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1. Project Democratie en Jongeren 

• Ongehoorde jongeren een stem geven

• 6 pilotgemeenten buiten de randstad

• VNG-trainee in team: jongeren zelf laten meepraten 

• Samenwerking VNG – BZK – NJI 

Groningen, Heerenveen, Urk, Dijk en Waard, Etten-Leur en 

Kerkrade



• Groningen: jongerenraad + advies vooraf

• Heerenveen: MBO – gezondheid / smoothiefiets

• Urk: scholen en burgemeester – pizza-avond

• Dijk en Waard: debatwedstrijd – MBO-scholen

herindelingsverkiezingen

• Etten-Leur: jongerenfilm – gesprek met gemeente

• Kerkrade: jongerenraad – MBO-scholen



Succes van pilotfase

1. Bestuurlijk – ambtelijk commitment vooraf

2. Community of practise (breng deskundigen bij elkaar)

3. Jongerenambtenaar – jongerenwerker zijn cruciaal

4. Communicatie is alles – communicatieadviseur toegevoegd

5. Laat jongeren echt aan het woord



Manifest 



Openbaar 7

Jongerenparticipatie in de praktijk



Manifest #MijnStemTelt

• Jongeren aan het woord

• In maart gelanceerd – voor de verkiezingen

• Landelijk festival op 3 maart 2022

• Muziek – jongeren – muziek – manifest

• Nu al 30 gemeenten aan de slag met manifest



• Vier onderdelen manifest #MijnStemTelt

• 1. meepraten

• 2. meewerken

• 3. meebeslissen

• 4. mogelijk maken



1. Meepraten

✓Zoek ons op, we bijten niet

✓#dtv (en luisteren)

✓Just do it (maar houd het simpel)

✓Hi, I’m using Whatsapp



2. Meewerken

✓Jong geleerd

✓Werk samen

✓Voor wat, hoort wat



3. Meebeslissen

✓Vertrouw ons

✓Onze stemmen tellen



4. Mogelijk maken

✓Durf te experimenteren

✓ Investeer in ons



En door ………

• 30 gemeenten aan de slag

• Ommen

• Motie Gemeentebelangen 

Overbetuwe

• …………………..



- Wat voor gemeente wil je zijn voor jongeren ? 

- Lokaal maatwerk

Wie heeft er goede voorbeelden in zijn eigen gemeente en 
waarom was dat bij jullie een succes?

Goede voorbeelden:

https://vng.nl/artikelen/project-democratie-en-jongeren

https://vng.nl/artikelen/project-democratie-en-jongeren

