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1.

Goedkeuring verslag 5 mei 2015

Wordt volgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd.
2.

Toelichting Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) vzw J@M en kinder - en
tienerwerking (toelichting door Younes El Yousfi).

De voorzitter geeft het woord aan dhr. Younes El Yousfi, coördinator van de kinder- en
tienerwerking J@m, die aan de hand van een presentatie (opgeladen in cobra) en
filmfragmenten een beeld geeft van de werking van de j@m.
Volgende vragen worden gesteld:
De voorzitter feliciteert de werkingen met de mooie filmpjes.
Hans Keldermans: De naam van de vzw is jeugdwerk Mechelen. De Vzw richt zich echter op
moslimjongeren. In de samenwerkingsovereenkomst wordt verplicht een diversiteitsclausule
opgenomen. Ik vraag mij af hoe jullie dit invullen.
Younes El Yousfi: ik denk niet dat het beleid of de vzw zich uniek richt op moslimjongeren.
Procentueel is de grootste groep de Marokkaanse groep, en daarbinnen zijn er heel wat
moslims. We richten ons in de eerste plaats naar kinderen die in onze wijken wonen. Eigenlijk
moesten onze kinderen altijd toegang vinden tot ander jeugdwerk, zouden we ons zelf graag
overbodig maken.
Ten tweede zien we wel wat heisa rond levensbeschouwingen. Wij houden rekening met alle
levensbeschouwingen en dus ook met Sinterklaas, ramadan, kerst, ... En dat is net de invulling
van onze diversiteitsclausules. We proberen daarmee ook kinderen in contact te brengen met
andere culturen.
Hans Keldermans: ik heb zelf in Vennekant gewoond. Ik zie dat jullie die autochtone kinderen
niet bereiken, dat die ook geen toegang hebben tot deze vereniging.
Younes El Yousfi: de wijk zuid was het begin van mijn carrière in het jeugdwerk. Ik ken de
situatie zeer goed. Niet elke autochtone of allochtone ouder wil dat kinderen samen spelen. Wij
proberen te verenigen. We zien ook dat allochtone groepen aan het groeien zijn in
economische cijfers. Dat is goed nieuws en kan leiden tot de uitdaging dat we allochtone
ouders meer zelfredzaam te maken.

Voorzitter: maar het blijft een uitgangspunt dat we openheid nastreven bij alle groepen in deze
stad.
Hans Keldermans: ik denk dat je de hand in eigen boezem moet steken. Het lokaal was al
Arabisch ingericht en dus niet uitnodigend voor gewone Vlamingen. Een neutrale opstelling is
dan aan de orde.
Younes El Yousfi: ik kan dat alleen maar beamen. Maar ik kan geen verantwoordelijkheid
nemen voor het verleden, alleen voor het nu. De filmpjes illustreren ook dat we daar
waakzaam voor zijn.
Hans Keldermans: als Vlaams Belang vind ik die clausule walgelijk. Ik vind dat de vzw prachtig
werk levert. Dat maakt dat u zich moet richten op de Marokkanen en dan kunnen andere vzw’s
zich met de gewone Mechelaars bezighouden.
Younes El Yousfi: als vrijwilliger kan ik me richten op wie ik wil. Maar als ik werk met
gemeenschapsgeld, moet ik proberen om dit te overstijgen.
Rita Vanden Bossche: wat bedoelt u met het reguliere aanbod?
Younes El Yousfi: bijvoorbeeld de chiro, de scouts, sportverenigingen, cultuurhuizen, …
Rita Vanden Bossche: met hoeveel mensen werken jullie en hoeveel vrijwilligers?
Younes El Yousfi: we werken met 18 fte, een 80tal vrijwilligers en 10 stagiairs. Vrijwilligers
krijgen een kleine onkostenvergoeding, geen loon.
Rita Vanden Bossche: en wat is het totale budget van de organisatie.
Younes El Yousfi: bijna een miljoen euro.
Rita Vanden Bossche: vanwaar eigenlijk dat idee om apart met meisjes te werken? In mijn
jeugd was alles gescheiden en wij zijn geëvolueerd naar een gemengde samenleving. Nu zie ik
in een gesubsidieerde werking ...
Dit leidt tot een discussie onder de leden van de commissie.
Younes El Yousfi: u verwijst naar een bepaalde leeftijd waar interesses kunnen verschillen.
Veel activiteiten verlopen gemengd, maar voor een aantal kiezen we ervoor om afzonderlijk
aan sport te doen of andere activiteiten te doen. Als het gaat over bepaalde
emancipatieprocessen, dan moeten we toch ook zien dat we via onze principes ook processen
kunnen realiseren. Wij proberen hier maximaal op in te zetten en samen tot iets te komen. De
finaliteit is altijd dat jongens en meisjes elkaar vinden om zelf te kiezen voor een activiteit. Dit
vraagt ook van ons een inzet naar ouders toe.
Tine Van den Brande: dat is niet helemaal waar. Als we zien naar de stickbitches of de
majoretten, zien we ook geen mannen. Als we dat gaan verplichten, kunnen die meisjes ook
niet gaan.
Rita Vanden Bossche: het is een cirkel waarin we steeds opnieuw draaien. Ik ben al blij dat we
eraan werken.
Younes El Yousfi: het gaat hier over een wmkj, een werking maatschappelijk kwetsbare
jongeren, dus krijg je ook alle maatschappelijke discussies die hier mee komen. Het is juist
door projecten enz. dat je ook op deze thema’s resultaten bereikt.
Tine Van den Brande: heb je het gevoel dat de meisjesgroep groeit?
Younes El Yousfi: we zijn er nog maar net mee bezig he. Ik denk dat we moeten werken met
die nieuwe middenklasse. Interesses gaan richting muziek of andere projecten.

Johan de Vleeshouwer: 10 jaar geleden hadden we een samenwerking tussen vzw mooj en de
klj. Doel was doorstroom, maar we waren toen de enige. Met hoeveel jeugdbewegingen
werken jullie nu samen?
Younes El Yousfi: enkel met chiro Libertus op dit moment. De enige nuance is dat we eerder
zullen moeten inzetten op die nieuwe middenklasse. Niet elke ouder, los van etniciteit, kan dat
aan. Als we de link maken met de nieuwe middenklasse, gelden vele drempels niet en die
gasten kunnen we wel toeleiden.
Johan De Vleeshouwer: hoe kunnen we jeugdbewegingen meer in die richting krijgen?
Voorzitter: verwijst naar project bint in molenbeek
Younes El Yousfi: er moet een match zijn met de begeleiders en met de kinderen. Het
toeleiden is nooit zonder problemen. Niet alle chiro’s hebben nood aan leden. Met j@m kunnen
we ook, na 1 Jaar, nog niet op alle vlakken scoren.
Tine Van den Brande: je hebt het over doorstroom die moeilijk is. Gebruiken deze jongeren
bvb de talententickets?
Younes El Yousfi: jaja, we zijn daar zelf actief bij betrokken!
Tine Van den Brande: we kunnen niet ervan uit gegaan dat huiswerkbegeleiding tot
onmiddellijke resultaten leidt. Maar meten jullie de progressie?
Younes El Yousfi: dat hangt af van de context. Wij moeten ons focussen op het coachende
aspect en gaan bewust niet remediëren. Anders geven we foute verwachtingen weer.
Daarnaast is huiswerkbeleid een zeer interessante thematiek om dieper over na te denken. We
beschouwen dit veel te veel als vanzelfsprekend.
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