NIEUWSBRIEF
DE RECENTE ONTWIKKELINGEN VAN YOUNG010

OPROEP AAN ALLE ROTTERDAMSE JONGEREN!
Wij hebben jou nodig! Ben jij tussen de 13 en 23 jaar, woon jij in de gemeente Rotterdam en wil jij in
2021 de handen uit de mouwen steken voor de jongeren in onze stad? Wil jij de Rotterdamse
jongeren een stem geven en gehoord worden? Meld je dan nu aan voor Young010!

Wat is Young010?
Young010 is de jongerenadviesraad van de Gemeente Rotterdam met als doel: de stad leuker,
mooier en beter te maken voor jongeren! Young010 (de opvolger van de Rotterdamse
Jongerenraad) is sinds 2017 hét aanspreekpunt in Rotterdam als het gaat over jongerenzaken.
Young010 bestaat uit dertig Rotterdamse jongeren tussen de 13 en 23 jaar en adviseert het
stadsbestuur – gevraagd én ongevraagd – over wat er onder jongeren leeft en over wat zij
belangrijk vinden.

Hoe doe je dat?
Wees creatief! Vertel ons waarom jij je bij Young010 wilt aansluiten, waarom we jou nodig hebben
en/of wat jij wilt veranderen in de stad. Stuur jouw brief/video/presentatie/poster naar
young010@lokaal.org of meld je aan via Young010.com!

Instagram Live
Heb je vragen over het jongerencollectief of wil je een paar leden beter leren kennen? Doe dan
mee met onze livestream! Op 30 maart om 19:00 uur houden wij een live op @young010rotterdam.
Tijdens de Instagram Live beantwoorden wij al jouw vragen en wij gaan in gesprek met o.a. leden
van andere jongeren(advies)raden.

Young010 in 2020
Young010 heeft zich in 2020 op verschillende manieren voor de jongeren van Rotterdam ingezet,
met

de Jongerentop010 als hoogtepunt. Hier spraken honderden zich uit over de gevolgen van de

coronacrisis op hun leven en omgeving. In kleine groepen (offline en online) spraken zij elkaar over
thema’s als onderwijs, mentale gezondheid, woonsituatie, toekomstperspectief en
maatschappelijke (on)gelijkheid. De centrale vraag was wat zíj nodig hebben om veerkrachtig uit
de coronacrisis te komen.
Alle thema's zijn samengevoegd en uitgewerkt tot drie concrete adviezen over Onderwijs, Mentale
gezondheid en Toekomstperspectief. Deze is op 18 februari aan de gemeenteraad en het college
van Burgemeester en Wethouders overhandigd.

Wat brengt 2021?
Young010 zet zich het hele jaar in om jongeren van Noord, Zuid, Oost en West te spreken! Dit om
te weten waar jongeren tegenaan lopen en hoe zij van Rotterdam een betere stad willen maken.
Houd onze socials in de gaten voor de laatste ontwikkelingen! Mocht je nog vragen hebben, slide
in onze dm of stuur een mail naar info@lokaal.org!

Wil jij een verschil
maken in de stad met
Young010?

Meld je dan aan voor
5 april!

