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Naar aanleiding van de motie van de VVD aangaande ‘stimulering politieke participatie 

jongeren’ is via de griffie om een reactie/stand van zaken vanuit de organisatie gevraagd. 

 

Stand van zaken 

In het meerjarenuitvoeringsprogramma 2019-2022 van de coalitie in de gemeente Schagen is 

opgenomen dat de gemeente ‘actief wil inzetten op jongerenparticipatie’. Vanuit dit thema is 

er een projectopdracht geschreven en zijn de eerste stappen hiervan gezet. Binnen het project 

wordt niet gefocust op politieke participatie, maar wordt gezocht naar een onderwerp dat 

jongeren zelf aanbrengen en ter discussie willen stellen. Er is bewust gekozen voor het vermijden 

van een politieke (onpartijdige) jongerenraad, zoals dit eerder in het coalitieakkoord is 

aangegeven. Bij een jongerenraad komen verplichtingen kijken en daarbij is het de vraag of de 

raad representatief genoeg is. 

 

Echter, op dit moment wordt de denk-, doe- en besliskracht van jongeren nog niet voldoende 

benut en is de gemeente dus zoekende over hoe beter aan te sluiten bij diverse groepen 

jongeren en hen te betrekken bij beleid en de lokale samenleving.  

 Aangaande dit vraagstuk is zoals eerder genoemd een projectopdracht opgesteld. 

Hierin werken we samen met Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut. Zij hebben de handen 

ineen geslagen om in samenwerking met gemeenten die op zoek zijn naar een vorm van 

jongerenparticipatie een manier/middel te creëren die een effectieve participatie tot stand 

brengt. Zo hebben zij de gemeente Schagen gevraagd te willen meedoen met het testen van 

een participatievorm: Living labs. Dit is een vorm van een ‘lerende praktijk’, waarbij 

beleidsmakers, jongeren en maatschappelijke organisaties samenwerken rondom een 

maatschappelijk vraagstuk. Het vraagstuk is afhankelijk van wat lokaal het meest nadrukkelijk 

speelt. Dit vraagstuk wordt niet alleen bepaald door wat de gemeente belangrijk vindt en wat zij 

graag willen weten van de jongeren, maar vooral ook wat de jongeren belangrijk vinden en 

waar zij mee geholpen zouden zijn. In een living lab gaan we daadwerkelijk met elkaar en het 

vraagstuk aan de slag en zoeken we naar de mogelijkheden om alle kennis en kunde van zowel 

beleidsmakers en professionals als jongeren zo optimaal mogelijk te benutten bij het verkennen 

en ‘oplossen’ hiervan. Centraal daarbij staat de dialoog, de uitwisseling en het gezamenlijk leren 

tussen deze mensen en actoren, dat ‘on the job’ vorm krijgt. 

 

Het doel is uiteindelijk: 

 

• Ontdekken wat er in de leefwereld van jongeren van belang is. 

• Het creëren van ruimte en openheid in de systeemwereld van de gemeenten om aan 

sluiten bij de leefwereld van jongeren. 

• De denk-, doe- en besliskracht van jongeren beter benutten. 

• De kwaliteit van het beleid en aanpak van maatschappelijke vraagstukken verbeteren. 
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De motie 

In uw overwegingen schrijft u dat de gemeenteraad er baat bij zou hebben als jongeren zich 

laten horen als er thema’s zijn die hen aangaan. Ook moet burgerparticipatie en 

overheidsparticipatie de komende jaren een prominentere rol krijgen binnen de gemeente 

Schagen. Deze overwegingen komen onzes inziens ten goede in de projectopdracht die nu ter 

uitvoering ligt. 

 

Zoals u heeft kunnen lezen focust het project zich minder op bewustwording en participatie in de 

politieke wereld. De ervaring leert dat korte perioden van participatie (mét resultaat) effectiever 

werken dan participatie in de vorm van ‘verplichte’ politieke bezigheden. Ook is het zo dat 

jongeren middels dit project wel zicht krijgen op de werkzaamheden van de gemeente en 

wellicht via deze weg ook geïnteresseerd raken in het politieke veld. Daarbij is het zo dat 

wanneer jongeren zich, zodra zij 18 zijn, gewoon kunnen aansluiten bij een politieke partij. Een 

kanttekening is wel, dat wanneer er jongeren zijn die graag een politieke carrière ambiëren en 

een gezamenlijke jongerenpartij zouden willen opzetten, we dit natuurlijk alleen maar zullen 

toejuichen! 

 

Als de opdracht binnen de motie zich puur richt op politieke bewustwording (zonder directe 

participatie binnen een partij) is een stimuleringsprogramma goed. Hierbij moet wel de notie 

worden gemaakt dat binnen het onderwijs de meeste programma’s al zijn vastgesteld en een 

toevoeging van het programma voor het schooljaar 2019-2020 lastig kan worden. Mocht dit wel 

lukken, moeten we kijken hoe beide projecten zich verhouden tot elkaar en waar zij aanvulling 

vinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 


