Waar aan gedacht wordt bij
jongerenparticipatie was dat jongeren
mee willen doen, dat er naar ze
geluisterd word, dat ze betrokken
worden en dat ze zichtbaar zijn.

Er is genoeg participatie van jongeren
in de gemeente Stichtse vecht:
de eerste stelling ging
over de participatie van
jongeren binnen de
gemeente.
Ja, als jongeren willen
participeren kan dat via
bijvoorbeeld de
commissie,
jongerenadviseurs, of andere iniatieven.
Nee, veel jongeren willen wel meedoen en er zijn ook iniatieven, echter denken we dat er
een grote mismatch is tussen de iniatieven en jongeren en wordt er ook gedacht dat de stap
voor jongeren te groot is om zelf iets te gaan ondernemen. Als er een betere match is tussen
wat jongeren aanspreekt en de gemeente en er actief iets wordt gedaan vanuit de gemeente
naar jongeren toe denken we dat jongeren meer willen en zullen participeren.
De huidige partijen hebben genoeg inzicht in wat jongeren willen.
Elke deelnemer had
het gevoel dat
partijen niet zo goed
weten wat jongeren
precies willen en hoe
jongeren zich
daarmee dan kunnen
inzetten voor hun
wensen.

Elke partij zou
jongeren moeten
hebben.
De nee kwam vanuit
het woordje moeten.
Er werd gedacht dat
het niet
opgedrongen zou
moeten worden aan partijen maar er werd ook gedacht om een goede afspiegeling van de
bevolking te hebben dat het wel ideaal en belangrijk zou zijn om in elke partij jongere
deelnemers te hebben.
Jongeren worden genoeg gestimuleerd om betrokken te zijn bij de politiek.
Ja, er zijn
mogelijkheden voor
jongeren om mee te
doen in de politiek,
als ze de behoefte
hebben zullen ze zelf
wat regelen.
Nee, ook al zijn er
wel mogelijkheden zoals we het al eerder erover hadden is er een mismatch tussen jongeren
en de organisatoren van veel van de mogelijkheden. In plaats van dat we jongeren het zelf
moeten laten uitzoeken zouden wij meer actief naar de jongeren toe moeten om ze erbij te
betrekken. Ook voelen jongeren zich niet altijd serieus genomen, jongeren hebben goede
terugkoppeling nodig vanuit de gemeente, ook (juist) als iets niet kan. Iets aanbieden aan
jongeren en er daarmee niks mee doen stimuleert jongeren niet om betrokken te zijn.
Het is belangrijk dat er
rekening mee gehouden
wordt dat jongeren van
verschillende lagen in de
samenlevingen worden
betrokken in de politiek.
Hierin ook met de kijk op
de inclusie-agenda. Er is
toch algemeen bekend
dat hoogopgeleide, en dus ook bij jongeren, makkelijker hun weg vinden, betere contacten hebben
en sneller vooraan staan bij mogelijkheden. Bij het betrekken van jongeren moet er ook goed
gekeken worden dat alle jongeren gelijke kansen krijgen hierin en dat hierin niet een bias ontstaat.

Een aantal ideeën waren:
- in gesprek gaan
- debat voeren
- workshop
- dat jongeren zich serieus
genomen voelen
- jongeren aan tafel in de raad
- een jongeren budget

Wat het meeste naar voren kwam was dat jongeren meer geprikkeld moeten worden vanuit
de gemeente om te participeren. Wij hebben het idee dat jongeren graag mee willen praten
en doen maar of niet weten waar ze terecht kunnen of de stap te groot vinden. Ook een
mismatch van wat jongeren interessant, leuk, etc. vinden is er nog erg. We moeten meer
met jongeren in gesprek en activiteiten organiseren die ze op een leuke/interessante manier
betrekt bij de politiek, of dit nou op gebied van inspraak, beleid, etc. is.

