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Jonge Friezen Foarút
Project

Inleiding
Noord-Fryslân heeft te maken met veranderingen in
bevolkingsopbouw. Er worden minder kinderen geboren, de
bevolking vergrijst, er komen weinig mensen van buitenaf
naar de regio en jong talent trekt van het platteland naar de
steden.
In het kigo-project ‘Jonge Friezen Foarút’ - een initiatief van
de provincie Fryslân - gaan studenten Van Hall Larenstein en
NHL Hogeschool op zoek naar nieuwe kansen voor de noord
Fryslân onder het motto 'Jonge Friezen weer Foarút'. Met partners uit de regio gaan studenten in
gesprek met andere jongeren over de toekomst van Fryslân. Samen stellen zij een regionale
jongerenagenda samen.

Met het jongerenproject Jonge Friezen
Foarút (2009 - 2012) wil de Provincie
Fryslân in de noordelijke schil van de
provincie:
een impuls geven op het platteland
en daarmee een sociaal-economische
ontwikkeling stimuleren
hierbij vernieuwend faciliteren
kennis verzamelen en uitdragen over
nog niet eerder bekende of benutte
hulpbronnen in het landelijk gebied
op basis daarvan nieuwe producten
en diensten leveren
onderzoeken en bevorderen van

Aanpak

Speerpunten Jongerenagenda

investeringen in het landelijk gebied
met als doel meer en betere
werkgelegenheid realiseren
Het project Jonge Friezen Foarút wil een
bewustwording in gang zetten gericht op
een vernieuwende, sociale ontwikkeling en
activering van bedrijvigheid onder jongeren
en jongvolwassenen in noordelijk Fryslân.

Jongeren tussen de 15 en 25 jaar die in
Friesland wonen, hebben vaak geen idee wat
er in hun omgeving gebeurt of wat er te
vinden is. Ze zouden meer betrokken moeten
zijn bij hun omgeving. Daarom hebben
studenten een onderzoek uitgevoerd onder
500 jongeren in Noord Friesland. De
studenten maakten gebruik van
literatuurstudie, referentiestudie, interviews,
veldbezoeken, workshops. Een regionale
jongerenagenda met 10 beleidsspeerpunten
was het resultaat van dit onderzoek.
Die speerpunten zijn geadopteerd door
voortrekkers: regionale overheden,
ondernemers en maatschappelijke
organisaties.
De studenten maakten projecten en
activiteiten zichtbaar via een website, digitale

Denk groot, woon groots!
Huizenmarkt op maat voor jongeren
Jongeren willen graag zelfstandig
wonen in hun eigen dorp.
Breid in, breid uit!
Weg met verpaupering
Te vaak staan er in de dorpen

Publicaties

woningen of andere panden leeg,
constateren jongeren.

Van idee naar praktijk

UNI 058
Universiteit in Leeuwarden

Poster Jonge Friezen Foarút

Een universiteit in Leeuwarden én
meer Masteropleidingen op hboscholen; dat is wat Friese jongeren

jongeren in de gemeente
Achtkarspelen’

graag willen. Bovendien: het
kennisniveau van de regio krijgt een
lekkere boost!

Ferwerderadiel

Boer zoekt werk!

Jonge Friezen Foarút! : onderzoek

De match tussen jongere, onderwijs en
ondernemers

Kollumerland
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Eindpublicatie JFF
Onderzoeksplan ‘Krimp onder

Jonge Friezen Foarút! : onderzoek
Jonge Friezen Foarút! : fase 1 "De
Invasie"

Schetsschuit
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nieuwsbrieven, social media (Linkedin,
Facebook, Twitter). Het project werd op 19
januari 2012 afgesloten met een symposium
en een eindrapport.

Resultaten

Jongeren hebben behoefte aan een
duidelijk netwerk en veel informatie
over banen en stagemogelijkheden in

Jonge Friezen Foarút! :

Een grote wens: het openbaar vervoer
moet afgestemd worden op jongeren
en hun activiteiten.

Jonge Friezen Foarút! : belevenissen

Is daar iemand?!

Jonge Friezen Foarút! de bevindingen

Communicatiekloof 2.0
Het is duidelijk: er bestaat een flinke

van jongeren in Friesland:
eindrapport

communicatiekloof tussen de regionale
overheid en instanties en hun jonge
‘klanten’.

Resultaten Joge Friezen Foarút!

Goed voorbeeld doet goed volgen…
Jongeren zijn op zoek naar

jongerenonderzoek
Onderzoek (fysiek en online)
uitgevoerd onder 500 jongeren uit 10
gemeenten in Noord-Fryslân
Een verzameling dromen waaruit een
eigen digitale jongerenagenda gemaakt
is
Een eigentijdse website voor het
project en de achterban
Een grootschalig en succesvol
symposium voor 200 ondernemers,
ambtenaren, jongeren, docenten en
maatschappelijke organisaties
15 digitale nieuwsbrieven
Een eigen LinkedIn, Facebook en
Twitter
JFF zorgde ervoor dat de 10
beleidsspeerpunten uit de
Jongerenagenda (o.a. wonen,
mobiliteit, beleveniseconomie,
communicatie 2.0, jongerenparticipatie)
zijn geadopteerd.

jongerenparticipatie toegepast in
noord Friesland

de eigen regio.
Help ons van A naar B
Mobiliteitsprobleem

Meester & gezel

Een eigen methodiek voor

Jonge Friezen Foarút! :

Franekeradeel : welzijn, wonen,
weten, werken
Jonge Friezen Foarút! :
beleveniseconomie in noord Friesland

Meer informatie
Projectomschrijving Jonge Friezen

voorbeelden. Iemand die ze mee op
sleeptouw neemt, ze de fijne kneepjes
van het vak leert.

Foarút!

Fiere Fries Ontwikkeling

Jonge Friezen Foarút op Twitter

Beleveniseconomie
Friezen zijn fier op hun regio, maar ze
vergeten vaak wat de regio allemaal te
bieden heeft en hoe je dit kunt
ontwikkelen en vermarkten. De
beleveniseconomie kan volgens Friese
jongeren wel een oppepper gebruiken.
Meet & Greet
Ontmoetingsplekken gezocht!
Sommige jongeren vinden het saai in
Friesland. Volgens hen is er vaak
weinig te doen in de regio.
Út en Thús Veilig op straat
Friese jongeren voelen zich sterk
verbonden met hun regio. Friesland is
thús. Toch voelen deze jongeren zich
niet altijd 100% veilig in het heitelân.

Betrokken partijen

Gemeenten
Middelbare scholen
Wageningen Universiteit
Hogeschool Van Hall/Larenstein
Noordelijke Hogeschool
Jongerencentra
Sport Friesland
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Website Jonge Friezen Foarút!
Jonge Friezen Foarút! op Linkedin

Contact <
Reageren op dit dossier?
Stuur uw reactie of document naar:
servicedesk@groenkennisnet.nl
Voor meer informatie over het Kigo-project
'Jonge Friezen Foarút' kunt u contact
opnemen met:
Jimmie Slijkhuis
Het project is uitgevoerd binnen het GKCprogramma Groene Kennis voor Burgers
Meer dossiers vindt u op:
Groen Kennisnet Dossiers
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CWI NW-Fryslân
netwerk Platteland
Ministerie van LNV
Dienst Landelijk Gebied
Dienst SoZaWe NW-Friesland
Sociale Dienst Zw-Friesland
St. Welzijn Dantumadeel
Ministerie van VROM
Min. van Binnenlandse Zaken
Prov. Fryslân,
afd.Soarch & Wolwêzen,
afd.Economie,
R&T,
afd. Plattelânsprojekten (NW en NO)
Vertegenwoordigers Gebiedsplatform
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