Resultaten Adviesvangers
Gemeente Oisterwijk – Jongerenparticipatie

De gemeente Oisterwijk wil graag weten hoe ze meer jongeren kan betrekken bij de plannen
die ze maakt voor Oisterwijk en de omliggende kernen. Om deze vraag te kunnen
beantwoorden gingen de adviesvangers op zoek naar jongeren en hun adviezen.
Bij jongerenparticipatie in het proces van beleidsvorming gaat het om drie zaken namelijk
om: - de inspraak (ik kan mijn mening geven),
- de invloed (er wordt iets met mijn mening gedaan) en
- het initiatief (ik kan een activiteit organiseren én uitvoeren).
Het gaat om de vormgeving, uitvoering en/of evaluatie van het huidige en toekomstige
jeugdbeleid. Daarbij gaat het om alle beleidsterreinen op lokaal niveau die voor jongeren
relevant zijn.
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Dit verslag gaat over een Adviesvangers-brainstorm die we op 18 april hebben gehouden
samen met jongeren van het R-Newt Jongerenwerk. In de Tilliander (cultureel centrum)
kwamen we bij elkaar en hebben na een lekkere pizza samen de 2 uur durende brainstorm
methode doorlopen.

Aan de hand van een centrale vraag hebben we verschillende adviezen opgehaald en in dit
verslag lees je o.a. de uitwerking van de vijf beste ideeën. Deze vijf adviezen zijn door een
deel van de groep nader uitgewerkt en gepresenteerd aan de rest.
In de brainstormsessie zit ook een moment dat alle deelnemers op alle adviezen belangrijkstickers mogen plakken. Dit geeft weer een ander beeld bij het geheel. De prioritering van
alle adviezen lees ook in dit verslag.
De centrale vraag:

Wat zijn manieren, ideeën of acties waarop jongeren inspraak,
invloed en initiatief kunnen nemen in de gemeente Oisterwijk?

Gegevens van brainstorm-bijeenkomst:
Datum:
16 april 2019
Deelnemers:
10 Jongen tussen de 16 en 24 jaar.
Locatie:
De Tilliander
Adviesvangers:
Astrid & Ramatu & Eva & Cees
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Top-Idee:

Jongeren-contact-persoon

Het is voor de jongeren in Oisterwijk niet
duidelijk waar zij met hun ideeën terecht
kunnen. De jongeren stellen voor om één
contact persoon aan te stellen zodat ze weten
bij wie ze terecht kunnen en deze persoon kan
hun idee dan verder brengen. Zo worden ze
niet van het kastje naar de muur gestuurd.
Belangrijk is dat deze persoon bereikbaar is dus
laagdrempelig. Liefst iemand die een telefoon
heeft met Whatsapp zodat de jongeren kunnen
app-en. Ook is het belangrijk dat de contact
persoon verstand heeft van en/of kan
communiceren via sociale media (Insta).
En het is erg belangrijk dat de contactpersoon
ook echt dingen kan regelen voor de jongeren.
Anders ontstaat er geen vertrouwen en hebben
alle betrokkenen en niks aan. Als voorbeeld
noemde ze de aanjagers jongerenparticipatie.

Top-Idee:

Oisterwijk komt samen

Dit advies komt uit het idee
‘voorzieningen voor jongeren’
en daarmee bedoelen we dat
het belangrijk is dat iedereen
in Oisterwijk mee kan doen
met de maatschappij
(socialiseren). Iedereen actief
aan de slag.
Een vaste plek waar de
jongeren in Oisterwijk bij
elkaar kunnen komen heeft als
voordeel dat de jongeren van
elkaar kunnen leren. Ze
kunnen samen projecten
oppakken zoals een toffe
graffitimuur maken of een
feest voor de gemeente of
gewoon om samen te chillen.
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Een ander voordeel is dat een vast plek kan helpen zodat jongeren niet overal in de
gemeente rondhangen maar juist op één plek.
Om jongeren hiervoor warm te maken en te houden is voldoende tijd, geld en aandacht
nodig. Belangrijk is dat het een project is waar iedereen zijn steentje aan wil bijdragen.
Top-Idee:

Buurthuis
Er is op dit moment geen
buurthuis voor jongeren
meer in Oisterwijk. Dat wordt
best wel gemist. Een
buurthuis houdt jongeren van
de straat en is een sociale
ontmoetingsplek en zorgt
voor minder overlast buiten.
De jongeren vinden het
belangrijk dat ze zelf de
‘eigenaar’ worden van het
buurthuis en zien het liefst
alleen een beheerder die
komt openen en sluiten.

Door de weeks bijvoorbeeld van 1500h tot 2400h en in het weekend wat later. Om het
gezellig te maken hebben de jongeren een o.a. een bank, pingpong en/of tafelvoetbal nodig.
Er wordt ook voorgesteld om een ruimte in de Tilliander te proberen met een vast
contactpersoon in Tilliander.
Omdat de jongeren zelf verantwoordelijk worden voor het buurthuis (en elkaar) leren ze
zorgzaam te zijn en respect te hebben voor elkaar.
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Top-Idee:

Maandelijkse Jongerenactiviteit

Elke maand een activiteit waar jongeren
gratis naar toe kunnen komen. Dat
brengt jongeren samen. Doordat de
activiteit leuk is heeft het ook de
belangstelling van jongeren.
De samenkomst van jongeren wordt op
deze manier gestimuleerd en jongeren
kunnen worden uitgedaagd om zelf mee
te organiseren aan het programma.
Samen leuke activiteiten organiseren
vergroot de onderlinge band met elkaar
en biedt mogelijkheden om regelmatig
met jongeren in contact te zijn en zo te leren wat er in hun leefwereld omgaat. Als we weten
wat het budget is en wie er mee wil doen, kunnen we aan de slag met het bedenken van
activiteiten.
Top-Idee:

Een Ideeën-stem-bus
Belangrijk is dat jongeren weten dat ze hun ideeën
ergens kwijt kunnen. Het moet zowel anoniem als
op persoon kunnen en het is erg belangrijk dat de
jongeren een reactie krijgen op hun ingeleverde
idee. (Een ideeën-bus kan ook een loket zijn.)
Als het idee door de jongeren is ingeleverd worden
ze op de hoogte gehouden van hetgeen er met hun
idee wordt gedaan. Ook al is dat erg weinig. Als er
geen goede terugkoppeling plaats vindt dan hebben
de jongeren het gevoel dat hun ideeën er niet toe
doen. Maar als er wel goed contact ontstaat dan
voelen jongeren zich gehoord en komen er vanzelf
meer ideeën.
De ideeën-bus moet een goed plek krijgen en
daarnaast moet natuurlijk bekend gemaakt worden
dat de bus er is. Niet alleen een artikel in de krant
maar met voldoende toffe campagne op social
media.
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Alle ideëën bij elkaar:

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

Het totale aantal stickers dat de deelnemers bij een idee plakten. De vraag was
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 Oisterwijk?
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Aantal stickers van alle afzonderlijke ideeën van de brainstorm op een rij:
9 Buurthuis
9 Maandelijkse Jongeren Activiteit
8 Vaste Contact Persoon
7 Een ideeën/stem bus waarin jongeren hun behoeftes aangeven
5 10 gemeenteleden en 10 jongeren komen halfjaarlijks bij elkaar in een leuke vorm
5 Voorzieningen voor jongeren
4 Jongerenraad
2 Instagram platform met polls etc.
2 Tegels met boodschappen of ideeën
2 Hulp AZC jongeren + Interactie
2 Voetbalkooi
0 Jongerenbegeleiding van de gemeente
0 Ideeën-bus
0 Gratis koffie en thee op een vast punt
0 Verzamelpunt voor jongeren (VALT)

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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