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DE ADVIEZEN

5 AVONDEN
5 LOCATIES
90 JONGEREN
1 VRAAG
WAT HEB JIJ NODIG OM BAAS TE WORDEN
VAN JOUW EIGEN TOEKOMST?
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Rotterdam.
Sterker door
jongeren.

TOEKOMSTPERSPECTIEF…
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 perspectief op de toekomst te
bieden. Hierdoor kunnen ze zich staande houden bij
de zorgen en problemen van vandaag.

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

MET DANK AAN
DE 90 JONGEREN DIE
HUN STEM LIETEN HOREN

ADVIES 1
INTEGRALE AANPAK
MET MAATWERK

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.

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
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beleid voor te schrijven. We willen namelijk een
passend toekomstperspectief bieden aan jongeren.

In 2020 gaven jongeren antwoord op de vraag

Met Rotterdamse Douwers, Pit010 IJsselmonde,

“wat hebben jongeren nodig om veerkrachtig de

Buurtwerk Oost, WMO Radar, Stichting SOL en

coronacrisis uit te komen?” Jongeren hebben een

Win 010 organiseerden we vijf avonden waar we

steunende omgeving nodig, ze missen toekomst

met jongeren in gesprek zijn gegaan over de vraag:

perspectief en praten graag mee over wat ze
nodig hebben en waarom. In een omgeving

Wat heb jij nodig om de baas te worden van jouw

die zij vertrouwen.

eigen toekomst?

Daarom is Young010 ondersteund door Stichting

Tijdens de On Tour avonden waren wethouders

LOKAAL on Tour gegaan en werkt zij samen met

Bokhove, Moti en Vermeij, beleidsmakers en afge

partners in de stad. Zodat we samen kunnen werken

vaardigden van Rotterdam Sterker door Jongeren

aan het toekomstperspectief van jongeren. En

aanwezig om mee te luisteren en suggesties mee

om jongeren een podium te geven om uit eigen

te nemen. Zo is verbinding gemaakt tussen jongeren

ervaring te vertellen wat zij nodig hebben.

en het voor hen soms nog “verre stadhuis”.

“IN MIJN OMGEVING
IS HET NOG STEEDS
MOEILIJK OM TE PRATEN
OVER MENTAAL WELZIJN.”

ADVIES 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.

SLA OPEN
VOOR DE ADVIEZEN

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

Als de afstand groter wordt tussen degenen die
beleid en (politieke) beslissingen maken en degenen
op wie dit van toepassing is, ontstaat er u
 iteindelijk
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.

“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.”

WAT HEB IK NODIG OM BAAS TE WORDEN
VAN MIJN EIGEN TOEKOMST?

Ga als politicus, bestuurder en beleids
maker in gesprek met jongeren op plekken
die aansluiten bij de leefwereld van
jongeren en bied hen de ruimte thema’s in
te brengen die voor hen van belang zijn.

Maatwerk door professionals of
getrainde vrijwilligers is de norm.
Betrouwbare en vertrouwde ondersteuning,
begeleiding en/of mentoring blijft mogelijk en
is gekoppeld aan een vertrouwde fysieke plek.

Faciliteer en ondersteun (jongeren)
organisaties, die fungeren als sleutel
figuren voor jongeren in hun wijk.

Meer off- en online plekken waar
jongeren met praktische vragen
terecht kunnen en/of praktische
vaardigheden en skills kunnen leren
die hen voorbereiden op de toekomst.

Aandacht voor de mentale
gezondheid van jongeren.

Zorg voor een adequate representatie
van jongeren in het proces van beleidsvorming, van agendasetting tot evaluatie.
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INTEGRALE AANPAK
MET MAATWERK

PARTNERS
ROTTERDAMSE DOUWERS | PIT010 IJSSELMONDE | BUURTWERK OOST | WMO RADAR | STICHTING SOL | WIN 010

Communiceer met jongeren in een taal die hen
aanspreekt, via middelen en kanalen die zij gebruiken.

ADVIES 2

ADVIES 1

Jongeren blijvend betrokken houden bij deze
integrale aanpak, van agendasetting tot evaluatie.

Ondersteun, faciliteer en stimuleer mogelijk
heden voor jongeren om hun burgerschap
en 21st century skills te ontwikkelen.

WERKEN AAN WEDERZIJDS VERTROUWEN
Rotterdam.
Sterker door
jongeren.

illustratie: Steef Offerhaus

De startpositie van individuele jongeren
is leidend voor het creëren van gelijke
kansen, met speciale aandacht voor
onderwijs, wonen, werken en mobiliteit.

Ondersteun mogelijkheden waarbij
jongeren zich actief kunnen
inzetten voor hun buurt of wijk.

