Geef jongeren een grotere stem in de lokale democratie

Beste lezer,
Bent u benieuwd hoe je jongeren een grotere en blijvende stem geeft in de lokale
democratie? Of bent u zelf actief met jongereninspraak en wilt u weten hoe andere
gemeenten dit doen? Volg dan de pilots van #MijnStemTelt.
Zes gemeenten vormen sinds mei dit jaar een Community of Practice, een initiatief van
de VNG en het ministerie van BZK. In deze leeromgeving experimenteren deze
gemeenten met jongereninspraak. Ze delen geleerde lessen en kennis met elkaar. De
pilots richten zich op jongeren buiten de Randstad wiens stem amper is te horen.
De jongeren denken zelf mee over de opzet van de initiatieven en doen er ook zoveel
mogelijk zelf verslag van. Neem Justin Scheffer (23) uit Urk die een video maakte over
de Urker pizza-avond. U vindt de video in deze nieuwsbrief. Ook via andere kanalen dan
deze nieuwsbrief delen we de lessen en verslagen.
In het najaar vinden drie bijeenkomsten plaats waarin we dieper ingaan op de pilots en
lokale jongereninspraak. De datums maken we zo snel mogelijk bekend, maar noteer
alvast de gemeenten waar ze plaatsvinden. Dit zijn Etten-Leur, Heerhugowaard en Urk.
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 vindt er een slotbijeenkomst
plaats in Groningen.
Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte.
Veel leesplezier en tot in het najaar bij een van onze #MijnStemTelt najaarsmeetings.

Meer weten?

Met jongeren de
gemeente leuker en
mooier maken
Democratiepilots #MijnStemTelt van start
op Urk
Wat houdt jongeren bezig? Hoe denken ze
over zaken in de gemeente? Laten we dat
aan jongeren zelf vragen, vindt de gemeente
Urk. Met 21 jongeren bedachten ze tijdens
een gezellige pizza-avond hoe ze Urk leuker
en mooier konden maken. De avond is
onderdeel van het project #MijnStemTelt.
Hiermee willen de VNG en het ministerie van
BZK jongeren een grotere stem geven in de
lokale democratie.

Lees verder

Urk leuker en mooier maken? We vragen het
jongeren zelf
Een christelijk concertterrein, bootjes huren op de haven en een 'Pieperfestival met Urker
gewoontes'. Zo maar wat ideeën om Urk een stuk leuker te maken. Bedacht door de 21 Urker

jongeren van 14, 15 en 16 jaar oud. Tijdens een avond op Urk. Met pizza en al. ‘Ik had echt
het gevoel dat er naar ons werd geluisterd.’

Lees verder

Doelen #MijnStemTelt
De pilots van het project #MijnStemTelt richten zich op jongeren, met name buiten de
Randstad in de leeftijd van 12-24 jaar. Het gaat met name om jongeren die zich niet
georganiseerd hebben en niet betrokken zijn bij de lokale democratie. De pilotgemeentes
vormen een Community of Practice (CoP) waar ze kennis, ervaring en vragen met elkaar
delen. Vanuit BZK en VNG (Team Democratie in Actie) nemen wetenschappers en
communicatie-experts (op het gebied van jongeren en democratie) deel aan de CoP. Elke
pilotgemeente krijgt vijfduizend euro om een deel van de kosten te dekken. De lessen uit de
CoP over hoe je jongeren een grotere stem geeft in de lokale democratie wil de VNG delen
met andere gemeentes. Jongeren denken mee over de invulling van de pilots en doen er zo
veel mogelijk zelf verslag van.

Lees verder

Waarom telt de stem
van jongeren in de
lokale democratie?
De positie en participatie van jongeren in
onze democratie blijft structureel achter,

Wat vinden jongeren
eigenlijk zelf?
I&O Research onderzoek: ‘Wat verwachten
jongeren van de democratie? En begrijpen
jongeren en bestuurders elkaar?

concludeerden de Staatscommissie-Remkes
en de Raad voor het Openbaar Bestuur. Die
stem moet groter en blijvender worden,
vinden velen. Praten over de grote opgaven
van nu is namelijk voor jongeren extra
belangrijk. Zij ondervinden het grootste deel
van hun leven de gevolgen van de
beslissingen van nu. Door jongeren een
grotere stem te geven krijg je een beter en
inclusiever beleid.

Jongeren willen meer hun stem laten klinken
over zaken die hun leven aangaan, nu en in
de toekomst. De groep 12 tot 24-jarigen en
bestuurders begrijpen elkaar nog niet goed.
Jongeren zeggen dat ze zich niet goed
begrepen voelen, dat bestuurders niet mét,
maar over jongeren praten, en als ze wel
meedoen zelden horen wat er met hun
advies is gebeurd, zo blijkt uit recent
onderzoek van I&O Research.

Lees verder

Lees verder

Meer informatie

Op VNG.nl publiceren we de data van de bijeenkomsten en houden we u op de hoogte van
de mijlpalen en ontwikkelingen binnen #MijnStemTelt.
Hier vindt u ook handige links en interessante documenten die u kunnen helpen om jongeren
in uw gemeenten een grotere en blijvende stem te geven.
Wilt u zelf een interessant project delen met ons?
Mail Maartje Hakstege, programmasecretaris Democratie & Jongeren van de VNG
Maartje.Hakstege@vng.nl

