CORONA BEKIJKT NIEUWE STRATEGIE VOOR VERSPREIDING
(we are done with corona, but corona isn’t done with us..)

Wat zeggen jongeren?
(what do youth say?)

• Positief (positive):
• Meer ruimte en tijd voor
andere dingen (more space for
alternative activities)

• Minder stress (less stress)
• Mensen houden meer
rekening met elkaar (people
care more about eachother)

• Goede maatregelen
overheid (adequate handling of
crisis by government)

• Negatief (negative):
• Saai, eenzaam, heftig
lonely, intense)

(dull,

• Onmacht; zorgen over de
toekomst, opleiding, geld
en banen (worries over future,
school, money, jobs)

• Vrijheid afgepakt
freedom)

(less

• Geen afscheid kunnen
nemen van dierbaren

(unable to say farewell to loved ones)

• Mis chillen met vrienden
miss chilling with friends)

(I

• Niks te doen op straat en
in de wijk (no leisure activities in
neighbourhood)

Voorstellen/acties

(o.a. Young Rebels Amsterdam)

(Proposals for action)

• Workshops voor jongeren over
covid en toekomstperspectief
(workshops)

• Stad organiseert coronaproof
activiteiten, b.v. silent disco op
1,5 meter, kleine
wijkevenementen) (corona-proof
activities)

• Persconferenties ‘vertalen’
voor jeugd (communication that is
understandable for youth)

• Info via apps, netflix etc.
• Apps waarin kids/jongeren
diensten aan ouderen kunnen
aanbieden (youth offers services to
the elderly)

• Strengere controle op
straat (stricter surveillance)
• Meer straatcoaches die
info geven en toezicht
houden (streetcoaches for help &
monitoring)

• Strenger toezicht op
school (temperatuur
meten etc.) (stricter surveillance
in schools)

• Jongeren als vrijwillige
buurtwacht of
coronatester (Youth as volunteer
neigborhood watch or covid tester)

• Plekken voor jongeren die
te krap wonen: voor
online school, huiswerk
(space for youth)

Scheer ‘jeugd’ niet over één kam..
(different reactions to policy-measures)
Consciously taking risks

Docile adapters

Bewuste risiconemers

Volgzame aanpassers

Assertieve jongeren die zichtzelf redden,
bewust risico’s nemen en bij besmetting
maatregelen treffen

Vinden de huidige tijd weliswaar niet
fijn, maar ‘zitten de tijd uit’ tot het
beter wordt. Houden zich (tot nu toe)
goed aan de regels.

Boze ‘slachtoffers’

Wantrouwige
‘slachtoffers’

Deze groep is echt kwaad over alles wat
niet meer mag, zijn in protest,
overtreden bewust regels

‘Het virus treft de ouderen, maar de
maatregelen ons’. Houding vooral
passief-agressief.

Angry victims

Suspicious victims

endless parties when the crisis is over..

•Groot feest als er
geen
besmettingen
meer zijn!

Voorbeelden van versterken ‘Agency’

(youth thinktanks, living labs, city councils ask for kid’s ideas & solutions,
servicelearning, summerschools, kids help with covid testing, helplines by youth
etc.)

• Gemeenteraden van o.a Goes, Ooststellingwerf e.a. nodigen kinderen en
jongeren uit om ideeën aan te dragen voor leefbaarheid tijdens covid
• Jongerendenktanks
• LivingLab sessies Rotterdam, Den Haag: hoe kan jeugd maatschappelijke
bijdrage leveren
• Burgemeester Rotterdam heeft studentenverenigingen opgeroepen om met
beste ideeën te komen om besmettingen terug te dringen (€10.000)
• Gemeente Nieuwegein betrekt jongeren actief bij vormgeven
zomeractiviteiten en zomerscholen
• Gemeente Amsterdam faciliteert cultuureducatie (bezoek activiteiten buiten
eigen stadsdeel) i.s.m. jongeren
• MBO-leerlingen gezondheid en welzijn starten eigen Corona Teststraat in
Amersfoort (als vervangende stage); idem o.a. Zwolle, Hengelo
• Initiatieven Maatschappelijke Diensttijd (servicelearning)
• WALHELLEp is de eerste gratis luister- en chatlijn, opgezet Voor en Door
jongeren

Children’s Agency is
crucial for wellbeing,
health, development &
citizenship
So: let’s get to work!

