Jongerenraden versterken door middel van Adviesvangers
Jongerenraden hebben als doel om spreekbuis te zijn namens jongeren. Daarbij is het belangrijk dat
ze vanuit een diverse groep jongeren input en ideeën krijgen aangeleverd. Met deze informatie kan
de jongerenraad zowel gevraagd als ongevraagd advies geven aan organisaties of lokale overheden.
Ook Adviesvangers heeft als doel om ideeën en adviezen te verzamelen die eenvoudig doorgezet
kunnen worden naar een opdrachtgever. Het is goed mogelijk om een bestaande groep jongeren (of
een deel ervan) – bv. een jongerenraad, een cliëntenraad, een jongereninspectieteam – te trainen
zodat deze jongeren als Adviesvanger kunnen werken namens de groep. Hierdoor krijgt het team
beschikking over een nieuwe creatieve brainstormtool.

Methode
De Adviesvangers begeleiden een gestructureerde brainstorm. De deelnemers gaan individueel en
samen nadenken, ideeën verzinnen en ordenen. En de groep besluit gezamenlijk welke ideeën de
belangrijkste zijn. Dit wordt de top 5 van de bijeenkomst.
De brainstorm heeft als doel om tot nieuwe ideeën te komen. Welke wensen hebben de jongeren,
wat is hun visie, wat is hun ideaalbeeld? Het is geen evaluatie-instrument. De ideeën worden kort en
krachtig geformuleerd en de uiteindelijke vijf adviezen kunnen via korte filmpjes of moodboards aan
de opdrachtgever worden gepresenteerd. Het is het begin van een nieuw plan, een nieuwe aanpak!
Adviesvangers is een peer-to-peer techniek. De kracht zit in de eenvoud, de gestructureerde stappen
die de jongeren doorlopen en in het feit dat iemand van de eigen leeftijd of van de eigen doelgroep
het proces faciliteert. Zowel de Adviesvanger als de deelnemers aan de bijeenkomst krijgen het
gevoel ‘we doen dit echt samen’ en ‘deze adviezen, hier staan wij achter’. Een mooie bijkomstigheid
is dat ook de deelnemers nadenken over hun talenten, en zich afvragen ‘zou ik het ook durven en
kunnen om voor de groep te staan?’

Jongerenraad of Jeugdteam
De training Adviesvangers is bedoeld als bijscholing of verdieping van de vaardigheden van het team
jongeren, en als beloning voor de vrijwilligers die hun talenten verder willen ontwikkelen. Deze
jongeren kunnen na de training zelfstandig workshops begeleiden met de brainstormmethode.

De werkvorm is voor een groep afgevaardigde jongeren een mooie toevoeging. In bijeenkomsten
over een thema worden dan bijvoorbeeld de ene keer via de Adviesvangersmethode ideeën
opgehaald en een volgende keer op een andere manier.

Meer informatie?
Wil je weten hoe een Adviesvanger het zelf beleeft? Bekijk het filmpje over Elly op
www.adviesvangers.nl. Zij onderzocht voor Platform Onderwijs2032 hoe leerlingen het onderwijs
zien. Voor meer informatie over Adviesvangers of hoe je jongeren kunt betrekken bij de organisatie,
mail nmanderveld@kuseema.nl of bel 024-3605534. Vraag naar Nienke Manderveld, Charlotte
Capello of Else van Tiel.

