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VOORWOORD
We leven in tijden waarin het niet makkelijk is om jongere te zijn.  

We staan klaar om aan het volwassen leven te beginnen, maar 

weten niet zeker wat de (nabije) toekomst ons brengt en welk 

perspectief we hebben. Ondertussen lezen we negatieve berichten 

over de huizenmarkt, gaan onze plekken voor ontspanning dicht, 

weten we niet zeker of we naar onze onderwijsinstelling kunnen en 

hebben we het mentaal zwaar. In een periode waarin we juist door 

ontmoetingen en ervaringen leren veerkrachtig en volwassen te 

worden, worden we hierin al bijna twee jaar beperkt. 

Om een perspectief op de toekomst te bieden, die aansluit bij de 

wensen en behoefte van jongeren is onze inspraak nodig. Daarom 

is Young010 on tour geweest in het najaar van 2021. Een tour 

waarin we op zoek gingen naar wat er voor jongeren nodig is om 

wél aan hun toekomst te kunnen bouwen.

Samen met de Rotterdamse Douwers, Pit010 IJsselmonde, 

Buurtwerk, WMO Radar, Stichting SOL en Win010 hebben we vijf 

avonden georganiseerd in Rotterdam Centrum, Zuid, Oost, West 

en Noord. Tijdens deze avonden hebben we met 90 jongeren 

gesproken over de vraag: Wat heb jij nodig om baas te worden van 

jouw toekomst?

Bedankt jongeren die hebben meegepraat en partners die deze 

avonden mogelijk hebben gemaakt. Bedankt artiesten en chefs 

die de avonden extra kleuren en geuren hebben gebracht. Zonder 

jullie allemaal waren deze avonden niet gelukt.

In deze publicatie zijn de opbrengsten en de twee adviezen 

opgenomen die het resultaat zijn van deze avonden. Net als vorig 

jaar zijn deze adviezen geen eindpunt maar aanknopingspunten 

om in gesprek te blijven met jongeren én met het stadsbestuur.  

Namens Young010, 

Nuno Gomes da Silva Neto, voorzitter Young010 

Tishana Morena Martijn, vice-voorzitter Young010 

Ivana Pilipović, secretaris Young010

Leden van Young010  
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TERUGBLIK  
Op 11 december 2020  zijn honderden jongeren 
tijdens de Jongerentop010 samengekomen om met 
elkaar in gesprek te gaan over de vraag: “Wat hebben 
jongeren nodig om veerkrachtig de corona crisis uit 
te komen?” Deze gesprekken vormen de basis voor 
de Speak Up! adviezen die op 18 februari 2021 door 
Young010 zijn  overhandigd aan burgemeester Aboutaleb. 
Young010 is trots dat die adviezen in de Herstelaanpak 
Rotterdam Sterker Door Jongeren zijn verwerkt en dat 
de adviesposters nog steeds terug te vinden zijn in 
verschillende fractiekamers op het stadhuis. 

In het proces naar de Jongerentop010 en 

de vele gesprekken die zijn gevoerd zijn er 

waardevolle lessen geleerd. Eén daarvan  

is dat jongeren veerkracht niet alleen 

 kunnen ontwikkelen: veerkracht is gelaagd 

en wordt opgebouwd vanuit een dragende 

en voeden de omgeving. Daarnaast vertel-

den jongeren dat ze perspectief missen: ze 

willen ergens naar vooruitkijken en hebben 

(praktische) handvatten nodig waarmee ze 

aan dat vooruitzicht, hun toekomst, kunnen 

werken. Bovenal merkten wij hoe belangrijk 

het is om jongeren ook in een voor hen 

vertrouwde omgeving op te zoeken.  

Een plek waar ze zich veilig voelen om hun 

verhaal te delen en hun stem te laten horen. 

In de Speak Up Publicatie van 2020 

 hebben we een belofte gedaan:

“We zijn nog niet klaar! Er is veel gezegd en 

besproken, daar moeten we vanaf nu in de 

praktijk mee aan de slag. Na het overhan-

digen van onze drie uitgebreide adviezen 

aan het stadsbestuur, blijven we in gesprek. 

Met jongeren én met het stadsbestuur.”
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HUIS VAN DE WIJK GROTE HAGEN

YOUNG010 ON TOUR
Uit die conclusies en beloften is Young010 

On Tour ontstaan met als uitgangspunten: 

1. creëer een omgeving die het 

 ontwikkelen van veerkracht versterkt; 

2. zoek uit wat nodig is om jongeren 

 perspectief te bieden om te bouwen 

aan hun toekomst;

3. ontmoet jongeren op plekken die hen 

vertrouwd zijn; en 

4. ga en blijf in gesprek met jongeren én 

het stadsbestuur.

Young010 heeft onder begeleiding 

van Stichting LOKAAL Rotterdam vijf 

 avonden georganiseerd in samenwerking 

met  jongeren- en welzijnsorganisaties: 

Rotterdamse Douwers, Pit010 IJsselmonde, 

Buurtwerk Oost, WMO Radar, Stichting 

SOL, Win010 en met Rotterdam Sterker 

door Jongeren als partner. Tijdens deze 

vijf avonden zijn we met ongeveer honderd 

jongeren in gesprek gegaan over de vraag: 

“WAT HEB JIJ NODIG OM DE BAAS 
TE WORDEN OVER JOUW EIGEN 
TOEKOMST?”

De On Tour avonden startten met een 

 gezamenlijke maaltijd om vervolgens de 

 verhalen van de jongeren in die wijk op 

te halen. Jonge lokale artiesten  sloten 

de avonden af met een  reflectie op wat 

er was besproken. Bij elke bijeenkomst 

sloten betrokken wethouders aan en 

waren afgevaardigden van Rotterdam 

Sterker Door Jongeren aanwezig om 

te luisteren en mee te praten. 

HUIS VAN DE WIJK POST WEST

BIERSTRAAT

HUIS VAN DE WIJK ZEVENKAMP

HUIS VAN DE WIJK DE BANIER

ROTTERDAMSE DOUWERS

PIT010

WMO RADAR

SOL

BUURTWERK OOST
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HOE ZIJN WE TE WERK GEGAAN?
Young010 is in gesprek gegaan met jongeren en met het 
stadsbestuur. Uit ons eigen netwerk en het netwerk van 
onze partners hebben we samenwerkingen opgezet met 
vijf betrouwbare partners uit de stad. De gesprekken 
hebben we vastgelegd in de vorm van notulen en in 
beeld. Tijdens de avond zijn foto’s gemaakt en heeft een 
videograaf een mooie compilatie gemaakt van de vijf 
avonden. Het uiteindelijke doel is en blijft het borgen van 
de stem van jongeren, zodat het opgenomen wordt in 
het beleid van de stad.

Partners in de stad

Om jongeren daadwerkelijk perspectief  

te bieden, werkten we samen met partijen 

en personen die zich ook voor jongeren 

inzetten. Zo willen wij (helpen) bouwen 

aan een basis en netwerk in de stad, van 

partijen die elkaar versterken en in de 

toekomst ook weten te vinden, met als 

doel: de positie van jongeren (blijvend) 

te verbeteren. Dankzij de partners zijn we 

met On Tour de wijken ingegaan om met 

jongeren in gesprek te gaan. De  partners 

bevonden zich al in een wijk en zijn via 

diverse mentorprogramma’s betrokken bij 

hun leefwereld.

Jongeren

Met in totaal 90 jongeren hebben we 

Young010 On Tour georganiseerd. De 

jongeren met wie we in gesprek gingen 

waren grotendeels bestaande bezoekers 

van de huizen van de wijk, mentees 

die begeleiding ontvangen, leden van 

(jongeren)raden en een aantal nieuwe 

gezichten die onze oproep hadden gezien. 

De jongste deelnemers waren 13 en de 

oudste 27, 34% meiden tegenover 66% 

jongens, en afkomstig uit de stadsdelen 

centrum, zuid, oost, west en noord. 

Rol gemeente Rotterdam 

Tijdens de avonden van On Tour waren 

wethouders Bokhove, Moti en Vermeij 

aanwezig om met jongeren in gesprek 

te gaan en de eerste opbrengsten 

van de avond in ontvangst te nemen. 

Daarnaast waren namens de herstel-

aanpak “Help jongeren de crisis door” 

(ook wel bekend als Rotterdam sterker 

door Jongeren) iedere avond minimaal 

twee afgevaardigden aanwezig om de 

acties en  suggesties die de jongeren 

delen mee te nemen of te beleggen bij 

de daarvoor verantwoordelijke afdeling. 

Op 17 november heeft Young010 de 

eerste aandachtspunten van Young010 

On Tour gedeeld tijdens de commissie 

Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport, waar 

de tussenrapportage van Rotterdam 

Sterker door Jongeren op de agenda 

stond. Ook wethouders Bokhove en Moti 

waren hierbij aanwezig. Young010 heeft 

de commissie gevraagd om weer terug 

te komen om de adviezen van On Tour 

te kunnen toelichten, na overhandiging 

aan de wethouder. Young010 wil graag 

in gesprek blijven met het gemeente-

bestuur om de positie van jongeren in 

Rotterdam blijvend te verbeteren. 

Peer to Peer gesprekken

Na een training gespreksleiding hebben 

Young010’ers de gesprekken op basis van 

de socratische dialoog methodiek gevoerd. 

We hebben aan de jongeren gevraagd 

om op basis van een voorbeeld uit hun 

 persoonlijke leven antwoord te geven op de 

vraag: ‘Wat heb jij nodig om baas te  worden 

van jouw eigen toekomst’? Op basis van 

hun persoonlijke ervaringen hebben we 

gesprekken gevoerd en werkten we toe 

naar concrete opbrengsten. De jongeren 

vertelden wat zij (praktisch) nodig hebben 

om aan hun toekomst te werken en onder-

bouwden dit met hun persoonlijke verhaal. 
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TOEKOMSTPERSPECTIEF BIEDEN…  
WAAROM EIGENLIJK?   
De coronacrisis is nog niet voorbij. We weten niet wanneer 
die ten einde is. Daarom is het belangrijk om aan de slag 
te gaan met wat er moet gebeuren om jongeren de kans te 
geven om veilig en gezond op te groeien. En hen per spectief 
op de toekomst te bieden. Hierdoor kunnen ze zich staande 
houden bij de zorgen en problemen van vandaag.

Jongeren zijn geholpen met een positief 

toekomstbeeld. Hierdoor kunnen ze zich 

staande houden bij de (redelijk grote) 

zorgen en problemen van vandaag. Mensen 

met een open en positief toekomstbeeld 

stellen namelijk makkelijker (nieuwe) 

doelen voor hun toekomst en zien sneller 

voldoende kansen en mogelijkheden om 

die te behalen. Maar over het algemeen 

hebben ze ook een betere gezondheid 

en kan het drugsmisbruik en criminaliteit 

voorkomen. Het begrip ‘toekomstperspec-

tief’ gaat erom dat een jongere zichzelf kan 

voorstellen in een toekomstige situatie en 

deze eigenlijk alvast te beleven. 

Door jongeren te vragen wat zij nodig 

hebben om de baas te worden van 

hun eigen toekomst, zijn we uitgegaan 

van wat jongeren op basis van (1) hun 

eigen verwachtingen van hun toekomst 

en (2) hun persoonlijke situatie op dit 

moment, denken nodig te hebben om 

hun  toekomstbeeld te bereiken of om hier 

naartoe te werken. We spraken dus niet 

met jongeren over ‘vage’ toekomstdoelen, 

zoals een “betere toekomst”, de gesprek-

ken gingen om hun levenservaringen en wat 

zij nodig hebben voor een betere toekomst. 



12

1 EEN VERTROUWDE PLEK  
MET VERTROUWDE PERSONEN

Wat al snel bleek tijdens de On Tour avonden was dat 
jongeren vertrouwen en ondersteu ning belangrijk vinden, 
iemand die betrokken en volhardend is en de jongeren het 
gevoel geeft er echt voor hen te zijn. 

Je ergens vertrouwd en veilig voelen ligt 

aan de personen die daar zijn, maar is ook 

een plek-gebonden emotie. Een vangnet, 

een buurthuis, een community, het zijn alle-

maal termen die telkens voorbijkwamen 

om aan te geven dat jongeren een plek 

willen die hen bekend is, veilig voelt en waar 

zij het gevoel hebben zomaar naar binnen 

te kunnen wandelen en welkom zijn. 

Zoals we merkten tijdens de avond bij de 

Rotterdamse Douwers, waar de aanwezige 

jongeren elkaar maar ook Young010’ers 

vroegen “Hey, ben jij ook een Douwer?”.

De locaties van de On Tour avonden 

 worden door jongeren gezien als een plek 

waar ze een “netwerk” kunnen bouwen en 

kunnen verbinden met andere jongeren. 

Waar ze van elkaars successen kunnen 

leren en elkaar kunnen helpen. 

“IK MIS STEUN VAN FAMILIE OP 
BEPAALDE MOMENTEN IN MIJN 
LEVEN. EN DAN KRIJG IK STEUN 
VAN PIT010, DAAR KAN IK MIJN 
EI KWIJT. GEWOON OMDAT ER 
IEMAND IS DIE HOORT WAT JE ZEGT, 
EEN MAATSCHAPPELIJK WERKER 
OM JE HART BIJ TE LUCHTEN.”

“DE LIEFDE, AANDACHT EN 
VERTROUWDE OMGEVING BIJ 
BUURTHUIS WENK ZORGDE  ER VOOR DAT 
DE JONGEREN TERUG KWAMEN. WENK 
HIELP DE JONGEREN MET HUISWERK EN 
GING MET ZE OP PAD DOOR MIDDEL VAN 
VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN.”

“IK MIS DE BUURTHUIZEN.  
EEN  BUURTHUIS IS BELANGRIJK,  

IK DENK DAT HANGJONGEREN 
JUIST ONTSTONDEN TOEN ER GEEN 

BUURTHUIZEN MEER WAREN,  
MENSEN GINGEN TOEN VEEL OVER 

ONS KLAGEN. BIJ HET HUIS VAN  
DE WIJK KOMEN OOK OUDEREN  

EN ER IS VAAK EEN LIMIET OP  
HOE LANG JONGEREN KUNNEN 

CHILLEN IN HET HUIS.”
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Anderzijds horen we van jongeren een 

aan  eenschakeling van problemen die 

niet (juist) worden gesignaleerd of pro-

blemen die niet eenduidig passen binnen 

de huidige regelin gen en voorwaarden. 

Het leidt ertoe dat jon geren niet de hulp 

krijgen die ze nodig heb ben en gebaat 

zijn bij intensievere begeleiding. 

We spraken met jongeren die te maken 

hebben met schulden of zelfs criminaliteit,  

die een studie niet kunnen afmaken of 

een baan vinden. Jongeren die willen 

werken, maar dan hun recht op een uit-

kering verliezen, terwijl het (bij)baantje 

de kosten niet dekt. De combinatie van 

problemen maakt dat huidige  regelingen 

en procedures deze  jon geren eerder 

tegenwerken dan dat het ze verder helpt. 

Het is dus belangrijk dat er tijd en ruimte 

is om te signaleren of er achter de vraag 

meer speelt zodat de jongeren een juiste 

begeleiding en ondersteuning krijgen. 

“IK HEB HET NODIG DAT IK  GEHOLPEN 
WORD OM ZELFREDZAAM TE WORDEN. 

BIJVOORBEELD DOOR WORKSHOPS 
VAN VERSCHILLENDE MENSEN ZODAT 

ZIJ JONGEREN KUNNEN INFORMEREN 
HOE DE MAATSCHAPPIJ ECHT IN 

ELKAAR ZIT.”

“MEER STEUN EN PERSOONLIJKE 
BEGELEIDING BIJ PRAKTISCHE ZAKEN 
ZOALS EEN WONING  VINDEN, MAAR 
OOK BIJ HET ONTDEKKEN WAT JE 
LEUK VINDT EN WAT BIJ JE PAST.”

2 PASSENDE VOORLICHTING, BEGELEIDING  
 EN ONDERSTEUNING VANUIT EEN 
 VERTROUWDE EN BETROUWBARE BRON

Jongeren, in wat voor positie dan ook, zijn de wereld om 
zich heen aan het ontdekken. Daarnaast ontdekken ze of 
en hoe ze zelfredzaam kunnen zijn. Jongeren kunnen dit 
niet alleen. Bepaalde vragen of problemen kunnen ze met 
hun ouders of verzorgers bespreken, maar niet iedereen 
heeft die mogelijkheid. 

Wat we zien is dat jongeren zoeken naar 

een vertrouwde bron om geholpen te 

worden en hun vragen te stellen. 

Verschillende jongeren gaven aan nog 

steeds niet te weten waar zij naartoe 

moeten als zij vragen of ondersteuning 

nodig hebben. We moeten hierbij in ons 

achterhoofd houden dat in die zoektocht 

naar een vertrouwde bron, jongeren ook op 

een verkeerde plek kunnen eindigen. Het is 

daarom des te belangrijker dat we jongeren 

helpen te zorgen dat de bron niet alleen 

vertrouwd is, maar ook betrouwbaar.

In sommige gevallen zijn het niet per se 

simpele vragen, maar ze zijn wel eenduidig: 

“hoe vraag ik een VOG aan? Hoe vraag ik 

zorgtoeslag aan? Wat zijn de gevolgen als 

ik leen bij DUO?” Maar het gaat ook om 

 vragen die groter zijn en meer tijd en aan-

dacht vragen. Enerzijds horen we van jon-

geren dat ze bepaalde vaardigheden nodig 

hebben om mee te kunnen draaien in de 

maatschappij en zoekend zijn naar bege-

leiding in hun persoonlijke ontwikkeling. 

“WIE BEN IK? WAT WIL IK 
 WORDEN? WAT WIL IK NOG 
VERDER  ONTWIKKELEN?  
WAAR BEGIN IK?” 

“IK ZOU GRAAG LEREN HOE  
IK STRUCTUUR KAN CREËREN IN 

MIJN LEVEN EN HOE IK MOET 
OMGAAN MET GELD.”
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Wonen

Jongeren geven aan dat er niet genoeg 

passende en betaalbare woonruimte voor 

hen is en onvoldoende voorlichting over  

en hulp bij het vinden van een geschikte 

woonplek. Een veilige en prettige woon-

situatie hoort bij het hebben van een 

stevige basis, en geeft (mentale) rust  

en ruimte om over bijvoorbeeld de 

toekomst na te kunnen denken.

“IN FEBRUARI STOND IK OP 
STRAAT. IK MOEST INEENS ZELF 
BEKIJKEN HOE IK EEN WONING 
GING KRIJGEN. ALS JE OP EEN 

LANGE WACHTLIJST STAAT, MOET 
JE ELKE KEER NAAR  ANDERE 

 ANTIKRAAK WONINGEN.”

“IK BEN AL VIJF JAAR OP ZOEK NAAR 
EEN WONING. WONINGEN ZIJN 
ONBETAALBAAR EN DE WACHTLIJSTEN 
ZIJN LANG. IK HEB AL DRIE TIJDELIJKE 
WONINGEN GEHAD EN BEN MOMENTEEL 
SINGLE, WAT HET NOG MOEILIJKER 
MAAKT OM IETS TE VINDEN. JA, VAN 
VIJF JAAR GEEN VASTE WONING 
WORD JE NIET GELUKKIG.”

3  
GELIJKE KANSEN

Kansenongelijkheid komt voor wanneer jongeren die 
wonen in dezelfde samenleving niet in dezelfde mate 
toegang hebben tot dezelfde kansen om zichzelf te 
 ontwikkelen.  Er zijn verschillende onderwerpen waar  
dit op kan spelen. Tijdens de avonden van On Tour kwam 
dit thema in vier onderwerpen herhaaldelijk naar boven.

Werken

Het viel op dat discriminatie nog steeds 

een grote rol speelt bij het vinden van  

een baan. Zo hoorden we van één  

van de jongeren dat hij niet zijn eigen 

(Marokkaanse) naam aan de telefoon 

mocht gebruiken, maar dat hij zichzelf 

“Joost” moest noemen. 

Daarnaast weten veel jongeren niet wat  

hun mogelijkheden zijn om aan werk te 

komen of hoe ze dit moeten aanpakken. 

Ook daarvoor zou de onder punt twee 

genoemde passende begeleiding een 

uitkomst kunnen bieden. Opvallend tijdens 

de On Tour avonden was ook het signaal 

dat jongeren van 14 jaar graag een 

bij baantje willen maar hier niet aan 

kunnen komen of alleen werken in de 

supermarkt als optie kennen/krijgen. 

“ALS JE 14 BENT IS HET MOEILIJK 
OM AAN WERK TE KOMEN, TERWIJL 
HET WEL MAG. MAAK ANDERE 
WERKPLEKKEN VOOR DIE JONGEREN, 
BIJVOORBEELD IN DE BUURTHUIZEN OF 
BIJ EEN HUISWERKKLAS. ZO KUNNEN 
WE AL ERVARING OPDOEN.”

“IK VOEL DAT IK MEER MOET STRIJDEN 
OM EEN EERLIJKE KANS TE KRIJGEN. 
ALS JE SOLLICITEERT DAN DUURT HET 
VEEL LANGER VOORDAT JE WORDT 
AANGENOMEN DAN IEMAND ANDERS.”

“‘ALS JIJ JE EIGEN NAAM GEBRUIKT, 
KAN JE GEEN BAAN KRIJGEN’ DAT 

WERD TEGEN MIJ GEZEGD.”
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4 MENTALE  
GEZONDHEID 

De jongeren gaven herhaaldelijk aan dat ze 

zowel meer professionele psychologische 

hulp nodig hebben als mogelijkheden om 

(laagdrempelig) in gesprek te gaan over wat 

er bij hen speelt. Jongeren ervaren door de 

duur van de crisis een opgebouwde achter-

stand die vervolgens voor een opbouw van 

stress zorgt. Ook ervaren ze een taboe op 

het bespreken van mentale klachten. In 

sommige gevallen durven jongeren zich  

niet uit te spreken, omdat ze bang zijn dat 

anderen erachter komen en over hen zullen 

oordelen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om als 

eenling uit de klas geplukt te worden en op 

die manier bestempeld te worden als 

iemand die problemen heeft. Daarnaast 

geven jongeren aan behoefte te hebben 

aan een (fysieke) uitlaatklep, ofwel een  

plek waar ze kunnen (buiten) bewegen 

zoals sporten.

“EEN MAAND GELEDEN HEB IK WEER 
EEN BURN-OUT GEHAD EN IK HEB HELE 
GROTE ACHTERSTANDEN. IK WIL DIE 
ACHTERSTAND INHALEN MAAR WORDT 
DAAR NIET IN GEHOLPEN. IK HEB AL 
ZO VEEL ACHTERSTAND DAT IK HET 
ZELF NIET UIT KAN VOGELEN. EN DAN 
NOG ALLE DRUK VAN CORONA DAAR 
OMHEEN EN ALLES WAT GEREGELD 
MOET WORDEN.”

“IN MIJN OMGEVING IS HET NOG 
STEEDS MOEILIJK OM TE PRATEN 

OVER MENTAAL WELZIJN, THUIS, OP 
SCHOOL EN MET VRIENDENGROEPEN. 

IK ZOU GRAAG FOLDERREKKEN OP 
SCHOOL HEBBEN MET INFORMATIE 

OVER HULPINSTANTIES WAAR IK 
NAARTOE ZOU KUNNEN.” 

Onderwijs

Van verschillende jongeren kregen we te 

horen dat zij kampen met achterstanden 

door de manier waarop de maatregelen het 

lesgeven beïnvloeden. Jongeren geven aan 

meer begrip nodig te hebben voor het 

feit dat zij die achterstanden hebben.

De groep jongeren (13-14 jaar) die aanwezig 

waren, gaven ook aan dat ze ervaren dat de 

adviezen die zij meekrijgen in groep acht 

hen beperken in hun mogelijkheden op de 

middelbare school. Zo geven zij aan zich in  

een hokje geplaatst te voelen en dat het 

voor hen lastig is om af te wijken van het 

gegeven schooladvies. 

Mobiliteit

Jongeren gaven aan dat zij zich beperkt 

voelen in hun kansen, door hun mogelijk-

heden om zich te verplaatsen. Dit komt 

door een combinatie van afstand, kosten 

en het hebben van wel of geen rijbewijs. 

De mate van mobiliteit bepaalt mede waar 

de jongeren kunnen werken of naar school 

gaan. Zo gaven jongeren bijvoorbeeld aan 

dat het hebben van een rijbewijs voor een 

auto of scooter hun baankansen vergroot.

“AFGELOPEN JAAR WAS IK LAKS 
MET MIJN SCHOOLWERK (DOOR 
CORONA) EN IK HAD WEINIG 
STUDIEPUNTEN. MIJN TWEEDE 
STUDIEJAAR WAS ONLINE MAAR 
IK KREEG GEEN VRIJSTELLING OF 
COMPENSATIE. SCHOOL ONDERSCHAT 
DE IMPACT VAN  CORONA OP 
JONGEREN: STRUCTUUR, MOTIVATIE, 
MENTALE GEZONDHEID. BOOS 
OMDAT MENSEN ZO ONBEGRIPVOL 
ZIJN, HET IS DEMOTIVEREND DAT 
SCHOOL ONS NIET WIL HELPEN.”

“IK ZOU GRAAG GRATIS OV OF 
KORTING HEBBEN OP DE LIJN  

VAN THUIS NAAR SCHOOL.  
IK DENK DAT DE GARANTIE DAT WE 
GOEDKOPER KUNNEN REIZEN VAN 

HUIS NAAR SCHOOL ONS MEER 
VRIJHEID GEEFT BIJ DE KEUZE 

VOOR EEN MIDDELBARE SCHOOL.”
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5 VERTROUWEN IN DE DEMOCRATIE  
EN ERBIJ HOREN

Jongeren ervaren onzekerheid bij de vraagstukken die 
leven in de maatschappij. Dit heeft betrekking op de 
coronacrisis, maar ook op de wooncrisis, klimaatcrisis, 
een dreigende financiële crisis en over maatschappelijke 
ongelijkheid. De stevige meningen en de menings-
verschillen die zowel offline als online worden geuit,  
maakt dat ze makkelijk tegenover elkaar komen te staan. 

Waar gaan jongeren in deze onduidelijke  

en onzekere tijden dan naartoe met vragen 

en voor hulp? We gaven al aan dat een 

betrouwbare bron belangrijk is, maar dat is 

voor verschillende jongeren die wij spraken 

niet een overheidsinstantie of -instituut dat 

op afstand staat, zoals een jongeren loket  

of school. Het zijn ouders, broers, zussen, 

neven, nichten en hun beste vrienden. 

Tegelijkertijd zien we ook een hoopvolle 

beweging. Op avonden als Young010 

On Tour komen jongeren wel om hun 

stem te laten horen en ze geven aan 

behoefte hebben aan samenkomen met 

verschillende jongeren. Ze denken na 

over wat zij nodig hebben om de baas 

te worden van hun eigen toekomst. Het 

is belangrijk om hier ook daadwerkelijk 

iets mee te doen. Hoe zorgen we ervoor 

dat jongeren vertrouwen houden in 

de democratie en weten dat ze erbij 

horen en ertoe doen in de stad?

“IK VIND HET NIET ERG ALS 
IEMAND MIJ EEN BUITENLANDER 

NOEMT, OMDAT IK EEN ANDERE 
ACHTERGROND HEB. IK WOON 

HIER WEL IN NEDERLAND, MAAR 
IK BEN GEEN NEDERLANDER.”“DE OVERHEID IS DE BAAS 

EN WIJ KUNNEN ER WEINIG 
 TEGENIN BRENGEN.”

“ER ZJN VAAK VAN DIT SOORT 
GESPREKKEN GEWEEST EN ALS 
HET DAN NAAR DE GEMEENTE GAAT 
GEBEURT ER NIKS MEER MEE. 
DAARDOOR VERDWIJNT  
HET VERTROUWEN.”
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MET DANK AAN  
DE 90 JONGEREN DIE  

HUN STEM LIETEN HOREN 
de aanwezige wethouders 

JUDITH BOKHOVE, RICHARD MOTI 
en ROOS VERMEIJ 

en de locaties  
DE ROTTERDAMSE DOUWERS, 

HUIZEN VAN DE WIJK  
GROTE HAGEN,  

ZEVENKAMP,  
POST WEST  

en DE BANIER.

v
v
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AD
VIE

S 2 WERKEN AAN  
WEDERZIJDS VERTROUWEN

Als jongeren ervaren dat ze geen inspraak hebben op 

beleid en beslissingen die hun leven bepalen, zorgt dit voor 

een gevoel van onvrede. En sluimerende en onbesproken 

onvrede in de samenleving leidt tot een verdere toename 

van onvrede en mogelijk tot verzet. Soms zelfs tot opstand. 

Als de afstand groter wordt tussen degenen die beleid en 

(politieke) beslissingen maken en degenen op wie dit van 

toe  passing is, ontstaat er uiteindelijk geen match tussen 

geboden oplossingen en daadwerkelijke behoeften. 

Het is voor jongeren van belang actief betrokken te worden bij de 

vraagstukken die leven in de maatschappij. Zij willen meedenken, 

ze willen zich uitspreken, ze willen zich leren uit te spreken. Zij 

willen dit doen in een voor hen veilige en nabije omgeving.

Daarom adviseert Young010 te investeren in het vertrouwen  

in de democratie onder jongeren. 

Ga als politicus, bestuurder en  

beleids maker in gesprek met jongeren 

op plekken die aansluiten bij de leef-

wereld van jongeren en bied hen de 

ruimte thema’s in te brengen die voor 

hen van belang zijn;

Faciliteer en ondersteun (jongeren)-

organisaties, die fungeren als sleutel-

figuren voor jongeren in hun wijk;

Zorg voor adequate representatie  

van jongeren in het proces van   

beleids vorming, van agendasetting  

tot evaluatie;

Ondersteun mogelijkheden waarbij 

jongeren zich actief kunnen inzetten 

voor hun buurt of wijk;

Ondersteun, faciliteer en stimuleer 

mogelijkheden voor jongeren om hun 

burgerschap en 21st century skills te 

ontwikkelen;

Communiceer met jongeren in een taal 

die hen aanspreekt, via middelen en 

kanalen die zij gebruiken. 

AD
VIE

S 1 INTEGRALE AANPAK  
MET MAATWERK 

Het bieden van toekomstperspectief aan jongeren is iets 

dat we een complex probleem kunnen noemen. De impact/

oplossing moet er op korte termijn zijn, het raakt meerdere 

beleidsterreinen, de doelgroep ‘jongeren’ is eigenlijk veel 

breder en diffuser dan dat ene woord impliceert. En, als we 

inzoomen, blijkt wat jongeren nodig hebben niet over een kam 

te scheren is. Dit maakt het onmogelijk om één onderwerp 

te kiezen en daar beleid voor te schrijven. We willen namelijk 

een passend toekomstperspectief bieden aan jongeren.

Daarom adviseert Young010 het ontwikkelen van een blijvende 

integrale aanpak die het toekomstperspectief van jongeren 

bevordert. Een aanpak waarin:  

Maatwerk door professionals of 

getrainde vrijwilligers de norm is;

Betrouwbare en vertrouwde onder-

steuning, begeleiding en/of mentor-

schap mogelijk blijft en gekoppeld is 

aan een vertrouwde fysieke plek;

Aandacht is voor de mentale 

gezondheid van jongeren;

Er meer off- en online plekken ontstaan 

waar jongeren met praktische vragen 

terecht kunnen en/of praktische 

vaardigheden en skills kunnen leren die 

hen voorbereiden op de toekomst.

De startpositie van individuele 

jongeren leidend is voor het creëren 

van gelijke kansen, met speciale 

aandacht voor onderwijs, wonen, 

werken en mobiliteit;

Jongeren blijvend betrokken zijn 

bij deze integrale aanpak, van 

agendasetting tot evaluatie. 

DE ADVIEZEN  
ZIJN BESCHIKBAAR  
ALS POSTER. HANDIG  
VOOR OP KANTOOR. 

VRAAG ’M AAN VIA 
YOUNG010@LOKAAL.ORG
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YOUNG010’ERS, 
BEDANKT VOOR 
JULLIE INZET!
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GEREALISEERD DOOR

Rotterdam.
Sterker door
jongeren.

IN SAMENWERKING MET

MET DANK AAN 
De 90 jongeren die erbij waren en hun stem 

lieten horen: Abdallah, Adam, Adam, Adilson, 

Ahmed, Alem, Alvina, Amal, Amir, Arno, Asma, 

Ayman, Ayman, Ayoub,  Bilal, Casper, Chayenna, 

Chayenne, Cynthia, Damian, Dano, Davide, Dennis, 

Diliyan, Edanur, Elvir, Esther, Felix, Frenshinaiska, 

Gormah, Hamza, Hicham, Ibrahim, Ibrahim, 

Ileida, Ilias, Jamiro, Janet, Jeffrey, Jeremiah, 

Johnathan, Kay-Nessim, Kency, Kevin, Kevin, 

Keylen, Laura, Lisa, Lotus, Mandy, Maria, Mejdin, 

Meliange, Melissa, Min, Mohamed, Mohammed 

Reda, Mohanad, Mustafa, Muzamil, Nadir, Najlae, 

Nuno, Oliver, Paulien, Pawel, Pinar, Qusay, Rachel, 

Ravi, Rayhana, Rihem, Robby, Sami, Sami, Sarah, 

Shantel, Sila, Soudhier, Suus, Tishana, Tom, Tyas, 

Tyrohne, Wouter, Yassir, Yassir en Youssef.

Onze partners: Rotterdamse Douwers, Pit010 

IJsselmonde, Buurtwerk Oost, WMO Radar, 

Stichting SOL en Win 010.

De aanwezige wethouders: Judith Bokhove, 

Richard Moti en Roos Vermeij

De jongeren die de avonden met hun talen-

ten hebben afgesloten: Steef Offerhaus, Clark 

Hiwat, Lewy, Ruwhel Emers, Jethro Minheere, Jorn 

Ambaum en Cult North. 

De chefs die voor het heerlijke eten hebben 

gezorgd: Rachel, Davidson, Annelene,  

Miriam (Tafel van Zeven) en Abdoellakhan. 
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STICHTING LOKAAL ROTTERDAM & YOUNG010  

Het Industriegebouw  

Goudsesingel 96 

3011 KD Rotterdam 

010 443 30 60 | info@lokaal.org 

young010.com | lokaal.org

 @young010rotterdam  

 @LOKAALROTTERDAM

Stichting LOKAAL is het centrum voor democratie 

in Rotterdam en ondersteunt Young010. Young010 

is dé jongerenadviesraad van Rotterdam die 

gevraagde en ongevraagde adviezen geeft aan de 

gemeenteraad van Rotterdam. Young010 heeft als 

doel de stad leuker, mooier en beter te maken voor 

jongeren. 

MET DEZE SUPERHANDIGE POSTER IN JE KANTOOR 
HEB JE DE ADVIEZEN ALTIJD BINNEN HANDBEREIK. 

VRAAG HEM AAN VIA YOUNG010@LOKAAL.ORG 
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II

WAT HEB JIJ NODIG OM BAAS TE 
WORDEN VAN JOUW EIGEN TOEKOMST?

5 AVONDEN

5 LOCATIES 

90 JONGEREN

1 VRAAG

YOUNG010 ON TOUR


