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Citaat uit rapport De lokale niet-stemmer (2022):

“Onderzoek toont aan dat het feit dat jongeren minder vaak gaan stemmen niet 
zozeer voortkomt uit een gebrek aan interesse of kennis, maar eerder aan het beeld 
dat zij hebben dat de bestaande politiek niet werkt of niet luistert naar de 
problemen van jongeren.”

Universiteit Utrecht, Sociaal en Cultureel Planbureau & Universiteit van Amsterdam. (2022). ,
De lokale niet-stemmer, Een analyse van de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.



Project democratie en jongeren

• Ongehoorde jongeren een stem geven

• Samenwerking VNG – BZK – NJI

• 6 pilotgemeenten buiten de randstad

• VNG-trainee in team: jongeren zelf laten meepraten



#MijnStemTelt

Pilotgemeenten

• Groningen Jongerenraad + advies vooraf

• Heerenveen MBO – gezondheid / smoothiefiets

• Urk Scholen en pizza avond

• Dijk en Waard Debatwedstrijd – MBO-scholen

• Etten-Leur Jongerenfilm – gesprek met gemeente

• Kerkrade Jongerenraad – MBO-scholen



Het Manifest

Jongeren aan het woord

• Meepraten

• Meewerken

• Meebeslissen

• Mogelijk maken



Nieuwe lessen:

“Slechts 24 procent van de jongeren met alleen een VMBO-diploma bracht een 
stem uit op 16 maart tegenover 42 procent van de jongeren met een hoger 
opleidingsniveau. Deze opleidingskloof is, evenals bij landelijke verkiezingen, 
veel groter dan onder oudere kiezers.” -

Onderzoek DeLokale niet-stemmer (2022)

Universiteit Utrecht, Sociaal en Cultureel Planbureau & Universiteit van Amsterdam. (2022). ,
De lokale niet-stemmer, Een analyse van de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

• “Na de mais”



Participeren… Hoe dan? 

• Er is geen goed of fout! Zoek de vorm van participatie die bij uw gemeente en bij 
uw jongeren past

• Laat jongeren echt aan het woord

• Durf te leren experimenteren

• Gebruik goede voorbeelden van andere gemeenten

• Maak er een feestje van!



Uw ervaringen met jongerenparticipatie

GA NAAR MENTI.COM VUL DE CODE IN 5652 1265



En door …

• Gemeente Vlaardingen

• Echt-Susteren en Overbetuwe aangenomen motie

• Community of Practice (15-20 gemeenten)

• Democracy reloading (ambtelijk vakmanschap)

• #MijnStemTelt festival 2023 in Etten-Leur



Aan de slag

Goede voorbeelden:

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

Heeft u ook mooie voorbeelden? Mail ze naar de VNG! 

Heeft u nog ideeën voor het manifest #MijnStemTelt? Vul het aan. 

Frank.speel@vng.nl

Lydia.denhollander@vng.nl

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

