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Voorwoord
VOOR U LIGT HET JAARVERSLAG  
VAN LOKAAL 2020 

Wie had december 2019 kunnen bedenken dat 2020 een historisch jaar 
zou worden, dat het voorjaar van 2020 de geschiedenisboeken in zou 
gaan als een periode waarin een pandemie de hele wereld platlegde. 
Nadat in vele landen via noodverordeningen een lockdown van kracht 
werd, ontwaakten velen van ons in een wereld waarin de lucht blauw 
en ijl was, er meer vogels floten, de centra van de wereldsteden leeg 
waren en het ‘front’ zich bevond achter de muren van ziekenhuizen 
en verpleeghuizen. Een van de meest opmerkelijke effecten van deze 
crisis was het gegeven dat datgene wat essentieel is voor het sociale, 
publieke en politieke leven van mensen, namelijk fysieke nabijheid, een 
bedreiging was geworden. 

In Nederland herdachten we dat we al 75 jaar in vrijheid leven. Op een lege Dam memoreerde 
koning Willem Alexander in zijn 4 mei toespraak dat wij in deze uitzonderlijke maanden 
een deel van onze vrijheden hadden moeten opgeven. Sinds de oorlog had ons land zoiets 
uitzonderlijks niet gekend. Nu maakten we zelf de keuze, toen werd de keuze voor ons gemaakt 
door een bezetter met een ideologie zonder genade die vele miljoenen mensen de dood injoeg, 
aldus de koning. Het was mooi dat de koning benadrukte dat wij als mensen in staat zijn om 
vrijwillig een deel van onze vrijheid op te geven voor een groter belang. Dat wij die keuze 
hebben gemaakt, de keuze om een deel van onze vrijheid op te geven, hing echter nauw samen 
met het gegeven dat overal ter wereldregeringen de ene noodmaatregel na de andere hadden 
uitgevaardigd om de levens van burgers én de economie te redden. Veiligheid en gezondheid 
leken in deze crisistijd voorrang te krijgen op burgerlijke vrijheden. 

In een televisie toespraak benadrukte de Duitse bondskanselier Angela Merkel desalniettemin 
de noodzaak om in een open democratie politieke besluiten te nemen en te voorzien van 
verantwoording. Juist in tijden van crisis. Maar dat het problematisch was geworden omdat het 
fysieke aspect van democratische besluitvorming niet meer mogelijk leek. 

75 jaar geleden waren de ervaringen met de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog 
aanleiding tot het oprichten van internationale organisaties en de verankering van 
mensenrechten in wetten en verdragen. Toen de overheid verschillende grondrechten 
tegen elkaar afwoog in de bestrijding van het coronavirus werd de vraag naar de betekenis 
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van vrijheid, in het bijzonder burgerlijke vrijheid, niet alleen actueel maar ook een urgent 
onderwerp voor het publieke debat. 

De eerste periode van lockdown eindigde eind mei 2020 met een knal, met een pandemie 
van publiekprotest tegen racisme, die weer gevolgd werd door een grote golf van publiek 
wantrouwen in de politiek naar aanleiding van de maatregelen om het virus te beteugelen. De 
vraag die hierbij relevant werd was:

Kan de democratie de gevolgen van de corona crisis wel aan? 

Met deze vraag als rode draad heeft LOKAAL in 2020 aandacht willen vragen voor de normatieve 
context waarbinnen de overheid functioneert, de grondregels waarop de burger met de overheid 
omgaat en burgers onderling met elkaar omgaan. Juist in een tijd waarin onder invloed van de 
coronacrisis verschillende grondrechten steeds tegen elkaar worden afgewogen en politieke 
partijen voorsorteerden op de Tweede Kamerverkiezingen in 2021, is er behoefte aan educatie 
en publiek debat. LOKAAL meent dat er in Rotterdam bij uitstek behoefte is aan publiek debat, 
want terwijl verschillende groepen zich roeren in de stad en ruimte opeisen, blijft het motto 
‘geen woorden, maar daden’ hardnekkig. In het recente herstelplan ‘Rotterdam Sterker Door’ 
ligt de nadruk sterk op de openbare ruimte van de stad en op de vergroening daarvan, maar 
blijft het creëren van publieke ruimte - wat in het debat en de dialoog gebeurt - onbenoemd. Wij 
menen dat LOKAAL juist in die leemte een cruciale rol kan vervullen en dat er juist meer dan ooit 
behoefte is aan een goed functionerend publiek debat, waarbij ons motto is: ‘Niet lullen, maar 
luisteren’. 

We zijn er daarom trots op dat het ons gelukt is om een groot deel van onze activiteiten online te 
laten plaatsvinden zoals twee spraakmakende debatten over vrijheid en economie in tijden van 
Corona.

LOKAAL heeft in dit bijzondere jaar een speciale focus op jongeren gehad en heeft daarom 
geïnvesteerd in de jongerenadviesraad Young010. Hoogtepunt van 2020 is in dat opzicht 
onbetwist de Jongerentop010 geweest, die LOKAAL op vrijdag 11 december in samenwerking 
met Young010 in opdracht van de raadgriffie van de gemeente Rotterdam, heeft georganiseerd. 
Een top waarin Rotterdamse jongeren, tussen de 13 en 23 jaar, zich konden uitspreken over de 
vraag wat zij nodig hebben om veerkrachtig uit deze crisis te komen. 

Kortom, we zijn er trots op dat LOKAAL in tijden van maatschappelijke crisis haar bestaansrecht 
manifest heeft weten te maken en kijken daarom terug op een bewogen maar ook zeer 
productief jaar.

 
 

HOEVEEL MENSEN WIST LOKAAL IN 2020 TE BEREIKEN? 

Ontwikkeling, 
advies en training

Debatten  
& dialogen Young010  

ging in  
gesprek met 
 500+   jongerenDEELNEMERS

BEZOEKERS  
EN KIJKERS4852

118 

2 LOKAAL 
Academie
De LOKAAL Academie levert Rotterdammers basiskennis die  
nodig is om de schuivende verhoudingen tussen burger en overheid 
te begrijpen, maar combineert in diverse trainingen ook theorie 
en praktijk. Direct betrokkenen als bestuurders, sociaal werkers en 
docenten leren om een bijdrage te kunnen leveren aan een vitale en 
weerbare democratie.  

De LOKAAL Academie opereert op het kruispunt van de verticale en horizontale as van de 
Nederlandse rechtsstaat. Op de verticale as bevindt zich wet- en regelgeving die ertoe dient 
om de verhouding tussen overheid en burger te reguleren. Op de horizontale as bevindt zich 
de publieke ruimte waarin we met elkaar sa  menleven. Door beide assen te combineren leren 
deelnemers wat in het publieke domein hun mogelijkheden en beperkingen zijn om invloed uit 
te kunnen oefenen. Zelf op een effectieve manier invloed hebben in de (directe) leefomgeving 
vergroot het vertrouwen in de democratie als geheel.

De Basiscursus Gemeentepolitiek en de Masterclass lokale democratie verschillen van elkaar 
in niveau en opzet; op deze manier bedienen we een zo’n groot mogelijke doelgroep en kunnen 
deelnemers van de Basiscursus doorstromen naar de Masterclass. 

In de eerste helft van het jaar hebben we één Basiscursus Gemeentepolitiek gerealiseerd. 
De tweede Basiscursus Gemeentepolitiek heeft in het najaar nog fysiek in een kleine groep 
plaatsgevonden in de Volksuniversiteit van Rotterdam. 
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BASISCURSUS GEMEENTEPOLITIEK

In vier bijeenkomsten maken de deelnemers van deze cursus aan de hand van actuele 
voorbeelden de hoed en de rand te zien van de Rotterdamse politiek. Wie neemt de beslissingen, 
hoe komen deze besluiten tot stand en wat kun je zelf doen om invloed uit te oefenen op de 
(lokale)besluitvorming? 

“Goede mix van onderwerpen, 
prima tempo, leuke gasten, 
goede reader en bekwame 
cursusleider.” 
DEELNEMER CURSUS

“Geeft veel inzicht 
in de Rotterdamse 
gemeentepolitiek.” 
DEELNEMER CURSUS

2.1

Basiscursus 
Gemeentepolitiek 
voorjaar 2020
IN SAMENWERKING MET  
DE ROTTERDAMSE VOLKSUNIVERSITEIT

  28 JANUARI 2020 

  FOUAD EL HAJI 

  11 

GASTSPREKERS

JEROEN OPPELAAR  
Gemeente Rotterdam

STEPHAN VAN BAARLE  
Raadslid DENK

Basiscursus 
Gemeentepolitiek 
najaar 2020
IN SAMENWERKING MET  
DE ROTTERDAMSE VOLKSUNIVERSITEIT

  23 SEPTEMBER 2020  

  FOUAD EL HAJI 

  4 

GASTSPREKERS

DIEKE VAN GRONINGEN 
Gemeenteraadslid VVD

JEROEN OPPELAAR  
Gemeente Rotterdam

BASISCURSUS SOCRATISCHE DIALOOG

Aan het begin van 2020 is er één Basiscursus socratische dialoog gerealiseerd. Er is voor 
gekozen om in plaats van twee cursussen een intensieve cursus te maken. Deze bestond uit drie 
dagdelen van 4 uur. 

MASTERCLASS LOKALE DEMOCRATIE

De Masterclass lokale democratie die in juni zou plaatsvinden is vanwege corona verplaatst naar 
het najaar. Deze editie heeft uiteindelijk deels op locatie en deels online plaatsgevonden.

Basiscursus Socratische dialoog
DOCENT: MAARTEN RIENKS

  16 JANUARI 2020 

  12

2.2

2.2

“Het voelde, in het bijzonder  
de eerste ‘live bijeenkomsten’,  
in corona tijd toch een beetje 
als een uitje. De sprekers en 
invalshoeken waren divers.” 
DEELNEMER CURSUS

Masterclass lokale 
democratie 
IN SAMENWERKING MET LEESZAAL WEST

  27 OKTOBER 2020  

  6 

GASTSPREKERS

MAURICE SPECHT 

GERARD DROSTERIJ

MARJOLEIN NIEUWDORP

LIESBETH LEVY
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3 Debat  
& dialoog
 HET PUBLIEKE GESPREK

LOKAAL organiseert drie debatreeksen voor een breed publiek van  
met name Rotterdammers. Het zijn debatten over actuele maat
schappelijke en politieke onderwerpen. Het doel van de debatten is 
om de betrokkenheid van burgers bij hun stad te vergroten. Daarnaast 
maken politici en andere deskundigen kennis met de mening van 
de doorsnee Rotterdammer. Door het organiseren van debatten en 
debatreeksen draagt LOKAAL bij aan de versterking van de dialoog 
tussen burgers en bestuurders. 

LOKAAL organiseert debatten binnen drie ‘podia’, namelijk: 

 → DRAAD. Dit politiek café organiseren wij in samenwerking met debatcentrum Arminius.

 → 010-Actueel. De 010-Actueelreeks organiseren wij doorgaans in samenwerking met de 
Bibliotheek Rotterdam. Soms vindt een 010-Actueeldebat op een andere locatie of met een 
andere samenwerkingspartner plaats.

 → 010 Debat. Deze reeks organiseren wij in samenwerking met het AD Rotterdams Dagblad.

De debatten hebben een gemeenschappelijk doel, maar hebben verschillende accenten. Bij de 
010-Actueeldebatten draait het vooral om de doorwerking van de maatschappelijke actualiteit 
in het dagelijks leven van Rotterdammers, in DRAAD wordt het raadsdebat naar de burger 
gebracht en in 010 Debat is er sprake van het bespreken van de grotere dossiers van de stad.

Ook deze reeksen bleken een uitdaging voor uitvoering in 2020. Echter is er, met hier en der een 
verschuiving, flexibiliteit en inspringen op de actualiteit, een heel mooi programma uit voor 
gekomen. 

POLITIEK CAFÉ DRAAD

DRAAD is dé politieke talkshow van Rotterdam. Het is de plek waar raadsleden elkaar informeel 
ontmoeten en waar bewoners en belanghebbenden zich kunnen verdiepen in thema’s die 
van belang zijn voor de stad en waar op (korte) termijn besluitvorming over plaatsvindt in 
het stadhuis. Iedere maand word je zo bijgepraat over de politieke actualiteit en ontmoet je 
Rotterdamse politici. Locatie: Arminius.

In overleg met de accounthouder is in coronatijd besloten om zes van de DRAAD debatten in te 
zetten voor twee interactieve, live online te volgen (via Facebook live en Zoom) DRAAD debatten 
op locatie, de zogenoemde DRAADspecials. 

3.1

Hoe zorg je dat het culturele- en 
medialandschap in Rotterdam voldoende 
ruimte biedt aan de ruime diversiteit aan 
(nieuwe) verhalen en makers in de stad?  
En wie heeft daarbij welke rol te vervullen?

Deze editie van de politieke talkshow 
DRAAD staat in het teken van ruimte voor 
(nieuwe) makers in de culturele sector. 
Dit naar aanleiding van verschillende 
initiatieven die in de afgelopen periode zijn 
ontstaan en die zich hard maken voor meer 
ruimte voor makers binnen de bestaande 
infrastructuur, zoals stichting IMPACT, het 
Rotterdams Fonds voor de auteursfilm en 

het vanuit IFFR-ontwikkelingsprogramma 
The Collective Space.

Met de nieuwe Cultuurplanperiode in 
aantocht en een nieuwe Medianota op 
de mat is het tijd om met verschillende 
makers, instellingen en bestuurders te 
kijken naar hoe je als stad ruimte voor 
ontwikkeling kunt bieden voor (nieuwe) 
makers, hoe je deze makers voldoende 
podium en zichtbaarheid geeft en wie 
daarvoor welke verantwoordelijkheid draagt.

Op de politicibank o.a.: JIMMY SMET 
(GroenLinks).

Maak plaats  
voor (nieuwe) 
makers!
  4 MAART 2020 

  FRANCISCO VAN JOLE

  80 BEZOEKERS

   GEORGANISEERD DOOR LOKAAL  
I.S.M. ARMINIUS

GASTEN

IN-SOO RADSTAKE  
RTV Rijnmond Talent lab en pleitbezorger 
nieuw Rotterdams Mediafonds

NOUD HEERKENS  
filmmaker en initiatiefnemer Rotterdams 
Ontwikkelingsfonds voor de Auteursfilm

INGE DE LEEUW  
IFFR The collective space

SANDRA TRIENEKENS  
cultuursocioloog Urban Paradoxes

STEFANIE VERMEIREN stichting IMPACT

ELTEN KIENE  
spoken-word artiest,  
oprichter Woorden worden zinnen, 
deelnemer Next generation speaks

MARTIJN VAN DER MARK  
Senior beleidsadviseur Film & Media en 
Creatieve Industrie Gemeente Rotterdam

RICARDO BURGZORG raadslid RRKC

TANJA ELSTGEEST  
directeur Productiehuis Theater 
Rotterdam

HARRIE VAN DE LOUW  
de Participatie Federatie, landelijke 
ontwikkelinstelling voor cultuurparticipatie
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Op Bevrijdingsdag organiseerde Stichting 
LOKAAL voor het eerst een interactieve 
online editie van DRAAD, de politieke 
talkshow. Thema van deze #DRAADspecial 
is vrijheid.  

In het jaar dat we 75 jaar vrijheid vieren 
is onder invloed van corona de vraag 
wat vrijheid betekent nóg actueler 
geworden. Overal ter wereld vaardigen 
regeringen de ene noodmaatregel na 
de andere uit om de levens van burgers 
én de economie te redden. Veiligheid 
en gezondheid lijken in deze crisistijd 
voorrang te krijgen op burgerlijke vrijheden. 
Angela Merkel benadrukte in een recente 
televisietoespraak de noodzaak om in een 
open democratie politieke besluiten te 
nemen en te voorzien van verantwoording. 
Juist in tijden van crisis. Maar hoe doe je 
dat bijvoorbeeld in een stad als Rotterdam 

waar het democratische proces grotendeels 
is stilgevallen, burgemeesters regeren en 
gemeenteraden niet fysiek bijeenkomen? 
Hoe kan de gemeenteraad haar volk 
vertegenwoordigende rol blijven vervullen?

Op de virtuele politicibank o.a.:  
CHANTAL ZEEGERS (co-voorzitter van de 
CORONA commissie van de Rotterdamse 
gemeenteraad, D66, LIES ROEST 
(GroenLinks), ELLEN VERKOELEN (50PLUS) 
en Maurice Meeuwissen (PVV).

Met een bijdrage van burgemeester 
AHMED ABOUTALEB, videocolumns van 
JEROEN POSTMA (gemeenteraadslid 
GroenLinks) en JOOST EERDMANS 
(fractievoorzitter Leefbaar Rotterdam)  
en een troostende afsluiting door  
LAURA VAN DOLRON (stand-up filosoof  
en theatermaker).

DRAADspecial: 
Vrijheid in tijden 
van corona
  5 MEI 2020

  LIESBETH LEVY EN ANNA VISSER

   LIVESTREAM: 70 KIJKERS  
TERUGKIJKEN: 550 KIJKERS 

  PARQIET

GASTEN

MIRIAM RASCH  
Essayist, onderzoeker en docent bij het 
Instituut voor Netwerkcultuur aan de 
Hogeschool van Amsterdam.  
Over digitale (on)vrijheid.

DR. ISMAILI M’HAMDI  
Onderzoeker biomedische ethiek  
bij het Erasmus MC. Over (medisch) 
ethische vrijheid.

ISABELLE BROEDERS  
Raadsgriffier Rotterdamse gemeenteraad. 
Over politieke (on)vrijheid en democratie 
in tijden van corona.

Stap voor stap worden de maatregelen 
versoepeld van de intelligente lockdown 
die het openbare leven de afgelopen 
weken stillegden, ook in Rotterdam. 
Voorzichtig stallen marktkooplieden 
hun koopwaar uit op de Binnenrotte, 
bootcampklassen zetten weer hun 
eerste stappen in het publieke groen en 
horecaondernemers passen en meten 
met tafels en stoelen volgens de nieuwe 
anderhalvemeter-norm.

Er worden manifesten opgesteld voor 
een eerlijkere en groenere samenleving, 
petities rondgestuurd om zzp- en 
eenoudergezinnen overeind te houden, 
handtekeningen verzameld voor snelle 
opening van sportscholen omdat er anders 
überhaupt geen sportscholen meer over 
zijn om te openen...

Kortom, de economische gevolgen van 
de coronacrisis zijn enorm, ook voor haar 

DRAADspecial: 
Economie in 
tijden van corona 
(en erna)
  16 JUNI 2020

  LIESBETH LEVY EN ANNA VISSER

   LIVESTREAM: 110 KIJKERS 
TERUGKIJKEN: > 100 KIJKERS

  VROESENPAVILJOEN

010-ACTUEEL EN 010-DEBAT

010-Actueel is hét debatpodium voor iedere Rotterdammer die wil meepraten over actuele 
Rotterdamse onderwerpen. Rotterdammers, politici, deskundigen en belanghebbenden gaan 
op z’n Rotterdams met elkaar in gesprek: open, stevig en direct. Het is de plek waar ideeën en 
meningen worden uitgewisseld, problemen worden aangekaart en oplossingen worden bedacht.

In het eerste half jaar van 2020 heeft er nog één 010-Actueel plaatsgevonden. Helaas zijn er 
twee andere debatten uitgesteld vanwege corona. 

3.2

Mijn vader,  
de expat 
  22 JANUARI 2020

  LIESBETH LEVY

  130 PERSONEN

  BIBLIOTHEEKTHEATER ROTTERDAM

  BIBLIOTHEEK ROTTERDAM

Rotterdam en haar inwoners. Kranten staan 
bol van de mogelijke scenario’s, waarbij 
de effecten vaak verschillend worden 
ingeschat en regelmatig door de tijd 
worden ingehaald.

Welke rol is er bij het op- en doorstarten 
van de economie weggelegd voor politiek, 
burgers en bedrijfsleven? Wat zijn de 
grootste dilemma’s en risico’s en waar 
gloren kansen en hoop?

Op de virtuele politicibank o.a.:  
RENÉ SEGERS-HOOGENDOORN (CDA), 

JEROEN POSTMA (GroenLinks), ELENE 
WALGENBACH (D66), BAS VAN NOPPEN 
(NIDA), Dennis Tak (PvdA) en ROBERT 
SIMONS (Leefbaar Rotterdam).

Met columns van EELKJE CHRISTINE 
BOSCH (eigenaar van de Katendrechtse 
boekhandel Bosch & De Jongh, dichter, 
schrijver, o.a. voor Vers Beton) en 
INGE JANSE (journalist o.a. voor Vers 
Beton). De avond werd afgesloten 
door dichter, spoken word-artiest, 
voordrachtskunstenaar en schrijver  
DEREK OTTE.

GASTEN

HELEEN MEES  
econoom, jurist en publicist, o.a. voor  
de Volkskrant

AZIZ YAGOUB  
oprichter en eigenaar poppodium 
Annabel

JANNEKE STAARINK  
algemeen directeur De Doelen

PROF. DR. WALTER BAETS  
lector Values Based Leadership bij 
Kenniscentrum Business Innovation, 
onderzoekt de manier waarop in het  
mkb missiegedreven leiderschap kan 
worden versterkt

Op woensdag 22 januari stond 010-Actueel 
in het teken van de gedeelde geschiedenis 
van de Marokkaans-Nederlandse migratie 
in Rotterdam. 

De avond startte met de vertoning van de 
documentaire ‘Mijn vader, de expat’ en 
werd afgesloten met een nagesprek o.l.v. 
LIESBETH LEVY (directeur LOKAAL) met de 

maker van de film ABDELKARIM EL-FASSI, 
NOURDIN EL OUALI (fractievoorzitter van 
NIDA, een politieke partij met Rotterdams 
DNA en islamitische inspiratie. NIDA is in 
2014 naar eigen zeggen opgericht vanuit 
de noodzaak om in verbinding met elkaar, 
met waardering voor diversiteit een mooi 
harmonieus geheel te maken van de 
stad) en JACOMIJNE PRINS (zelfstandig 
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Op 10 maart zou, in samenwerking met de Bibliotheek Rotterdam Grand Hotel Rotterdam 
met Ilja Leonard Pfeijffer plaatsvinden. Corona leek toen nog ver weg voor Nederland, maar 
aangezien Pfeijffer in Italië woont kon hij, nog voordat de coronamaatregelen in Nederland 
ingingen, al niet meer naar Nederland komen. In plaats van deze avond zijn er drie openbare 
colleges over dialoog georganiseerd in het Industriegebouw. 

onderzoeker en universitair docent aan de 
afdeling sociologie van de Vrije Universiteit 
Amsterdam, doet o.a. onderzoek naar de 
identiteitsconstructie van jongeren met 
een migratieachtergrond).

Rotterdam is een stad bij uitstek die 
gekenmerkt wordt door diversiteit. 
Inwoners zien zichzelf in de eerste 
plaats als Rotterdammer en dan pas als 
bijvoorbeeld Nederlander, waardoor de 

vraag blijft in hoeverre de Rotterdamse 
migratiegeschiedenis als een gedeeld 
verleden, laat staan een gezamenlijke 
toekomst wordt ervaren.

Dit jaar is het 50 jaar geleden 
dat Nederland en Marokko het 
arbeidswervingsverdrag hebben getekend 
waarmee Nederlandse bedrijven 
Marokkaanse arbeiders naar Nederland 
konden halen.

Filosoof en directeur van LOKAAL  
Liesbeth Levy promoveerde recent op haar 
onderzoek naar hoe het publieke debat in 
Rotterdam veranderde na de komst van 
Pim Fortuyn. In de collegereeks Dialoog en 

democratie in tijden van corona sprak Levy 
over de filosofische grondslagen van de 
dialoog en de dialoog in de stad – ook in 
tijden van het coronavirus en polarisatie.

Openbare 
collegereeks 
dialoog
  2 JULI 2020, 3 COLLEGES TOTAAL

  LIESBETH LEVY

  30 PERSONEN

  HET INDUSTRIEGEBOUW

GASTEN

ABDELKARIM EL FASSI

NOURDIN EL OUALI

JACOMIJNE PRINS

Op 14 mei was de H.J.A. Hoflandlezing door Abdelkader Benali geprogrammeerd. Deze is 
uiteindelijk uitgesteld naar 14 mei 2021. In plaats van dit debat, heeft de jongerenadviesraad 
Young010 tijdens de Jongerentop010 op 11 december een online talkshow gemaakt onder de titel 
Speak up! Wat hebben jongeren nodig om veerkrachtig uit de coronacrisis te komen?

Wat hebben Rotterdamse jongeren nodig om veerkrachtig 
uit de coronacrisis te komen?
Op vrijdag 11 december kwamen ruim 400 
Rotterdamse jongeren op zeven locaties en 
online samen tijdens de Jongerentop010, 
om zich uit te spreken over de invloed 
van corona op hun leven. Met elkaar 
formuleerden ze antwoorden op de vraag: 
Wat heb ik (en mijn omgeving) nodig om 
veerkrachtig uit de coronacrisis te komen? 

Tijdens deze top organiseerde LOKAAL 
samen met Young010 een online talkshow 
waarin met verschillende experts van 
gedachten werd gewisseld over de thema’s 
van de Jongerentop010.

Speak Up!  
Online talkshow
  11 DECEMBER 2020

  CHAIMAE FADIS, VOORZITTER YOUNG010

  LIVESTREAM: 572 KIJKERS

  POPPODIUM ANNABEL

   YOUNG010 EN RAADSGRIFFIE  
GEMEENTE ROTTERDAM

GASTEN

DIEDERIK GOMMERS  
Prof. Intensive Care Erasmus MC

HALIL KARAASLAN  
programmamanager diversiteit & inclusie & 
columnist o.a. NRC

JESSY KOEIMAN  
Beeldend kunstenaar & oprichter  
We are a movement not a collectief

TIM VAN ROOIJEN  
Straatadvocaat

NADIA BADDOURI  
Ondernemershuis op Zuid
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Op verzoek van het AD Rotterdams 
Dagblad hebben we in 2020 nog een 
laatste keer een 010-debat georganiseerd. 
Burgemeester Aboutaleb begon in 2021 
aan zijn derde ambtstermijn. Voor de start 
van dit termijn schreef hij een raadsbrief 
aan de gemeenteraad waarin hij aangeeft 
meer open te willen staan voor kritiek 
en advies van zowel de raad als burger. 
Stichting LOKAAL en het AD Rotterdams 

Dagblad pakten deze handschoen op 
en organiseerden samen Een avondje 
Aboutaleb, waarin burgemeester Aboutaleb 
via een livestream vanuit de Bibliotheek 
Rotterdam, ongevraagd advies van bekende 
en minder bekende Rotterdammers kreeg.

Helaas werd de uitvoering van deze avond, 
die eind december 2020 plaats zou vinden, 
alsnog uitgesteld naar maart 2021.

010-debat  
Avondje Aboutaleb: 
ongevraagd 
advies voor de 
burgemeester
  16 MAART 2021

   MIRJAM DE WINTER  
EN HUGO BORST 

  LIVESTREAM: 3000 KIJKERS

  CENTRALE BIBLIOTHEEK ROTTERDAM  

   AD ROTTERDAMS DAGBLAD EN  
BIBLIOTHEEK ROTTERDAM

GASTEN

CHAIMAE FADIS | JONGEREN

MARIANNE VAN DEN ANKER | POLITIEK

DIEDERIK CHEVALIER | IMAGO

AZIZ YAGOUB | HORECA

MARIANNE KLERK | HISTORIE

4 Jongeren
SPEAK UP! 

Stichting LOKAAL vindt het belangrijk om jonge Rotterdammers  
zo vroeg mogelijk te betrekken bij democratie en burgerschap.  
Door verschillende educatieve projecten op scholen uit te voeren en 
mét de jongeren in gesprek te gaan en te luisteren naar hun behoeftes, 
worden ze ervan bewust dat het laten horen van hun stem wel 
degelijk effect heeft. 

YOUNG010

Young010 is dé jongerenraad van Rotterdam die als doel heeft de stad leuker, mooier en beter 
te maken voor jongeren. Sinds 20217 zijn zij hét aanspreekpunt in Rotterdam als het gaat over 
jongerenzaken. 

Voor Young010 heeft 2020 in het teken gestaan van de Jongerentop010. Een deliberatieve 
conferentie waar honderden jongeren op 11 december 2020 samen zijn gekomen om het te 
hebben over de vraag: wat hebben jongeren nodig om veerkrachtig de coronacrisis uit te komen? 

In aanloop naar de Jongerentop010 heeft Young010 vijftien wijkgesprekken gehouden in 
verschillende wijken in Rotterdam, zodat jongeren zelf de agenda van de Jongerentop010 
konden bepalen. 

4.1

foto: Jan Groen
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Dankzij de voorbereidingen, de werkzaamheden en de uitvoering van de Jongerentop010 
heeft Young010 kunnen werken een haar zichtbaarheid, netwerk, legitimiteit in de stad als 
jongerenadviesraad, het ontwikkelen van eigen vaardigheden en skills via “learning on the job” 
en het verankeren van een duurzaam kennisnetwerk in de stad. Leden van Young010 zijn zelf 
ook getraind in het houden van een socratische dialoog en zijn gespreksleiders geweest tijdens 
de Jongerentop010. Om meer bekendheid voor de Jongerentop010 te genereren heeft Young010, 
naast de communicatiecampagne die ze in samenwerking met Stichting LOKAAL heeft opgezet, 
ook voor het eerst zelfstandig een straatcampagne georganiseerd. 

Tijdens de wijkgesprekken, de praktische voorbereidingen en de top zelf hebben we de grootte 
en de urgentie van dit vraagstuk ook zelf gevoeld. We hebben doorgezet in een tijd dat we zelf 
ook mentaal onder druk stonden door corona en een onzekere basis hadden door de constant 
veranderende de maatregelen. Na de top is Young010 hard aan het werk gegaan om begin 2021 
met een sterke publicatie en drie concrete adviezen te komen, waarin de stem van honderden 
jongeren is opgenomen.

Gelijktijdig met de organisatie van de Jongerentop010 hebben Young010 en LOKAAL nauw 
samengewerkt met de griffie om zo voor een goede doorwerking van de adviezen te realiseren. 
Concreet heeft Young010 in 2020:

1. In samenwerking met de griffie en de ambassadeurs van de Jongerentop010 op 16 juli 
2020 de motie ingediend “neem de stem van jongeren serieus”. Deze is met 44 van de 45 
stemmen aangenomen. 

2. Op 14 oktober heeft Young010 ingesproken tijdens de begrotingscommissie. Tijdens het 
inspreken heeft Young010 verzocht om hen te betrekken bij het opstellen van beleid, 
financiële middelen te reserveren voor de uitkomsten van de top en Young010 te betrekken 
bij het proces van toetsing en evaluatie. 

3. Op 17 december 2020 zijn de eerste 10 lessen van de jongerentop010 tijdens de 
raadsvergadering overhandigd aan de burgemeester in zijn rol als voorzitter van zowel het 
college als de gemeenteraad.

4. Later, in februari 2021, heeft Young010 op basis van de uitkomsten Jongerentop010 op 
18 februari 2021 het adviesrapport “Speak Up” met drie adviezen overhandigd aan de 
burgemeester tijdens de gemeenteraadsvergadering.

REGULIERE WERKZAAMHEDEN YOUNG010

Naast de Jongerentop010 liepen de “reguliere” werkzaamheden van Young010 door. 
Maandelijks is Young010 op ongeveer drie verzoeken en aanvragen voor advisering ingegaan. 
Op die manier hebben Young010’ers bijgedragen aan onder andere @ease Rotterdam (een 
organisatie die de drempel naar psychische hulp voor jongeren verlaagd), de ontwikkeling van 
op jongeren gerichte communicatie rondom coronamaatregelen en de ontwikkeling van de 
nieuwe aanpak kwetsbare jongeren.

Young010 heeft in 2020 ook weer samengewerkt met de Brede Raad 010, om een advies uit te 
brengen over de conceptvisie Regionale Jeugdhulp. Het advies is erg goed ontvangen en de 
stuurgroep transformatie van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond heeft de 
conceptvisie kunnen aanscherpen en aanvullen. 

Medio maart/april is er een wervingsronde geweest, waardoor zich zes nieuwe leden hebben 
aangesloten bij de adviesraad. Intern heeft Young010, ondanks corona, ook gewerkt aan de 
interne verbondenheid door bijvoorbeeld digitale borrels te organiseren. 

YOUNG010 EN DE BREDE RAAD 010 OVERHANDIGEN ADVIES ZORG, 
WELZIJN EN JEUGDHULP AAN WETHOUDERS BOKHOVE EN DE LANGEN. 
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JONGERENTOP010

Vrijdag 11 december 2020 spraken Rotterdamse jongeren zich massaal uit over de impact van 
corona op hun leven, hun omgeving én over wat zij nodig hebben om veerkrachtig uit de huidige 
crisis te komen. Op zeven verschillende locaties in de stad én in een online omgeving gingen 
onder begeleiding van door LOKAAL getrainde tafelvoorzitters, ruim 400 jongeren tussen 
de 13 en 23 jaar met elkaar in gesprek over onderwerpen als onderwijs, mentale gezondheid, 
toekomstperspectief, woonsituatie en maatschappelijke ongelijkheid. 

De locaties Annabel, Albeda College, Het Gemaal op Zuid, Islemunda podium van IJsselmonde, 
Bibliotheek Rotterdam, Rotterdamse Volksuniversiteit, Zadkine en ook de online 
gesprekkenruimtes, stonden via livestream-schermen met elkaar in verbinding. Vanuit Annabel 
gaf wethouder Barbara Kathmann de aftrap met de belofte: “Laat je stem horen, want die doet 
ertoe. Wij zullen luisteren!” 

Naast wethouder Kathmann, kwam ook Diederik Gommers langs om met de jongeren in gesprek 
te gaan. Hij vertelde in de talkshow van Young010 onder meer waarom je wel of niet moet 
vaccineren en had daarna een live-gesprek met tien jongeren over hun specifieke situatie.

Naast de gesprekken, was er op elke locatie een gevarieerd cultureel programma met 
verschillende live acts geprogrammeerd. Elke locatie had zijn eigen host. De acts pendelden 
voor het programma langs alle locaties. Om de impact van deze dag zichtbaar te maken, 
ondanks dat niet iedereen live aanwezig was op eenzelfde locatie, schakelden de hosts tijdens 
de plenaire programmaonderdelen live door naar de andere locaties. Zo stonden alle jongeren 
ondanks de covid19-maatregelen toch met elkaar in verbinding. 

Hosts: MCJR (Germaine), Mayra, Aloali, Lorenzo, Rajiv, Geoffrey, LouLou, Roxy en Houda. 

Acts: Tyler Koudijzer, Tomáš de Paauw en Timothy van Dijk van Spraakuhloos, Amira, KEES, DJ 
Divine, Bas van der Kruk, modeshow studenten Zadkine, IKBENWIJ, jeugdstadsdichter Vienne 
Lisa Haagoort.

Tijdens de gespreksrondes vonden er op de livestream via YouTube, twee talkshows plaats. Een 
gemaakt door Vers Beton en een gemaakt door Young010. 

“Laat je stem horen, want die doet 
ertoe. Wij zullen luisteren!” 
WETHOUDER BARBARA KATHMANN

4.2 HET GROOT JONGEREN DEBAT

Het Groot Jongerendebat Rotterdam (GJR) is hét debatevenement in Rotterdam voor leerlingen 
in het voortgezet onderwijs. In 2020 zou het GJR zijn 10-jarig jubileum vieren. Ook dit pakte 
anders uit wegens de maatregelen omtrent covid. De eerste twee fases van het GJR zijn wel in 
2020 uitgevoerd, alleen fase 3 en 4 worden naar de eerste helft van 2021 doorgeschoven. 

Fase 3 & 4: Vanuit elke school/klas wordt een debater gekozen die de grote debatfinale in 
het Stadhuis mag spelen. Voorafgaand aan deze finale, krijgen deze leerlingen een gedegen 
debattraining door een professionele trainer, waardoor de debater gedegen de strijd met elkaar 
aan kunnen gaan. De jury, bestaande uit raadsleden, prominenten Rotterdammers, bepaalt wie 
uiteindelijk de beste jonge debater van Rotterdam wordt. 

4.3

In september/oktober 2020 zijn er 
trainingen geweest om nieuwe jongeren 
(die vanuit hogescholen en universiteiten, 
politieke jongerenorganisaties en partijen 

geworven worden) voor te bereiden om op 
de Rotterdamse middelbare scholen de 
lessen (het spelen van het Politieke Spel) in 
de klassen te begeleiden. 

De opgeleide trainers gaan vervolgens 
naar de deelnemende middelbare scholen. 
In een of meerdere klassen begeleiden 
zij het Politieke Spel. De leerlingen zijn 
grofweg tussen de 14 en 18 jaar oud en het 
niveau varieert van vmbo tot vwo. Door 
het spelen van het spel maken leerlingen 
op interactieve wijze kennis met ons 

politieke systeem. Ze vormen coalities, 
wegen aan de hand van verschillende 
maatschappelijke vraagstukken hun 
prioriteiten af en proberen de ander te 
overtuigen via debat.

In het najaar van 2020 is het Politieke Spel 
op 11 Rotterdamse scholen gespeeld. 

Vanuit elke school/klas wordt een debater 
gekozen die de grote debatfinale in 
het Stadhuis mag spelen. Voorafgaand 
aan deze finale, krijgen deze leerlingen 
een gedegen debattraining door een 
professionele trainer, waardoor de debater 

gedegen de strijd met elkaar aan kunnen 
gaan. De jury, bestaande uit raadsleden, 
prominenten Rotterdammers, bepaalt wie 
uiteindelijk de beste jonge debater van 
Rotterdam wordt.

FASE 1

Train de trainer

FASE 2

Het Politieke Spel 
in de klas

FASE 3 & 4

Debattraining 
en finale
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5 Ontwikkeling  
& advies
Stichting LOKAAL houdt zich naast de academie, debat & dialoog en 
jongeren, ook met (externe) projecten vanuit ontwikkeling & advies 
bezig. LOKAAL heeft de ambitie zich verder door te ontwikkelen tot 
een kennis en expertisecentrum van Rotterdam, waar lokale politiek, 
democratie en burgerschap de boventoon voeren. Een centrum dat in de 
toekomst steeds verder uitgebouwd kan worden. 

Voorbeelden van de (externe) projecten die in 2020 hebben plaatsgevonden:

De directeur van LOKAAL is in de maanden april en mei gastdocent communicatie (vier lessen) 
geweest aan de Academie van Bouwkunst in het kader van de studio Sweet Lake City waarin 
studenten onderzoek deden naar de klimaatopgave in verband met de veerkracht van Zoetermeer. 

  ACADEMIE VAN BOUWKUNST

  17 APRIL | 24 APRIL | 15 MEI | 29 MEI

De directeur van LOKAAL is gastdocent filosofie en levensbeschouwing aan de Fontys 
Hogeschool in Tilburg en heeft een gastcollege theorie en praktijk van de dialoog verzorgd.

 FONTYS HOGESCHOOL

 13 MEI

De directeur van LOKAAL was moderator van een podcast over ongedocumenteerden die op 
Wereld Vluchtelingendag werd uitgezonden.

 PAULUSKERK & THEATER ROTTERDAM

 20 JUNI

De directeur van LOKAAL heeft een Engelstalige lezing gehouden over dialoog in Rotterdam voor 
het NIMD (Het Nederlands Instituut voor Mulitparty Democracy in Den Haag.  

 NMID

 11 NOVEMBER

De directeur van LOKAAL heeft op uitnodiging van het Vlaamse ministerie van Buitenlandse 
zaken samen met Laurien Saraber en Piet Menu onder voorzitterschap van Wim Vandenbussche, 
zitting genomen in de visitatiecommissie van deBuren, het Vlaams-Nederlands huis voor 
cultuur en debat.

 DEBUREN, VLAAMS-NEDERLANDS HUIS VOOR CULTUUR EN DEBAT

 29 SEPTEMBER

De directeur van LOKAAL is gevraagd door de gebiedsmanager van Middelland om een   
co-creatie sessie te modereren met verschillende stakeholder en betrokkenen bij het project 
Mooi Mooier Middelland.

Doel van de sessie was om een gesprek te hebben hoe in een 2.0 versie van dit bestuurlijke 
experiment met bewonersparticipatie het begrip co-creatie betekenis en vorm zou moeten 
krijgen. Voorafgaand aan deze sessie is door LOKAAL responsief onderzoek gedaan naar de 
ervaringen van de betrokkenen. De sessie had op 19 maart 2020 plaats moeten vinden en is tot 
nader order uitgesteld vanwege corona, wel is het onderzoek reeds afgerond.

 MOOI MOOIER MIDDELLAND 

 1 DECEMBER

Ter voorbereiding op de Conferentie lokale democratie (30 januari 2021) zijn de 
gebiedsvertegenwoordigers die zich hebben aangemeld voor de conferentie, geïnterviewd 
teneinde een helder beeld te krijgen van hun concerns, claims en issues. Met deze methode 
worden concerns (negatieve bewering t.a.v. een onderwerp), claims (positieve bewering t.a.v. 
een onderwerp) en issues (een redelijke vraag over het onderwerp) verzameld om inzicht te 
krijgen in de beleving en ervaring van de betrokkenen bij het huidige bestuursmodel. 

Op deze manier is de input voor de conferentie verzameld en gestructureerd. Dit kan als basis 
dienen voor de inhoudelijke aanscherping van de opzet in de vorm van hoofd- en deelvragen.  

 GEMEENTE ROTTERDAM

 28 OKTOBER   

PODCAST PAULUSKERK & THEATER ROTTERDAM
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6 Organisatie
POLITIEK VER WEG? WELNEE!

Stichting LOKAAL Rotterdam is in 1994 opgericht door de Rotterdamse 
gemeenteraad met als doelstelling de afstand tussen Rotterdammers en 
de gemeentepolitiek te verkleinen en de relatie tussen de inwoners van 
Rotterdam en hun stadsbestuur te verbeteren.

LOKAAL is hét centrum voor democratie in Rotterdam. Dit vanuit de 
gedachte dat zeker in een stad als Rotterdam met de meest diverse 
bevolking van Nederland de lokale democratie permanent onderhouden 
dient te worden. Meer dan ooit is er behoefte aan skills en vaardigheden 
om in deze stad te kunnen leven met deze verschillen. 

LOKAAL gelooft in en staat voor een open en scherp gesprek met de stad, 
waarin de directe, levendige invloed zichtbaar is en de Rotterdamse 
democratie blijvend richting krijgt. Dat is de missie van LOKAAL. 
Onafhankelijkheid, neutraliteit, toegankelijkheid en nieuwsgierigheid 
zijn onze kernwaarden.

STICHTING BESTUUR

In 2019 heeft er in het bestuur van LOKAAL een aantal veranderingen in de bezetting 
plaatsgevonden, waardoor in 2020 een vast, stabiel en zeer betrokken bestuur van LOKAAL 
haar taken heeft kunnen uitvoeren. In 2020 is het bestuur zes keer bij elkaar gekomen voor 
vergadering. Ook is er een kennismaking geweest met het team van LOKAAL. Hierbij vertelde 
de medewerkers over hun werkzaamheden en gaf het bestuur aan met welke motivatie ze 
aan het werk gaan om LOKAAL steviger te positioneren bij de gemeente. Om LOKAAL goed 
te positioneren, te laten groeien en continuïteit te waarborgen, is het van belang dat de 
organisatie een financiële stabiliteit kent.  

6.1

De stichting kende in 2020 de volgende bestuursleden:

 → ERWIN VAN BRAAM - voorzitter (periode januari – december)

 → FREDERIQUE KREEFTENBERG - algemeen bestuurslid (periode januari – december)

 → SHARIDA NOORMOHAMED - algemeen bestuurslid (periode januari – december)

 → JAN SCHONK - penningmeester (periode januari – december)

 → JAN ANDRIES WOLTHUIS - algemeen bestuurslid (periode januari – december)

Het bestuur van LOKAAL is onbezoldigd. 

MEDEWERKERS EN FREELANCERS

Vaste medewerkers:

 → LIESBETH LEVY – directeur (periode januari – december, 32 uur)

 → ASTRID BOONSTOPPEL – communicatiemedewerker (periode januari – september, 32 uur)

 → ASMA EL FASSI – medewerker debat (periode januari - februari, 28 uur)

 → IVANA PILIPOVIC – procesbegeleider Young010 (januari - december, 24 uur)

 → HIDDE VISSER – algemeen medewerker (periode: januari – december, 16 uur)

 
Freelance inzet op kantoor LOKAAL:

 → SABINE MAERTENS – projectleider Jongerentop010 (januari – december) 

 → YOSHUA VAN DEN BROEK – assistent projectleider Jongerentop010 (september-december)

 → PAULINE OUWERKERK – communicatie & PR Jongerentop010 en Stichting LOKAAL 
(september – december) 

 
Daarnaast wordt er voor de cursussen en trainingen gewerkt met een vaste groep zzp’ers.  
Bij de beschrijving van de verschillende activiteiten staan de namen van de personen die in 2020 
trainingen en cursussen uitvoerden genoemd.

Daarnaast was er voor de Jongerentop010 een apart productieteam samengesteld voor de 
uitvoering van het project. 

 
Platforms: 
De directeur van LOKAAL is lid van de initiatiefgroep 14 mei en vaste gastdocent filosofie en 
levensbeschouwing aan de Fontys Hogeschool in Tilburg en als buitenpromovendus verbonden 
aan de Universiteit van Humanistiek in Utrecht.

6.2

“Het afgelopen jaar is voor iedereen een uitdaging geweest. Het bestuur is dan 
ook erg trots op LOKAAL dat zij de flexibiliteit heeft gehad om telkens in te 
spelen op alle veranderingen die er waren. Dat LOKAAL samen met Young010, 
ondanks covid, in staat is geweest volgens alle geldende maatregelen een 
Jongerentop010 te organiseren, laat de veerkracht van het team zien.” 

ERWIN VAN BRAAM, VOORZITTER BESTUUR LOKAAL
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LOKAAL ONLINE6.3

LOKAAL IN DE MEDIA6.4

TWITTER

2283 
2320 

VOLGERS

NIEUWSBRIEF

1286
1277 -9

ABBONNEES

FACEBOOK

1244
1286 +42

PAGINAVOLGERS

INSTAGRAM

–
160 

VOLGERS

LINKEDIN

–
278 

VOLGERS

+37

322
366 +44

352
724 +372

–
252 

Young010

OOK DE JONGERENTOP010 KWAM VOLOP IN DE MEDIA.  
EEN KLEINE GREEP VAN VERSCHILLENDE UITINGEN.
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BLACK LIVES MATTER

Het ongemakkelijke racisme gesprek
In de NRC sprak directeur Liesbeth Levy met schrijver Abdelkader Benali over  
hoe de samenleving met elkaar in gesprek kan blijven na de Black Lives Matter- 
demonstraties. Volgens beiden kan de Franse filosoof Levinas helpen dit 
ingewikkelde gesprek te voeren. 

NRC  25 MEI 2020 ELSJE JORRITSMA
LEES ARTIKEL 

AD 11 DECEMBER 2020  
ERNEST VAN DER KWAST  

LEES COLUMN 

HERDENKING 14 MEI 2020 

Hoe geven we Rotterdam haar geheugen 
terug?
Op de dag van de herdenking van het bombardement op Rotterdam, 14 mei 1940, 
werd er in 2020 voor het eerst thuis herdacht. LOKAAL directeur Liesbeth Levy, 
droeg tijdens het herdenkingsprogramma op RTV Rijnmond voor.

RTV RIJNMOND 14 MEI 2020 LIESBETH LEVY
LEES VOORDRACHT 

OPINIE010

Laat solidariteit wederkerig zijn
In aanloop naar de Jongerentop010 kwamen jongeren steeds vaker negatief in het 
nieuws. Dit in tegenstrijd met de gesprekken die LOKAAL met Young010 voerden 
met de jongeren. Het fysieke sociale isolement kwam hard aan bij deze groep. Tijd 
voor een coronabeleid voor jongeren. 

NRC 15 OKTOBER 2020 LIESBETH LEVY
LEES ARTIKEL 

INTERVIEW

“Ieder van ons is verantwoordelijk voor 
het behoud van de democratie”
Filosoof en directeur van LOKAAL Liesbeth Levy promoveerde recent op haar 
onderzoek naar hoe het publieke debat in Rotterdam veranderde na de komst van 
Pim Fortuyn. Romy van Dijk sprak haar over dialoog in de stad – ook in tijden van het 
coronavirus en polarisatie.

VERS BETON  4 NOVEMBER 2020 ROMY VAN DIJK
LEES INTERVIEW 

STADSKRANT ROTTERDAM OKTOBER 

LEES ARTIKEL 

NRC 1 OKTOBER 2020

LEES ARTIKEL 

NPO1 OMROEP MAX 17 DEC 
AANDACHT VOOR ELKAAR

BEKIJK ITEM 

OPEN ROTTERDAM 11 DEC 
LIVE VERSLAG

BEKIJK ITEM BEKIJK ITEM 

NPO RADIO 1 10 DEC  
MET HET OOG OP MORGEN

BEKIJK ITEM 

NPO2 9 OKT DE NIEUWE MAAN

BEKIJK ITEM 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/25/het-ongemakkelijke-racisme-gesprek-a4003953
https://www.ad.nl/rotterdam/ik-word-40-mijn-fitnessleeftijd-is-20-maar-zou-ik-nog-jong-willen-zijn-in-deze-tijd~a3c44052/
https://lokaal.org/hoe-geven-we-rotterdam-haar-geheugen-terug/
https://lokaal.org/hoe-geven-we-rotterdam-haar-geheugen-terug/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/15/laat-solidariteit-wederkerig-zijn-a4016010
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/15/laat-solidariteit-wederkerig-zijn-a4016010
https://versbeton.nl/2020/11/liesbeth-levy-ieder-van-ons-is-verantwoordelijkheid-voor-het-behoud-van-de-democratie/
https://versbeton.nl/2020/11/liesbeth-levy-ieder-van-ons-is-verantwoordelijkheid-voor-het-behoud-van-de-democratie/
https://archief12.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20201004085415/http://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/stadskrant/Stadskrant_Rdam-wk39.pdf
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/01/jongerentop-over-de-impact-van-corona-op-hun-leven-a4014026
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/01/jongerentop-over-de-impact-van-corona-op-hun-leven-a4014026
https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/aandacht-voor-elkaar/aandacht-voor-elkaar/POW_04903279/
https://openrotterdam.nl/jongerentop010-in-gesprek-met-rotterdamse-jongeren-over-verschillende-themas/
https://www.nporadio1.nl/nos-met-het-oog-op-morgen/onderwerpen/69188-2020-12-10-hoe-worden-de-jongeren-van-nu-geen-verloren-generatie
https://denieuwemaan.ntr.nl/eenzaamheid-onder-jongeren-de-nieuwe-maan/
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