
De jeugdwethouder is in opkomst. Meer 

gemeenten kiezen voor één wethouder  

die een integraal jeugdbeleid voert en  

die gaat over alle zaken die met jongeren 

te maken hebben: onderwijs, zorg, sport 

en cultuur. De wethouder bewerkstelligt 

dat diensten en instellingen beter gaan  

samenwerken. Inspirator voor velen is 

Steven van Eijck, commissaris voor Jeugd- 

en Jongerenbeleid en warm voorstander 

van jeugdwethouders in alle gemeenten. Sinds januari 2004 staat hij aan het roer van 

Operatie Jong, het project dat het kind weer centraal wil stellen in het jeugdbeleid en 

verkokering aanpakt. Drie van de vier grote steden hebben nu een jeugdwethouder, 

alleen Amsterdam niet.

‘Openbaar of bijzonder’
 met Adjiedj Bakas

Het VOS/ABB-congres op 16 november in 

stadion Galgenwaard zal veel weg heb-

ben van een vriendschappelijke oefen-

wedstrijd. Om in voetbaltermen te blijven: 

met gastspelers en een inventieve scheids-

rechter wordt het onderwerp ‘Identiteit en 

imago’ van alle kanten aangespeeld.

VOS/ABB-congres in stadion Galgenwaard

Openbaar of bijzonder, doet het er nog wat toe? Dat is de 
vraag die centraal staat op dit congres. Het blijkt immers 
dat ouders hun kinderen niet meer automatisch naar een 
school van een bepaalde richting sturen. Ze willen meer. Ze 
verwachten van de school een helder verhaal en kwaliteit. 
Positionering en imagobeleid worden voor scholen dus steeds 
belangrijker.  
VOS/ABB heeft drie gastsprekers uitgenodigd, die de aftrap 
doen. Zij geven ieder hun visie op identiteit en imago van 
scholen. Het zijn mensen met verschillende achtergronden, 
die het onderwerp kennen. Ze worden geïntroduceerd door 
Adjiedj Bakas, die zelf geldt als Nederlands belangrijkste 
trendwatcher.
De gastspelers zijn Matt van der Poel, partner van Fresh 
Forward, een adviesbureau voor strategische innovatie, 
de journalist en Amerika-specialist Willem Post en Paul 
Zoontjens, bijzonder hoogleraar onderwijsrecht aan de 
Universiteit van Tilburg.
In de rust (met lunch) is er ruimte voor de bezoekers om hun 
eigen situatie te bespreken met deskundigen. Ook kan eigen 
wervingsmateriaal worden getoetst, dus neem de folders en 
flyers van de school mee, kijk en vergelijk.

In de tweede helft komen de congresdeelnemers zelf aan de 
bal. In groepjes gaan de deelnemers aan de hand van de ver-
kregen informatie en tips én hun eigen praktijkervaringen, 
de school van de toekomst inrichten. 
In de nabeschouwing kijkt Adjiedj Bakas terug op de wed-
strijd, analyseert de gebruikte tactieken en trekt conclusies. 
Hoe zijn de scores nog te verbeteren?

Lucy Beker  

Opgeven voor congres en alv via www.deelnameregistratie.nl
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Adjiedj Bakas.

Algemene 

ledenvergadering
Voorafgaand aan het congres over identiteit en imago 
houdt VOS/ABB haar jaarlijkse algemene ledenvergadering 
(alv), waarvoor alle leden van harte zijn uitgenodigd.
De alv begint om halftien en duurt tot halfelf.  
Op de agenda staan onder meer de vaststelling van  
de contributie voor �007 en de bestuursstructuur van  
VOS/ABB. Leden kunnen de vergaderstukken en de  
agenda opvragen via www.vosabb.nl. 

’06-nummer bekend
 bij alle jongeren’

Jeugdwethouder in opkomst
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Tijdens de dag van de leerplicht vraagt wethouder Geluk van 
Rotterdam jongeren op straat waarom ze niet op school zijn.  
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Kamran Ullah, voormalig voorzitter Nationale Jeugdraad: 

‘Jongeren zijn issue geworden’
De grootste winst, vindt student bestuurskunde Kamran 
Ullah, is dat jongeren een ‘issue’ zijn geworden. De 
Nationale Jeugdraad voert een sterke lobby voor de jeugd-
wethouder en voor een ‘positieve passage over jongeren in 
elk gemeentelijk coalitieakkoord’. Drie van de vier grote  
steden hebben nu een jeugdwethouder. In Den Haag is na 
de laatste gemeenteraadsverkiezingen Sander Dekker wet-
houder geworden van onderwijs, jeugdzaken en sport. Een 
ideale portefeuille, volgens Ullah: “Als je kijkt naar sport, 
dan heeft dat ook voor tachtig procent met jongeren te 
maken. Jan Hamming heeft het in Tilburg extreem goed 
gedaan met zijn jonge ambassadeurs. Dekker heeft niet 
opnieuw het wiel willen uitvinden en had binnen vijftig 
dagen zijn plannen voor jonge ambassadeurs aan jonge-
ren voorgelegd.” Ullah vindt dat het wat jongeren betreft 
teveel over problemen gaat en te weinig over kansen. Het 

grootste deel van de jongeren wordt niet vertegenwoor-
digd. Dat zijn de jongeren die het goed doen. “Het is niet 
goed om in kamertjes dingen voor jongeren te bedenken.  
Je moet ze vragen wat ze zelf willen, ze laten meedoen  
en meedenken en eigen initiatief en jeugdparticipatie  
stimuleren. Als ze een project willen opstarten in een wijk, 
bijvoorbeeld een hangplek, en ze ‘nee’ krijgen te horen,  
is het maatschappelijk een afknapper als dat hun eerste 
ervaring is met de politiek. Het is op die leeftijd belangrijk 
om te weten bij wie je moet zijn. In Tilburg kennen alle 
jongeren wel een ambassadeur persoonlijk. De jeugdwet-
houder moet iemand zijn met een rugnummer. Zijn e-mail-
adres of 06-nummer moet bij alle jongeren bekend zijn. De 
volgende stap is een minister en een Kamercommissie voor 
Jeugdzaken. Dan kunnen de gemeenten er ook niet meer 
onderuit.”



Vier dingen wil de Rotterdamse CDA-wethouder voor Jeugd, 
Gezin en Onderwijs, Leonard Geluk, over vier jaar hebben 
bereikt. Rotterdam moet in �010 een kindvriendelijke stad 
zijn, kinderen die zorg nodig hebben moeten die snel en  
adequaat krijgen, geen jongere mag meer tussen wal en 
schip vallen, dus allemaal op school of aan het werk, en  
ieder kind krijgt goed, hoogwaardig onderwijs.
“Wat dat laatste betreft willen we ervoor zorgen dat kinde-
ren in het kader van de brede school ook echt zes uur in de 
week extra activiteiten krijgen. We willen daar een aantal 
scholen voor faciliteren. Rotterdamse kinderen hebben recht 
op meer uren. Veel uren gaan hier op aan rekenen en taal, 
maar er moet ook tijd zijn voor activiteiten als muziek en 
knutselen. Dus om recht te doen aan hun talenten, hebben 
ze meer uren nodig. Dat begint al op tweejarige leeftijd, in 
de voorschoolse opvang.”
De buurten moeten kindvriendelijker. “Daar kunnen ouders 
hun kinderen met een gerust hart laten opgroeien. Dat zijn 
de mensen die nu de stad verlaten. Niet met een probleem-
gerichte benadering, maar door de wijken aantrekkelijker te 
maken.”
In de eerste honderd dagen van het nieuwe college werd  
duizend jongeren gevraagd hun mening te geven over de 
stad en wat er in Rotterdam moet verbeteren. De uitkom-
sten worden verwerkt in een Agenda voor de Jeugd. Op het 

Wethouder Klaas Tigelaar (ChristenUnie) van Alphen aan den Rijn:

‘Investeren in samenwerken’
Klaas Tigelaar is in Alphen aan den Rijn bezig aan zijn twee-
de termijn als jeugdwethouder. “Vooruitlopend op Operatie 
Jong hebben wij in de vorige collegeperiode een integraal 
jeugdbeleid opgesteld, dat sterk is gericht op preventie. 
Daarin is alles bij elkaar gebracht dat te maken heeft met de 
leeftijd van 0 tot ��: schooluitval, zorg, jeugdhulpverlening, 
maar ook sport en bewegen en gezond gedrag. Het laatste 
jaar zijn we vooral bezig geweest met de jeugdhulpverle-
ning. We willen clusters van voorzieningen. Net voor de 
zomer hebben we daar een intentieverklaring voor gete-
kend, ondanks dat de jeugdzorg onder de provincie valt.”
Er is de afgelopen jaren al veel bereikt volgens Tigelaar. De 
jeugdwerkloosheid is door goede afspraken met onderwijs 
en bedrijfsleven fors gedaald en ligt op minder dan de helft 
van het landelijk gemiddelde. Ook rond vrije tijd en bewe-
gen is veel geïnvesteerd in goede voorzieningen. Wat zou 
Tigelaar adviseren aan gemeenten die nu beginnen met een 
integraal jeugdbeleid? “Investeren in samenwerking. Niet 
van bovenaf de zaak aansturen, dan kom je alleen maar 

barrières tegen in de regelgeving en in de instellingen zelf. 
Samenwerking van onderaf, van de hulpverleners zelf.  
Daar kom je ontzettend ver mee.”
“Wij zijn bij de gemeente eerst intern begonnen alle men-
sen bij elkaar te zetten die iets met jeugd te maken hadden. 
Daar zaten veertig ambtenaren die van elkaar niet wisten 
wat ze deden. Daar begint het al. Bij de instellingen merk 
je hetzelfde. Ze hebben allemaal een eigen route in de hulp-
verlening. Dat wilden we doorbroken hebben, bij onszelf  
en binnen de instellingen. Hetzelfde als Operatie Jong, maar 
dan lokaal.”

Hoe betrekt Tigelaar jongeren zelf bij zijn jeugdbeleid? 
“We hebben een jeugdraad, die adviseert en die zelf andere 
jongeren kan bereiken. We willen ook veel gaan doen op 
deelterreinen waar jongeren zich bewegen. Het eerste bur-
gerinitiatief kwam van jongeren voor uitbreiding van het 
skatepark. Ze hadden daarvoor ook al zelf de mogelijkheden 
voor subsidie onderzocht.”

Wat wilt u over vier jaar hebben bereikt? “Dat alle jongeren 
in Utrecht een even grote kans hebben om mee te doen in 
de maatschappij. Dat jongeren met open armen worden 
ontvangen, maar er ook iets voor terugdoen, bijvoorbeeld 
als vrijwilliger werken in het buurthuis waar ze een budget 
voor hebben gekregen. Dus echt meedoen aan beide kan-
ten.” Rinda den Besten is sinds eind april wethouder voor 

Wethouder Rinda den Besten (PvdA) van Utrecht:

‘Van beide kanten’
Jeugd, Onderwijs en Volksgezondheid in Utrecht. Wat 
gaat ze als eerste doen? “Zorgen voor een integrale 
aanpak. Er wordt langs elkaar heen gewerkt en din-
gen worden dubbel gedaan.” Den Besten heeft nu 
alles op het gebied van zorg en onderwijs onder zich, 
en wil harde afspraken maken op het gebied van cul-
tuur, sport, welzijn en openbare ruimte. Een integraal 
beleid kan helpen voorkomen dat het later misgaat. 
“Het maakt in een mensenleven zoveel uit als je er 
zo vroeg mogelijk bij bent. Alle jongeren in Utrecht 
moeten op school zitten of aan het werk zijn.”
Je mag jongeren zelf ook verantwoordelijk stellen. 
“Initiatieven worden in Utrecht beloond, bijvoorbeeld 
met een budget. Participatie hebben we in de vorm 
van een kinderraad en een jongerenraad. Zo kunnen 
ze leren wat democratie is. Bijna een derde van de 
inwoners van Utrecht is jonger dan �� jaar. Er is veel 
talent in onze stad. We moeten zorgen dat die talen-
ten worden benut. We gaan het leefbaarheidsbudget 
per wijk verhogen van ��0.000 euro naar een miljoen. 
Dat betekent dat alle wijken een miljoen euro krijgen 
voor eigen initiatieven, voor dingen die zij belang-

rijk vinden. Wij willen daar nadrukkelijk meer jongeren 
bij betrekken.” Het idee van jeugdambassadeurs, zoals in 
Tilburg, spreekt haar aan. “Dat zou in Utrecht ook werken, 
een brug tussen de gemeente en jongeren. Jongeren  
kunnen elkaar beter aanspreken en inspireren.” Haar  
06-nummer geeft ze niet, maar ze wil wel chat-sessies 
opzetten met gespreksgroepen.

Steven van Eijck, commissaris voor Jeugd- en Jongerenbeleid:

‘Kracht uit jongeren halen’
“De uitdaging is om 
kracht uit de jongeren te 
halen. Maar dan moet je 
de maatschappij wel aan-
trekkelijk voor ze maken. 
We moeten uit die nega-
tieve spiraal komen en 
goed met de jeugd pra-
ten.” Jeugdcommissaris 
Van Eijck is voorstander 
van jeugdbeleid op lokaal 
niveau. Wat verwacht hij 
van de jeugdwethouder? 
“De jeugdwethouder 
moet zorgen dat hij 
erover gaat, dat als het 
niet goed gaat met jon-
geren, hij daar integraal 
iets mee kan. Hij moet de 
verschillende diensten en 
instellingen de koppen  
bij elkaar kunnen laten 

steken, zodat die fysiek bij elkaar zitten en in de volle 
breedte over het kind praten. Zodat iedereen de achter-
gronden van het kind kent. Je moet de jeugdwethouder 
kunnen bellen en vragen: wat ga jij daaraan doen? Hij  
moet gemandateerde bevoegdheden hebben. Dat in  
de eerste plaats. In de tweede plaats zijn er nu te veel 
bestuurslagen. Wij hebben voorgesteld dat gemeenten 
worden gefaciliteerd om de eindverantwoordelijkheid te 
nemen. Als ze aan de voorwaarden voldoen, als ze ‘Jong-
proof’ zijn, kan de wethouder een andere regie voeren. In 
Utrecht en Rotterdam willen ze dat jongeren tot �7 jaar 
een baan hebben of een opleiding volgen. Daar kun je echt 
afspraken over maken met onderwijsinstellingen en bedrijfs-
leven, zodat het kind niet meer tussen wal en het schip valt. 
Ook de jeugdzorg moet weer naar de gemeente. Op termijn 
moet de provincie zich daaruit terugtrekken. Dat kan voor 
kleine gemeenten een grote slag worden, ook financieel.” 
Op lokaal gebied gebeurt er al heel veel, volgens Van Eijck. 
“Er zijn te veel initiatieven om op te noemen. Die moet je 
stimuleren. Maar het is moeilijk. In de oude structuur is veel 
versnipperd, ook op lokaal niveau.”

Wethouder Leonard Geluk (CDA) van Rotterdam:

‘Recht op meer onderwijs’
moment dat we Geluk 
spraken, waren ze op de 
helft. “Als stad liggen we 
goed bij jongeren. Maar 
wat activiteiten betreft 
zijn er wel wat witte vlek-
ken, voor de leeftijd van 
1� tot 18 en dan vooral 
voor meisjes. En er spelen 
natuurlijk de bekende 
punten als stageplekken 
en huisvesting. We hebben 
een jongerenraad, die als 
instituut een belangrijk 
overleg vormt, maar we 
zoeken jongeren ook op 
op straat. We spreken ze 
aan op de Lijnbaan. Ik 
heb zelf ook een aantal 
gesprekken gevoerd. In het 
kader van �009 Rotterdam 
Jongerenstad gaan we 
zoeken naar nieuwe vor-
men van overleg.”
        Luutje Niemantsverdriet
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Vier dingen wil de Rotterdamse CDA-wethouder voor Jeugd, 
Gezin en Onderwijs, Leonard Geluk, over vier jaar hebben 
bereikt. Rotterdam moet in �010 een kindvriendelijke stad 
zijn, kinderen die zorg nodig hebben moeten die snel en  
adequaat krijgen, geen jongere mag meer tussen wal en 
schip vallen, dus allemaal op school of aan het werk, en  
ieder kind krijgt goed, hoogwaardig onderwijs.
“Wat dat laatste betreft willen we ervoor zorgen dat kinde-
ren in het kader van de brede school ook echt zes uur in de 
week extra activiteiten krijgen. We willen daar een aantal 
scholen voor faciliteren. Rotterdamse kinderen hebben recht 
op meer uren. Veel uren gaan hier op aan rekenen en taal, 
maar er moet ook tijd zijn voor activiteiten als muziek en 
knutselen. Dus om recht te doen aan hun talenten, hebben 
ze meer uren nodig. Dat begint al op tweejarige leeftijd, in 
de voorschoolse opvang.”
De buurten moeten kindvriendelijker. “Daar kunnen ouders 
hun kinderen met een gerust hart laten opgroeien. Dat zijn 
de mensen die nu de stad verlaten. Niet met een probleem-
gerichte benadering, maar door de wijken aantrekkelijker te 
maken.”
In de eerste honderd dagen van het nieuwe college werd  
duizend jongeren gevraagd hun mening te geven over de 
stad en wat er in Rotterdam moet verbeteren. De uitkom-
sten worden verwerkt in een Agenda voor de Jeugd. Op het 

Wethouder Klaas Tigelaar (ChristenUnie) van Alphen aan den Rijn:

‘Investeren in samenwerken’
Klaas Tigelaar is in Alphen aan den Rijn bezig aan zijn twee-
de termijn als jeugdwethouder. “Vooruitlopend op Operatie 
Jong hebben wij in de vorige collegeperiode een integraal 
jeugdbeleid opgesteld, dat sterk is gericht op preventie. 
Daarin is alles bij elkaar gebracht dat te maken heeft met de 
leeftijd van 0 tot ��: schooluitval, zorg, jeugdhulpverlening, 
maar ook sport en bewegen en gezond gedrag. Het laatste 
jaar zijn we vooral bezig geweest met de jeugdhulpverle-
ning. We willen clusters van voorzieningen. Net voor de 
zomer hebben we daar een intentieverklaring voor gete-
kend, ondanks dat de jeugdzorg onder de provincie valt.”
Er is de afgelopen jaren al veel bereikt volgens Tigelaar. De 
jeugdwerkloosheid is door goede afspraken met onderwijs 
en bedrijfsleven fors gedaald en ligt op minder dan de helft 
van het landelijk gemiddelde. Ook rond vrije tijd en bewe-
gen is veel geïnvesteerd in goede voorzieningen. Wat zou 
Tigelaar adviseren aan gemeenten die nu beginnen met een 
integraal jeugdbeleid? “Investeren in samenwerking. Niet 
van bovenaf de zaak aansturen, dan kom je alleen maar 

barrières tegen in de regelgeving en in de instellingen zelf. 
Samenwerking van onderaf, van de hulpverleners zelf.  
Daar kom je ontzettend ver mee.”
“Wij zijn bij de gemeente eerst intern begonnen alle men-
sen bij elkaar te zetten die iets met jeugd te maken hadden. 
Daar zaten veertig ambtenaren die van elkaar niet wisten 
wat ze deden. Daar begint het al. Bij de instellingen merk 
je hetzelfde. Ze hebben allemaal een eigen route in de hulp-
verlening. Dat wilden we doorbroken hebben, bij onszelf  
en binnen de instellingen. Hetzelfde als Operatie Jong, maar 
dan lokaal.”

Hoe betrekt Tigelaar jongeren zelf bij zijn jeugdbeleid? 
“We hebben een jeugdraad, die adviseert en die zelf andere 
jongeren kan bereiken. We willen ook veel gaan doen op 
deelterreinen waar jongeren zich bewegen. Het eerste bur-
gerinitiatief kwam van jongeren voor uitbreiding van het 
skatepark. Ze hadden daarvoor ook al zelf de mogelijkheden 
voor subsidie onderzocht.”

Wat wilt u over vier jaar hebben bereikt? “Dat alle jongeren 
in Utrecht een even grote kans hebben om mee te doen in 
de maatschappij. Dat jongeren met open armen worden 
ontvangen, maar er ook iets voor terugdoen, bijvoorbeeld 
als vrijwilliger werken in het buurthuis waar ze een budget 
voor hebben gekregen. Dus echt meedoen aan beide kan-
ten.” Rinda den Besten is sinds eind april wethouder voor 

Wethouder Rinda den Besten (PvdA) van Utrecht:

‘Van beide kanten’
Jeugd, Onderwijs en Volksgezondheid in Utrecht. Wat 
gaat ze als eerste doen? “Zorgen voor een integrale 
aanpak. Er wordt langs elkaar heen gewerkt en din-
gen worden dubbel gedaan.” Den Besten heeft nu 
alles op het gebied van zorg en onderwijs onder zich, 
en wil harde afspraken maken op het gebied van cul-
tuur, sport, welzijn en openbare ruimte. Een integraal 
beleid kan helpen voorkomen dat het later misgaat. 
“Het maakt in een mensenleven zoveel uit als je er 
zo vroeg mogelijk bij bent. Alle jongeren in Utrecht 
moeten op school zitten of aan het werk zijn.”
Je mag jongeren zelf ook verantwoordelijk stellen. 
“Initiatieven worden in Utrecht beloond, bijvoorbeeld 
met een budget. Participatie hebben we in de vorm 
van een kinderraad en een jongerenraad. Zo kunnen 
ze leren wat democratie is. Bijna een derde van de 
inwoners van Utrecht is jonger dan �� jaar. Er is veel 
talent in onze stad. We moeten zorgen dat die talen-
ten worden benut. We gaan het leefbaarheidsbudget 
per wijk verhogen van ��0.000 euro naar een miljoen. 
Dat betekent dat alle wijken een miljoen euro krijgen 
voor eigen initiatieven, voor dingen die zij belang-

rijk vinden. Wij willen daar nadrukkelijk meer jongeren 
bij betrekken.” Het idee van jeugdambassadeurs, zoals in 
Tilburg, spreekt haar aan. “Dat zou in Utrecht ook werken, 
een brug tussen de gemeente en jongeren. Jongeren  
kunnen elkaar beter aanspreken en inspireren.” Haar  
06-nummer geeft ze niet, maar ze wil wel chat-sessies 
opzetten met gespreksgroepen.

Steven van Eijck, commissaris voor Jeugd- en Jongerenbeleid:

‘Kracht uit jongeren halen’
“De uitdaging is om 
kracht uit de jongeren te 
halen. Maar dan moet je 
de maatschappij wel aan-
trekkelijk voor ze maken. 
We moeten uit die nega-
tieve spiraal komen en 
goed met de jeugd pra-
ten.” Jeugdcommissaris 
Van Eijck is voorstander 
van jeugdbeleid op lokaal 
niveau. Wat verwacht hij 
van de jeugdwethouder? 
“De jeugdwethouder 
moet zorgen dat hij 
erover gaat, dat als het 
niet goed gaat met jon-
geren, hij daar integraal 
iets mee kan. Hij moet de 
verschillende diensten en 
instellingen de koppen  
bij elkaar kunnen laten 

steken, zodat die fysiek bij elkaar zitten en in de volle 
breedte over het kind praten. Zodat iedereen de achter-
gronden van het kind kent. Je moet de jeugdwethouder 
kunnen bellen en vragen: wat ga jij daaraan doen? Hij  
moet gemandateerde bevoegdheden hebben. Dat in  
de eerste plaats. In de tweede plaats zijn er nu te veel 
bestuurslagen. Wij hebben voorgesteld dat gemeenten 
worden gefaciliteerd om de eindverantwoordelijkheid te 
nemen. Als ze aan de voorwaarden voldoen, als ze ‘Jong-
proof’ zijn, kan de wethouder een andere regie voeren. In 
Utrecht en Rotterdam willen ze dat jongeren tot �7 jaar 
een baan hebben of een opleiding volgen. Daar kun je echt 
afspraken over maken met onderwijsinstellingen en bedrijfs-
leven, zodat het kind niet meer tussen wal en het schip valt. 
Ook de jeugdzorg moet weer naar de gemeente. Op termijn 
moet de provincie zich daaruit terugtrekken. Dat kan voor 
kleine gemeenten een grote slag worden, ook financieel.” 
Op lokaal gebied gebeurt er al heel veel, volgens Van Eijck. 
“Er zijn te veel initiatieven om op te noemen. Die moet je 
stimuleren. Maar het is moeilijk. In de oude structuur is veel 
versnipperd, ook op lokaal niveau.”

Wethouder Leonard Geluk (CDA) van Rotterdam:

‘Recht op meer onderwijs’
moment dat we Geluk 
spraken, waren ze op de 
helft. “Als stad liggen we 
goed bij jongeren. Maar 
wat activiteiten betreft 
zijn er wel wat witte vlek-
ken, voor de leeftijd van 
1� tot 18 en dan vooral 
voor meisjes. En er spelen 
natuurlijk de bekende 
punten als stageplekken 
en huisvesting. We hebben 
een jongerenraad, die als 
instituut een belangrijk 
overleg vormt, maar we 
zoeken jongeren ook op 
op straat. We spreken ze 
aan op de Lijnbaan. Ik 
heb zelf ook een aantal 
gesprekken gevoerd. In het 
kader van �009 Rotterdam 
Jongerenstad gaan we 
zoeken naar nieuwe vor-
men van overleg.”
        Luutje Niemantsverdriet
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