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Stichting P&V zoekt deelnemers voor haar JONGERENFORUM in 
het kader van het project “Connecting You(th)” 

Wat is het Jongerenforum van de Stichting P&V? 

De Stichting P&V strijdt tegen sociale uitsluiting van jongeren en ijvert voor 
actief burgerschap van jongeren. Dat is onze missie en reden van bestaan. 

In het kader van onze projectoproep "Connecting You(th) – Overbruggen van 
scheidslijnen in de samenleving" en onze bredere werking, willen we een panel van een 
twintigtal jongeren tussen 17 en 23 jaar en van verschillende achtergrond 
samenbrengen om een Jongerenforum te vormen. Het jongerenforum zal enkele keren 
fysiek bij elkaar komen, advies kunnen geven over actuele thema’s waarrond de Stichting 
P&V werkt en mee kunnen beslissen welke projecten van ons financiële steun zullen 
ontvangen.  

De komende jaren zullen we nadenken over tegenstellingen en ongelijkheden in de 
samenleving, en projecten steunen die manieren vinden om jongeren, ondanks 
verschillen, dichter bij elkaar te brengen. Hoe kunnen we op zoek gaan naar datgene wat 
ons verbindt (in de plaats van datgene wat ons verdeelt) en daarrond projecten 
opzetten? Om deze projecten te vinden, lanceren we begin september een 
projectoproep naar organisaties, scholen, … uit heel België toe. Het jongerenforum zal 
de winnende projecten mee helpen kiezen en achteraf bezoeken. Misschien jij ook?  

Vandaag lanceren we een oproep om de 20 jongeren te vinden die aan dit forum zullen 
deelnemen. Lees zeker verder! 

 

 



 

2 
 

Op het programma  

Als lid van het jongerenforum ben je anderhalf jaar lang betrokken bij de 
werking van de Stichting P&V en kan je mee bepalen welke projecten financiële steun 
krijgen. Dat is uiteraard geen fulltime bezigheid. Enkele keren zullen we fysiek 
samenkomen tijdens een weekend, maar daarnaast zullen we ook digitale 
ontmoetingen/sessies organiseren of projecten in heel België bezoeken. Reken op een 
4-tal fysieke ontmoetingen (tijdens een weekend), enkele digitale sessies en enkele 
projectbezoeken. 

Het forum wordt afgesloten met de organisatie van een slotevenement met jongeren, 
organisaties, experts van het terrein, politici... zodat jullie jullie aanbevelingen kunnen 
verspreiden om sociale (onderwijs)kloven in de samenleving te bestrijden en manieren 
te vinden om jongeren samen te brengen in plaats van hen te verdelen. 

 

22-24 oktober 2021: Het forum begint met een weekend van gedachtewisselingen en 
ontdekkingen in Brussel: wie zijn we, wat zijn onze dromen, onze passies...? Samen zullen 
we ook de (problemen van) sociale en onderwijskloven definiëren, zoeken naar 
gemeenschappelijke behoeften, wensen, problemen… van jongeren, enzovoort. Wat zijn 
vandaag de dag obstakels voor contacten tussen jongeren? Waar kunnen we raakvlakken 
vinden, bv. in de sport, muziek...? Wie zijn rolmodellen?  

Januari-februari 2022 (datum en formule samen te kiezen): digitale bijeenkomst: eerste 
bespreking van de binnengekomen dossiers binnen de projectoproep “Connecting 
Youth” 

Februari 2022: Expert Day (Brussel) (2e fysieke bijeenkomst):  

- De max. 40 projecten die na de eerste lezing de beste beoordeling hebben gekregen, 
stellen hun dossier voor aan het Jongerenforum. 
- Het jongerenforum selecteert vervolgens de winnaars van de projectoproep 
“Connecting You(th)” en verdeelt de beschikbare budgetten (ongeveer 200.000 euro) 
onder deze projecten.  

Maart 2022: Bekendmaking van de winnende projecten 

April 2022-februari 2023: bezoek aan enkele winnende projecten in heel België (er wordt 
samen gekozen wie welk project wil bezoeken en wanneer) 

Oktober 2022: 3e bijeenkomst: ideeënuitwisseling naar aanleiding van de eerste 
projectbezoeken + voorbereiding van het slotevent 

Maart 2023: 4e bijeenkomst: verdere bespreking van de projectbezoeken + conclusies 
en verdere voorbereiding van het slotevent 

Mei 2023: Slotconferentie: Verspreiding van aanbevelingen en goede praktijken 

Het programma kan wijzigen ten gevolge van de coronasituatie. Alle bijeenkomsten worden 
volgens de geldende gezondheidsregels georganiseerd.  
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Waarom zou je deelnemen?  

Een menselijke ervaring waarbij je jongeren ontmoet van verschillende achtergronden, 
zowel Frans- als Nederlandstalig (er wordt gezorgd voor simultaanvertaling), uit heel 
België. 

 Interessante discussies met jongeren en experts die je normaal misschien niet zou 
ontmoeten: samen nadenken, buiten de gebaande paden denken, je "wereld" 
verruimen, nieuwe ideeën en inspirerende oplossingen vinden 
 Groeps- en/of individuele coachingsessies door experts (bv. feedback geven, 
storytelling, debatteren enz.) 
 Versterking van je vaardigheden (bv. actief luisteren, Nederlandse en/of Franse 
taalvaardigheid, organisatorische vaardigheden, voor een publiek spreken...) 
 Deelname aan de selectie van activiteiten en projecten en reële beslissingsmacht 
 Een positieve impact op de samenleving 
 Toegang tot een groot netwerk van organisaties, inspirerende mensen, experts, 
jongeren, media ... 
 Leuke activiteiten en bezoeken aan projecten in heel België  
 Reis- en verblijfkosten volledig gedekt door de Stichting P&V 
 Een certificaat van deelname uitgereikt door de Stichting P&V aan het einde van het 
traject (om toe te voegen aan je CV) 

We beloven een leuke, leerzame en uitdagende ervaring. Deelname aan het 
jongerenforum zal je de kans bieden je actief in te zetten voor de wereld om je heen.  

  

Praktische informatie 

Kandidatuur in te dienen vóór 19 september. Wij willen een zo divers mogelijk panel 
van jongeren bij elkaar brengen en nodigen daarom iedereen zonder onderscheid uit zich 
kandidaat te stellen via bijgaand formulier. Eind september ontvang je een antwoord van 
de Stichting P&V. Houd het weekend van 22-24 oktober alvast vrij in je agenda!  

Stuur het formulier per e-mail naar saskia.de.groof@pv.be en dunia.oumazza@pv.be  

Voor alle vragen kan je contact opnemen met Saskia de Groof (NL – 
saskia.de.groof@pv.be 02/250.91.24) of Dunia Oumazza (FR – dunia.oumazza@pv.be 
02/250.91.10)  

 

 

 


