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Interview

Te veel instituut, te 
weinig beweging? 
Dēmos sprak met Nina Henkens 
(Uit De Marge), Bob Jacobs (Kras 
Jeugdwerk), Dirk De Block (D’Broej), 
Frederique Loones en Caroline 
Verschueren (De Ambrassade) 
en Amke Bailleul (Vlaamse Dienst 
Speelpleinwerk) over politiseren in de 
jeugdsector.

Kris De Visscher
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Tijd maken voor een breed beschou-
wende discussie met collega’s: het 
gebeurt veel te weinig, als je het ons 
vraagt. En dat is spijtig. ‘Gewoon doen’, 
was ons devies. Dus stuurden we een 
uitnodiging de wereld in. De respons 
was hartverwarmend, de agenda’s za-
ten overvol. Zes jeugdwerkers vonden 
tijd en gingen in op onze uitnodiging 
om de hand in eigen boezem te steken. 
We namen hen mee in een kritische re-
flectie op de politiserende rol van het 
jeugdwerk. Er zijn redenen genoeg om 
verontwaardigd en misnoegd te zijn. 
Daar twijfelt niemand aan. Maar is er 
nog ruimte voor een maatschappelijk 
project in het jeugdwerk? Veel meer 
was er niet nodig om het gesprek op 
gang te krijgen. Hieronder lees je dus 
een verkorte weergave van een discus-
sie die smaakt naar meer. 

Dēmos: Laten we het nu eens niet hebben 
over het toeleiden van bepaalde groepen 
naar het jeugdwerk, maar over participatie 
aan het jeugdwerk als hefboom om jongeren 
wegwijs te maken in de samenleving en die 
mee vorm te geven. Is er nog plaats in het 

jeugdwerk voor een maatschappelijk project? 
Lukt het ons nog om jongeren te mobiliseren 
vanuit een idee van emancipatie, vanuit een 
duidelijke positionering in de samenleving?

Nina Henkens (Uit De Marge): We moe-
ten kijken naar de geschiedenis van het 
jeugdwerk. Alle jeugdorganisaties, ook 
de jeugdbewegingen, waren in het begin 
doelgroeporganisaties. Ze richtten zich op 
één bepaalde doelgroep: arbeidersjeugd, 
studerende jeugd… Jeugdwerkorganisaties 
hebben zeker een rol gespeeld in een breder 
maatschappelijk emancipatieproces. Maar 
voor een bepaalde groep is dat emancipa-
tieproces op dit moment voltooid. De leden 
ervan maken nu de middenklasse uit, en ze 
hebben geen voeling meer met de groepen 
die overblijven en voor wie het emancipatie-
proces nog niet is afgerond. Enkele jeugd-
organisaties hebben geen mobiliserende 
kracht meer omdat ze enkel een maatschap-
pelijke groep bereiken die behoort tot het 
dominante deel dat in deze maatschappij 
de lakens uitdeelt. Een tweede verklaring is 
voor mij de inkrimping van de kritische, au-
tonome ruimte van jeugdwerkingen, omdat 
er steeds meer bevoegdheden naar steden en 
gemeenten gaan. Hoe dichter die bevoegd-
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heden op een werking zitten, hoe moeilijker 
het is om kritisch te zijn.

Frederique Loones (De Ambrassade): 
Ik denk dat er op twee manieren ruis zit 
op onze kracht om mensen te mobilise-
ren. Enerzijds moeten we onze boodschap 
zodanig dicht op mensen hun vel brengen 
dat ze er echt wakker van liggen, en zodat ze 
bereid zijn om gemobiliseerd te worden. Dat 
is best moeilijk als je kijkt naar alle infor-
matie die op kinderen en jongeren afkomt. 
Anderzijds zijn we het als jeugdorganisaties 
ook een stuk verleerd om te mobiliseren. In 
de visietekst van mijn voormalige jeugdbe-
weging stond dat we maatschappijkritisch 
wilden zijn. Maar als we die visie wilden 
concretiseren, dan rezen er allerlei vragen en 
twijfels: wat is voor ons een relevante bood-
schap, waar willen we onze jongeren wel nog 
voor mobiliseren, en voor welke dingen niet? 
Zijn we wel in staat om snel te reageren in 
de media, want we moeten toch eerst onze 
achterban raadplegen voor we als beweging 
iets naar buiten brengen? De kracht om 
mensen op straat te krijgen wordt volgens 
mij op die twee manieren ondermijnd.

Bob Jacobs (Kras Jeugdwerk): Heeft 
dat niet te maken met educatie? Jongeren 
hebben inderdaad geen reden om te pro-
testeren als ze zelf geloven dat hun situatie 
goed is, dat ze alle kansen krijgen en dat het 
aan henzelf ligt als er wat mis loopt – dat ze 
maar wat meer hun best moet doen. Maar 
als iemand hen uitlegt dat bijvoorbeeld de 
organisatie van het onderwijssysteem mee 
verantwoordelijk is voor hun situatie, dan 
hebben ze misschien wel een reden om daar 
iets tegen te doen. Die maatschappelijke 
bewustwording vind je volgens mij inder-
daad niet meer terug in het brede jeugdwerk. 
Misschien is het dat wel wat ontbreekt.

We hebben jaren stomweg die vraag 
niet gesteld.

Dirk De Block (D’Broej): Dat is cruciaal, 
want in de theorievorming over jeugdwerk 
is jarenlang beweerd dat jeugdwerk ple-
zant moet blijven. Je mocht zeker niet met 
zware maatschappelijke problemen komen 
aanzetten of vragen aan jongeren om zich 
maatschappelijk te engageren. Kwetsbare 
jongeren werden wel als slachtoffer gezien, 
maar als je hen wilde mobiliseren om daar 
iets aan te doen, kwam de opmerking: ‘Jij 
vraagt zoveel van de gasten, jij eist zoveel, 
ze moeten toch kind kunnen zijn…’ We 
hebben dus zeer veel inhoudelijke discus-
sies gevoerd binnen onze WMKJ’s om 
jeugdwerkers ervan te overtuigen dat ze 
een rol hebben in die belangenbehartiging. 
Wij engageerden ons om binnen onze 
werkingen leuke en zinvolle dingen te 
doen, maar we lieten zo weinig mogelijk 
binnendringen wat er in de buitenwereld 
gebeurde. Misschien ook omdat we niet 
wisten hoe. Maar nu stellen we dus ex-
pliciet de vraag aan onze kinderen: ‘Wat 
loopt er niet goed in je omgeving?’ We 
hebben gedurende jaren stomweg die vraag 
niet gesteld, en dat was voldoende om er 
niets mee te doen.

Trouwens: heel wat jongeren mogen dan als 
maatschappelijke groep geëmancipeerd zijn, 
dat betekent niet dat er geen problemen 
meer zijn die fundamenteel hun leven en 
hun kansen overhoop kunnen halen. Dus 
zelfs bij deze jongeren is er nog voldoende 
om rond te werken, zeker met de econo-
mische crisis en alle gevolgen van dien. Bij 
onze jongeren was het dus een kwestie van 
luisteren en dan te vragen: ‘En gaan we er 
nu iets aan doen? Gaan we ons ervoor en-
gageren?’ En het probleem is echt niet dat 
de gasten niets kunnen bedenken waaraan 
ze iets willen doen. Het is de jeugdwerker 
die constant op de rem staat, censureert 
en zegt: ‘Dit is een heikel thema, kunnen 
we daar wel iets mee doen? Is dat onze op-
dracht?’
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Ik zie wel dat politiek meer en meer 
wordt herleid tot politieke communi-
catie. Het gaat niet zozeer over maat-
regelen of beleid, maar eerder over 
symbolen of slogans, die vooral inspe-
len op een mentaliteit die leeft in een 
stad.

Caroline Verschueren (De Ambrassade): 
Elke maand brengen wij de jeugdsector 
samen. Soms oppert er weleens iemand: ‘We 
zouden samen iets moeten doen rond een 
bepaald thema’, maar jammer genoeg ko-
men die mensen vaak van een kale reis terug. 
Ik weet niet hoe dat komt. Als men er geen 
rechtstreeks belang bij heeft, dan zet men er 
zich niet mee achter. Onlangs zijn we toch 
nog eens uit ons kot gekomen om te pro-
testeren tegen de leeftijdsverlaging voor de 
GAS-boetes. Vanuit de jeugdsector proberen 
we al een jaar lang op een constructieve ma-
nier in dialoog te treden met politici, zonder 
resultaat. We zijn op een muur gebotst. Dan 
zijn we begonnen met actievoeren. Vanuit 
de jeugdsector is er ook aardig wat respons 
gekomen op die actie, we hebben ook veel 
(sociale) media gehaald, maar ik vraag me 
wel af: wat is nu het effect, wat is de impact 
daarvan op de publieke opinie?

Dēmos: Dit leek vooral een actie van een 
kleine groep professionele jeugdwerkers. Is 
een brede actie, gedragen door elke vezel 
van het jeugdwerk, nog van deze tijd?1

Henkens: Het is heel moeilijk om goed in 
te schatten wanneer je moet beginnen met 
mobiliseren en actievoeren. Het politieke 
besluitvormingsproces is helemaal niet 
transparant. Komt er een hoorzitting of 
niet? Zit het bij de ministerraad of niet? En 
rond GAS is dan nog gemobiliseerd door 
veel verschillende organisaties, want het 
raakt alle jongeren. Zowel kwetsbare groe-
pen als scoutsleiders kunnen een GAS-boete 
krijgen.

Jacobs: Die GAS-boetes zijn inderdaad iets 
wat iedereen treft, en dus kan verbinden. Je 
moet voor een stuk de luis in de pels blijven. 
Maar veel hangt af van de beleidsmakers. 
Sommige politici worden inderdaad meer 
inschikkelijk als je ermee dreigt om actie te 
ondernemen, omdat ze niet op die manier 
in de media willen komen. Maar andere po-
litici lijken net te teren op bepaalde vormen 
van protest, omdat ze daar electoraal mee 
kunnen scoren bij een bepaalde achterban. 
Dan is de vraag: wat hebben we dan nog 
in handen? Alleen lobbyen volstaat niet, je 
moet meer achter de hand hebben…

Henkens: Ik zie wel dat politiek meer en 
meer wordt herleid tot politieke communi-
catie. Het gaat niet zozeer over maatregelen 
of beleid, maar eerder over symbolen of 
slogans, die vooral inspelen op een mentali-
teit die leeft in een stad. Kwetsbare jongeren 
voelen wel dat zij geviseerd worden. Dat 
maakt het moeilijk om te protesteren, om-
dat het niet gaat over concrete maatregelen 
maar over sfeerschepping of beeldvorming.

Jacobs: Het wordt wel moeilijk als je wil 
dat het hele jeugdwerk zich solidair opstelt 
rond de beeldvorming over kwetsbare jon-
geren. De stafmedewerkers van jeugdbewe-
gingen geven je misschien wel gelijk, maar 
de groepen en hun leden liggen daar niet 
van wakker, want het is hun probleem niet. 
Integendeel: ze hebben misschien zelf ook 
hinder ondervonden. 

De Block: De eerste vraag is: zijn we bezig 
met de problemen waarmee onze jongeren 
geconfronteerd worden? Daar gebeurt al een 
eerste schifting. Voor mij is het antwoord: 
neen. Ik vind dat er te weinig maatschap-
pelijke discussies zijn op het niveau van 
het ‘kader’ van het jeugdwerk. We zijn niet 
bezig met bijvoorbeeld de onderwijsproble-
matiek, nochtans een probleem waarmee 
elke jongere bezig is. Maar het jeugdwerk is 
er niet mee bezig: het is onze zaak niet, wij 
zijn jeugdwerkers, fuck it. Maar ook voor 



60

maatschappelijke vorming in het jeugdwerk 
is er te weinig aandacht. Moeilijk is dat niet, 
denk aan Paolo Freire en de omschakeling 
van een ‘mythisch’ bewustzijn naar ‘kritisch’ 
bewustzijn. Wij geven onze jongeren de 
kansarmoedeatlas met de opdracht: ‘Zoek 
eens je wijk op.’ Dan krijg je: ‘Putain! Waar-
om woon ik altijd in de rode vlek?’ Jongeren 
die opgegroeid zijn in de wijk en hun ogen 
opentrekken en beseffen dat hun situatie niet 
normaal is. Ze niet alleen bewust maken van 
hun leefsituatie, maar ook van hun rechten: 
‘Ik heb het recht om hier te spelen…’ 

Putain! Waarom woon ik altijd in de 
rode vlek?

Inge: Ik volg dat. Jeugdwerk is een peda-
gogisch project en mag dus best nadenken 
over hoe wij onze jongeren willen vormen. 
In de praktijk gebeurt dit misschien op 
verschillende manieren in de verschillende 
jeugdwerkvormen. Maar het is wel goed 
dat jeugdwerkers stilstaan bij de vraag voor 
welk maatschappijbeeld wij gaan. Voor welk 
soort jongeren gaan we? Zijn we voor egoïs-
tische jongeren? Of zullen we toch pogingen 
doen om er solidaire burgers van te maken? 
Je moet een bepaald toekomstbeeld naar 
voor schuiven.

Het zit in kokers
Dēmos: Laten we even kijken naar het ‘ka-
der’ van het jeugdwerk: dat is sterk verko-
kerd. Iedereen is in zijn of haar vakje bezig 
en probeert vooral daarin goed werk te 
verrichten. Maar verliezen we daardoor niet 
een bredere kijk op de samenleving? Zijn we 
niet te eng bezig met ‘vrije tijd’? 

Verschueren: Als je kijkt naar het decreet 
op basis waarvan koepelorganisaties worden 
gesubsidieerd, dan worden ze gesubsidieerd 
om in de vrije tijd bezig te zijn. Misschien 
komt het ook daardoor dat ze zich heel hard 
beperken tot die spelenlogica of het zich 

amuseren. Organisaties als Uit De Marge of 
Arktos botsen op die grenzen van de verko-
kering van het beleid. Bijvoorbeeld: als ze 
binnen de schooltijd dingen gaan doen met 
kinderen en jongeren, krijgen ze daar geen 
geld voor. En dat dwingt organisaties mis-
schien ook wel om enkel te focussen op dat 
spelen. Anderzijds zijn er ook organisaties 
die er wel in slagen om dat toch gesubsidi-
eerd te krijgen.

Loones: Ik vind het wel kort door de bocht 
dat we er als jeugdwerk in zouden berusten 
dat we er enkel zijn om de vrije tijd op een 
zinvolle manier in te vullen en om kinderen 
en jongeren onbezonnen te laten spelen. 
Het is een existentiële vraag: hoe kunnen 
we meer doen dan die ruimte te bieden, hoe 
kunnen we dat kritisch bewustzijn verhogen, 
hoe kunnen we opvoeden hiertoe opvoeden? 
Die vraag hangt ons boven het hoofd. We 
proberen een aantal methodieken, de ene al 
wat succesvoller dan de andere, en sommige 
jeugdwerkvormen staan daar ook verder in 
dan andere. Zomaar hier poneren dat het 
jeugdwerk zich daarbij heeft neergelegd en 
niet meer bezig is met die samenleving, dat 
is te kort door de bocht.

Jacobs: We hebben een gemeenschappe-
lijke definitie nodig van wat jeugdwerk is, 
waarin je doorheen een recreatieve functie 
ook een pedagogische en een sociale functie 
vervult. Het jeugdwerk wordt nu te zeer 
verengd tot het recreatieve of tot het peda-
gogische, in de zin van het verwerven van 
competenties om de eigen verantwoordelijk-
heid op te nemen. Die sociale functie is heel 
hard ondergesneeuwd. Sommige WMKJ’s 
zetten daar steeds meer op in, maar mis-
schien moeten we een breder proces lopen 
met de hele sector?

Verschueren: In de jeugdsector heeft er zo’n 
proces gelopen van 2009 tot 2010 rond de 
identiteit van het jeugdwerk, en we zijn daar-
in vastgelopen, we kwamen er niet uit. We 
kwamen tot de vaststelling dat we kunnen 
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definiëren wat we niet zijn en wat anderen 
dan wél zijn. Maar wat eigenlijk onze eigen 
essentie is, daar komen we niet uit. 

Wat onze eigen essentie is, daar ko-
men we niet uit.

De Block: De clou van de zaak blijft voor 
mij je maatschappijbeeld. Want uiteindelijk 
ben je als jeugdwerkorganisatie impliciet 
bezig met wat jij belangrijk vindt, welke er-
varingen je wil dat de deelnemers opdoen… 
Als je beeld van de maatschappij is dat alles 
grosso modo wel oké draait, dan begrijp ik 
dat het ook geen prioriteit is om jongeren 
te vormen tot kritische burgers. Het is een 
ideologische keuze om je als jeugdwerkorga-
nisatie politiek of apolitiek op te stellen, dat 
heeft niets te maken met jong zijn. In het 
onderwijs bijvoorbeeld, is politiek engage-
ment taboe. Voor mij kan jeugdwerk even-
goed mobiliserend werken: jonge mensen 
stellen zich vragen, stappen op mensen af 
die ze van haar nog pluim kennen, ze willen 
aanbellen en zich goed voorbereiden op 
een actie… Dat is allemaal ervaringsgericht 
leren, dat is gewoon goed jeugdwerk. En dat 
kan ook best plezant zijn.

Henkens: Ik ben het eens met Dirk dat de 
jeugd als groep sterk gedepolitiseerd is. Het 
lijkt alsof je met jongeren niet mag werken 
rond politieke bewustwording. Met de 
GAS-boetes mag men jongeren een boete 
geven vanaf veertien jaar, maar ze hebben 
wel nog geen stemrecht. Dat vind ik zo 
ondemocratisch. Als je samen met kinderen 
wil actievoeren, dan zegt men: jullie mis-
bruiken kinderen voor politieke doeleinden.

De Block: Ik vind het super dat jullie actie 
hebben gevoerd tegen de GAS-boetes. 
Misschien vraag je je af: ‘Wat hebben we 
veranderd?’ Maar je kan je niet voorstellen 
wat het betekent voor de beeldvorming, dat 
een autoriteit als de Vlaamse Jeugdraad 

zich daartegen verzet. Veel mensen voelen 
zich door jullie autoriteit gesteund om zelf 
actie te voeren, bijvoorbeeld. Je zet de toon. 
Je gaat in tegen een bepaald discours, als 
zouden de tegenstanders van GAS crapuul 
in bescherming nemen.

Kritische, autonome ruimte
Dēmos: Wat met die ‘inkrimping van de 
kritische, autonome ruimte van jeugdwer-
kingen’? Punt van kritiek is dat we te veel 
uitvoerders van beleid zijn en te weinig 
gangmaker ervan. Terwijl er toch heel wat 
officiële adviesorganen en inspraakkanalen 
zijn en het jeugdwerk sterk participatief 
werkt. Hebben we de limieten hiervan 
bereikt?

Henkens: Ik vind het een zeer zorgwekken-
de evolutie dat een openbaar bestuur vanaf 
een bepaald subsidiebedrag steeds meer gaat 
werken met EVA’s2, en zo ook de politieke 
greep op die organisaties vergroot. Dan heb 
je geen middenveld meer, waartoe ik het 
jeugdwerk reken. Het middenveld bevindt 
zich op dit moment in een crisis, vind ik. 
Het wordt ook vanuit politieke hoek gevi-
seerd.

Jacobs: Vraag is: wat is de rol van het 
middenveld? Uitvoerders of ook mensen 
met een mening? Die verstrengeling creëert 
een dubbele loyauteit. Je hebt een loyauteit 
naar je doelgroep toe, want van daar komt 
je advies. Maar zodra de beleidsmaker naar 
je luistert, heb je ook daarmee een relatie te 
onderhouden in het belang van je doelgroep, 
want je hebt succes geboekt. Dit advies 
is gehoord, maar als dat niet zo is bij het 
volgende advies, dan ga ik toch niet te hard 
tegen de schenen schoppen, want je hebt de 
beleidsmaker een volgende keer misschien 
weer nodig. Op dat vlak klopt de stelling 
wel, denk ik. We houden ons misschien te 
veel in om de relatie goed te houden, en 
misschien moeten we wat meer op tafel 
kloppen.
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De Block: Onze kracht is dat we iets verte-
genwoordigen, en dat vergeten we, dat we 
fundamenteel gemandateerd zijn door de 
mensen waarvoor we werken. Het is tegen-
over hen dat we ons moeten legitimeren. 
Dat is anders met de relatie tot het beleid. 
Daar speelt een beetje het stockholmsyn-
droom: je zit samen in vergaderingen, je 
kent elkaar… Mijn ervaring is ook dat als je 
gewicht in de schaal kan leggen, dat beleids-
mensen je voor dat gewicht respecteren. En 
dan doet het er niet veel toe of je lief bent 
of niet. Het is ook niet zo dat je altijd ‘nee’ 
zegt, maar je moet wel kunnen zeggen: ‘Nu 
niet.’

Amke Bailleul (Vlaamse Dienst Speel-
pleinwerk): Ik vind dat vooral lokale 
betrokkenheid goed werkt. Waar wij dan 
ervaring mee hebben is ‘spelen’ en ‘kinde-
ren’. De laatste jaren wordt het spelen van 
kinderen meer en meer als geluidsoverlast 
beschouwd door buren en openbare bestu-
ren. Als het daarover gaat, dan merken we 
dat kinderen en jongeren lokaal wel tegen 
de schenen durven te schoppen en wel op 
straat komen tegen het lokaal bestuur. Ik zie 
dat – als een lokale problematiek jongeren 
raakt – er wel van onderuit protest komt, en 
dat we dat als koepel kunnen ondersteunen. 
Maar dat betekent niet dat de gemiddelde 
speelpleinanimator bereid is om op straat 
te komen. Men beschouwt het speelplein 
als iets neutraals, en is misschien ook wat 
onwetend.

Loones: Ik weet niet of ‘neutraal’ het juiste 
woord is. Neutraal komt bij mij over als 
zouden we niet betrokken zijn bij wat er 
rondom ons gebeurt, en dat klopt niet, 
denk ik.

Terug naar de roots en samen met een 
buurt, met ouders, de vraag stellen: 

‘Wat hebben onze jongeren hier nodig? 
Welke maatschappelijke missie heb-
ben we te realiseren?’

Henkens: Je moet aan jeugdwerkers ook 
leren hoe ze participatief en emancipato-
risch moeten werken. Die kunnen dat niet 
allemaal, zelfs niet als ze sociaal-cultureel 
werk hebben gestudeerd. 

Bailleul: Wij proberen daar als koepel hard 
op in te zetten, maar in realiteit is het zo 
dat veel speelpleinwerkingen georgani-
seerd worden door de gemeente. Je kan je 
wel inbeelden dat een medewerker op de 
jeugddienst in dat geval veel te zeggen heeft. 
We zijn er sterk op gericht dat jongeren zelf 
verantwoordelijkheid opnemen in een speel-
pleinploeg. Maar in de realiteit zijn er heel 
veel goede voorbeelden, en evenveel slechte 
voorbeelden.

Loones: Een van de spanningsvelden die al 
jaren worden gethematiseerd in het jeugd-
werk is dat tussen vrijwilliger en beroeps-
kracht. We willen allemaal dat er inspraak 
en participatie is, tot wanneer dit te dicht op 
het vel van de beroepskracht komt te zitten. 

De Block: Het gaat ook over duurzaamheid 
en emancipatie. Als je nu aan jongeren 
vraagt wat ze willen doen, dan komen daar 
heel veel consumptiegerichte vragen uit, 
omdat ze dat kennen, omdat we dat jaren 
hebben gedaan. Terwijl we volgens mij te-
rug moeten naar de roots en samen met een 
buurt, met ouders, de vraag moeten stel-
len: ‘Wat hebben onze jongeren hier nodig? 
Welke maatschappelijke missie hebben we 
te realiseren?’

Inge: We moeten daar ook wat mee oplet-
ten, want we komen dan snel terecht in ‘u 
vraagt, wij draaien’.

Jacobs: Claimgedrag is inderdaad een 
valkuil, maar de vraag is: welke vraag stel 
je? Als je vraagt: ‘Wat wil je doen?’, krijg 
je inderdaad veel clichéantwoorden. Maar 
je kan ook een kader schetsen en jongeren 
daarin inzicht en de ruimte geven om het 
kader te veranderen.
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De Block: We zijn altijd op zoek naar een 
evenwicht tussen ‘inspraak’ en het kader 
waarbinnen inspraak plaatsvindt. Dat is 
het opvoedingsproces, het kader waarbin-
nen inspraak mogelijk is expliciteren, maar 
ook dat kader in vraag durven te stellen en 
bespreekbaar maken.

Jacobs: Ik denk dat we als jeugdwerk meer 
als een geheel moeten bewegen, al weet ik 
niet goed hoe dat mogelijk is. Want veel 
bewegingen hebben dezelfde doelstellingen 
en belangen. Misschien zijn we wel te veel 
instituut geworden en te weinig beweging? 

Een meer uitgebreid verlag van deze discus-
sie kan je downloaden op www.demos.be/
momenten. 

1  Ondertussen verzamelde de Vlaamse Jeugdraad 213 organisa-
ties uit het middenveld uit de drie gemeenschappen. Ze vroegen 
samen met aandrang aan de leden van de Kamer van Volksverte-
genwoordigers om het wetsvoorstel rond de Gemeentelijke Admi-
nistratieve Sancties niet goed te keuren. Zonder succes. Hun oproep 
lees je hier: http://gasboete.be/ 
 
2 Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA)
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