
Opzet debat lijsttrekkers/jongeren op 27 januari in Dutch Innovation Factory 
 
Aankondiging 
Dit verkiezingsdebat is een unieke kans voor jongeren om meer te leren over de lokale politiek en 
invloed uit te oefenen op de politieke besluitvorming na 19 maart 2014. In dit debat presenteren 
de lokale kandidaat-raadsleden zich aan de jongeren en wordt er gesproken over actuele 
Zoetermeerse thema’s die jongeren aanspreken. Ook krijgen de scholieren de kans om hun 
mening te geven of een vraag te stellen. In een afwisselend programma worden zo verschillende 
onderwerpen besproken en krijgen leerlingen inzicht in de verschillen in standpunten tussen de 
politieke partijen. Specifieke voorbereiding van de jongeren is niet noodzakelijk.  
 
Programma 
Dit debat vindt plaats in een ‘forum’ opzet. De lijsttrekkers nemen voor het publiek plaats aan 
(bijvoorbeeld) tafels, het publiek zit hier in een halve cirkel (onder voorbehoud) omheen. Er vindt 
een open gedachtewisseling plaats waarbij er niet wordt gewerkt met vaste spreektijden of 
debatrondes. 
 
14.45  Inloop 
 
15.00  Aanvang met presentatie van kandidaat-raadsleden 
  - Gespreksleider introduceert de deelnemers en presenteert de opzet van de  
  middag 

- Gespreksleider vraagt iedere deelnemer naar hetgeen dat hij/zij over vier jaar 
veranderd wil hebben voor jongeren in Zoetermeer. De antwoorden zijn kort en 
krachtig. Dit is tevens de persoonlijke kennismaking met de lijsttrekkers en hun 
partij 

 
15.15  Debat met jongeren 

- Gespreksleider vraagt de jongeren allereerst naar hun beleving van Zoetermeer. 
Iedereen moet gaan staan en ze moeten blijven staan als ze: 
 - Al hun hele leven in Zoetermeer wonen 
 - Zeker gaan stemmen als ze 18 zijn 
 - Weten wie de burgemeester is van Zoetermeer 
 - Vrijwilligerswerk doen 
 - Later de politiek in willen 

- Later in Zoetermeer willen (blijven) wonen 
 
- Jongeren stellen vragen aan de politici, zij reageren hierop (wie op welk moment 
het woord krijgt is afhankelijk van de situatie/vraag. De gespreksleider zal 
proberen dit ongeveer gelijkt te verdelen onder de tien of twaalf deelnemers). 
Gespreksleider prikkelt de jongeren en gaat met de microfoon het publiek in. 
 
- Gespreksleider noemt verschillende thema’s waar raadsleden op kunnen 
reageren, waaronder: 

Onderwijs in Zoetermeer en mogelijkheden tot doorstuderen 
Sport / cultuur in Zoetermeer 
Jongerenvoorzieningen / uitgaan  kansen voor de nieuwe 
gemeenteraad? 
Veiligheid (breed) 
Plannen van de kandidaten voor de toekomst 

 
Welke thema’s op welk moment besproken worden is afhankelijk van de 
ontwikkeling van het debat en de input uit de zaal. 

 
16.15  Drankje en informele ontmoeting tussen publiek en politici, politieke markt 
 
17.00   Einde 


