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Bestuurlijke vernieuwing: Young Projects

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
De start van Young Projects, een project waarbij we op een vernieuwende
manier Brabantse jongeren betrekken bij onze beleidsvorming.
Aanleiding
We willen Brabanders betrekken bij onze beleidsvorming en uitvoering. In de
praktijk blijken sommige groepen Brabanders, zoals jongeren, vaak lastig te
bereiken. Daarom hebben we in september 2017, tijdens de European Social
Innovation Week (ESIW) in Tilburg, aan een aantal jongeren gevraagd om te
bedenken hoe we Brabantse jongeren beter kunnen betrekken bij onze
beleidsvorming en uitvoering.
Deze jongeren kwamen met het idee van een startup waarin jongeren zelf de
schakel vormen tussen de provincie en de Brabantse jongeren. Dit idee van de
startup hebben we vervolgens samen met de jongeren verder uitgewerkt.
Bevoegdheid
De uitvoering van dit traject is een collegebevoegdheid. Wij informeren uw
Staten in het kader van uw controlerende rol.
Kernboodschap

1. Young Projects spreekt de taal van de jongeren.
De vijf jongeren die tijdens de ESIW voor ons aan de slag zijn gegaan,
kwamen tot de conclusie dat het ons als overheidsinstelling maar heel
beperkt lukt om de taal van jongeren te spreken. Door nodeloos ingewikkeld
taalgebruik haken jongeren snel af. Zeker omdat ze door dit taalgebruik ook
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niet meer zien, dat de dingen waar wij als provincie mee bezig zijn ook
voor hen van belang zijn.
De jongeren stellen daarom voor om Brabantse jongeren in te zetten als een
intermediair. Zij spreken namelijk wel de taal van de jongeren en bovendien
beschikken ze ook over het relevante netwerk. Het is dan aan deze
jongeren om de vragen die wij als provincie hebben zo te vertalen, dat we
ook de Brabantse jongeren weten te bereiken. De jongeren spreken daarbij
van een startup, omdat zij geloven dat hun idee zo krachtig is, dat het
uiteindelijk overal in Nederland moet worden uitgerold.
Het leuke van deze startup is dat we jongeren niet benaderen als student. In
plaats daarvan biedt de startup de jongeren een betaalde bijbaan voor
bepaalde tijd. Daarmee wordt het een alternatief voor jongeren die anders
bijvoorbeeld vakken vullen bij de Albert Heijn. Daar komt natuurlijk bij dat
het werken bij de startup een ervaring is die mooi staat op je c.v. Op deze
manier hebben we voor de pilotfase een tiental jongeren weten te werven,
die intrinsiek gemotiveerd zijn om voor Young Projects aan de slag te gaan.
Heel bewust hebben we daarbij gekozen voor een spreiding in leeftijd,
achtergrond en opleidingsniveau.
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2. Young Projects gaat in de pilotfase aan de slag met drie projecten
In de pilotfase gaan er twee groepen van vijf jongeren voor ons aan de
slag. De eerste groep gaat het idee van de startup verder uitwerken. De
jongeren zijn van mening dat de startup uiteindelijk zelfstandig zou moeten
functioneren. Niet alleen met opdrachten van de provincie, maar ook met
opdrachten van andere (Brabantse) overheidsorganisaties. We geven de
jongeren de kans om dit tot december te bewijzen. Lukt het hen om een
organisatievorm te ontwikkelen waarbij zij daadwerkelijk nieuwe opdrachten
binnenhalen?
Het tweede project waar ook vijf jongeren mee aan de slag gaan, ligt op
het gebied van energie. De transitie naar duurzame energie, vraagt ook om
een andere manier van denken en handelen. Maar hoe krijgen we
(Brabantse) jongeren zover dat ze zich bewust worden van deze
omschakeling, en daar bij voorkeur een bijdrage aan willen leveren? Zowel
op individueel niveau als het meedenken over (deel)oplossingen voor de
maatschappelijke functies zoals wonen, werken en verplaatsen die met dit
nieuwe karakter van energie te maken gaan krijgen. Dat is de vraag die wij
neerleggen bij Young Projects.
We gaan er vanuit dat de antwoorden die Young Projects op deze vraag
formuleert van meerwaarde zijn voor de energieagenda 2030, die wij
momenteel opstellen.
In aanvulling erop ligt er ook nog een opdracht in de Kempen. De vijf
Kempengemeenten onderzoeken gezamenlijk of het mogelijk is om meer
duurzame energie op te wekken. Hiervoor wordt een onderzoeksbureau
ingehuurd met kennis op het gebied van duurzame energie. Maar de
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Kempengemeenten willen ook hun jongeren betrekken bij de
energietransitie. Daarvoor wordt Young Projects ingeschakeld.

Datum

19 juni 2018
Documentnummer

Consequenties

GS: 4347315

Met deze pilot zorgen we voor meer betrokkenheid van jongeren bij de
energietransitie. Op basis van deze pilot krijgen we inzicht in de werkwijze van
Young Projects als manier om jongeren bij ons beleid te betrekken. Daarbij
hebben we bewust gekozen voor onderwerpen van een verschillend
abstractieniveau, om te kijken of dit van invloed is op de resultaten.
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Europese en internationale zaken
*
Communicatie
Verdere communicatie over Young Projects vindt plaats op het moment dat de
resultaten van het project in de Kempengemeenten bekend zijn. De
verantwoordelijkheid om te communiceren over en voor Young Projects ligt in
eerste instantie bij de jongeren zelf.
Vervolg
De opdrachten van Young Projects hebben een verschillende doorlooptijd. De
laatste opdracht loopt in november af. Vervolgens zullen we in december 2018,
samen met de jongeren en de andere betrokkenen, evalueren of Young Projects
de beloofde meerwaarde heeft geleverd. Idealiter heeft Young Projects tegen
die tijd al aanvullende opdrachten binnengehaald, binnen de provinciale
organisatie of daarbuiten. Als dit zo is zullen we ook deze opdrachtgevers
betrekken bij de evaluatie.
We laten uw Staten in het begin van 2019 weten wat de uitkomsten van deze
evaluatie zijn.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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Opdrachtgever: de heer R.M.J. Peusens, (073) 681 20 31,
rpeusens@brabant.nl, eenheid Bestuurlijke Org. en Toezicht van eenheid
Algemeen Directeur.
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Opdrachtnemer: de heer J.W.M. Reiling, (073) 680 86 67,
jwreiling@brabant.nl, eenheid Bestuurlijke Org. en Toezicht van eenheid
Algemeen Directeur.
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