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Jongerenparticipatie: hoe geven wij jongeren invloed op
gemeentelijk beleid en uitvoering?
Wat is Jongerenparticipatie?
Jongerenparticipatie gaat om de invloed die een jongere heeft op zijn of haar leefomgeving. Het gaat dus nadrukkelijk niet over deelname van jongeren aan allerlei sociaalmaatschappelijke activiteiten in de sfeer van vrije tijd, sport, educatie en jongerenwerk.
Het gaat hier om:
•
inspraak (ik kan mijn mening geven);
•
invloed (er wordt met mijn mening/idee iets gedaan);
•
eigen initiatief (ik kan dingen organiseren die ik zelf wil).
Jongerenparticipatie is niet alleen leuk en nuttig voor jongeren en hun omgeving, het is
daadwerkelijk een vastgelegd recht in het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind. In
artikel 12 en 13 is vastgelegd dat kinderen en jongeren het recht hebben om hun mening
te geven, mee te praten en mee te beslissen over hun leefomgeving. Vanuit juridische
perspectief moeten jongeren vanuit dit recht in staat worden gesteld, zich vrij te uiten en
te ontwikkelen door eigenwaarde op te bouwen en kennis en vaardigheden op te doen
(Coyne 2008). Kinderen en jongeren worden gestimuleerd om zich vrij te uiten en hun
mening moet gerespecteerd en meegenomen worden in zaken die hen aangaan.
Hoe werkt het?
Door deelname aan verschillende vormen van participatie, dragen jongeren actief bij aan
de samenleving en kunnen zij zich ontwikkelen tot bewuste burgers die zich betrokken
voelen bij de samenleving. Volwassenen kunnen namelijk niet altijd denken en leven zoals
jongeren. Daarom dient zoveel mogelijk gebruik gemaakt te worden van de kracht van
jongeren zelf om ook andere jongeren te stimuleren en te motiveren en waar nodig aan te
spreken. Maar ook geeft het kansen om beleid te vormen dat aansluit bij jongeren en
vanuit het perspectief en de leefwereld van jongeren vorm is gegeven.
Wat kan ik er als Adviesraad mee?
Voor gemeenten betekent dit dat zij op verschillende manieren verplicht zijn inwoners en/
of jongeren te betrekken bij het vormgeven van beleid. Door met jongeren te praten kan
inzicht worden verkregen in de problemen, wensen en behoeften van deze groep en kan
het beleid hier zoveel mogelijk op worden toegesneden (SCP, Gilsing 2005). Als adviesraad
kun je dus je eigen gemeente bevragen óf en op welke wijze zij dit doen? Maar ook hoe
maak je als adviesraad gebruik en geef je jongeren kansen om hun ‘stem te laten horen’?
Wilt u meer informatie?
• Handreiking Interactief Adviseren met en door jeugd voor Adviesraden Sociaal
Domein(Koepel ASD en St. Alexander) met verschillende werkdocumenten
• Toolkit Jeugdparticipatie (methoden)
• Infographic Interactief adviseren met en door Jeugd
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Bent u al lid van ons forum? Dé plek waar u online andere raadsleden ontmoet, kennis deelt, vragen
stelt en geïnspireerd wordt. Hier kunt u zich aanmelden.

Koepel Adviesraden Sociaal Domein
T 06–23 41 40 48 | secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl
www.koepeladviesradensociaaldomein.nl | KvK nummer 24432298 | Bank NL83RABO0104172681

