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1. Podcast ‘Zeggetmaar’ - Brent Naessens  

 
Brent: Bedankt om mij uit te nodigen op de jeugdraad. Ik heb marketingcommunicatie gestudeerd en daarna heb 

ik nog bachelor wellbeing en vitaliteitsmanagement gestudeerd, afstudeer richting coaching. Met de komst van 

coronasituatie is er meer te doen geweest rond mentaal welzijn. Je ziet dat mensen meer dingen durven delen, 

de podcast ‘Onbespreekbaar’ heeft ook wel dat klimaat gecreëerd. Kwetsbaarheid vind ik heel belangrijk, ik ben 

altijd enorm bezig geweest met mindset, je mentaal ook vooral sterker durven maken. Dat is iets wat we meer 

moeten doen, denk ik. En daarom ben ik begonnen met de podcast dat ook vooral dat thema wil bespreken.  

Het is goed om te kunnen spreken over onze kwetsbaarheden, maar we moeten ook van onze kwetsbaarheden on-

ze sterktes kunnen maken, want iedereen wil uiteindelijk van zijn problemen af geraken. Dat is wat je kan doen 

met mentale weerbaarheid omdat dit je leert om met tegenslag te leren omgaan. De tegenslag of stress ga je ge-

bruiken als brandstof om jezelf te ontwikkelen. Ik heb dit moeten toepassen in mijn eigen leven want ik heb ge-

kampt met OCD (obsessive compulsive disorder), een type angststoornis. Wie te maken krijgt met een angststoor-

nis wordt vaak geconfronteerd met een heel hoge proportie aan angst, dit vraagt enorm veel mentale weerbaar-

heid om te kunnen blijven werken, studeren,… Door naar de psycholoog te gaan heb ik de angststoornis kunnen 

overwinnen. Daarom wil ik andere mensen ook helpen om mentaal weerbaar te zijn, omdat dit zo belangrijk is in 

de samenleving.  

Binnen mentale weerbaarheid zie ik ook een fysiek luik waarbij je je lichaam traint om verder te gaan wanneer je 

lichaam verzuurt en spierkrampen krijgt, mentaal is dit moeilijkheden accepteren en niet uit de weg gaan. Zeker 

in deze periode geraken sommige mensen uit balans. Ik stuur de boodschap dat het zeker ok is om niet ok te zijn, 

maar mijn nadruk ligt vooral om er iets aan te doen. Mensen hebben die motivatie nodig om een betere versie van 

zichzelf te worden. Mentale weerbaarheid is een proces die je moet ondergaan, de moeilijkheden niet uit te weg 

gaan. De moeilijkste weg geeft uiteindelijk meest voldoening, je moet niet op zoek zijn om zo snel mogelijk eruit 

te geraken, het heeft geen zin om daar continue iets aan te willen veranderen, je kan veel beter kijken wat je 

kan doen om zingeving te vinden in je leven.  

Zelf probeer ik mijn mentale weerbaarheid bij te schaven door challenges aan te gaan. Zo heb ik in oktober een 

marathon gelopen zonder voorbereiding. Dat maakt het net een uitdaging omdat je weet dat je op een bepaald 

moment gaat kraken en dan moet je je mentale weerbaarheid inzetten om je lichaam toch over die streep te krij-

gen. Zo zie je dat je meer kan dan je denkt, dat is mentale weerbaarheid aan de lijve ondervinden. Mentaal en 
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fysiek zijn met elkaar verbonden. Zelfvertrouwen is ook heel belangrijk bij mentale weerbaarheid, geloven dat je 

sterk bent, als je dit zelf niet gelooft zal het ook niet lukken.  

In de podcast bespreek ik thema’s zoals faalangst, liefdesverdriet,… dingen die ik merk waar mensen in mijn om-

geving met kampen. Net nu met de corona maakt dit moeilijk voor jonge mensen omdat vanalles van verstrooin-

gen en entertainment wegvalt. Net deze entertainment wordt vaak gebruikt als escapisme, nu dit wegvalt worden 

met mens zichzelf geconfronteerd, met je problemen. Die problemen die er waarschijnlijk al altijd waren komen-

pas nu echt naar boven en dat maakt voor het veel mensen moeilijk.  

 

Er zijn initiatieven speciaal voor jeugdverenigingen zoals Noknok (www.noknok.be), zij organiseren weerbaar-

heidstrainingen voor de jeugdverenigingen. Een ander project is Kzitermee van Logo Leieland 

(www.kzitermee.be). Zitdazo organiseert assertiviteitstrainingen (www.zitdazo.be). Mision Me organiseert weer-

baarheidstrainingen op mentaal en fysiek vlak (www.missionme.be)  

In de podcast wil ik ook andere mensen uitnodigen om hun verhaal te horen, ik wil zeker niet alleen mijn verhaal 

brengen, want ik denk dat we allemaal van elkaar kunnen leren. 

Link naar de Spotify podcast Zeggetmaar: www.campsite.bio/zeggetmaar 

 

 

2. Gebruikersreglement jeugdcentrum 

  

De wijzigingen in het reglement werden overlopen, er waren geen opmerkingen. Het document is terug te vinden 

op de www.waregem.be/jeugdraad onder ‘documenten en verslagen’.  

De jeugdraad geeft positief advies over de aanpassing van het gebruikersreglement van het jeugdcentrum. 

 

 

3. Corona-surplus deel 2 
 

Flor: op de laatste jeugdraad werd beslist dat hetzelfde principe als in april-mei 2020 zal worden toegepast. Toen 

hebben we de laatste 3 werkjaren meegenomen (2017-2018-2019). Nu zal dit zijn voor de werkjaren 2018-2019-

2020. De toelagen voor beroepskrachten en toelage huur en energie worden daarbij niet meegerekend.  

Het overzicht van de toelagen zal doorgestuurd worden als dit op de gemeenteraad is gekomen. Bij deze bereke-

ning wordt het ook nog eens duidelijk hoe belangrijk het is om elk jaar de toelageformulieren in te dienen. Als 

een vereniging de laatste drie jaren geen aanvraag heeft ingediend dan zal deze nu geen toelage kunnen krijgen. 

De jong politieke verenigingen krijgen geen toelage en het Jeugd Rode Kruis die momenteel geen werking heeft 

zal ook geen corona-surplus ontvangen. 

Op de laatste jeugdraad werd ook beslist om ook de gewone toelagen op deze manier te berekenen. Ik ben dit nog 

aan het bekijken maar tegen volgende jeugdraad zal ik daar meer uitleg kunnen over geven. 

 

 

4. Kasacties   

 

Jochem: Er staan momenteel 3 kasacties gepland. Hutsepot in uw kot van Chiro Leieland en een ontbijtactie van 

Chiro Desselgem. Van Chiro Waregem centrum is geweten dat zij hun spaghetti-actie doen via Slagerij Cassoulet. 

Hoe gaan de andere verenigingen dit aanpakken?  

 

Flor: Chiro Desselgem wacht nog af, ze hebben mij dit laten weten. Chiro Leieland werkt volgens mij met een 

traiteur. 

 

http://www.noknok.be
http://www.kzitermee.be
https://www.zitdazo.be/
https://missionme.be/
http://www.campsite.bio/zeggetmaar
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Jo: Naar aanleiding van de aanvragen heb ik ook een mail gestuurd naar de gouverneur omdat ik het een beetje 

vervelend vind dat we de enige provincie zijn die zelf geen ontbijtpakketten mag maken. Ook bij minister Dalle 

heb ik dit aangekaart om dat proberen te beïnvloeden. Want strikt genomen zou bvb. Chiro Sint-Eloois-Vijve hun 

pakketten mogen samenstellen in Zulte, op 3 kilometer van hun lokalen, en dan wel zelf mogen ronddelen. Dat 

lijkt mij toch wel raar. Ik hoop dat de gouverneur erop in gaat om dit wat te versoepelen. De vraag is zeer duide-

lijk, je voelt het ook in de media: geef de jongeren wat meer ruimte. Dat gaat vrijdag ook zeker in het overlegco-

mité besproken worden. Maar dit past er ook perfect bij om toch coronaproof dingen te mogen blijven organise-

ren. 

 

 

5. Schepenkwartiertje 

 

Jo: Ik heb nog een puntje over Akabe Funk waar de werken gestart zijn aan het jeugdcentrum. Dus voor alle ge-

bruikers op de site van het jeugdcentrum, weet dat er daar een werf is. Het is de afspraak dat de werf daar zo 

veilig mogelijk gebeurt en dat dit de werking van Akabe Funk, de Chiro en het speelplein niet zou moeten beïn-

vloeden. Ze hopen tegen de zomer klaar te zijn, dit is het streefdoel. 

 

 

6. Denktank Waregem is place 2 be 

 

Jochem: We willen graag een denktank op poten zetten omdat we Waregem “the place to be” willen laten wor-

den. Hiermee willen we interesse wekken en vragen aan mensen die dit zien zitten om toe te treden tot deze  

werkgroep door in te schrijven via info@jeugdraadwaregem.be of via onze social media. Het concept is simpel, we 

willen eigenlijk een platform of movement creëren die Waregemse jongeren kan samenbrengen in tijden van coro-

na of lockdowns, maar ook na corona. We willen een aanbod verzorgen voor activiteiten online, om dingen thuis 

te kunnen doen met het gezien, voor jongeren die niet aangesloten zijn bij jeugdverenigingen. We willen hiermee 

dan een kanaal creëren voor bijvoorbeeld een babbel. We zien dat andere jeugdraden bvb. callcenters op poten 

zetten. Misschien dat we daar kunnen in toe treden of zelf zoiets opzetten. Eigenlijk een soort hulpverlening op 

maat van de jongeren. We kunnen dan eens een overleg plannen om eens samen te komen los van de jeugdraad 

om te brainstormen. 

 

Jo: Aansluitend daarbij had ik een mail gekregen van de minister van jeugd over jeugdstewards, mensen die boek-

baar zijn om jongeren 12-18 jaar, die niet verenigd zijn in het traditionele jeugdwerk, te groeperen en in het 

weekend activiteiten te kunnen laten doen. Dus als je een +18 jongere vindt die leider wil zijn van een groepje 

jongeren, max 10 momenteel, dan kan dat georganiseerd worden door jeugddienst. Ik vroeg mij af of dit iets is 

waar jongeren van 12 tot 18 nood aan hebben en zouden op ingaan? En of we +18 jarige stewards zouden vinden? 

We kunnen hen laten verzekeren door de stad, maar ik weet niet of dit een idee is die in Waregem werkbaar zou 

kunnen zijn of eerder voor in een grootstedelijke context.  

 

Jochem: Het is alvast een interessant idee. 

 

Jo: Eigenlijk gaat dat over een leider ad hoc die 10 jongeren samen brengt in het weekend om daar een activiteit 

mee te doen, al dan niet voorbereid. Zo geef je het rondhangen, wat nu niet mag, wat voeding om dit toe te laten 

zodat de politie daar niet moet toekomen. En als je ze dan een hesje of T-shirt van de stad aan hebben weet de 

politie dat het een toegestane activiteit is. Ik weet niet of de jeugddienst dit haalbaar is? 

 

Flor: Ik denk dat we daar nog eens over denken, ik kan dit op dit moment niet zeggen, maar er zijn voldoende 

jongeren die er van tussen vallen, dus ik denk wel dat we dit eens gaan bekijken.  
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Jochem: Hebben we daar eigenlijk cijfers van? Van hangjongeren die door de politie worden aangepakt? 

 

Jo: We zitten wekelijks samen met de korpschef in de crisiscel corona en eigenlijk is hij heel tevreden over de 

Waregemse jeugd in het algemeen. De enige tussenkomst was aan het skatepark waar dat soms wat moeilijker is, 

maar de korpschef geeft een grote pluim aan de Waregemse jeugd dat er wijs wordt omgegaan met corona.  

 

7. Variaronde 

 

Jochem: Wie nog een puntje heeft mag dit nu delen, we gaan iedereen alfabetisch overlopen. 

 

Axel: Als het deze periode wat nat ligt op de baan, pas op voor overstekende padden.  

Jochem: Bedankt voor de waarschuwing, we zullen er zeker op letten. 

 

Becky: Ik ben Becky van de Jakkedoe, sinds 1 oktober ben ik de projectmedewerker ondernemerschap. Als jullie 

een jongere kennen die iets wil ondernemen of al bezig is met iets en die ondersteuning kan gebruiken, mag er 

zeker hiervoor met mij contact opgenomen worden. Dit kan bvb. gaan over iemand die gitaarlessen wil geven of 

iemand die een webshop wil opstarten, ...  

Jochem: Succes bij de Jakkedoe, Becky! 

 

Flor: Chiro Nieuwenhove is bedankt voor de input die ze al hebben gegeven voor het Wonderwoudje, dat is een 

project samen met Bos+. Onze milieudienst heef al een verslagje doorgestuurd, de input wordt geaprecieerd, het 

wordt vervolgd. Chiro Nieuwenhove krijgt daar dus een stukje bos, we gaan daar beplanting bij zetten. 

Chiro Vijve en Speelplein, wij gaan binnenkort eens een online overleg moeten doen. We hebben een eerste idee 

gekregen over de aanleg van de nieuwe parking.  daar zit ook een beetje de omgevingsaanleg van de gebouwen 

bij. Daarbij willen we graag eens kijken wat er mogelijk is rond en in de gebouwen, want we zitten daar met wat 

bergruimte die daar normaal zal  verdwijnen om ruimte te maken voor een fietspad, voetpad, parking, extra 

groen,.... Jullie krijgen hier binnenkort een vergaderverzoekje toe voor een brainstorm samen met dienst gebou-

wen om te kijken wat er mogelijk is naar berging toe in de huidige gebouwen.  

Verder, succes aan iedereen die jeugdwerk organiseert. De vragen die we aan een aantal verantwoordelijken heb-

ben gesteld zijn ook op het schepencollege geweest. Dus er mag extra ruimte gebruikt worden, die mensen die dit 

hebben aangevraagd zullen dit dan zo snel mogelijk horen.  

 

Jonas: Ik wil graag even het nieuw project WWIN voorstellen van Groep Intro uit Kortrijk. WWIN staat voor Werk 

en Welzijn—Integratie. Het is een project gericht naar jongvolwassenen (18-30 jaar), die nood hebben aan een 

intensieve en aanklampende begeleiding om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en hun positie in de sa-

menleving te versterken. Het gaat hier dus zowel om jongeren, die reeds gekend zijn bij reguliere instanties 

(VDAB, OCMW, …) als om jongeren, die om één of andere reden niet gekend zijn of onder de radar blijven. Dit 

project is er op expliciete vraag van de lokale besturen vanuit de vaststelling dat voor een bepaald aantal jonge-

ren de reguliere begeleiding niet volstaat en afhaakgedrag vertoont.   

Enkele voorbeelden: Hulp op maat, ondersteuning bij het zoeken naar werk: sollicitatiebrief schrijven, cv opma-

ken, hoe telefoneren bij interessante vacatures….  Nood aan persoonlijke groei: samen een fietstocht doen, sa-

men iets avontuurlijks doen, samen gaan shoppen, iets gaan drinken, contacten leggen met andere mensen. Nood 

aan ontspanning: Op zoek gaan naar een nieuwe hobby, samen verschillende opties bekijken en eventueel uitpro-

beren. Hulp nodig bij het verhuizen, orde krijgen in je huishouden, orde krijgen in je papierwinkel…  

Bij deze een oproep naar de jeugdverenigingen, ben je of ken je iemand die zich hierin herkent en hierbij hulp 

kan gebruiken,  neem gerust contact op met de jeugddienst zodat wij hen kunnen verder helpen via het WWIN 

project. 
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Simon: Als je zin hebt in spaghetti, steun gerust Chiro Waregem centrum door spaghetti te kopen. Ga naar onze 

Facebook, je zal het wel vinden. Smakelijk! 

Stef: Moest spaghetti uw ding niet zijn, je kan altijd hutsepot of balletjes in tomatensaus kopen bij Chiro Leie-

land. Ga ook naar Facebook hiervoor, voor verdere vragen mag je mij altijd contacteren. 

 

Jochem: We zijn van plan om een nieuwe rubriek te lanceren tijdens de jeugdraad voor een pitch naar het aller-

leukste verhaal of een herinnering die leidt tot het allerleukste verhaal. We zouden dit iedere jeugdraad eens aan 

bod willen laten komen zodat we daar met de andere verenigingen kunnen op inpikken. Zijn er vrijwilligers om te 

beginnen om een groepsherinnering aan te kaarten? Anders duid ik gewoon iemand aan: Axel mag de volgende 

keer op de jeugdraad een verhaaltje brengen.  

Axel: Ok, is het pegi 18?  

Jochem: Doe maar pegi 16, dat zal veiliger zijn… Ok, bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende keer.  

 

 

Data volgende Jeugdraden (online): 

JR maart: 22 maart 
JR April: 26 april 
JR Mei: 31 mei 
JR juni: 28 juni  


