
COMPETENTIES OM JONGEREN TE BETREKKEN BIJ GEMEENTELIJKE BESLUITVORMING
Voor (jeugd)ambtenaren en relevante organisaties die jongeren bij de besluitvorming van de gemeente willen betrekken

Vaardigheden

Kennis

Waarden en 
attitudes

KERNOPDRACHT/
COMPETENTIE

Ik kom op voor jeugdparticipatie in  
besluitvorming en probeer ambtenaren  

en politici hiervan te overtuigen.

Ik mobiliseer andere relevante  
stakeholders en werk met hen samen 
op alle niveaus om de participatie van 

jongeren in besluitvorming te  
verbeteren.

Ik gebruik passende taal om met 
 jongeren te communiceren en werk 

met hen samen op voet van gelijkheid.

Ik ontwikkel strategieën en plannen  
om jongeren te betrekken bij  

besluitvorming

Ik gebruik passende digitale kanalen  
en technologieën om jongeren beter bij 

de besluitvorming te betrekken.

Ik versterk jongeren om deel te nemen 
aan besluitvormingsprocessen.

Ik kan goed feedback geven en  
ontvangen, en ik leer uit mijn fouten.

Ik verspreid de resultaten en reali-
saties van jeugdparticipatie in de 

bredere gemeenschap.

Ik volg de wettelijke kaders op over 
 jeugdparticipatie in besluitvorming op 
lokaal, nationaal en Europees niveau.

Ik begrijp de politieke context in de  
gemeente met betrekking tot jeugdbeleid. Ik ken het diverse landschap van de 

lokale jongerengemeenschap.
Ik ben vertrouwd met de theorieën en 

modellen voor jeugdparticipatie in  
besluitvorming.

Ik ken financiële instrumenten 
 (subsidies, hulpmiddelen, programma’s) 

die jeugdparticipatie ondersteunen.

Ik weet waar ik betrouwbare informatie 
kan vinden over de noden en behoeften 

en de leefwereld van jongeren.
Ik ben op de hoogte van verschillende 

initiatieven voor jeugdparticipatie in 
besluitvorming.

Ik heb voldoende kennis van  
project- en programmamanagement.

Ik ben ervan overtuigd dat jeug-
dparticipatie essentieel is voor een 
duurzame democratische cultuur.

Ik ga in discussie met mensen die 
negatieve meningen of stereotypes 

hebben over jongeren.
Ik waardeer de ideeën en voorstellen van 

jongeren.
Ik beschouw jongeren als huidige 
en toekomstige burgers van mijn 

gemeenschap.

Ik kan omgaan met behoeftes van  
verschillende stakeholders  

en doelgroepen.

Ik ben bereid om jongeren in 
een maatschappelijk kwetsbare 

situatie en jongeren met speciale 
noden te betrekken.

Ik verdedig waarden als democratie, 
mensenrechten en de rechtsstaat als de 

fundamenten van een democratische 
cultuur.

Ik voel me op mijn gemak tussen  
jongeren en sta open om samen met 
hen deel te nemen aan activiteiten.

Organisatie-omgeving

De politici erkennen en ondersteunen 
jeugdparticipatie in besluitvorming.

De ambtenaren zijn gemotiveerd en 
 opgeleid om jongeren te betrekken bij  

de besluitvorming.

Geëngageerde, actieve jongerenverte-
genwoordigers en -leiders nemen deel 

aan besluitvorming.

Er is een systeem of structuur die zorgt 
voor jeugdparticipatie in de 

 besluitvorming.

De gemeente engageert zich duidelijk  
en publiekelijk voor jongeren.

Jongeren en hun organisaties willen en 
kunnen deelnemen aan de  

besluitvorming.

De gemeente baseert haar beleid/ 
strategie voor jeugdparticipatie in 

 besluitvorming op feiten.

De gemeente zorgt voor de nodige  
middelen en voorzieningen om jongeren 

bij de besluitvorming te betrekken

Zorgen voor een ondersteunend 
klimaat in de gemeente om jongeren 

te betrekken in besluitvorming

Jongeren, hun organisaties en hun 
gemeenschappen versterken om  
aan gemeentelijke besluitvorming  

deel te nemen

Beleid, strategieën en structuren 
ontwikkelen voor jeugdparticipatie 

in besluitvorming

Jeugdparticipatie in  
besluitvorming beheren en de  

impact ervan bekrachtigen


