
 

 

 

 

Debattle concept:  
Carrousel 

Je kiest voor een eerder laagdrempelige vorm van debat. Jongeren/publiek en politici komen 

dichter bij elkaar en de stap is kleiner om vragen te stellen. Politici en jongeren zitten samen aan 

tafel en de politici krijgen de kans hun visie uit te leggen, terwijl jongeren snel bijvragen of extra 

uitleg kunnen vragen.  

 

 
 

 

 

Net als alle andere concepten rijken we een voorbeeld aan. Willen we jullie voeding of inspiratie 

geven. Maar geef hier gerust een eigen toets aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Verloop: 
Je publiek en politici zitten samen aan verschillende tafels. Elke tafel heeft een thema. Op zich 

hoef je je niet te beperken in tafels. Zorg wel dat je van elke politieke partij een afgevaardigde 

aan elke tafel hebt. Aan elke tafel blijf je 15 minuten zitten. Dan is het tijd om door te schuiven. 

De politici blijven zitten aan hun tafel, zij zijn gebonden aan hun gekozen thema.   

Bij het doorschuiven hoeven de jongeren niet per se allen naar dezelfde tafel door te schuiven. 

Beperk ja aantal stoelen per tafel tot bijvoorbeeld 12 voor jongeren. Ze kunnen telkens 

thematisch kiezen, zit de tafel van hun voorkeur reeds vol, moeten ze naar een andere tafel 

gaan.  

Dit zou je 6 keer kunnen herhalen, met doorschuiven bij heb je dan wel 2uur gevuld. ( uiteraard 

kan dit enkel als je minstens 6 thematafels hebt, je zou je thematafels al kunnen baseren op de 

themadossiers maar uiteraard vooral op de inhouden die lokaal leven, kom je dan maar tot 3 

thema’s, vul dan aan met de themadossiers tot minstens 6). 

 

Inleiding 

 

De moderator heet het publiek welkom en schetst even waar Debattle om draait, eventueel via 

het filmpje van Debattle. Wat heeft het Debattle traject al gedaan de afgelopen maanden en 

waarom is het zo belangrijk om op 14 oktober een bewuste stem uit te brengen.  

 

Peiling: 

 

Aan het publiek wordt nu gevraagd op welke partij je zou stemmen moesten het vandaag 

verkiezingen zijn. (mentimeter indien er wifi is , stempapiertjes kunnen ook) 

 

Effectieve carrousel: 

Leg het verloop uit aan je publiek zoals hierboven beschreven. Bij het begin van elke ronde 

stellen de politici zich heel kort voor aan de jogneren rond de tafel. Wie ze zijn, welke partij ze 

vertegenwoordigen en eventueel een persoonlijk weetje om het ijs te breken of hun link met het 

thema van de desbetreffende tafel. Na drie rondes las je een pauze in van een kwartiertje. 

Eventueel kunnen tijdens de pauze inzichten of conclusies of vragen van jongeren per thema 

opgeschreven worden op rondhangende posters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.debattle.be/wat-als-je-nog-niets-hebt


 

 

 

 

 

 

 

Aan de tafel: 

De tafelverantwoordelijke laat de politici zichzelf kort voorstellen. 

De tafelverantwoordelijke legt uit waarom dit thema gekozen is. Waar dit om draait. Eventueel 

met een standpunt van de lokale jeugdraad erbij. Kijk zeker eens bij de themadossiers ter 

inspiratie. 

Elke politici/partij krijgt anderhalve minuut om hun standpunt of een deel hiervan uit te leggen 

aan de tafel. De tafelverantwoordelijke zorgt voor een goede tijdsbewaking. Nadien kunnen de 

jongeren rond de tafel vragen stellen. Dat kan gericht aan 1 iemand zijn of algemeen aan alle 

partijen. De tafelverantwoordelijke tracht een beetje te resumeren. 

 

 Afsluiter + nieuwe peiling:  

Wat is er besproken? Wat waren de hoogtepunten? Welke conclusies kan je trekken uit het 

debat? 

Gebruik hiervoor Kahoot/mentimeter: 

 Op wie zou jij stemmen? 

 Wie gaf de beste antwoorden?  

 Wie was het creatiefste?  

 Wie heeft een hart voor jongeren?  

 

 Laat elke aanwezige partij/politici een Debattle-deal sluiten. Welke punten nemen  

ze zeker mee en verdedigen ze met hart en ziel?  

Rollen: 
 Tafelverantwoordelijke: deze persoon kent het dossier van de tafel naar behoren. Kan 

ook de timing aanhouden en de beperkte spreektijd respecteren. Hij/zij is een vlotte 

samenvatter.  

 Technische crew: Zij zorgen dat de technieken die je wil gebruiken, vlekkeloos verlopen. 

PowerPoint, digitale polls, wifi, stem-methodieken, micro’s,… Er is niets zo jammer als 

techniek die voor oponthoud zorgt. Test alles vooraf uitvoerig. 

 Jongeren/Publiek: probeer zo divers mogelijk publiek binnen te krijgen. Check zeker de 

100 manieren om je debat bekent te maken. Betrek hen zoveel mogelijk op een 

aangename manier.  

 Politici: probeer van elke partij een kopstuk in je debat te krijgen, maar richt je ook op 

jonge kandidaten. Probeer van elke partij voor elke tafel iemand te pakken te krijgen.  

Je zou zeker politieke partijen kunnen overtuigen met het feit dat verschillende personen 

in de kijker kunnen staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.debattle.be/wat-als-je-nog-niets-hebt
https://www.debattle.be/organisatietools
https://www.mentimeter.com/
https://www.debattle.be/maak-indruk


 

 

 

 

 

 

 

 

Mogelijke thematafels + mogelijke inleiding: 
 

Thematafel 1: Ruimte voor kinderen en jongeren 

 

       Uitdaging vanuit het memorandum van de jeugdraad: 

‘ Jongeren geven aan dat ze in de gemeente te weinig zichzelf kunnen zijn. Ze worden 

altijd weggestopt in hoekjes van de gemeente. Ze hebben geen plaats binnen de 

gemeenschap want er zijn zoveel regeltjes. Ze mogen precies niet jong zijn. Het 

marktplein bijvoorbeeld staat vol bordjes: ‘niet spelen’ en als je er wat lang stil staat met 

een groepje jongeren wordt er binnen de kortste keren de politie gebeld. Daarnaast is er 

ook niets aan deze inrichting die dit plein kind- of jongerenvriendelijk maakt. Het 

marktplein is historisch een verbindende factor voor de gemeenschap, een 

ontmoetingsplaats. De jeugdraad vraagt dan ook algemeen meer aandacht voor de 

aanwezigheid van kinderen en jongeren op openbare plaatsen. Stimuleer hun 

aanwezigheid daar door infrastructuur aanpassingen en zorg zo mee dat zij een volledig 

deel van de gemeenschap worden zonder hen weg te steken in hoekjes.  

Voorzie op het marktplein kinder- en jongerengerichte infrastructuur opdat het voor hen 

aangenaam is daar te vertoeven. ‘ 

 

 De politici krijgen elke 1 minuut 30 om hun visie hierop te geven.  

 De jongeren kunnen nog bijvragen stellen. 

 

Thematafel 2: Mobiliteit 

 

Uitdaging vanuit het memorandum van de jeugdraad: 

‘ Jongeren voelen zich niet veilig genoeg in het verkeer. Vooral de fietsveiligheid laat te 

wensen over. We kennen ook allemaal het kruispunt vlak in het centrum waar regelmatig 

ongelukken gebeuren, ook met zwakke weggebruikers. Door het drukke autoverkeer, is 

de infrastructuur voor de zwakke weggebruiker hier ook niet ideaal. De lokale 

jeugd(raad) vraagt dan ook in hun memorandum om in het centrum van de gemeente 

resoluut voor fietsers en voetgangers te kiezen. Onderzoek wijst uit dat gemeentes die 

blijven inzetten op EN de auto En de fiets En het openbaar vervoer nooit lange termijn 

resultaten kunnen boeken. Een beleidskeuze in het centrum van de gemeente die  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

helemaal inzet op voetgangers en fietsers zou een grote stap vooruit zijn, niet enkel voor 

de jongeren in de gemeente. Concreet vragen we aan dit punt om de Schoolstraat en de 

Kerkstraat om te vormen tot éénrichtingsstraten. Daarnaast raden we aan om van deze 

straten ‘fietsstraten’ te maken. Algemeen roepen we op om in heel het centrum van de 

gemeente en in de dorpskernen van de deelgemeenten helemaal de kaart van de zwakke 

weggebruiker te trekken.’ 

 

 De politici krijgen elke 1 minuut 30 om hun visie hierop te geven.  

 De jongeren kunnen nog bijvragen stellen. 

 

Thematafel 3 : Diversiteit 

 

Uitdaging vanuit het memorandum van de jeugdraad: 

‘ Jongeren geven aan dat ze op de lagere en middelbare school in heel diverse klassen 

school lopen. Van zodra de deur van het middelbaar dicht gaat lijkt het echter alsof 

verschillende groepen apart leven in onze gemeente. Op zich hoeft dit niet erg te zijn, 

maar de jongeren geven zelf aan hier graag verandering in te brengen. Niet alles hoeft 

samen, maar af en toe iets samen doen lijkt hen een verrijking te zijn voor de gemeente 

en hun persoonlijke groei. De huidige initiatieven van de gemeente lopen meestal uit op “ 

we hebben de andere groepen wel uitgenodigd, maar ze komen niet …” En daarmee is de 

kous af. De jeugd(raad) vraagt daarom om in te zetten op samenwerking en ontmoeting. 

Ze vraagt de gemeente om ondersteuning en subsidies te voorzien voor verbindende 

initiatieven en ontmoeting tussen verschillende sectoren. Heel expliciet vragen ze ook 

om zelf het goede voorbeeld te geven en bij de organisatie van minstens 4 gemeentelijke 

aangelegenheden actoren uit minstens 2 diverse achtergronden te betrekken. Wij 

denken hierbij aan de dorpsfeesten, de kampioenenviering, de gemeentelijke kerstmarkt 

en een gemeentelijke Iftar ‘ 

 

 De politici krijgen elke 1 minuut 30 om hun visie hierop te geven.  

 De jongeren kunnen nog bijvragen stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/1804-art22novies


 

 

 

 

 

 

 

Thematafel 4: Ondersteuning Jeugdwerk 

 

Uitdaging vanuit het memorandum van de jeugdraad: 

‘ Dit zijn de eerste gemeentelijke verkiezingen waarbij er geen rechtstreeks geld van 

Vlaanderen naar de gemeenten gaat om lokaal Jeugdwerk te subsidiëren. De middelen 

die vroeger van Vlaanderen naar de gemeente gingen zitten gewoon in de 

gemeentefondsen en onze gemeente kan ervoor kiezen om daar nieuwe verkeerslichten 

mee aan te kopen. De gemeente moet nu heel bewust ervoor kiezen om geld vrij te 

maken voor het jeugdwerk. De lokale Jeugd(raad) vraagt dus aan de gemeente om 

bewust te kiezen voor de kracht van jeugdwerk en dit ook te valideren. Daarom maakt de 

gemeente jaarlijks budgetten vrij die minstens het bedrag dat vroeger van Vlaanderen 

kwam evenaren en die jaarlijks geïndexeerd worden. Jeugdwerk is echter een bouwsteen 

van onze gemeenschap die verbindend en gemeenschapsvormend werkt.  Door de jaren 

heen hebben we een goede infrastructuur opgebouwd voor alle jeugdwerkorganisaties 

en een degelijk subsidiebeleid. Dit gaat we nu niet in de vuilbak gooien. Integendeel, leg 

dit vast in het strategische meerjarenplan en blijf investeren in jeugdwerk’ 

 

 De politici krijgen elke 1 minuut 30 om hun visie hierop te geven.  

 De jongeren kunnen nog bijvragen stellen. 

 

Thematafel 5: Burgerparticipatie 

 

Uitdaging vanuit het memorandum van de jeugdraad: 

‘ In het gemeentehuis wordt er veel beslist en wordt beleid tot uitvoering gebracht. In 

2018 ziet dit er echter helemaal anders uit dan in 1952. Burgerparticipatie en 

jongerenparticipatie worden een evidentie en zorgen mee voor goed lokaal beleid. Beleid 

wordt gemaakt door de driehoek van ambtenaren, schepenen en stakeholders. In het 

geval van jeugdbeleid door jeugdambtenaren, verschillende schepenen en de jeugdraad 

als motor van jongerenparticipatie. Daarom vragen we het nieuwe gemeentebestuur zich 

bij elk idee, bij elke proces, bij elke beslissing van in het begin de vraag te stellen: Welke 

impact heeft dit mogelijks op het leven van kinderen en jongeren? En hen actief te 

betrekken in het proces. Hen te informeren over het idee, hen input te vragen over het 

idee, hen feedback te geven, de uiteindelijke beslissing gemotiveerd te bezorgen en de 

gevolgen/de output. Dit alles in taal/in beeld op maat van de doelgroep.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

De jeugdraad is hier met ondersteuning van een jeugdambtenaar een eerste partner in. 

Maar jognerenparticipatie gaat verder dan enkel de jeugdraad. Laat hen experimenteren 

met nieuwe vormen en het betrekken van zoveel mogelijk kinderen en jongeren. ‘ 

 

 De politici krijgen elke 1 minuut 30 om hun visie hierop te geven.  

 De jongeren kunnen nog bijvragen stellen. 

 

Thematafel 6: Fuiven en (jongeren)cultuur 

 

Uitdaging vanuit het memorandum van de jeugdraad: 

‘ Uitgaan, cultuur, optredens en ontmoeting op een veilige manier zijn belangrijk in het 

leven en de ontwikkeling van een jongere. Geschikte, veilige, betaalbare infrastructuur. 

Ondersteuning bij de organisatie van een evenement zoals een fuif of een play-station 

tornooi. Geen overvloed aan papierwerk of regeltjes om iets in orde te krijgen. De 

gemeente moet ondernemerschap van jongeren stimuleren en actief aanmoedigen. Ook 

geven jongeren aan dat er zeer weinig aanbod op hun maat in het culturele centrum is, 

vooral de middenklasse +45 jarige worden daardoor aangesproken. Concreet vragen we 

vanuit de jeugd(raad) om de programmatie van alle culturele evenementen in de 

gemeente ook vanuit een kinder- en jongerenblik te doen. Gaande van programmatie 

van het cultuurcentrum tot de thema’s van het gemeentemuseum. Daarnaast willen we 

een eenduidig organisatieloket op de gemeente waar je ondersteunt wordt van A tot Z. 

Om een fuif te organiseren, een Iftar, een theaterstuk, een speelstraat, een 

postzegelbeurs, … zonder van de ene naar de andere gemeentelijke dienst gestuurd te 

worden.’  

 

 De politici krijgen elke 1 minuut 30 om hun visie hierop te geven.  

 De jongeren kunnen nog bijvragen stellen. 

 

 

 
 


