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Memo

Inleiding
Jeugdparticipatie draagt bij aan de ontwikkeling van de jongeren en
komt de kwaliteit van beleid en leefomgeving ten goede. Om de jeugd
al vroeg met de provincie politiek in aanraking te laten komen is
jeugdparticipatie een belangrijk speerpunt voor de provincie NoordHolland. In de vorige Statenperiode ontwikkelde een werkgroep
verschillende activiteiten die de jeugdparticipatie ten goede kwam. Er is
een aantal pilots uitgevoerd. Daaruit zijn verschillende succesvolle
activiteiten ontstaan die deze Statenperiode voortgezet worden.
De huidige werkgroep Jeugdparticipatie bestaat uit de Statenleden
Sandra Doevendans (PvdA), Wilma van Andel (CDA), Emre Kanik (D66),
Anouk van Gielen (GroenLinks), Miriam van Meerten-Kok (VVD) en wordt
ondersteund door de communicatieadviseur van de Statengriffie. De
werkgroep is opgericht met als doel te komen tot voorstellen om de
activiteiten jeugdparticipatie te bevorderen in 2020-2023.
Met dit memo wordt u geïnformeerd over de doorlopende activiteiten
jeugdparticipatie, deels bekostigd uit het communicatiebudget van de
provincie, en ontvangt u nieuwe en aanvullende voorstellen van de
werkgroep waarvoor aanvullende financiering vanuit het PS-budget
wordt aangevraagd.
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Voorstel:
Het Presidium wordt voorgesteld:
- Kennis te nemen van de bestaande activiteiten
jeugdparticipatie en de continuering van het
scholierenprogramma “Baas van de provincie”;
- Kennis te nemen van de aanvullende voorstellen van de
werkgroep om jeugdparticipatie in 2020-2023 te
bevorderen:
- continueer het NJR Jeugddebat Provinciestrijd
- faciliteer, net als de andere provincies, de provinciale
voorrondes van de Op weg naar het Lagerhuis

jeugddebatten

-

- start met een pilot jeugdparticipatie, uitgewerkt door
jongeren i.s.m. de werkgroep.
Te besluiten om bij de eerstvolgende Begrotingswijziging de
extra financiering van 140.200,- voor jeugdparticipatie bij
te ramen voor de jaren 2020-2023 om de activiteiten NJRjeugddebat Provinciestrijd en Op weg naar het Lagerhuis
jeugddebatten te organiseren

Toelichting
1. Huidige situatie: wat doet de provincie nu al aan
jongerenparticipatie?
Participeren kan op verschillende manieren en niveaus van
betrokkenheid: informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren en
(mee) beslissen1. De provincie onderneemt op verschillende manieren
en niveaus activiteiten om jongeren te betrekken bij de provincie. Zo
organiseert de afdeling Communicatie in samenwerking met ProDemos
het scholierenprogramma “Baas van de provincie” en organiseert de
Statengriffie het NJR-jeugddebat in samenwerking met jongerennetwerk
NJR. De activiteiten zijn interactief en aan te passen aan verschillende
opleidingsniveaus. De provincie streeft hierbij naar een goede regionale
spreiding van deelnemende scholen.
1.1. Scholierenprogramma “Baas van de provincie”
De provincie werkt mee aan het ProDemos scholierenprogramma ‘Baas
van de Provincie”. Doel van dit programma is zoveel mogelijk jongeren
van verschillende onderwijsniveaus te bereiken en hen kennis te laten
maken met de provincie. Het scholierenprogramma ‘Baas van de
provincie’ bestaat uit verschillende onderdelen: scholierenbattles, het
provinciespel en gastlessen.

1

Participatieladder, Roger Hart (1992)
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1. Scholierenbattles

Tijdens de scholierenbattles strijden groepjes scholieren van
verschillende scholen met elkaar om het beste idee. Een expert van de
provincie komt op school vertellen over een provinciaal project of
vraagstuk. Een groepje scholieren gaat daarmee aan de slag en bedenkt
een oplossing of ontwerp. Hoe zorg je voor minder afval? Wat is het
slimste ontwerp voor een brug of een tunnel? Verschillende scholen van
het voortgezet onderwijs doen mee. Voor de finale komen de leerlingen
naar het provinciehuis in Haarlem. Ze geven advies en presenteren hun
ontwerp of oplossing voor een jury. De beste oplossing wint.

2. Provinciespel

De provincie nodigt leerlingen uit om samen met hun klas een bezoek
te brengen aan het provinciehuis in Haarlem. Hier spelen ze onder
leiding van een medewerker van ProDemos het provinciespel. Tijdens
het spel bouwen de leerlingen hun eigen provincie. Zij gaan op de stoel
van een Statenlid zitten, in de Statenzaal van de provincie NoordHolland. Ze richten zelf politieke partijen op en overleggen over de
inrichting van Noord-Holland.

3. Gastles

Scholieren leren op hun eigen school hoe de politiek werkt. Met elkaar
bepalen de leerlingen het provinciebeleid en stellen ze vast hoe groot
de rol van de provincie op verschillende onderwerpen moet zijn.
Leerlingen kijken tijdens de les ook naar de gevolgen van hun keuzes.
Lukt het ze bijvoorbeeld om binnen de begroting te blijven? Kunnen ze
het samen eens worden? Ambtenaren van de provincie verzorgen deze
lessen.
1.2. NJR Jeugddebat - Provinciestrijd
NJR jeugddebat is een intensievere en langdurigere vorm van
jeugdparticipatie dan de onderdelen van het scholierenprogramma
“Baas van de provincie. Het is een succesvolle methode om jongeren
mee te laten denken over provincie beleid. Jongeren gaan elk jaar zelf
aan de slag met een provinciaal vraagstuk. In de aanloop naar de
Provinciestrijd op het provinciehuis volgen jongeren een intensief
voorbereidingstraject op hun school, waarin ze worden getraind en
gecoacht door jonge vrijwilligers van NJR. Tijdens de Provinciestrijd op
het provinciehuis werken de jongeren een case, in samenwerking met
een beleidsambtenaar van de provincie, verder uit en pitchen deze case
aan een jury bestaande uit Statenleden en de commissaris van de
Koning. De provincie acht het hierbij van groot belang dat
deelnemende jongeren uit verschillende regio’s komen en diverse
onderwijsachtergronden hebben.
Het jeugddebat in het provinciehuis is een voorronde van het Nationaal
Jeugddebat. Noord-Hollandse jongeren worden tijdens deze dag
geselecteerd voor de nationale jeugddebatten in de Tweede Kamer.
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Quotes jongeren over het NJR Jeugddebat 2018:
“ Ik vind het heel belangrijk om mijn mening te laten horen”
“Je hebt echt je stem kunnen laten horen aan belangrijke mensen”

Doelgroep en bereik huidige activiteiten per
jaar
Wat

Doelgroep

Scholierenbattles

Voortgezet
Onderwijs

Provinciespel
Gastles

NJR Jeugddebat

MBO

MBO en
Voortgezet
Onderwijs
Voortgezet
Onderwijs

Bereik per
jaar (t/m
15 nov
2019)

Niveau van
betrokkenheid

700
jongeren

Informeren

300
jongeren

Informeren

800
jongeren

Informeren

60
jongeren
per jaar

Informeren,
adviseren en
raadplegen

Tabel 1: Overzicht doelgroep en bereik huidige activiteiten
jeugdparticipatie per jaar
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2. 2020-2023: Uitbreiding activiteiten
Met de huidige activiteiten bereikt de provincie dat jongeren op een
interactieve manier geïnformeerd worden over de provincie
(scholierenprogramma en NJR- jeugddebat). Op kleine schaal
raadpleegt de provincie jongeren en adviseren jongeren op hun beurt
de provincie (NJR-jeugddebat). Vooral op de participatieve vormen
coproduceren en (mee)beslissen kan de provincie Noord-Holland nog
stappen zetten. Om de participatie te bevorderen wil de werkgroep
jeugdparticipatie het huidige aanbod continueren en uitbreiden met een
pilot bedacht vanuit jongeren zelf. Ook stelt de werkgroep voor weer
deel te nemen aan de debatwedstrijd Op weg naar het Lagerhuis.
2.1. Continuering NJR Jeugddebat- De Provinciestrijd
Omdat concerncommunicatie eenmalig (2019) het NJR Jeugddebat heeft
gefinancierd bestaat de kans dat:
1) Noord-Holland komende jaren geen deelnemers meer aandraagt aan
de nationale jeugddebatten in de Tweede Kamer.
2) het de komende jaren ontbreekt aan een succesvolle methode in
Noord-Holland om jongeren te laten meedenken over provincie beleid.
Daarom stelt de werkgroep het Presidium voor om geld vrij te maken
voor continuering van de jeugddebatten in de periode 2020-2023.
2.2. Op weg naar het Lagerhuis Jeugddebatten
Op weg naar Het Lagerhuis is de grootste debatwedstrijd van
Nederland. Jaarlijks doen er zo’n 200 scholen mee en wordt gezocht
naar het grootste speechtalent van Nederland. De landelijke finale
wordt uitgezonden op televisie op NPO 2. De organisatie ligt in handen
van Het Debatbureau in samenwerking met BNN VARA. Er worden in het
voorjaar voorrondes gespeeld in alle provincies. Provincies faciliteren
dit. Provincie Noord-Holland is de enige provincie waar sinds 2016
geen voorronde meer plaats vindt. De afgelopen jaren vonden daarom
voorrondes plaats in gemeentehuizen van Noord-Hollandse gemeenten.
Door het faciliteren van provincie voorrondes maken jongeren op een
interactieve manier kennis met de provincie Noord-Holland en provincie
vraagstukken. De provincie biedt jongeren op deze manier ook een
platform om hun politieke vaardigheden te ontwikkelen.
De werkgroep stelt voor om de Noord-Hollandse voorronde van Op weg
naar het Lagerhuis Jeugddebat komende jaren te faciliteren.

Wat verwachten we van Statenleden bij alle activiteiten?

De activiteiten stimuleren ontmoeting en dialoog tussen jongeren en
Statenleden. We vragen Statenleden de jeugdparticipatie activiteiten te
omarmen en vragen hierbij steun en inzet. Bij het Provinciespel en het
NJR Jeugddebat dienen Statenleden een actieve rol te spelen. Aan het
eind van het Provinciespel schuift een Statenlid aan om met de
leerlingen in gesprek te gaan over zijn of haar werk. Bij het NJR
Jeugddebat de Provinciestrijd vormt een aantal Statenleden samen met
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de commissaris van de Koning de jury die de winnende case selecteert.
Aanwezigheid van een aantal Statenleden is ook gewenst gedurende de
dag.
2.3. Door jongeren te ontwikkelen pilot
In plaats van zelf nieuwe activiteiten te ontwikkelen, die wellicht minder
aansluiten bij de behoefte van jongeren, wil de werkgroep aan jongeren
vragen wat de provincie kan doen om de participatie van jongeren te
vergroten en dan met name met als doel adviseren, coproduceren en
(mee) beslissen. Dit gaat de werkgroep doen door jongeren tijdens het
NJR Jeugddebat De Provinciestrijd een case te laten uitwerken over
jeugdparticipatie.
De werkgroep zal het Presidium over de voortgang informeren en
mogelijk met een inhoudelijk voorstel met de daarbij benodigde
financiering komen.

3. Benodigde financiering 2020-2023
Aan het Presidium vraagt de werkgroep Jeugdparticipatie om middels
bijraming van de PS-budgetten de kosten voor het NJR-Jeugddebat de
Provinciestrijd en Op weg naar het Lagerhuis voor de jaren 2020 tot en
met 2023 te financieren.
De sector communicatie financiert uit het beschikbare
communicatiebudget van de provincie in de jaren 2020 tot en met 2023
het scholierenprogramma ProDemos.
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Activiteiten

Kosten 2019

Kosten
2020

Cumulatieve
kosten
Statenperiode
2020-2023

Scholierenbattles
(financiering door
sector
communicatie)

€ 1.300

€ 1.300

Provinciespel
(financiering door
sector
communicatie)

€ 16.240

€
16.240

€ 64.960

Gastles
belastingbazen
(financiering door
sector
communicatie)

€ 5.920
(eenmalig voor
materiaal)

-

-

Kosten ten laste
sector communicatie

€ 42.460

NJR Jeugddebat – De
provinciestrijd
(vanaf 2020
financiering door PS
budgetten)

€ 19.000
(eenmalige
financiering
door sector
communicatie)

€
19.000

€ 76.000

-

€
16.050

€ 64.200

Kosten ten laste PS
budgetten

-

€
35.050

€ 140.200

Totale kosten
jeugdparticipatie

€ 42.460

€
52.590

€ 210.360

Op weg naar het
Lagerhuis
(financiering door PS
budgetten)

17.540

€ 5.200

€ 70.160

Tabel 2. Overzicht kostenverdeling activiteiten Jeugdparticipatie


De activiteiten Jeugdparticipatie vragen naast financiering ook
personele inzet van de medewerkers Statengriffie.
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