
 

 

 

 

Debattle concept:  
On tour 

In dit concept staat (een deel van) de gemeente echt centraal. Je gaat in kleine groepjes op stap 

en bezoekt dé plekken van belang voor het lokale jeugdbeleid. 

Dit concept vraagt het meeste werk, zowel van de organisatie als de deelnemers. Maar 

verschillende politici (dus partijen) kunnen hier in de kijker staan. Beperk ook het aantal 

plaatsen dat je bezoekt, een vijftal is meer dan voldoende. Dit zorgt ervoor dat het overzichtelijk 

blijft.  

 
 

Hieronder beschrijven we een aantal voorbeelden van hoe het verloop van dit concept zou 

kunnen zijn in een fictieve gemeente. Geef er vooral jouw persoonlijke toets aan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verloop: 
De deelnemers aan het debat doen een wandeling van een centrale ontmoetingsplaats, 

bijvoorbeeld het jeugdhuis, naar een vier à vijftal ankerpunten in de gemeente, om terug te 

eindigen in het jeugdhuis. Laat de groepjes jongeren om de 10 minuten vertrekken. Indien je 

veel mensen verwacht, kan je ze in de twee richtingen de tocht laten doen. 

Op elk ankerpunt/locatie gaan de jongeren in gesprek met politici rond het thema dat 

verbonden is aan het ankerpunt.  

Aan het einde van de tocht(en) is er een samenvattend moment per thema. Max 3 minuten. 

 

 Centrale ontmoetingsplaats 

- Heet iedereen van harte welkom. Je zou dit bijvoorbeeld kunnen doen met enkele 

stewards/stewardessen.  

- Zorg ervoor dat je de uitleg en de route op papier hebt. Als een soort handleiding voor 

een dropping. 

- Het geeft een extra touch als je in de centrale ontmoetingsplaats per thema dat 

onderweg aan bod komt een poster hangt waarop de deelnemers vooraf en bij 

terugkomst van hun tocht nog bedenkingen of vragen kunnen schrijven. Geef hen 

eventueel schrijfgerief en papier mee voor onderweg. 

 

 Ankerpunten/locaties: 

- Op elk ankerpunt/locatie voorzie je een gesprekstafel. Een flipchart of een schoolbord 

plaatsen is een surplus. 

- Op elk ankerpunt zorg je voor 1 persoon per politieke partij die meedoet. 

- Op elk ankerpunt staat 1 iemand van de organisatie. 

- Op elk ankerpunt is een klein hapje of drankje voorzien gelinkt aan het thema. 

 

Hoe kies je de ankerpunten/locaties? Vanuit de voorafgaande bevragingen van jongeren of 

het memorandum van de organisatie of jeugdraad kan je thema’s halen en daar locaties of 

strategische punten aankoppelen. 

 

Wanneer een groepje jongeren aankomt op de locatie, schetst de persoon van de organisatie 

het bijhorende thema. Formuleer daarbij ook concreet de vraag vanuit de jeugdraad en/of 

de concrete uitdaging die de jongeren of de jeugdraad zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Elke aanwezige partij krijgt maximaal 1 minuut de tijd om aan het groepje jongeren hun visie 

op dit topic uit te leggen. De persoon van de organisatie houdt de timing bij.  

De jongeren kunnen nog bijkomende vragen stellen. Probeer op 10 minuten af te ronden.  

Voor vertrek laat je de jongeren op de flap hun conclusie schrijven of tekenen. 

 

 Politici: 

Vraag aan elke politieke partij die opkomt bij de verkiezingen om 1 persoon per thema af te 

vaardigen.  

Geef gerust aan dat dit niet de huidige thema-experten hoeven te zijn. Iemand die het 

standpunt volgens het verkiezingsprogramma kent is voldoende. Eventueel kan je actief 

vragen naar jonge kandidaten. Het hoeven niet per se oude krokodillen te zijn. Probeer er 

wel op aan te dringen dat voor elke partij zeker de lijsttrekker komt. 

 

Elke politicus staat aan het ankerpunt/de locatie dat gebonden is aan zijn of haar thema. 

Deze persoon zal dus een aantal keer dezelfde uitleg moeten geven. Geef hen ook aan dat 

wat ze zeggen geciteerd kan en zal worden. Hoor je als persoon van de organisatie een 

opvallende quote dan kan je eventueel de Debattle Deal sjablonen gebruiken om dit vast te 

leggen.  

 

 

 Ankerpuntverantwoordelijke van de organisatie: 

Deze persoon staat van begin tot einde bij hetzelfde ankerpunt. Als er een nieuw groepje 

deelnemers aankomt, geef je een korte inleiding waarom jullie kozen voor deze locatie en 

wat de link is met het thema dat jullie kozen. Schets de eisen of de uitdagingen van de lokale 

jeugd(raad) aan de groep.  

Geef nu telkens 1 minuut het woord aan de politici die aan jouw ankerpunt staan. Dus 1 

minuut per politicus. Bewaak goed de tijd. Hoor je een straffe uitspraak of een belofte. Haal 

er dan eventueel het Debattle Deal sjabloon bij om dit vast te leggen.  

Nadat de politici hun zegje hebben gedaan, geef je het woord aan de jongeren om eventueel 

bijkomende vragen of bedenkingen te stellen. Bewaak wel de tijd een beetje. Voor de 

jongeren doorlopen naar het volgende ankerpunt laat je hen op de flowchart hun conclusie 

of opvallendste uitspraak noteren of tekenen. 
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 Afronding: 

Voor je afronding hoef je niet per se al je deelnemers nog ter plaats te hebben. Laat elke 

ankerpuntverantwoordelijke van de organisatie een samenvatting maken van wat er uit de 

verschillende gesprekjes kwam vanuit de verschillende partijen. Eventueel gebruik je ook 

hier de Debattle Deal sjablonen die gedurende de dag gemaakt zijn. Elk van deze 

samenvattingen film je in een livestream op je facebookpagina en laat je minstens tot en met 

de verkiezingen online staan. 

 

 

Fictief voorbeeld: 
 

Ankerpunt 1: Het Marktplein 

 Inleiding door de ankerpuntverantwoordelijke: 

 

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. We kozen als locatie voor het marktplein omdat we hier een grote open 

ruimte hebben waarop niet gespeeld mag worden. 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 infrastructuuraanpassingen 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 elk 1 minuut om hun visie hierop te geven.  

 De jongeren kunnen nog bijvragen stellen. 

 De jongeren schrijven hun conclusie/zaken die ze meenemen op de flowchart. 
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Ankerpunt 2: Het gevaarlijke kruispunt van de Schoolstraat en de Kerkstraat 

 Inleiding door de ankerpuntverantwoordelijke:  

 

Uitdaging vanuit het memorandum van de jeugdraad: 

“Jongeren voelen zich niet veilig genoeg in het verkeer. Vooral de fietsveiligheid 

laat te wensen over. We staan hier op een 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 langetermijnresultaten 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 elk 1 minuut om hun visie hierop te geven.  

 De jongeren kunnen nog bijvragen stellen. 

 De jongeren schrijven hun conclusie/zaken die ze meenemen op de flowchart.  

 

Ankerpunt 3: De plaatselijke moskee 

 Inleiding door de ankerpuntverantwoordelijke: 

 

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.  
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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 elk 1 minuut om hun visie hierop te geven.  

 De jongeren kunnen nog bijvragen stellen. 

 De jongeren schrijven hun conclusie/zaken die ze meenemen op de flowchart.  

 

 

Ankerpunt 4: Het scoutslokaal 

 Inleiding door de ankerpuntverantwoordelijke: 

 

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 gaan we nu niet in de vuilbak gooien. 

Integendeel, leg dit vast in het strategische meerjarenplan en blijf investeren in 

jeugdwerk.” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

 De jongeren kunnen nog bijvragen stellen. 

 De jongeren schrijven hun conclusie/zaken die ze meenemen op de flowchart. 

 

Ankerpunt 5: Het gemeentehuis 

 Inleiding door de ankerpuntverantwoordelijke: 

 

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 meer 

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 elk 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 jongerenparticipatie gaat verder dan enkel de jeugdraad. Laat hen 

experimenteren met nieuwe vormen van participatie en het betrekken van zoveel 

mogelijk kinderen en jongeren.” 

 

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

 De jongeren kunnen nog bijvragen stellen. 

 De jongeren schrijven hun conclusie/zaken die ze meenemen op de flowchart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ankerpunt 6: Het Jeugdhuis 

 Inleiding door de ankerpuntverantwoordelijke: 

 

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 Playstation-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 cultuurcentrum is, vooral de middenklasse +45-jarigen 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 de 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 elk 1 minuut om hun visie hierop te geven.  

 De jongeren kunnen nog bijvragen stellen. 

 De jongeren schrijven hun conclusie/zaken die ze meenemen op de flowchart.  

 

 

 Afronding: 

Voor je afronding hoef je niet per se al je deelnemers nog ter plaats te hebben. Laat elke 

ankerpuntverantwoordelijke van de organisatie een samenvatting maken van wat er uit de 

verschillende gesprekjes kwam vanuit de verschillende partijen. Eventueel gebruik je ook 

hier de Debattle Deal sjablonen die gedurende de dag gemaakt zijn. Elk van deze 

samenvattingen film je in een livestream op je facebookpagina en laat je minstens tot en met 

de verkiezingen online staan. 
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Aandachtspunten: 
 Veiligheid: zorg dat de verkeersregels gerespecteerd worden. Eventueel vraag je de hulp 

van de politie of de gemachtigde opzichters om alles vlot te laten verlopen. 

 Ruchtbaarheid: Dit is een evenement waarbij je gemakkelijk sociale media kan 

inschakelen, kies een goede # en moedig alle deelnemers aan om geregeld iets op 

sociale media te posten. Laat elke ankerpuntverantwoordelijke per groepje ook iets 

posten, een uitspraak of een beeld. Post op het einde zeker de conclusiefilmpjes.  

 

 


