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Doel notitie: Het voorstel van het secretariaat voor de opzet van de ‘Jongerenraad’ afstemmen
met de leden van het Regioforum.
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A.
Aanleiding Jongerenraad1
In het Jaarplan 2016 is het volgende opgenomen over het ‘Jongerenforum Schiphol 100 jaar’:
“Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Schiphol zal de Omgevingsraad Schiphol in 2016 ter
invulling van haar regionale forum-functie eenmalig een bijeenkomst met jongeren organiseren uit de
regio over de ontwikkeling van Schiphol in zijn omgeving. Een voorstel voor de vorm en de inhoud van
dit jongerenforum zal door het secretariaat aan het Regioforum worden voorgelegd.”
De hoofdvraag aan de jongeren is:
“Hoe zien jullie de toekomst van Schiphol in zijn omgeving en hoe zou het beleid moeten worden
vormgegeven zodat er voor jullie een goede balans tussen de luchthaven en zijn omgeving is?”
B.
Achtergrond van het voorstel
Het secretariaat heeft voorliggend voorstel ontwikkeld met name op basis van twee focusgroepen
met jongeren over het onderwerp ‘Jongerenforum Schiphol’. Vertegenwoordigers van de ORSdelegaties zijn in staat gesteld om ten kantore van Team Vier via een videoverbinding mee te kijken
met de focusgroepen. Deze vertegenwoordigers hebben de rapportages ontvangen die n.a.v. de
focusgroepen zijn opgesteld.
Focusgroepen met jongeren
Deze focusgroepen hebben als kwalitatief vooronderzoek voor de opzet van de Jongerenraad
plaatsgehad in juni 2016.2 Hierbij heeft marktonderzoeksbureau Team Vier, ook het bureau dat in
2013 het eerste kwantitatieve hinderbelevingsonderzoek voor de CROS heeft uitgevoerd, op verzoek
van het secretariaat één focusgroep belegd met lager opgeleide jongeren en één focusgroep met
hoger opgeleide jongeren. De vraag is aan hen voorgelegd wat Schiphol voor hen betekent, of en hoe
zij zouden willen deelnemen aan een bijeenkomst over Schiphol.
Uit de focusgroepen is gebleken dat het ondoenlijk is van de jongeren te verwachten dat zij een visie
ontwikkelen op actuele complexe inhoudelijke kwesties. Het hiervoor benodigde kennisniveau en de
inspanningen die gepleegd zouden moeten worden om dat kennisniveau te bereiken gaat het kader
van de Jongerenraad te boven. Het is echter wél mogelijk hun denkkracht te benutten voor zaken
waarvan zijzelf kunnen aangeven dat zij daar belang aan hechten.
De Jongerenraad betreft een verdiepingsslag van de focusgroepen, ten behoeve van het
kwantitatieve hinderbelevingsonderzoek.
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C.
Voorstel voor de ‘Jongerenraad’
Naar aanleiding van het jaarplan is voor de vorm van de ‘Jongerenraad’ allereerst de optie van één
enkele, grote (discussie)bijeenkomst overwogen. Naar aanleiding van de focusgroepen is echter
geconstateerd dat de jongeren het lastig vinden om over abstracte ideeën voor de toekomst te
praten. Daarom is ervoor gekozen een verdiepingsslag aan te brengen in de vorm van de
‘Jongerenraad’ middels meerdere sessies, opdeling in kleinere werkgroepen én de keuze van de
jongeren om aan te geven welke thema’s zíj belangrijk vinden.
Vorm
Gelet op voorgaande is gekozen voor een opzet waarin de jongeren meerdere keren met elkaar
samenwerken in werkgroepen zodat zij gaandeweg hun mening en creatieve ideeën durven delen.
Bovendien kunnen zij op deze manier gedeeltelijk meebeslissen over het verloop van het traject
waardoor zij meer betrokken zullen zijn. Door maximaal vier groepen van vier jongeren uit te
nodigen zal een intiemere setting ontstaan, waardoor de drempel zo laag mogelijk is om vragen te
stellen, ideeën aan te dragen en een visie te ontwikkelen. Door de groep jongeren op te delen is de
verwachting dat de vier groepen allen met een eigen visie komen.
Thema
Het thema voor de ‘Jongerenraad’ wordt door henzelf bepaald. Hoe meer de jongeren zelf kunnen
beslissen over de wijze waarop zij binnen hun werkgroep overeenstemming willen bereiken over de
thema’s en hoe zij hun visie willen presenteren, hoe meer energie en inzet zij er naar verwachting in
zullen investeren. Op deze manier worden zij eigenaar en (mede)verantwoordelijk voor het
eindresultaat.
Eindresultaat
De vorm waarin de jongeren hun visie kunnen presenteren staat hen vrij, maar er zijn reeds enkele
suggesties bekend:
- Film
- Videoverslag
- Facebookbericht
- Collage
Selectie van jongeren
Team Vier heeft de jongeren voor de focusgroepen laten selecteren door een hiertoe gespecialiseerd
bureau. Het is voor het samenwerken in de werkgroepen van belang dat de leeftijd en het
opleidingsniveau niet al te ver uit elkaar liggen. Met vier groepen is het voorstel dat de leeftijden
voor de vier groepen ongeveer gelijk zijn: tussen de 20 en 25 jaar. Vervolgens wordt één groep met
lager opgeleide nog studerende jongeren, één groep met hoger opgeleide nog studerende jongeren,
één groep met werkende lager opgeleide jongeren en één groep met werkende hoger opgeleide
jongeren gevuld. Op deze manier is het aannemelijk dat de jongeren vanuit hun positie (mede)
nadenken over elementen als reizen, werkgelegenheid, studiemogelijkheden, wonen, bouwen,
veiligheid en bereikbaarheid.
Proces
De werkgroepen zullen in vier sessies met elkaar aan de slag gaan:
1. De eerste sessie kan als eerste kennismaking met elkaar en met de ORS, en om hen te
enthousiasmeren, starten met een bijeenkomst op het Panorama-terras van Schiphol of een
andere leuke locatie. Er wordt gestart met een kennismakingsronde en een korte toelichting
op de context van de ‘Jongerenraad’. Hierna wordt de jongeren de hoofdvraag, inclusief
duiding van het nut en noodzaak van de vraag, voorgelegd. De jongeren worden ervan op de
hoogte gesteld dat zij tijdens de tweede sessie vertegenwoordigers van de delegaties kunnen
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bevragen. Tot slot wordt hen gevraagd een compact plan van aanpak op te stellen waarin in
ieder geval de vragen worden opgenomen die zij willen stellen aan de vertegenwoordigers
tijdens de tweede sessie.
Door de jongeren te vragen een plan van aanpak en een eindproduct te leveren kunnen we
ook hun aanpak beoordelen, lós van het eindproduct. Hiermee zien we ook hoe de
werkgroepen functioneren en hoe jongeren dit soort vraagstukken aanpakken. Gaan ze
bijvoorbeeld de straat op om dingen te onderzoeken, houden ze het bij de door ons
georganiseerde vergaderingen, gaan zij vrienden en familie mailen of doen ze een oproep op
Facebook?
2. In de tweede sessie zullen de vertegenwoordigers van de delegaties ieder in 15 minuten hun
visie op de belangrijkste thema’s voor de toekomst delen met de jongeren. Vervolgens
worden de jongeren in staat gesteld om hun (voorbereide) vragen te stellen aan de
hoofdrolspelers. Hierna gaan de jongeren aan de slag met het verfijnen van hun plan van
aanpak.
3. In de derde sessie vervolmaken de jongeren hun visie. In voorbereiding op de vierde sessie
formuleren de werkgroepen naar aanleiding van hun visie twee stellingen die zij vervolgens
vanuit hun visie onderbouwen met argumenten. Tot slot bespreken zij de wijze waarop ze
hun visie en stellingen zullen presenteren.
4. Als afronding van de ‘Jongerenraad’ wordt een speciale bijeenkomst georganiseerd zodat de
jongeren hun visies met elkaar kunnen delen. Naar aanleiding van de stellingen gaan zij met
elkaar en, desgewenst, met leden van het Regioforum in debat.
Organisatie
De praktische begeleiding vindt plaats door het secretariaat van de ORS. Voor de jongeren zal
eveneens een onafhankelijke mentor worden aangewezen die de jongeren begeleid en hen
stimuleert om creatief te zijn in hun aanpak.
D.
Resultaat
Om de inzet en betrokkenheid van de jongeren in de raad te waarborgen is het noodzakelijk hen
duidelijk te maken waarom men geïnteresseerd is in hun mening en wat uiteindelijk met het
eindresultaat gaat gebeuren.
Van de vierde sessie wordt verslag gemaakt, zodat de visies van de jongeren behouden blijven. Het
voorstel is dat de door de Jongerenraad ontwikkelde visies in ieder geval op te nemen als bijlage bij
het kwantitatieve hinderbelevingsonderzoek. Daarbij is vooral van belang inzicht te krijgen in de
‘agenda’ van jongeren als het gaat om Schiphol; welke punten in hun beleving van belang zijn als het
gaat om de toekomst van Schiphol.

