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BEELDVORMING  
Zijn er verfrissende/opvallende vragen gesteld door de jongerenraadsleden? 

 
Meedenken over het onderwerp Jeugdlintje vraagt niet om veel uitleg en beeldvorming. Bij deze eerste 
bijeenkomst van schooljaar 2019-2020 zijn veel nieuwe jongerenraadsleden aanwezig. Daarom stond de eerste 
helft van de bijeenkomst in het teken van kennismaken met de taken en werkwijze van de gemeente. 
Buitengewoon Raadslid Jeroen van der Heuvel gaf een presentatie over de BOB-methode en besteedde kort 
aandacht aan de P&C-cyclus. Projectleider Remco van Riezen ging na de pauze kort in op het Nederlandse 
staatsbestel, en waarom voor deze besluitvorming is gekozen. Dit betekent dat het onderdeel beeldvorming voor 
het Jeugdlintje minimaal was. De jongerenraad is kort geïnformeerd over de ingediende motie van de raad en 
over het concept Jeugdlintje. Vervolgens zijn zij in twee groepen opgedeeld om over een aantal vraagstukken in 
discussie te gaan. Dit ging over de onderwerpen: vormgeving, promotie, reglement en jury. Alle vier onderwerpen, 
waarin jongerenraad behoorlijk is vrijgelaten om tot een oordeel en besluit te komen. 
 

OORDEELSVORMING 
Waar ging de dialoog over, dilemma’s binnen de groep, welke elementen zijn de revue gepasseerd? 
 
De oordeelsvorming ging tijdens onze bijeenkomst gepaard met een stukje beeldvorming. De onderwerpen 
vormgeving, promotie, reglement en jury zijn vooraf nauwelijks ingekaderd, waardoor de jongeren vrij waren in 
hun denkproces en oordeelsvorming. Echter, om de jongeren toch op weg te helpen waren er grote A1 
formulieren aanwezig met steekwoorden. Deze aandachtspunten hielpen de jongerenraad op weg en werden 
door de aanwezige tafelleiders (Jannie en Remco) gebruikt om hen informatie te geven en dilemma’s te schetsen.  
 
In het begin leek de nieuwe jongerenraad een beetje zoekende naar hun rol. Wat word er van mij verwacht, wat is 
het jeugdlintje precies en wat is de impact van mijn advies?  Wij hebben aangegeven dat het jeugdlintje voortkomt 
uit een motie van de gemeenteraad. De motie draagt ons specifiek op om samen met de jongerenraad en de 
kinderburgemeester de opzet van het jeugdlintje te bedenken.  
 
Vervolgens  volgde een interessante discussie in de verschillende groepen. De jongerenraadsleden vonden het 
belangrijk om een goed uitgedacht reglement aan te leveren. Daarbij schuwden de jongerenraadsleden de 
discussie met elkaar niet. Dit ging bijvoorbeeld over de aard van de prestatie. Waarvoor geven wij erkenning? Een 
heldendaad, sportprestatie, vrijwilligerswerk of misschien zelfs een voorbeeldfunctie? Wat voor jury roepen wij in 
het leven, hoe vaak komt die jury bijeen en wat is de samenstelling daarvan en hoe vindt besluitvorming plaats?  
 

BESLUIT / ADVIES / INITIATIEF  
Wat heeft de jongerenraad meegegeven over het onderwerp? Waar is iedereen het over eens, en waar zit er 
verschil?  
 
De twee groepen zijn tot een advies gekomen over de onderwerpen vormgeving, promotie, reglement en jury. 
Gedurende het onderdeel oordeelsvormging hebben de groepen geen contact met elkaar gehad. Hierdoor was 
het extra opvallend dat beide groepen in grote lijnen tot dezelfde advisering   zijn gekomen. Beide groepen vinden 
het belangrijk dat het jeugdlintje een volwassen uitstraling heeft en wordt uitgereikt voor bijzondere prestaties. 
Hieronder de verschillende punten waarover de jongerenraad heeft geadviseerd:  
 



1. Reglement  
Bijzondere prestaties door jongeren tot 18 jaar. Deze jongeren hebben een voorbeeldfunctie. Heldendaden en 
vrijwilligerswerk komen in aanmerking, sportprestaties niet. Jongeren hoeven niet in Zeist woonachtig te zijn, hun 
prestatie dient wel hier plaats te vinden. Voordracht kan door de jongere zelf of door anderen. Om in aanmerking 
te komen voor een lintje is een goede motivatie belangrijker dan het aantal referenties. 
 

2. Jury 
Juryleden hebben affiniteit met de doelgroep. Een jury bestaat uit 5 tot 7 personen, gevuld met een meerderheid 
van jongeren. Juryleden mogen zelf ook voordrachten doen en komen elke 3 maanden bijeen. Bij het beoordelen 
van de voordrachten letten juryleden hoofdzakelijk op de bijgevoegde motivatie. Motivatie is bij de beoordeling 
belangrijker dan het aantal referenties.  
 

3. Vormgeving  
De Jongerenraad wil een lintje met een waardige en volwassen uitstraling. Deze krijgt wat hun betreft de naam: 
Jeugdonderscheiding Zeist. Bij de vormgeving heeft jongerenraad voorkeur voor een speldje, ten opzichte van 
een medaille. Dit laatste wordt namelijk geassocieerd met een sportprestatie. De jongeren willen een speldje in de 
vorm van het wapen van Zeist, met een lint in de huiskleuren van Zeist (mintgroen met donkergeel en wit). Naam 
van de ontvanger en jaar van ontvangst kunnen worden gegrafeerd op de achterkant van het speldje. Qua 
materiaal denken de jongeren aan een chique uitstraling van metaal of een silver-look. Een deel van de jongeren 
had juist voorkeur voor een duurzaam materiaal. Naast het speldje wordt er ook een certificaat uitgereikt met een 
beschrijving van de prestatie en deze wordt ondertekend door de burgemeester.  
 

4. Promotie  
Nieuwsbode en Figi. Maar ook de bekende social media gebruiken: Instagram, Facebook, krant, website van de 
gemeente, op scholen t/m voortgezet onderwijs. Posters voor de schoolkrant. De jongeren wensen geen filmpjes 
of vloggers. 
 

Afspraken 
Welke afspraken zijn er met wie gemaakt?  
 
De jongeren krijgen op termijn een terugkoppeling van de uiteindelijke realisatie van het Jeugdlintje. Ook is 
aangegeven dat er een beroep op hen kan worden gedaan om een lid voor de jury af te vaardigen.  
 

VERVOLGPROCEDURE 
Ronde Tafel:  
 
Anders namelijk: 15 november worden bevindingen teruggekoppeld aan de burgemeester en betrokken raadslid. 
 

ADVIES OVERGENOMEN IN COLLEGEVOORSTEL / RAADSVOORSTEL 
 
JA: welk advies:  
DEELS: welk deel dan:  
NEE: waarom niet, wat is dan wel overgenomen?  
 
Anders namelijk: Uitvoering van de motie vindt ambtelijk plaats in afstemming met burgemeester en betrokken 
raadslid. 15 november wordt alle verzamelde input in een advies voorgelegd. Dit betreft de inventarisatie bij 
andere gemeenten, advies jongerenraad en advies kinderburgemeester. Bij groen licht vindt realisatie van de 
Jeugdonderscheiding Zeist plaats. Vormgeving kan volgens advies worden gerealiseerd, zolang het binnen 
budget past en realiseerbaar is voor de producent van het lintje. 
 

 


