Resultaten Adviesvangers - Oplegger
Communicatie Rechten en Plichten 18+
Gemeente Tilburg
Aan het begin van het schooljaar 2018-2019 heeft de gemeente Tilburg de opdracht gegeven
om te onderzoeken welke adviezen jongeren hebben als het gaat om je rechten en plichten
als je achttien wordt. Hoe raken jongen gemotiveerd om uit te zoeken wat je allemaal moet
regelen en hoe voorkom je daarmee dat ze in de problemen komen.
Kinderen die achttien worden hebben ineens allerlei rechten en plichten. Je mag alcohol
drinken, stemmen bij verkiezingen, je eigen bankrekening helemaal zelf beheren, etc. Maar
er zijn ook dingen die je moet regelen zoals: een zorgverzekering, studiefinanciering,
inschrijven woningbouw of woonruimte fixen, etc.
Van de ene kant is het fijn dat je bijvoorbeeld meer zelf mag beslissen, van de andere kant
kan dat ook lastig en veel zijn. Daarom is het fijn om hier goed op voorbereid te zijn, en al
eerder na te denken over hoe je het na je achttiende wilt regelen.
De gemeente Tilburg wil jongeren hierop wijzen door ze vooraf te infomeren en is op zoek
naar welke manier van communiceren daarvoor geschikt is en hoe deze er dan het beste er
uit kan zien.
We hebben aan de hand van een centrale vraag drie keer een adviesvangers-brainstormsessie gehouden en in dit verslag lees je de overall resultaten.

Centrale vraag:
Wat zijn manieren, ideeën of acties waardoor jongeren het leuk of interessant vinden om te
weten te komen wat je rechten en plichten zijn als je 18 jaar wordt?

De afzonderlijke adviezen die we in de drie sessie hebben opgehaald staan weergegeven in
de bijgesloten verslagen. In deze oplegger schetsen we de rode draad door alle adviezen en
brainstorm sessies heen.
De eerste sessie was tijdens de training adviesvangers 2018-2019 op de Hall of Fame. De
tweede brainstorm hebben we gehouden bij de jongerenraad van Sterk Huis en de laatste
sessie bij het project B-challenged van R-newt jongerenwerk. Bij elkaar hebben we zeker een
gemêleerde club van 22 jongeren gesproken waarvan het merendeel min of meer direct te
maken heeft met jeugdhulp.
De adviezen uit de sessies waren:
Top-Idee 1:
Top-Idee 2:
Top-Idee 3:
Top-Idee 4:
Top-Idee 5:

Beloning Bike 18 plus
In de lessen op school
Bekende Influencers
Verjaardagskaart
De 18 Plus Bijbel

Top-Idee 1:
Top-Idee 2:
Top-Idee 3:
Top-Idee 4:

Een serie die alle info bevat
Service bureau 18+
Fortnite Beloning
Informatie op School

Top-Idee 1:
Top-Idee 2:
Top-Idee 3:
Top-Idee 4:

Buddy Systeem
Pakket Winnen Met Vragenlijst
7 Maanden Sms
Verjaardag Boek

Alle groepen komen op het idee van een beloning. Het feit dat je iets kan winnen als je
opdrachten af maakt of een cadeau krijgt waarin naast informatie ook een soort
cadeaubonnen in zitten maakt het aantrekkelijk om er aandacht aan te besteden.
Alle groepen noemen ook herhaling en de juiste taal, de juiste toon. Een saaie brief ziet
niemand zitten. Een verjaardagskaart is dan veel leuker. Benader de kwestie positief. Er zijn
ook veel leuke aspecten aan achttien worden zoals stemmen, auto rijden en alcohol mogen
drinken.
Alle groepen noemen ook een plek waar je als jongere dingen kan opzoeken. Een website of
een telefoonnummer die je app-en, een fysiek bureau of een boek om dingen in op te
zoeken.
Ook werd vaak genoemd dat externe hulp van buiten af goed zou zijn. Bijvoorbeeld door
lessen in de klas of via een buddy systeem met medewerkers van de gemeente.

Het een en ander valt nader na te lezen in de bijgesloten verslagen. Naast de top-adviezen
die bijna altijd een samenstelling van verschillende ideeën zijn die veel op elkaar lijken vind
je in de verslagen ook altijd een opsomming van alle afzonderlijke adviezen. Deze zijn tijdens
de brainstorms voorzien van belangrijk-stickers. De weergave van deze prioritering geeft
weer een ander beeld op alle ideeën.
Het is natuurlijk aan de gemeente zelf om te bepalen welke adviezen werkelijkheid kunnen
worden. Daarbij spelen ook andere zaken als geld en tijd een rol. Toch hopen wij dat er iets
met onze adviezen gedaan zal worden.
Wij zouden het erg op prijs stellen als de gemeente laat weten wat ze van de adviezen vindt
en of/hoe/welke adviezen in de praktijk uitvoerbaar worden.
Met vriendelijk groet,
De adviesvangers
BOOTS ROC & Cees Thomassen

Deel 1 - Resultaten Adviesvangers
Communicatie Rechten en Plichten 18+
Adviesvangers

Centrale vraag:
Wat zijn manieren, ideeën of acties waardoor jongeren het leuk of interessant vinden om
te weten te komen wat je rechten en plichten zijn als je 18 jaar wordt?
Top-Idee 1:
Top-Idee 2:
Top-Idee 3:
Top-Idee 4:
Top-Idee 5:

Beloning Bike 18 plus
In de lessen op school
Bekende Influencers
Verjaardagskaart
De 18 Plus Bijbel

Gegevens van brainstorm-bijeenkomst
Datum:
13 sept 2018
Deelnemers: Negen deelnemers aan het stageproject BOOTS van het ROC zorg & welzijn
Locatie:
Hall of Fame Tilburg
AVers:
Ali, Araxia, Bengisu, Daniek, Ferry, Guus, Rijk, Ruben & Ted

Top 5 van ideeën & tips
Vijf tips zijn als de belangrijkste gekozen. Hieronder de tips met de
uitleg van de deelnemers waarom deze tip zo belangrijk is.
Top-Idee 1:

Beloning Bike 18 plus

Het 7-maanden-plan begint zeven maanden voordat je 18 wordt
(als er zeven dingen zijn die je moet regelen). Elke maand krijg je
op de 18de van de maand een brief waarin staat wat je dan moet
regelen en welke afwegingen er gemaakt moeten worden zoals
premie versus eigen risico. Doordat je herhaaldelijk brieven
ontvangt is de kans dat je het belang ervan gaat inzien groter.
Nadat je alle zeven zaken geregeld hebt krijg je als beloning een fiets cadeau. Op de fiets
staan allerlei reclame-uitingen van dit project. Doordat je vaker deze fietsen ziet rijden op
straat raak je extra gemotiveerd om al je eigen zaken ook te regelen.
Alle adviezen in deze groep hebben gemeen dat ze uitgaan van een beloning als je alle zaken
geregeld hebt.

Top-Idee 2:

Lessen in verantwoordelijkheid via
burgerschap

Omdat bijna alle jongeren naar school gaan is en
burgerschap / maatschappijleer een verplicht vak is,
kun je op deze manier gemakkelijk bijna alle jongeren
bereiken. Via de scholen moet je proberen om deze
les over 18 worden op te nemen in de jaarlijkse
planning.
In de les zouden bepaalde oefeningen aangeboden kunnen worden zodat je ook meteen
leert door het een en ander te oefenen. Als je het later dan ‘echt’ moet doen dan weet je
nog een beetje van de les van toen.

Top-Idee 3: Bekende Influencers
Bekende mensen van youtube of andere sociale
media worden benadefd om uit te leggen via hun
vlogs/kanalen hoe belangrijk het is om je zaken
goed te regelen. Omdat deze informatie van hen
komt en niet direct van de overheid zullen meer
jongeren dit aannemen en er ook echt iets mee
gaan doen.
We moeten dan wel op zoek naar influencers
waarvan hun aanhang vooral in leeftijd van 16-18
jaar zit. Enzo knol heeft een te jonge aanhang.
Nazib of Jandino zijn komedianten en die worden
minder snel serieus genomen. Ananoesim of
iemand die muziek maakt en dicht bij de doelgroep
staat wordt eerder serieus genomen want de
jongeren denken dan hij heeft het voor ons gedaan dus dan ga ik het wel doen.
De gemeente hoeft dit niet allen te promoten want iedereen deelt dit soort berichten zelf
ook dus dat helpt enorm met de verspreiding van zo’n bericht. Ali B, Willi Wartaal, Tim
Hofmaan, Daan Boom worden genoemd als voorbeelden van invloedrijke bekende
personen.

Top-Idee 4: Verjaardagskaart
Gefeliciteerd, regel je eigen shit, is een verjaardagskaart
die je krijgt als je 18 wordt. In plaats van de informatie
die je moet krijgen over je rechten en plichten in een
saaie brief te zetten wordt deze gepresenteerd op een
ludiek manier.
De kaart is grappig en spreekt jongeren aan. Er staat een
overzicht met de dingen die je nu mag en de dingen die
je moet. Er staan links op naar websites en app’s die je
kunnen helpen en of meer informatie kunnen geven. Er
wordt geen zakelijk taal gebruikt.
De informatie om de kaart te gaan sturen is al aanwezig bij de gemeente. Doordat de kaart
een positieve toon heeft denken wij dat hij minder makkelijk in de prullenbak verdwijnt.

Top-Idee 5: De 18 plus Bijbel
Dit is een boek dat alle 18 jarigen thuis krijgen
en/of te koop is en/of weg te geven is aan
iemand die bijna 18 wordt.
In het boek staan de zaken uitgelegd die je
moet gaan regelen als je 18 wordt en of de
zaken die je mag als je 18 wordt. Bij alle punten
staat uitgelegd wat de afwegingen zouden
kunnen zijn en of uitleg hoe het een en ander
werkt. Het boek is in eenvoudige taal
geschreven en alle begrippen worden goed
uitgelegd.
Het boek is erg lokaal en kan gevuld worden
met allerlei leuke aanbiedingen van de lokale
skatebaan of kruidvat. Er kan bijvoorbeeld een plattegrond in met alle plekken waar je naar
binnen mag als je 18 bent geworden. In samenwerking met de lokale bedrijven kan gekeken
worden naar een gezamenlijke financiering van het boek.
De naam ‘bijbel’ kan natuurlijk vervangen worden door een meer algemene term zoals
handleiding.

De groep en of alle
ideëën:

Hieronder staan alle afzonderlijke ideeën voordat ze gegroepeerd werden. Ze werden eerder
per idee voorzien van stickers om aan te geven hoe goed iedereen het idee vond. Hoe meer
stickers moet meer mensen het idee tof vonden.
:

het totale aantal stickers dat de deelnemers bij een idee plakten. Welke 5 ideeën vind
je het belangrijkst.

Centrale vraag:
Wat zijn manieren, ideeën of acties waardoor jongeren het leuk of interessant vinden om
te weten te komen wat je rechten en plichten zijn als je 18 jaar wordt?

Aantal stickers van alle afzonderlijke ideeën van de brainstorm op een rij:
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

Jongeren centrale belonen
Reclameborden
Reclame vliegtuigje
Ervaringsdeskundigheid in de les
Een 18+ game op je telefoon
Een Sms
Een to-do-list met €1000 euro beloning
Jonge bekende Nederlanders
Aparte lessen voor 18 jarigen regelen via de roostermaker
Koppelen aan alcohol (gratis bier en gratis reclame bierviltjes)

2
Billboards die je laten nadenken
2
Ervaringsdeskundige verteld op sportclub/school/jongerencentrum
2
In onderwijs basisvaardigheden aanleren
3
zeven maanden plan
3
pakkende reclamespots gemaakt door 18-jarigen
3
checklist op internet met beloning/cadeautje
3
ikword18intilburg.nl
4
18 pakket met info en goodies/kortingsbonnen
4
game met doelen halen om punten te winnen zoals korting op een festival
4
film of docu met herkenbare issues over rechten en plichten tijdens maatschappijleer
5
de 18de dag van de maand - feest vieren - gemeentehuis - rechten benadrukken
5
lessen ‘verantwoordelijkheid’ via de verplichte lessen burgerschap
6
belonings-bike
6
bekende mensen reclame (bv youtube)
6
bijbel voor 18 jarigen (cadeau verschillende locaties jaarlijkse editie met
woordenboek)
7
verjaardagskaart: “Gefeliciteerd, nu regel je je eigen SHIT’

Achtergrond project:
Deze brainstorm is gehouden in het kader van project communicatie rechten en plichten 18
jarige vanuit de gemeente Tilburg.
Meer informatie over dit project bij Cees Thomassen (cees.thomassen@tilburg.nl)
Meer informatie over de methodiek Adviesvangers en de trainingen kunt u krijgen bij Nienke
Manderveld van Kuseema, nmanderveld@kuseema.nl.

Deel 2 - Resultaten Adviesvangers
Communicatie Rechten en Plichten 18+
Jongerenraad Sterk Huis

Op 10 oktober gingen de adviesvangers langs bij de vergadering van de Jongerenraad van
Sterk Huis. Deze jongeren wonen allemaal intern omdat het thuis (even) niet meer gaat. In
de jongerenraad zitten jongeren die mee willen denken om Sterk Huis beter te maken en/of
anderen willen helpen vanuit de ervaring die zij hebben.
Centrale vraag:
Wat zijn manieren, ideeën of acties waardoor jongeren het leuk of interessant vinden om te
weten te komen wat je rechten en plichten zijn als je 18 jaar wordt?
Top-Idee:
Top-Idee:
Top-Idee:
Top-Idee:

Een serie die alle info bevat
Service buro 18+
Fortnite Beloning
Informatie op School

Gegevens van brainstorm-bijeenkomst
Datum:
Deelnemers:
Locatie:
Adviesvangers:

10 okt 2018
8 deelnemers van Jongerenraad Sterk Huis
Lindenboomstr 37 (Sterk Huis) Tilburg
Ali & Ruben

Vier adviezen zijn als de belangrijkste gekozen. Hieronder de ideeën met de uitleg van de
deelnemers waarom deze zo belangrijk zijn.
Top-Idee:

Een serie die alle info bevat
Een serie op Tv die gaat over jongeren die meemaken
wat er gebeurt als je 18 wordt en wat er allemaal kan
gebeuren als dingen mis gaan.
Door het zien van de serie heb je veel meer info dan
alleen maar dingen die op papier staan en het spreekt
jongeren veel meer aan.
We moeten dan jongeren vinden die in de serie willen
spelen en willen meewerken aan het project en we
moeten de meest gestelde vragen bij elkaar zetten en
van een antwoord vanuit jongeren voorzien.
Het verhaal speelt zich af in de taal van jongeren en
leeftijdsgenoten spelen het voor dus daarom wordt het
serieuzer genomen.

Top-Idee 2:

Service buro 18+
Een bureau waar je langs kunt gaan of kan
bellen of app-en als je over 18 worden
dingen wil weten. Maar waar je niet voor
andere dingen hoeft te zijn. Dus niet dat je
naar het gemeentehuis gaat en niet goed
snapt waar je nu moet wezen.
Zo worden jongeren goed voorbereid
omdat ze makkelijker te weten komen wat
ze moeten doen. Het bureau helpt je met
alle zaken waar je niet uit komt. Iemand die
vanuit wederzijds respect je mee helpt.

Top-Idee 3:

Fortnite Beloning
Heel veel kids spelen Fortnite dus op deze manier
kunnen we veel kids bereiken. Als je 18 wordt
krijg je van Fortnite een melding en beloning als je
kan aantonen dat je alles hebt geregeld.
We moeten contact opnemen met Fortnite of ze
mee willen doen en een speciale beloning
ontwerpen.

Top-Idee 4: Informatie op School

Er komt iemand op school langs die
verteld over je rechten en plichten als je
18 wordt. Doordat jongeren ruim van te
voren er informatie over krijgen en dan
zo geen schulden gaan krijgen.
We moeten vrijwilligers vinden en lessen
op scholen ingepland krijgen.
Jongeren weten meer wat er mis kan
gaan als je 18 wordt en kunnen er dan
rekening mee houden.

De groep en of alle ideëën:

Hieronder staan alle afzonderlijke ideeën voordat ze gegroepeerd werden. Ze werden eerder
per idee voorzien van stickers om aan te geven hoe goed iedereen het idee vond. Hoe meer
stickers moet meer mensen het idee tof vonden.
:

het totale aantal stickers dat de deelnemers bij een idee plakten. Welke 5 ideeën vind
je het belangrijkst.

Centrale vraag:
Wat zijn manieren, ideeën of acties waardoor jongeren het leuk of interessant vinden om te
weten te komen wat je rechten en plichten zijn als je 18 jaar wordt?
Aantal stickers van alle afzonderlijke ideeën van de brainstorm op een rij:
5
Een soort serie die het naspeelt maar wel alle info bevat
4
Informatie krijgen van een BN-er
3
Fortnite Beloning
3
Inloopdag bij de gemeente (met debat)
3
Info door iemand die langs komt op school
3
Serviceburo voor vragen 18+
3
App nummer die in jip en janneke taal terug appt als je dringende vragen hebt
2
Cadeaubon als beloning
2
Een 18 plus pakket
2
Wederzijds respect naar elkaar
1
Hulp door lessen op school
1
Informatie les op school
1
Samen naar informatie zoeken
1
Bellen bij de leeftijd 17,5
1
Individueel gesprek
1
Een melding op je telefoon
1
Game maken
1
Gratis taart als je alles geregeld hebt
1
Een bijeenkomst waar je eten en drinken krijgt
0
Gezellige bijeenkomst vanuit de gemeente
0
App nummer vanuit de gemeente
0
Een brief/uitnodiging om langs te komen voor alle info
0
Een mailtje met alle info
0
Een vragenlijst waarmee je iets kan winnen

Achtergrond project:
Deze brainstorm is gehouden in het kader van project communicatie rechten en plichten 18
jarige vanuit de gemeente Tilburg.
Meer informatie over dit project bij Cees Thomassen (cees.thomassen@tilburg.nl)
Meer informatie over de methodiek Adviesvangers en de trainingen kunt u krijgen bij Nienke
Manderveld van Kuseema, nmanderveld@kuseema.nl.

Deel 3 - Resultaten Adviesvangers
Communicatie Rechten en Plichten 18+
B-challenged
Op 11 oktober kwamen de adviesvangers naa B-challenged. Dat is een groep jongeren die
uitgevallen zijn op school. In dit project van R-newt krijgen ze steun aangeboden om weer
ritme te krijgen en vertrouwen te winnen. Het doel is om uiteindelijk weer naar school te
willen en te kunnen. Bijzonder aan B-challenged is dat de groep veel aan elkaar heeft en dat
er geleerd kan worden van de ervaringen van de anderen.

Centrale vraag:
Wat zijn manieren, ideeën of acties waardoor jongeren het
leuk of interessant vinden om te weten te komen wat je
rechten en plichten zijn als je 18 jaar wordt?
Top-Idee 1:
Top-Idee 2:
Top-Idee 3:
Top-Idee 4:

Buddy Systeem
Pakket Winnen Met Vragenlijst
7 Maanden Sms
Verjaardag Boek

Gegevens van brainstorm-bijeenkomst
Datum:
Deelnemers:
Locatie:
AVers:

11 okt 2018
5 deelnemers van B challenged van R-newt
V39
Araxia, Bengisu & Daniek

Vier ideeën zijn als de belangrijkste gekozen. Hieronder de tips met de uitleg van de
deelnemers waarom deze zo belangrijk is.
Top-Idee 1:

Buddy Systeem
Jongeren worden in de eerste
maanden dat ze 18 zijn gekoppeld
aan een medewerker van de
gemeente en die houd contact met de
jongeren om in de gaten te houden of
de jongeren alles goed geregeld heeft
en leert tegelijker tijd wat er speelt in
de leefwereld van de jongere.
Of we koppelen de jongeren aan
iemand van twintig die al ervaring
heeft met alles wat je moet regelen
als je 18 wordt.

Ook helpt dit voorkomen dat er jongeren in een sociaal isolement komen.
We gaan vrijwilligers zoeken bij jongeren en moeten werven op het gemeentehuis en
personeel vinden die aan de pilot willen meedoen.
Top-Idee 2:

Pakket winnen na een vragenlijst
Als jongeren net 18 zijn geworden
kunnen ze een vragenlijst invullen
over alle zaken die je moet regelen als
je 18 wordt. Na de vragenlijst kun je
op basis van het aantal goede
antwoorden even zoveel items in je
pakket kiezen. Zoals bier, condooms,
korting, boeken, app’s, etc..
Door op een speelse wijze de
jongeren te toetsen worden ze
gevraagd na te denken over alle
zaken. Doordat je items kan winnen
gaan jongeren het eerder doen.

Top-Idee 3: 7 maanden sms
Elke maand krijg je 1 sms met 1
zaak die je moet regelen voordat je
18 wordt. Zo krijg je niet meteen
een hele lijst met alle zaken maar
wordt het gedoseerd. En je krijgt
een paar maanden achter elkaar
een herhaling dus je wordt er vaker
aan herinnerd.
We moeten een sms opstellen die
in de juiste taal geschreven is. Een
volgorde opstellen waarin de zaken
in de smsjes staan.

Top-Idee 4: Verjaardag Boek
Het boek is een verantwoord
cadeau dat door oma’s of tantes
gegeven kan worden aan iemand
die 17 wordt. Het boek bevat info
over hoe je jezelf voorbereid op 18
worden en er zitten allerlei
kortingsbonnen in die je in de stad
kan uitgeven.
De jongeren hebben de informatie
dus tastbaar bij de hand en de
ouderen hebben meteen een zinnig
cadeau voor op de verjaardag.

De groep en of alle ideeën:

Hieronder staan alle afzonderlijke ideeën voordat ze gegroepeerd werden. Ze werden eerder
per idee voorzien van stickers om aan te geven hoe goed iedereen het idee vond. Hoe meer
stickers moet meer mensen het idee tof vonden.
:

het totale aantal stickers dat de deelnemers bij een idee plakten. Welke 5 ideeën vind
je het belangrijkst.

Centrale vraag:
Wat zijn manieren, ideeën of acties waardoor jongeren het leuk of interessant vinden om te
weten te komen wat je rechten en plichten zijn als je 18 jaar wordt?
Aantal stickers van alle afzonderlijke ideeën van de brainstorm op een rij:
5
7 maanden SMS
5
Buddy systeem
5
Verjaardag Boek
4
Niet te moeilijk maken
3
Cursusavond met pizza bakken
3
(Bier)pakket winnen met vragenlijst
3
Film maken van 18 worden
3
Hulplijn voor vragen – gratis nummer
1
Gratis Tatoeage
1
Informatiedag bij Jongerenwerk
1
Informatie krijgen van Kappers
0
Vlog met 18 jarigen
0
Informatie op Scholen
0
Informele brief
0
Via Sociale Media Verspreiden
0
Gepersonaliseerde Felicitatie
0
Reclame langs de weg
0
Infoborden
0
Beloning voor zaken op orde

Achtergrond project:
Deze brainstorm is gehouden in het kader van project communicatie rechten en plichten 18
jarige vanuit de gemeente Tilburg.
Meer informatie over dit project bij Cees Thomassen (cees.thomassen@tilburg.nl)
Meer informatie over de methodiek Adviesvangers en de trainingen kunt u krijgen bij Nienke
Manderveld van Kuseema, nmanderveld@kuseema.nl.

