Do’s & don’ts voor jongerenbetrokkenheid
Jongeren…
We zijn het of we zijn het allemaal geweest, dus heel bijzonder is het niet. Toch blijkt het vaak lastig
jongeren1 enthousiast te maken of ergens aan mee te laten doen. Lijkt, want de jongeren van nu zijn
eigenlijk helemaal niet zo anders dan jongeren toen. Net zoals vroeger heb je jongeren die heel graag
heel veel willen en jongeren die het allemaal wel best vinden en met rust gelaten willen worden. Het
is dus handig om op zoek te gaan naar jongeren van de eerste categorie en die jongeren aan te
spreken op een manier die hen aanspreekt. De vraag wat hen precies aanspreekt hebben we
voorgelegd aan een groep jongeren die bij PAX betrokken. Hieronder de kernpunten:

Doen!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geef vrijheid en vertrouwen
Geef verantwoordelijkheid, doe zelf een stapje terug (maar help waar nodig, op de
achtergrond)
Spreek ze aan op hun intrinsieke motivatie (niet aanleren maar stimuleren)
Het onderwerp, het probleem moet echt zijn, niet iets hypothetisch
De jongeren wil relevant zijn
Geef voldoende erkenning en een rol in de besluitvorming
Deel informatie, geef niet de indruk dat jij informatie achterhoudt
Bepreek wat het hen biedt, bijvoorbeeld persoonlijke groei (vaardigheden en levenslessen,
CV, ‘what’s in it for me’)
Motivatie verduurzamen (door persoonlijke en team successen te vieren)
Laat jongeren hun eigen deadlines stellen
Zorg voor een inspirerende omgeving

Niet doen …
•
•
•
•

Organiseer niet iets voor jongeren zonder jongeren bij de organisatie te betrekken. Voor
jongeren, door jongeren dus
Vermijd jongeren te zien als of in te zetten als “excuusjongeren” (bijvoorbeeld: een panel
over jongeren met één jongere die niet of nauwelijks het woord krijgt)
Te strakke kaders waarmee vrijheid beknot wordt en jongeren zich alleen maar uitvoerder
voelen van jouw plan
Niet concreet zijn, bijvoorbeeld ‘We werken aan wereldvrede’

Goed om te weten …
•
•
•
•
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Jongeren hebben veel energie, kunnen veel ballen omhoog houden
Jongeren volgen graag idolen, rolmodellen, inspirerende voorbeelden: soms is het
makkelijker na te volgen dan zelf te beginnen
Jongeren zijn (nog altijd) idealistisch
Jongeren houden van laagdrempelig instappen (wie niet trouwens)

Voor het gemak hebben we het hier over jongeren tussen de 16 en 25 jaar.

