We dagen je uit om mee te denken over de komende Provinciale Statenverkiezingen. In 2023 mag iedereen van 18 jaar en
ouder naar de stembus voor het kiezen van het provinciaal parlement. In de aanloop naar Op weg naar Het Lagerhuis willen
we daarom een denktank van jongeren starten die de provincie
adviseert over mogelijkheden om jongeren te betrekken bij de
Statenverkiezingen. We beginnen na de herfstvakantie en ronden af bij de voorronde in jouw provincie.
Voor wie?

•

•

•
•

Als je op school zit en mee wil doen aan Op weg naar Het Lagerhuis dan kom je in
aanmerking! We kunnen dit project aanbieden als project binnen de maatschappelijke
diensttijd (MDT).

•

Wat houdt het in?

•

Met dit project werk je aan een beter Nederland door je actief in te zetten voor onze
samenleving. Jongeren zitten vol goede ideeën over politiek, maar het is soms moeilijk om
die in de praktijk te brengen. Daarom willen we met deze jongerendenktank ervoor zorgen
dat jongeren de kans krijgen om de provincie te helpen om jongeren goed te bereiken in
verkiezingstijd.
Het project doe je niet alleen, je wordt door een deskundig team geholpen en gecoacht. Je
werkt hierbij altijd samen met een of meer leeftijdsgenoten, leert van elkaar, en krijgt je
eigen coach die je gedurende het hele project begeleidt en helpt. Voor elk project staat er
80 uur in maximaal zes maanden. Met de bijeenkomsten, werkzaamheden die je in eigen
tijd doet en de voorronde kom je hier al snel aan.

Hoe doen we het?

JONGEREN
DENKTANK

Deelname betekent voor jou het volgende:

Doordat de scholieren uit verschillende plekken uit de provincie komen hebben we een
aantal keer online overleg. Daarnaast organiseren we een sessie op het provinciehuis
met een of meerdere Statenleden. De uitkomsten van de denktank presenteren we bij de
opening van Op weg naar Het Lagerhuis zodat alle andere deelnemers horen wat voor
mooie ideeen er zijn bedacht! De volgende stappen maken onderdeel uit van de MDT:
•
Kick-off (online of fysiek)
•
Verdieping in jongerenparticipatie
•
Brainstorm over innovatieve ideeën
•
Ontmoeting met Statenleden op het provinciehuis
•
Enquête onder andere jongeren
•
Gesprek(ken) met experts
•
Presentatie aan provinciebestuur tijdens opening Op weg naar het Lagerhuis

Meedoen?

We starten na de herfstvakantie. Er is plek voor maximaal 10 jongeren in jouw provincie.
Neem dus direct contact met ons op als je mee wil doen!

•
•

Je bent maximaal 6 maanden actief bezig
met jouw project. Dit kost je gemiddeld 3½
uur per week.
Je krijgt een speciaal programma met tot
slot een certificaat. Je cv krijgt zo een flinke
boost.
Je krijgt trainingen van Het Debatbureau.
Je
maakt
aanspraak
op
een
vrijwilligersvergoeding van € 220,-.
Je maakt nieuwe vrienden, doet nieuwe
ervaringen op én bent van waarde voor
anderen.
Je leert waar je kracht en je passie liggen,
en ontdekt misschien wel wat voor
vervolgopleiding je wil doen.
Je hebt met jouw project een positieve
impact op de samenleving.
Tot slot groeit je persoonlijke netwerk in
korte tijd!

