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Vraag om uitleg van mevrouw Lotte Stoops aan de heer Pascal Smet, collegelid 
bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 
 
Onderwerp: Een Brussels jeugdbeleid over taalgrenzen heen  
 
In jongerenwerk lijkt er helaas weinig samenwerking te zijn tussen de Nederlandstalige 
en Franstalige jeugdhuizen en -verenigingen in Brussel. Omdat het om 
gemeenschapsbevoegheden gaat, werken de organisaties voor jongeren helaas vaak op 
een eiland binnen de eigen taalgroep. Het project Het Werkt / Ca Marche werd in 2011 
gelanceerd met als doel samenwerking tussen jongerenorganisaties en -initiatieven over 
de taalgrenzen heen te bevorderen. Dit project werd gefinancierd door zowel de VGC als 
de Franse Gemeenschap. 
 
Een ander doel was om meer jongereninspraak mogelijk te maken via maatschappelijke 
en politieke participatie. Naast thema's als openbare ruimte en tewerkstelling hielden ze 
zich bijvoorbeeld bezig met een participatief traject voor jeugdwerkers en jongeren rond 
toegang tot sportgelegenheid in Brussel. 
 
In 2015 besloten uw toenmalige collega aan Franstalige zijde Isabelle Simonis en u, 
meneer Smet, om de subsidies stop te zetten, en is het project opgeheven. Het advies van 
de administratie luidde: "er is onvoldoende tijd gestoken in een goede analyse van het 
jeugdwerklandschap enerzijds en de (lokale) noden met betrekking tot het project 
anderzijds. De onderzoeksfase van het platform is nooit gestart en een grondige kennis 
van het hele werkveld zowel aan de Nederlandstalige als Franstalige kant ontbreekt". 
 
Ik heb de volgende vragen: 
 
• Zijn er sinds de stopzetting van Het Werkt / Ca Marche middelen vrijgemaakt (binnen 
de administratie of voor externe organisaties of projecten) voor een analyse van het 
jeugdwerklandschap in Brussel (zowel Nederlandstalig als Franstalig), aangezien dat de 
hoofdreden was om het project niet voort te zetten? 
• Zijn er sinds de stopzetting van Het Werkt / Ca Marche in de afgelopen jaren 
initiatieven gesteund geweest door de VGC met een gelijkaardig doel, namelijk 
samenwerking tussen Nederlandstalige en Franstalige jongerenorganisaties stimuleren? 
• Het bestuursakkoord zegt over jeugd onder andere: "We maken aanvullende en 
innovatieve inspraak- en participatietrajecten mogelijk, onder andere bij de voorbereiding 
van het strategisch meerjarenplan, om de stem van kinderen, jongeren en hun 
verenigingen verder te versterken". Kunt u al iets specifieker en concreter zijn over deze 
trajecten en hoe die georganiseerd zullen worden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


