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De kracht van Community Heroes 070 | Stichting READY

Bij READY geloven we dat iedereen talent heeft en er toe doet. Eén van de projecten van READY 
is Community Heroes 070. 8 teams van jongeren proberen in 20 weken tijd zoveel mogelijk impact 
te maken door activiteiten te organiseren in hun eigen stadsdeel. En dat werkt! In deze workshop 
nemen jongeren van Community Heroes 070 je mee in hun ervaring en geven tips over hoe je 
jongeren kunt bereiken en empoweren om hun talent in te zetten en impact te maken.

Workshopronde 1: 13:30 – 14:45

The Flower of Participation: hoe maak je jongerenparticipatie écht betekenisvol? | 
CHOICE for Youth and Sexuality

Tijdens deze workshop ga je aan de slag met de ‘Flower of Participation’, een tool die is 
ontwikkeld door jonge professionals en vrijwilligers van CHOICE. Door middel van deze tool 
ontdek je de verschillende vormen van participatie, de belangrijkste elementen van betekenisvolle 
jongerenparticipatie, en wat er nodig is om jongerenparticipatie te laten groeien en bloeien. 
Daarnaast ga je zelf met de tool aan de slag om zo jouw eigen organisatie onder de loep te 
nemen.

“Nothing about us without us!” Hoe betrek je jongeren met een chronische 
aandoening bij beleid en bedrijfsvoering? | Jongerenpanel Zorg én Perspectief (FNO)

In Nederland hebben ruim 1,3 miljoen jongeren een chronische aandoening. Toch werden zij 
nauwelijks gehoord door politici, beleidsmakers of andere belanghebbenden. Daar heeft 
het Jongerenpanel ZéP, bestaande uit een groep van twintig jongeren, de afgelopen jaren 
verandering in gebracht. Hoe jij jongeren (met een chronische aandoening) beter kan betrekken in 
jouw organisatie en wat de meerwaarde hiervan is? Daar VER_tellen wij je tijdens deze workshop 
meer over!

Equal from the start: Aanbesteden met jongeren | LOC Jeugd, U2BHeard, NJR

Twaalf enthousiaste jongeren met ervaring in de jeugdzorg vormden het afgelopen jaar de 
‘jongerenontwikkelgroep’. Een diverse groep jongeren die samen met de gemeente Utrecht 
hebben verkend hoe zij een rol konden spelen in de inkoop van de aanvullende zorg voor jeugd. 
Samen hebben zij geleerd hoe de stem van jongeren op een passende en structurele manier 
betrokken kan worden in een proces van dialooggesprekken, de uiteindelijke beoordeling en de 
monitoring na afloop van de inkoop. Vandaag nemen de jongeren van de ontwikkelgroep je mee 
in hun verhaal. Op interactieve wijze zullen zij je laten proeven aan wat het betekent om jongeren 
echt als gelijkwaardige partner te betrekken in een complex proces.

De Jeugdhulp verbeteren! | JONG doet mee!, Youz en ExpEx 

In deze workshop laten we zien hoe je signalen van jongeren kan oppakken om de jeugdhulp 
te transformeren aan de hand van ons onderzoek met de Haagse Jeugdombudsman naar de 
overgang van 18- naar 18+. Ook aan de hand van het signaal dat meer jongeren 
zelfmoord pleegden en dat hulpverleners vaak niet goed om konden gaan met 
zelfbeschadiging en suïcidaal gedrag van jongeren.



Youth centered design: co-creëren met jongeren | Ministerie VWS, OCW en SZW, NJR, 
NOV en ZonMw

Maatschappelijke diensttijd (MDT) is vrijwillig. Het succes ligt in handen van de jongeren die 
eraan meedoen en organisaties die MDT-trajecten aanbieden. Wij nemen je mee hoe jongeren 
vanaf moment één betrokken zijn geweest en hoe dit MDT gevormd heeft. In een workshop gaan 
we met elkaar onderzoeken hoe je kunt gaan co-creëren met jongeren, zodat ook jouw project de 
voordelen ervaart die wij ervaren.

VER_duurzaam de Toekomst met de Jonge Klimaatbeweging | 
Jonge Klimaatbeweging

In de Jonge Klimaatagenda beschrijft de Jonge Klimaatbeweging, ondersteund door meer dan 
100.000 verdeeld over 75 jongerenorganisaties, de ideale duurzame toekomst voor 2050. Met de 
patroon doorbrekende concepten, creatieve ideeën en ambitieuze doelstellingen verkregen uit 
onze achterban beschrijven wij hoe wij eten, wonen, werken, reizen en leren in 2050! Dat is de stip 
op de horizon. In deze workshop ga jij actief aan de slag met de Jonge Klimaatagenda en ontdek 
je mogelijkheden om deze te integreren in het beleid van vandaag voor een duurzame toekomst 
van morgen.

Workshopronde 2: 15:15 – 16:30

De online schatkamer (met wat jongeren bezighoudt) | Stichting De Kindertelefoon

De Kindertelefoon is dé plek in Nederland waar kinderen en jongeren in grote getale anoniem en 
uit eigen beweging met elkaar en met onze (veelal jonge) vrijwilligers praten over alles praten. 
Wij gaan deze informatie analyseren en hieruit signalen destilleren die we terug gaan geven aan 
de maatschappij. Op deze manier geven wij jongeren letterlijk een stem. Tijdens deze workshop 
nemen wij je mee naar onze schatkamer, horen we graag wat voor jouw werk relevant is en gaan 
we met jou op zoek naar manieren waarop wij deze informatie het beste voor u beschikbaar 
kunnen stellen.

Jongerenwerk 3.0 | Young Amsterdam

Young Amsterdam is een actief jongerenplatform in Amsterdam en bieden jongeren tussen de 15 
en 27 jaar uit de buurt, de mogelijkheden om hun talent te ontwikkelen en anderen te inspireren 
door middel van events, debatten en creative meetings. Ben jij benieuwd naar de succesfactoren 
achter onze aanpak op wijkniveau en wil je brainstormen over het jongerenwerk 
van de toekomst, kom dan naar onze workshop!

Speaking Minds: Jongerenparticipatie is geen crashdieet! | Save the Children

Bij Speaking Minds krijgen jongeren een actieve stem in het lokale beleid. De gemeente
hoort wat er leeft bij jongeren van het MBO, VMBO of praktijkonderwijs. De jongeren maken
kennis met de lokale- en landelijke politiek, leren zich uit te spreken, hun mening te geven en
voor zichzelf op te komen. Zij zijn de ‘Speaking Minds’. We zullen vooral met jullie het gesprek
aangaan over armoede, schulden, jongerenparticipatie en de do’s en don’ts om het succesvol
te maken. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat jongerenparticipatie een gewoonte
wordt in onze manier van werken en geen crashdieet. Ervaar het zelf!



Jouw stem is belangrijk! | Wij zijn Spraakmakers

In Nederland hebben ruim 1,3 miljoen jongeren een chronische aandoening. Toch werden zij 
nauwelijks gehoord door politici, beleidsmakers of andere belanghebbenden. Daar heeft 
het Jongerenpanel ZéP, bestaande uit een groep van twintig jongeren, de afgelopen jaren 
verandering in gebracht. Hoe jij jongeren (met een chronische aandoening) beter kan betrekken in 
jouw organisatie en wat de meerwaarde hiervan is? Daar VER_tellen wij je tijdens deze workshop 
meer over!

Peer-to-peer-to-peer: het succes achter het Nationaal Jeugddebat | 
NJR Nationaal Jeugddebat

Al 25 jaar zorgt het Nationaal Jeugddebat dat jongeren hun ongezouten mening kunnen geven 
over de plannen van lokale en landelijke politici. De drijvende kracht achter het Nationaal 
Jeugddebat zijn de procesbegeleiders. Zij laten zien dat elke jongere kan debatteren en ze 
motiveren als echte rolmodellen andere jongeren om in zichzelf te geloven en hun talent te 
ontdekken. Wie anders dan de procesbegeleiders zelf kunnen je beter vertellen hoe deze peer-to 
peer-to-peer methode werkt en waarom deze al zoveel jaren succesvol is.

Filosofisch Café | NJR Hoofdzaken

Filosofie is een manier van kijken naar de wereld. Bevragen wat vanzelfsprekend lijkt. Experts van 
Hoofdzaken gaan met elkaar en met u de vanzelfsprekendheden van jongerenparticipatie aan de 
kaak stellen. Wanneer hebben we behoefte aan welke vorm en met wie? Wanneer is iets ook écht 
participatie? Wat maakt het betekenisvol? Ga jij samen met ons in gesprek over de vragen, 
dilemma’s en taboes die om de hoek komen kijken met het betrekken van jongeren? 
Dan zet je al een stap in de betekenisvolle richting!

Beren op de weg naar effectieve jongerenparticipatie in gemeenten | Gemeente 
Alkmaar, Movisie, NJI

Als gemeenten aan de slag willen met jongerenparticipatie en hen willen betrekken bij  beleid en 
uitvoering, maar er is nog niks (geregeld), waar begin je dan en hoe doe je dat?  Uit het project 
Living Labs Jongerenbetrokkenheid van Movisie en NJi blijkt dat het soms nog hard werken is 
tussen wens en werkelijkheid. Hoe hebben ze het gedaan, waar zat de energie, wat was nodig 
en wat zouden ze anders doen. Vanuit betrokken jongeren horen we ook wat het hen heeft 
gebracht.  

De stem van jongeren in het subsidieproces | ZonMw

Participatie van jongeren in onderzoek is niet altijd vanzelfsprekend geweest. Als 
onderzoeksfinancierder hebben wij jongeren (en ouders) een stem gegeven in onze programma’s 
én bij het beoordelen van de subsidieaanvragen. Je hoort onze belangrijkste lessen. We gaan 
hiervoor in gesprek met jongeren die in onze programmacommissies zitten of hebben gezeten. Zij 
vertellen hoe ze het vinden of vonden om onderdeel te zijn van onze commissies en daarin hun 
mening te geven.  


