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In 11 stappen jongeren 
op een effectieve manier 

laten meedenken
een samenwerking tussen NJR en JOGG

In 2020 en 2021 kwamen verschillende JOGG-regisseurs en het NJR Expertisebureau bij elkaar. Samen hebben zij 
onderzocht waarom het op een effectieve manier betrekken van jongeren bij de JOGG-aanpak soms als lastig 
ervaren wordt. Daarnaast is gekeken hoe JOGG-gemeenten hierbij beter op weg geholpen kunnen worden. Op 
basis van deze inzichten is dit stappenplan ontwikkeld.

Dit stappenplan biedt handvatten om aan de slag te gaan met het effectief bevragen van jongeren. Want de 
stem van jongeren meer meenemen in jouw werkzaamheden, hoe begin je daareigenlijk mee? Hoe pak je dat 
concreet aan en hoe zorg je ervoor dat je ook daadwerkelijk wat met de input kan?

Met behulp van de verschillende fases zoals hieronder beschreven, krijg je hier stap voor stap meer grip op. Deze 
visual is bedoeld om het proces inzichtelijker te maken, en je handvatten te geven om gewoon aan de slag te gaan. 
Natuurlijk bepaal je zelf hoe je daar invulling aan geeft, passend bij jouw behoeften en ervaring.

Tot slot, super dat jij aan de slag gaat om jongeren (meer) te betrekken bij je werk. De eerste stap heb je met het 
openen van dit plan al gezet, en bedenk: met een open mind, wat nieuwsgierigheid en een portie lef kom je al een 
heel eind!

Overzicht stappenplan

Fase I: Oriëntatiefase
Stap 1: Breng de doelstelling van het initiatief duidelijk in beeld
Stap 2: Beargumenteer waarom je input van jongeren wil
Stap 3: Bedenk welke jongeren je wil betrekken
Stap 4: Bepaal op welke manier je jongeren een rol wil geven

Fase II: Voorbereidingsfase
Stap 5: Formuleer de (verschillende) verwachtingen
Stap 6: Bedenk wat jongeren voor hun bijdrage terugkrijgen
Stap 7: Breng de kaders en spelregels in beeld

Fase III: Uitvoeringsfase
Stap 8: Prikkel de jongeren (en jezelf) met creatieve brainstormtechnieken
Stap 9: Beoordeel gezamenlijk de haalbaarheid en prioritering van de input
Stap 10: Verschaf duidelijkheid over de vervolgstappen

Fase IV: Afrondingsfase
Stap 11: Terugkoppeling en mogelijk vervolg

Begin met het maken van een inventarisatie:

• Waarom wordt dit initiatief opgezet? Vanuit welke behoefte    
 is dit ontstaan, voor wie?
•  Wat is de doelstelling, is deze al geformuleerd?
•  Wat zijn de eisen waaraan het project moet voldoen? Denk
 aan vooraf bepaalde deadlines, budget, etc.
•  Hoe wordt achteraf bepaald of het een succes is, en door wie?
•  Zijn er andere belanghebbenden (bijv. opdrachtgever, andere
 stakeholders), en wat zijn hun belangen of voorwaarden?

Resultaat:
Duidelijkheid over de verwachtingen vooraf, en een heldere doelstel-
ling. Bijvoorbeeld: “Het idee moet bijdragen aan doel x”.

Ga op zoek naar een
buddy waarmee je dit

stappenplan samen kunt
doorlopen. Dat kan een

collega zijn, of iemand uit een 
andere organisatie. Nieuwe 

dingen proberen is soms lastig 
(en vaak ook leuk), des te 

fijner om dat met iemand te 
delen.

Om de bijdrage van jongeren volledig tot 
zijn recht te laten komen, is het belangrijk 
om duidelijk te krijgen waarom je   
jongeren hierop zou willen bevragen. 

Ook het vooraf concreet benoemen wat 
volgens jou de meerwaarde van 
jongerenparticipatie is, helpt om het 
traject op de meest effectieve manier in
te richten. 

Daarnaast maak je op deze manier 
inzichtelijk waarom jij bereid bent om 
(extra) moeite te doen om deze groep te 
betrekken bij jouw werkzaamheden.

1. Bedenk wat jongeren volgens jou zouden kunnen bijdragen, 
bijvoorbeeld door de volgende vragen te beantwoorden:

o  Welke kennis, inzichten of ideeën kunnen jongeren inbrengen 
 die nu nog niet in huis is?
o  Hoe kan de input van jongeren de slagingskans van het traject 
 vergroten?
o  Waarom zouden jongeren zelf willen meedenken bij dit initiatief?

2. Op basis van deze antwoorden formuleer je vervolgens een concre-
te motivatie voor hetbetrekken van jongeren en de beoogde meer-
waarde voor alle betrokkenen.

Resultaat:
Je kunt in maximaal 3 korte zinnen uitleggen waarom jij (evt. samen met 
jouw collega’s) je gaat inzetten om jongeren te betrekken.

Loop je vast in het
écht bedenken waarom?

Benader een collega tijdens een
(digitaal) koffiekwartiertje en 

vraag om hulp. Leg uit waar je mee 
bezig bent, en stel elkaar 5x de 

vraag: waarom?

Voorbeeld: “waarom wil je jongeren
betrekken?” “Omdat jongeren een

nieuw perspectief kunnen brengen.”
Waarom kunnen jongeren een

nieuw perspectief 
brengen? … etc.

Bedenk welke jongeren 

je wil betrekken

‘Jongeren’ als doelgroep is natuurlijk een vrij algemeen begrip. Je hebt
jongeren van verschillende leeftijden, met verschillende interesses, talenten,
motivaties en diverse leefwerelden. Bij elke doelgroep past weer een net iets
andere aanpak. Hoe beter jouw aanpak aansluit op de doelgroep, hoe beter
(en concreter) het resultaat. Daarom ga je in deze stap je doelgroep
specificeren.

Breng in kaart welke jongeren een belang hebben om betrokken te 
worden bij dit traject. Dit kun je doen aan de hand van de volgende 
vragen:

- Welke jongeren zouden kunnen bijdragen aan dit initiatief?*
-  Welke leeftijd hebben ze?
-  Waar gaan ze naar school?
-  Wat doen ze in hun vrije tijd?
-  Wat vinden ze belangrijk?

* Door je te verplaatsen in hun leefwereld, wordt het makkelijker om 
verschillende doelgroepen onder jongeren te onderscheiden. Daarnaast ga 
je zien dat er diverse professionals zijn die dichtbij jongeren staan. Bijvoor-
beeld docenten, jongerenwerkers, en sportcoaches. Samenwerking met 
deze sleutelfiguren is vaak essentieel om een bepaalde doelgroep te berei-
ken.

Na het beantwoorden van bovenstaande vragen, heb je de doelgroep al 
aardig geconcretiseerd. Om echt tot de kern te komen stel je jezelf vervol-
gens de controlevraag: Waarom zouden juist deze jongeren betrokken 
willen zijn bij dit initiatief?

Waar begin je met het werven van jongeren?
Onderzoek welke bestaande structuren (zoals jongerenwerkorganisaties, 
vrijwilligersorganisaties, scholen of sportclubs) en sleutelfiguren (zoals 
jongerenwerkers, docenten of straatcoaches) al in nauw contact staan met 
de jongeren die jij wil betrekken. Samenwerking met deze sleutelfiguren is 
vaak essentieel om een bepaalde doelgroep te bereiken én te werven voor 
het traject. Sleutelfiguren hebben al een vertrouwensband met de jongeren 
en kunnen jongeren direct benaderen, dus jongeren zullen dan eerder mee-
doen aan het traject. Werving via persoonlijke contacten levert vaak de 
hoogste response op. Dit kan worden aangevuld met een oproep via social 
media en/of andere communicatie uitingen. Let op: doorloop stap 5, 6, en 7 
voordat je jongeren uitnodigt om deel te nemen!

Resultaat:
Een specifieke doelgroep, die aansluit bij het initiatief.

Tip
Ontwikkel

verschillende persona’s:
welke jongere zou kunnen

bijdrage aan dit initiatief? Wat
denkt diegene, wat wil diegene
en wat doet diegene? Waarom

zou deze jongere willen 
bijdragen? Je kan

gebruik maken van 
dit voorbeeld.

Jongeren betrekken is geen kwestie van een ‘quick fix’. Om dit goed aan te pakken helpt het om 
scherp te krijgen wat je hier precies mee bedoelt. Er bestaat onderscheid in de mate van participatie 
– variërend van jongeren informeren tot hen volledig laten beslissen. Ook hierbij geldt, bij elke mate 
van betrokkenheid past een specifieke aanpak. Er bestaat dus geen 
standaard ‘beste’ manier van participatie, het is vooral belangrijk dat het aansluit bij behoefte van 
alle betrokkenen.

1. Bepaal het startpunt:

• Waarover kunnen jongeren hun mening laten horen? Ben je op zoek naar input voor een
 nieuw projectplan, of ben je juist benieuwd naar de mening of een bestaand concept?
• Bepaal de mate van participatie: wil je jongeren laten meebeslissen? Of
 ben je op zoek naar advies vanuit jongeren? Let op: er is wat ons betreft geen hiërarchie in
 de mate van participatie, beide opties kunnen interessante perspectieven opleveren. Kijk
 vooral naar welke aanpak het beste past bij de context van jouw eigen project.

2. Stel een passende werkwijze vast. Denk hierbij aan:

• De vorm die je wilt toepassen
 - Nodig je jongeren uit voor een brainstormsessie, kom je tijdens een (gast)les bij ze
  langs in de klas?
• Het aantal jongeren dat je wil betrekken
 - Wil je veel jongeren wat algemener bevragen, of wil je een kleinere groep echt 
  gedegen bevragen?
• De tijdsinvestering die daarvoor nodig is
 - Hoeveel tijdsinzet kan je logischerwijs van deze specifieke doelgroep verwachten?

Hier vind je
meer toelichting op

verschillende vormen
van participatie, de

participatieladder en
handige voorbeelden.

Gelijkwaardig samenwerken begint met verwachtingsmanagement. In de oriëntatiefase heb je stilgestaan 
bij de ‘waarom’ van dit initiatief, nu ga je concreet bepalen wat je verwacht van de jongeren, en wat zij              
logischerwijs van jou kunnen verwachten.

Tijdens de vorige stappen heeft zich qua verwachtingen vast het een en ander gevormd in je hoofd. Tijd om 
het op een rijtje te zetten en concreet te benoemen:
• Wat kan jij bieden?
• Wie zijn er (nog meer) betrokken in de verschillende fases?
• Wat verwacht jij van de jongeren?
• Wat kunnen de jongeren sowieso niet van jou verwachten?

Resultaat:
Duidelijke verwachtingen en een heldere rolverdeling, waar alle betrokkenen van op de hoogte zijn.

Gebruik deze
inzichten voor je

verdere samenwerking.
Het werkt vaak inspirerend

en drempelverlagend om
dit vooraf openlijk te

bespreken en te checken
bij elkaar.

Benoem wat jongeren voor 

hun bijdrage terugkrijgen

Terwijl het voor het proces en de organisatie goed is om de meerwaarde 
van jongerenperspectief te benoemen, is dit natuurlijk voor jongeren zelf 
ook relevant: what’s in it for them? Ook geldt voor iedereen – jong en oud 
– dat je altijd een eigen afweging maakt waar je tijd aan wil en kan                        
besteden. Daarom ga je in deze stap benoemen wat het jongeren zélf 
oplevert om betrokken te zijn.

Natuurlijk is het voor jongeren fijn dat ze kunnen meedenken over iets wat 
henzelf aangaat, maar daarnaast wil je natuurlijk dat hun tijd, inzet en 
ideeën ook echt erkend en gewaardeerd worden.

1. Zorg dat jongeren zich serieus genomen voelen, Door de bijdrage van 
jongeren als volwaardig te erkennen, vermijd je dat hun input als vrijblij-
vend wordt gezien. Benoem vooraf waarom hun input belangrijk (of 
misschien wel noodzakelijk) is, en welke stappen je gaat nemen om de 
input verder te brengen.

2. Regel een passende beloning, Bijvoorbeeld reiskostenvergoeding, maar 
denk ook aan andere vormen van waardering zoals een lekkere lunch 
(voor/na een bijeenkomst), of een inkijkje op een plek waar ze normaal 
niet komen.

3. Wat levert het jongeren nog meer op?
Ga opzoek naar manieren om de intrinsieke motivatie aan te boren. Som-
mige jongeren vinden het leuk en belangrijk om hun vaardigheden verder 
aan te scherpen, anderen worden enthousiast van het ontmoeten van 
nieuwe, interessante mensen. Soms is een certificaat van deelname een 
belangrijke voorwaarde.

De laatste vraag in deze stap is:
Wat wordt er van jongeren verwacht, en is dit in balans met wat ze ervoor
terug krijgen?

Resultaat:
Je weet duidelijk wat je jongeren te bieden hebt, en dit staat in verhou-
ding tot wat er van ze verwacht wordt.

Tip
Jongeren

hebben verschillende
redenen om deel te nemen

aan een initiatief. Lees hier ons
onderzoek naar de verschillende
motivaties van jongeren om zich

vrijwillig in te zetten.

En vraag het eens aan jongeren 
zelf! Wat is belangrijk voor ze, 

wanneer zouden ze ergens wel of 
juist niet aan willen meedoen?

Om jongeren op een betekenisvolle manier te betrekken, is het cruciaal
om bestaande kaders en beperkingen in kaart te brengen. Zo is het voor
alle betrokkenen duidelijk wat het speelveld is, binnen welke kaders zij
hun input en ideeën kunnen inbrengen.

Loop je even vast in
het opstellen van een

kader? Schrijf dan de 6 meest
onhaalbare dingen op die je je

kunt bedenken. Vervolgens 
probeer je elk antwoord om te 
draaien naar een voorwaarde 

waar nieuwe ideeën aan 
moeten voldoen, voilà: daar is 

je kader!

Begin met het opstellen van een lijst van alle factoren die de
haalbaarheid en uitvoerbaarheid van nieuwe ideeën en inzichten
bepalen. Dan kun je denken aan:

-  Beschikbare budget
-  Mogelijke tijdlijn en vaststaande deadlines
-  Uitvoeringsafspraken (waar, voor wie?)
-  Belangen van andere betrokken partijen
-  Beschikbare capaciteit
-  In een bepaalde omgeving (bijv. thuis, op school, buurt, vrije tijd)

Resultaat:
Een duidelijk afgestemd kader waarbinnen jongeren input kunnen 
geven.

Dit is een cruciale stap voor het proces, 
omdat het succesvol doorlopen van dit
stappenplan valt of staat met deze 
fase. Middels voorgaande stappen is er
een basis gelegd voor betekenisvol 
werken met jongeren. Met deze stap 
doe je recht aan de gegeven input, en 
neem je de betrokken jongeren écht 
serieus.

 Hou de jongeren op de hoogte
 van het proces;
 Geef uitleg over de procedures  
 of de stappen die ondernomen
 moeten worden;
 Zorg voor een duidelijke terug
 koppeling van de resultaten;
 Wees eerlijk, ook als iets achter-
 af onmogelijk blijkt of onver-
 wacht vertraging oploopt

Prikkel de jongeren (en jezelf) met brainstormtechnieken 

Om echt tot bruikbare input te komen, heb 
je een omgeving nodig waarbinnen crea-
tieve ideeën worden gestimuleerd. Door 
met bewust gekozen methodes en tech-
nieken aan de slag te gaan haal je de 
meest creatieve input uit de deelnemers, 
wat het resultaat enkel ten goede zal 
komen.

 Kom binnen de gestelde kaders tot een vraag(stuk) waarbinnen  
 de jongeren kunnen meedenken. Werk met een thematische 
 focus (voorbeeld: water drinken stimuleren) of vanuit een spe- 
 fifieke behoefte (voorbeeld: hoe richten we deze ruimte nuttig 
 in?).
 Durf te experimenteren met verschillende werkvormen, creatieve
 denkopdrachten of ongebruikelijke vraagstellingen.
 Zorg dat iedereen de tijd en ruimte krijgt om zijn/haar input te
 geven, en plan hier voldoende tijd voor in.
 Denk tot slot ook na hoe je de input gaat verzamelen (notuleren,
 video-opname, etc) en of je daar hulp bij nodig hebt.

Resultaat:
Een hele berg nieuwe ideeën en frisse inzichten.

Op zoek naar
inspiratie voor leuke,

inspirerende werkvormen?
Google is your friend! Zoek 

maar eens op "creatieve 
brainstormmethodes" en je 

zult versteld staan hoe veel je 
zult vinden. Als je liever

wat ‘kant en klare tips’ wilt, 
klik dan hier voor een lijstje 

met tips die NJR zelf veel 
gebruikt.Tip

Beoordeel gezamenlijk de haalbaarheid 

en prioritering van de input

Bij brainstormen en nieuwe ideeën verzamelen geldt in eerste instantie: kwantiteit boven kwaliteit. 
Maar om echt tot bruikbare input te komen moet je ook keuzes durven maken. Door dit ook met 
jongeren samen te doen geef je ze eigenaarschap over het proces, en behoud je draagvlak voor de 
verdere uitwerking.

Voor (visuele)
voorbeelden hoe je dit

onderdeel vorm kan geven,
neem vooral een kijkje op 

Miro.  Dit (Engelstalige) plat-
form is gericht op online 
samenwerking, maar zit 

boordevol met
handige werkvormen en

trucjes die offline
ook hartstikke van

pas komen.

 Laat de jongeren hun ingebrachte ideeën zelf categoriseren; bijvoorbeeld op 
 haalbaar/niet haalbaar, origineel/niet origineel

 Je kunt de jongeren ook in groepjes de ideeën laten analyseren op haalbaarheid (hoelang
 duurt het: 1 week, 1 maand, 6 maanden), wat kost het: € 100, € 1000, € 5000), etc.

 Werken met een matrix, waarbij de y-as de ideeën op haalbaarheid toetst, en de x-as op
 originaliteit. Door verschillende suggesties in de schaal op te nemen, creëer je een duidelijk
 overzicht van de input die het meest innovatief én haalbaar lijkt.

 Gezamenlijk stemmen via de songfestivalmethode: iedereen verdeelt 1, 3, 5 punten over de
 beste, meest kansrijke ideeën, waarbij ze 5 punten kunnen geven aan het idee dat ze het
 beste vinden, 3 punten voor het één na beste idee en 1 punt voor het tweede na beste idee.

Resultaat:
Een inventarisatie van de ideeën met het meeste draagvlak

Stap 10 Verschaf duidelijkheid over het vervolgproject

Waarom deze stap?

Hoe doe je dit?

De jongeren zijn gehoord, er zijn interessante ideeën 
bedacht of nieuwe inzichten gedeeld vanuit een nieuw 
perspectief. Wat nu? Voor jongeren is het heel belangrijk 
om te weten wat er met hun input wordt gedaan. Wat zijn 
de vervolgstappen, hoelang duurt dit ongeveer? Geef 
jongeren duidelijkheid en wees eerlijk en realistisch.

Geef duidelijkheid en wees realistisch over de volgende
zaken:

 Wat ga je met de input doen, wat gaat er nu 
 concreet gebeuren?
 Welke stappen ga je ondernemen, en kunnen 
 jongeren hier een rol in vervullen?
 Welke andere partijen of personen zullen worden  
 betrokken in de verdere stappen?
 Wanneer kunnen de jongeren een terugkoppeling
 verwachten?

Resultaat:
Een concreet overzicht van de vervolgprocedure.

colofon
Ontwikkeld door NJR in samenwerking met JOGG. 
Vragen of meer info? Expertisebureau@njr.nl
Vormgeving: Tom van Hummel

https://www.njr.nl/documents/239/Stap_3_-_tip_gebruik_een_persona.pdf
https://www.njr.nl/nl/verhalen/participatievormen/
https://www.njr.nl/nl/verhalen/onderzoeksverslag-mdt/
https://www.njr.nl/documents/240/Stap_8_-_NJR_expertisebureau_brainstormtechnieken.pdf
https://miro.com/templates/2x2-prioritization-matrix/

