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"Wat hebben jongeren nodig om baas te worden van hun eigen 
toekomst?" 
Dit was de vraag die wij hebben gesteld aan jongeren tijdens onze 
On Tour Editie 2021. In samenwerking met Rotterdam sterker door 
Jongeren en maatschappelijke organisaties en welzijnspartijen 
(Rotterdamse Douwers, Win010, WMO Radar, Pit010, Buurtwerk, 
SOL) hebben wij 5 avonden georganiseerd waarop we met 
jongeren in gesprek gingen. Op basis van gesprekken met ruim 90 
jongeren hebben wij nieuwe adviezen geschreven. Dit advies 
hebben wij op 8 december 2021 aan Wethouder Bokhove (Jeugd) 
overhandigd. 
 

Zomer Tour langs de 
wethouders
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In de zomer hebben we kennis gemaakt met een 
aantal van de nieuwe wethouders! Met wethouders 
Achbar, Fouazi en Simons hebben we de o.a.  
Rotterdamse Jongerenagenda besproken. Van 
wethouder Simons kregen we het verzoek hem te 
adviseren over wat er speelt bij jongeren in 
Rozenburg. En dat hebben we gedaan! 

Op donderdag 16 juni hebben wij in samenwerking met 
de Bibliotheek Rotterdam en Quardin de allereerste 
Rotterdamse Jongerenagenda georganiseerd. Welke 
opgaven liggen er de komende vier jaar om Rotterdamse 
jongeren kansrijk te laten opgroeien? Met ruim 120 
jongeren, professionals, raadsleden en wetenschappers 
hebben we antwoord gegeven op deze vraag in de 
Centrale Bibliotheek. Inmiddels hebben we de RJA010 
overhandigd aan drie wethouders en de gemeenteraad 
tijdens commissie ZWCS op 14 september.

"Verbinden van jongeren, werkgevers en de gemeente d.m.v. een regisseur die
handelt vanuit de talenten en vragen van jongeren."
-Een van de adviezen van de Rotterdamse Jongerenagenda

On Tour
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“Ik zou graag leren hoe ik structuur kan creëren in mijn 
leven en hoe ik moet omgaan met geld.”

-Een jongere tijdens On Tour bij de Rotterdamse Douwers
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-Wat doe je naast Young010 nog meer?
'Naast Young010 heb ik een bijbaan als 

verkoopmedewerker, ook ben ik master 
student publiek management'

 
-Wat doe je graag in je vrije tijd?

'In mijn vrije tijd spreek ik het liefst af met 
vrienden'

 
-Wat heb je geleerd bij Young010 sinds 

dat je lid bent geworden?
'Ik heb geleerd over gespreksleiding en 
handige presentatievaardigheden. Ook 
heb ik geleerd wat voor grote invloed 

Young010/jongereninspraak kan hebben'
 

-Wat is een bijzonder moment dat je je 
herinnert van Young010?

'De Rotterdamse Jongerenagenda'
 

-Wat zou je graag nog willen doen of 
leren in het komende jaar?

'Ik kijk uit naar de komende On Tour en het 
organiseren van interne activiteiten met de 

andere leden van Young010!'
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In deze editie stelt 
Stefan Dostanic zich 

voor!

-Hoe oud ben je?
'21'

 
-Waar kom je vandaan en in 

welke wijk woon je 
momenteel?

'Ik kom uit Rotterdam-Zuid 
en ik woon momenteel in de 

Afrikaanderwijk'
 

-Sinds wanneer ben je lid 
van Young010?

'Ik ben lid sinds dit jaar mei'
 

-Waarom ben je lid 
geworden van Young010?

'Ik ben lid geworden om 
jongeren een stem te geven 
en kennis in de praktijk op te 

doen.'
 

-Bij welke werkgroepen van 
Young010 ben je actief en 

waarom?
'Ik ben actief bij interne 

relaties. Ook ben ik te vinden 
op de On-Tour avonden 

komende maand!'
 
 



Aanmelden voor On Tour? Stuur ons 
een DM!

Sign Up

De Rotterdamse Jongerenagenda is er! En 
daar stopt het niet. We blijven aan de slag 
om de stem van jongeren over te blijven 
brengen (tip: vind ons tijdens het 
stadmakerscongres op 4 november!) Wil jij 
op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?

In het najaar gaat Young010 weer On Tour in 
samenwerking met Wijk Aan Zet en 
verschillende partners in de wijk! We gaan in 
gesprek met jongeren in aanloop naar de 
wijkakkoorden: wat moet er volgens hen 
gebeuren om hun wijk mooier, beter en leuker 
te maken? 
 

Terugkoppeling 
wethouder Simons
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"Op school heb ik alleen geleerd dat je kauwgom niet op de grond mag gooien,
want dat duurt zoveel en zoveel jaar tot het vergaat, ik zou graag meer
aandacht willen voor duurzaamheid op school. "
 - Een jongere tijdens de eerste editie van de Rotterdamse Jongerenagenda 

On Tour 2022

WIJ GAAN LANGS DE WIJKEN: 
IJsselmonde, Agniesebuurt, Crooswijk, 

Hoogvliet, Oosterflank, Delfshaven

In samenwerking met de gemeente R'dam, Dia 
Rozenburg, Dorpsraad Rozenburg hadden we 
een mooie avond op 12 oktober met ruim 40 
jongeren. De uitkomsten van de avond hebben 
we gedeeld met wethouder Simons.
Halverwege december gaan we weer langs bij 
wethouder Simons! Dit keer om het te hebben 
over de uitkomsten van de komende 
#young010OnTour
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