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Inhoudelijk
Aanleiding

Jaarlijkse vaststelling van de uitvoeringsnotitie jongerenparticipatie

Bevoegdheid

GS

Wat stellen GS voor?

Kennis te nemen van de brief.

Toelichting

Jongerenparticipatie is in deze periode tot nu toe beleidsmatig
gestoeld op het verlengde interim beleid Leefbaarheid. In de
conceptnota Nieuwe Wegen, Leefbaarheid & Bevolking 2014-2018
valt het, hoewel niet expliciet genoemd, onder de 'De zelfstandige
Zeeuw'.

Kosten en dekking

Voor jongerenparticipatie is in 2012 een prioriteit gehonoreerd van
€ 250.000. Dit bedrag is verdeeld over de jaren 2013-2015 voor
concrete activiteiten zoals in de notitie opgenomen. Het budget in
2014 bedraagt € 91.800,-- en in 2015 € 31.400,--.

Overige informatie

De uitvoeringsnotitie jongerenparticipatie heeft een relatie met
Nieuwe Wegen, Leefbaarheid & Bevolking 2014 – 2018. PS stellen
in die nota het beleid vast.
De brief wordt ter kennisneming geagendeerd.
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Uitvoeringsnotitie jongerenparticipatie 2014
Jacob Salome 16 jaar: 'Ik heb tijdens de Jouw Zeeland bijeenkomsten altijd het gevoel dat er naar me
geluisterd wordt.'

1.

Inleiding

Voor u ligt de uitvoeringsnotitie jongerenparticipatie 2014. De activiteiten en acties zijn gebaseerd op
de beleidsnotitie jongerenparticipatie 2013 die door Gedeputeerde Staten is vastgesteld.
De beleidsnotitie bevat drie hoofdlijnen. In deze uitvoeringsnotitie staan de uitgangspunten en de
(nieuwe) acties uitgewerkt voor 2014, inclusief de daarbij behorende middelen.
De drie hoofdlijnen zijn:

(a)
(b)
(c)

Jouw Zeeland: jongeren betrekken bij de totstandkoming en uitvoering van provinciaal beleid;
Leerlijn jongeren en debat;
Overig: waaronder ondersteuning van gemeenten en bedrijfsleven bij vormgeven
van jongerenparticipatie.

De Provincie Zeeland heeft in de voorbije jaren een netwerk opgebouwd van jongeren die actief meedenken over provinciale onderwerpen. Dit komt voort uit de nota 'Integraal Jeugdbeleid 2007-2012' die
in 2007 door Provinciale Staten is vastgesteld. In dat kader is in 2008 'Jouw Zeeland' opgericht.
Jouw Zeeland is een groep van +/- 200 jongeren in de leeftijd van 12- 23 jaar, die de Provincie
Zeeland adviseert over allerlei onderwerpen. Want wie anders dan jongeren zelf weet wat deze doelgroep nodig heeft en aan wensen heeft ten opzichte van haar directe leefomgeving? Verder kijken
jongeren vaak op een andere, verfrissende manier naar de wereld. Door actieve jongerenparticipatie
wordt de Provincie bovendien op een positieve manier bekend bij jongeren.
In ons collegeprogramma Stuwende Krachten 2011-2015, hebben wij daarom het volgende opgenomen :

'Het college wil dat Zeeland ook voor jongeren een aantrekkelijke provincie is om te wonen, studeren,
werken of te starten als ondernemer. Daarom wil het college weten hoe zij over Zeeland en het vestigingsklimaat denken. Hun visie op de toekomst van Zeeland en hun mening op het provinciaal beleid
vindt het college daarbij van groot belang. Ook in relatie tot ontgroening kan het college hun verfrissende denkkracht heel goed benutten. In de komende periode zal het college het provinciaal netwerk
van jongeren ljongerendenktanks) dan ook actief blijven betrekken bij het verder invullen van het in dit
akkoord aangegeven beleid en de uitvoering van onze provinciale kerntaken.'
Via 'Jouw Zeeland' worden jongeren al zes jaar met succes betrokken bij het provinciaal beleid, maar
ook bij maatschappelijke discussies en events. Met de hierdoor opgebouwde ervaring en expertise
biedt de Provincie ook een meerwaarde met betrekking tot jongerenparticipatie richting gemeenten.
Jongeren moet gericht gevraagd worden bij thema's en beleid die hen raken. Om optimaal gebruik te
maken van de inbreng van jongeren is het van belang om voor jongerenparticipatie in het algemeen
en Jouw Zeeland in het bijzonder, een werkbaar kader te creêren. Deze notitie biedt dit kader.

Terugblik 2013
a.
Jouw zeeland
In 2013 hebben jongeren over Zeeland 200 jaar, Openbaar Vervoer, Leefbaarheid, INESPO, FFA,
Karla Peijs Award en Zeeland 2040 hun advies en mening gegeven.
Over de feestactiviteiten voor 200 jaar Zeeland tijdens een bijeenkomst in het jongerencentrum Time
Out in Oostburg, een andere groep jongeren, maar met ontzettend goede ideeên .
Over de nieuwe leefbaarheidsnota, hadden de jongeren ook een duidelijke mening. Bij het kennismakingsspel moesten ze oplossingen voor een goede gezondheid roepen. Ook daar wisten ze zich
wel raad mee. "Geen snoepautomaten op school, geen genetisch gemodificeerd voedsel, autovrije

zones, fabrieken mogen minder schadelijke stoffen uitstoten, voorlichtingsfilmpjes voor kinderen over
gezonde voeding ."De goede ideeën vlogen letterlijk om de oren."
Tijdens de internationale duurzaamheidsolympiade INESPO liep er naast een vak- en publieksjury ook
een vijfkoppige enthousiaste Zeeuwse jongerenjury rond. Zij beoordeelden een week lang de inzendingen uit 40 landen van hun leeftijdsgenoten en beloonden de winnaar met een Jouw Zeeland
cheque.
De Four Freedoms Awards en de Karla Peijs award (verkeersveiligheid) waren ook onderwerpen die
in 2013 voor de jongeren voorbij kwamen.
In 2013 moest de nieuwe concessie voor openbaar vervoer klaar liggen, daarvoor zijn we langs diverse onderwijsinstellingen gegaan om de mening van verschillende jongeren te peilen. Het feit dat er
eens naar de jongeren om hun mening gevraagd werd over het gebruik van openbaar vervoer, werd al
enthousiast bij de jongeren ontvangen. Jouw Zeeland stond af en toe versteld van de verhalen en
voorbeelden waar jongeren in de dagelijkse praktijk tegenaan liepen.
De Staten zijn bezig met een toekomstverkenning voor Zeeland 2040. In elk van de vier werkgroepen,
die de scenario's gingen uitwerken, was een jongere vanuit Jouw Zeeland vertegenwoordigd. Toen de
Staten de provincie ingingen met de scenario's voor feedback is ook een sessie met Jouw Zeeland
georganiseerd. Maar liefst 25 jongeren kwamen hun mening geven over Zeeland 2040.
b.

Jongeren en debat

Op maandag 18 februari 2013 streden in het provinciehuis vier Zeeuwse middelbare scholen om een
plek in de landelijke finale van de nationale scholier debatcompetitie 'Op weg naar het Lagerhuis'.
Leerlingen van de lsaac Beeckman Academie, het Calvijn College, Pontes en het Reynaertcollege
gingen de strijd met elkaar aan in de provinciale voorronde. De scholieren debatteerden aan de hand
van verschillende debatvormen, zoals een 360-graden debat, en ze gaven een korte speech, een
V-Rede. De debatten voeren ze in teams van tien.
Voor het derde jaar op rij was er een internationale jongerenjury actief op Film bij te Sea met 25 Nederlandse en Vlaamse jongeren (16- 23 jaar). Een week lang beoordeelden zij films. Jongeren leren
naast culturele aspecten ook om samen tot een oordeel te komen. Dit jaar gaf Jouw Zeeland hen dan
ook een debatworkshop in het provinciehuis, om goed hun mening tijdens het jureren, naar voren te
kunnen brengen.
Jouw Zeeland-jongeren gingen zondag 15 september 2013 met leeftijdsgenoten én ouderen in debat
over gezondheid. Dat deden ze in het Care&Cure paviljoen van GGD Zeeland bij Film by the Sea. Het
doel was om samen tot oplossingen te komen voor gezondheidsvraagstukken in Zeeland. Anna: "Het
fijne aan dit debat was dat we samen echt tot oplossingen komen. GGD-directeur Ronald de Meij: "Er
zaten soms pareltjes van oplossingen tussen. Nu is het aan de beleidsmakers om er iets van te vinden
en mee te doen. Ik denk dat dit soort debatten over de generaties heen heel belangrijk zijn en dat we
dat veel te weinig doen."
Op 8 oktober volgden 15 jongeren van Jouw Zeeland een cursus tot gespreksleider dialoog. Een
mooie avond, vol ervaringen en verhalen.
Tijdens de provinciale voorronde van het Nationale Jeugddebat op 12 november 2013 discussieerden
49 Zeeuwse jongeren met verschillende statenleden in de statenzaaL De jongeren, onderverdeeld in
vier fracties, voerden oplossingen aan voor actuele kwesties die in Zeeland spelen. Twaalf jongeren
stroomden door naar de nationale eindronde in de Tweede Kamer in Den Haag.
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Overig:

Op uitwisseling in Den Haag. Op 29 november reisden negen Jouw Zeeland jongeren af naar Den
Haag voor een ontmoeting met de jongerenraad van de Provincie Overijssel. Het Provinciehuis van
Zuid-Holland was de ontmoetingsplaats voor in totaal 24 jongeren.
Donderdag 12 december was de studiebeurs in de Zeelandhallen. Jouw Zeeland was hier ook aanwezig om nieuwe aanmeldingen binnen te krijgen. Maar liefst 423 jongeren hadden aangegeven zich
in te willen schrijven voor Jouw Zeeland.
In 2013 is samen met de gemeente Goes gewerkt aan het indienen van een call bij de Europese Unie
voor budget voor het organiseren van een internationale seminar over jongerenparticipatie.
Met de gemeente Sluis waren er korte lijnen als het gaat om jongerenparticipatie en informatie uitwisseling. Over bijvoorbeeld vervoer en 200 jaar Zeeland.
En met de Zeeuws Vlaamse gemeenten is een start gemaakt voor een netwerk op het gebied van
jongeren participatie.
In 2013 vinden 190 personen Jouw Zeeland leuk op Facebook en volgen meer dan 600 mensen Jouw
Zeeland via Twitter. Door de inzet van Twitter en Facebook kan Jouw Zeeland zich meer extern profileren en meer naamsbekendheid genereren. In 2013 heeft social media aanmeldingen van jongeren
opgeleverd, maar ook organisaties die samenwerking zochten met Jouw Zeeland (bijvoorbeeld Foodport Zeeland). De meeste websitebezoekers komen via Social Media op www.jouwzeeland.nl terecht.
Door verminderen van fte's en doordat de werkzaamheden hetzelfde bleven is het niet gelukt om een
netwerkbijeenkomst te organiseren voor de Zeeuwse gemeenten.

2.

Doelstelling 2013-2015

Doelstelling van het beleid jongerenparticipatie is om jongeren (12 - 23 jaar) te betrekken bij de
ontwikkeling en uitvoering van het provinciaal beleid.
Onze uitdaging ligt er in de betrokkenheid tussen jongeren en de provincie op alle mogelijke beleidsterreinen te versterken door een interactieve aanpak en door gerichte informatie-uitwisseling.
Participatie van jongeren is belangrijk om een betere aansluiting tussen provinciaal beleid en de leefwereld en werkelijke behoeften van jongeren te kunnen realiseren. Jongeren maken, door deel te
nemen aan diverse activiteiten, kennis met allerlei normen en waarden en ontwikkelen vaardigheden
en inzichten, die hen helpen om op een goede en sociaal verantwoorde manier in de maatschappij te
kunnen functioneren. Jouw Zeeland wil hen daarin stimuleren en moet zichzelf de komende jaren dan
ook voortdurend blijven ontwikkelen om aansluiting te houden met jongeren. Dat kan onder meer door
het inzetten van nieuwe participatiemethoden. Hierop wordt verderop in deze notitie ingegaan.
Als we willen dat jongeren zich hier (blijvend) vestigen valt er nog een wereld te winnen als het gaat
om bijvoorbeeld betaalbare huisvesting, een gevarieerd onderwijsaanbod en werkgelegenheid, evenals uitdagende vrijetijdsvoorzieningen voor de diverse leeftijdsgroepen. Jongeren moeten in staat
worden gesteld creatieve voorstellen te doen om het voorzieningenniveau in Zeeland te verbeteren.

3.
Wij
a.
b.
c.

Instrumentarium I wat gaan we doen?
willen ons doel bereiken door de volgende instrumenten in te zetten:
jongerenplatform Jouw Zeeland,
leerlijn Jongeren en debat,
overig; waaronder ondersteuning gemeenten en overige instrumenten
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In deze notitie benoemen we nieuwe incidentele en structurele acties. Sommige initiatieven uit vorige
jaren komen in 2014 niet meer terug, zoals bijvoorbeeld de Dialoogcursus, deelname aan City of Dance, eindejaarsbijeenkomst en de Studie Experience.

a.

Jongerenplatform: Jouw Zeeland

De Provincie Zeeland heeft in de voorbijgaande jaren een netwerk opgebouwd van jongeren die actief
meedenken over provinciale onderwerpen. Provinciale jongerenparticipatie wordt vormgegeven via
Jouw Zeeland (waar ongeveer 200 Zeeuwse jongeren, van 12 - 23 jaar),zijn ingeschreven). Jongeren
worden in 2014 in ieder geval betrokken bij de ontwikkeling en/of uitvoering van de volgende onderwerpen:
Het project Waterdunen
promotie - aanpak
Instituut voor Natuur educatie en Duurzaamheid - waterbeleid
circulaire economie
nota leefbaarheid & bevolking
Het jongerennetwerk zal qua aantal in 2014 ten minste gelijk blijven en we streven ernaar hetzelfde
niveau te behouden . Hierbij blijft Jouw Zeeland inzetten op een zo goed mogelijke mix qua achtergrond, geografische spreiding en afkomst van de jongeren. Hoe gaat we dit doen? Door inzet van
Social Media (twitter en facebook) en werving via schoolbezoeken, debatten en maatschappelijke
stages.
Jouw Zeeland is niet verbonden aan een specifiek beleidsterrein. Jouw Zeeland biedt intern een loketfunctie als het gaat om jongerenparticipatie. Provinciale beleidsambtenaren kunnen bij Jouw Zeeland
medewerkers terecht als het gaat om vragen met betrekking tot jongerenparticipatie. Het daadwerkelijk betrekken van jongeren bij onderwerpen of projecten is en blijft een verantwoordelijkheid van de
betrokken beleidsafdeling.
Ervaringen uit voorgaande jaren hebben laten zien dat het niet eenvoudig is jongeren voor langere tijd
aan Jouw Zeeland te binden. Ze hebben het druk en zijn gewend aan snelle resultaten en concrete
acties. Ze kunnen via Jouw Zeeland zelf bepalen voor welke activiteit ze zich inzetten en wat voor hen
op dat moment interessant is.
Waar zetten we op in?
Minimaal vier Jouw Zeeland bijeenkomsten in 2014
Werving van nieuwe beleidsonderwerpen
Werving van nieuwe leden, om hetjongerenbestand qua aantal tenminste gelijk te houden.
In 2014 willen we nieuwe (structurele) initiatieven ontwikkelen en een paar incidentele initiatieven toevoegen. Dat zijn:
Structureel
Minimaal een bijeenkomst extern (bedrijfsleven)
De Zeeuwse Uongeren)connectie: contact onderhouden met oud-leden van Jouw Zeeland en
aansluiting zoeken bij de reeds bestaande Zeeuwse connectie
Incidenteel (alleen in 2014)
Vers Zeeuws Beeld: een beeldverhaal over en voor de Provincie Zeeland, door de ogen van jongeren in het kader van 200 jaar Koninkrijk I Zeeland.
Internationale seminar organiseren over jongerenparticipatie

4

Toelichting op de projecten
Bijeenkomst extern (bedrijfsleven)
Via Jouw Zeeland worden jongeren al een aantal jaar met succes betrokken bij het provinciaal beleid,
maar ook bij maatschappelijke discussies en events. Met de hierdoor opgebouwde ervaring en expertise biedt de Provincie een meerwaarde, onder andere voor de inzet van jongerenparticipatie in het
bedrijfsleven. Hierbij werken we vraaggericht.
Zeeuwse jongerenconnectie
Jouw Zeeland is in 2008 gestart. De kracht van Jouw Zeeland is de flexibele structuur. Veel oud- leden van Jouw Zeeland, zijn vertrokken uit Zeeland om te gaan studeren en/of werken. Via Social Media kunnen we deze jongeren uitnodigen, een netwerk opbouwen en ze laten aansluiten bij de bestaande Zeeuwse Connectie. (Het netwerk voor Zeeuwen buiten Zeeland, boomerang Zeeuwen, Import Zeeuwen en iedereen die Zeeland een warm hart toe draagt. Een community voor mensen die
een verbinding hebben met Zeeland). In 2014 willen we in beeld brengen hoe het nu met een vijftal
jongeren buiten Zeeland gaat en wat hun toekomstplannen zijn. Deze informatie kan van belang zijn
voor beleidsontwikkeling op diverse terreinen. Deze jongeren kunnen we ook weer inzetten als
Zeeuwse Jeugdambassadeurs.
Fotoproject Vers Zeeuws Beeld
Jongeren gaan onder begeleiding van Kunst Educatie Walcheren in beeld brengen wat Jouw Zeeland
voor hen betekent, maar ook wat voor hen de viering van 200 jaar Zeeland betekent. Doel hiervan is
om jongeren bekend te maken met Jouw Zeeland, een link te leggen met cultuureducatie en inhoudelijk het project 200 jaar Zeeland eraan te verbinden. Aan de hand van een aantal vragen/thema's gaat
een groep Zeeuwse jongeren aan de slag met fotografie. Deze groep jongeren bestaat uit leerlingen
van het voortgezet onderwijs, in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar, met verschillende soorten leerniveaus en afkomstig uit verschillende regio's. De vragen hebben betrekking op de leefomgeving van de
jongeren. Het eindresultaat geeft een uniek beeld van Zeeland gezien door ogen van de jeugd en kan
door de Provincie gebruikt worden als leidraad voor beleid en marketing. Een selectie van de posters
wordt geëxposeerd in de Kloostergangen van het provinciehuis.
Internationale conferentie jongerenparticipatie
Samen met de gemeente Goes wordt een internationaal seminar over jeugdparticipatie georganiseerd. Dit seminar gaat over Europees jeugdbeleid, jongerenwerk, jeugd participatie, jongerenuitwisseling en jongerendebat Daarnaast leren gemeentelijke en provinciale ambtenaren hoe ze bij Youth in
Action een aanvraag moeten indienen. Kennisuitwisseling over het betrekken van jongeren bij beleid
en de regio's staat centraal. Eveneens willen we met de Europese subsidie een viertal (internationale)
jeugddebatten laten organiseren door provinciale en gemeentelijke jeugdraden. Voor en door jongeren. Na een infosessie bij de Europese Commissie werd duidelijk dat een dergelijk project ook op financiële steun van de EU zou kunnen rekenen, mits het ingekaderd kan worden in een Europees
projectvoorstel.

b.

Leerlijn: jongeren en debat

In het kader van 'Jongeren en debat' worden jongeren getraind in debatteren. Doel hiervan is het ontwikkelen van debat- en spreekvaardigheidscompetenties van jongeren op alle niveaus. Jouw Zeeland
wil dan ook blijven inzetten op het ontwikkelen van debatvaardigheden van jongeren, zodat ze hun
mening goed en gedegen kunnen verwoorden, met zelfvertrouwen voor een groep durven staan en
kennismaken met het politieke proces.
Provincies hebben als regiobestuur een eigen specifieke taak te vervullen op het terrein van jongeren
en debat. Onder meer in landelijke competities en door de selectieactiviteiten voor het Nationaal
Jeugddebat, Op Weg naar het Lagerhuis en Model European Parlement. Op Weg Naar het Lagerhuis
en het Nationaal Jeugddebat zijn debatactiviteiten die met provinciale ondersteuning, zowel financieel
als in menskracht, plaatsvinden in het provinciehuis.
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In 2014 wordt verder ingezet op de leerlijn debatteren. Jongeren nemen deel aan een publiek debat
tijdens een evenement of aan een van de provinciale debatten en stromen uiteindelijk door naar nationaal niveau door deelname aan een Nationaal Jeugddebat en/of Op Weg Naar het Lagerhuis of
zelfs Europees via het Model European Parliament of WK debatteren. Enthousiaste debaters worden
ook aangemoedigd zitting te nemen in een jongerenraad en/of Jouw Zeeland. Het is de bedoeling dat
op deze manier nog meer enthousiasme ontstaat bij jongeren om hun mening te geven en zich verder
te ontwikkelen in debatvaardigheden. Zo wordt talent gestimuleerd en ontstaat een groep jongeren die
actief bij het beleid betrokken blijft en hun talent ten volle kan benutten. Tijdens de debatten komen
provinciale onderwerpen aan de orde. De input die daaruit voortkomt, kan weer worden meegenomen
in provinciaal beleid.
Een nieuwe toevoeging in de leerlijn is de ondersteuning I partnerschap van het wereldkampioenschap Debat, dat plaatsvindt bij de University College Roosevelt (UCR) . Dit WK Debat is een waardevolle aanvulling op de debatactiviteiten in Zeeland en past binnen de ingezette leerlijn . Door het landelijke karakter van dit weekend profileert de provincie Zeeland zich als DE debatprovincie van Nederland, waar zelfs de selecties voor het WK debatteren voor Scholieren plaatsvindt.
We hebben tenslotte ook activiteiten op lokaal niveau via Jongeren en Debat (uitvoering Scoop),
waarbij jongeren kunnen doorstromen naar het Provinciaal Jeugddebat en Op Weg Naar Lagerhuis en
uiteindelijk naar wereldkampioenschappen. Naast wereldkampioenschap leeft het idee van een Side
Event, speciaal gericht op VMBO studenten . Zij kunnen hier bijvoorbeeld masterclasses volgen. We
streven ernaar de deelnemers van het Side Event uiteindelijk te laten doorstromen in de leerlijn.
Waar zetten we op in?
Jongeren en Debat via Scoop
Nationaal Jeugddebat (minimaal 50 deelnemers)
Op Weg Naar het Lagerhuis (minimaal 6 middelbare scholen) met inhoudelijk link naar 200 jaar
Zeeland
Model European Parliament (faciliteren)
Jongerenjury Film by the Sea.
In 2014 willen we nieuwe (structurele) initiatieven ontwikkelen en een paar incidentele initiatieven toevoegen.
Dat zijn:
Structureel
Subsidie WK debatteren bij UCR. Zo maken we Zeeland dé Debatprovincie van Nederland.
Side event voor VMBO studenten.
Platform bij kenniscentrum Zeeland voor politieke jongeren.
Incidenteel
V-Rede (Op Weg Naar het Lagerhuis) 200 jaar Zeeland .
Toelichting projecten
WK Debatteren
Het WK Debatteren is een Engelstalig debatweekend voor de vijftig meest talentvolle scholierdebaters
uit heel Nederland. Het WK is door onder andere het Nederlands Debatinstituut in samenwerking met
de Roosevelt World Schools Academy gelanceerd. Om uit deze selectie vervolgens een afvaardiging
te kiezen voor het WK debatteren voor Scholieren dat elk jaar plaatsvindt ergens in de wereld. Onder
de deelnemers in 2013 waren verscheidende leerlingen uit Zeeland. Aan deze activiteit in Middelburg
willen we een Side Event koppelen dat gericht is op VMBO scholieren. De uitvoering daarvan ligt bij
Scoop.
Platform politieke jongeren
Jongerenafdelingen van politieke partijen in Zeeland hebben expliciet gevraagd om een platform- en
netwerkverband voor politieke jongeren. In 2014 gaan we hiervoor netwerkbijeenkomsten organiseren
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bij kenniscentrum Zeeland, waar jongeren ervaringen en tips kunnen uitwisselen. Uitvoering door
Scoop.
Op Weg naar het Lagerhuis
In het kader van de viering van 200 jaar Zeeland zal tijdens de debatwedstrijd op 27 februari 2014 in
het provinciehuis, het onderdeel de V-Rede (speechen) over de Zeeuwse geschiedenis gaan. De winnende speech mag worden uitgesproken op 4 oktober 2014 tijdens de slotviering van de viering 200
jaar Zeeland. Dat betekent sowieso in het bijzijn van Han Polman, de commissaris van de Koning, drie
Vlaamse gouverneurs en ambassadeurs van België en Nederland en waarschijnlijk verschillende ministers.

c.

Overig; waaronder ondersteuning van gemeenten en bedrijfsleven bij het vormgeven van
jongerenparticipatie

Via Jouw Zeeland worden jongeren al een aantal jaar met succes betrokken bij het provinciaal beleid,
maar ook bij maatschappelijke discussies en events. Met de hierdoor opgebouwde ervaring en expertise biedt de Provincie een meerwaarde, onder andere voor de inzet van jongerenparticipatie richting
gemeenten. Jongeren moeten gericht bevraagd worden bij thema's en beleid die hen raken.
Jouw Zeeland is verbonden aan de Provincie Zeeland, maar Jouw Zeeland biedt ook extern een loketfunctie als het gaat om jongerenparticipatie. Gemeentelijke beleidsambtenaren kunnen bij Jouw
Zeeland medewerkers terecht als het gaat om vragen met betrekking tot jongerenparticipatie. Hierbij
werken we vraaggericht en biedt Jouw Zeeland een loketfunctie.
Facebook & Twitter
In 2013 is een start gemaakt met Facebook. In 2014 wordt hier verder op ingezet. In 2013 is gebleken
dat jongeren vooral worden aangetrokken door middel van foto- en videomateriaal. Dit materiaal
plaatsen we op het Facebookkanaal, de website www.jouwzeeland.nl en Twitter.
Promotie
Verslagen van Jouw Zeeland worden op de website www.jouwzeeland.nl geplaatst. Via Social Media
wordt aan de jongeren en belangstellenden informatie gegeven, vooraf en na afloop van een bijeenkomst. Intern worden collega's via diverse communicatiemiddelen geïnformeerd, in 2014 wordt een
start gemaakt met persberichten na afloop van bijeenkomst en wordt een interne lunchbijeenkomst,
met een gastspreker georganiseerd. Video's blijken een goed middel te zijn om de doelgroep te bereiken. Jongeren geven aan informatie graag visueel aangereikt te krijgen. Hierop wordt in 2014
eveneens ingezet.

4.

Partners

Om het provinciaal jongerenparticipatiebeleid vorm en inhoud te kunnen geven is samenwerking, afstemming en ondersteuning met in- en externe partners nodig. Hieronder staan de belangrijkste samenwerkingspartners genoemd.
Onderwijs
Jongeren zijn te vinden in het onderwijs, dus is het belangrijk daar een sterk netwerk te hebben. Via
het Zeeuwse onderwijs kunnen gemakkelijk vraagstukken worden uitgezet. Op die manier kan Jouw
Zeeland vragen bij alle soorten onderwijs en niveaus neerleggen. Daarnaast kunnen leerlingen uit alle
soorten onderwijs geïnformeerd worden over en betrokken worden bij provinciaal beleid en politiek.
Gemeenten
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdbeleid. Van de 13 Zeeuwse gemeenten zijn er a met een
jongerenplatform of jongerenraad. De komende periode zet Jouw Zeeland in op nog meer inhoudelijke
afstemming en een sterk netwerk, zodat het vanzelfsprekend wordt om informatie onderling uit te wisselen. Mede hierdoor kunnen menskracht en middelen zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet worden. Met de Zeeuws-Vlaamse gemeenten wordt een netwerk opgebouwd rondom jongerenparticipatie
(n.a.v. samenwerking Jouw Zeeland bijeenkomst met gemeente Sluis in 2013) en in samenwerking
met de gemeente Goes wordt de internationale jeugd conferentie georganiseerd.
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Scoop
Scoop zet onder andere via het 'Jongeren en debat' actief in op jongerenparticipatie. Maar ook via de
Kunstbende (talentenjacht voor jongeren), cultuureducatie en popprojecten. Er worden via diverse
projecten dwarsverbanden gelegd tussen Jeugd en Cultuur.
Kunst educatie Walcheren
Deze organisatie zet zich in om een zo groot mogelijk deel van de Walcherse bevolking in aanraking
te brengen met en te laten deelnemen aan culturele activiteiten. Via het project Vers Zeeuws Beeld
maken ze een koppeling met Jouw Zeeland, Provincie en 200 jaar Zeeland.
IVN
IVN werkt aan een duurzame samenleving. Hun idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam
handelen stimuleert. Daarom laten zij jong en oud de natuur dichtbij beleven. Ze verbinden hen met
groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema's zoals voeding, gezondheid en energie. In
maart 2014 worden in samenwerking met hen bijeenkomsten georganiseerd.
Zeeuwse jongerenraden
Van de 13 Zeeuwse gemeenten zijn er acht gemeenten met een jongerenraad of jongerenpaneL Borsele, Goes, Noord-Beveland, Reimerswaal, Hulst, Schouwen-Duiveland, Veere en Tholen. Van bijeenkomsten en dergelijke worden de jongerenraden en netwerken ook altijd op de hoogte gesteld en
wordt samenwerking gezocht.
Overig
Verder zijn er contacten met onder andere de Nationale Jeugdraad, Nederlands debatinstituut, GGD
Zeeland en in interprovinciaal verband.

5.
Financiën 2014 en activiteiten
Onderstaand zijn de financiën uitgewerkt per onderdeel.
Cursief staan de SMART doelstellingen vermeld.
a.

Jongerenplatform Jouw Zeeland

Werkbudget Jouw Zeeland activiteiten

7.980

Jouw Zeeland organiseert in ieder geval vier bijeenkomsten met minimaal
tien deelnemers.

Bijdrage Provincie Zeeland aan internationale conferentie (cofinanciering)
Bijdrage 'Vers Zeeuws Beeld'

b.

13.500
2.320

Leerlijn Jongeren en Debat

Jongeren en Debat Zeeland

35.000

Er worden minimaal 2 publieke debatten georganiseerd, een side event voor VMBO jongeren, debat
cursus voor Film by the Se a jongerenjury en platform voor politieke jongeren.

Op Weg Naar het Lagerhuis

9.000

Tijdens Op Weg Naar het Lagerhuis doen ten minste zes Middelbare scholen mee met teams van tien
jongeren. De inzet van Jouw Zeeland bestaat uit: faciliterende werkzaamheden en subsidieverlening.

Nationaal Jeugddebat

3.000
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Tijdens het Nationaal Jeugddebat doen ten minste 50 Zeeuwse Scholieren mee.
De inzet van Jouw Zeeland bestaat uit: faciliterende werkzaamheden en subsidieverlening.
Model European Parliament

1.000

Ten behoeve van de lunch van de 70 deelnemers
Bijdrage aan WK debatteren en side event

5.000

Het trainen van ten minste 50 VMBO jongeren in debatvaardigheden
Jongerenjury Film by the Sea
Tijdens Film by the Sea volgen 25 jongeren het juryprogramma

c.

15.000

Overig; waaronder ondersteuning van gemeenten en bedrijfsleven bij het vormgeven van
jongerenparticipatie

Opzetten Zeeuws Vlaams jongerennetwerk
Jouw Zeeland methode toepassen voor de Zeeuws Vlaamse gemeenten

pm

Organiseren van Jongerenbijeenkomst voor DOW
Werkgelegenheid en beeldvorming van jongeren
Social media
Doelstelling voor 2014 Twitter heeft 700 volgers en Facebook heeft 200 likes
Jongerenconnectie
De jongerenconnectie bestaat uit minimaal vrijdag oud Jouw Zeeland, zijn in
beeld gebracht en er is contact met de Zeeuwse Connectie.
Schoolbezoeken
Jouw Zeeland verzorgt ten minste vier schoolbezoeken in het provinciehuis.
Ontwikkelen communicatiemiddelen

Directe kosten
Totaal a Jongerenplatform Jouw Zeeland

23.800

Totaal b Leerlijn jongeren en debat

68.000

Totaal c Overig; waaronder ondersteuning van gemeenten
Totaal:

pm
91.800
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