Versterk jeugdparticipatie
Kom
kijken
op www.be-involved.nl
in uw
gemeente?
Toolkit jongerenparticipatie Gemeenten
Over jongerenparticipatie is veel informatie voorhanden, wat betreft methoden, expertise in
literatuur en handboeken. Toch ontbreekt het bij jongerenparticipatie aan een samenhangende
en voor de praktijk bruikbare bundeling van expertise. Een gebruikersvriendelijke toegang
tot methodieken en evaluaties is gewenst, zowel voor de beleidsontwikkeling als de
uitvoeringspraktijk. Vandaar dat Stichting Alexander en het Verwey-Jonker Instituut samen
een Toolkit Jongerenparticipatie Gemeenten ontwikkelen. Het project wordt mede mogelijk
gemaakt door het ZonMw-programma “Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin”.

Wat willen we bereiken?

Met de Toolkit Jongerenparticipatie Gemeenten willen we een actuele, toegankelijke en voor de
praktijk bruikbare, coherente, landelijke bundeling van expertise bereiken. Zo kunnen we kennis,
vaardigheden en houding rondom beleid en uitvoeringspraktijk van jongerenparticipatie versterken
en verankeren. Dit wordt vormgegeven in een Toolkit werkboek. Via de website (www.be-involved.nl)
komt er ook een virtuele Toolkit beschikbaar.
De Toolkit onderscheidt zich van de al eerder gepubliceerde producten over jeugdparticipatie.
Hier gaat het om actuele, praktische richtlijnen voor gemeenten, jongeren en uitvoerende
professionals. In de toolkit vindt u onder andere informatie over en wet en regelgeving, maar
ook praktijkvoorbeelden en verschillende participatieve onderzoeksmethoden zoals flying teams
en junior creatieteams. De Toolkit geeft houvast over hoe zij de juridische, educatieve en
beleidsmatige aspecten van jongerenparticipatie op een systematische wijze in de praktijk kunnen
brengen. Uiteindelijk willen we toewerken naar een landelijke kennis- en -infrastructuur voor
jeugdparticipatie.

Hoe gaan we dit doen?

Stichting Alexander ontwikkelt de Toolkit met medewerking van het Verwey-Jonker Instituut, in
samenwerking met drie doelgroepen: lokale bestuurders (stuurgroep Be Involved), professionals
(jongerenwerkers) en jongeren. Het traject is al gestart en bestaat uit drie fasen, die deels parallel
lopen.
Fase:
Draagvlak en support van de doelgroepen Fase: Inzicht en overzicht
Fase:
Presentatie en borging

Wilt u meewerken?

Wij zijn altijd op zoek naar lokale bestuurders en professionals die het interessant vinden om mee te
praten en te denken over de Toolkit. Als u hiervoor openstaat of als u vragen heeft, neem dan contact
op met:
Jody Bauer, projectleider, Stichting Alexander
telefoon : 020 - 626 39 29
e-mail : bauer@st-alexander.nl
De Toolkit Jongerenparticipatie is onderdeel van Be Involved. Be Involved is de verzamelnaam van verschillende
instrumenten ter bevordering van jeugdparticipatie in gemeenten. Het is een initiatief en product van Stichting
Alexander en het Verwey-Jonker Instituut.
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