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Voorwoord 
In september zat ik met Roseliek van Geel, beleidsmedewerker Jeugd 
bij de gemeente Eindhoven, aan tafel. Zij vertelde mij over de wijk 
Meerhoven. Een wijk die ik kende van busritjes naar het vliegveld, maar 
verder niet. Een wijk waar huizen in blokken zijn gebouwd, met een 
zelfde stijl. Een wijk waar jonge mensen gaan wonen, die dichtbij de 
snelweg willen wonen, maar ook ruimte en een veilige omgeving voor 
de kids willen.Zo’n wijk waarvan je als vijfentwintigjarige denkt nooit te 
zullen gaan wonen.

Inmiddels heb ik Meerhoven leren kennen als een wijk waar veel 
gaande is. In positieve zin. Er ontstaat langzaam een wijkgevoel met 
bijbehorende activiteiten en buurtverenigingen. In de wijk lopen ver-
schillende buurtbewoners rond die echt willen investeren in de jeugd. 
Buurtbewoners die beseffen dat deze groep steeds groter wordt en dat 
zij in de veranderede wereld van de overheid zelf een rol moeten gaan 
spelen. En dat is fantastisch om te zien. 

Wij hopen met Buurtstrijders hier een steentje aan bij te dragen. 
En Meerhoven, samen met de gemeente, samen met de buurt-
bewoners tot een wijk te laten groeien met optimale mogelijkheden 
voor de jeugd! Een wijk waar jonge kinderen, jongeren en volwassenen 
zich goed voelen. 

Nina Hoek van Dijke 
Jong & Je Wil Wat 
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Jong & Je Wil Wat - jongerencommunicatie 
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Twitter @ninjaaah
Facebook  facebook.com/JongEnJeWilWat
Linkedin  http://nl.linkedin.com/in/ninahoekvandijke
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Inleiding 
Met de komst van Vinex-locaties in Nederland zijn er grote wijken met 
jonge gezinnen ontstaan. Deze jonge gezinnen hebben opgroeiende 
kinderen. In dergelijke wijken zien we een grote groep jonge kinde-
ren opgroeien, maar ook een groeiende groep tieners. De wijken zijn 
vaak ingericht op de jonge gezinnen, maar er is vaak weinig voor deze 
groeiende groep tieners. En hoe zorg je ervoor dat zij zich niet gaan 
vervelen? Hoe zorg je ervoor dat de wijk leefbaar blijft, met optimale 
mogelijkheden voor de jeugd? 

Een vraag die ook bij de gemeente Eindhoven leeft, specifiek voor de 
wijk Meerhoven. 

Buurtstrijders 
Wat vinden jongeren van de wijk? Wat missen zij? Wat voor ideeën hebben 
zij voor de toekomst van Meerhoven? Jong & Je Wil Wat wilde een beweging 
in Meerhoven neerzetten. Een beweging waar jongeren en volwassenen 
uit Meerhoven zich bij aan wilden sluiten. Hieruit is de naam Buurtstrijders 
ontstaan. Buurtstrijders staat voor een positieve vereniging van jongeren en 
volwassenen die voor een betere buurt willen gaan. Om de identiteit com-
pleet te maken is er een logo ontworpen en een Facebookpagina aange-
maakt. 

Buurtstrijders is zo bedacht dat het ook toepasbaar is op andere wijken en/of 
steden. Aan Buurtstrijders Meerhoven deden zo’n 20 jongeren en 8 volwas-
senen mee en vond plaats van oktober 2013 tot en met mei 2014. Er komt 
een vervolgtraject.  

?
Aanleiding 
Leeftijdsgroep naar aantallen

  0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-64 65+
Meerbos 7 7 6 10 5 12 3
grasrijk  1061 509 469 1242 912 592 297
zandrijk 573 329 199 572 563 465 338
waterrijk 251 73 99 296 167 59 10
bosrijk  93 21 27 170 66 52 12
meerrijk 12 6 104 22 17 35 17
totaal  1997 945 904 2259 1730 1215 677

  20.5 % 9.7% 9.2% 23.2% 17.7% 12.4% 6.9%

In Meerhoven, een wijk in Eindho-
ven, zijn zo’n 3.000 bewoners onder 
de 19 jaar. Ongeveer 1.000 hiervan 
zijn tussen de 12 en 18 jaar. Voor kin-
deren tot en met een jaar of 12/13 is 
er genoeg te doen in de wijk. Er zijn 
voldoende speelvoorzieningen en er 
worden ook regelmatig activiteiten 
verzorgd. Voor de groep vanaf 14 jaar 
zijn er momenteel nog nauwelijks 
voorzieningen, met uitzondering 
van het jongerencentrum. Andere 

Eindhovense wijken zoals de Achtste 
Barrier en Blixembosch hebben soort 
gelijke aantallen jongeren en hier-
door is veel overlast ontstaan. Deze 
overlast wil de gemeente Eindhoven 
voorkomen in Meerhoven. 

Aan Jong & Je Wil Wat is door de ge-
meente Eindhoven gevraagd om met 
jongeren in gesprek te gaan over de 
toekomst van de wijk. Hier is het pro-
ject Buurtstrijders uit voort gekomen.   

In drie sessies is er door zowel 
jongeren als volwassenen  ant-
woord gegeven op de vraag: “Hoe 
kunnen we van Meerhoven in de 
toekomst de beste en fijnste buurt 
van Eindhoven maken om te 
wonen als jongere?” Er is bewust 
gekozen voor een ambitieuze 
vraag, zodat we jongeren uit kon-
den dagen om breed en wild te 

denken. Wat we precies per sessie 
gedaan hebben en de uitkomsten 
hiervan worden beschreven in 
de komende hoofdstukken. Het 
resultaat van de sessies is terug-
gekoppeld met bouwborden in de 
wijk. Hierop zijn de verschillende 
ideeën van jongeren en algemene 
visie terug te vinden. De resultaten 
hiervan zijn verderop te vinden.

Bron: Buurtmonitor

Vraag Buurtstrijders 
Meerhoven

 “Hoe kunnen we van Meerhoven 
in de toekomst de beste en fijnste 

    te wonen als jongere?”
buurt van Eindhoven maken om 



Methode Buurtstrijders 
Buurtstrijders is een beweging waarbij jong en oud zich aansluiten 
om samen hun wijk te verbeteren. Buurtstrijders heeft een aantal 
uitgangspunten, doelen en stappen waarmee het project van start gaat. 

Uitgangspunten
Buurtstrijders is opgezet vanuit 
een aantal uitgangspunten, die 
in onze  ogen belangrijk zijn in 
jeugdparticipatie: 

1. De jeugd staat voorop. In een 
wijk wonen zowel jongeren als 
volwassenen. Vaak zie je dat 
volwassenen samen iets van de 
wijk maken door buurtvereni-
gingen op te zetten en daar-
mee samen dingen te organi-
seren. Jongeren worden vaak 
overgeslagen, niet gehoord of 
blijven zelf stil omdat volwas-
senen het voortouw nemen. 
Daarom heeft de jeugd de lead 
in Buurtstrijders, zonder dat we 
voorbij gaan aan de volwasse-
nen. 

2. Samenwerking. Buurtstrijders 
gaat over samen de handen 

 ineen slaan en samen gaan 
voor een betere wijk. Zowel 
met volwassenen, als de  
gemeente en ondernemers. 

3. Begrip kweken. Hangende  
pubers zorgen vaker voor een 
onveilig gevoel bij volwasse-
nen. De jongeren in daarente-
gen bedoelen dat helemaal niet 
zo of zijn zich er niet bewust 
van. Jongeren worden vaker 
in een buurt als negatief erva-
ren. En zij ervaren zeurende 
volwassenen natuurlijk ook als 
lastig. Buurtstrijders kweekt 
meer begrip tussen jong en 
oud. 

4. Gelijkwaardigheid. Buurtstrij-
ders is gebaseerd op co-creatie. 
In co-creatie is iedereen gelijk 
en verdwijnt de hiërarchie.

5. Energie. Energie is de belang-
rijkste bouwsteen van Buurt-
strijders. Als je samen energie 
kunt creëren dan veranderen 
onmogelijkheden in mogelijk-
heden. 

Voor wie? 
Dit boekje is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in burger-par-
ticipatie, in het speciaal met jongeren. Het doel van dit boekje is geïn-
teresseerden te inspireren om jongeren te betrekken bij beleid 
en wijkontwikkeling. 

Wat kun je lezen in deze rapportage? 
We beginnen met het beschrijven van de opbouw van het project. 
Welke stappen zijn doorlopen met betrekking tot werving, inhoud van 
de sessies, communicatie en welke partijen zijn betrokken? Wat voor 
resultaten hebben deze stappen opgeleverd? En wat is het vervolg van 
deze resultaten? Als afsluiting zetten we een aantal tips op een rijtje 
voor het aangaan van een burgerparticipatietraject met jongeren. 

Wie is 
Jong & Je Wil Wat 
Jong & Je Wil Wat houdt zich al ruim 4 
jaar bezig met jongerencommunicatie en 
zijn experts op het gebied van jongeren. 
Wij slaan de brug tussen organisaties en 
jongeren door met beide partijen in ge-
sprek te gaan. En liever nog ze met elkaar 
in gesprek te laten gaan. Deze gesprek-
ken zijn altijd in de vorm van co-creatie, 
waarbij alle partijen op een gelijke en 
creatieve manier met vraagstukken aan 
de slag gaan. We nemen het gehele traject 
uit handen. Van het werven van jongeren, 
tot het begeleiden en bedenken van 
sessies en communicatie hieromheen.  
Tevens zorgen voor een terugkoppe-
ling met de jongeren en organisatie in de 
vorm van producten, denk aan een mooie 
rapportage, website of bouwborden zoals 
bij Buurtstrijders. Ook is het mogelijk om 
een campagne te laten ontwerpen en uit-
voeren, op basis van de uitkomsten van 
co-creatie. 

SJOERD@JONGENJEWILWAT.NL

JONGERENCOMMUNICATIE

+31 (0) 6 4213 1781

SJOERD CLOOS

TORENALLEE 36-26 • 5617 BD  EINDHOVEN
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Doelen
Buurtstrijders in de wijk Meerhoven heeft uiteenlopende doelen. 
Per project en/of wijk kunnen deze doelen verschillen.  

Doelen voor de gemeente Eindhoven: 
1. Jongeren laten meepraten over leefbaarheid in de wijk Meerhoven  

en hieruit inzichten halen. 
2. Het maken van een toekomstvisie voor Meerhoven met concrete  

plannen en ideeën. 
3. Samen met jongeren kijken wat zij zelf kunnen en willen doen  

in de toekomst. 

Rollen
Het team van Buurtstrijders bestaat uit verschillende mensen. Er is een 
coördinator en kartrekker. Deze legt contacten in de wijk door middel van 
bestaande netwerken; met jongeren en volwassenen en waakt over het hele 
proces. Tijdens het maken van de plannen zijn er facilitators die jongeren 
en volwassenen begeleiden in het bedenken van ideeën. In Meerhoven is 
er gekozen om te werken met jonge designers. Deze jonge designers zijn 
betrokken bij het visualiseren en presenteren van de plannen. 

Coördinator/facilitator:  Nina Hoek van Dijke 
Designers:  René Vullings & Chaim Becker
Facilitators:  Sjoerd Cloos & Imke Donkers 

Stappen
Buurtstrijders is een methode om met jongeren in gesprek te gaan over 
hun buurt en ze te laten nadenken wat zij in samenwerking met de buurt, 
de gemeente en andere partijen voor hun buurt kunnen betekenen. 
De methode van Buurtstrijders heeft een aantal stappen zodat er naar 
optimale resultaten en verbondenheid kan worden toegewerkt. 

1. Vooronderzoek 
2. Netwerk bouwen
3. Groep jongeren vormen
4. Groep volwassenen vormen
6. Plannen & visie creëren > 
 sessies 
7. Plannen & visie presenteren
8. Vervolg & uitvoering 

De grootste rol wordt vervuld door de buurtbewoners. Het team faciliteert,

 in opdracht van de gemeente, om buurtbewoners hun rol te laten pakken. 

Contacten
in de wijk
Draagvlak

Werven
deelnemers

Sessie 1
(zie pag. 20)

Oproep
Meerhoven.nl

Oproep
Meerhoven.nl

Sessie met jongeren:
Vrij brainstormen
Zoveel mogelijk ideeën ophalen

- Oproep Meerhoven.nl
- Eindhovens Dagblad

- Social media

Brief

Via via

Pers
oonlij

k

Jongeren Volwassenen

Sessie 2
(zie pag. 22)

Sessie met jongeren en volwassenen:
Concreet maken van ideeën

samen met volwassenen

Sessie 3
(zie pag. 26)

Sessie met jongeren:
Ideeën visualiseren en uitwerken

Presentatie
(zie pag. 29)

Presentatie ideeën aan de buurt:
Feestelijke onthulling van de ideeën 

aan de buurt, presentatie bouwborden

Vervolg
(zie pag. 30)
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Programma Buurtstrijders
Met elkaar praten over de toekomst doe je niet in één middag. 
En ook energie en verbondenheid opbouwen lukt niet in zo’n 
kort tijdsbestek. Daarom is er met Buurtstrijders gekozen voor 
vier sessies, met ieder een eigen thema:

Pizzasessie 12 december 2013 
Een eerste kennismaking met de jongeren uit 
Meerhoven 

Sessie 1 / 9 maart 2014
Huidige situatie ontdekken en zoveel mogelijk 
ideeën bedenken. (jongeren)

Sessie 2 / 23 maart  2014 
Ideeën concretiseren (jongeren + volwassenen) 

Sessie 3 / 6 april 2014 
Visualiseren van de ideeën (jongeren)

Sessie 4 / 18 mei  2014
Presenteren van de ideeën aan de wijk 
(jongeren + volwassenen)

Alle sessies zijn gehouden op een zondagmiddag van 13:00 tot 16:00 op 
verschillende locaties in Meerhoven. We hebben gekozen de eerste drie 
sessies vlak achter elkaar te organiseren. Tussen de verschillende ses-
sies zaten elke keer twee weken, zodat we een korte doorlooptijd had-
den en jongeren echt betrokken konden houden. Bij aanmelding moes-
ten jongeren minimaal twee sessies aanwezig zijn. Ze mochten 1 sessie 
afwezig zijn. Ook op deze manier hebben we geprobeerd om de betrok-
kenheid hoog te houden en met een soortgelijke groep te werken. 

Het resultaat van deze sessies moest zijn: een toekomstvisie, oftewel 
wat vinden jongeren belangrijk in de wijk in de toekomst? Met hier-
aan gekoppeld concrete ideeën en hun eigen rol hierin. We vinden 
het belangrijk dat er een direct eindresultaat is te zien, daarom heb-
ben we in Meerhoven gekozen voor het ontwerpen van bouwbor-
den waar de toekomstvisie op te zien is. Tevens is dit een manier om 
het harde werk te presenteren aan de wijk. 

Ontdekken 
   en ideeën
 bedenken



13

Stappenplan & opbrengsten 
De verschillende stappen van de methode van Buurtstrijders heeft 
in Meerhoven verschillende dingen opgebracht. In dit hoofdstuk 
vertellen we per stap wat we gedaan hebben en wat dit heeft opge-
leverd. 

Stap 1 – Vooronderzoek 
Toen we aan de slag gingen in Meerhoven kenden we de wijk allemaal van zien, maar 
waren we er nooit echt geweest. Onontgonnen gebied! Om echt goed werk te kunnen 
verrichten, hebben we een klein vooronderzoek gedaan. 

We hebben naar twee dingen gekeken:
1. De wijk en belangrijke spelers daar
2. Andere wijken 

1. De wijk & belangrijke spelers. 

Om de wijk beter te leren kennen 
zijn we op pad geweest. We hebben 
de wijk bekeken en er rondgelopen. 
Meerhoven is een nieuwbouwwijk 
met allerlei faciliteiten, waaronder 
sportclubs en andere hobbyclubs. 
Twee basisscholen. Kinderopvang. 
Enkele winkels en horecagele-
genheden. Het viel ons op dat we 
weinig jongeren op straat zien. Dit 
blijkt te komen doordat jongeren op 
scholen zitten verspreid door Eind-
hoven. Vaak blijven ze na school in 
andere gedeelten van Eindhoven of 
gaan ze direct naar huis. De jonge-
ren die we in ons vooronderzoek 
spreken geven aan Meerhoven wel 
een beetje saai te vinden, maar zijn 
ook niet echt ontevreden. 

Naast observatie zijn we met jonge-
renwerker Rik Nijssen om de tafel 
gaan zitten, hebben we iemand van 
WIJEindhoven, drie verschillende 
buurtorganisaties en losse indivi-
duen meerdere keren gesproken. 
Uit deze gesprekken blijkt dat zij 
de zorg herkennen van de groter 
wordende groep jongeren, maar 
allemaal geven ze aan dat er mo-
menteel nog geen problemen zijn. 
Ze geven wel aan dat het wijkgevoel 
nog niet overal even groot is, maar 
dat dit wel groeiende is. Ze willen 
wel allemaal meewerken om het 
gesprek aan te gaan met jongeren. 
Deze conclusie is erg belangrijk, 
omdat we daarmee draagkracht in 
de wijk hebben. 

2.Andere wijken 

We hebben gekeken naar soort-
gelijke wijken als Meerhoven zo-
als Leidsche Rijn in Utrecht en de 
Reeshof in Tilburg. We hebben 
gezocht naar een wijk waarbij de 
grote groep jongeren al aan het 
opgroeien zijn. Zo’n wijk lijkt er nog 
niet te zijn. De meeste wijken krij-
gen de grootste groep tieners nog 
voor de kiezen.  Net zoals in Meer-
hoven. 

In de wijk de Reeshof in Tilburg zijn 
al wel serieuze problemen ontstaan. 
Het jongerenwerk heeft zijn han-
denvol. Daarom zijn we samen met 
een aantal mensen van de gemeen-
te en R-Newt jongerenwerk in 
Tilburg rond de tafel gegaan om te 
kijken wat er in deze wijk speelt. En 
wat zij anders zouden doen als ze 
nu dingen opnieuw konden doen.  

De belangrijkste conclusie is dat de 
Reeshof, net zoals Meerhoven, een 
wijk is waar als je naar de cijfers 
kijkt het goed gaat met mensen. 
Vaak hoogopgeleid en tweeverdie-
ners. Achter de deuren schuilen wel 
veel meer problemen. Er is weinig 
verbondenheid onderling, weinig 

wijkgevoel. De bewoners werken 
veel of zijn vanuit een andere stad 
hier komen wonen wegens werk. 
Het team adviseerde ons om te 
investeren in een wijkgevoel, in 
verbondenheid, verdraagzaamheid 
en samen oplossen/opvoeden. Om 
op deze manier er voor te zorgen 
dat de buurt zelf problemen gaat 
oplossen met elkaar, in plaats van 
heel snel naar de professionals te 
wijzen. Tevens om goed te kijken 
naar de bouw van nieuwe plekken 
voor jongeren dat ze niet te dicht-
bij huizen liggen, dat jongeren ook 
hun gang kunnen gaan zonder 
direct overlast te veroorzaken. 

Zelf concludeerden we ook dat 
er een grote transitie gaande is. 
Volwassenen zijn gewend om de 
problemen bij de gemeente of het 
jongerenwerk neer te leggen, want 
zo is het jarenlang gegaan. En nu 
neemt de gemeente een terugtrek-
kende rol aan, waardoor bewoners 
het zelf weer moeten gaan doen. 
En dat is een flinke stap! En daarom 
vinden wij begeleiding daarin be-
langrijk. 

Conclusie 

Belangrijk om verschillende contacten in de wijk te leggen en zo draagvlak te creëren 
voor het project. Zoals: buurtverenigingen, jongerenwerk, welzijnswerk en actieve 
bewoners

Belangrijk om te weten wat er in de wijk speelt. In Meerhoven zijn nu nog geen 
problemen en daarom dus ook niet als probleem benaderen

Andere wijken zeggen dat het vooral belangrijk is om te investeren in een wijkgevoel, 
waarbij verbondenheid, verdraagzaamheid en samenwerken belangrijk is

Er is een verandering gaande; bewoners moeten wennen aan het zelf dingen 
oplossen. En daarin moeten we ze begeleiden
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Stap 2 – Netwerk bouwen 
Tijdens het vooronderzoek zijn we al begonnen met het bou-
wen van een netwerk om het project heen. We hebben al een 
aantal belangrijke spelers betrokken en geïnformeerd. Omdat er 
in Meerhoven al veel gebeurd is aan onderzoek door de ge-
meente wilden we niks nieuws bouwen, maar gebruik maken 
van bestaande netwerken. 

Na de eerste partijen gesproken 
te hebben hebben we een eer-
ste wervingsactie gedaan. Hier-
over lees je meer onder het kopje 
‘Groep jongeren vormen’. Deze 
wervingsactie leverde te wei-
nig op, daarom zijn we opnieuw 
verder gegaan met het bouwen 
van het netwerk. En daarvoor 
hebben we allerlei sportclubs, 
dansverenigingen en de scouting 
aangeschreven. Met deze partijen 
hebben we korte voorbereidende 
gesprekken gehad. O.a. wat zij 
merken aan de wijk, dit kwam 
veelal overeen met de eerdere 
gesprekken. Na deze gesprekken 
waren de meeste partijen bereid 
om mee te werken en hebben zij 
hun netwerk met jongeren be-
schikbaar gesteld. Dit bleek pre-
cies de ingang te zijn die we al een 
tijdje zochten. 

We hebben het netwerk ook 
proberen te verbreden door lokale 
media op te zoeken. In Meerhoven 
zijn verschillende Facebookpa-
gina’s en groepen waar bewoners 
van Meerhoven aan verbonden 
zijn. Deze netwerken heb ik be-
naderd met berichten over het 
project. Ook heeft Meerhoven een 
eigen website waar allerlei nieuws 
over de wijk op komt. Ook deze 
website hebben we meerdere ke-
ren gebruikt. 

Tevens is het project opgepakt 
door een journalist van het Eind-
hovens Dagblad, zij woont zelf in 
Meerhoven en heeft verschillende 
stukken gepubliceerd over het 
project. 

Conclusie 

Contact leggen met organisaties in de wijk die met jongeren te maken
hebben zorgt voor ingangen voor werving

Kijk naar digitale netwerken en maak hier gebruik van 
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Stap 3 –
Groep jongeren vormen
De deelnemers van Buurtstrijders bestaan met name uit jon-
geren (10 – 18 jaar). Omdat de jongeren in Meerhoven weinig 
zichtbaar zijn en er geen middelbare school is, was het werven 
van jongeren best een pittige klus. 

Na het contact leggen met ver-
schillende spelers in de buurt die 
te maken hebben met jongeren 
hebben we een eerste wervings-
actie opgezet. Alle jongeren uit de 
wijk tussen de 13 en 18 jaar heb-
ben een brief gekregen van wet-
houder Yasin Torunoglu waarbij 
hij hen vertelde over het initiatief 
Buurtstrijders en ze uitnodigde 
voor een eerste kennismaking 
middels een pizzasessie. 

Op deze brief kwam heel weinig 
respons. We hebben voornamelijk 
jongeren uit het jongerencentrum 
bereikt met de pizzasessie. En zo’n 
3 jongeren buiten deze groep. 
De groep jongeren uit het jon-
gerencentrum zijn voornamelijk 
jongens van allochtone afkomst. 
Deze groep was geen dwarsdoor-
snede van de jongerenpopulatie 
in Meerhoven. Los hiervan was 
het een hele waardevolle eerste 
kennismaking middels de pizza 
sessie. 

Bij deze uitnodiging hebben we 
gelet op: zo min mogelijk tekst, 
duidelijke verwachtingen, data en 
tijden. Vervolgens moesten jon-
geren hun gegevens achterlaten 
via een inschrijflink. Dit doen we 
zodat jongeren bewust zijn van 
het commitment en we wisten op 
welke data jongeren wel of niet 
konden. Ook hebben we gevraagd 
om het mailadres of telefoonnum-
mer van de ouders, zodat we ze 
konden betrekken en informeren. 
Uit eerdere projecten hebben we 
ervaren dat als je jongeren alleen 
vraagt om te komen, dat ze vaak 
‘ja’ zeggen maar dan niet op ko-
men dagen. Werken middels een 
inschrijfformulier ervaren we als 
zeer prettig. 

Aan de hand van dit inschrijffor-
mulier sturen we een bevestiging, 
gevolgd door elke keer twee her-
inneringen/uitnodigingen per 
sessie. Van sommige jongeren 
hadden we mobiele telefoonnum-
mers en hebben we veel contact 
gehouden via Whatsapp. 

Naast de brief hebben we via 
Facebook jongeren proberen te 
werven. Dit leverde weinig tot 
niets op. We hebben Facebook 
verder in het proces ingezet om 
geïnteresseerden te informeren. 

Via persoonlijke  en korte presen-
taties bij sportclubs, dansvereni-
gingen en de scouting hebben we 
jongeren proberen te enthousi-
asmeren voor Buurtstrijders. We 
hebben jongeren hun e-mailadres 
of die van hun ouders op laten 
schrijven en daarna hebben we 
ze een mail met meer informatie 
gestuurd en een inschrijflink. 

Door de persoonlijke benadering 
hadden we in twee à drie weken 
zo’n 17 inschrijvingen en op de 
sessies zijn nog enkele jongeren 
zonder inschrijving afgekomen. 
Uiteindelijk hebben we een groep 
van 20 jongeren verwelkomt. Zij 
waren een redelijk doorsnee af-
spiegeling van de Meerhovense 
jongeren qua leeftijd, geslacht en 
afkomst.

Naast de inspanningen die we 
zelf hebben gedaan om jongeren 
te bereiken hebben we ook met 
een oproep in het Eindhovense 
Dagblad gestaan. Via deze weg 
kwamen twee jongeren en zijn er 
verschillende mensen geïnfor-
meerd over het project. Een wel-
kome aanvulling. 

Conclusie 

Persoonlijk werven werkt het best op plekken waar jongeren al zijn 

Duidelijke en korte uitnodiging 

Inschrijven via formulier, commitment tonen

Bevestigingen en herinneringen sturen per e-mail, of bij voorkeur Whatsapp

Ouders betrekken 
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Stap 4 –
Groep volwassenen vormen
We wilden niet alleen jongeren aan het woord laten. Het gevaar 
zou zijn dat als we jongeren alleen plannen laten maken, dat dit 
voornamelijk plannen zijn waar volwassenen niet achter staan. 
Tevens kunnen volwassenen de ideeën van jongeren verster-
ken door kritische vragen te stellen en ze verder te helpen den-
ken. Voor twee sessie zochten we volwassenen die samen met 
jongeren aan de slag wilden. Maar wel op zo’n manier dat jon-
geren de lead kregen, echt aanvullend. Dit omdat we zien dat 
als volwassenen de leidende rol nemen, jongeren vaker naar 
achter leunen. 

Het betrekken van volwassenen 
hebben we voornamelijk gedaan 
via de buurtverenigingen. Zij heb-
ben een aantal namen van actieve 
bewoners aangeleverd en Jong & 
Je Wil Wat heeft ze uitgenodigd. 
Daar kwam voornamelijk positie-
ve respons op. En zo zijn er via via 
een aantal bewoners bijgekomen. 
Uiteindelijk zijn er 10 volwassenen 
betrokken. 

Het is mooi om te zien dat het 
project zich langzaam verspreid in 
de buurt en dat je vaker in contact 
komt met volwassenen die zeg-
gen: wij willen aan de slag met de 
jeugd! 

Conclusie 

Volwassenen bereiken via buurtorganisaties werkt 

Volwassenen jongeren laten helpen en ondersteunen, zonder over te nemen
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Stap 4 –
Plannen & visie creëren
Een toekomstvisie bouw je niet in één middag. Daarom heb-
ben we er voor gekozen om vier sessies te organiseren met de 
Buurtstrijders. De ene keer jongeren apart en de andere keer in 
combinatie met volwassenen. Jongeren hadden de lead in het 
project. 

We hebben drie werksessies georganiseerd waarbij jongeren 
op creatieve wijze aan de slag gingen door middel van allerlei 
werkvormen. 

Sessie 1 – 
Huidige situatie & breed denken 
(alleen voor jongeren). 

Het doel van sessie 1 was samen 
met jongeren de huidige situatie 
in de wijk te verkennen en wat er 
verbeterd kan worden. We had-
den 13 jongeren verwacht op de 
eerste sessie. Deze sessie viel nog 
in een vakantieweekend. Uitein-
delijk waren dit er 15. Een mooie 
opkomst!

Omdat de groep elkaar nog niet 
kende hebben we uiteraard eerst 
kennisgemaakt door middel van 
een spel. Daarna hebben we de 
opdracht uitgelegd. We hebben 
uitgelegd hoe ze in de drie ses-
sies antwoord gingen geven op de 
vraag: “Hoe kunnen we van Meer-
hoven in de toekomst de beste & 
fijnste buurt van Eindhoven ma-
ken om te wonen als jongere?” 
We hebben een kleine sturing 
gegeven aan waar ze allemaal 
over konden denken:  Contact 
met elkaar, spelen , afval, sporten, 
oudere mensen, groen in de wijk, 
energie besparen en zorg voor 
elkaar. 

“Dit is Instagram, maar dan echt!” 
Naichelo, 16 jaar.  

Bij binnenkomst hebben we de 
foto’s op grote behangrollen ge-
plakt. Iedere groep kon rondom 
de foto ideeën plakken, schrijven 
of tekenen. Dit resulteerde in drie 
grote behangvellen vol ideeën. We 
hebben ook nog de groepen laten 
wisselen om door te laten denken 
op elkaars ideeën. 

Bij het uitwerken zijn we gekomen 
tot zes kantjes met ideeën! Deze 
ideeën hebben we opgedeeld in 
voorzieningen: veiligheid, onder-
houd,  afval, voorzieningen ge-
richt op jongeren, groen/dieren, 
sport en overig. En in activiteiten: 
wedstrijden, entertainment, ont-
moeten, sporten, afval en overig. 

Om de jongeren wat losser te 
krijgen en voor te bereiden op het 
creatieve proces hebben we twee 
mindmaps gemaakt. ‘Wat is er fijn 
aan wonen in Meerhoven?’ En 
‘Wat kan er verbeterd worden aan 
wonen in Meerhoven’. Hier heb-
ben we alle eerste ideeën verza-
meld en gezorgd dat de hoofden 
leeg waren. 

“Ik vind het heel leuk om te doen 
omdat je betrokken wordt bij din-
gen die gedaan worden in je eigen 
buurt. Ik vond het leuk om foto’s te 
maken van onze buurt. We moes-
ten foto’s maken van de dingen 
die we goed en slecht vonden”  
Martijn, 11 jaar.

We wilden jongeren anders laten 
kijken naar hun wijk. We wilden 
ze de wijk in sturen met een bril 
van verandering. Daarom hebben 
we ze in drie groepen verdeeld en 
iedere groep een Polaroid camera 
meegegeven om 10 foto’s te ma-
ken van plekken die goed of slecht 
zijn. Of deze plek goed of slecht 
was moesten ze aangeven met 
een Facebookduimpje op de foto. 

Het gaf een mooi beeld van waar 
jongeren allemaal naar kijken in 
hun wijk. Opvallend vonden we 
het dat de jongeren vooral ook 
bezig waren met het milieu, de 
natuur, maar ook het welzijn van 
alle buurtbewoners. 

“Ik wil lantaarnpalen 
op zonne-energie” 
Eline, 12 jaar. 

“Mij lijkt een jongerenwedstrijd 
voor kunst in het park wel wat. 
Of een cupcakwedstrijd” 
Jenny, 15 jaar. 

Een fantastische eerste sessie 
wat ons betreft! 

Conclusie 

Jongeren begeleiden in het bedenken van ideeën levert veel ideeën op

Een beetje sturing helpt om breed te kijken 

Kennismaken helpt het groepsgevoel 

Breed denken geeft inzicht in het bredere plaatje van de buurt. 
Van plekken met rondslingerend afval tot concrete ideeën voor activiteiten
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Sessie 2 – 
Ideeën & visie concretiseren 
(jongeren + volwassenen)  

Sessie 1 was een geslaagde sessie 
waarin we breed gedacht hebben. 
Sessie 2 wilden we de ideeën en 
de visie concreter maken. Om die 
reden hebben we ook volwasse-
nen uitgenodigd die de jongeren 
begeleiden hierbij. 

Om de volwassenen voor te be-
reiden hebben we gekozen om 
het eerste uur alleen met de vol-
wassenen te zitten. In het eerste 
gedeelte hebben we gekeken naar 
hoe de volwassenen de wijk zien 
voor jongeren in de toekomst ook 
weer op basis van plekken en ac-
tiviteiten, zoals bij sessie 1 we met 
de jongeren gedaan hebben. Zij 
bleken vergelijkbare ideeën met  
de jongeren te hebben. Tevens 
hebben we de volwassenen er op 
voorbereid om vooral vragen te 
stellen aan jongeren en ze verder 
te helpen, zo min mogelijk sturen. 
Op deze manier blijven jongeren 
eigenaar van hun eigen idee. 

Na een uur sloten ook de jonge-
ren aan. We hebben ze toen een 
filmpje getoond een Thais dorpje 
waar jongens zelf een voetbalveld 
bouwden. Hiermee wilden we het 
idee scheppen dat je zelf heel  
veel kunt doen, dat je niet alleen 
afhankelijk bent van de gemeente! 
Dit was de mindset voor deze ses-
sie, bedenk ideeën waarbij je zelf 
kijkt wat jij kunt doen en waar  
je hulp bij nodig hebt van de  
gemeente. 

Omdat we met 20 jongeren waren 
en 10 volwassenen zijn we ver-
der gegaan in vier groepen. We 
hebben wederom de foto’s opge-
hangen en de lijst met ideeën. Dit 
was het vertrekpunt om ideeën 
te concretiseren. De mix volwas-
senen en jongeren werkte heel 
goed. Sommige ideeën werden 
daardoor echt naar een hoger plan 
getild. 

Aan het einde van sessie 2 hebben 
alle groepen de ideeën gepresen-
teerd. Jongeren en volwassenen 
mochten met 4 stickers stemmen 
op het beste idee volgens hen. Ze 
mochten hierbij niet op zichzelf 
stemmen, maar ze mochten de 
stickers verder zelf verdelen hoe 
ze wilden. Zo hadden we direct 
door wat jongeren wel en niet in 
het algemeen aanspreekt. 

Groep 1 
Fxlure Court

Wat?  
Trapveldje om lekker te 
voetballen, ook geschikt voor 
buurt-activiteiten zoals theater, 
picknicken en film. 

Voor wie?    
Iedereen uit Meerhoven 

Door wie?  
Lászlo Marinakis, Naichelo 
Richardson en Youri Kiangala 
met behulp van buurtbewoners 
Jeroen Cras en Gerard Baten

Groep 2 
Meerfest

Wat?  
Een buurtfestival met lekker 
eten, jonge bandjes/DJ’s en 
allerlei activiteiten 

Voor wie?    
Iedereen vanaf 12 jaar uit 
Meerhoven

Door wie?    
Paul Lohmeier. Karel Lohmeier, 
Marit Hasselmann en Lieke Smits
met behulp van buurtbewoner 
Windy de Weerd en jongeren-
werker Rik Nijssen.

“Wij hebben een trapveldje bedacht wat op 
verschillende manieren gebruikt kan worden. 
Met het trapveldje daar is de generatie voor ons 
al jaren mee bezig. Misschien krijgen wij het nu 
wel voor elkaar” 

Laszlo, 17 jaar.

“Ik ben ben zeer positief over dit project. Er zijn leuke 
ideeën uit voortgekomen. De kinderen waren er ook 
fanatiek ermee bezig. Ik hoop wel dat er een vervolg 
project komt om dit allemaal waar te maken” 

Maarten Smits (volwassen buurtbewoner). 

Bekijk het
filmpje op
Youtube: 

TMB Panyee 
FC short film

https://www.youtube.com/watch?v=jU4oA3kkAWU&feature=kp
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Groep 4 
Meerkoepel 

Wat?  Nieuwe buurtruimte met horeca & entertainment
Voor wie?  Iedereen uit Meerhoven  
Door wie?  Kaya Heijligers, Janneke Toonen Dekkers, 
 Sanne Otten, Martijn Smits en Ilse Weiss met 
 behulp van buurtbewoners Carine Bastiaansen 
 en Tom Hasselman. 

Groep 3 
Jongeren centraal

Wat?  
Platform voor Meerhovense jongeren waar activiteiten 
georganiseerd en gecommuniceerd worden. 

Voor wie?    
Alle jongeren uit Meerhoven 

Door wie?  
Skye van de Kuinder, Eline van Hoeckel, Jenny Lu, 
Fleur van Hoeckel, Kim Smits, Dallaz Lynch en Roza 
van der Bent met behulp van buurtbewoners Regina 
Snel en Maarten Smits.

In sessie 2 voelden we echt ener-
gie ontstaan. Doordat de ideeën 
concreter waren, werden zowel 
de jongeren als volwassenen 
enthousiaster. Je zag een stuk 
eigenaarschap ontstaan! In deze 
sessie zagen we ook de visie van 
Meerhoven steeds meer ontstaan: 
ontmoeten staat centraal. Alle 
ideeën leiden tot het ontmoeten 
van elkaar, zowel jong als oud. We 
vonden het vooral mooi om te 
zien dat niet alleen jongeren cen-
traal staan, maar dat ze echt kijken 
naar alle mensen in de wijk. Niet 
alleen maar ‘ikke ikke ikke’. 

Conclusie 

Combinatie volwassenen en jongeren werkt 

Eigenaarschap ontstaat door een eigen plan te maken 

Jongeren zijn bezig met ‘ontmoeten’ en het wijkgevoel in Meerhoven
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Sessie 3 – 
Visualiseren van de ideeën 

“Ik vond het super gezellig en 
leuk! Ik vond het leuk omdat we 
onze mening mochten geven en 
dat er ook iets mee gedaan werd. 
Wat ik ook leuk vond is dat ik iets 
kon doen voor mijn eigen leef-
tijdsgroep want daar was nog niet 
veel voor. En ik vond het gezellig 
omdat ik andere jongeren leerde 
kennen”
Kim, 14 jaar. 

Aan het begin van het traject is er 
besloten dat we de ideeën met de 
buurt wilden communiceren als 
een eerste resultaat. Hiervoor is 
bedacht om de ideeën op bouw-
borden te plaatsen. We wilden 
hierin geen gelikt beeld gemaakt 
door designers, maar jongeren 
zelf de ideeën laten visualiseren 
en laten uitwerken door designers. 
Sessie 3 bestond er uit om met 
verschillende materialen het idee 
te visualiseren. 

De designers die de bouwborden 
ontworpen begeleidde de ont-
werpsessie met de jongeren. Er is 
geknipt, geplakt, getekend en er 
zijn maquettes gebouwd. Het was 
leuk om te zien dat het idee bij de 
jongeren nog meer ging leven en 
ze zich ook echt beseften dat ze 
het goed moesten laten zien zodat 
de buurt het zou begrijpen en mee 
zou willen werken. 

Samen met de jongeren hebben we 10 woorden opgeschreven die  
kenmerkend zijn voor de visie die we hebben gemaakt. Deze 10  
woorden zijn verwerkt in de volgende punten, die de belangrijkste in-
zichten en opbrengsten zijn van de afgelopen drie sessies.

-   Ontmoeten staat centraal 
-  Niet alleen ideeën voor zichzelf maar ook voor de buurt
-  Veel creativiteit
-   Ideeën die ze zelf gedeeltelijk willen en kunnen uitvoeren 
-   Niet alleen afhankelijk van gemeente geld. Er is ook gedacht aan 
 sponsoring. Maar geld is  wel belangrijk, bijvoorbeeld voor materiaal
-   De ideeën beslaan zowel plekken als activiteiten. 
 En vaak een combinatie
-   Samenwerking tussen de buurt, jongeren en de gemeente
-   Zelf onderhouden en zelf uitvoeren. Het besef is er dat ze 
 het zelf moeten waarmaken ook
-   Belangrijk is de juiste doelgroep. Voor jongeren vanaf 14 jaar, 
 niet voor kinderen 
-   Overzicht van wat er gebeurt. Hier valt ook communicatie onder. 

“Ze denken niet alleen aan zichzelf maar ook aan andere kinderen,  
ouderen, de buurt en het milieu. De Buurtstrijders effenen in feite  
het pad voor hun opvolgers. Nu hebben we nog een kans om mee te  
groeien met de jeugd. We kunnen een lijn uitzetten. Niet alles hoeft  
in een keer gerealiseerd te worden. Sommige dingen zijn echt voor  
de gemeente, andere zaken moet de buurt oppakken” 

Roseliek van Geel in Eindhovens Dagblad.
(Beleidsmedewerker Gemeente Eindhoven) 
 

Zij zijn met de producten van de 
jongeren naar de tekentafel ge-
gaan en hebben ze uitgewerkt tot 
bouwborden. Deze bouwborden 
zijn gedrukt en geplaatst voor het 
jongerencentrum. Sessie 4 stond 
in teken van de opening hiervan. 

Tevens hebben we met de jon-
geren gepraat over wat er in de 
algemene visie moest naar de 
gemeente toe. We zijn toen 
gekomen tot het volgende: 
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Next steps volgens jongeren

We hebben de jongeren gevraagd naar wat 
volgens hen de volgende stappen moeten zijn:
 

1. Avond organiseren voor de buurt. Met de buurt overleggen.  
Vertellen over de plannen (overzicht geven). Reactie afwachten.  
Ook via internet mening vragen van de buurt. 

2. In gesprek met de gemeente: 
  -   Kan de ruimte waar het om gaat gebruikt worden? 
  -   Geld > startbudget 
  -   In hoeverre kunnen buurtbewoners zelf helpen? 
   Tijdelijk of lange termijn. 

3. Wat voor hulp en van wie hebben we hulp nodig bij het realise-
ren?  Bedrijven/gemeente/buurt/jongerenwerk/buurtverenigen. 

4. Uitvoeren > Bouwen en realiseren. 

5. Onderhouden & verbeteren. 

Conclusies: 

Werk met jongeren toe naar een tussentijds eindresultaat. Dit kan een 
boekje zijn, een website of zoals in Meerhoven bouwborden

Zorg voor een concreet eindresultaat waar ze trots op zijn 

Jongeren kunnen zelf concrete vervolgstappen bedenken 

In Meerhoven staat ontmoeten centraal, net zoals zelf uitvoeren, 
onderhouden en samenwerken met de buurt en de gemeente

Stap 6 –
Plannen & visie presenteren
Omdat we niet wisten hoe het project verder zou gaan wilden 
we eindigen met een concreet eindresultaat. Daarom hebben 
we de jongeren hun ideeën laten uitwerken om deze op bouw-
borden te plaatsen. Designers Chaim Becker en René Vullings 
hebben samen met de jongeren de ideeën gevisualiseerd. Zij 
zijn naar de tekentafel gegaan en hebben er bouwborden van 
gemaakt. 

Sessie 4 – Ideeën presenteren aan de wijk. 

Op 18 mei 2014 hebben we de bouwborden feestelijk onthuld.  
De bouwborden staan voor het jongerencentrum in Meerhoven.  
Ieder  bouwbord kreeg een rode strik die de jongeren zelf mochten  
lostrekken. Aan zo’n 50 genodigden hebben de jongeren verteld wat  
zij bedacht hebben. Naast de ideeën van de jongeren is er ook een  
algemeen bouwbord onthuld met de belangrijkste punten uit de visie 
en een korte projectbeschrijving. 

Het eindresultaat gaf enorm veel energie bij de groep. Het ziet er  
indrukwekkend uit als je idee op zo’n groot vlak in de openbare ruimte 
staat. Na een rondje onder de jongeren blijkt dat ze allemaal willen 
gaan uitvoeren! Na 3 sessies zie je een ware verbinding ontstaan tussen 
elkaar en met het project – jong én oud. 

Conclusies

Het eindresultaat zorgt voor een trots gevoel

Het eindresultaat in de wijk neerzetten zorgt voor een 
groter bereik van het project onder buurtbewoners
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Stap 7 –
Het vervolg
Als jongeren zoveel willen investeren in hun wijk dan kun
 je niet door zonder uitvoering. Daaruit bestaan nu ook de 
vervolgstappen. Samen met jongeren, de buurt en de 
gemeente plannen (gedeeltelijk) uitvoeren. 

Het zijn eerste ideeën die niet alle-
maal één-op-één uitvoerbaar zijn. 
Maar in alle ideeën zitten prachti-
ge en haalbare projecten waar we 
graag mee doorgaan! We zoeken 
hiervoor volwassen kartrekkers 
uit de buurt, die samen met de 
jongeren dit project willen gaan 
uitvoeren. De gemeente wil mee-
denken over de uitwerking van de 
plannen en waar dat nodig is een 
steuntje in de rug geven.

En dat gaan we aan door lang-
zaam los te laten. Burgers te bege-
leiden om het zelf te gaan doen. 
Langzaam loslaten bestaat uit de 
betrokkenen bij het project hand-
vaten en structuur geven zodat ze 
het zelf kunnen doen. Naast die 
handvaten moet er de mogelijk-
heid bestaan tot ondersteuning, 
zo dat ze ook de tijd krijgen om 
te leren. Maar bij beiden het idee: 
om het vervolgens zelf weer op te 
pakken. De gemeente faciliteert, 
de burger moet het doen.

We formuleren hierbij 
twee doelstellingen: 

1. Het verzelfstandigen van de 
groep vrijwilligers. 

2. Borgen van de voortgang én 
iemand die dadelijk het volgen-
de initiatief neemt om te zorgen 
dat we de positieve energie in 
de wijk houden.

Buurtstrijders heeft vier projecten 
opgeleverd. Dit levert een groep 
mensen op die we begeleiden en 
trainen voor het uitvoeren van 
een project. Het trainen en bege-
leiden bestaat uit: - 4 trainingen/
intervisies - consult uren per team

Omdat we met jongeren werken 
moeten de projecten een korte 
doorlooptijd hebben. Er vinden 
4 trainingen plaats met een door-
looptijd van 3-6 maanden. De 
trainingen worden gepland met 
de betrokkenen van de vier pro-
jecten. Bij 1 van de trainingen zijn 
de jongeren ook betrokken.

Training 1 gaat er over hoe je als volwassene en als gemeente een 
project aanpakt samen met jongeren. Hoe motiveer je ze? Hoe maak 
je afspraken? Waar moet je rekening mee houden. Dit moet leiden tot 
voldoende handvaten zodat de volwassenen dit project met jonge-
ren kunnen en durven aan te gaan. Deze training wordt gevolgd door 
een werksessie waarbij de volwassenen en jongeren de eerste stappen 
maken naar een plan van aanpak. Vervolgens is er nog ruimte voor een 
intervisie sessie waarbij we van elkaar gaan leren met de volwassenen. 
En een afsluitende sessie: tot hoe ver zijn we gekomen? 

Na sessie 4 worden de teams losgelaten en hebben ze naar wens nog 
consult uren, waarbij ze Jong en je Wil Wat kunnen benaderen voor 
ondersteuning. 

Conclusies

Met langzaam loslaten steeds meer toewerken naar burgerparticipatie 

Als je jongeren en volwassenen betrokken houdt dan blijven ze gemotiveerd 

Wat?         
Platform voor Meerhovense jongeren waar activiteiten georganiseerd en gecommuniceerd worden. 

Voor wie?   
Alle jongeren uit Meerhoven 

Door wie?  
Skye van de Kuinder, Eline van Hoeckel, Fleur van Hoeckel, Kim Smits, Dallaz Lynch en Roza van der Bent met behulp 
van buurtbewoners Regina Snel en Maarten Smits.

Meer info & meedoen?  Kijk & laat je reactie achter op Facebook.com/buurtstrijders

JONGEREN CENTRAAL
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Dankwoord 
Wij hebben ontzettend veel plezier gehad met de jongeren en volwassen 
uit Meerhoven. Ondanks een wat lastige start hebben we meer uit het 
project gehaald dan we van te voren durfden te dromen. Er is een mooie 
energie ontstaan in Meerhoven. Hopelijk kunnen we deze energie vast-
houden en zorgen dat de dromen en ideeen van jongeren gerealiseerd 
worden, samen met de hele buurt. Daar gaan we voor! 

5 tips voor burgerparticipatie in 
de wijk met jongeren

We hebben veel geleerd van het project Buurtstrijders over burgerpar-
ticipatie in de wijk met jongeren. De onderstaande tips willen we graag 
meegeven aan organisaties en gemeenten die zelf burgerparticipatie in 
de wijk willen gaan doen met jongeren. 

Gemeente Eindhoven
Roseliek van Geel 
Hans Wetzer 
Mirjan Kanters 

Volwassenen 
Jeroen Cras
Gerard Baten 
Regina Snel 
Windy de Weerd 
Carine Bastiaansen Tom Hasselman 
Maarten Smits
Rik Nijssen

Organisaties/betrokkenen 
Buurtorganisaties Grasrijk, Waterrijk en Bosrijk/Meerrijk  

Meerhoven.nl  - Ruben Trieling 
Yvonne van Sebille 
DBS 
Dansschool Friends 
MVC de Hangar 
Jongerencentrum de Hangar – Rijk Nijssen  
Judith Rossen 

Jongeren 
Laszlo Marinakis 
Marit Hasselman 
Roza van der Bent 
Paul Lohmeier
Karel Lohmeier 
Eline van Hoeckel 
Fleur van Hoeckel 
Jenny Lu
Kim Smits
Martijn Smits 
Lieke Smits 
Youri Kiangala 
Niachelo Richardson 
Kaya Heijligers 
Sanne Otten 
Janneke Toonen Dekkers
Ilse Weiss 
Yassir Ziani 
Dallaz Lynch 

Tip 1 – Goed luisteren
Neem de tijd om echt naar jongeren te luisteren. Jongeren 
komen graag vertellen wat ze ergens van vinden. Maar 
luisteren kan alleen als je echt bereid bent om er wat mee 
te doen. En er wat mee doen betekent niet altijd dat je een-
op-een moet gaan doen wat zij zeggen. Jongeren willen 
vooral het gevoel krijgen dat er iets gebeurt met de infor-
matie die zij geven. Dus geef aan jongeren aan wat je met 
de informatie gaat doen en koppel terug wanneer je meer 
info hebt. En vertel ook waarom sommige dingen wel of 
niet kunnen.

Tip 2 – Concreet doel, jongeren zijn resultaatgericht
Dus als je aan de slag gaat met jongerenparticipatie,  
bedenk dan van te voren goed wat je van ze vraagt.  
Waar wil je het over hebben? Wat is het doel? Wat wil je 
opleveren? En voor wie wil je dat opleveren? Wat gebeurt 
er daarna mee? Dit geeft duidelijke handvaten voor  
jongeren om mee aan de slag te gaan.
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Tip 3 – Betrekken werkt beter op projectbasis
Gerelateerd aan tip 2, mijn beste ervaringen met jongeren betrek-
ken is op projectbasis. Je kunt best meerdere projecten met ze 
doen, maar ze moeten tussendoor het besluit kunnen maken om 
toch af te haken. Dit afhaken zit vaker meer in een drukke plan-
ning van school/werk/sport, dan dat ze niet meer willen. Bij het 
werken op projectbasis is het belangrijk om een concreet doel te 
hebben, maar ook heel concreet te zijn over welke data/tijd/plek. 
Leg dat van te voren met ze vast en geef ze verantwoordelijkheid. 
Je kunt best tegen jongeren zeggen dat je graag wil dat ze er mini-
maal 3x bij aanwezig zijn van de 4x. Leg wel uit waarom je dat wil. 
Zij snappen best dat als je samen echt iets wil neerzetten, dat het 
handig is als ze dan ook echt betrokken zijn. Zorg voor een korte 
doorloop tijd, zodat het resultaatgerichte er in blijft. Vallen er jon-
geren af? Laat ze zelf nieuwe mensen aandragen bijvoorbeeld. Het 
werven van jongeren gaat het makkelijkst via jongeren zelf.

Tip 5 – Funfactor

Hou jongerenparticipatie leuk! Jongeren houden van informeel 
contact. Maar dat kan ook best in vergaderstijl, maar dan onder het 
genot van een lekkere pizza. En zorg dat er tijd is om even te klet-
sen over andere dingen. Ook werkt het heel goed om met verschil-
lende creatieve werkvormen te werken, zoals we bij Buurtstrijders 
gedaan hebben. Dit zorgt er voor dat het leuk blijft, maar ook dat 
de resultaten concreter worden dan alleen gesprekken. Zo geef je 
jongeren nog een actievere rol.

Veel succes! 

Wil je een keer met ons kletsen over Buurtstrijders of burgerpartici-
patie met jongeren? Mail ons gerust op nina@jongenjewilwat.nl of 
bel naar 0613399803  Tip 4 – Ben eerlijk & duidelijk – 

zorg voor een goede terugkoppeling
Vertel jongeren concreet wat je doel is. Wat wil je 
doen met jongerenparticipatie? Ook het antwoord 
‘ik weet het nog niet precies’ is goed. Dan geef je 
in ieder geval aan dat je zoekende bent, jongeren 
willen daar ook graag bij helpen. Ben duidelijk 
over hoe lang sommige dingen duren binnen 
gemeente/organisatiestructuren. Jongeren wil 
graag snel resultaat, maar vinden het zich moeilijk 
voor te stellen dat het in een gemeente/organi-
satie niet zo snel kan als zij willen. Maak dus con-
crete afspraken wanneer je dingen weet en weer 
contact met ze hebt.
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