JongerenTop NHN 2021
De waardevolle stem van de jongeren.

DE STEM VAN JONGEREN DOET ERTOE – HET BELANG VAN JONGERENPARTICIPATIE
Hoe zorgen we ervoor dat jongeren een stem krijgen in beleidsvoering en besluitvorming? ‘De stem van jongeren doet ertoe!’, roepen we. Maar waar
bevinden jongeren zich? Wat willen ze, hoe helpen we ze en hoe gaan we echt met ze in gesprek? Veel gemeenten maken werk van jongerenparticipatie.
Toch zijn er velen die zeggen: ‘er kan nog veel meer gebeuren’. Of het nu om de gemeente gaat, scholen, hulp-, sport-, of jongerenorganisaties: overal doet
de inbreng en creativiteit van jongeren ertoe.
Kortom: hoe betrekken we jongeren bij het vormen van onze samenleving in de regio? Dit is de hamvraag als het gaat om jongerenparticipatie in NoordHolland Noord.
Misschien begint het bij praten. Gesprekken die niet óver jongeren gaan, maar mét jongeren. Gesprekken tussen jongeren, jongerenorganisaties,
beleidsmakers en bestuurders.
Op 18 november 2021 werd de JongerenTop NHN georganiseerd.

JongerenTop NHN
In een livestream-talkshow gingen diverse bestuurders, beleidsmakers, professionals en jongerenwerkers en jongeren met elkaar in gesprek over het
onderwerp jongerenparticipatie in Noord-Holland Noord. Wat is er sinds de vorige JongerenTop in 2018 gebeurd rondom dit onderwerp? Waar zijn scholen en
gemeentes mee bezig? Hoe gaat het met jongeren zelf?
Diverse gasten schoven aan tafel bij presentatrice Femke Mostert, sidekicks waren Dave Zuydam en Louise Hageman. Zij waren betrokken bij de organisatie
van de JongerenTop en hebben veel werk verzet in het organiseren. Tijdens de livestream beantwoordden ze kijkersvragen.
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Jongereninspraak
Peter de Vrij, portefeuillehouder Jeugdbeleid bij Gemeente Den Helder, vertelde in de talkshow dat er sinds kort een Jongerenadviesraad is opgericht en dat
er een Jongerenpunt in Den Helder is geopend. Bij dit Jongerenpunt kunnen jongeren terecht met vragen over allerlei kwesties. Zij worden vervolgens
geholpen of doorverwezen naar iemand die hen verder helpt. De Vrij: “Het is belangrijk om te luisteren naar jongeren. Binnen de gemeente hebben we allerlei
regels verzonnen of zijn er afspraken die niet na worden gekomen. Jongeren kijken daar dwars doorheen en hebben vaak een pragmatische oplossing.
Waarom moeilijk doen, als het ook makkelijk kan?”
Gaia Naumann is één van de jongeren die deel uitmaakt van de Jongerenadviesraad in Den Helder. ,”Ik wil meer betekenen voor jongeren in de gemeente. Ik
heb zelf het gevoel gehad dat jongeren altijd op de achtergrond kwamen. In mijn jeugd verdween er veel voor jongeren in Den Helder. Dat was voor mij één
van de eerste redenen waarom ik in de Jongerenadviesraad wilde. We geven adviezen aan de gemeente, maar kunnen ook zelf dingen organiseren. Ik ben
niet zo’n fan van blijven hangen in het politieke proces en dan jarenlang wachten. Nu kunnen we het uitvoeren en dan gebeurt het binnen een paar maanden.
Dat is wel heel vet.”
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en kennisinstituut Movisie volgen sinds 2019 een aantal gemeenten die jongerenparticipatie effectiever vorm willen
geven. Zij geven vier inzichten in de invloed van jongeren op sociale vraagstukken. Eén daarvan is: geef jongeren een duidelijke plek en borging in de
gemeentelijke organisatie.
De Jongerenadviesraad van gemeente Den Helder is hier een goed voorbeeld van. Als je jongeren wil betrekken bij beleidsvoering en besluitvorming, is het
belangrijk daar ruimte voor te maken binnen de gemeentelijke organisatie. Gemeente Schagen ontdekte dat jongerenparticipatie niet succesvol kan zijn als
slechts één ambtenaar hierbij betrokken is. In Alkmaar volgden enkele ambtenaren en beleidscollega’s een training jongerenparticipatie, gericht op
bewustwording, kennisvergroting en het ontdekken van de meerwaarde van jongerenparticipatie. Zodoende kregen ambtenaren meer motivatie om met
jeugd- en jongerenparticipatie aan de slag te gaan.
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Wie zijn ‘de jongeren’?
Als we het over ‘jongeren’ hebben, wie bedoelen we daar dan mee? Een jongerenraad kan effectief zijn, maar zijn zij ook een afspiegeling van deze diverse
doelgroep en betrekken ze ook andere jongeren buiten hun eigen ‘bubbel’?
Hoe kun je je inleven in een jongere die te maken heeft gehad met jeugdzorg? Ook vanuit jeugdhulp en jeugdzorg participeren jongeren in de samenleving.
‘Participatie van jongeren uit de jeugdzorg kan een mooie opstap zijn naar het ervaren en vormgeven van verdere jongerenparticipatie’, zo omschrijven Nji en
Movisie in één van hun inzichten.

Van jeugdzorg naar ervaringsdeskundige
Hoe het is om als jongere in een moeilijke situatie te raken én daar weer uit te komen, weten Gregory Chong en Merel Pronk. In 2018 vertelden ze over hun
situatie in een videoreportage.
Na een lastige periode kwamen ze in aanraking met hulpverlening. Maar ook hier ondervonden ze obstakels. In de video vertelt Merel: “In de hulpverlening
willen ze zien hoe slecht het met je gaat, voordat ze iets gaan ondernemen.” Gregory: “Wat mijn probleemtraject had kunnen voorkomen is eerder de juiste
hulp. Merel: “Ga in gesprek met de doelgroep, vraag wat ze nodig hebben.”
Nu, in 2021, gaat het een stuk beter met ze. Merel is ervaringsdeskundige en coördineert onder meer ervaringsdeskundigheid bij Parlan. Door haar verhaal te
delen, kreeg ze meer zelfvertrouwen. Ze heeft ook haar studie Social Work opgepakt. Gregory is projectleider in het maatschappelijk veld. Wat volgens hem
vooral heeft geholpen: de fouten in het systeem zien, continu tegen drempels aanlopen en vervolgens zeggen: dit kan niet. Inmiddels kan hij dit in zijn werk
ook tegen de gemeente zeggen. Merel: “Je moet niet vasthouden aan wat er al is. Ga niet op een eigen eilandje werken, maar ga in gesprek met elkaar. Daar
liggen echt cadeautjes die nu nog niet gepakt worden.” Gregory: “En niet op het einde van het traject, maar vanaf het begin. Zorg dat jongeren een vaste
gesprekspartner worden.”
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Gerard Oud is lid van het College van Bestuur bij het Clusius College en is betrokken bij samenwerkingsverbanden tussen scholen en de gemeente. Hij heeft
veel contact met jeugdhulpverlening en gezinsondersteuning. “Wie ziet het kind, als wij het kind niet meer zien? Waar zitten de aansluitingen bij de gemeente,
die ook vanuit jeugd- en gezinszorg een rol heeft? Dat moeten we proberen af te spreken. Het lastige is dat je leert van de fouten die je maakt, maar het gaat
om kinderen. Dat maakt het ingewikkeld. Het kind is de dupe. Maar je kunt ervoor zorgen dat je sneller op de hoogte bent. Wat ik wil, is dat de jongeren zelf
sneller naar ons toekomen. Er is er maar eentje die goed kan vertellen wat het probleem is en dat is de jongere zelf. Als je wacht op hulp, ben je al zo ver en
zit je in een situatie waarin het al fout is gegaan. De uitdaging is: hoe zorg je ervoor dat je laagdrempeliger bent, zodat jongeren eerder aangeven dat het niet
goed met ze gaat? Mijn ervaring is: als de één een probleem heeft, dan zijn er twintig anderen met ook datzelfde probleem. Je staat nooit alleen.”
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Krachten bundelen
Aan tafel bij de JongerenTop zaten ook Jeroen Korthals, beleidsmedewerker onderwijs bij gemeente Hoorn en Noëlle Batelaan, beleidsaviseur jeugd bij
gemeente Alkmaar. Volgens Jeroen liggen nog een hoop uitdagingen om jongeren goed door de samenleving te begeleiden en moet er ook over de grenzen
gekeken worden, buiten de regio, als het gaat om vraagstukken met betrekking tot jongeren. Want: jongeren in Hoorn gaan ook in Alkmaar op school.
Krachten moeten gebundeld worden. Inbreng van jongeren is belangrijk. Jeroen Korthals: “Je moet altijd de link naar jongeren houden. Je moet weten wat er
speelt en wat ze te vertellen hebben, vanuit hun belevingswereld.” Noëlle vervolgt: “Laat hen meedenken over beleid dat hen aangaat.”
Jongeren worden onder meer betrokken door ze op te leiden tot ervaringsdeskundigen, net als Merel Pronk inmiddels is geworden. Noëlle: “Ze volgen een
cursus, waarin zij hun levenservaringen kunnen omzetten om andere jongeren te helpen. Bijvoorbeeld door buddy te worden of les te geven over mentale
gezondheid op middelbare scholen.”

Perspectiefplannen
Een andere voorbeeld van jongerenparticipatie binnen de gemeente zijn zogeheten ‘perspectiefplannen’, die zijn
opgesteld bij gemeente Alkmaar. Noëlle: “Rond je zeventiende en achttiende levensjaar verandert er best veel. Je
krijgt meer verantwoordelijkheid over bepaalde zaken. We hebben een perspectiefplan opgesteld voor jongeren die
een andere vorm van zorg krijgen. Omdat het op je zeventiende eigenlijk vrij laat is om te beginnen met voorbereiden
e
op je achttiende en alle verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken, gaan jongeren op hun 16 al aan de slag met
deze perspectiefplannen. Straks word je 18: wat betekent dat voor mij? Wat moet ik regelen? Hoe zit het zakelijk met
inkomen, huis, school? Dat komt allemaal terug in het perspectiefplan.”
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Diverse doelgroep
Jongeren moeten dus betrokken worden en daar worden plannen voor gemaakt. Maar hoe bereik je de jongeren die normaal gesproken niet zo snel op
gemeenteplannen of jongerenhulpverleners af stappen?
Volgens ‘sidekick’ en JongerenTop-organisator Louise Hageman zijn er véél verschillende jongeren met allemaal hun eigen problemen. “Iedereen heeft weer
andere dingen waar je tegenaan loopt en iedereen denkt anders over bepaalde vraagstukken. Toch moet je proberen een lijn te trekken om het globaal te
regelen. Ik had zelf nog nooit gehoord van jongerenraden. Toen ik daarover hoorde tijdens de JongerenTop, dacht ik: misschien moeten ze dat toch meer op
de kaart zetten. Niet iedereen zit in een probleemsituatie, waardoor ze daar misschien eerder bij betrokken raken. Ik wil ook weten waar ik naartoe kan.”
Sidekick Dave Zuydam haakt daarop in: “Het is geen boek met hoofdstukken wat je doorloopt. Iedereen heeft z’n eigen verhaal. Ik denk dat er voor iedereen
een ander traject is, passend bij de situatie van diegene. Misschien zijn er jongeren die niet zo snel dingen regelen of ondernemen. Toch is het belangrijk ook
hen iets te bieden.”
Gregory Chong, voorzitter bij JPRA (Jongerenplatform Regio Alkmaar), stelt dat je eerst goed je doelgroep moet leren kennen. “Omdat we zelf jongeren zijn,
weten we waar ze uithangen. We trekken onze eigen vrienden en netwerk aan, maar het gaat ook om jongeren die je niet zo vaak spreekt. Dan moet je
samenwerkingen vinden bij jongerenwerk en buurthuizen. Zijn er jongeren die op een laagdrempelige manier hun verhaal willen delen? Niet iedereen wil bij
een jongerenraad, maar een keer een verhaal delen en pizza eten wel.”
Het is belangrijk om dat contact ook warm te houden en dat er een vervolg komt. Als een jongere zich niet serieus genomen voelt, haakt diegene ook snel af.“
Op verschillende scholen zijn er leerlingenraden. Ook zij proberen zoveel mogelijk verschillende jongeren te bereiken. “In de leerlingenraad zitten veel
verschillende leerlingen, ook eerstejaars”, vertelt Amber Monsanto van Lyceum aan Zee. “Ook zij betrekken ieder weer hun eigen vriendengroepen, zodat je
zoveel mogelijk verschillende jongeren betrekt.” Sven van Mullem, ook lid van de leerlingenraad op Lyceum aan Zee: “Het kan soms best spannend zijn om
op een zesdeklasser af te stappen. Daarom vinden we het belangrijk dat er ook onderbouwers in de leerlingenraad zitten.”
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Jongeren krijgen een stem
Leerlingen betrekken bij schoolbeleid
Hans van Beekum, directeur Scholen aan Zee, vindt inspraak van leerlingen essentieel. “Tot een paar jaar geleden hadden die leerlingen wel een beetje
inspraak, maar niet echt invloed op het schoolbeleid. Nu hebben we leerlingen meer betrokken gemaakt. Er ging een snoepwinkel voor ons open. Als je
leerlingen als volwaardige gesprekspartner beschouwd en je doet wat met hun ideeën, dan is dat heel krachtig. Op dit moment helpen leerlingen met
bijlessen, waar ze een hogere uurvergoeding voor krijgen dan met vakkenvullen. Niet alleen op het gebied van vakken als wiskunde, maar ook op het gebied
van coaching. We willen leerlingen inzetten als hulpmentor.”
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Parlan
Waar jongeren op scholen meer te zeggen hebben over schoolbeleid, is bij jeughulporganisatie Parlan een Jongeren- en cliëntenraad in het leven geroepen.
Ook hier krijgen jongeren steeds meer inspraak. Christinemindel ten Napel is betrokken bij de jongerenraad en ervaringsdeskundige. “Er wordt veel naar ons
geluisterd en we praten over veel verschillende onderwerpen mee.”
Ook de cliëntenraad heeft inmiddels veel invloed gekregen binnen Parlan. Mariëtte Vos-Lombooy, bestuurder Parlan, vertelt: “We hebben een
opleidingsbeleid voor ervaringsdeskundigheid gemaakt. De Jongeren- en cliëntenraad praten en beslissen daarover mee.” Christinemindel: “Jongeren hebben
altijd wel ideeën, daarover gaan we in gesprek en zo komen we tot een plan.” Voorbeelden daarvan is een buddysysteem in coronatijd voor eenzame
jongeren. Mariëtte: “Hoe mooi is het dat jongeren zelf zeggen: wij willen die jongeren helpen? Dan is het aan ons om dat te ondersteunen.”

Jongeren Platform Regio Alkmaar
In Alkmaar is er het JPRA. Circa 10 jongeren maken hier deel van uit en een aantal beleidsmedewerkers. Bert Fintelman, wethouder participatie bij gemeente
Heerhugowaard, is sterk betrokken bij deze organisatie. Gregory Chong, maakt ook deel uit van JPRA: “Eerst was het een online platform, maar dat werkte
minder goed. Sinds 2019 komen we samen en debatteren we terwijl we pizza eten. We willen zoveel mogelijk offline, omdat je anders de kans hebt minder
kwetsbare jongeren te bereiken.” Bert: “Er waren hiervoor wel initiatieven voor jongeren. Je had het jongerendebat en dat werd één keer in het jaar gehouden.
Nu is er sinds 2020 ook een permanent jongerenadviesorgaan. Het gaat erom dat we permanent gevraagd en ongevraagd advies van jongeren krijgen over
onderwerpen die jongeren raken. Ik houd van jongeren die af en toe het randje opzoeken en zeggen: het kan ook anders. Het inspireert me om jong van
geest te blijven. We zijn nog lang niet klaar. Het is belangrijk om jongeren vanaf het begin bij iets te betrekken. Kom niet met een vaststaand plan waarop
gereageerd mag worden, maar start gelijk bij het begin.”
Gregory: “JPRA is aangemerkt als landelijk voorbeeld van hoe jongerenparticipatie moet. We krijgen ruimte om het voortouw te nemen.” Bert: “Ik kan alle
bestuurders aanbevelen: ga af en toe mee een pizzaatje eten.”
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Hoe nu verder?
Tijdens de JongerenTop 2021 kwamen we te weten hoe een diverse groep jongeren op verschillende manieren bereikt wordt en betrokken wordt bij beleid
maken in de regio Noord-Holland Noord. Van jongerenraden tot ervaringsdeskundigen, van scholen die jongeren meer inzetten in het systeem tot samen met
jongeren in gesprek gaan, onder het genot van een mals stuk pizza.
Er wordt hard gewerkt om jongeren te bereiken en er zijn nog altijd veel stappen te zetten.
Op 18 november was de JongerenTop in de vorm van een livestream georganiseerd. Om nóg dieper op het onderwerp in te gaan en meer indruk te krijgen
van diverse onderwerpen binnen jongerenparticipatie, worden er (afhankelijk van de coronamaatregelen) in 2022 workshops georganiseerd. Op een actieve
manier komen problemen binnen de leefwereld van jongeren aan het licht en worden ter plekke oplossingen bedacht.

Volgende JongerenTop
Jongerenparticipatie is eigenlijk nooit ‘af’. Er is altijd iets om over te praten en er is altijd iets wat verder ontwikkeld kan worden. Louise Hageman: “Een
belangrijk onderwerp voor een toekomstige JongerenTop kan gaan over de schoolsystemen. Dat is iets wat constant verandert. Er zijn teveel regeltjes. Als
iemand de leerstof begrijpt maar de toets steeds niet haalt, waarom mag diegene dan niet over? Het mooiste zou eigenlijk zijn, als we geen JongerenTop
meer hoeven te organiseren, maar dat het jongerenparticipatie er gewoon is.”

Thema’s JongerenTop
De workshops die in 2022 gehouden worden, zijn in co-creatie met jongeren voorbereid. De thema’s zijn:
•
•
•
•
•
•

18-/18+
Gelijkheid en diversiteit (kunnen zijn wie je bent)
Veiligheid
Welbevinden en mentale gezondheid
Verleiding en verslaving
Age of Rage: gelijke kansen?
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Bondgenoten van de democratie
Hoe ver gaat jongerenparticipatie? Tijdens de JongerenTop kwamen heel wat mooie voorbeelden voorbij van manieren hoe jongeren betrokken worden bij
sociale vraagstukken in Noord-Holland Noord. Maar ook landelijk blijft het een veelbesproken onderwerp. Hoe voorkom je bijvoorbeeld ‘schijnparticipatie’? Het
Nederlands Jeugdinstituut ontwierp een informatiedocument met daarin handige tools om het gesprek tussen beleidsmakers en jongeren te bevorderen. Het
document inspireert gemeenten om structureel aan de slag te gaan met jongereninspraak. Bekijk het document hier.
‘Jongeren zijn de bondgenoten van de democratie’: dat is de titel van een rapport die Nr. 5 Foundation heeft opgesteld. In het rapport komen verschillende
vormen van jongereninspraak aan bod, met name op lokaal niveau.
‘Ik hoop dat we over een paar jaar niet meer hoeven te spreken over jongerenparticipatie. We spreken toch ook niet over volwassenenparticipatie? Het is tijd
dat we gaan samenwerken op basis van gelijkwaardigheid’: een krachtig statement waar het rapport mee begint.
Number 5 Foundation mocht als onafhankelijke stichting, op initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vanaf juli 2020 een
Democratie- en Jongerenproces begeleiden. Doel was het bouwen van een beweging rondom structurele jongerenparticipatie in onze democratie.

Uiteindelijk is iedereen jong geweest.
Als afsluiting een stuk woordkunst van journalist en schrijver Nina Bakker. Een terugblik naar de JongerenTop en een duik in het onderwerp:
jongerenparticipatie.
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Het verhaal van ons allemaal – Nina Bakker
Ik kon me niet concentreren
Begin ik bij het begin of het midden
Van mijn verhaal?
Over jou, over mij
Over ons allemaal
Want: waar hoor je bij?
Begin ik bij wij?
Of is dat toch het einde
Uiteindelijk is het maar net hoe jij
Het ervaart
Luister hoe dit verhaal verdergaat
Over waarheen we gaan en
Hoe we wandelen over de aarde
Waar zijn we te vinden?
We weten nog steeds niet:
In het begin of het midden?

Een zoektocht naar hoe wat en in welke rol
Van kroegentocht naar studiebol
Van muziekmaker tot vooruit staarder
Van game player
Naar het liefst willen wegvluchten in een onderzeeër.
Van op de bank naar hoogste rank
Van sportfanaat tot wegpiraat
Van uitsmijter tot ei
Van insteken tot doorhalen
Van gelukkig en vrij
Tot altijd maar verdwalen.
Waar vind je ons?

11

Kijk me aan
Praat met me,
Maar écht met me
Laat me je vertellen, samenbrengen
Luister naar wat we willen
Loop niet door van huis naar kantoor
Maar sta soms stil
Ik sta recht voor je.
We zijn allemaal jong om te oud te zijn
Oude verhalen om jong te zijn.
We lopen een geschiedenis
Achteruit of naar de horizon
We willen gewoon wat beter is
Links of rechtsom
In de regen of door de zon
Al doende weten we de storm te vinden
Als de wind weer is gaan liggen
Misschien denk je
Wat bazel je nou
Ik weet toch wel van diegene, van jou
Een snelle tekst van je-van-van het
Maar is dit nou echt waar ik iets aan heb?
Waar kan ik ze vinden?
Naar welke hangplek moet ik heen?
Ik wilde me verbinden
Maar volgens mij blijf ik alleen.

Je wil dat we meedoen
Ons stem verheffen
Dat we roepen waar we naartoe gaan
Dat we meepraten
Aanjagen
De boel verklaren
Een aanwijzing in onze zoektocht
Maar,
Ben jij dan niet
Ook hier in hetzelfde bos?
Je vroeg naar m’n stem
Ik geef je een raadsel
Je vroeg waar ik ben
En ik spreek een andere taal
Je vroeg wat ik wil
Maar je weet het al
Je vroeg wie, wat, waar ben jij? Doe je mee?
Maar ik zei:
Het gaat niet om mij
Maar om wij.
Want ook jij
Maakt deel uit van dit verhaal.
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Bijlage
Terugkijken naar de JongerenTop

Meer informatie
•
•
•

JongerenTop NHN
Overzicht jongereninitiatieven en -organisaties die zich mét jongeren
inzetten voor mentale gezondheid in Noord-Holland Noord
Landelijke informatie over jongerenparticipatie

Teksten
•

Nina Bakker

13

