Denk en praat mee over onderwerpen die jou raken!
Denk en praat mee over onderwerpen die jou raken!
Wil jij een steentje bijdragen aan een betere leefomgeving? Laat jij graag weten hoe je denkt over lokale,
actuele onderwerpen zoals drank, sociale media en gezondheid?
Grijp dan nu je kans. Denk en praat mee over onderwerpen die spelen in onze gemeenschap en schrijf je
in voor het jongerenpanel van Neder-Betuwe!
Waarom zou jij nou meedoen aan het jongerenpanel Neder-Betuwe?
- Je krijgt de mogelijkheid om mee te praten over verschillende vraagstukken en hiermee invloed op het
beleid van de gemeente.
- Je mag zelf kiezen aan welke vragenlijst je deelneemt.
- Je hebt altijd de mogelijkheid om anoniem te reageren.
- Je kan op een snelle en gemakkelijke manier de omgeving van Neder-Betuwe mooier maken.
- De vragenlijsten kunnen digitaal ingevuld worden.
- Meedoen is gratis én vrijblijvend. Je kunt je op elk moment uitschrijven.

Wat is het jongerenpanel van Neder-Betuwe?
Het jongerenpanel van Neder-Betuwe is een raadgevend gemeenschapspanel voor jongeren van 16 tot en
met 23 jaar. Het panel geeft jongeren de mogelijkheid om mee te praten met diverse onderwerpen die
hen aangaan en/of interesseren. De resultaten die uit het jongerenpanel voortvloeien, helpen de
gemeente Neder-Betuwe om daadkrachtige keuzes te maken.
Meteen aanmelden? Dat kan hier!

Wat gebeurt er met mijn mening?
Jouw mening en die van andere jongeren worden door de gemeente Neder-Betuwe vooral gebruikt bij
het maken van beslissingen. Op deze manier kunnen zij weloverwogen keuzes maken over bijvoorbeeld
het beleid.
De resultaten van een onderzoek worden gedeeld op deze website of via de mail. Op deze manier kan je
lezen hoe andere jongeren over hetzelfde onderwerp dachten. Waren zij het wel of niet met jou eens? Of
hadden zij andere ideeën waar jij niet aan had gedacht?
Het jongerenpanel van Neder-Betuwe is een initiatief van onderzoeksbureau Toponderzoek.
Toponderzoek is aangesloten bij de MOA en hanteert bij al haar onderzoek de gedragscode van
Onderzoek en Statistiek.

Hoe werkt het jongerenpanel van Neder-Betuwe?
1. Je meld je met je e-mailadres aan via het aanmeldformulier.
2. Je krijgt periodiek een mail met daarin de oproep om je mening te delen over een bepaald onderwerp.
Hierbij beslis jij zelf of je hieraan deelneemt of niet.
3. Wanneer je de vragenlijst hebt ingevuld, heb jij je mening gegeven en daarmee invloed op verschillende
beslissingen van de gemeente. Hiermee maak je op een eenvoudige en snelle manier, jouw gemeente een
stukje mooier!

Jongerenraad Neder-Betuwe
Dokter M. van Drielplein 2, 4051 AX Ochten
info@jongerenraadnb.nl

Onderzoeksbureau Toponderzoek
Herstraat 20, 5961 GJ Horst
enquete@toponderzoek.com | 085-4860100

