
Inspiratiesessie: Participatie in de regio



• Hoe ziet jongerenparticipatie m.b.t. beleidsontwikkelingen 
in regio Hart van Brabant er uit?

• Hoe betrek & motiveer je jongeren bij beleidsontwikkelingen?

• Hoe begrijp je jongeren bij beleidsontwikkelingen?

• Hoe neem je jongeren serieus bij beleidsontwikkelingen?

• Wat zijn do’s?

… nog andere vragen welke we gezamenlijk willen verkennen?







JONGERENPARTICIPATIE

INSPRAAK
Ik kan mijn mening geven.

INVLOED
Mijn mening wordt serieus genomen.

INITIATIEF
Ik heb een idee en weet hoe ik dit kan realiseren.



Internationaal

Nationaal

Regionaal

Kinderrechtenverdrag (1989)

Nederland ondertekent het Kinderrechtenverdrag (1995)

Koers Samen met de Jeugd (2018)
regio Hart van Brabant







Wat is de Jeugdwelzijnsraad (JWR)?



Jeugdwelzijnsraad (JWR) Hart van Brabant

• Een regionaal jongerenpanel met jongeren van 16 t/m 27 jaar;

• Wij hebben ervaringen in/met jeugdhulp;

• We geven ongevraagd en gevraagd advies op actuele onderwerpen in de jeugdhulp;

• Wij zien elkaar tweewekelijks op maandag van 17:00-20:00 uur;

• Wij bespreken iedere bijeenkomst een ander thema. 

Met deze stem dragen JWR-leden samen bij aan 
beleidsontwikkelingen die van invloed zijn op het leven van jongeren.



Thema’s sinds juni 2019

o Wachttijden

o Snel op de juiste plek

o Ieder kind thuis op school 

o Gescheiden ouders

o Hulpverleningsroutes

o Bestaanszekerheid (Schuld & Armoede)

o Eenzaamheid

o Ervaringen tijdens coronatijd

o Serious Game ‘’The Gate’’

o EVIE: E-health voor iedereen

o K!NDT (de kansencirkel/GIRFEC)

o Mentale weerbaarheid in coronatijd

o Inkoopstrategie

o Normaliseren 

o Voortijdig Schoolverlaten (VSV)

o Samenwerking tussen onderwijs & jeugdhulp

o Lokaal Preventieakkoord (gezondheid)

o Communicatie m.b.t. 18 jaar worden



Hoe is de Jeugdwelzijnsraad (JWR) 
ontstaan?



december 2018



januari 2019



juli 2021



Hoe betrek & motiveer je jongeren
bij beleidsontwikkelingen?



Hoe begrijp je jongeren
bij beleidsontwikkelingen?



Hoe neem je jongeren serieus 
bij beleidsontwikkelingen?





Hoe neem je jongeren serieus 
bij beleidsontwikkelingen?





Filmpje Jolanda 



DO’s

o Jongerenparticipatie als randvoorwaarde in (regionale) beleidsvorming.

o Vast aanspreekpunt/gezicht (het liefst een partij met kennis van jongeren).

o Wees in de werving out-reachend (warme uitnodiging) en zorg voor diversiteit!

o Betrek jongeren structureel: aan de voorkant, tussentijds en/of aan het einde. 

o Wees duidelijk & transparant over… 

▪ doel: waarom wil je jongeren betrekken? wat is de meerwaarde voor jou? 

▪ proces: welke fasen zijn er, in welke fasen betrek je jongeren en in welke mate hebben 
jongeren invloed in deze fase?

▪ terugkoppeling (!!): wat gebeurt er met hetgeen wat jongeren investeren?
En hoe, wanneer en wat gaan ze hierover terug horen?



DO’s

o Gezamenlijke voorbereiding om inhoudelijke vraag te vertalen naar taal die aansluit bij de 
belevingswereld van jongeren.  

o Faciliteer!

▪ Datum: hou rekening met schooltijden, sport, uitgaansavonden, etc.

▪ Locatie: bereikbaarheid & uitstraling.

▪ Sfeer & Veiligheid: maak gezamenlijke afspraken en hou het informeel.

▪ Win-win: vergoeding, reiskosten, eten, drinken, training, etc.

o Interactieve & inclusieve werkvormen

o Beleidsmakers aanwezig tijdens de gehele bijeenkomst met notulerende rol. 



www.samenmetdejeugd.nl


