Jonkies krijgen eigen denktank
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'De Vrijdaggroep' verenigt jonge intelligentsia om maatschappelijke problemen op te lossen 'Dit is de
generatie die de volgende 20 jaar verantwoordelijkheid zal nemen. We willen weten wat ze denken'
Josse Abrahams Koning Boudewijnstichting.
Zeventien jonge high potentials hebben zich verenigd in 'De Vrijdaggroep'. De nieuwe denktank
wordt volgende maand boven het doopvont gehouden. 'De jonge generatie heeft meer te verliezen
als bepaalde problemen niet worden opgelost.'
In een eerste rapport, dat op 19 april zal worden voorgesteld, buigen de zeventien zich over een
manier om de Belgische belangen in de wereld te verdedigen. Later volgen thema's als de welvaart,
het hoger onderwijs, het cultuurbeleid of de rol van Brussel in 2050.Het samenbrengen van zeventien
creatieve breinen van onder de 35 moet spetterende oplossingen en inzichten opbrengen, zo dacht
de Koning Boudewijnstichting. De organisatie is de drijvende kracht achter 'De Vrijdaggroep'. "De
jongeren intrigeren ons", zegt Josse Abrahams van de stichting. "Zij zijn the next generation, degenen
die de volgende twintig jaar verantwoordelijkheid zullen opnemen in de samenleving. We willen
weten wat ze denken en hoe zij aankijken tegen problemen en uitdagingen." De stichting faciliteert,
maar de werking is onafhankelijk.Een van de eersten die mee op de kar sprong, was specialist
internationale betrekkingen en opiniemaker Jonathan Holslag (VUB). "Ik denk dat je een initiatief
zoals dit nodig hebt. De huidige generatie 25- tot 35-jarigen plooit zich ofwel op zichzelf terug ofwel
zijn het mensen die naar het buitenland gaan omdat ze denken daar wel hun ding te kunnen doen.
Deze denktank geeft in eigen land een kans om het debat aan te gaan."
Bioboerin en adviseur
De samenstelling van de denktank is erg eclectisch: van een voormalig fotomodel dat bioboerin
geworden is over ministeriële adviseurs tot toptalenten uit het bedrijfsleven. "We wilden mensen
samenbrengen die elkaar anders niet zouden tegenkomen", zegt Abrahams. "Ze moesten uit allerlei
verschillende werelden komen." Holslag en nog een paar andere stichtende leden gingen van start
met een lijst van zowat honderd namen. Uiteindelijk bleven er zeventien leden over, maar de club
kan uitgebreid worden. De denktank is rechts noch links, meent lid Brieuc Van Damme, zelf liberaal
politicus en adviseur van Alexander De Croo. "Er zitten leden in van diverse politieke kleur,
Vlamingen en Walen, mensen van Belgische, Nigeriaanse, Marokkaanse.... achtergrond. De huidige
jonge generatie is veel meer ontzuild. We gaan op zoek naar gemeenschappelijk belangen, los van
ideologie. De jonge generatie heeft meer te verliezen als bepaalde problemen niet worden opgelost.
Dat gaan we dus proberen. We willen creatieve oplossingen brengen in de vorm van rapporten met
concrete beleidsaanbevelingen." Maar als socialisten, groenen en liberalen, Frans-, Nederlands- en
Duitstaligen het allemaal eens moeten worden over een thema, dreig je dan niet met een erg
kleurloos eindresultaat te komen? "We zoeken naar een consensus, dat klopt", zegt Holslag, "maar

het eerste rapport is klaar en dat bewijst dat we toch wel tot scherpe bevindingen kunnen komen.
Bedoeling is dat we de ideologieën overstijgen en op basis van feitelijke argumenten tot een
standpunt komen."
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