
Jongerenbelang in Beweging
Leergang

Een beweging naar vakmanschap!



Ben j i j  belangenbehart iger of  word je  dat  binnenkort?  Wi l  je  met jouw
vis ie bi jdragen aan posit ieve verandering? Sta je  te springen om met de
juiste kennis  en tools  act ief  te worden in de pol i t iek-maatschappel i jke
arena,  zowel  lokaal  a ls  nat ionaal?

Misschien mis je  nog nét  dat  beet je ervaring om jouw inzichten op de
juiste plaats en het  juiste moment te laten meetel len,  maar uiteindel i jk  is
het  een kwest ie van DOEN. Meld je  daarom aan voor de leergang
Jongerenbelang in Beweging .  In  deze leergang geeft  de Publ ic  Affairs
Academie in samenwerking met FNO jonge belangenbehart igers de kennis
en vaardigheden in handen om hún belang effect ief  in beweging te
brengen.

Jongerenbelang in  Beweging  is  dé leergang voor jonge belangenbehart igers.
De leergang is  bedoeld voor jongeren van ± 18 tot  en met 25 jaar die hun
belang effect ief  op de kaart  wi l len zetten.  Als  deelnemer verwerf  je  de
tools  om act ief  invloed te hebben in jongerenpanels ,  adviesraden,  raden
van toezicht ,  gemeente-  of  jeugdraden en belangenorganisat ies.

Hoe voer  je  een goed gesprek? Hoe zet  je  een campagne op? En wat  wi l  j í j
e igenl i jk  bereiken? Met  al  deze vragen en jouw persoonl i jke  inzet  en
interesses  gaan we in de jongerenleergang aan de s lag!

Het totale traject  van de leergang duurt  ruim een half  jaar  en heeft
( inclusief  voorbereiding)  een t i jdsbeslag van gemiddeld twee dagen per
maand.

De trainingen worden verzorgd door de experts  van de Publ ic  Affairs
Academie
Externe sprekers z i jn onder meer oud-pol i t ic i ,  wetenschappers,
journal isten,  (oud-)wethouders,   lobbyisten,  pol i t iek-  maatschappel i jke
jongeren en vertegenwoordigers van al ler le i  organisat ies,  van
gezondheidsfondsen en universiteiten tot  gemeenten.

Voor wie?

Trainers en sprekers

Jongerenbelang in beweging

Hoe? 
In  de leergang laten deskundigen je  kennismaken met een breed scala
aan onderwerpen,  van pol i t iek en lobby tot  strategievorming en framing.
Met vaste trainers en externe sprekers verdiep je  je  kennis  en werk je
aan je  vaardigheden t i jdens trainingsdagen en werkbezoeken aan
bi jvoorbeeld de Tweede Kamer en een pol i t ieke redact ie.  Ook bezoek je
t i jdens de leergang de lobbyafdel ing van een bedri j f  of
belangenorganisat ie om samen een concrete lobbycasus op te lossen!

Wat is  jouw boodschap? Hoe werkt  de Eerste  en Tweede Kamer? Hoe
beïnvloed je  een minister ie?  Hoe beïnvloed je  de lokale  pol i t iek?  Hoe werkt
een parlementaire  redact ie  en wat  is  de rol  van media in  de pol i t iek?  Welke
lobbyinstrumenten z i jn  er  en hoe zet  je  ze  in?

Per leergang kunnen 8 à 10 jongeren deelnemen.  Je  kunt  je
interesse in de leergang kenbaar maken v ia  een motivat iebr ief .  Na
een eerste select ie  volgt  een persoonl i jk  gesprek.
De leergang wordt  deels  bekost igd door bi jdragen van organisat ies
waarbi j  j i j  a ls  jongere act ief  bent  en organisat ies  die  een
lobbycasus aandragen en deels  door andere relevante
belanghebbende part i jen.
De kosten van de leergang z i jn  €1600,- .  Deze kosten kunnen
mogel i jk  gedekt  worden door de organisat ie  waar j i j  a ls  jongere
act ief  bent  in  het  kader van je  opleidingsbudget.  Mocht  je
organisat ie  subsidie wi l len aanvragen hiervoor,  neem dan contact
met ons op om de mogel i jkheden te verkennen.
Meer informatie over de leergang en de start  van de nieuwe
leergangronde v ind je  op pa-academie.nl/agenda.

Intake en meer informatie

https://www.pa-academie.nl/agenda/


"In deze leergang leer, ontdek en verken je hoe je jouw verhaal
in de politiek zo kan vertellen dat je het leven van anderen

kunt verbeteren!"

"Buiten de bekende hokjes denken met interessante sprekers;
de leergang biedt mij echt nieuwe inzichten in

belangenbehartiging!"

‘Door leerzame opdrachten, bijzondere werkbezoeken, een
hoop nieuwe kennis en een enthousiaste groep jongeren gaan

voor mij nieuwe deuren open!’
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