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Stichting Open Limonade
In dialoog met de jeugd… dat levert voor 
u als gemeente een schat aan informatie 
en een nieuwe impuls voor beleid. Voor 
kinderen en jongeren levert het een mooie 
belevenis, een bijzondere ontmoeting en 
een kijkje achter de schermen. Vooral het 
gevoel dat zij serieus worden genomen en 
dat hun stem gehoord mag worden, draagt 
bij aan een positieve ervaring. 

Met de projecten van Stichting Open Li-
monade bouwt u in uw gemeente aan een 
duurzame relatie met de jeugd. Voor u 
waardevol, voor hen een goede kennisma-
king met de lokale politiek. In deze brochu-
re leest u er meer over. 

Onze kijk op jeugdparticipatie 
Sinds 2015 helpen wij gemeenten en orga-
nisaties met kinder- en jeugdparti cipatie. 
Een mooi woord met een vaak omvangrij-
ke betekenis. Voor ons staat jeugdpartici-

patie voor het betrekken van kinderen en 
jongeren bij de samenleving, hen mee la-
ten denken over beleid en besluitvorming, 
op een manier die bij hen past. Onze pro-
jecten zijn leuk, laagdrempelig, informatief 
en creatief en dienen als middel om in ge-
sprek te gaan met jeugd om te horen wat 
hen bezighoudt en welke ideeën zij hebben 
bij bepaalde vraagstukken. Kinderen en 
jongeren krijgen zo echt de kans hun stem 
te laten horen! We maken er graag een 
feestje van. 

De gemeenten en organisaties waar wij aan 
het werk zijn waarderen onze creatieve kijk  
en actieve houding waarmee we in een re-
latief korte tijd veel resultaat boeken. 

Kinderen, jongeren, onderwijs en ouders 
vinden de manier waarop wij werken leer-
zaam, heel leuk én belangrijk.

”Ik vond het heel erg leuk en gezellig 
omdat het leuk is om je eigen mening 
te geven. Nu mogen eens de kinderen in 
plaats van oudere mensen (een soort 
van) beslissen.” 
Deelnemer

“ Mijn leerlingen zijn er door veranderd, 
ze zijn gegroeid in geestelijk opzicht” 
Leerkracht 



Projecten 
Wat we in een gemeente doen is afhanke-
lijk van het vraagstuk of actuele kwestie. 
Zoekt u naar een totale invulling van het 
jeugdparticipatie-vraagstuk of wilt u juist 
weten wat er op dit moment speelt onder 
de jeugd en wat zij nodig hebben om op 
te groeien? Wij denken graag mee over 
een duurzame vorm en een meerjaren   vi- 
sie. Jeugdparticipatie is bij voorkeur geen 
eendagsvlieg, maar een goed ingebed on-
derdeel van beleid en uitvoering.

Tolken 
In de gemeenten waar wij werken bouwen 
we een duurzame relatie op met de kinde-
ren en jongeren en werken we samen met 
lokale partners om het jeugdparticipatie-
beleid (verder) te ontwikkelen of vorm te 
geven. We hebben een no-nonsense aan-
pak waarmee we ingewikkeld beleid verta-
len voor kinderen en zoeken naar manie-
ren hoe we wensen en ideeën van kinderen 
het beste kunnen vertalen naar praktisch  
 

 
en concreet beleid. We betrekken kinderen 
bij hun leeromgeving en verkennen de rol 
die zij daarin hebben. 

‘Grote mensen’ onderwerpen
Met een frisse blik bekijken we met de kin-
deren actuele vraagstukken die spelen bin-
nen een gemeente. Dat kunnen zaken zijn 
als: wat houdt jeugd bezig? Wat hebben 
zij nodig om goed op te kunnen groeien? 

Maar ook buigen we ons graag over grote 
vraagstukken waarbij je in eerste instantie 
niet aan kinderen denkt. Aan de hand van  
onze praktische methode helpen we kinde-
ren deze onderwerpen verkennen en hel-
dere ideeën en wensen te formuleren. 

De originele invalshoek van kinderen en 
verbeeldingskracht geeft prachtige ‘out of 
the box’ ideeën waardoor een gemeente of  
organisatie onderscheidende ideeën kan 
ontwikkelen.

“Toen onze dochter 10 was ontving ze  
een kaart met de uitnodiging om thee 
te komen drinken met de burgemeester. 
Wat fantastisch! Stichting Open Limonade 
heeft deze ontmoeting onvergetelijk  
gemaakt.” 
Ouder deelnemer ‘op de thee bij de burgemeester’ 

“Ik mocht meedenken, 
en daar ben ik trots op!”
Deelnemer



Jong geleerd...
Wij zijn ervan overtuigd dat het belangrijk 
is dat kinderen leren mee te doen, te par-
ticiperen, hun mening te geven en ideeën 
te bedenken over allerlei vraagstukken. Als 
kinderen gewend zijn dit te doen zullen ze 
dat ook later gemakkelijker doen. 

Niet alléén met kinderen
Om de doelstellingen helder te krij-
gen, de do’s and dont’s van jeugdpar-
ticipatie onder de loep te nemen en 
te onderzoeken op welke wijze de ge-
meente aan de slag wil gaan, bieden wij  
ook inspirerende trainingen en bijeenkom- 

 
sten voor medewerkers van de gemeente, 
maatschappelijke partners en ouders aan. 

Met z’n allen zorg je tenslotte voor een 
goed beleid en de uitvoer daarvan. Juist 
door op verschillende vlakken aan de slag 
te gaan werkt u als gemeente aan een sta-
biele basis.

“Ons doel? kinderen en jongeren 
betrekken bij de samenleving, 
hen een stem geven en samen 
met hen werken aan 
de wereld van morgen.”
Winny te Kloese & Rianne van Dorp 

“ Deze ideeën zijn zó leuk en fris. 
Dit hadden wij nooit kunnen bedenken!”
wethouder



meer weten?
Meer weten of een idee krijgen van de 
soort projecten die wij doen? 

Kijk op onze website: 
www.openlimonade.nl 

Interesse in een nadere kennismaking? 
Leuk. Wij komen graag een beker-
tje limonade (koffie of thee mag ook) 
drinken en ontdekken wat wij voor uw 
gemeente of organisatie kunnen bete-
kenen.

“Het is slim om de jeugd te betrekken.  
Het gaat over hun heden en toekomst.” 
Ouder van een deelnemer 

CONTACT

info@openlimonade.nl   

06 - 23 407 743

https://www.openlimonade.nl

