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VOORWOORD
Ondanks alle omstandigheden, heeft de Jongerenraad zich weer hard ingezet voor Diemen in
2020. Wat we precies hebben gedaan, wordt vermeld in het jaarverslag. Voordat we
hiermee aan de slag gaan, zullen we ons eerst even voorstellen.
WIE ZIJN WIJ?
De Jongerenraad is van en voor alle jongeren in Diemen: van brugklasser tot student. De
Jongerenraad zet zich ervoor in om van Diemen een leuke en prettige plek te maken voor
jongeren. We komen op voor de belangen van jongeren in Diemen.
De Jongerenraad is in februari 2015 opgericht en bestaat uit jongeren tussen de 15 en 26
jaar. Sommige leden studeren, sommigen leden zitten nog op de middelbare school en
hebben een bijbaantje of lopen stage. Daarnaast hebben we ook allemaal verschillende
interesses, maar wij streven wel allemaal naar 1 doel: het vertegenwoordigen van jongeren
binnen de gemeente Diemen. Dit doel proberen wij te realiseren door adviezen te geven aan
het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad over onderwerpen die
jongeren aangaan. Ook organiseren we bijeenkomsten, workshops en activiteiten voor
jongeren.
WAT KAN JE VINDEN IN DIT JAARVERSLAG?
In dit jaarverslag kun je lezen wat wij, als Jongerenraad, in 2020 hebben gedaan. We kijken
terug naar onderwerpen die we hebben besproken, de groei die we hebben gemaakt en hoe
we met elkaar hebben samengewerkt. Daarnaast evalueren we ook de activiteiten die we
hebben georganiseerd en bespreken we kort de plannen voor 2021.
Hoewel we jullie ook proberen op de hoogte te houden van onze bezigheden via de sociale
media, zullen we dit jaarverslag dieper op activiteiten in gaan en ook kritisch naar onszelf
kijken.
Daarom hopen we dat jullie dit verslag met veel plezier zullen lezen!
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EVALUATIE: WAT DEDEN WIJ IN 2020?
WERKPLAN 2020
Voorafgaand aan dit jaar is een werkplan opgesteld waarin we onze doelen voor dit jaar
hebben besproken. Hieronder gaan we alle punten die in dit werkplan genoemd zijn kort
even langs en benoemen we of we de doelen hebben behaald en natuurlijk de wijze waarop.
EEN BRIEF NAAR ALLE JONGEREN IN DIEMEN
Ledenwerving was in 2020 een belangrijk thema voor ons. Begin februari hebben wij een
brief gestuurd naar alle jongeren in Diemen in de leeftijd van 15 tot 24 jaar met daarin de
vraag of ze lid willen worden van de Jongerenraad of van het jongerenpanel. De brief
resulteerde in het feit dat er 3 leden bij zijn gekomen in 2020. Eén lid is erbij gekomen omdat
wij onze sociale media actiever zijn gaan gebruiken. Meer jongeren hadden interesse om lid
te worden en zij hebben een aantal vergaderingen van de Jongerenraad bijgewoond.
JONGERENPANEL
Jongeren in de leeftijd van 15 t/m 26 jaar woonachtig in Diemen kunnen zich aanmelden
voor het jongerenpanel en dan sturen wij ze om de zoveel maanden een enquête over een
actueel thema. Wij hebben dit jongerenpanel opgezet om de mening van zo veel mogelijk
jongeren mee te kunnen nemen in adviezen die wij schrijven.
WOONENQUÊTE
De eerste enquête voor het jongerenpanel is gegaan over wonen in Diemen. We wilden
hierbij onder andere in kaart brengen hoe jongeren nu wonen, of ze tevreden zijn met
deze situatie en of ze zich zorgen maken over hun toekomst op het gebied van
huisvesting in Diemen. 103 jongeren tussen de 15 en 26 jaar die woonachtig in Diemen
zijn hebben de enquête ingevuld. Uit de enquête blijkt dat jongeren zich zorgen maken
over hun toekomstige woonsituatie en weinig vertrouwen hebben dat ze een woning
zullen vinden in Diemen. Vooral de betaalbaarheid wordt vaak genoemd als grootste
probleem. We zijn hierover in gesprek geweest met Gerard Jager (beleidsadviseur
wonen), Marianne van Vliet (beleidsmedewerker ruimtelijk beleid) en Sara Blom n.a.v. de
resultaten van de woonenquête.
SOCIALE MEDIA
Wij gebruiken sociale media niet alleen om mensen te informeren over wat wij nu doen,
maar het is voor ons ook een middel om jongeren naar hun mening te vragen over bepaalde
onderwerpen en projecten. Sociale media zijn daarom elke vergadering een belangrijk
agendapunt geweest.
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ACTIVITEITEN VOOR NAAMSBEKENDHEID
Door de omstandigheden in verband met corona was het erg lastig voor ons om activiteiten
te organiseren. Om onze naamsbekendheid te vergroten hebben wij een brief naar alle 15
tot 24-jarigen in Diemen verstuurd. Daarnaast zijn wij actiever geworden op onze sociale
media en ook hebben wij meegedaan aan een webinar over corona en aan interviews voor
onder andere Daarom Diemen.
PIZZA-AVOND
De pizza-avond is een terugkerend evenement. Dit is een avond waarop de Jongerenraad,
gemeenteraad en andere adviesraden op een open manier met elkaar in gesprek gaan vaak
door middel van stellingen. Helaas kon de pizza-avond dit jaar in verband met de
coronapandemie niet plaatsvinden.
DODENHERDENKING EN BEVRIJDINGSDAG
Door corona konden wij zelf niet fysiek aanwezig zijn bij de dodenherdenking, wel hebben
wij een bloemstuk laten leggen bij het monument.
DUURZAAMHEID
In 2020 zijn wij ook actief bezig geweest met vraagstukken rondom duurzaamheid. We zijn
twee keer in gesprek geweest met Marcus Schmid (beleidsadviseur energietransitie) en met
Jowan Kelderman (beleidsmedewerker milieu/duurzaamheid). Wij gaven onze mening over
de regionale energiestrategie, de warmtetransitie, over windmolens en zonnevelden en we
gaven advies over de duurzaamheidsagenda. In de gesprekken hebben wij als Jongerenraad
veel geleerd over het onderwerp en hoe duurzaamheid in de toekomst zal worden toegepast
in Diemen.
OVERGANG 17 JAAR NAAR 18 JAAR
Vanuit de gemeente zijn wij gevraagd om mee te denken over het vergemakkelijken van de
overgang van 17 naar 18 jaar. Je moet dan namelijk heel veel regelen en dat is niet voor
iedereen even gemakkelijk, zeker als je het allemaal zelf moet uitzoeken en regelen. Het idee
van de gemeente is om een verjaardagskaart naar alle jongeren in Diemen te sturen die 18
jaar worden. Wij zijn gevraagd om mee te denken over de brief. Uiteindelijk wordt de brief
vanuit de gemeente naar de jongeren verstuurd.
MIDDELBARE SCHOOL
We zijn eerder betrokken geweest bij dit proces. Wij hebben er toen ook een advies over
geschreven en met betrokkenen over gesproken. Voor nu is er besloten dat de middelbare
school in Diemen (nog) niet open gaat. Het streven van de gemeente is om uiterlijk in
augustus 2023 met een middelbare school in Diemen te starten. We houden dit in de gaten.
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CONTACT MET ANDERE JONGERENRADEN
Wij hadden regelmatig contact met andere jongerenraden, momenteel door corona vooral
via sociale media. Een Jongerenraad in Utrecht wil in 2021 een online bijeenkomst
organiseren met andere jongerenraden. Wij hebben aangegeven graag mee te willen doen.
DIVERSITEIT
Diversiteit is een belangrijk thema, waar ook de gemeente op dit moment veel mee bezig is.
In 2020 zijn wij met Lisa Stumpel (beleidsadviseur diversiteit) in gesprek geweest over de
diversiteitsnota. Wij hebben een advies geschreven over de beleidsnota ‘Diemen Divers’ en
ingesproken over de diversiteitsnota tijdens de informatieve raadsvergadering van 10
september. Ook hebben wij kennisgemaakt met Samra Benkacem (beleidsmedewerker
diversiteit en inburgering).
INTERN
Helaas hebben wij dit jaar geen trainingen kunnen volgen, wel zijn we af en toe (toen het
mocht) met elkaar gaan borrelen.

WERKVORMEN
Dit jaar zijn de projectgroepen ook weer de voorkeurswerkvorm geweest. In projectgroepen
is er ruimte om te werken aan dingen die leden interesseren, en daarom bevalt deze
werkvorm het best. Een overzicht van alle projectgroepen is in bijlage 1 te vinden.

BEGELEIDING
We zijn dit jaar begeleid door Sara Blom, beleidsadviseur jeugd van de gemeente Diemen. Zij
was bij de vergaderingen aanwezig, waar ze ons op de hoogte hield van onderwerpen die
bijvoorbeeld bij de gemeente of gemeenteraad speelden. Daarnaast gaf ze ons tips en hielp
ze ons ook contact te leggen met de juiste mensen. Door haar functie binnen de gemeente
wist zij namelijk vaak welke personen wij waarvoor kunnen benaderen.
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LEDENVERLOOP
Melissa Bakker is als lid vertrokken in verband
met een verhuizing buiten Diemen. Er zijn
verder 4 nieuwe leden bijgekomen: Dina
Mouha, Ryan Hildenbrant, Claudia Hooftman
en Selin Erhan. Er is hierover ook een stukje in
het DiemerNieuws geplaatst.
Een volledig overzicht van het ledenverloop
en de huidige functies is te vinden in bijlage 2.

EVALUATIE ADVIEZEN
We hebben afgelopen jaar weer verschillende adviezen mogen geven. Er zijn veel mensen in
onze vergaderingen langs geweest om onze mening te vragen. Zo hebben we meegedacht
over het diversiteitsbeleid, de regionale energiestrategie, de omgevingsvisie en de impact
van corona. Verder hebben wij ook onze bevindingen naar aanleiding van de enquête over
wonen gedeeld op onze sociale media en naar aanleiding daarvan hebben we hier ook
vragen over gekregen van beleidsmedewerkers van de gemeente. Ook hebben we gevraagde
adviezen geschreven. Zo hebben we een advies geschreven over de duurzaamheidsagenda
en de beleidsnotitie ‘Diemen Divers’.

EVALUATIE ANDERE ACTIVITEITEN
PROMO-FILMPJE EN WEBINAR, GEMEENTE DIEMEN
De gemeente Diemen heeft afgelopen jaar een webinar
over corona georganiseerd waarin mensen vragen
konden stellen en informatie kregen. Daarbij wilde de
gemeente ook graag jongeren bereiken en daarvoor zijn
wij gevraagd om te helpen. Onze voorzitter Roos heeft
meegeholpen in het promo-filmpje en deed ook mee met
de webinar. In het promotiefilmpje hebben we jongeren
opgeroepen actief ook naar de webinar te kijken en
vooral vragen te stellen als die er zijn. En in de webinar
was er focus op de lastige situatie waar jongeren zich in
bevinden en hoe ze daar eventueel hulp bij kunnen
krijgen en bij wie ze daar voor terecht kunnen. Zowel het
promotiefilmpje als de webinar waren erg goed bekeken.
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VIDEO OVER ‘DE STEM’ VAN JONGEREN, MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
EN KONINKRIJKRELATIES
Op 19 mei deed premier Mark Rutte in zijn persconferentie de oproep aan jongeren om mee
te denken over een samenleving na corona. Vicevoorzitter Irene heeft een persoonlijke
uitnodiging gekregen om naar Den Haag te komen om samen met andere jongeren en
minister Ollongren een video over ‘de stem’ van jongeren te maken. Veel jongeren hebben
het namelijk zwaar. Ze hebben te maken met hoge studieschulden, ongewenste
flexcontracten en een onmogelijke woningmarkt. Het ministerie van BZK wil dat jongeren
met ideeën komen en op sociale media de hashtags #ookmijnstemtelt en #jongerenaanzet
gebruiken. Irene wilde concreet van de minister weten wat zij gaat doen voor jongeren die
buiten alle regelingen vallen. Uiteindelijk is er een regeling gekomen voor flexibele krachten
die door de coronacrisis opeens zonder inkomen kwamen te zitten. Het gaat om een groep
die niet kan terugvallen op WW of bijstand, zoals studenten.

PROJECT JEUGD AAN ZET
De overheid had geld beschikbaar gesteld om iets te
organiseren voor jongeren in de zomer, en aangezien wij
het ook erg belangrijk vinden dat jongeren in deze
onzekere tijd toch ook nog aan leuke activiteiten mee
kunnen doen en zichzelf kunnen ontwikkelen wilde wij
hier graag bij helpen. Samen met de gemeente en
Stichting Welzijn Diemen hebben we het idee voor een
bootcamp over vloggen en rappen bedacht en uitgewerkt.
Er zijn flyers gemaakt en die hebben we opgehangen en
uitgedeeld op verschillende plekken in Diemen. Ook
hebben verschillende organisaties de aankondiging gepost
op hun sociale media account. Helaas waren er niet
genoeg aanmeldingen waardoor de bootcamp niet door
kon gaan. De bootcamp over rappen is nog wel in een
ingekorte versie doorgegaan, maar dan aangepast voor
jongere kinderen. Het is wel de bedoeling dat we het
organiseren van een bootcamp voor jongeren samen met
de gemeente in de toekomst nog een keer gaan proberen.
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PORTRET DAAROM DIEMEN
Daarom Diemen heeft op hun
Instagram account een serie
portretten gemaakt van mensen uit
de Diemense samenleving die iets
voor onze gemeente betekenen en
ons gevraagd om mee te doen.
Onze secretaris Melissa heeft
meegedaan. Het interview ging over
wat haar bezighoudt en wat haar
betrokkenheid is met Diemen.

WORLD CLEANUP DAY
Op 19 september hebben wij meegedaan
aan de World Cleanup Day. Wij hebben
in Holland Park zwerfafval geprikt.
Ons viel de grote hoeveelheid peuken
op. We hebben de gemeente gemaild en
gevraagd om asbakken te plaatsen in
Holland Park. In een reactie hierop heeft
de gemeente laten weten dat zij de
opdracht heeft gegeven om op diverse
plekken in Holland Park en rondom het
station in Diemen Zuid aan bestaande
vuilnisbakken een asbak te monteren.

FINANCIËN
In 2020 hebben wij relatief weinig uitgegeven, door corona was het erg lastig voor ons om
activiteiten te organiseren. We hebben wel kosten gemaakt voor de inloopavond,
promotiemateriaal en voor de onkostenvergoeding. De volledige realisatie van 2020 en de
begroting van 2021 zijn in bijlage 3 te vinden.

VOORUITKIJKEN: 2021
Een ding over 2021 weten we alvast zeker, het zal net als 2020 een apart jaar worden. Maar
ondanks alle uitdagingen zijn we ervan overtuigd dat we ook in 2021 weer genoeg voor
elkaar kunnen krijgen. We hopen op nog een paar nieuwe leden zodat we makkelijker
dingen kunnen oppakken en meer meningen hebben binnen de Jongerenraad dus daar
zullen we zeker aandacht aan blijven besteden. Daarnaast zijn we nog veel meer van plan,
wat allemaal te lezen is in ons werkplan 2021.
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BIJLAGE 1: PROJECTGROEPEN/ACTIVITEITEN
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Advies beleidsnotitie ‘Diemen Divers’
Advies duurzaamheidsagenda
Benoeming nieuwe leden
Brief
Contact andere jongerenraden
Digitale participatiemogelijkheden Jongerenraad
Diversiteit
Gesprek Gerard Jager, Marianne van Vliet en Sara Blom n.a.v. resultaten
woonenquête
Gesprek Ons Diemen
Holocaustmonument Levenslicht
Interview manifest diversiteit en inclusie in Diemen
Inloopavond 2 maart
Jaarverslag
Jongerenpanel
Logo
Nieuwjaarsreceptie
Omgevingsvisie
Portret Daarom Diemen
Project Jeugd aan zet
Promo- filmpje en webinar, gemeente Diemen
Video over ‘de stem’ van jongeren, Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties
Werkplan 2021
World Cleanup Day
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BIJLAGE 2: LEDEN VAN DE JONGERENRAAD

Naam
Roos Bakker

Lid vanaf
Oktober 2017

Lid tot
Heden

Huidige functie
Voorzitter
(November 2018)

Irene Smis

Juni 2016

Heden

Dina Mouha

November
2020
Juni 2016

Heden

Oktober 2018
November
2020
November
2020
November
2020
April 2017

Heden
Heden

Vice-Voorzitter
(Juli 2017)
Secretaris
(November 2020)
Penningmeester
(Juli 2017)
Lid
Lid

Heden

Lid

-

Heden

Lid

-

Oktober 2020

-

Lid (April 2017Juli 2017);
Secretaris (Juli
2017-Oktober
2020)

Kimbelly
Groenland
Yeraz Ayana
Selin Erhan
Ryan
Hildenbrant
Claudia
Hooftman
Melissa Bakker

Heden

Eerdere functie
Lid (Oktober
2017-Oktober
2018)
Lid (Juni 2016Juli 2017)
Lid (Juni 2016Juli 2017)
-
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BIJLAGE 3: FINANCIËN/BEGROTING
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