
Jeugdraad stad of gemeente

Wil je opkomen voor de belangen van jongeren? Dan kan je terecht bij een

jeugdraad.

Elke stad en gemeente heeft een jeugdraad waar je als jongere jouw mening kwijt

kan.

Vlaamse Jeugdraad

Wil je jouw stem laten horen op Vlaams niveau? Dan is er de Vlaamse Jeugdraad.

Dat is de plek waar ministers komen aankloppen als zij beslissingen nemen die een

invloed hebben op kinderen, jongeren en hun organisaties.

Soms trekt de Jeugdraad ook op eigen initiatief eens aan hun oren of geeft hen de

frisse ideeën van jongeren mee. Omdat dat kan, omdat het moet.

Politieke jongerenpartijen

Alle politieke partijen hebben een jongerenafdeling. Zoek uit welke partij bij jou

past en sluit je aan bij:

Krijg ook inspraak in:

Begroting van je stad of gemeente

In sommige steden en gemeenten is er een burgerbegroting. Dat wil zeggen dat

inwoners mogen kiezen waar een deel van het geld van de stad of gemeente

naartoe gaat.

Vraag informatie op bij jouw jeugddienst of gemeente.

Je onderwijs

Je hebt als jongere ook inspraak in het onderwijs. Ga in de leerlingenraad of

studentenraad als je het leven in jouw school, hogeschool of universiteit wil

verbeteren.

Denk je graag na over hoe je het in alle middelbare scholen beter kan maken? Dan

kan je terecht bij de Vlaamse Scholierenkoepel, de spreekbuis van de Vlaamse

scholieren.

Chat met tZitemzo

Di: 17-19u, wo: 10-17u, do: 17-19u.
Via het chat-icoon rechtsonder.

Door Kenniscentrum Kinderrechten 16-24 jaar

HOE KOMT MIJN MENING TOT BIJ POLITICI?

Comac, de studentenbeweging van PVDA•

Jong CD&V, de jongerenafdeling van CD&V•

Jong Groen, de jongerenafdeling van Groen!•

Jong N-VA, de jongerenafdeling van N-VA•

Jongsocialisten, de jongerenafdeling van Vooruit•

Jong VLD, de jongerenafdeling van Open VLD•

Vlaams Belang Jongeren, de jongerenafdeling van Vlaams Belang•

PRAAT EROVER

Mail met tZitemzo

Via contactformulier

Bel met tZitemzo

Op 09 233 65 65, di: 17-19u, wo:
10-17u, do: 17-19u

Ga langs bij tZitemzo

Gent. Woe: 14-17u. Andere dagen
op afspraak.

https://admin.watwat.be/jouw-stem/de-jeugddienst-en-jeugdraad-wat-doen-die#:~:text=je%20hier%20ook.-,Jeugdraad,-Een%20jeugdraad%20bestaat
http://www.vlaamsejeugdraad.be/
http://www.vvj.be/
https://www.scholierenkoepel.be/artikels/wat-zijn-de-taken-van-de-leerlingenraad
https://www.scholierenkoepel.be/
http://www.tzitemzo.be/
https://www.comac-studenten.org/
http://www.jongcdenv.be/
http://www.jonggroen.be/
https://www.jongnva.be/
http://www.jongsocialisten.be/
http://www.jongvld.be/
http://vbj.org/
http://www.tzitemzo.be/jongeren/contact2
tel:09 233 65 65
http://www.tzitemzo.be/jongeren/contact2


Inspraak in het beleid van het Hoger Onderwijs, krijg je bij de Vlaamse Vereniging

van Studenten, de koepelorganisatie van studentenraden van Vlaamse hogescholen

en universiteiten.
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http://www.vvs.ac/

