZaQ
https://youtu.be/xEOym3IZZtw
https://youtu.be/l5ocHq5yxSc
https://murally.blob.core.windows.net/uploads/visuality3617/1619502875496.pdf?se=2021-04-29T09%3A00%3A00Z&sp=r&sv=2018-03-28&sr=b&rscc=public%2C%20max-age%3D600&sig=CTalYRPyDcxeml1HAEb88SBWyZdJAMYZL5X3R76nWH0%3D
https://murally.blob.core.windows.net/uploads/visuality3617/1619502867097.pdf?se=2021-04-29T09%3A00%3A00Z&sp=r&sv=2018-03-28&sr=b&rscc=public%2C%20max-age%3D600&sig=SEM98FNXwjiMLFQ6Gxz18KknR3%2F48i75KOP%2Bqo7KFpY%3D
https://murally.blob.core.windows.net/uploads/visuality3617/1619502858083.pdf?se=2021-04-29T09%3A00%3A00Z&sp=r&sv=2018-03-28&sr=b&rscc=public%2C%20max-age%3D600&sig=K8MczRr9358zKIKXOZ6ggp4RNw1o9nSjw066eA0YcI0%3D
https://murally.blob.core.windows.net/uploads/visuality3617/1619502835062.pdf?se=2021-04-29T09%3A00%3A00Z&sp=r&sv=2018-03-28&sr=b&rscc=public%2C%20max-age%3D600&sig=5cRCpFwh0mFE246E8IcyVXLLCyNbZIfkb46SjnK%2FwJI%3D

