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Inleiding

In het onderhavige advies aan de gemeenteraad van Dordrecht. Staat
beschreven hoe de Dordtse jongerenraad denkt de afstand tussen de
gemeenteraad en de Dordtse jongeren kan verkleinen. Dit is in
samenwerking met de gehele Dordtse jongerenraad gemaakt. Dit advies is
ingedeeld in vijf hoofdstukken waarvan wij denken dat dit de meest
relevante en werkende mogelijkheden zullen zijn.

We hopen dat het advies als nuttig wordt ervaren door de gemeenteraad en
dat er punten in zitten waar de gemeenteraad mee aan de slag kan gaan om
nog representatiever naar haar jongeren toe te worden. Uiteraard zijn we
altijd bereid om met u in gesprek te gaan.
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Scholen Benaderen

Advies geven aan scholen

Op school krijgen jongeren pas in hun derde/ vierde leerjaar van de
middelbare school pas de lessen maatschappijleer. Tijdens de lessen leren
ze vooral veel over de landelijke politiek, en leren ze weinig tot niets over
de lokale politiek.

De gemeenteraad kan een advies geven aan zowel middelbare scholen als
MBO en HBO scholen. Dit kan door leerlingen eerder het vak
maatschappijleer te geven of door de schooljaren heen leerlingen les te
geven over de lokale politiek. Zo krijgen zij toch mee wat voor invloed de
lokale politiek heeft voor hen als persoon.

Opdrachten laten maken

Wat de gemeenteraad ook kan doen is scholen voor te stellen om de
jongeren een praktische opdracht uit te laten voeren, die gericht is op de
lokale politiek.

Denk hierbij aan een eigen lokale politieke partij oprichten. Leerlingen
kunnen in groepjes hun eigen partij gaan oprichten.

Ze zoeken eerst uit:

- Waar staan ze voor;
- Wat vinden ze belangrijk;
- Wat moet er veranderd worden in de gemeente;
- Hoe willen ze de problemen gaan aanpakken, etc.

Uiteraard is het handig als gemeenteraadsleden hierbij helpen, want het is
immers lastig om zonder enige kennis of idee een partij op te gaan richten.
De jongerenraad en de griffie kunnen hierbij helpen.
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Gastlessen geven

Wat enorm veel aandacht trekt bij jongeren is een gastles, een gastles kan
veel veranderen bij jongeren. Zo kan het beeld van politiek bij jongeren
ermee veranderd worden, want jongeren zien politiek als iets machtigs en
iets saais wat zich afspeelt in Den Haag.

Als (jonge) Dordtse raadsleden een gastles geven, leren jongeren meer
over de lokale politiek kunnen ze makkelijker vragen stellen, of misschien
zelfs een advies geven over wat ze graag zouden willen/ zien veranderen
in Dordrecht. Ook trek je zo hun aandacht om zich meer te gaan verdiepen
in de lokale politiek.
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Meeloopdagen

Betrokkenheid

Door meeloopdagen te organiseren kunnen jongeren ontdekken wat een raadslid
of commissielid, nou eigenlijk allemaal doet.

Als er meer transparantie tussen de gemeenteraad en de jongeren komt zullen de
jongeren eerder actief deelnemen in de gemeente, hiervoor zijn wel enkele
zaken van belang. De gemeenteraad moet dit actief delen op de socials en bij de
Dordtse scholen. (Hier wil de jongerenraad de gemeenteraad graag in
ondersteunen).

De gemeenteraad moet naast het actief delen ook jongeren stimuleren om
hieraan mee te doen door bijvoorbeeld aan het einde van een meeloopdag een
uitnodiging te geven om nog eens terug te komen, of bij een ander evenement
aan te sluiten waar jongeren met elkaar in gesprek kunnen raken over hun
ervaring bij een meeloopdag.

Als de gemeenteraad deze meeloopdagen op de juiste manier inzet zou de
opkomst bij de verkiezingen, raadsvergadering, commissievergaderingen en
andere evenementen waarbij de gemeenteraad betrokken is wellicht hoger
kunnen zijn.

Zeker als dit in samenwerking wordt gedaan met de scholen; en de reden
hierachter is dat jongeren in hun examenjaar een profielwerkstuk moeten
maken. Als de gemeenteraad meeloopdagen zou stimuleren zouden meer
jongeren kiezen voor een relevant maatschappelijk thema waar het van belang
zou kunnen zijn om een dagje mee te kijken met hoe een lokale politicus werkt,
en tijdens deze meeloopdag is het natuurlijk het ideale moment om vragen te
stellen over het profielwerkstuk zodat de jongeren meer informatie over het
thema kunnen krijgen en misschien zelfs een klein interview kunnen doen
tijdens de meeloopdag.

Op middelbare scholen wordt ook het vak LOB gegeven (Loopbaanoriëntatie en
begeleiding). Zo’n meeloopdag kan ook hierbij helpen, en kun je ook goed
koppelen aan politici.
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Debat middag/avond

Interesses

Het zou voor jongeren erg educatief en interessant zijn als de
gemeenteraad zo nu en dan een debat middag/avond organiseert voor de
jongeren van Dordrecht.

Door middel van zulke debat middag/avonden kun je jongeren zichzelf
beter laten ontwikkelen, en kunnen er bepaalde interesses bij de jongeren
aanwakkeren.

Als deze debatten zijn gekoppeld aan lokaal maatschappelijk relevante
thema’s zou het ook nog eens zo kunnen zijn dat een aantal jongeren zich
hiervoor willen gaan inzetten.

Denk dan aan bijvoorbeeld de thema’s: veiligheid, (straat)afval en klimaat
(in de vorm van groen in de stad).

En wie weet komen de jongeren met zulke dusdanig goede oplossingen dat
er iets mee gedaan zou kunnen worden.

Eenzaamheid

Een debat middag/avond zou niet alleen educatief en interessant zijn voor
de jongeren maar ook een goed middel om bij elkaar te komen.

Sinds de coronaperiode heeft een grote groep jongeren last van
eenzaamheid mede doordat zij sinds hun eerste of tweede middelbare
schooljaar in thuisonderwijs en isolatie hebben gezeten was dit een
moeilijke periode voor deze jongeren.
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Ze hebben zich anders moeten ontwikkelen en hierdoor hebben ze
ervaringen gemist, zijn op sociaal gebied soms minder ver ontwikkeld en
hebben soms maar nauwelijks tot geen echte vrienden.

Als de gemeenteraad een debat middag/avond zou organiseren zou het
jongeren uitnodigen om weer bij elkaar te komen, om nieuwe mensen te
ontmoeten en vrienden te maken.

Het zou erg helpen bij een groep jongeren die op het moment eenzaam
thuis zit smachtend naar sociaal contact met andere leeftijdsgenoten.

Pizza bijeenkomst

In het verleden heeft de jongerenraad een aantal keren pizza
bijeenkomsten georganiseerd, dit kan de gemeenteraad ook gaan doen.
Waarom? Jongeren komen in contact met de gemeenteraadsleden. Ook
worden ze meer betrokken met de lokale politiek in Dordrecht.

De gemeenteraad kan deze bijeenkomsten eens per kwartaal organiseren
en een paar onderwerpen aan die avond verbinden.

Ook zullen jongeren eerder terugkomen bij dit soort evenementen.
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Sociale media

Instagram

Om jongeren te bereiken is Instagram het meest gebruikte platform onder
jongeren.

Jongeren spenderen hier hun meeste tijd in de online omgeving en hier zal
je het grootste bereik kunnen hebben als het goed wordt gebruikt.

Door post te scheiden voor jongeren en ouderen zullen jongeren eerder
geïnteresseerd raken in de gemeenteraad. Hiermee bedoelen we dat de
posts bijvoorbeeld opgesplitst kunnen worden voor jong en oud, de ene
post voor algemeen Dordrecht en de andere post een onderwerp dat extra
interessant en relevant is voor de Dordtse jongeren, dit betekent niet dat dit
continu zo moet, er zijn ook onderwerpen die beide doelgroepen
aanspreken.

Wat belangrijk is voor de jongeren is dat er onder de post niet een enorme
lap tekst wordt geplaatst maar een korte uitnodigende tekst met een
verwijzing naar een link in bijvoorbeeld de bio van de Instagrampagina die
verwijst naar de pagina van de gemeenteraad of een artikel waar uitgebreid
geschreven is over het onderwerp.
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Samenwerking

De jongerenraad wil de gemeenteraad graag helpen met het verbeteren van
hun social media-accounts.

Hoe willen we dit gaan doen:

● Social mediakanalen lanceren voor jongeren van 12/13 - 17/18 jaar
oud. Hierbij kun je posts plaatsen die voor beide groepen actueel en
boeiend zijn.

● Een gezamenlijk contentplan maken. De jongerenraad en de
gemeenteraad kunnen samen een contentplan maken dat aansluit op
jongeren.

● Jongeren Raadsleden en raadsleden gaan samen naar scholen toe.
Zoals in een aantal hoofdstukken terug, werd er benoemd een gastles
te geven. De jongerenraad doet dit nu ook; zo probeert zij haar
jongeren netwerk te vergroten. Om een verbondenheid tussen
jongeren en de lokale politiek te krijgen, kunnen raadsleden samen
met een aantal jongeren raadsleden naar scholen toe om een gastles
te geven of om kennis te maken met de jongeren.

Winacties

Hoe stimuleer je jongeren via sociale media om actief deel te worden voor
de gemeente?

Er kunnen winacties georganiseerd worden die kosteloos zijn. Door bv.
een vraag uit te zetten en daar het meest creatieve antwoord voor te
belonen. Of door bv. aan te laten tonen waarom een bepaald onderwerp
voor jongeren het meest urgent is.

Als prijs kan een gesprek met de wethouder, burgemeester of een
rondleiding door het stadhuis dienen.
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Door deze winacties houd je de jongeren bezig met de gemeente mocht er
een vraagstuk zijn over het groen in de stad, verzin een leuke opdracht wat
hierbij past. Zo krijg je de jongeren enthousiast en leren ze ook nog eens
wat over de lokale politiek.

Q&A voor jongeren

Sociale media zijn iets heel erg machtigs, misschien wel het machtigste
middel wat er bestaat om jongeren te informeren en te activeren.

Op het moment is het helaas wel zo dat de sociale media van de
gemeenteraad niet heel erg aantrekkelijk is voor jongeren.

De sociale media wordt te weinig gedeeld, waardoor te weinig jongeren
het volgen. Door bijvoorbeeld een online Q&A moment op Instagram live
waar vragen beantwoord kunnen worden, waardoor jongeren meer
geïnteresseerd worden in de socials van de gemeenteraad en deze onder de
jongeren meer zullen groeien.

De gemeenteraad doet het wel goed met het voorstellen van de raadsleden
op de Instagram pagina van de raad, dit is voor jongeren ook interessant.
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Taalgebruik

Lange teksten

Jongeren lezen niet graag lange stukken tekst, en haken af bij langdradige
stukken tekst met lastige woorden. Dit komt omdat lange stukken tekst als
afschrik baar gezien worden jongeren hebben namelijk maar een aandacht
spanne van gemiddeld acht seconden, in deze acht seconden moet een
tekst zo aantrekkelijk mogelijk worden neergezet waardoor de jongeren
verder willen lezen.

Niveau van het taalgebruik

Een redelijk gedeelte van jongeren begrijpt de ‘’complexe’’ woorden die in
stukken staan niet, mede doordat ongeveer een kwart van de jongeren een
taalachterstand heeft voelen jongeren zich niet uitgenodigd om de vaak redelijk
ingewikkelde teksten te lezen. Door de iets wat complexere woorden te
veranderen naar simpele woorden zullen jongeren zich meer uitgenodigd voelen
om zich hierin te verdiepen. Wat wel van belang is, is dat het taalniveau niet
onder B1 niveau daalt dit omdat er anders een gedeelte van de volwassen met
een hoger taalniveau afhaken door simpliciteit van de teksten.
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