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1. Welke mogelijkheden ziet GS om de
jongerenparticipatie (verder) te vergroten?

het jaarboek 2020-2021 staan de volgende plannen:
• In 2021 vindt de pilot tweedaags jongerenparlement plaats in juni of september
afhankelijk van de coronaregels. De voorbereidingen zijn gestart. Het Debatbureau en
tien Zeeuwse jongeren (via maatschappelijke diensttijdtraject) helpen bij de
organisatie. Klimaatverandering is het overkoepelend thema, deelthema’s zijn
energietransitie, slimme mobiliteit en arbeidsmarkt. Thema’s zijn door de jongeren zelf
aangedragen.
• Binnenkort volgt een gesprek met Statengriffie, Prodemos en Jouw Zeeland over een
pilot met het Provinciespel. Vanwege corona lag dit stil, omdat er geen digitale variant
beschikbaar is. Wanneer dit weer mogelijk is willen we de pilot starten.
• Diverse jongerendebatten worden ook dit jaar weer georganiseerd
• Denktankbijeenkomst
Verder:
Advies onderzoek jongerenparticipatie omzetten in acties
Er is in 2020 onderzoek gedaan naar jongerenparticipatie in Zeeland en Friesland/hoe je
jongeren kunt bereiken. Advies is tot stand gekomen op basis van 457 straatinterviews met
jongeren, interviews met ketenpartners en co-creatiesessies met jongeren. Uitkomst: jongeren
vinden politiek belangrijk, ze willen meepraten en voelen zich maatschappelijk betrokken.
Echter ze hebben er geen vertrouwen in dat, als ze er tijd insteken, ook echt iets gebeurt.
Advies om toch jongeren te betrekken:
• Juiste plek: doelgroep benaderen op juiste plek door koppelen aan
schoolprojecten/scholenbezoek/koppeling maatschappijles
• Sluit aan op de belevingswereld van jongeren. Hoe dichterbij het onderwerp komt/hoe
concreter, hoe belangrijker het is voor jongeren om te zeggen wat je vindt.
• Biedt opties voor alle levels van participatie aan en zorg voor verbinding daartussen. Op
dit moment biedt Jouw Zeeland activiteiten aan op de hoogste levels:
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o In een nieuwe omgeving
o Actieve deelname
o Korte of lange tijdsinvestering
De drempel om hieraan deel te nemen is voor de groep twijfelaars hoog (ruim 70% van de
jongeren valt onder deze groep blijkt uit dit onderzoek). Kenmerk van deze jongeren is dat ze
meerdere interesses hebben, maar niet alles kunnen doen en hierin ook niet makkelijk keuzes
kunnen maken. Van belang is daarom om ook activiteiten aan te bieden:
- In de eigen omgeving – bijvoorbeeld school
- Voor zowel passieve als actieve deelname
- Die een korte tijdsinvestering vragen.
- Organiseer liever één activiteit goed dan 20 activiteiten half

2. Aanvullend: er is sprake geweest van een
idee van een jongerencommissaris. Hoe kijkt
GS daar tegenaan?

We hebben met een aantal jongeren gesproken over een jongerencommissariaat. Zij zien kansen
als dit gekoppeld wordt aan het jongerenparlement. Als de tweedaagse pilot in 2021
aanslaat/succesvol, biedt het de kans om een volgend tweedaags parlement verder uit te bouwen
door jeugdcommissariaat aan te stellen. Het jongerenparlement zou deze aan kunnen stellen. Op
deze manier zorgen we voor een gedegen opbouw / samenhangend geheel.
We zijn gestart met een aantal jongeren in een MDT traject die samen met ons en een extern
bureau het jongerenparlement vorm gaan geven voor de uitvoering in 2021. Streven is 16 en 17

