
Young010 in vogelvlucht 
Adviezen & podcast 

Hey! 


We waarderen het heel erg dat je Young010 vraagt om advies en ons ook weet te vinden. 
Vanuit de positie die Young010 heeft, een neutrale jongerenadviesraad die het stadsbestuur 
als geheel adviseert, kunnen wij niet ingaan op losse/individuele aanvragen en verzoeken 
die vanuit politieke partijen komen.


Dat neemt niet weg dat wij graag zien dat jongeren op de agenda blijven de komende vier 
jaar! Wat wij daarom graag doen, is het delen van de adviezen en de podcast die Young010 
heeft uitgebracht. 


Samen maken we de stad mooier, beter en leuker, voor en door jongeren!


Speak Up adviezen 

Als je hier klikt, kom je bij de Speak-Up adviezen van februari 2021. Het resultaat van 
gesprekken met honderden jongeren, in aanloop en tijdens de Jongerentop010 die is 
gehouden op 11 december 2020. We hebben toen jongeren de vraag gesteld “wat heb jij 
nodig om veerkrachtig uit de coronacrisis te komen?” De publicatie in de link is een 
antwoord op die vraag met speciale aandacht voor mentale gezondheid, onderwijs en 
toekomstperspectief. 


De Jongerentop010 is georganiseerd op initiatief door Stichting LOKAAL Rotterdam in 
samenwerking met Young010 en de griffie van de gemeenteraad Rotterdam.


Young010 on Tour: de adviezen 

Als je hier klikt, kom je bij de On Tour adviezen van december 2021. 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 bijna honderd jongeren in 
gesprek gegaan over de vraag “wat heb jij nodig om baas te worden over jouw eigen 
toekomst?” 


De adviezen vragen aandacht voor een integrale aanpak voor jongeren met maatwerk en het 
werken aan wederzijds vertrouwen.


https://lokaal.org/wp-content/uploads/2021/03/JT010-De-adviezen_klein.pdf
https://lokaal.org/wp-content/uploads/2022/01/LOKAAL-Y010_ontour-publicatie-def.pdf


Adviezen 

Via deze link kom je op de website van Young010, waar ook onze andere adviezen te vinden 
zijn. Onder andere over kansenongelijkheid in het onderwijs en de rol van mentoring daarin. 


Young010 de Podcast 

Wij vinden het belangrijk om de kennis die wij ontwikkelen en opdoen zoveel mogelijk te 
delen en te borgen. En om ervoor te zorgen dat de stem van jongeren ook op een andere 
manier een podium krijgt. 


Om die reden hebben wij een vijfdelige podcastreeks gemaakt waar wij ingaan op vijf 
belangrijke thema’s. Thema’s waarvan wij, op basis van onze adviezen, vinden dat zij 
sowieso een plek verdienen in het nieuwe coalitieakkoord. Daarom wordt in aanloop naar de 
verkiezingen van 2022 wekelijks een podcast gelanceerd. 


De thema’s die wij verkennen zijn: jongerenparticipatie, mentale gezondheid, onderwijs, 
wonen en werken. 


De podcast is o.a. te beluisteren via Spotify, Apple Podcast en Google Podcast. 


Klik, deel, volg, abonneer, volg!


Groeten,


Young010


Powered by Stichting LOKAAL Rotterdam


www.young010.com


Volg ons via instagram om op de hoogte te blijven: @young010rotterdam


https://www.young010.com/adviezen/
https://open.spotify.com/episode/4YilyQKslkCsv6XdF5Fq1B?si=ABfaq6hzTuOcjpEe6x_JfQ
https://podcasts.apple.com/nl/podcast/jongerenparticipatie/id1607508489?i=1000549275507
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy50cmFuc2lzdG9yLmZtL3lvdW5nMDEwLWRlLXBvZGNhc3Q
http://www.young010.com

