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Campagne en jury kinder-jongeren fietsburgemeester 
 
Organisatie 
Het advies is gegeven aan de fietsburgemeester van Den Haag. 
 
Probleemstelling 
De Haagse Jongerenambassadeurs zijn gevraagd om te adviseren over de werving van de 
kinder-jongerenburgemeester. De organisatie heeft ons verzocht om mee te denken 
vanwege de eerste benoeming voor junior fietsburgemeester. Er is namelijk nog niet eerder 
een junior fietsburgemeester geweest. Om ervoor te zorgen dat zij de geschikte jongere voor 
de functie konden vinden, hebben zij de Haagse Jongerenambassadeurs benaderd om mee 
te denken over de werving én onderdeel te zijn van de jury voor junior fietsburgemeester. 
 
Persoonlijke doelstelling  
De Haagse Jongerenambassadeurs erkennen dat voldoende bewegen een cruciaal onderdeel 
is van een gezonde leefstijl. Fietsen zorgt voor de benodigde beweging én is goed voor het 
milieu. Maar om van locatie naar locatie te fietsen, moet er ook rekening worden gehouden 
met de veiligheid. Daarvoor moeten jongeren de regels kennen. Het instellen van een junior 
fietsburgemeester is volgens de Haagse Jongerenambassadeurs dan ook de perfecte 
oplossing om jongeren meer en veilig te laten fietsen.. Daarom denken zij graag na over de 
werving en het assisteren bij het jureren.  
 
Methoden 
Eerst zijn wij aan de slag gegaan met de wervingsmethode. De wervingsmethodes verschillen 
voor de junior en senior fietsburgemeester. Wij vonden het belangrijk om er rekening mee 
te houden dat de junior fietsburgemeester redelijk jong moet zijn. Een laagdrempelige 
benadering is dan ook essentieel. Een uitgebreide sollicitatieprocedure was dan ook niet 
wenselijk.  
 
Een korte sollicitatievideo bleek de oplossing te zijn. Het filmpje moest ge-upload worden op 
de website van de Haagse Jongerenambassadeurs. Er stonden al Haagse 
Jongerenambassadeurs klaar om samen met de burgemeester en iemand van de gemeente 
Den Haag een online interview te voeren met de geselecteerde jongeren. De gekozen 
procedure is helaas niet bevorderend geweest voor het aantal reacties.  
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Resultaten  
Uiteindelijk hebben wij een bijdrage geleverd aan de werving door deze ook op onze 
sociale mediakanalen te delen. Na de benoeming hebben wij een actieve bijdrage geleverd 
door een flyer te maken met de benoeming en deze te delen binnen ons netwerk. 
 
Tijdens de benoeming heeft Haagse Jongerenambassadeur Shania een actieve rol gespeeld. 
Zij is vooraf in gesprek gegaan met de organisatie, de vorige fietsburgemeester en iemand 
van de gemeente Den Haag over de benodigde kwaliteiten voor de eerste junior 
fietsburgemeester. Vervolgens heeft zij, samen met de andere juryleden, een online 
interview gevoerd met Aya. Tijdens de benoeming is zij fysiek aanwezig geweest en heeft op 
het podium het e.e.a. verteld over de wervings- en selectieprocedure. Vervolgens heeft 
Burgemeester Jan van Zanen de winnaars bekend gemaakt.  
 


