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JONG is onderdeel van de gemeente
Oosterhout en zet zich specifiek in
voor kinderen en jongeren. Oosterhout
vergrijst de komende jaren. Voor de
toekomst van de stad is het belangrijk
om een nieuwe generatie Oosterhouters
aan ons te binden. Jong is de schakel
tussen de gemeente en deze doelgroep.
We betrekken kinderen en jongeren
bij beleid, nodigen ze uit hierover
mee te denken en helpen ze met het
ontwikkelen van ideeën. JONG werkt
samen met hen aan de toekomst van
onze prachtige stad.

JONG ZORGT ERVOOR DAT:
Kinderen en jongeren de
gemeente leren kennen.
De gemeente leert van
kinderen en jongeren.
We samen van Oosterhout
een toffe stad maken
om in op te groeien.

WAAROM JONG?

Het gezicht van JONG?
Dat zijn Sandra den Ridder en Bibi
Schuurs. Beiden staan midden in
het Oosterhoutse leven en werken
met veel enthousiasme aan JONG.

Bibi: jongeren
blikken vooruit
en willen alles
snel. dat spreekt
me aan!

Sandra: jongeren
denken vrijer dan
volwassenen. jong
helpt collega’s en
jongeren elkaar te
ontmoeten.

De gemeente speelt een rol in elke
levensfase van een inwoner. JONG
streeft naar een relatie met kinderen
en jongeren die bij hen leidt tot meer
betrokkenheid bij de samenleving en de
gemeente: voor nu én voor later.
Kinderen en jongeren hebben
een andere kijk op het leven
dan volwassenen. Kinderen zijn
nieuwsgierig, onbevooroordeeld en
laten zich niet leiden door politiek,
geld of procedures. Jongeren hebben
een eigen mening, hun politieke gevoel
begint zich te ontwikkelen en ze krijgen
te maken met keuzes die bepalend zijn
voor hun verdere leven zoals studie,
baan of woning.
Bibi:

WAT DOET JONG?
betrekt kinderen en jongeren
bij gemeentelijk beleid.

betrekt scholen
bij thema’s die
belangrijk zijn
voor de stad.

werkt mee aan stadsinitiatieven
zoals het Kaais Walhalala zero
of Wereldkinderdag,

Kinderen en jongeren geven inzichten,
die wij gewoonweg niet kunnen bedenken!
JONG betrekt jongeren bij het vormen
van beleid. Dit maakt het beleid
niet alleen beter, maar levert ook
bredere steun op van je inwoners.
De kans van slagen wordt daarmee
aanzienlijk vergroot. JONG bouwt
aan een toegankelijk netwerk met
Oosterhoutse jongeren, zodat deze
groep een stem krijgt. Zij zijn niet
alleen inwoners van onze stad, zij zijn
onze toekomst!

adviseert
collega’s die
werken aan
onderwerpen
die jongeren
raken.

zet een deur
open voor een
onderzoek of
profielwerkstuk.

stimuleert
en begeleidt
activiteiten van
jongeren met een
ZAP-budget.

organiseert zelf activiteiten
zoals het 6vs6 toernooi of
Democracity.

JONGPARTICIPATIERAKET

JONG VOOR
BELEIDSMAKERS
Beleid heeft nu, maar ook op de lange
termijn invloed. Het raakt jongeren
dus in hun toekomst. JONG kan een
participatietraject vormgeven zodat
jongeren kunnen meedenken. Er is een
breed netwerk via scholen, maar er is ook
direct contact met jongeren: live en via
social media als Whatsapp en Instagram.

JONG denkt graag mee!
Of het nou gaat om het herijken van beleid,
het bedenken van een programma rondom
burgerschap óf het helpen uitdragen
van een activiteit of beleid. Samen met
de beleidsmaker denken we na over de
betekenis van een onderwerp in het leven
van jongeren, de juiste toonzetting en de
inzet van verschillende kanalen.

Mobiliteit
Gezondheid

Jeugdbeleid
Armoedebestrijding

Jaarwisseling
Verkiezingen
Alcohol- en
drugspreventie

Jongerenwerk

JONG heeft uit ervaring geleerd dat
het ideale participatietraject aan
een aantal eisen voldoet.
Deze kennis is verwerkt
in de raket. Hij kan alleen
worden gelanceerd, als alle
onderdelen in elkaar passen.
Meer weten? Mail ons!

Heb je ook een
pr
waarbij je de id oject
eeën van
kinderen en jong
eren kunt
gebruiken? Mai
l na
jong@oosterho ar
ut.nl

JONG PROJECT:
Waar moet een goede fietstunnel
aan voldoen?
Een fietstunnel van Oosteind naar
Oosterhout wordt vooral gebruikt door
jongeren. Voor collega Ralf van Haaf
(verkeersdeskundige) aanleiding om JONG
te vragen hiervoor een participatietraject
op te zetten.

Hoe pakt JONG dat aan?
JONG bezocht groep 7/8 van basisschool
Sint Jan in Oosteind. We gaven een korte
introductie over wie we zijn en wat we
komen doen. Kinderen stelden volop
vragen: Wie betaalt die nieuwe fietstunnel?
Wanneer is hij af? Na een klassikaal
gedeelte werkten we verder in groepjes,
ieder met een eigen thema (verkeer,
veiligheid en ‘mooi’). Alles mag gezegd
worden! De input verwerkte JONG tot
een werkbaar document. Later in het jaar
nodigden we de klas uit op het stadhuis,
om kort te vertellen wat er met hun ideeën
is gebeurd.

De nieuwe fietstunnel in Oosteind,
door de blik van Sint Jan-leerlingen
die er straks doorheen gaan fietsen.

Sandra:

De kinderen vertellen ook thuis dat ze
meepraten over de fietstunnel.
Daarnaast verspreidden we in Oosteind
in samenwerking met VBO (Vereniging
Belangen Oosteind) een uitnodiging voor
een pizzabijeenkomst, met succes! Deze
bijeenkomst ging sneller in op de inhoud.
‘Een klok lijkt me handig, dan kan ik zien of
ik snel moet fietsen naar school óf dat ik
nog voldoende tijd heb’. Ook het voetpad
hoeft niet verhoogd te worden: ‘Als er dan
niemand loopt, kunnen we gezellig met z’n
vieren naast elkaar fietsen.’
Deze jongeren kregen ook een terugkoppeling, zo blijven we met hen in
verbinding.

De inbreng van kinderen en jongeren is
verwerkt door collega Ralf en krijgt ook
echt een plek in het Programma van Eisen
dat door de Provincie wordt vastgesteld.
Ralf van Haaf, senior beleidsmedewerker verkeer:

Zeker als het gaat om verkeer zijn
jongeren een belangrijke doelgroep. Zij
zijn niet alleen kwetsbaar, maar ook de
belangrijkste weggebruikers van morgen.
Daarom hebben we voor een aantal
projecten gebruik gemaakt van JONG.
Zo kregen wij een goed beeld van wat
jongeren belangrijk vinden.

JONG PROJECT:
Wat vind jij een leuk speeltoestel
voor de Warande?
Op recreatieoord de Warande moesten de
trampolines plaatsmaken voor een nieuwe
voorziening. Maar wat sluit aan bij de
behoefte van kinderen en jongeren? Met
die vraag kwam Hans Nouwens, Unitleider
Sportbedrijf Oosterhout, naar JONG.

Hoe pakte JONG dat aan?
Wij vroegen kinderen op vijf verschillende
thema’s een keuze te maken tussen twee
opties:
hoog
groep
uitdagend
plezier
spelen

of
of
of
of
of

laag
alleen
sport
wedstrijd
spel

In juli werden jonge bezoekers van
recreatieoord de Warande gevraagd uit
de drie geselecteerde soorten toestellen
te kiezen. Met een duidelijke meerderheid
is er gekozen voor de KLIMJUNGLE. Dit
geheel tegen de verwachting in van ouders
en personeel! Zo zie je maar hoe belangrijk
het is om kinderen (de gebruikers) een
stem te geven. De klimjungle wordt in april
2018 opgeleverd.
Hans Nouwens/ Unitleider Sportbedrijf

De dikgedrukte termen kregen de voorkeur
boven de niet-dikgedrukte termen. Hieruit
kwam de conclusie dat de voorkeur
uitging naar een uitdagend toestel,
waarbij ze kunnen klimmen/de hoogte
in kunnen. Dit wordt verkozen boven een
sportvoorziening zoals een voetbalkooi of
calisthenics toestellen, waarbij het vooral
gaat om sport en competitie. Verder willen
de kinderen graag samen spelen om plezier
te maken. Met deze informatie werden
drie soorten toestellen geselecteerd door
Speelplan, adviseur van de gemeente
Oosterhout.

Oosterhout / Recreatieoord de Warande:

Het participatietraject van JONG
heeft ons inzicht in de interesses van
de doelgroep gegeven. Dat heeft ons
geholpen een betere keuze voor een
speeltoestel te maken.De kinderen
hebben echt een andere keuze gemaakt
dan wij vooraf hadden bedacht!

JONG VOOR SCHOLEN
Basisscholen en middelbare scholen
benaderen JONG voor ondersteuning bij
hun lesprogramma’s, zoals in 2018 rondom
de gemeenteraadsverkiezingen. Voor ieder
type school wordt een invulling op maat
gemaakt of uit de kast getrokken.
Andersom benadert JONG scholen met
thema’s die belangrijk zijn voor de stad
en probeert kinderen en jongeren zo te
betrekken bij hún stad of dorp en de daarbij
behorende gemeentelijke taak.
Op verzoek van JONG leverden bijna
400 leerlingen inbreng
voor het nieuwe
JONG geleerd,
mobiliteitsplan. Zo komt
oud gedaan:
stap één in
de gemeente op een
Burgerschapspositieve manier in het
vorming.
netwerk van deze jonge
inwoners.
JONG koppelt terug wat er gebeurt met de
informatie die jongeren hebben gegeven.
We leggen dus ook uit
waarom dingen soms
niet kunnen: dat we
rekening moeten
houden met andere
wensen, met geld of
met politieke keuzes.

Wat is
burgerschapsvorming?
Burgerschapsvorming is het vormen
van leerlingen die actief meedoen
en een positieve bijdrage leveren
aan de samenleving. Het is geen
vak, maar een taak van de school.
Scholen zijn wettelijk verplicht om
deze taak uit te voeren. Bij burgerschapsvorming gaat het vooral om
de houding en de vaardigheden van
de leerlingen. De school is hier een
geschikte oefenplaats voor. Er zijn
drie domeinen die de kern van burgerschapsvorming zijn: democratie,
participatie en identiteit.
(bron: wij-leren.nl)

JONG PROJECT:
Democracity
Sinds het voorjaar van 2017 brengt JONG
een nieuw educatief programma in de stad:
Democracity. Prodemos ontwikkelde dit
spel en het geeft kinderen en jongeren
inzicht in het besturen van een stad. Ze
richten partijen op, verdelen taken en
bouwen aan hun eigen stad: Democracity.
Docente Adrienne van de Ven (Beiaard):

Na twee keer een virtuele stad gebouwd
te hebben in Democracity gaat onze groep
8 nu meedenken over een écht onderwerp:
mobiliteit in Oosterhout.

Kom met je klas naar het gemeentehuis en
bouw samen een stad in je eigen raadzaal!

De kinderen maken kennis met de
gemeente en leren debat voeren, luisteren,
compromissen sluiten en nadenken over het
algemeen belang. JONG leidt het spel en
nodigt ook raadsleden uit om mee te doen.
Martijn Louwerens, raadslid:

De deelnemers aan Democracity spelen
het spel zoals het gespeeld moet worden:
vol passie. De leerlingen proberen elkaar
te overtuigen met goede argumenten.
Het is leuk om te zien dat in alle leeftijdsgroepen er goede debaters tussen de
deelnemers zijn.

Cas (18 jaar):

Dit was best leuk, het geeft me in ieder
geval inzicht in waarom we moeten gaan
stemmen.
Inmiddels hebben 750 basisschoolleerlingen, 120 leerlingen van het Frencken
College en 20 MBO-leerlingen enthousiast
meegedaan. Zij hebben inzicht gekregen in
hoe een stad bestuurd wordt.
Uw school aanmeld
en
voor Democracity?
Mail naar
jong@oosterhout.n
l

JONG VOOR JONG
JONG zorgt ervoor dat kinderen en
jongeren de gemeente leren kennen. In
groep 8 maken ze kennis via Democracity,
als ze iets ouder zijn verwelkomen we
ze bij het Kaais Walhalala en jongeren
met ideeën begeleiden we bij het
organiseren van hun activiteit. De deuren
open betekent letterlijk dat we de deur
open zetten. We maken tijd voor het
meewerken aan een profielwerkstuk of
afstudeerscriptie, zijn 24/7 bereikbaar op
Instagram en laten ze onderdeel zijn van de
gemeente Oosterhout.

ZAP BUDGET
JONG

Goed idee? Ook jij
kunt een ZAP-budget
aanvragen. Mail naar
jong@oosterhout.nl

Het ZAP budget
JONG is een subsidie van maximaal 500
euro. Doel van de subsidie is het opzetten
van een toffe activiteit, voor jongeren,
door jongeren. Ze leren hoe ze dit moeten
organiseren en plannen en ze ontmoeten
partners uit het veld zoals jongerenwerk
en Moove. Het maakt ze betrokken bij hun
stad of buurt. Daarmee wordt hun binding
met Oosterhout vergroot.
Nina van den Akker (19 jaar):

Door het ZAP-budget heb ik een
onwijs gezellig Girl Powerrr Event
georganiseerd. Het eerste gesprek met
Bibi gaf gelijk duidelijkheid en heeft me
op weg geholpen om alles te realiseren.
Volgend jaar weer!

JONG ZAP-Beachvoetbaltoernooi
Iedere laatste week van de zomervakantie
is er op de Houtse Heuvel het Freemde
Fogel Festival. Er is van alles te doen voor
de Houtenaren, maar eigenlijk niet voor
jongeren. Jan (13 jaar) & Rowdy (12 jaar)
kwamen met het idee om voor de jeugd een
beachvoetbaltoernooi te organiseren.
Zo gezegd, zo gedaan. Jan & Rowdy regelden zand, huurden goals, kochten ballen
en hielden voor wel 25 jongeren een tof
toernooi, onder de prachtige bomen van de
Houtse Heuvel.
De rol van JONG
JONG zet de jongeren op een podium. Zij
blijven de organisator, niet de gemeente.
JONG begeleidt, helpt, denkt mee en legt
lijntjes naar anderen die de aanvrager
kunnen helpen.

JONG PROJECT: MUURSCHILDERING

HOOFSEWEG

Laura Evers en Vera Vermeulen schreven
hun profielwerkstuk rondom het thema
water. Zij vroegen JONG of er vanuit dit
thema een specifieke vraag lag bij de
gemeente Oosterhout.
Op datzelfde moment was collega Jan
de Koning bezig met de herinrichting
van de Hoofseweg, omdat er een aantal
nieuwe waterverbindingen onder de grond
waren aangelegd. De tunnel had een
kale betonnen wand, die na herinrichting
beschilderd mocht worden. Eén plus
één is…
JONG zag kansen en verbond. De twee
leerlingen kregen van Jan de opdracht een
ontwerp te maken voor de muur. JONG
begeleidde het proces en droeg zorg voor

de uitvoering. Het resultaat; een prachtige
muurschildering vol weetjes over water in
de stad!
Josje van Hees, docent Maatschappijleer
Frencken College:

Als docent maatschappijleer wil ik mijn
leerlingen graag in contact brengen
met de praktijk. Bij JONG kan ik altijd
terecht als het gaat om (gemeente)
politiek. De mensen van JONG zijn
flexibel en in staat om een idee mee te
ontwikkelen tot iets echt aansprekends
voor mijn leerlingen.
Ook fijn: JONG houdt mij en mijn
leerlingen op de hoogte van allerlei
andere initiatieven die interessant zijn
voor jongeren tussen de 12 en 18.

JONG PROJECT: BUITENSPEELDAG
De Buitenspeeldag is een landelijk
initiatief. Gemeente Oosterhout is een
van de gemeentes die de Buitenspeeldag
stimuleert. Voor Oosterhout is het ieder
jaar weer een prachtige dag, waarbij
inwoners samen activiteiten organiseren in
hun buurt. Samen brengen we bewegen en
verkeersveiligheid onder de aandacht.

JONG PROJECT:

KAAIS WALHALALA ZERO
Carnaval is een feest voor jong en oud.
Sinds 2014 is de alcoholgrens naar 18 jaar
verhoogd. Jongeren worden nu niet meer
binnen gelaten in de cafés. Er valt dus een
gat voor deze doelgroep: te oud om mee te
gaan met hun ouders, te jong om zelfstandig op stap te gaan. Door het carnaval 18te organiseren, dichten we dit gat en wordt
carnaval weer een feest voor jong en oud.
Jill (15 jaar):

Ik kan nergens anders heen, dit feest is
top en er zijn veel bekenden. Was dit er
maar vaker in Oosterhout.
JONG werkt samen met een aantal ouders,
jongeren en theater De Bussel aan een
mooi programma, de aankleding, kaartverkoop en PR. De gemeente subsidieert
en JONG faciliteert in de uitvoering.

JONG PROJECT:

VERKIEZINGEN

jouw stem
heeft
invloed op
de stad!

Rondom de verkiezingen
betrekken we kinderen en
jongeren bij de kern van
onze samenleving: democratie. Kinderen
worden zich ervan bewust dat hun ouders
mogen stemmen en dat dat invloed heeft
op de stad. Jongeren worden zich bewust
van hun kiesrecht. We laten ze zien dat het
belangrijk is dat ze gaan stemmen.

De rol van JONG
JONG stimuleert inwoners en collega’s
om de buitenspeeldag tot een succes
te maken. Dit heeft afgelopen jaar
geresulteerd in 20 buurten die iets
organiseerden. Dat is bijna een
verdubbeling ten opzichte van 2016.
JONG verwerkt de aanvragen, denkt
mee en verstrekt subsidie. JONG is
vlot, laagdrempelig en werkt samen
met inwoners, gemeentewerf en
buurtcoördinatoren.
Elina (9 jaar):

Tijdens carnaval 2018 zijn
meer dan 700 jongeren
komen feesten!

JONG werkt met de griffie en het
communicatieteam samen om kinderen en
jongeren, en daarmee indirect hun ouders,
goed te bereiken. Ook organiseren we een
aantal activiteiten in samenwerking met
het onderwijs, zoals een jongerendebat en
de Democracity-weken.

Buiten spelen is hartstikke leuk!

JONG PROJECT: CRUIJFF COURT
Sinds 2009 heeft Slotjes Midden een
Cruijff Court. Dit is een goede en veilige
plek om te bewegen en een belangrijke
ontmoetingsplek. Veel kinderen uit de
buurt komen er een balletje trappen, vooral
kinderen die buiten het verenigingsleven
vallen. Het is voor jongerenwerk een laagdrempelige locatie om jongeren te treffen.
De rol van JONG
JONG onderhoudt contact met de Cruijff
Foundation en draagt zorg voor het nakomen van de afspraken met de stichting
zoals het ontplooien van activiteiten.
Zo is er het jaarlijks terugkerende 6vs6
toernooi, waar in 2017 zo’n 30 teams aan
meededen. Ook doen we mee aan Heroes,
waarbij jongeren zelf een evenement organiseren ondersteund door Cruijf coaches.
Daarnaast zijn er wekelijks activiteiten die
worden uitgevoerd door de sportcoaches
van Moove en het jongerenwerk van
Surplus en Welzijn.
Yori van Delft sportcoach MOOVE:

Het Cruijff Court brengt kinderen en
jongeren uit de wijk bij elkaar en dat
stimuleert de sociale integratie op een
sportieve manier.
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JONG heeft de afgelopen jaren
een mooie basis gelegd voor
een netwerk met Oosterhoutse
jongeren. Het komende jaar gaan
wij dit netwerk verder uitbouwen.
Daarnaast willen we jongeren
vaker betrekken bij gemeentelijke
projecten, want zij zijn de toekomst
van onze stad. JONG geeft hen een
stem en laat ze ervaren dat hun
stem telt!
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samen bouwen we aan een kaaigoed Oosterhout: voor oud en jong,
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Vormgeving: Studio TokTok, Foto’s: Sjoerd van Dijk,
Josanne van der Schoot, Wessel van der Heijden,
Paul Sidler, Thomas Kop.

zap-bud

get

€500 voor jouw
jongeren-evenement!

SANDRA REGELDE OOK
NOG NAC-KAARTJES
VOOR DE WINNAAR,
ECHT TOP!

nt
o
c
l
sne

A PP
s
t
a
wh
A
I
V
act

rgens
Ik kan neheen,
anders is top
dit feestjn veel
en er zi den!
beken

n
e
r
e
g
n
o
J
t

a jong@oosterhout.nl

Wil jij iets organiseren vo
or jongeren
of kinderen in jouw buurt
? Kom met je
plan naar JONG: wij helpe
n je met de
uitvoering én we hebben
een
zap-budget tot wel €500
!
Mail naar JONG@oosterho
ut.nl

JONG is betr
okke
bij de organis n
atie
van dit TOPfe
est!

