Resultaten Adviesvangers
Jongerenparticipatie in de gemeente Heusden
Opdrachtgever: Gemeente Heusden
Brainstormsessie: Avans Social Studies
Centrale vraag:
Wat zijn manieren, ideeën of acties waarop jongeren
inspraak, invloed en initiatief kunnen nemen in de
gemeente Heusden?
Top-Idee 1:
Top-Idee 2:
Top-Idee 3:
Top-Idee 4:
Top-Idee 5:

Leergemeenschap op middelbare scholen
Ventilatieschacht
Prullenbak stemmen
Doe-jury
Gemeente Heusden APP

Gegevens van brainstorm-bijeenkomst
Datum:
6 november 2018
Deelnemers: 11 studenten Avans Social Studies Den Bosch
Locatie:
Stadskantoor Vlijmen, Julianastraat 34
AVers:
Ferry & Ted
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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:

Leergemeenschap op middelbare scholen

Het idee is belangrijk, omdat het voor jongeren veel interessanter is om een écht vraagstuk voor hun
eigen gemeente te onderzoeken dan een fictief vraagstuk. De opdrachtgever moet als eerste met
scholen in overleg gaan. Kijken waar het programma kan worden opgenomen als dit mogelijk is.
Bijvoorbeeld bij maatschappijleer. Het is belangrijk dat alle partijen gelijkwaardig zijn. Jongeren zijn
net zo belangrijk in de gemeente als ouderen.

Top-Idee 2:

Ventilatieschacht

Jongeren kunnen ventileren over waar ze tegen aan lopen of zien als probleem of waar ze het ergens
niet mee eens zijn.
Jongeren vertellen hun probleem en zo ziet bijvoorbeeld de gemaante waar aandacht moet krijgen.
Ook kunnen jongeren worden gekoppeld met dezelfde problemen en hier een oplossing voor
verzinnen.

Top-Idee 3:

Prullenbak stemmen

Er worden twee dingen tegelijk bereikt: minder afval op straat en meer inspraak.

Top-Idee 4:

Doe-Jury

Van jongeren, voor jongeren, door jongeren. In gesprek gaan met Gemeente over hun doe-jury.
Jongeren worden meer betrokken met de gemeente. De gemeente wordt zo meer leefbaar.

Top-Idee 5:

Gemeente Heusden APP
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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 waarop jongeren inspraak, invloed en initiatief kunnen
nemen in de gemeente Heusden?
Aantal stickers van alle afzonderlijke ideeën van de brainstorm op een rij:
0
0
1
1
1
2
2
3
4
4
4
6
6
7
8
8

Enquetes structureel laten terugkomen
Praatcafé
Behoeftepeiling door middel van een etentje
Jongerenambassadeurs
Aanspreekpunt om het toegankelijker te maken
Social Media (instagram!)
Ideeën wedstrijd
Stellingen op het eten in de kantine zetten. Bij iedere bestelling van een leerling,
moet de leerling eerst een stelling beantwoorden.
Jongerencentrum oppakken
Jongerenraad (vast informeel kwartier in gemeente)
Jongerenparticipatie evenement organiseren voor jongeren
Doe-Jury/Doe-geld
Gemeente Heusden APP
Prullenbak stemmen
Ventilatieschacht
Leergemeenschap op middelbare scholen

Achtergrond project:
Deze brainstorm is gehouden in het kader van Jongerenparticipatie in de gemeente
Heusden.
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.
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