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Inleiding

		WAT IS YOUTH EXPLORER?
Youth Explorer was een driedaagse uitwisseling tussen Vlaamse en Noorse jongeren van de Buskerud regio van 15 tot
20 jaar. Dit project kaderde in een internationale samenwerking tussen Vlaanderen en Buskerud over de mobiliteit van
de toekomst. Het opzet was dat jongeren via ervaringsleren en uitwisseling hun eigen standpunten vormgaven rond
duurzaamheid en hierover met beleidsmakers in dialoog gingen. Het project kwam tot stand met middelen van Erasmus+.
		WAT IS HET DOEL VAN DEZE PUBLICATIE?
Youth Explorer kan tellen als innovatief project om jongerenparticipatie vorm te geven op een laagdrempelige, leuke en
effectieve manier. In deze publicatie doen we de methodiek van Youth Explorer uit de doeken en willen we (lokale) besturen inspireren om ook zo’n beleidsparticipatief project op poten te zetten met jongeren. We doen dit aan de hand van
tal van voorbeelden van Youth Explorer zelf. Zo leggen we Youth Explorer uit als methodiek om drie dagen met jongeren
aan de slag te gaan rond een beleidsthema. De uitkomsten van Youth Explorer zetten we er als inspiratie bij.
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Jongerenparticipatie in een notendop

		WAT IS KWALITEITSVOLLE JONGERENPARTICIPATIE?
Er bestaat niet iets als ‘de ideale participatie-tool’. Er zijn wel enkele principes die duidelijk moeten zijn om aan kwaliteitsvolle jongerenparticipatie te doen.
1.
2.
3.

Zorg dat je voor jezelf duidelijk weet waarom je aan jongerenparticipatie doet.
Zorg dat de participanten weten waar hun inspraak begint en eindigt. Wat is het mandaat van de participanten?
Koppel nadien terug naar de participanten. Wat is er gedaan met hun input? Geef feedback.

Op deze 3 vragen moet je een helder antwoord kunnen bieden en eigenlijk heb je dan reeds de basis van je participatieproces. Zorg dat dit proces voor elke betrokken partner duidelijk is.
		WAAROM IS JONGERENPARTICIPATIE BELANGRIJK?
Er zijn 1000 redenen om aan jongerenparticipatie te doen. Gaande van ‘het moet van de overheid’ tot ‘ik geloof dat de
uiteindelijke (beleids)beslissing beter zal zijn als ze tot stand kwam met jongeren zelf’.
Er is wel een duidelijk verschil in jongerenparticipatie als ‘doel’ of als ‘middel’.
1.
Jongerenparticipatie als DOEL
In dit geval is jongeren participatief aan de slag laten gaan, kritische burgerschap bekomen, de jongeren zich laten
ontwikkelen je grootste doel. De focus ligt dus intern bij de jongeren zelf en minder bij het resultaat. Je vorm zal van die
aard zijn dat de jongeren zoveel mogelijk kunnen experimenteren en zelf aanbrengen. Evaluatie van hun eigen handelen
staat centraal in de feedback. “Wat haalde ik er uit?”

2.
Jongerenparticipatie als MIDDEL
In dit geval is het resultaat je grootste doel. Je wil kwalitatieve input van je jongeren. Je eindresultaat moet beter zijn
doordat je jongeren betrekt. Meestal is de vorm van je eindresultaat of het kader waarbinnen de participatie loopt
meer afgebakend. Wat de jongeren zelf leren is minder relevant dan wat de output, het advies van hen is. Evaluatie
van de kwaliteit van het advies en het eindresultaat staan centraal in de feedback.
Uiteraard is elk jongerenparticipatieproces een combinatie van de twee samen. Binnen beleidsparticipatie van jongeren zijn voor ons de belangrijkste redenen om aan jongerenparticipatie te doen:
Het recht op participatie is een kinderrecht.
Beleid dat impact heeft op kinderen en jongeren is beter als het gemaakt is met kinderen en jongeren
Veel kinderen en jongeren betrekken bij de tot stand komen van beleid, zorgt voor meer kritische burgers die
onze samenleving vorm geven.
		HET IN HART UIT MODEL VAN DE VLAAMSE JEUGDRAAD
De Vlaamse Jeugdraad werkt met hun IN HART UIT model. Een eenvoudig stappenplan voor kwaliteitsvolle beleidsparticipatie van kinderen en jongeren.
Dit proces, gebruikt binnen de jeugdraad voor beleidsadvies aan de Vlaamse Overheid, duurt meestal anderhalf jaar.
Er wordt voor elke fase ruim de tijd genomen om de juiste stakeholders te betrekken, goed te discussiëren en te
debatteren en ten slotte met de resultaten kwalitatieve campagnes en lobbytrajecten op te zetten.
Anderhalf jaar om een traject van kwalitatieve beleidsparticipatie met kinderen en jongeren te doen is lang. Eén van
de meest gehoorde (drog)redenen om NIET aan beleidsparticipatie met jongeren te doen is dus veelal: ‘Het kost ons
te veel tijd’. Daarnaast is het ook zo dat anno 2020 verschillende jongeren liever intekenen op een kort, concreet engagement. Daarom experimenteerden we met Youth Explorer met een kort, intensief participatietraject voor jongeren.
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Youth Explorer: een methodiek om in drie dagen tot kwaliteitsvolle
jongerenparticipatie te komen

Aan de slag!
Eerst ga je op zoek naar jongeren uiteraard. Ga op zoek daar waar jongeren zijn. Je moet geen oproep in het gemeenteblaadje plaatsen of op een of andere website. Gebruik de sociale media waar de jongeren actief op zijn. Of ga de
pleintjes en verenigingen langs die in jouw gemeente of regio druk bezocht worden door de doelgroep die jij nodig hebt.
Voor het project Youth Explorer deden wij een oproep via Instagram waar we sponsoring op hebben gezet. Dit is goedkoper dan de gemiddelde advertentie in een streekkrant en bleek zeer efficiënt.
Concreet was het dus onze bedoeling om met Youth Explorer ons IN-HART-UIT model in 3 dagen uit te voeren en zo op
korte intensieve tijd advies van jongeren op beleidscases te krijgen.
		DAG 1: IN-FASE
Groepsbindende activiteiten
Uiteraard start je de samenkomst met enkele kennismakingsopdrachten en activiteiten.
Een simpele duo-voorstelling waarbij de deelnemers per twee elkaar voorstellen aan de hand van enkele vriendenboekvraagjes gekoppeld aan een verwachting van de drie dagen zal al veel doen.
Laat vervolgens de groepsleden hun buur aan de rest van de groep voorstellen. Zo praten ze al eens voor de grote
groep over iemand anders. Dit is belangrijk in een proces. De schroom om voor een groep te praten wordt kleiner omdat
het over iemand anders gaat.
Daarnaast kan je ook een ‘kennismakingsbingo’ doen. Je laat elke deelnemer op een invulblaadje vijf vragen invullen. Je
kan je ook laten inspireren door vriendenboekvraagjes. Neem vier ‘ontspannende’ vragen en misschien één inhoudelijke
vraag zoals ‘Wat is de hoofdreden waarom je je kandidaat stelde voor dit project?’
Vervolgens geef je het invulblaadje een tweede kolom per vraag waar ze de naam van een andere deelnemer moeten
schrijven die hetzelfde antwoordde als zijzelf. Ze moeten dus op zoek naar vijf matches. Aan de hand van kleine gesprekjes één op één leren ze zo elkaar kennen. Dit kan perfect tijdens het ontbijt of terwijl je wandelt van de verzamelplaats naar het eerste plaatsbezoek bijvoorbeeld.
Naar buiten! Bezoeken van inspirerende praktijken
Ga vooraf op zoek naar praktijkvoorbeelden gelinkt aan je beleidscasus waar je input voor wenst. Dit kan in naburig
gelegen gemeentes of steden. Maar ook in de privésector bijvoorbeeld. Tracht in je aanbod van praktijkbezoeken zo
gevarieerd mogelijk te zijn. Deze eerste dag moet je eigenlijk heel de dag op pad zijn en jongeren prikkelen.
In gesprek met kenners en doeners
Gebruik elke tijd nuttig voor gesprekken met betrokkenen. Dit kunnen experten zijn, maar ook stakeholders of inwoners/
gebruikers. Je kan dit doen terwijl je je verplaatst van bezoek A, naar bezoek B…
Een leuk methodiekje: Interview onderweg twee mensen die je tegenkomt, leg hen onze beleidsvraag voor en pols of zij
deze uitdaging ervaren en hoe zij daar naar kijken.

Tijdens het middagmaal kan je experten uitnodigen om te discussiëren over het topic of inspiratie bieden. Denk hierbij aan academici, praktijkwerkers, ambtenaren uit naburige gemeenten,… Of opnieuw inwoners of gebruikers. Elk
inzicht of gesprek levert een meerwaarde op.

Inspiratievolle voorbeelden van Youth Explorer:
Bezoek aan de Green Office van de Universiteit Gent
De Green Office is de bewaker van duurzaamheid van de Universiteit Gent, een belangrijke speler in de
stad die ook de thuis is van meer dan 40.000 studenten. Riet Van de Velde, coördinator van de Green
Office, presenteerde hun werk en sprak met de jongeren over de uitdagingen die ze ondervinden in het
duurzaam maken van de Universiteit Gent.
Digital solutions for sustainable development – Een workshop georganiseerd door Taxistop
Drie korte presentaties van experten aangevuld met rondetafel discussies
Project Mobilidata: Hoe kan ‘the Internet of Things’ mobiliteitsbeleving beïnvloeden en wat is de impact
van big data? Denk aan slimme verkeerslichten en zelfrijdende auto’s
Project Mobipunten: Een digitale kiosk in de stad die inwoners helpt om de snelste weg te vinden van A
naar B door het combineren van verschillende mobiliteitsopties.
Project Share.Vlaanderen: Een samenwerking tussen verschillende autodeelsystemen op één platform.
Duurzame projecten in de stad
De jongeren maken een keuze en trekken er in kleine groepjes met de fiets op uit.
De app MUV: Een app die via gamefication duurzame mobiliteit promoot en die de jongeren hier in een
testversie konden uitproberen.
Buurzame stroom: Een buurtnetwerk van hernieuwbare elektriciteit opgezet in een sociaal achtergestelde
wijk.
BEO velden in het Winter Circus: De site van het voormalige wintercircus in Gent wordt dé nieuwe
ontmoetingsplek in de stad. De heraanleg gebeurt op een duurzame manier.
Roof food: Een lokaal cateringbedrijfje dat haar groenten kweekt op het dak.
		

		

DAG 2: HART FASE

In groepjes aan de slag rond verschillende beleidscases waar we een oplossing voor zoeken.
In ons geval hadden we acht casussen waarrond we aan de slag gingen. Op kleinschaliger niveau kan je met één of
twee groepen werken. Vier tot acht jongeren per groep is ideaal. Daarnaast is voor deze dag een inspirerende binnen- en buitenruimte gewenst. Sluit de groep niet op in een vergaderzaal. Geef hen de ruimte om naast een vergaderzaal ook een terras, een park een plein, een taverne, … te gebruiken als werkruimte. Het komt hun inspiratie enkel
maar ten goede.
Aan het hoofd van elk groepje staat een ‘jongerencoach’ die het gesprek en de brainstorm via
verschillende stappen in goede banen leidt.
Dit kan ofwel een jongeren zijn die al wat ervaring in beleidsadviezen heeft, denk aan de jeugdraadvoorzitter. Maar
evengoed een ambtenaar die voeling heeft met participatie. Belangrijk is dat deze persoon de groep vrijheid kan geven, op tijd een spiegel kan voorhouden en de groep een duwtje kan geven als ze te lang in één stap blijven hangen.
Verschillende stappen
Om het resultaat te laten primeren op structuur, hebben wij ervoor gekozen geen timing op de stappen te plakken.
Elke groep weet dat ze anderhalve dag hebben om deze stappen allemaal af te ronden. Groep tot groep kunnen ze
kiezen voor meer of minder tijd voor een bepaalde stap. Dit maakte ook dat we in de algemene timing de vrijheid aan
de groepjes lieten om te pauzeren of te eten op het moment dat hun proces dit toeliet:
We weerhouden 5 stappen die we doorlopen, de eerste 4 zijn cruciaal, de 5de is eerder optioneel:
1) Brainstormen
2) Kies je focus
3) Verdiep je in je focus thema
4) Formuleer concreet advies
5) Maak een campagne
Experten ter beschikking om feedback te geven.
Op deze dag zijn hulplijnen en aftoetsmogelijkheden handig. Dit kunnen ambtenaren of beleidsmedewerkers zijn die
deze dag aangesproken of gebeld kunnen worden. Wij hadden er twee uitgenodigd om vlak bij ons te komen werken. Maar evengoed kan je een lijstje telefoonnummers voorzien van beleidsexperten, financieel experten, wetgevende experten, …. Zorg wel dat zij weten dat ze deze dag kunnen gebeld worden.
Een combinatie van de twee is het meest motiverend. Twee of drie experten ter plaatse. En een lijstje van telefonische hulplijnen.

Elkaars werk feedbacken
Naar het einde van de dag toe plan je een moment in waar de verschillend groepen aan elkaar voorstellen wat ze al
hebben. Zo kunnen de andere groepen feedback geven, maar oefen je ook al eens in het voorstellen van hun plan.
Indien er maar één groep is, nodig twee of drie buitenstaanders uit en laat hen feedback geven.

		

TER INSPIRATIE: DE 4 VLAAMSE CASES WAARMEE YOUTH EXPLORER AAN DE SLAG GING.

		
		
		
		
		
		
		

De Brugse voedselstrategie vertaald door en naar jongeren: Brugge heeft reeds heel veel geïnvesteerd in een lokale voedselstrategie en een lokaal netwerk geweven rond de speerpunten via het
zgn. Foodlab. Bereiken van jongeren is niet makkelijk: voeding is nochtans essentieel voor jong 		
en oud en dus een dagelijkse activiteit, waar vaak niet stilgestaan wordt bij de globale effecten van
ons voedselpatroon. We zouden het super vinden om jongeren mee te laten nadenken over hoe we
dit best aanpakken.

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Mobipunten, een kans om jongeren aan te zetten tot combimobiliteit om zo de afhankelijke van het
bezit van een eigen auto te verminderen? In Vlaanderen werd het nieuwe decreet ‘basisbereikbaar
heid’ begin juni in werking gesteld. Dit decreet behelst een hervorming van het openbaar vervoer
(De Lijn) en wilt mensen aanzetten tot combimobiliteit. Een belangrijke schakel daarbij zijn de
mobipunten als opstap- en overstaplocaties voor en tussen verschillende verplaatsingsmodi. Het
is de ambitie tegen 2022 meer dan 1000 mobipunten te installeren. Mobipunten worden dus een
belangrijk speerpunt voor de organisatie van de mobiliteit van de toekomst. Het lijkt ons erg relevant
met jongeren in dialoog te gaan om te kijken wat mobipunten voor hen kunnen betekenen. We
denken hierbij aan meer onafhankelijkheid en verplaatsingsmogelijkheden, stimuleren duurzame
verplaatsingen en rationeel mobiliteitskeuzes, etc.

		
		
		
		
		
		
		
		

Groene ruimte / voorzieningen voor jongeren (14-20 jaar): Het Agentschap voor Natuur en Bos wil
voor elk levensfase toegankelijke natuur voorzien. Zo hebben we geboortebossen, kleine wildernissen, speelbossen, kan je trouwen in het bos en eindigen doen we met natuurbegraafplaasten. Daar
naast is er ook veel verschillende infrastructuur voorzien voor fietsers, MTB’ers, (oriëntatie)lopers,
wandelaars, ruiters, hondenlosloopzone’s,… Maar voor jongeren tussen de 14 en de 20 jaar hebben
we geen specifiek aanbod, gewoon omdat we niet weten waarmee we hen kunnen plezieren. Zonder
input van de jongeren zelf hebben we geen goed beeld op de noden en behoeften van deze groep.
Als we een specifiek aanbod willen voorzien, dan is input onontbeerlijk.

		
		
		
		
		
		
		

WegWijs: Kinderen van 12 jaar komen véél meer voor in ongevalstatistieken, wellicht omdat ze dan
meer en verder beginnen te fietsen (naar de middelbare school). Uit onderzoek van VIAS blijkt ook
dat de gevaarlijke plek niet vlakbij de school ligt, maar iets verder af, onderweg op de route tussen
thuis en de school. Misschien zijn er punten waar de lokale/regionale overheid prioritair werk van kan
maken om ze veilig te maken voor de fietsers, en waar dan ook méér fietsers gebruik van kunnen
maken? Maar hoe geef je die routes aan als niet elk kind een smartphone heeft om deze informatie
op te zoeken? Zijn er alternatieven?

		

		
		DAG 3: UIT-FASE
Creatieve presentaties uitwerken (is de laatste stap van vorige fase)
Zorg dat er nog wat tijd rest om de laatste afwerking te doen. Of met de feedback van dag 1 aan de slag te 		
gaan.
Samen aan tafel met de beleidsmakers die de concrete cases instuurden.
Eten is al heel de geschiedenis lang een verbindende activiteit. Laat de beleidsmakers (schepenen, betrokken ambtenaren) samen met de jongeren aan tafel gaan en reeds uitwisselen over hun inzichten, ervaringen, adviezen die ze de

afgelopen 2 en een halve dag opdeden.
Gebruik een placemat, zodat ze deze als houvast hebben, maar ook als notitieblad kunnen gebruiken. Zie bijlage.
Organiseer na het eetmoment een plenaire voorstelling met korte reacties van beleidsmakers. Nodig ook de pers en
het gemeentebestuur uit. Sluit af met een leuk receptiemoment en vier de participatie.

En nu?
We hopen jullie te hebben geïnspireerd met deze publicatie van Youth Explorer.
Dit is alvast een geknipte methodiek gebleken om heel laagdrempelig met jongeren aan de slag te gaan. 			
Contacteer je lokale jeugdraad en probeer het ook eens!
Op de website van de Vlaamse jeugdraad vind je de resultaten van Youth Explorer. Laat ons gerust weten hoe jouw
participatie traject liep.
Link: https://vlaamsejeugdraad.be/blog/youth-explorer-jongeren-helpen-het-beleid-te-maken
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Policymaker, what’s your conclusion

Desert

Time to talk about the case. Tell the policymaker about your
recommendations and how you got there.
Here is the moment to discuss about all the details, interact
with eachother!

Main course

Youngsters, tell the policymakers about the purpose of the
project. About what we did on Monday and what you learned.

First course

Introduce yourself and tell the rest of the table why you
participated to this project.

Starter

Bruges and Courtrai

Local Food strategy

Lunch date Youth explorer

……………………………………………………..

……………………………………………………..

4. Desert

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

3. Main course

……………………………………………………..

……………………………………………………..

2. First course

……………………………………………………..

1. starter

Tasting Notes

beeld
Placemat voor

