Resultaten Adviesvangers
PJO’s Tilburg – inspraak, invloed en initiatief van jongeren op beleid in Tilburg

Centrale vraag:
Wat zijn manieren, ideeën of acties waarop jongeren inspraak, invloed en initiatief kunnen
hebben/nemen in het beleid van de gemeente Tilburg?
Dit waren de Top-Ideeën van de avond:
Top-Idee:
Top-Idee:
Top-Idee:
Top-Idee:
Top-Idee:

Dinertjes met Politici (&schoolspreekuur)
Het beste idee van Tilburg
App
Jeugdburgemeester (voor één dag)
De Klachtenbus

Gegevens van brainstorm-bijeenkomst
Datum:
01 okt 2018
Deelnemers: Acht jongeren van de Politieke Jongeren Organisaties
JOVD (vvd) & DWARS (groen links) & Jonge Democraten (D66) &
Jonge Socialisten (PvdA)
Locatie:
Gemeentehuis SK6 Tilburg
AV-ers:
Eva en Cees
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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:
Dinertjes met Politici (&schoolspreekuur)
Met name door de jongere Politici in de gemeenteraad die een goed beeld kunnen geven
van hoe het er aan toe gaat in de Politiek. Door hen verhalen krijgen de jongeren een kijkje
in de keuken van en hebben de Politici direct contact met jongeren en horen zij wat de
deelnemers van bepaalde zaken denken. De Politici kunnen een rolmodel zijn voor de
jongeren en hen ambities om wat in de politiek te betekenen aanjagen.

Landelijk zijn er al politici die af en toe voor de klas gaan staan waardoor de kloof tussen
jongeren en politici kleiner wordt. Het zou mooi zijn als de jonge politici in de gemeenteraad
tijd investeren om met jongeren te dineren en samen te praten over hetgeen jongeren bezig
houdt.
Top-Idee:
Het beste idee van Tilburg
In een wedstrijd waarin verschillende jongeren (basisschool, middelbaar onderwijs en
studenten) gaan nadenken over goede ideeën voor de stad. De voor rondes worden op de
scholen gehouden en door online-stemmen wordt er per leeftijdsgroep een winnaar bepaald
per school.
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Daarna vindt er een zinderende finale plaats waar de initiatieven kunnen pitchen en waar
een jury van o.a. jongeren (winnaars van vorig jaar) bepalen wie de eindwinnaars gaan zijn.
Het beste idee wordt beloond met een bedrag om het daadwerkelijk uit te gaan voeren en
jongeren worden ook bij deze uitvoering betrokken.
Dit plan nodig jongeren uit om mee te denken voor de stad en de jongeren leren de skills die
nodig zijn om ideeën te maken, te pitchen en uit te voeren.
Top-Idee 3: App
Het idee is een App waarin je Tilburg in een notendop kan vinden, waarin staat wat er te
doen is en waar je toffe hot spots kan vinden. Via de app kun je spelletjes doen waarmee je
punten kan verdienen die je kan inleveren tegen korting bij winkels en of horeca.

Ook zit er een bijzonder feature in waardoor je via de app enquêtes kan afnemen bij de
gebruikers om zo meer te weten te komen over hoe jongeren over bepaalde zaken denken.
Het invullen van de enquête wordt dan weer beloond met de punten die je kan inwisselen in
de stad zoals kledingwinkels en restaurants.
Een groep jongeren kan de app uitproberen om hem continu te verbeteren. Er kunnen
speciale acties aan de onderwerpen gekoppeld worden zoals vragen over vegetarisch eten
koppelen aan punten bij een vega-restaurant.
Top-Idee:
Jeugdburgemeester (voor één dag)
Elke maand wordt er een nieuwe jongeren tussen 12 en 20 jaar oud, één dag de
Jeugdburgemeester van Tilburg. Deze dag loop je mee met de ‘echte’ burgemeester en
daarna blij je op een onderwerp naar eigen keuze betrokken bij alle vragen en inhoud binnen
de gemeente over dit onderwerp. Bijvoorbeeld het onderwerp ‘ de winkels in Tilburg’. In de
maand erna wordt jij door de gemeente op de hoogte gehouden over alles wat er speelt
rondom dit onderwerp. Dus alle vragen die over dit onderwerp gaan komen ook langs jou.
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Na de maand sluit de jeugdburgemeester af met een vlog waarin hij/zij aangeeft hoe het
beleefd is en welke vragen er voorbij zin gekomen. De jeugdburgemeester krijgt een
regenboog ambtsketting i.p.v. een normale ambtsketting. Dit programma wordt gepromoot
op scholen en je kan er je CKV of maatschappelijke stage uren voor gebruiken.
Dit idee geeft een unieke kans om te leren wat een burgemeester nu zoal doet en weet wat
er speelt in het gemeentehuis.
Top-Idee: De Klachtenbus
Dit idee is letterlijk een bus die door de wijk rijdt en voorzien is van toeters, bellen en een
omroepinstallatie. De klachtenbus heeft een eigen sociale media kanaal. De bus staat elke
dag op een andere plek in de stad. Je kan er lekker zitten, er wordt eten en drinken
uitgedeeld en je kan er de verhaal/klacht kwijt.

Het is een laagdrempelig. Door op deze manier de gemeente heel dicht bij de jongeren te
brengen wordt de kloof tussen gemeente en jongeren kleiner. De verzameling van de ideeën
en klachten worden gepresenteerd op de sociale media als ook hetgeen er met de klachten
gedaan wordt .
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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 waarop jongeren inspraak, invloed en initiatief kunnen
hebben/nemen in het beleid van de gemeente Tilburg?
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Aantal stickers van alle afzonderlijke ideeën van de brainstorm op een rij:
6
5
4
4
4
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Beste idee van Tilburg
App
Diner met politici & schoolspreekuurtjes
Jeugdburgemeester voor één dag
Klachtenbus
Festival Jongerenparticipatie
Zichtbaarheid jonge politici verbeteren
Jongerenmanifest concreet maken
Open dag gemeente
Loket bij de gemeente voor jongeren
Maatschappijleer / burgerschap in alle leerjaren v.h. onderwijs
Cityboost (naar voorbeeld Den Bosch)
Jongerenpanel met meetings
Sociale media
Leuke manieren van inspraak
De hele gemeenteraad een dag gevuld met alleen kinderen
Stellingen op school
Meelopen met jonge beleidsmedewerkers
Maatschappelijke stage bij de gemeenteraad
Begrijpelijke taal in de gemeenteraad naar jongeren toe
Budget voor jongereninitiatief

Achtergrond project:
Deze brainstorm is gehouden in het kader van een verkenning naar de wensen van de
politieke jongeren organisaties in Tilburg om meer invloed in het beleid van de gemeente te
hebben. In het voorjaar van 2018 hebben de PJO’s samen een jongeren manifest op gesteld
waarin zij aangeven wat er volgens hen moet gebeuren in de stad. Deze brainstorm avond
was een eerste bijeenkomst van deze groep. De adviesvangers hebben de betrokken
jongeren willen aansporen om na te denken over de manieren waarop jongeren meer
invloed op het gemeentebeleid zouden kunnen gaan krijgen. De adviesvangers nemen de
bevindingen mee naar de wethouder Jeugd en laten daarna aan de PJO’s weten wat ermee
gedaan zal worden.
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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