


Succesfactor 1



Succesfactor 2

• Betrekken van talenvolle 
jongeren om ons bij te staan 
over de manier van benaderen 
van de jeugd

• Jongeren helpen ons met 
promotiefilmpje, en PR. 



Succesfactor 3

• Project bekend gemaakt bij alle 
(jongeren)organisaties

• Geen ingewikkelde aanvraag 
procedures

• Aanmelden via filmpje, vlog of 
app.

❖ Scholen
❖ Jeugdsozen
❖ Scouting
❖ Sportverenigingen
❖ Jongerenafd. Kerken
❖ Dorpsbesturen



Succesfactor 4

• De jongeren in alle dorpen 
(ook de grote kernen) 
konden meedoen 

Dorpenoverleg zet zich in voor behoud 
en versterking van de leefbaarheid op 
het Midden-Drentse platteland voor de 
kleine dorpen en buurtschappen



Succesfactor 5

❖ Op locatie bezoeken van de 
jongeren en hun projecten.

❖ De projectgroep heeft het plan 
gedurende het proces durven 
aanpassen. 



Succesfactor 6

❖ De officiële prijsuitreiking 
op het gemeentehuis.

❖ Alle projecten waren 
vertegenwoordigd door de 
jongeren zelf

❖ Een aantal raadsleden en 
wethouders waren 
aanwezig



Succesfactor 7

❖ Presentatie van het project aan de commissie Zorg en Welzijn

❖ Een overvolle raadszaal

❖ Eerste contacten tussen jongeren en raadsleden worden gelegd



Succesfactor 8

❖ Alle projecten hebben 
een stimuleringsbijdrage 
ontvangen

❖ Jongerenwerkers en in 
sommige gevallen een 
gemeenteambtenaar zijn 
toegewezen als coach

❖ Pilotproject; alle 
ingediende projecten 
konden meedoen



Succesfactor 9

❖ Positieve aandacht in de pers; 
goede promotie voor de drie 
partijen. Wie wil nou niet positief in 
het nieuws komen? 

❖ Positieve reactie in de dorpen. Er 
wordt nu alweer gevraagd wanneer 
er weer een nieuw project komt. 



Succesfactor 10

❖ Skatebanen in Beilen en 
Westerbork zijn na een
0-meting opgenomen in het 
onderhoudsprogramma van 
de gemeente



Verbeterpunten

❖ Jongeren hebben een korte spanningsboog. Een project moet in 
korte tijd afgrond kunnen worden.

❖ Als de toegekende bedragen iets hoger kunnen zijn, vergt dit 
minder inzet van jongerenwerkers en gemeenteambtenaren in het 
afrondingstraject (en dat scheelt weer geld☺) 

❖ Sommige projecten zijn moeilijk realiseerbaar. Hier meteen op 
inspringen als het project wordt ingediend. Voorkomt 
teleurstelling achteraf. 

❖ Jongeren nog meer betrekken bij de organisatie en uitvoering 
door deelneming in de projectgroep (ambassadeurs) 

❖ Volwassenen zich minder met het project laten bemoeien, 
waardoor het project niet meer van de jongeren is. 

❖ …..  en er zullen ongetwijfeld nog meer verbeterpunten zijn. 



Projecten



Projecten

Dierenweide Stroomdal Beilen

❖ Jeugdrangers zorgen 
zelfstandig voor de dieren

❖ Hebben oog voor hun direct 
leefomgeving



Projecten

Jeugdsoos All Skin Hooghalen

❖ Hebben verantwoordelijk 
voor hun eigen jeugdsoos

❖ Zelfwerkzaamheid

❖ Organiseren van allerlei 
activiteiten voor de jeugd 
uit de wijde omgeving



Projecten

Tienersoos Witteveen 

❖Willen samen een nieuwe 
jeugdsoos generatie 
opbouwen

❖ Hebben zelf actie’s op touw 
gezet om de 
stimuleringsbijdrage aan te 
vullen voor een reisje naar 
de Efteling



Projecten

Skatebaan Beilen

❖ Skatebaan is uitgebreid met 
een rail

❖ 0 – meting op veiligheid

❖ Skatebaan Beilen en 
Westerbork worden 
meegenomen in 
onderhoudsprogramma van 
de gemeente



Projecten

Free Run park Beilen

❖ Free Run park in Beilen niet 
te realiseren

❖ Geld is door de 
initiatiefnemers 
beschikbaar gesteld aan een 
Freerunjam op 25 mei

❖ Organisatie in handen van 
gymverenigingen uit 
Midden Drenthe i.s.m. 
buurtsportcoaches



Op naar                       2020???

Resten ons nog 2 vragen

❖ Onze wens is om in 2020 te 
starten met een nieuwe 
editie van Up2you

❖ Gemeenteraad: bent u 
bereid voor zo’n mooi 
project geld beschikbaar te 
stellen?

❖ Gemeenteraad; welke 
betrokkenheid ziet u voor 
uzelf bij een vervolg van dit 
project? 


