
 

 

Programma bijeenkomst JOGG-NLvitaal Overijssel 
Jongerenparticipatie in de buurt 
 
Datum:  dinsdag 23 november 2021 
Tijd:  16.00 – 17.30 uur 
Locatie: Online, via Zoom 
 
 
16.00 uur      Opening door dagvoorzitter Leila Prnjavorac 
 
 Welkomstwoord door Roy de Witte (gedeputeerde Provincie Overijssel) 
 
 Welkom door Marjon Bachra (Directeur-bestuurder JOGG) 
 
 
16.15 uur Presentatie van drie best practices 
 

1. Best practice over het bereiken van jongeren van “Team Actief Dedemsvaart” uit gemeente 
Hardenberg, gepresenteerd door Marcel Smid (JOGG-regisseur) 

 
2. Best practice over het betrekken van jongeren door de Nationale Jeugdraad (NJR) 

 
3. Best practice over de Maatschappelijke Diensttijd door Patrick Kip (projectleider FC Noaber) 

 
 
16.45 uur Start deelsessies 
 
In de deelsessies gaan we verder de diepte in over de toegelichte best practices en kunnen deelnemers hun vragen 
stellen aan het panel. We gaan met elkaar en experts in dialoog om te kijken of deze best practices ook andere 
gemeenten kunnen inspireren om activiteiten rondom sport en bewegen, gezonde voeding en jongerenparticipatie in 
de wijk te organiseren.  
 

1. Dialoog over het bereiken van jongeren van Team Actief Dedemsvaart uit gemeente Hardenberg 
 
In het panel: Marcel Smid (JOGG-regisseur) en Noah Schuurman (Team Actief coach)  
 
Sinds oktober 2020 is er in Dedemsvaart een enthousiast team van jongeren bezig met het bedenken en uitvoeren 
van creatieve en sportieve activiteiten voor de jeugd tussen de 12 - 18 jaar. Het doel is om jongeren in beweging te 
krijgen en te houden, maar ook om gezellig samen te zijn en nieuwe mensen te ontmoeten. Alles wordt voor en door 
jongeren zelf georganiseerd. Een teamcoach biedt die ondersteuning bij de organisatie en uitvoering. 
 

2. Dialoog over het betrekken van jongeren door de Nationale Jeugdraad 
 
In het panel: Nationale Jeugdraad en Jasper Oomen (Programmamanager Media bij JOGG) 
 
Het expertisebureau jeugdparticipatie van de Nationale Jeugdraad (NJR) is in Nederland de expert in 
jongerenparticipatie. Ook op scholen activeren zij jongeren om hun sterke punten te ontdekken en iets moois te 
doen voor de wereld. Dit doen ze ook voor overheden en andere organisaties. 
 

3. Dialoog over van, voor en door en met jongeren, over de Maatschappelijke Diensttijd van FC Naober. 
 
In het panel: Patrick Kip (projectleider FC Noaber) en JOGG 
 
Maatschappelijke Diensttijd (MDT) FC Noaber is een project van, voor, door en met jongeren: Samen en inclusief! 
Het ‘Noaberteam’ dat door FC Noaber is opgezet bestaat dan ook alleen uit jongeren. Bij FC Noaber volgen jongeren 
een MDT bij een vereniging, een welzijnsinstelling, een zorginstelling, basisschool of een andere organisatie. 
 
 
17.30 uur Afsluiting door de dagvoorzitter en einde programma 


