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Jongerentop Amsterdam Zuid 2017 
Maandag 30 oktober 2017 vond de Jongerentop Amsterdam Zuid plaats in de 
Heineken Experience. Deze top werd georganiseerd door en voor jongeren met 
ondersteuning van het Jongerenwerk van Combiwel. 
Op deze dag bespraken jongeren samen met medejongeren, politici uit de gemeente 
en experts over uiteenlopende onderwerpen die zij graag verbeterd zien worden in 
hun wijk en in de stad. 
Door middel van 18 thematafels werden uiteenlopende subthema’s behandeld. Bij 
elk thema was een expert aanwezig als tafelvoorzitter om zijn of haar expertise in te 
zetten zo nodig. In samenwerking met Jongerenwerk Combiwel waren de aanwezige 
jongeren klaargestoomd om een thematafel te leiden als themaverantwoordelijke 
en/of deel te nemen aan de dialoog over de problemen in de wijk. De jongeren 
hebben hun deel verricht, zij lieten hun stem horen en laten zien dat zij actieve 
burgers zijn en klaar zijn voor een verandering. 
De aanwezige jongeren hebben adviezen, tips en ideeën verwerkt als aanbevelingen 
aan de politiek en deze hebben wij gebundeld. Het resultaat kunt u hieronder 
nalezen.  
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Veiligheid 
De politie zou op Facebook een 
meldpunt moeten krijgen waar 
mensen een melding kunnen 
indienen als er bijvoorbeeld gepest 
wordt. Pestaccounts kunnen op die 
manier worden aangepakt.  
Er zou voorlichting op scholen 
gegeven moeten worden door de 
politie, denk aan een “politie 
uurtje”. 
Meer verlichting niet alleen op 
straat maar ook bij bosschages en dergelijke. Waar nodig is een camera plaatsen, 
denk aan plekken waar er overlast is. De beelden zouden pas bekeken moeten 
worden als er iets gebeurd is.  
De politie moet meer door de wijk heen trekken, niet alleen in de auto maar juist op 
de fiets zodat aanspreken makkelijk verloopt. Liever wijkagenten, (zowel man als 
vrouw), die de omgeving en de buurt kent op straat in plaats van straatcoaches 
overal. 
 

 

“De politie moet meer door de wijk heen trekken…” 
 

 

Discriminatie 

Meer aandacht vanuit de 
media voor gelijkheid in 
geslacht, inkomen en uiterlijk.  
Het contact tussen 
verschillende groepen in de 
samenleving moet verbeterd 
moeten worden zodat het 
hokjesdenken verminderd 
wordt.  
Er moeten lespakketten 
komen voor scholen waarin je 
kennis maakt met de 
verschillende religies zodat je vanaf jongs af aan hier al kennis van hebt. Deze 
voorlichting zou op meerdere onderwerpen toegepast kunnen worden, denk aan de 
LHBTIQ gemeenschap maar ook dat er geen verschil is tussen zwart en wit. De term 
“zwarte school” moet bijvoorbeeld worden afgeschaft. 
Meer buurtactiviteiten voor kinderen zodat zij in aanmerking komen met diverse 
groepen uit de samenleving en opgroeien in een gemengde gemeenschap. 
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Social media 
Ouders moeten worden 
begeleid door middel van 
cursussen over hoe zij moeten 
omgaan met kinderen die te 
vaak op social media zitten, 
(tips zoals de WiFi uitzetten na 
een bepaalde tijd), en de 
ouders moeten gestimuleerd 
worden om hun kind te 
waarschuwen voor de risico’s 
op het web. 
Kinderen moeten voorlichting 
krijgen over de verschillende invloeden van social media, (zelfbeeld wordt 
aangetast), en hoe zij veilig op het internet kunnen surfen. 
Als er iets verwijderd wordt van het internet dan moet het ook echt nergens meer te 
vinden zijn anders wordt de privacy beperkt.  
 

 

“Er moeten één op één gesprekken komen op scholen 

tussen leerkracht en pester…” 
 

Onderwijs 
Er moeten camera’s in de klas 
worden geplaatst en 
undercoverinspectie zou langs 
moeten komen op school om 
zaken zoals discriminatie 
beter aan te pakken. Leraren 
zouden een cursus “omgaan 
met discriminatie” moeten 
krijgen, ook moet er een 
vertrouwenspersoon op school 
komen als een meldpunt voor 
discriminatie. 
Er moeten één op één gesprekken komen op scholen tussen leerkracht en pester 
zodat het aanpak van het probleem effectiever is, (geen invloeden van de overige 
leerlingen in de klas). Er moet een betere straf komen voor de pester, denk aan het 
schoolplein opruimen, schorsen maar onderzoek ook wat het achterliggend probleem 
is van de pester. (betrek zijn/haar ouders en leefomgeving er bij).  
Er is onwetendheid in de klas door verschil in levensbeschouwing dit kun je 
tegengaan door er meer uitleg over te geven en een breder thema bij te betrekken 
zoals filosofie. 
Er moeten uitwisselingen komen tussen zwarte en witte scholen. 
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Drank & drugs 
Er moet voorlichting gegeven 
worden op scholen over het gebruik 
van drank en drugs door 
jongvolwassenen die dichter bij de 
jeugd staan. Jongeren worden 
hierdoor weerbaar gemaakt voor het 
misbruiken van deze middelen, dit 
kan ook gedaan worden in 
reclamespotjes en videoclips. “Als je 
het dan toch gebruikt, dan op een 
verantwoorde manier.”  
 

 

“Als je het dan toch gebruikt, dan op een 

verantwoorde manier” 
 

 

Wonen 
Er is een woningtekort in de 
stad Amsterdam en daarom 
moeten er woningen worden 
bijgebouwd. Dit kan op 
afgelegen plekken 
bijvoorbeeld in Amsterdam 
Noord, tussen het centrum en 
Zuidoost of op de NDSM-werf. 
Zoek de afgelegen plekken op 
en maak er plannen voor.  
Een ander oplossing voor het 
woningtekort is het concept 
“Amsterdam Island”, (Flevoland meets Dubai), op dit zogenaamde eiland kunnen er 
nieuwe woningen gebouwd worden. De laatste oplossing is om luchthaven Schiphol 
te verplaatsen naar de Noordzee, de plek waar de luchthaven nu staat zou dan 
gebruikt kunnen worden voor het bouwen van nieuwe woningen. 
Het is moeilijk om aan een woning te komen in Amsterdam, de voorrangsregels 
zouden daarom moeten worden aangepast. Doelgroepen zoals geboren 
Amsterdammers en/of jongeren zouden voorrang moeten krijgen op een woning in 
de stad en de regels zouden zo gemaakt moeten worden dat het lastig is om er 
misbruik van te maken. 
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Sport 

Sportzalen zouden toegankelijker 
gemaakt moeten worden voor jongeren 
en sportclubs zouden moeten fuseren in 
plaats van versnipperen.  
Er zouden meer buurtsportactiviteiten 
georganiseerd moeten worden door 
vrijwilligers. De opleiding om van een 
vrijwilliger een buurtsporttrainers te 
maken moet gefinancierd worden net 
zoals de sportmaterialen die voor deze 
activiteiten nodig zijn. 
 

 

“Hulpinstanties moeten beter luisteren naar families 

en jongeren” 
 

 

Jongerenvoorzieningen 
De verkoop van sigaretten aan 
minderjarige jongeren zou 
tegengegaan kunnen door de 
verkopers van deze middelen te 
trainen, op deze manier wordt de 
verkoop aan minderjarigen tegen 
gegaan. 
Jongeren moeten leren om hun 
persoonlijke situatie beter uit te 
leggen door er bijvoorbeeld  met hun 
vertrouwenspersoon over te praten.  
Hulpinstanties moeten beter luisteren naar families en jongeren waar er problemen 
vermoed worden in plaats van te snelle conclusies trekken of hulp aanbieden bij 
families waar er geen hulp gewenst wordt. 
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Jongeren met een 

beperking 

De toegankelijkheid en veiligheid 

van de openbare voorzieningen 

moeten worden vergroot, er 

moeten bijvoorbeeld meer 

openbare invalidentoiletten en 

extra ondersteuning komen. 

Er moet gekeken worden naar 

meer laagdrempelige leertrajecten 

in het bedrijfsleven, UWV moet 

hier in beter ondersteunen en 

denken in kansen.  

Informatievoorzieningen zoals loketten moeten toegankelijker worden in 

verschillende leefgebieden voor jongeren met een beperking. De hulpverlening op dit 

gebied moet beter verlopen en veranderen tot één op één hulp in plaats van het 

doorverwijzen naar websites. 

 

“Er moet duidelijkheid komen over de hulp die een 

mantelzorger kan krijgen” 

 

 

Gezondheid 

Roken is slecht voor de 
gezondheid en er zou daarom 
vaker een rookverbod uitgezet 
moeten worden. Er moeten 
meer goede voorbeelden 
komen, leraren zouden dan 
bijvoorbeeld niet mogen roken 
op school als een leerling dit 
kan zien; ook moet er 
voorlichting komen over roken, 
beter voorkomen dan genezen. 
Jonge mantelzorgers moeten 
actief en resultaatgericht door 

school en/of werk worden ondersteund. Er moet duidelijkheid komen over de hulp die 
een mantelzorger kan krijgen. 
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Milieu 

Zwerfafval moet beter 

worden aangepakt door de 

gehele stad, door middel van 

het verhogen van boetes, 

meer handhaving en 

preventief waarschuwen met 

bijvoorbeeld 

waarschuwingsborden. 

Prullenbakken moeten beter 

verdeeld worden over de 

stad en buurtbewoners 

kunnen samen opruimdagen 

organiseren. 

Het klimaat en de luchtkwaliteit kunnen worden verbeterd door bijvoorbeeld autovrije 

dagen in te voeren. Een ander voorbeeld is om het elektrisch rijden te stimuleren 

door dit te belonen. Politieauto’s kunnen de overstap maken naar groene auto’s en 

de binnenstad zou enkel bereikbaar moeten zijn voor elektrische taxi’s om zo de 

auto’s te reduceren. 
 

 

“Prullenbakken moeten beter verdeeld  

worden over de stad…” 
 

Kunst & cultuur 
Via social media meer aandacht 
voor alle bestaande kunst- en 
cultuurvoorzieningen. Er is 
genoeg aanbod, dit is alleen niet 
bekend genoeg. 
Scholen maken meer budget vrij 
voor kunst. Docenten moeten 
meer aandacht binnen hun 
opleiding krijgen over dit gebied 
denk aan toekomstige leraren op 
de opleiding PABO die leren hoe 
zij zo een kunstles kunnen 

verzorgen. 
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Werk 

Er moet goede voorlichting 
komen voor afgestudeerde 
jongeren over de arbeidsmarkt 
maar dit zou in een eerdere 
fase gedaan moeten worden. 
In plaats van in het laatste jaar 
kan deze voorlichting beter 
gegeven worden in het eerste 
jaar van het voortgezet 
onderwijs. Zij zouden ook een 
dagje mee kunnen lopen met 
bijvoorbeeld hun toekomstige 
werkgever. 

 

 

“Wonen in Amsterdam is te duur…” 
 

 

Financiën 
Wonen in Amsterdam is te 
duur en daarom moet de 
leeftijdsgrens omtrent de 
huursubsidie worden 
afgeschaft. Ook moet er meer 
worden geïnvesteerd in 
betaalbare woningen voor 
jongeren in Amsterdam. 
De wachtlijsten voor de 
schuldhulpverlening zijn te lang 
en moeten korter door er in te 
investeren, ook moet de 
hulpverlening omtrent schulden voor jongeren verbeterd worden door dit bijvoorbeeld 
toegankelijker te maken voor hen. 
Amsterdam zou het traject uit Den Haag moeten overnemen waar de toegang tot de 
schuldhulpverlening is vergemakkelijkt door de schuld over te nemen van de 
jongeren. In ruil hiervoor gaat de jongeren in dienst van de gemeente en verricht 
deze maatschappelijk werk. Denk aan voorlichting geven op scholen over het 
onderwerp schulden. 
 
 

 

 

 



11 
 

Dit waren alle uitgewerkte aanbevelingen van elke thematafel tijdens de 

Jongerentop in Amsterdam Zuid.  

Wij, de jongeren, hopen dat u deze punten met een serieuze blik heeft 

gelezen en deze zal meenemen in uw verkiezingsprogramma. Hopelijk 

zult u een aantal van deze punten meenemen tijdens de komende 

bestuursperiode.  

 


