Resultaten Adviesvangers
Regio Hart van Brabant – Jongerenparticipatie Online
Er gebeurd gelukkig al heel veel goede
jongerenparticipatie (in het proces van
beleidsvorming) in onze regio en er
wordt steeds vaker een beroep gedaan
op jongeren die hun stem willen geven.
Dat willen we meer zichtbaar maken én
aan elkaar verbinden om van elkaar te
kunnen kopiëren.
Daarnaast organiseert het jongerennetwerk – Samen met de Jeugd ook zelf
allerlei activiteiten waarmee informatie
over de leefwereld van jongeren wordt
opgehaald. Deze informatie staat ten
dienst van alle beleidmakers die hiermee
hun keuzes willen aanscherpen.

Toch voelen wij de behoefte om inspraak, invloed en initiatief van jongeren verder te
vergroten. Wij stellen ons de vraag of een online platform deze ambitie kan ondersteunen
en vooral hoe dan? Hoe bereiken we meer zichtbaarheid, betrokkenheid en impact bij de
dingen die we doen?
Op 28 februari hebben we met een diverse groep jongeren een Adviesvangers brainstorm
gehouden aan de hand van de centrale vraag:
Welke inhoud, functionaliteiten en uitstraling maken een online platform nuttig ten
behoeve van jongerenparticipatie?
In totaal deden er 13 deelnemers mee in de leeftijd van 17 tot 45 jaar. In de uitnodiging voor
de brainstorm hebben we gekeken naar jongeren die actief bijdragen aan de stad Tilburg op
het gebied van jongerenparticipatie. Een paar jongeren die we uitnodigden konden helaas
niet aansluiten. Aan dit verslag is een deelnemerslijst toegevoegd.
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In het laatste deel van de bijeenkomst hebben de deelnemers een idee naar keuze
uitgewerkt. Deze vijf uitgewerkte adviezen zijn:
Story-Doing
Tilburg RE-present
Telling Story’s
Sociale Media Bijhouden
Branding

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

26 feb 2018
13 jongeren uit het Jongeren Netwerk – Samen met de jeugd
Gemeentehuis C1 Leerwerkplaats
Eva & Cees
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Top-Idee:

Als platform zelf initiatief nemen d.m.v. Story-Doing

Het gaat om een platform zoals we kennen van ‘This is our house’ vanuit de house events of
‘Socratie’ bekend van Starters4community’s. Een redactie creëert content rondom StoryDoing. Waarbij het karakter dus ‘doen’ is. Er wordt samengewerkt vanuit meerdere partijen
dus het platform faciliteert events waar meerdere partijen samenkomen zoals bijvoorbeeld
Samen met de Jeugd, Jongerenpunt en/of Avondje Uit. Geen losse kopjes koffie drinken
maar samen met jongeren krachten bundelen.
In de organisatie is een kerngroep nodig van actieve jongeren en een flexibele schil die af en
toe wil bijdragen. Het kernteam vormt idealiter een vaste redactie die zelf content kan
creëren én kan ophalen zodat deze activiteit duurzaam en geborgd is. Dit zou voor jongeren
een (bij)baan kunnen zijn bijvoorbeeld betaald via de starterbeurs. Een andere mogelijkheid
is dit idee inbrengen als initiatief in het innovatienetwerk jeugd.
Expertise en continuïteit in de redactie kan je realiseren door samen met het onderwijs te
werken, bijvoorbeeld in co-creatie met de hogeschool voor journalistiek of ROC zorg en
welzijn/grafisch. Het koppelen van leergemeenschappen brengt zo meerdere voordelen.
Belangrijk is de commitment van jongeren die we op dit moment hebben vast te houden en
op deze weg doorbouwen aan Story-Doing. Goede verhalen vertellen en de goede dingen
doen!
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Top-Idee:

Tilburg RE-Present
Het inzetten van Jongerenambassadeurs,
zoals bij de campagne ‘Tilburg laat je
horen’, is belangrijk. Jongeren die iets
doen voor de gemeente of hun wijk of de
sociaal maatschappelijke sector, zijn op dit
moment ondervertegenwoordigd.
Deze jongeren staan veel dichter bij de
doelgroep omdat ze zelf ook jongere zijn
en daardoor zijn ze ook invloedrijker bij
het betrekken van nieuwe jongeren.

Een diverse groep jongerenambassadeurs kan vanuit verschillende perspectieven
vraagstukken aanpakken en het platform kan verbindingen leggen tussen jongeren die voor
de wijk, stad of maatschappij wat willen betekenen. Voor de jongeren zelf is een breder
netwerk heel nuttig. Een platform zou telkens nieuwe jongeren aan zich (en elkaar) moeten
weten te binden want er komen immers altijd jongeren bij die weer de toekomst vormen.
Om dit goed te gaan uitvoeren hebben we een plan van
aanpak voor het plan van aanpak nodig! De initiatiefnemers
zouden eerst een plan van aanpak voor de werving van de
jongerenambassadeurs maken en daarna met hen weer een
plan van aanpak voor de aanpak van de jongerenambassadeurs. Betrek jongeren bij alle delen van het proces!

De jongerenambassadeurs kunnen een overzicht weergeven van
wat er allemaal te doen is in de stad en wat de mogelijkheden zijn
om ergens aan mee te doen. De zichtbaarheid wordt vergroot
omdat jongeren het platform delen in hun eigen netwerk.
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Top-Idee:

Telling Story’s
Jongeren herkennen zich in de verhalen van
anderen en dit geeft openheid, verbinding en
leidt tot delen. Verhalen kunnen andere jongeren
raken. Dit kunnen verhalen zij in de vorm van
quotes, vlogs, filmpjes of een tekst. In het verhaal
leer je over de groei of ontwikkeling die iemand
heeft meegemaakt.
Jongeren kunnen door te leren over anderen ook
veel leren over zichzelf. Dat draagt bij aan meer
herkenning, meer zelf vertrouwen en meer
energie geven aan elkaar.

Top-Idee:

Social Media Bijhouden

Jongeren komen in aanraking met ‘Samen met
de Jeugd’ door middel van hun eigen medium
zoals Instragram of Snapchat. Dat is het
medium waar de jongeren continu mee bezig
zijn en dat is dus de plek om informatie onder
hun neus te leggen.
Het continu en actief bijhouden van Instagram
en Snapchat kan het beste gedaan worden door
jongeren die hier affiniteit mee hebben.
Bijvoorbeeld door een kernteam van Samen
met de Jeugd. Bij alle bijeenkomsten,
brainstorms of pizza-sessies zou er iemand
moeten zijn die tegelijkertijd de sociale media
wil voeden.
Door een strakkere inzet van sociale media, bereiken we meer jongeren en zo kunnen meer
jongeren er achter komen of meedoen aan het jongerennetwerk ook iets voor hen kan zijn.
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Top-Idee:

Branding
Om meer bezoekers naar je platform te trekken én
te behouden is het erg belangrijk dat je zorgt voor
een goede: Naam, Design en Communicatie. Zonder
bezoekers heb je als platform geen bestaansrecht!
Daarnaast is het belangrijk om samen te blijven
werken met jongeren en hun betrokkenheid te
blijven stimuleren bij de ontwikkeling van het
platform. Dit geld voor zowel online als offline.
En ook de samenwerking met verschillende
organisaties zoals creatieve studio’s,
jongerengroepen en instanties zoals R-newt. Dit om
ervoor te zorgen dat alles klopt.
Als de branding goed staat dan bereik je een groter
netwerk, meer bezoekers en verkrijg je meer
bestaansrecht.
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De rest van de adviezen:
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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:
Welke inhoud, functionaliteiten en uitstraling
maken een online platform nuttig ten behoeve
van jongerenparticipatie?
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Aantal stickers van alle afzonderlijke ideeën van de brainstorm op een rij:
7,5
7
6
5
5
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2,5
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ervaringsverhalen & Succesverhalen
Bekende influencers inschakelen
Als platform zelf initiatief nemen (Story Doing)
Mooie moderne aansprekende homepagina en naam
Agenda jaarprogramma activiteiten
Jongerenambassadeurs zoals bij Tilburg laat je horen
Snapchat insta story’s bijgehouden door jongeren
App
Mobile first
Interactief user generated content
Ideeënbus
Wall of fame
Strakke branding niet te kiddy
Uitdagende vragen/stellingen om te prikkelen/inspireren
Kumu – contact met jongeren vragen
Filmpjes, posters, vlogs, flyers om te promoten
Infographics met uitleg
Huidig netwerk binnen & buiten zicht jongeren
Huidige rolmodellen inzetten
Reclame by apps
Chatbox waar je vraag meteen beantwoord wordt
Vakje voor contact portret foto vraag en aanbod
Tag optie
Mobiel vriendelijk
Lay-out en labelen
Vraag en aanbod mogelijkheid – marktplaats
Zelf content leveren zelf produceren zenden
Integratie met verschillende apps en platforms
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Voor de brainstorm begon hebben we de groep een stel oefenvragen gesteld.
Dit was toen de output:

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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