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Inleiding 
In deze rapportage staan de resultaten van de vijftiende Quest en Chat die +Participatie in 
opdracht van gemeente Ooststellingwerf heeft uitgezet. Het onderwerp is Dorpsgesprekken, 
activiteiten in jouw dorp.  

De Quest is door 134 jongeren uit gemeente Ooststellingwerf ingevuld. De groep bestaat uit 76 
jongens en 58 meisjes. De doelgroep jonger dan 16 jaar bestaat uit 80 jongeren, de andere 54 
jongeren zijn 16, 17 en 18 jaar. 75% van de jongeren (n=100) zit op het vmbo (60%) of mbo 
(15%); 25% van de jongeren (n=34) zit op havo/vwo (16%) of hbo/wo (9%). 

Aan deze chat hebben 10 jongeren deelgenomen. Ze stellen zich hier even voor. Om privacy 
redenen zijn de namen vervangen door een emoticon. 

💬   EVEN VOORSTELLEN 

" : Ik ben 18, zit op het Frieslandcollege en woon in Donkerbroek 

# : Ik ben 18 jaar en woon in Haulerwijk 

$ : Ik ben 19 jaar en ga naar school in Drachten en woon in Haulerwijk  

" : ik ben 18 jaar zit op het Friesepoort in drachten en woon in Haulerwijk 

% : Ik ben 15 jaar en ik zit op het Stellingwerfcollege in mavo 4 en woon in Nijeberkoop  

# : Ik ben 15 jaar en ik zit op het Stellingwerfcollege in mavo 4 en woon in Appelscha 

$ : Ik ben 14 jaar oud en zit in de 3e klas van csg Liudger in Waskemeer. Ik woon in Donkerbroek 

% : Ik ben 15 jaar en zit op de mavo op het Stellingwerfcollege en woon in Oosterwolde 

$ : Ik ben 18 jaar, Zit op de Friesepoort in drachten en woon in Haulerwijk 

" : Ik ben 17 jaar, zit op het Frieslandcollege in Heerenveen en ik woon in Haulerwijk 
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Samenvatting 

Jouw Dorp
• Jongeren geven hun dorp een rapportcijfer variërend tussen de 5 en 9. Gemiddeld ongeveer 

een 6,5. 

• Jongeren in Ooststellingwerf vinden dat er te weinig activiteiten zijn in hun dorp. Ze zijn 
positiever over het aantal plekken in hun dorp waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Er zijn 
voldoende ontmoetingsplekken. 

• ‘Overlast’ en ‘weinig te doen’ zijn de belangrijkste thema’s waaraan jongeren zich ergeren in 
hun dorp. Ook noemen ze thema’s die te maken hebben met de infrastructuur. 

• Driekwart van de jongeren vindt hun dorp veilig en schoon. 

Invloed en inspraak in je dorp 
• Iets minder dan de helft van de jongeren in gemeente Ooststellingwerf vindt dat er in het dorp 

waar ze wonen naar hun geluisterd wordt.  

• Maar… driekwart van de jongeren zegt dat ze nooit inspraak hebben gehad over iets voor 
jongeren in het dorp waar ze wonen. 

• Jongeren willen graag meedenken over ‘hoe iets verbeterd zou moeten worden’. 

• Jongeren geven een rapportcijfer 5,9 aan de mate waarin er met hun rekening wordt 
gehouden in het dorp waar ze wonen. 41% van de jongeren geeft een onvoldoende, 59% van 
de jongeren geeft een voldoende. 

• ‘De gemeente’ heeft de meeste invloed in hun dorp, zeggen jongeren na enige aarzeling. Als 
het gaat om activiteiten voor jongeren (en dan denken jongeren zelf vooral aan feesten), dan 
heeft de organisatie van het event de meeste invloed, waaronder soms ook jongeren die 
meehelpen in de organisatie. 

Activiteiten 
• De belangrijkste onderwerpen voor jongeren zijn ‘activiteiten’ en ‘plekken’. 

• Er is vooral veel te doen voor kinderen tot 12 jaar.  

• Jongeren willen graag activiteiten voor een kleine leeftijdsrange. Bijvoorbeeld: ’12 t/m 14 jaar’, 
’15 t/m 17 jaar’ en ’18 jaar en ouder’. Hoe ouder de doelgroep, hoe minder er voor hun te 
doen is. 

- 12 t/m 14 jaar: 42% vindt dat er voldoende activiteiten zijn 

- 15 t/m 17 jaar: 21% vindt dat er voldoende activiteiten zijn 

- 18 jaar en ouder: 15% vindt dat er voldoende activiteiten zijn. 

• Jongeren vinden het pas echt gaaf om in hun dorp een festival met verschillende workshops, 
iets met muziek, een survival of color run te organiseren. 
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Jongeren betrekken (brainstormen) 
• De beste manier om jongeren te betrekken bij wat er beter kan in hun dorp is een combinatie 

van digitaal en samen iets gezelligs doen. 

• Tweederde van de jongeren wil wel 2x per jaar hun mening geven over wat er beter kan in het 
dorp waar ze wonen. 

Jongeren betrekken (helpen organiseren) 
• Bijna de helft van de jongeren wil helpen als er iets voor jongeren gedaan wordt in hun dorp. 

• Jongeren willen vooral helpen bij het organiseren van activiteiten. Zowel voor hun zelf als voor 
andere doelgroepen (jonge kinderen of ouderen). 
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Jouw Dorp 

Jongeren in Ooststellingwerf vinden dat er te weinig activiteiten zijn in hun dorp. Er wordt weinig 
georganiseerd. Er is niet genoeg te doen. Jongeren zijn positiever over het aantal plekken in 
hun dorp waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Er zijn voldoende ontmoetingsplekken. 

Jongeren geven hun dorp een rapportcijfer variërend tussen de 5 en 9. Gemiddeld ongeveer 
een 6,5. 

‘Overlast’ en ‘weinig te doen’ zijn de belangrijkste thema’s waaraan jongeren zich ergeren in 
hun dorp. Ook noemen ze thema’s die te maken hebben met de infrastructuur. 

Driekwart van de jongeren vindt hun dorp veilig en schoon. 

Q15/1  IS ER IN JOUW DORP VOLDOENDE TE DOEN? 

💬  ALS JE EEN RAPPORTCIJFER ZOU GEVEN AAN JE DORP. WAT ZOU JE DAN VOOR CIJFER GEVEN?  
 (SCHAAL 1 T/M 10) 

"  Donkerbroek: 7 

%  Oosterwolde: 6 denk ik 

$  Donkerbroek: 6 

"  Haulerwijk: 6 

#  Appelscha:  8,5 

#  Haulerwijk: 9 

$  Haulerwijk:  6,5 

%  Nijeberkoop: 5 

💬  IS ER VOLDOENDE TE DOEN IN JULLIE DORP? ZIJN ER VOLDOENDE ACTIVITEITEN? 

$  Donkerbroek: jawel 

$  Haulerwijk: vrij weinig 

$  Haulerwijk: bij oud en nieuw was er helemaal niks 

"  Haulerwijk: niet echt 

%  Oosterwolde: mwoa jawel 

#  Appelscha: jawel soms wel 

#  Appelscha: bij ons hebben ze regelmatig feesten, zoals clubtop 
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$  Donkerbroek: wel wat feestjes 

%  Nijeberkoop: nee helemaal niks  

#  Haulerwijk: In ons dorp niet echt maar andere dorpen wel 

"  Haulerwijk: niet veel  

"  Donkerbroek: alleen het eind van het jaar wat meer 

$  Haulerwijk: niet echt  

💬  ZIJN ER VOLDOENDE MOGELIJKHEDEN OM ELKAAR TE ONTMOETEN? 

$  Haulerwijk: jawel > kroeg 

#  Haulerwijk: Ja dat wel op zich 

#  Appelscha: ja > school 

"  Donkerbroek: weet ik niet 

$  Donkerbroek: jawel > school 

"  Haulerwijk: ja 

%  Nijeberkoop: nee 

$  Haulerwijk: jawel 

$  Haulerwijk: bij ons heb je een honk daar kunnen jongeren heen bepaalde dagen 

%  Oosterwolde: gewoon afspreken en school 

"  Haulerwijk: jawel  

Q15/2  ZIJN ER DINGEN WAARAAN JE JE ERGERT IN JOUW DORP? 
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Overlast                                                                                                                
• Groepjes oudere jongeren 
• bepaalde groepen jeugd 
• Hangjongeren die je na roepen of achter je aan 

lopen wanneer het laat is 
• Hangjongeren waardoor ik niet normaal over 

straat kan fietsen 
• Hangjongeren die s'nachts verboden terrein 

betreden 
• De dronken mensen bij het cafe bij het 

hoofdstation in de zomer die fluiten en nare 
dingen roepen 

• Overlast en rommel van jongeren 
• Veel drugs gerelateerde criminaliteit 
• Ouderen die niet uitkijken op de fiets 

Weinig te doen                                                                                                           
• Er zijn vrij weinig ontmoetingsplaatsen voor 

jongeren 
• s' avonds niks te doen 
• Gebrek aan speelvoorzieningen 
• Uitgestorvenheid 
• saai 
• Weinig te doen 
• Weinig dingen te doen 

Infrastructuur                                                                                                               
• Te weinig verlichting bij het fietspad van 

Rikkingahof richting Liefdesbrug (witte 
bruggetje) 

• Het feit dat ze hier een groot deel niet strooien 
in de winter 

• vrachtauto's 
• buslijnen 
• geen glasvezel 
• Er zijn niet genoeg prullenbakken 

Evenementen                                                                                                               
• Slechte organisatie van evenementen 
• Dat er soms veel te doen is om vergunningen 

voor evenementen 
• De oudere generatie die zeuren over 

georganiseerde activiteiten 

Overig                                                                                                            
• dat er 1 restaurant zit en meer niet 
• Er is geen winkel 
• Huis op oudewijk waar eigenaren niets aan 

doen 
• De lelijke huizen 
• Pruim mag wel worden opgeknapt 
• Toeristen



💬  ZIJN ER DINGEN WAARAAN JE JE ERGERT IN JOUW DORP? 

$  Haulerwijk: kroeg is om 2 uur dicht, das te vroeg 

"  Haulerwijk: de bustijden 

%  Nijeberkoop: er ligt geen glasvezel en als we dat willen moeten we een bult geld betalen 

"  Haulerwijk: bustijden inderdaad  

#  Haulerwijk: Ja bij ons mag de bus wel wat vaker gaan  

#  Haulerwijk: 1x in het uur maar 

$  Haulerwijk: eens 

#  Appelscha: erger me nergens aan 

%  Nijeberkoop: straatverlichting  

💬  ZIJN ER WEL EENS DINGEN DIE VOOR JONGEREN BEDACHT WORDEN DIE JIJ NIKS VINDEN? 

%  Nijeberkoop: de scala bus was eerst wel leuk maar die komt nu niet meer 

%  Oosterwolde: scala bus maar daar ben ik nog nooit geweest 

$  Donkerbroek: jawel best wel veel dingen 

$  Donkerbroek: ja zoals de scalabus of spelletjes in het dorp waar ik niet zoveel aan vind 

#  Appelscha: de scalabus  

"  Haulerwijk: Geen idee 

💬  ZIJN ER DINGEN DIE JE SUPER FIJN/ GOED GEREGELD VINDT IN JOUW DORP? 

$  Haulerwijk: dorp is wel gewoon netjes 

%  Oosterwolde: ja idd wel gewoon netjes 

#  Haulerwijk: Voor de rest is alles wel goed geregeld  

#  Appelscha: nee het is gewoon neutraal niet super goed niet super slecht 

$  Donkerbroek: is wel netjes 

"  Haulerwijk: netjes en veilig 

$  Haulerwijk: in de zomer had je iets bij het zwembad, zo’n wedstrijd. was wel leuk 

$  Haulerwijk: vind het goed geregeld niks mis mee 

"  Haulerwijk: Netjes  

Q15/3 IS JOUW DORP SCHOON EN VEILIG? 

💬  VIND JE JOUW DORP VEILIG GENOEG? 

"  Haulerwijk: ja 

"  Donkerbroek: jawel 

"  Haulerwijk: jawel 

$  Haulerwijk: ik voel mezelf wel veilig ja 

$  Haulerwijk: Jazeker 

#  Appelscha: jawel 
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Mijn dorp is schoon genoeg

Mijn dorp is veilig genoeg 72
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%  Oosterwolde: ja prima 

#  Haulerwijk: ja hoor 

%  Nijeberkoop: ja er gebeurt hier niks 

💬  VIND JE JOUW DORP SCHOON GENOEG? 

#  Appelscha: jawel  

$  Donkerbroek: jawel 

"  Haulerwijk: jawel 

"  Haulerwijk: ja 

$  Haulerwijk: ja 

%  Nijeberkoop: nee er word hier heel veel langs de weg gegooid 

#  Haulerwijk: Jawel 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Invloed en inspraak in je dorp 

Iets minder dan de helft van de jongeren in gemeente Ooststellingwerf vindt dat er in het dorp 
waar ze wonen naar hun geluisterd wordt. Maar… driekwart van de jongeren zegt dat ze nooit 
inspraak hebben gehad over iets voor jongeren in het dorp waar ze wonen. 

Jongeren zouden graag willen dat hun gevraagd wordt of ze nog ideeën hebben over het 
organiseren van events zoals bijvoorbeeld de nacht van Haulerwijk omdat dat nu best saai is, 
vinden ze. Jongeren willen ook graag meedenken over ‘hoe iets verbeterd zou moeten worden’. 

Jongeren geven een rapportcijfer 5,9 aan de mate waarin er met hun rekening wordt gehouden 
in het dorp waar ze wonen. 41% van de jongeren geeft een onvoldoende, 59% van de jongeren 
geeft een voldoende. 

Jongeren vinden het lastig om aan te geven wie de meeste invloed heeft in het dorp. Ze denken 
daar eigenlijk nooit over na. ‘De gemeente’ zeggen ze met enige aarzeling. En als het gaat om 
activiteiten voor jongeren (en dan denken jongeren zelf vooral aan feesten), dan heeft de 
organisatie van het event de meeste invloed, waaronder soms ook jongeren die meehelpen in 
de organisatie. 

Q15/4 WORDT ER IN JOUW DORP NAAR JONGEREN GELUISTERD? 

IN % Totaal 12-15 
jaar

16-18 
jaar

vmbo/
mbo

havo/
vwo

N = 134 80 54 100 34

JA, ZEKER 9 10 8 10 6
JA, IK DENK VAN WEL 34 28 44 30 47
NEE, IK DENK VAN NIET 46 55 33 50 35

NEE, ZEKER NIET 11 7 15 10 12
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Q15/5 HEB JE WEL EENS INSPRAAK GEHAD OVER IETS VOOR JONGEREN IN JOUW DORP? 

💬  HEB JE WEL EENS INSPRAAK GEHAD OVER IETS IN JOUW DORP? 

"  Haulerwijk: niet dat ik weet 

"  Donkerbroek: nee denk het niet 

$  Haulerwijk: nee  

%  Oosterwolde: ik nooit 

#  Haulerwijk: Euhm niet dat ik weet 

#  Appelscha: nee 

$  Haulerwijk: ja 

$  Donkerbroek: nee 

"  Haulerwijk: ik heb afgelopen jaar de sinterklaasintocht georganiseerd in Haulerwijk met 

meerderen  

💬  VEEL ZEGGEN NOOIT INSPRAAK TE HEBBEN GEHAD. EEN PAAR WEL. VIND JE OVER HET 
ALGEMEEN DAT ER VOLDOENDE NAAR JONGEREN WORDT GELUISTERD IN JOUW DORP? 

"  Haulerwijk: nee 

"  Haulerwijk: niet echt  

$  Donkerbroek: niet echt 

#  Appelscha: nee niet echt 

%  Oosterwolde: nee niet echt 

#  Haulerwijk: Mwa 

$  Haulerwijk: kan beter  

"  Donkerbroek: ja ik wel vaak vragen ze ook wel aan de mensen in het dorp zelf dacht ik 

 UIT DE CHAT EN VRAGENLIJST BLIJKT DAT VEEL JONGEREN VINDEN DAT ER NIET GOED NAAR HUN 
GELUISTERD WORDT ALS HET GAAT OVER ACTIVITEITEN EN FACILITEITEN VOOR JONGEREN. 

💬  VIND JE DAT ER BETER NAAR JONGEREN GELUISTERD KAN WORDEN? 

"  Haulerwijk: Ja 

"  Haulerwijk: Ja 

$  Donkerbroek: Ja 

%  Oosterwolde: Ja 

IN % Totaal 12-15 
jaar

16-18 
jaar

vmbo/
mbo

havo/
vwo

N = 134 80 54 100 34

JA, REGELMATIG 5 8 0 6 0
JA, IK DENK HET WEL 22 25 19 18 35
NEE, IK DENK HET NIET 43 37 52 44 41

NEE, NOOIT 30 30 29 32 24
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%  Nijeberkoop: ja 

"  Donkerbroek: ja 

$  Haulerwijk: ik vind dat er wel redelijk geluisterd word, maar er word bijna nooit iets gevraagd  

#  Haulerwijk: inderdaad 

"  Donkerbroek: om iets te organiseren ofzo maar wordt idd weinig gevraagd 

$  Donkerbroek: Klopt 

%  Oosterwolde: Of wel geluisterd maar niet iets mee gedaan 

#  Haulerwijk: er is mij nog nooit wat gevraagd 

#  Appelscha:  daar ben ik het mee eens 

"  Haulerwijk: Evenementen doen bijna altijd volwassenen 

"  Haulerwijk: Er word sowieso weinig georganiseerd voor jongeren  

%  Nijeberkoop: er word hier niks georganiseert 

 DUS EEN AANTAL VAN JULLIE VINDEN DAT ER VOORAL TE WEINIG GEVRAAGD WORDT AAN 
JONGEREN. 

💬  WAAROVER ZOU JE GRAAG WILLEN DAT JE WAT GEVRAAGD WORD? 

"  Donkerbroek: over of er nog ideeën zijn 

"  Haulerwijk: Events organiseren 

$  Haulerwijk: nacht van Haulerwijk is altijd best saai, maar ze vragen nooit hoe het beter kan 

"  Haulerwijk: ideeën voor activiteiten / events , helpen organiseren  

#  Haulerwijk: over hoe dingen beter kunnen 

$  Donkerbroek: Ja hoe iets verbeterd zou moeten worden 

%  Oosterwolde: Ik denk feesten of zo 

Q15/6 IN HOEVERRE VIND JE DAT ER MET JONGEREN REKENING GEHOUDEN WORDT IN JOUW DORP? 

💬  ALS JE ER EEN RAPPORTCIJFER AAN ZOU GEVEN.  
IN HOEVERRE VIND JE DAT ER MET JONGEREN REKENING GEHOUDEN WORDT IN JOUW DORP? 
(SCHAAL 1 T/M 10) 

#  Haulerwijk: 6 

%  Oosterwolde: 4 

"  Haulerwijk: 6 

$  Haulerwijk: 5 

$  Haulerwijk: 7 

%  Nijeberkoop: 5 

"  Haulerwijk: 6 

$  Donkerbroek: 6 

#  Appelscha: 5 

"  Donkerbroek: 6 

Totaal 12-15 
jaar

16-18 
jaar

vmbo/
mbo

havo/
vwo

N = 134 80 54 100 34

GEMIDDELD RAPPORTCIJFER 5,9 5,9 6,0 5,9 6,0
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💬  DAT IS MAAR MATIG (OVER HET ALGEMEEN). WAT KAN ER BETER? 

%  Nijeberkoop: Meer faciliteiten 

#  Haulerwijk: Ik vind het zo wel goed gaan bij ons het in het dorp 

"  Donkerbroek: meer dingen georganiseerd en vaker vragen denk ik wat er verbeterd kan worden 

#  Appelscha: meer activiteiten voor jongeren 

$  Donkerbroek: meer activiteiten 

$  Haulerwijk: bij ons in het dorp vind ik het ook wel goed  

"  Haulerwijk: het moet meer aantrekkelijk worden gemaakt voor de jongeren  

%  Oosterwolde: ik hoef eerlijk gezegd niet echt achter de broek gezeten te worden door de 

gemeente 

💬  WIE HEBBEN HET MEESTE INVLOED IN JOUW DORP? 

$  Donkerbroek: ik weet dat eigenlijk geeneens 

"  Haulerwijk: denk de wat ouderen mensen die er wonen want die hebben wel veel over te 

zeggen 

"  Haulerwijk: omdat die er al vet lang wonen 

"  Haulerwijk: of een organisatie  

%  Oosterwolde: gemeente denk ik die regelen alles, toch? 

$  Haulerwijk: denk de gemeente  

$  Haulerwijk: Invloed waarop? 

#  Appelscha: ik denk de gemeente 

#  Haulerwijk: Denk de gemeente 

%  Nijeberkoop: Ja, gemeente volgens mij 

"  Donkerbroek: geen idee misschien de gemeente? 

"  Haulerwijk: Iedereen zegt gemeente , dus dat gok ik  

#  Haulerwijk: moeilijke vraag 

💬  JULLIE ZEGGEN VOORAL GEMEENTE. HOE KOMT DE GEMEENTE AAN INFORMATIE UIT JULLIE 
DORP? 

$  Haulerwijk: denk via zulke chats 

"  Haulerwijk: enquetes  

$  Haulerwijk: Rondvragen ofzo denk ik 

$  Donkerbroek: via de computer 

$  Donkerbroek: op de computer kan je van alles opzoeken dus weten ze vast veel over het dorp 

%  Oosterwolde: zulke chats of facebook reacties 

$  Haulerwijk: google 

#  Haulerwijk: De bestuursleden denk ik 

%  Oosterwolde: computer 

#  Appelscha: ja denk via internet of rondvragen 

%  Nijeberkoop: de krant 

 ALS HET GAAT OM DINGEN DIE JONGEREN AANGAAN IN JOUW DORP (VOORZIENINGEN, 
ACTIVITEITEN, ELKAAR ONTMOETEN, ETC.),  

💬  WIE HEEFT HET MEESTE INVLOED OP WAT ER VOOR JONGEREN GEREGELD WORDT? 

"  Haulerwijk: denk de mensen zelf 

$  Haulerwijk: vrijwilligers  

$  Haulerwijk: de gemeente met hulp van de mensen die er wonen 

$  Donkerbroek: mensen uit het dorp zelf 

"  Haulerwijk: Vrijwilligers  

%  Oosterwolde: tentfeesten 
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%  Nijeberkoop: de feestcommissie 

#  Appelscha: vrijwilligers 

"  Donkerbroek: in Donkerbroek zijn het de nachtdravers denk ik 

💬  Wat zijn de nachtdravers? 
"  Donkerbroek: ja dat zijn een groep jongeren die veel activiteiten in het dorp organiseren 

#  Appelscha: vroeg ik me ook al af 

#  Haulerwijk: Bij ons hebben ze dat niet 

#  Appelscha: bij ons ook niet 

💬  AAN WAT VOOR VOORZIENINGEN EN ACTIVITEITEN DENKEN JULLIE BIJ DE VORIGE VRAAG? 

$  Haulerwijk: die activiteiten bij zwembad enzo 

"  Donkerbroek: feesten, activiteiten voor jongere kinderen,  

#  Appelscha: feesten 

%  Oosterwolde: joppop 

"  Haulerwijk: Feesten , zwembadactiviteiten of sinterklaasintocht  

$  Donkerbroek: feesten 

"  Haulerwijk: feesten of dingen georganiseerd door buurten 

#  Haulerwijk: Ja  
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Activiteiten 

De belangrijkste onderwerpen voor jongeren zijn ‘activiteiten’ (voldoende, gezellige, in 
vakanties, voor verschillende leeftijden)en ‘plekken’ (waar jongeren samen kunnen komen, 
clubhuis, snackbar, café en speelplekken).  

Er is vooral veel te doen voor kinderen tot 12 jaar. Jongeren willen graag activiteiten voor een 
kleine leeftijdsrange. Bijvoorbeeld: ’12 t/m 14 jaar’, ’15 t/m 17 jaar’ en ’18 jaar en ouder’. Hoe 
ouder de doelgroep, hoe minder er voor hun te doen is. 
• 12 t/m 14 jaar: 42% vindt dat er voldoende activiteiten zijn 

• 15 t/m 17 jaar: 21% vindt dat er voldoende activiteiten zijn 

• 18 jaar en ouder: 15% vindt dat er voldoende activiteiten zijn. 

Wat vinden jongeren pas echt gaaf om in hun dorp te organiseren? ‘Een festival met 
verschillende workshops’. In ieder geval ‘iets met muziek’ of ‘een survival of color run’ 

Q15/6 WAT VIND JE BELANGRIJKE ONDERWERPEN VOOR JONGEREN IN JOUW DORP? 
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Activiteiten                                                                                                                
• Activiteiten 
• Activiteiten in vakanties 
• Activiteiten voor jongeren 
• Activiteitenorganisatie 
• Voldoende activiteiten 
• Gezellige activiteiten 
• Georganiseerde evenementen 
• Feestjes 
• Dat er ook voor de leeftijdscategorie 15-20 jaar 

genoeg te doen is dan hoeven ze ook geen 
kattenkwaad uit te halen! 

• Verschillende doelgroepen 
• Ontmoeting 
• Plezier 
• Gezelligheid 
• vermaak 
• Dat de jeugd zich kan vermaken. 

Plekken                                                                                                          
• Hangplekken 
• Ontmoetingsplek 
• Plaats om overdekt buiten te zijn 
• Plekken waar jongeren kunnen bijeenkomen 
• plek voor jongeren 
• Clubhuis 

• Snackbar 
• café 
• Speelplek 
• Veilige speelplekken 

Overlast                                                                                                               
• Verslavingszorg 
• Het gebruik van drugs alcohol etc. 
• Vandalisme 
• Veilig alcohol gebruik 
• Netheid  
• Veiligheid 
• Verantwoordelijkheid nemen voor overlast 

Infrastructuur                                                                                                               
• Openbaar vervoer 
• glasvezel 

Overig                                                                                                            
• Meedoen in de lokale maatschappij 
• Genoeg sportclubs 
• Sportvoorziening met doorstroming naar grote 

steden 
• Inspraak voor jongeren



💬  WAT VIND JE BELANGRIJKE ONDERWERPEN MET BETREKKING TOT JOUW DORP? 

$  Haulerwijk: jeugd, dat er in het weekend wat te doen is  

$  Donkerbroek: dat er inderdaad wat te doen is in weekend 

$  Donkerbroek: veiligheid 

#  Appelscha: feesten 

$  Haulerwijk: de jeugd, dat we niet op straat hoeven en een plek hebben 

%  Oosterwolde: jeugd 

%  Nijeberkoop: feesten 

$  Haulerwijk: feesten 

"  Haulerwijk: veiligheid idd 

Q15/7 VOOR WELKE DOELGROEP ZIJN ER BIJ JOU IN HET DORP VEEL VOORZIENINGEN OF ACTIVITEITEN 
 MEER ANTWOORDEN MOGELIJK 

💬  IS ER BIJ JOUW IN HET DORP EEN DOELGROEP WAAR MEER VOORZIENINGEN OF ACTIVITEITEN 
VOOR ZIJN? 

$  Haulerwijk: heb eerlijk gezegd geen idee  

%  Nijeberkoop: Hier is zeg maar niks 

"  Haulerwijk: kinderen van basisschool denk ik 

"  Haulerwijk: ik denk basisschool  

"  Donkerbroek: kinderen van de basisschool 

$  Donkerbroek: ik weet het niet precies 

%  Oosterwolde: kinderen van de basisschool 

#  Appelscha: kinderen van basisschool 
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hele jonge kinderen

kinderen van de basisschool

jongeren van 12 t/m 14

jongeren van 15 t/m 17

jongeren van 18 jaar en ouder

jongens

meisjes 44

56

15

21

42

73

30



💬  WAT IS HET LEUKSTE WAT JE DE AFGELOPEN TIJD HEBT GEDAAN IN JE DORP? 

%  Oosterwolde: Naar snackbar of zo 

#  Appelscha:  clubtop of Harrysbar 

"  Donkerbroek: 6 kamp of tentfeest 

"  Haulerwijk: Spokentocht, maar dat is denk ik al 2 jaar terug  

$  Haulerwijk:  feest in voetbalkantine denk ik dan 

$  Haulerwijk:  zo'n voetbalkantine als je die een beetje mooi maakt kan je daar mooie feesten 

hebben 

#  Haulerwijk: ja voetbal  

$  Haulerwijk:  maar die kantine is ook aan het verrotten  

%  Nijeberkoop: Ik kan hier niks leuks doen 

%  Nijeberkoop: met wat vrienden afspreken denk ik 

"  Haulerwijk: Niks 

💬  GAAN JULLIE OOK NAAR DE KROEG ALS JE NOG GEEN 18 BENT? 

%  Nijeberkoop: absoluut 

$  Haulerwijk: nee ik zou niet durfen  

%  Oosterwolde: ja soms 

"  Donkerbroek: jawel 

%  Nijeberkoop: als ik met me pa ga alleen 

$  Haulerwijk: ja 

#  Appelscha: nee daar kom ik dan niet naar binnen alleen als er speciale feestjes zijn 

$  Donkerbroek: ja af en toe 

"  Haulerwijk: ik werk in de kroeg , dus ik blijf wel eens met collega’s nazitten  

💬  VINDEN JULLIE ACTIVITEITEN DIE MET SPORT TE MAKEN HEBBEN OOK LEUK? 

"  Donkerbroek: jawel 

%  Oosterwolde: Jawel 

"  Haulerwijk: jawel 

$  Donkerbroek: Jawel 

$  Haulerwijk:  meer voor de jongere jeugd  

"  Haulerwijk: Ja 

#  Appelscha:  ik vind het niet zo leuk maar dat is eigen mening 

%  Nijeberkoop: jawel maar dan wel het niveau goed verdelen 

💬  EN EEN WORKSHOP: MUZIEK OF SPORT, BIJVOORBEELD. WAT VINDEN JULLIE DAARVAN? 

"  Haulerwijk: Zeskamp is wel leuk  

"  Donkerbroek: dat is ook wel leuk 

#  Haulerwijk: ja dat is ook wel leuk  

$  Donkerbroek: Zeskamp is wel leuk ja 

#  Appelscha:  ja wel leuk 

#  Haulerwijk: of dingen bouwen voor de jeugd 

$  Haulerwijk:  iets bouwen 

#  Haulerwijk: een eigen hok in het park of zo waar je dan kan zitten 

%  Nijeberkoop: een eigen keet 

%  Oosterwolde: Een keet is ook goeie 

$  Donkerbroek: Jawel 

$  Haulerwijk:  een keet opknappen 

"  Haulerwijk: of iets met media 
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"  Donkerbroek: of iets creatiefs voor workshop 

"  Haulerwijk: Fotografie  

"  Haulerwijk: ja fotografie of video 

%  Oosterwolde: Ik denk dat er meerdere opties moeten zijn 

#  Haulerwijk: graffiti spuiten of zo 

%  Nijeberkoop: motor rijden 

$  Haulerwijk:  ja op een apart voertuig of zo 

$  Haulerwijk:  dat de jeugd daarop een rondje mag rijden 

"  Donkerbroek: of iets met survival of zo 

💬  WAT MAAKT EEN ACTIVITEIT VOOR JULLIE AANTREKKELIJK? 

"  Haulerwijk: als er veel animo voor is 

"  Haulerwijk: en eten 

"  Donkerbroek: dat is denk ik ook persoonlijke interesse 

%  Oosterwolde: Gezellig 

"  Haulerwijk: en meer mensen die je kent 

%  Nijeberkoop: goed georganiseerd, gezellig niet te duur 

#  Appelscha:  gezelligheid 

$  Haulerwijk:  mag wel gevaarlijk zijn 

$  Donkerbroek: Gezelligheid ja 

"  Haulerwijk: gezelligheid, maar mag ook uitdaging in zitten  

💬  IN WELKE DOELGROEPEN ZOUDEN JULLIE HET INDELEN? 

"  Haulerwijk: 12/17 en 18+ 

#  Haulerwijk: 0-12 12-16 18+ 

"  Haulerwijk: 16+ en 18+ 

%  Oosterwolde: Ik denk 12 tm 14 15 tm 16 enz 

$  Haulerwijk:  10-14 15-18 

$  Donkerbroek: 12-16 16-18 

"  Donkerbroek: t/m 12 12-16 16+ en 18+ 

%  Nijeberkoop: 14-18 

"  Haulerwijk: sws 18+ want hun kunnen dan nog alcoholistische drankjes serveren 

"  Haulerwijk: eventueel 

💬  WAT ZOU PAS ECHT GAAF ZIJN OM IN JOUW DORP TE ORGANISEREN? 

%  Nijeberkoop: een machtig groot tentfeest 

"  Haulerwijk: een festival met verschillende workshops 

"  Haulerwijk: waar je iets nuttigs kan doen 

%  Oosterwolde: Festival 

"  Haulerwijk: iets met muziek Is wel heel vet  

#  Appelscha:  ik ben het eens met "  Haulerwijk 

$  Haulerwijk:  meer feesten 

#  Appelscha:  met leuke muziek goeie artiesten 

%  Nijeberkoop: en niet te duur 

"  Donkerbroek: survival of colorrun ofzo 

%  Nijeberkoop: ik ben het eens met #  Appelscha 

"  Haulerwijk: colorrun is ook leuk  

💬  WAT ZIJN ONDERWERPEN WAAR JULLIE ÉCHT ENTHOUSIAST VAN WORDEN? 
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"  Haulerwijk: muziek 

"  Haulerwijk: Muziek 

"  Donkerbroek: muziek 

#  Appelscha:  ja muziek 

$  Haulerwijk:  bier 

$  Donkerbroek: Muziek 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Jongeren betrekken (brainstormen) 

De beste manier om jongeren te betrekken bij wat er beter kan in hun dorp is een combinatie 
van digitaal en samen iets gezelligs doen. 

Ruim tweederde van de jongeren (71%) wil wel 2x per jaar hun mening geven over wat er beter 
kan in het dorp waar ze wonen. 

Q15/8 HOE KUN JE JONGEREN HET BESTE VRAGEN WAT ZE WILLEN VERBETEREN IN HUN DORP? 
 MEER ANTWOORDEN MOGELIJK 

 STEL JE MAG TWEE KEER PER JAAR JE MENING GEVEN OVER WAT BETER KAN IN JOUW DORP.  
Q15/9 ZOUDEN VEEL JONGEREN HUN MENING GEVEN? 

IN % Totaal 12-15 
jaar

16-18 
jaar

vmbo/
mbo

havo/
vwo

N = 134 80 54 100 34

JA, IK DENK HEEL VEEL 10 14 7 14 0
JA, IK DENK REDELIJK VEEL 61 58 63 58 69
NEE, IK DENK NIET ZO VEEL 24 20 30 22 31

NEE, IK DENK NIEMAND 5 8 0 6 0
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digitaal of social media gebruiken

digitaal en samenkomen

samen iets gezelligs doen

op straat aanspreken

een bijeenkomst 11

24

27

34

57

29%

71%



💬  ALS JE JONGEREN GAAT VRAGEN WAT ZE WILLEN VERBETEREN IN HUN DORP, HOE KUN JE DAT 
DAN HET BESTE DOEN? 

$  Haulerwijk: samen gezellig doen 

"  Haulerwijk: via social media en dan iets leuks doen 

$  Haulerwijk: denk door samen iets gezelligs te doen 

$  Haulerwijk: biertje erbij 

$  Haulerwijk: dan praat je ook beter 

#  Appelscha: samen iets gezelligs doen 

%  Oosterwolde: iets gezelligs 

"  Haulerwijk: niet op straat aanspreken dat wil niemand haha 

"  Haulerwijk: gezelligs doen  

$  Donkerbroek: iets gezelligs 

#  Haulerwijk: Ja  

💬  HOE ZOU JE DE IDEEËN VAN JONGEREN GOED BOVEN TAFEL KUNNEN KRIJGEN? 

"  Donkerbroek: vragenlijsten of via social media 

"  Haulerwijk: een vergadering organiseren voor iedereen die ideeën heeft 

"  Haulerwijk: of social media groep 

$  Donkerbroek: Vragenlijst 

$  Haulerwijk: ik zulke chats  

%  Oosterwolde: Precies "  Haulerwijk 

"  Haulerwijk: iets van een Meeting idd  

$  Haulerwijk: WhatsApp groep aanmaken of zo 

%  Nijeberkoop: contact met een persoon die de burgemeester spreekt en die dan de ideeën 

voorstelt 

"  Haulerwijk: Ik weet niet eens of Haulerwijk überhaupt nog wel een activiteiten organisatie heeft  

"  Haulerwijk: volgens mij wel 

"  Haulerwijk: maar doen er niet super veel mee 

#  Appelscha:  Ik vind dat ik Appelscha wel genoeg te doen is 

💬  HOE ZOU EEN MEETING OF VERGADERING AANTREKKELIJK KUNNEN ZIJN VOOR JONGEREN? 

"  Haulerwijk: als er kennissen meedoen 

"  Donkerbroek: met veel eten 

%  Oosterwolde: Nahja iedereen moet het uitkomen dan 

$  Haulerwijk: biertje en snack erbij of zo 

#  Appelscha:  Ja gewoon gezellig maken inderdaad 

$  Donkerbroek: Met wat eten 

"  Haulerwijk: een gezellig avondje , maar wel met een informatief doel  

"  Haulerwijk: Ja niet te formeel 

$  Haulerwijk: zelf zou ik er niet snel aan meedoen  

%  Nijeberkoop: met eten en drinken en muziek 

💬  STEL JE MAG TWEE KEER PER JAAR OP EEN GEZELLIGE MANIER JE MENING GEVEN OVER WAT 
BETER KAN IN JOUW DORP. ZOUDEN VEEL JONGEREN HUN MENING GEVEN? 

"  Haulerwijk: denk het wel 

$  Haulerwijk: nee denk dat er niet veel op af komt 

"  Haulerwijk: vast wel  

#  Haulerwijk: Als je het via je mobiel ofzo kan doen wel 

$  Haulerwijk: denk eigenlijks niet dat veel jongeren daarheen gaan 
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#  Appelscha: jawel 

$  Donkerbroek: denk het wel 

%  Oosterwolde: echt geen flauw idee of dat goed gaat 

%  Nijeberkoop: als er ook echt wat mee gedaan word wel 

💬  MET HOEVEEL JONGEREN ZOU JE SAMEN MOETEN KOMEN IN EEN DORP OM GOEDE IDEEËN TE 
VERZINNEN? 

$  Haulerwijk: niet te veel  

#  Haulerwijk: per dorp iets van 6 pers 

"  Haulerwijk: niet te veel  

#  Appelscha:  ja niet teveel mensen  

$  Donkerbroek: Niet te veel mensen 

$  Haulerwijk: 2 begeleider en 6 jongeren of zo 

%  Oosterwolde: 7 of zo 

%  Nijeberkoop: grote groep met verschillende leeftijden 

"  Haulerwijk: ze moeten er wel geïnteresseerd in zijn en niet gewoon puur voor de gezelligheid  

"  Donkerbroek: hoe meer mensen hoe meer ideeën maar t moet ook niet te vol worden dat er niet 

meer naar geluisterd wordt 

#  Appelscha:  Ik ben het eens met "  Donkerbroek 

💬  VINDEN JULLIE 6 A 7 JONGEREN EEN GOED AANTAL OF HEB JE EEN ANDER GETAL IN JE HOOFD? 

"  Haulerwijk: dat is een goed aantal 

#  Appelscha:  Goed aantal 

$  Donkerbroek: Jawel 

%  Nijeberkoop: goed aantal 

%  Oosterwolde: Jawel 

$  Haulerwijk:  mooi aantal 

"  Donkerbroek: kan wel meer 

#  Haulerwijk: goed aantal 

 ALS JONGEREN HUN MENING GEVEN OVER VERBETERINGEN IN HUN DORP.  
💬  HOE GROOT VERWACHT JE DAT DE KANS IS DAT ER WAT MET DE MENING VAN JONGEREN GEDAAN 

WORDT?  
 OP SCHAAL VAN 1 T/M 10) 

"  Haulerwijk: 7,5 

%  Oosterwolde: 7 

$  Haulerwijk: 6 

$  Donkerbroek: 6,5 

#  Appelscha: 7 

"  Haulerwijk: 6 

%  Nijeberkoop: 4,5 

$  Haulerwijk: 7 
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Jongeren betrekken (helpen organiseren) 

Bijna de helft van de jongeren (45%) wil helpen als er iets voor jongeren gedaan wordt in hun 
dorp. Jongeren willen vooral helpen bij het organiseren van activiteiten. Zowel voor hun zelf als 
voor andere doelgroepen (jonge kinderen of ouderen). 

 STEL JE MAG TWEE KEER PER JAAR JE MENING GEVEN OVER WAT BETER KAN IN JOUW DORP.  
Q15/10 ZOU JIJ MEE WILLEN HELPEN (ORGANISEREN) ALS ER IETS VOOR JONGEREN GEDAAN WORDT IN 

JOUW DORP? 

IN % Totaal 12-15 
jaar

16-18 
jaar

vmbo/
mbo

havo/
vwo

N = 134 80 54 100 34

JA, ZEKER 9 8 11 8 13
JA, IK DENK VAN WEL 36 38 33 36 37
NEE, IK DENK VAN NIET 37 36 37 38 31

NEE, ZEKER NIET 18 18 19 18 19
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Q15/11 AAN WELKE ACTIVITEITEN ZOUDEN JONGEREN MEE KUNNEN HELPEN IN JOUW DORP? 

 

 IK KAN ME VOORSTELLEN DAT VOLWASSENEN HET HEEL MOEILIJK VINDEN OM IETS GEZELLIGS 
VOOR JONGEREN TE ORGANISEREN.  

💬  HOE KUNNEN ACTIVITEITEN AANTREKKELIJK VOOR JONGEREN GEMAAKT WORDEN? 

"  Haulerwijk: leuke locatie 

%  Oosterwolde: En de soort mensen 

"  Haulerwijk: goeie doelgroep 

$  Donkerbroek: Aan lekker eten 

#  Appelscha:  leuke muziek leuke locatie 

$  Donkerbroek: En leuke muziek 

"  Haulerwijk: goeie promotie op social media 

#  Haulerwijk: volwassenen kunnen ook vragen of jongeren zelf iets willen organiseren 

"  Haulerwijk: Voor verschillende leeftijden , 16+ en 18+ 

"  Haulerwijk: dat niet 18 en 12 bij elkaar zit zeg maar 

"  Haulerwijk: ja dat wij niet bij kleintjes zitten 

%  Oosterwolde: Eens zeker eens 

%  Nijeberkoop: jongeren moeten het organiseren die snappen ons beter 

$  Haulerwijk:  beetje op leeftijd 

💬  HOE KRIJG JE JONGEREN ZO VER DAAR AAN MEE TE HELPEN? 

#  Appelscha:  leuke bijeenkomst 

$  Donkerbroek: Geen idee 

$  Haulerwijk:  geld  

"  Haulerwijk: budget voor openstellen , en misschien studenten vragen die opleiding voor 

evenementen organisatie doen  
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activiteiten voor eigen doelgroep                                                                                                                
• Activiteiten die voor ons worden georganiseerd 
• Buitenactiviteiten 
• De beer van Waskemeer 
• Dorpsfeest 
• Een festival 
• Feesten 
• Feestje/concert 
• Feestweek 
• Het houden van tentfeesten etc. 
• Het organiseren van een feest 
• Leuke activiteiten (feest of kermis) 
• Opbouw activiteiten 
• organiseren van dingen 
• organiseren van feestje 
• Spelmiddagen 
• Sportactiviteiten 
• Sportieve activiteiten 
• Sporttoernooien 
• Workshop 
• (Goedkope) uitjes met een groep 

activiteiten voor anderen                                                                                                          
• Activiteiten met bejaarde mensen 
• Activiteiten waarin de ouderen worden 

betrokken 

• Misschien ook iets wat de ouderen erbij 
betrekt? Geen concreet idee wat dat zou 
kunnen 

• ouderen 
• Activiteiten voor jongere kinderen 
• Het houden van evenementen onder Kinderen 

tussen 5/10 
• jonge kinderen 

Plekken                                                                                                               
• inrichten van hangplaatsen 
• met bouwen van iets 

Beleid                                                                                                               
• beleid verzinnen voor jeugdzaken 
• Het verzinnen van ook echt leuke activiteiten 
• Ideeën opdoen (enquête ?) 

Overig                                                                                                            
• Rondspreiden van die activiteit 
• Troep ruimen



"  Haulerwijk: als je het samen met vrienden doet 

"  Donkerbroek: mensen die het leuk vinden om te doen komen vanzelf wel. ik denk niet dat je ze 

zelf zo ver krijgt om mee te doen 

"  Donkerbroek: maar als het gezellig is 

"  Donkerbroek: en een beetje bij leeftijd 

#  Haulerwijk: ja als je wat budget open stelt 

%  Nijeberkoop: zelf gratis kaart en drinken 

"  Haulerwijk: ja 

💬  ALS JE EEN IDEE HEBT WAT ER IN JOUW DORP KAN GEBEUREN VOOR JONGEREN, VIND JE HET 
DAN LOGISCH ALS JONGEREN ZELF MEEHELPEN? 

$  Donkerbroek: jawel want ze willen het zelf ook wel gezellig hebben 

$  Haulerwijk: precies 

%  Oosterwolde: ja denk het wel 

#  Haulerwijk: Ja omdat je zelf ook wel wat doen ervoor  

"  Donkerbroek: ja dat is logisch, kunnen ze meteen hun mening er over geven of het voor 

herhaling vatbaar is of niet 

#  Appelscha: ja denk het wel 

%  Nijeberkoop: ja want ze hebben er zelf wat aan 

$  Haulerwijk: denk het wel als ze het zelf leuk vinden willen ze vast meehelpen 

"  Haulerwijk: ja  

💬  AAN WELKE ACTIVITEITEN ZOU JE MEE WILLEN HELPEN EN MEE WILLEN DOEN IN JOUW DORP? 

%  Oosterwolde: Oej moeilijke 

"  Haulerwijk: Snikke weekend in haulerwijk kan verbeterd worden  

"  Donkerbroek: gewoon eens per week gezellig feest ergens ofzo 

%  Nijeberkoop: Tentfeest 

%  Nijeberkoop: 2 keer per jaar 

#  Haulerwijk: euhm ja meer feesten 

%  Oosterwolde: Ja idd tentfeest of zo 

#  Appelscha:  Ja je hebt natuurlijk wel tentfeesten maar dat is alleen in de zomer 

$  Donkerbroek: Meer feesten 

#  Haulerwijk: dat er in het weekend ook wat meer te doen is in de buurt 

#  Appelscha:  meer in de winter 

$  Haulerwijk:  als wij ergens opstap willen moeten we naar aAppelscha, Drachten of Groningen, 

er is nergens wat te doen 

💬  ZOU JIJ (EN JE VRIENDEN) MEE WILLEN HELPEN (ORGANISEREN) ALS IETS VOOR JONGEREN 
GEDAAN WORDT IN JOUW DORP? 

$  Haulerwijk: ik heb het druk met school 

"  Haulerwijk: zou wel mee willen doen maar geen idee aan wat 

"  Haulerwijk: iets wat wel aantrekt 

$  Haulerwijk: ik zou het nu ook niet willen 

%  Oosterwolde: idd "  Haulerwijk 

$  Donkerbroek: als het leuk lijkt 

#  Haulerwijk: Als ik tijd heb 

"  Donkerbroek: ja op zich wel is wel gezellig, als er een activiteit is voor een bepaalde 

leeftijdsgroep 
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💬  TIJD IS VAAK EEN REDEN OM NIET MEE TE HELPEN. DAT SNAP IK. ZIJN ER NOG ANDERE REDENEN 
OM NIET MEE TE HELPEN? 

#  Appelscha: als het je niet aantrekt 

"  Donkerbroek: als het niet leuk is 

%  Nijeberkoop: ik wil een winkel hier ik moet 35 minuten fietsen voor een normale supermarkt 

$  Haulerwijk: geen zin 

$  Donkerbroek: geen zin 

$  Haulerwijk: geen zin  

%  Oosterwolde: geen zin 

"  Haulerwijk: je kunt niet 

💬  AAN WELKE ACTIVITEITEN ZOUDEN JONGEREN MEE KUNNEN HELPEN IN JOUW DORP? 

"  Haulerwijk: feestjes ofzo 

"  Donkerbroek: feestjes 

"  Haulerwijk: Feestjes  

%  Oosterwolde: tentfeest organiszeren 

#  Appelscha: feestjes organiseren en helpen opbouwen 

$  Haulerwijk: feest 

%  Nijeberkoop: ik weet niet 

#  Haulerwijk: Dingen organiseren  

#  Haulerwijk: Wat je zelf ook leuk vind 

"  Haulerwijk: alles wat georganiseerd moet worden  
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Over +Participatie 

+Participatie maakt zich sterk jongeren structureel te betrekken bij beleidsontwikkelingen. Veel 
(lokale)overheden en organisaties vinden het, net als +Participatie, belangrijk dat jongeren 
betrokken zijn bij beleid dat hen zelf aangaat. Wij hebben een goed alternatief voor 
jongerenraden: het Denknetwerk.  

Het Denknetwerk bestaat uit een vast aantal leden. Deze jongeren worden specifiek uitgekozen 
op grond van de vraag. Ze communiceren vooral met digitale middelen, bijvoorbeeld in een 
begeleide gesloten chat-omgeving. Gemeenten krijgen een breed gedragen en gefundeerde 
mening van de jongeren. De meningen, ideeën en resultaten worden uitgewerkt in een heldere 
beleids-adviesrapportage. 

+Participatie is een bureau voor jongerenparticipatie, jongerenonderzoek en creatieve 
projecten. Onze focus ligt op kinderen, jongeren, studenten en jong-volwassenen (8-28 jaar). 
Wij bieden onze klanten al meer dan 20 jaar kennis, strategie en creatie om jongeren te 
begrijpen en te bereiken. 

De werkwijze van +Participatie kenmerkt zich door: 
•  Actieve & dynamische database: +Participatie maakt gebruik van haar eigen jongeren-

community waarin jongeren met verschillende achtergronden en interessegebieden intrinsiek 
gemotiveerd zijn tot het geven van hun mening. 

• Aansprekende tools: Met de participatie-instrumenten van +Participatie kunnen op een 
efficiënte manier relevante meningen en ideeën achterhaald worden.  

• Authentiek resultaat: +Participatie ‘verstaat’ wat Generatie Y (na 1984) écht beweegt. 

• Gedegen rapportage: De resultaten worden weergegeven in heldere tabellen en grafieken, 
toepasbaar gemaakt in een duidelijk advies. In één oogopslag is duidelijk wat jongeren van 
een thema vinden. 

+PARTICIPATIE  
Marinus Pranger | projectleider 
mobiel: 06 2470 7150 
marinus@plus-participatie.nl
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