
 

 

CONCEPT   Notitie Toekomstige Generaties CONCEPT 

Hoe zorgen we voor een vertegenwoordiging/betrokkenheid van de jongeren in/bij het Overlegorgaan 

Nationaal Park Drentsche Aa?  

 

 

Een eerste inventarisatie van voorbeelden elders in het land. Als Overlegorgaan zijn we op 

zoek naar een vertegenwoordiging van jong volwassenen in het Overlegorgaan, onder 

begeleiding van een  lid (leden) uit het Overlegorgaan. Het voorstel is om met één van 

onderstaande organisaties hierover in gesprek te gaan. 

 

 

 

1. SER Jongerenplatform 

De SER heeft een Jongerenplatform, dat in 2015 is opgericht op initiatief van Mariëtte Hamer en 

(kroon)leden van de Sociaal-Economische Raad (SER). Met dit platform wil de SER jongeren actief 

betrekken bij het werk van de SER. Het platform komt enkele keren per jaar bij elkaar en geeft 

gevraagd en ongevraagd advies over actuele thema’s. 

 

Belang van betrekken jongeren bij de SER 

De Sociaal-Economische Raad geeft advies over diverse onderwerpen die jongeren direct raken. 

Denk daarbij aan technologische ontwikkelingen, toekomst van de arbeidsmarkt en onderwijs. Het is 

daarom niet meer dan logisch dat jongeren zelf hierin ook gehoord worden. Samen met jongeren 

werkt de SER aan de toekomst van Nederland. 

 

Jongeren aan het woord - Kimberly Snijders: 

"Elk groot maatschappelijk vraagstuk raakt ook jongeren, dus het is niet meer dan logisch dat 

jongeren zelf ook gehoord worden. Het SER Jongerenplatform bestaat uit 11 jongerenorganisaties die 

zich allemaal bezighouden met de positie van jongeren in Nederland. Onze diversiteit aan 

perspectieven en drive om samen te werken maakt ons uniek en zorgt ervoor dat we adviezen kunnen 

geven met breed draagvlak onder jongeren. We signaleren samen snel grote maatschappelijke 

vraagstukken en houden ons bezig met toekomstbestendig beleid." 

 

Het SER Jongerenplatform bestaat uit een aantal jongerenorganisaties: 

• FNV Young & United 

• CNV Jongeren 

• VCP Young Professionals 

• Jong Management 

• Jong AWVN 

• Nationale Jeugdraad (NJR) 

• Landelijke studentenvakbond (LSVb) 

• Jongerenorganisatie beroepsonderwijs (JOB) 

• Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) 

• Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) 

• Jonge Klimaatbeweging (JKB) 

 

Het SER Jongerenplatform beschikt over een breed netwerk van (andere) jongerenorganisaties en 

individuele jongeren die, afhankelijk van het onderwerp, worden betrokken. 

 

 

  

https://www.ser.nl/nl/thema/jongeren/SERjongerenplatform


 

 

2. Coalitie-Y 

Op vrijdag 22 februari 2019 was de aftrap van Coalitie-Y! Er kwamen zo’n honderd jongeren in de 

Tweede Kamer om met elkaar te spreken over de problemen en uitdagingen waar zij tegenaan lopen. 

Tim Hofman opende het event! De groep bestond uit middelbare scholieren, mbo-, hbo- en wo-

studenten en in sommige gevallen al werkenden. Coalitie-Y stelde in 2019 een groot manifest op met 

10 redenen hoe de druk op jongeren weggenomen kan worden. Daarin werd toen al genoemd dat de 

jongere generatie weerbaar is en verantwoordelijkheid wil nemen voor de toekomst, een mentaliteit 

die in crisistijd juist is versterkt. Hierbij zijn eerlijke kansen en een vaste grond onder de voeten 

essentieel. Coalitie-Y streeft naar een samenleving die recht doet aan iedere generatie, nu en in de 

toekomst.  

 

https://coalitie-y.nl/


 

 

3. Nationaal Park Duinen van Texel & Jongeren 
Texel heeft prachtige, bijzondere natuur en Nationaal 

Park Duinen van Texel wil deze Texelse natuur minimaal 

net zo mooi achterlaten voor toekomstige generaties. De 

Texelse natuur is belangrijk voor de leefbaarheid op het 

eiland, en dat geldt ook voor woningen en banen. Voor 

een mooie toekomst en kwalitatief hoge natuur hebben 

we Texelaars dus nodig en aan wie kunnen we dat beter 

overlaten dan aan Texelse jongeren. 

 

Het project “ Trots op Texel” 

Daarom zijn we in januari 2022 gestart met een groep jongeren om te analyseren (gebruik makend 

van eerdere onderzoeken) waar zij tegen aanlopen en waar zij zich graag voor in zouden willen 

zetten. Daar kwam al gauw uit dat we jonge Texelaars invloed willen laten hebben over besluitvorming 

die over hun toekomst gaat. Nu hebben ze het gevoel niet gehoord te worden en dat er geen plekken 

zijn waar jongeren hun ideeën kwijt kunnen of waar hun mening echt gehoord wordt. Er zijn ook 

zorgen rondom huizen, banen en duurzaamheid. Ook hebben we gesproken over hoe er een logische 

link gemaakt kan worden tussen toerisme en duurzaamheid en tegelijkertijd een eiland te blijven waar 

iedereen welkom is (niet alleen die rijke ouderen). 

 

Vervolgens hebben de jongeren in een ToP© trainingsweekend skills geleerd over hoe een gesprek 

aan te gaan, plus een gezamenlijke focus bepaald: wij willen graag dat jonge Texelaars meer 

onderdeel gaan maken van besluitvorming die over hun toekomst gaat. Vervolgens zijn wij in gesprek 

gegaan met diverse bedrijven, jongeren en organisatie, om input ver vergaren voor een gedegen plan. 

In het tweede ToP© trainingsweekend hebben we alle input verwerkt tot projectplan/ een actieplan, 

dat kun je hieronder vinden: 

 

Jong op Texel 

In januari zijn we begonnen met een onderzoek naar de zorgen en kansen die Texelaars ervaren. 

Daarvanuit hebben we met elkaar bekeken waar wij denken een verschil te kunnen maken: wij willen 

graag jongeren betrekken bij alles wat op Texel is en een raakvlak met hun leefwereld heeft. Daarvoor 

willen we met jong & oud samen aan de slag laten gaan, aansluiten bij wat er al is en ophalen wat er 

leeft onder jongeren. 

 

Wij: “Jong op Texel”, willen: 

• De stem van Texelse jongeren (met verschillende achtergronden) laten horen: 

o In gevraagd en ongevraagd advies. 

o Via enquêtes en polls o.a. op instagram. 

o Zichtbaar maken wat jongeren willen. 

• Behoeftes van jongeren op Texel analyseren: 

o Door naar jongeren toe te gaan, op festivals, OSG en bij uitgaangelegenheden. 

o Thema’s die tot nu toe naar boven komen zijn behoud van natuur, mentale en fysieke 

gezondheid, laagdrempelig drugs en soa test centrum, ACT Texel voor 18+, huizen, 

toerisme, banen, activiteiten en evenementen voor jongeren. 

• Vraagstukken van organisaties op halen, waar zij input van jongeren op willen: 

o Wij kijken graag met een frisse blik mee. 

o Of we regelen een groep jongeren (die daar een gepaste beloning voor krijgen) en 

ondersteunen zelf in de bijeenkomsten en gesprekken. 

 

 

https://www.npduinenvantexel.nl/55165/over-het-park/jong-op-texel


 

 

Ben jij jong en wil je: 

• Mee-doen; zoals advies geven, insta netwerk uitbouwen, foto’s maken, jongeren interviewen, 

processen begeleiden. 

• Mee-denken; bij bedrijven met een specifieke vraag of bij het ontwikkelen van ons plan. 

• Mee-ontwikkelen; van trainingen, bijeenkomsten. 

 

Ben jij volwassene en wil je: 

• Advies op een specifiek onderwerp van jongeren? 

• Beschikbare banen of opdrachten via ons netwerk (tobe) verspreiden? 

• Ons ondersteunen middels trainingen, coaching, beloningen voor jongeren die deelnemen, 

vergaderplek. 

 

Mail ons dan op jongoptexel@gmail.com | Vonne, Rodny, Thomas, Sayonara en Marit. 

 

 

 

4. DvhN Jongerenpanel 

11 februari 2022 Nieuw! Het DVHN Jongerenpanel. Alexander (14), Alisa (15), Amber (16), Chantal 

(16), Eva (12), Linda (16), Romee (15), Sara (16), Sophie (15) en Vivian (15) geven vanaf nu wekelijks 

hun visie op de actualiteit. 

Ook jongeren volgen het nieuws en vinden daar wat van. Dagblad van het Noorden biedt hen de kans 

om mee te praten. Even voorstellen: het DVHN Jongerenpanel. 

Het DVHN Jongerenpanel laat wekelijks zijn licht schijnen over de actualiteit en reageert op het 

nieuws van de dag. Iedere maandag te lezen op dvhn.nl en op de meningen-pagina in de krant. Wie 

er in het DVHN Jongerenpanel zitten? Hieronder stellen zij zich voor: 

 
  

mailto:jongoptexel@gmail.com
https://dvhn.nl/meningen/Het-DVHN-Jongerenpanel-stelt-zich-voor-27439015.html


 

 

5. Jongerenadviesraad geeft jongeren een stem in Drents parlement 
De Drentse provinciale politiek is sinds december 2020 versterkt met een nieuw adviesorgaan, de 
Jongerenadviesraad. Een groep van twaalf politiek-enthousiaste jongeren in de leeftijd van 14 tot en 
met 25 jaar. Een idee geboren in de werkgroep Veranderende Samenleving, opgezet met hulp van de 
Statengriffie en Politiek Netwerk Drenthe, en vervolgens breed omarmd door het Drents parlement. 
Een voorstel om jaarlijks geld vrij te maken in de begroting om deze jongeren te faciliteren, is unaniem 
aangenomen. 
 
Dat alle fracties positief tegenover de Jongerenadviesraad staan, verbaast Statenlid Thea Potharst 
niet. "Als Statenlid én volksvertegenwoordiger wil je weten wat er leeft in de Drentse samenleving. De 
Jongerenadviesraad geeft ons als Staten meer inzicht in wat er leeft onder jongeren en hoe zij tegen 
bepaalde thema's aankijken. Daar kunnen wij alleen maar blij mee zijn. Temeer omdat deze groep 
voor de politiek vaak moeilijk te bereiken is." 
 
Recent bewees de Jongerenadvies haar waarde tijdens een debat over het openbaar vervoer. De 
jongeren hebben een enquête uitgezet op social media en kregen 565 reacties binnen van jongeren. 
Een mooi aantal, vinden Joran Andringa (18) en Dewi Moorman (17). Beiden zijn sinds de start 
betrokken bij de Jongerenadviesraad en inmiddels vol overgave bezig om de stem van jongeren door 
te laten klinken in de politiek. "Dat doen we door gevraagd en ongevraagd advies te geven over 
thema's die jongeren raken", vertelt Andringa. "Dat betekent dat we kijken naar de onderwerpen die 
op de komende agenda's van het Drents parlement staan en daar onderzoek naar doen onder 
Drentse jongeren. Zo peilen we hoe de jeugd denkt over deze onderwerpen en de resultaten delen we 
met het parlement." Anderzijds kunnen er ook verzoeken vanuit de Statenleden komen die graag 
willen weten hoe jongeren over een bepaald thema denken, vult Moorman aan. "Welke kant het ook 
op gaat, de Staten zijn in ieder geval op de hoogte hoe onze generatie tegen een bepaald thema 
aankijkt." 
 
Een frisse blik 
Potharst onderschrijft de opmerking van Dewi Moorman. "Jongeren staan anders in het leven. Ze 
kijken daarom ook anders tegen bepaalde zaken aan. Die visie kan een goede aanvulling zijn op hoe 
wij, als Statenfracties, deze agendapunten beoordelen. Het is heel goed denkbaar dat fracties de 
Jongerenadviesraad actief zullen gaan benaderen om een onderzoek te doen onder jongeren over 
een bepaald thema, om zo tot extra -of misschien zelfs andere- inzichten te komen."  
 
Jongerenparticipatie 
Het doel is duidelijk. "Jongerenparticipatie", gooit Moorman op tafel. "Daar komt het in het kort op 
neer. Het zou mooi zijn als er niet alleen over jongeren, maar ook mét jongeren wordt gesproken in de 
Drentse politiek. Een goed streven toch?" De vraag stellen is hem beantwoorden. "Uiteindelijk zijn wij 
de toekomst", stelt Andringa. "Wij moeten straks dit land en deze provincie draaiende houden. Alleen 
daarom al is het logisch om ook de stem van jongeren mee te nemen in de besluitvorming over 
provinciale zaken." Uit de woorden van Andringa blijkt dat naast OV ook klimaat en milieu hoog op de 
onderwerpenlijst van de Jongerenadviesraad staan. "Zeker", bevestigt hij resoluut, "en zet daar ook 
onderwijs maar bij." 

 
 
Goede begeleiding 
Naast goedwillende bestuurders en Statenleden zal het succes van de Jongerenadviesraad ook 
afhangen van de begeleiding. Vanuit de Statengriffie worden Statenleden en -fracties gewezen op de 
resultaten van de onderzoeken die de Jongerenadviesraad aanlevert en het belang om daar ook 
daadwerkelijk aandacht aan te besteden. Daarnaast neemt commissaris van de Koning Jetta Klijnsma 
de Jongerenadviesraad onder haar hoede. Zij schuift regelmatig aan bij de digitale vergaderingen om 

https://www.drentsparlement.nl/ontmoet/jongerendebatten/jongerenadviesraad_geeft_jongeren_een_stem_in_drents_parlement/


 

 

de jongeren te voorzien van tips en om ook te luisteren naar thema's die jongeren raken en bezig 
houden. 
 
2021 
Er is een mooie start gemaakt, maar veel is nog in beweging. Dat constateren Andringa en Moorman. 
"De betrokkenheid onder de leden van de Jongerenadviesraad is groot", aldus Andringa. "De eerste 
stappen zijn gezet, maar het gaat te ver om te stellen dat we er al zijn." Moorman knikt en vult aan: 
"We hebben hierover ook contact gehad met andere jongerenraden. Hun ervaring is dat je zeker een 
jaar nodig bent om je als adviesraad volledig te settelen. Begin 2021 hopen we echt operationeel te 
zijn." Aan de geïnvesteerde tijd zal het niet liggen. Beiden zeggen zo'n 5 uur in week bezig te zijn met 
de Jongerenadviesraad, die momenteel één keer in 3 weken -nu nog digitaal- bij elkaar komt. 
 
Heb je een vraag aan de Jongerenadviesraad of juist een goed idee? Heb je interesse om lid te 
worden? Neem dan contact op met de Jongerenadviesraad via jongeren@drentsparlement.nl. 
Uiteraard is de Jongerenadviesraad ook te volgen op social media. Kijk voor meer informatie op 
Facebook en/of Instagram @jongerenadviesraaddrenthe. 
 
 

6. Raadsvoorstel RKC onderzoeksrapport ‘Jong in Assen’ d.d. 24 november 2022. 
 De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Assen behorende bij het onderzoeksrapport 
‘Jong in Assen’ over te nemen en het college van B&W opdracht te geven om hier, in 
samenspraak met de raadsgroep jongeren, uitvoering aan te geven. 
 
Het doel van dit onderzoek was inzicht te verkrijgen in de behoefte van jongeren en deze te plaatsen 
naast het gemeentelijke beleid en activiteiten. De vraag wat de jongeren zelf willen en waarom, stond 
hierbij centraal. 583 jongeren uit verschillende leeftijdscategorieën en woonachtig in verschillende 
wijken en dorpen hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door 
SenseGuide.  
 
Aanbevelingen 
Het onderzoek geeft een genuanceerd beeld over jongeren, de behoeften die zij hebben en het 
aanbod aan voorzieningen. De algehele conclusie is dat er voldoende aanbod is aan sport-, cultuur- 
en welzijnsvoorzieningen voor jongeren en dat de meeste jongeren in Assen tevreden zijn met hun 
leven en aangeven zich prima in hun vrije tijd te kunnen vermaken. Tegelijk mist het (gemeentelijk) 
aanbod aan voorzieningen en activiteiten voor jongeren volgens een groot deel van de respondenten 
aansluiting met de eigentijdse interesses van jongeren. Wat jongeren bovenal wensen is een 
levendige binnenstad met uitgaans- en ontmoetingsgelegenheden. Het onderzoek toont dat het een 
complex vraagstuk betreft de Rekenkamercommissie gemeente Assen RKC onderzoeksrapport 'Jong 
in Assen' waarin niet alleen de gemeente een rol speelt, maar waarbij nog wel veel winst te boeken 
valt. Op basis van de onderzoeksresultaten heeft de RKC de volgende aanbevelingen geformuleerd: 

• Jongeren ervaren in hun dagelijks leven de invloed van verschillende beleidsterreinen. Bij het 
opstellen van integraal jeugdbeleid is het daarom van belang dat de samenhang met andere 
gemeentelijke beleidsterreinen zichtbaar is. 

• Deel het nog op te stellen jongerenbeleid met de jongeren in Assen zodat ze weten wat ze kunnen 
en mogen verwachten van de gemeente en betrek hen bij de wijze van communiceren. 

• Besluiten op andere beleidsterreinen raken de jongeren ook. Denk bijvoorbeeld aan dossiers op 
het gebied van de binnenstad, wonen, groen. Betrek de doelgroep jongeren daarom actief in het 
participatieproces. 

• Neem als gemeente regie en organiseer met regelmaat gesprekken tussen jongeren van 
verschillende leeftijdsgroepen, de gemeente, maatschappelijke partners en ondernemers. 
Hiermee kan continu worden gemonitord hoe het aanbod aan voorzieningen en activiteiten (beter) 
kan aansluiten bij de behoefte van jongeren. 

• Beeldvorming speelt een belangrijke rol. Laat zien wat Assen jongeren te bieden heeft en pak als 
gemeente een actieve rol in het werken aan een positief imago. Er wordt immers al veel gedaan. 

• Jongeren hebben ruimte nodig waar ze elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen uitleven. Werk 
als gemeente actief aan het creëren van wederzijds begrip onder jongeren en volwassenen. 

• Stimuleer het gebruik van het huidige aanbod aan voorzieningen en activiteiten voor jongeren 
door actieve informatieverstrekking en onderzoek in hoeverre flexibele betaalvormen de drempel 
kunnen verlagen om deel te nemen aan voorzieningen en activiteiten met name op het gebied van 
sport en cultuur.   

https://assen.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/8388ce32-51ab-4195-b33f-2dec181e2524?documentId=ee2cf43d-0e38-463a-890f-084d32c6454f&agendaItemId=1c97bc37-df37-4e0b-ba4a-ca09fadce010


 

 

 
 

7. EUROPARC Junior Rangers 

Sinds 2020 heeft het Nationaal Park Drentsche Aa zijn eigen Junior Rangers. Het Junior Ranger 

programma is voor jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar. Junior Rangers leren wat het werk van een 

‘ranger’ inhoudt. Zij worden ambassadeurs voor het Nationaal Park Drentsche Aa en zetten zich met 

allerlei activiteiten in voor het gebied. 

 

 
 

Programma 

Het programma van de Junior Ranger bestaat uit o.a. 

natuur(beheer)activiteiten, werken met Nationaal Park organisaties, 

onderzoek, geven van presentaties op fairs, markten en andere Nationaal 

Park activiteiten. De begeleiding van het maandelijks programma is in 

handen van vaste begeleiders. In de zomer volgt een afsluitend kamp. 

 

IVN zorgt - namens het Nationaal Park - voor de coördinatie, het contact 

met de NP partners en voor de opleiding van de vrijwillige begeleiders. De 

belangrijkste partners zijn de vrijwilligers en alle Nationaal Park Partners. 

 

 

  

https://www.drentscheaa.nl/organisatie-beleid/junior-rangers/


 

 

8. EUROPARC Youth+ 

An increasing number of young people (aged 13-17) involved in Junior Ranger programmes turn youth 

(18+) and are keen, motivated and passionate about their Protected Areas and want to stay 

involved. “We want to be heard” was the clear message from youth to Protected Areas managers at 

the EUROPARC Youth Conference 2013. Through contacts with Protected Areas, Rangers and youth, 

the need for an innovative programme to involve youth in Protected Areas became evident. This is 

how the Youth+ Programme was born! 

The programme should offer young people the opportunity to: 

• Keep learning about nature conservation in Europe 

• Develop leadership skills and play an active role in supporting the work of the PA in the JR 

programme 

• Develop advocacy skills and contribute youth perspective to governance and management of 

Protected Areas 

• Develop communication skills to speak on behalf of the Protected 

• Network internationally with peers from Protected Areas across Europe 

 

In the course of the recent years EUROPARC, with the support of an active group of Rangers and 

Youth, has developed training modules for youth in the field of leadership, advocacy, nature 

conservation and communication. Those have been elaborated in the course of the 2015 Youth+ 

Camp, in the Aiguestortes i Estany de Sant Mauricy National Park – Spain. In the course of 2017 

EUROPARC has ensured Youth could be more actively part of the Federation activities and specific 

space has been reserved for them at the Conference in Scotland in 2018. 

 

 

 

 

https://www.europarc.org/nature/young-people/youth/
https://www.europarc.org/europarc-conference/previous-conferences/europarc-conference-2018/

