Werkplan Jongerenraad Diemen 2021
Een ding over 2021 durven we wel alvast te voorspellen, het wordt sowieso een apart jaar waarin veel
nog online zal plaatsvinden. We hopen natuurlijk dat alle maatregelen zo snel mogelijk afgeschaft
kunnen worden, maar we zullen wel wat geduld moeten hebben. Maar ondanks het coronavirus zijn
wij dit jaar natuurlijk ook genoeg van plan, en daarom hebben we ook voor komend jaar weer een
werkplan opgesteld. In dit werkplan beschrijven wij onze doelen voor het aankomende jaar. We kijken
hiervoor zowel terug naar het afgelopen jaar als vooruit naar wat er dit jaar allemaal voorbij gaat
komen.
Meer bekendheid
We willen natuurlijk graag dat iedereen in Diemen de Jongerenraad kent, en daarom blijft het zorgen
voor meer bekendheid een belangrijk punt voor ons. We zijn van plan dit op verschillende manieren
te doen. We willen zorgen dat we waar mogelijk in het DiemerNieuws te zien zijn, door zelf berichten
te plaatsen met bijvoorbeeld Valentijnsdag en ook nieuwsberichten in te sturen zoals de benoeming
van nieuwe leden. Verder helpen we ook mee met initiatieven op de sociale media van de gemeente,
bijvoorbeeld via Daarom Diemen. En we willen dit jaar weer evenementen gaan organiseren. We willen
sowieso een online evenement organiseren, waarbij we denken aan een soort pubquiz. Evenementen
zijn, naast dat het gewoon erg leuk is, voor ons ook erg handig om meer naamsbekendheid te creëren.
Nieuwe leden
We hebben er afgelopen jaar gelukkig een aantal nieuwe leden bijgekregen, maar er is zeker nog plek
voor meer leden. We hebben in de afgelopen jaren wel gemerkt dat het werven van nieuwe leden veel
tijd kost en daarom vinden wij het belangrijk om altijd aandacht aan ledenwerving te besteden, of er
nou genoeg leden zijn of niet. De plannen die we hebben om meer naamsbekendheid te creëren
helpen ook gelijk bij ledenwerving, want we horen nog erg vaak dat mensen niet van ons bestaan
afweten.
Jongerenpanel
Vorig jaar zijn wij begonnen met het jongerenpanel, en het eerste onderwerp waarover we een
enquête hebben rondgestuurd was ‘wonen’. Deze enquête ging onder andere over de huidige
woonsituatie van jongeren in Diemen en wat ze graag anders zouden zien. De enquête is door veel
jongeren in Diemen ingevuld en we hebben er veel aan gehad. Dit jaar willen wij meer enquête gaan
houden, minimaal twee per jaar, zodat we zo veel mogelijk meningen van jongeren in Diemen kunnen
vertegenwoordigen.
Diversiteit
Het onderwerp van de eerste enquête in 2021 zal diversiteit worden. De gemeente Diemen heeft in
de eerste diversiteitsnota ‘Diemen Divers en Inclusief 2020-2022’ genoemd dat ze ook meer willen
samenwerken met ons op dit onderwerp, en vanuit deze samenwerking is het idee voor het onderwerp
voortgekomen. Daarnaast vinden wij het zelf ook een erg belangrijk onderwerp waarover we graag de
mening van jongeren in Diemen willen weten.
Adviezen
Ook dit jaar blijven we adviezen uitbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. De schriftelijke adviezen
zijn zowel gevraag als ongevraagd. De mondeling adviezen zijn vaak voor medewerkers van de
gemeente Diemen, waarbij we meer invloed hebben op de ontwerpfases in het proces. We vinden het
fijn dat beide soorten adviezen van ons gevraagd worden en willen dit dan ook graag blijven doen.

Duurzaamheid
We zijn ook aankomend jaar van plan om veel met duurzaamheid te doen. Dit jaar is de gemeente
bezig met de Regionale Energie Strategie en daar zullen wij ook over meepraten, onder andere over
de mogelijke plaatsing van zonneparken en windmolens.
Middelbare school
De gemeente Diemen heeft aangegeven nog steeds in samenwerking met de OSB een middelbare
school te willen openen, en het huidige streven is om deze in uiterlijk 2023 te openen. Wij blijven dit
in de gaten houden en waar nodig willen wij ook graag helpen, aangezien een middelbare school voor
ons een goede manier zou zijn om makkelijker jongeren te bereiken.
Overgang 17 naar 18 jaar
Het huidige plan om de overgang van 17 naar 18 jaar makkelijker te maken is om een verjaardagskaart
te versturen waar allemaal informatie op staat, naar voorbeeld van de gemeente Amsterdam. De
gemeente is hier mee bezig en waar nodig willen wij hier graag bij helpen. We denken dat dit een erg
effectieve manier is om jongeren te bereiken en we weten uit eigen ervaring dat er heel veel is waar
je rekening mee moet houden en ook op tijd moet regelen, dus wij vinden het een erg goed idee om
daar jongeren bij te helpen.
Dodenherdenking en Bevrijdingsdag
4 en 5 mei zagen er afgelopen jaar door corona natuurlijk anders uit. Mocht het weer mogelijk zijn
zullen wij aanwezig zijn op 4 mei bij de herdenking en bloemen leggen bij het monument. Verder zullen
we op Bevrijdingsdag proberen om met zo veel mogelijk leden aanwezig te zijn bij de
bevrijdingsmaaltijd als deze dit jaar weer georganiseerd kan worden.
Pizza-avond
Jammer genoeg kon de pizza-avond vorig jaar niet georganiseerd worden, maar mocht dat dit jaar
weer mogelijk zijn willen we die graag organiseren. Het is een leuke en effectieve manier om met de
gemeenteraad en eventueel andere adviesraden over allerlei onderwerpen te praten en ideeën uit te
wisselen.
Contact met andere jongerenraden
Het contact met andere jongerenraden was door corona dit jaar lastig, maar we hebben al wel een
uitnodiging gehad van een andere jongerenraad om deel te nemen aan een netwerkdag met alle
jongerenraden in Nederland (als dat weer mag natuurlijk, want de bedoeling is dat deze ergens op
locatie is), dus dat houden we zeker in de gaten. Verder worden we soms ook uitgenodigd door het
Ministerie van Binnenlandse Zaken om deel te nemen aan activiteiten waarbij we ook andere
jongerenraden ontmoeten. En de Nationale Jeugdraad (NJR) organiseert ook vaak ontmoetingsdagen
met alle jongerenraden door Nederland om ideeën en tips uit te wisselen, dus daar gaan we ook graag
weer heen als die weer georganiseerd kunnen worden. We vinden het erg belangrijk om met andere
Jongerenraden in contact te komen en te blijven omdat we veel van elkaar kunnen leren. Daarom
volgen we ook andere Jongerenraden door heel Nederland via onze sociale media, zodat we zeker ook
in deze coronatijd op de hoogte kunnen blijven van wat zij allemaal doen.
Intern
Dit jaar hebben we er allemaal nieuwe leden bij, en om elkaar beter te leren kennen willen we graag
een aantal leuke dingen met elkaar gaan doen. Dit zal in het begin van het jaar waarschijnlijk iets online
zijn maar hopelijk mogen we elkaar snel ook weer in het echt zien, al is het alleen maar voor de
vergaderingen.

Sociale media
We blijven druk bezig met het bijhouden en aanvullen van onze sociale media. Zo zorgen we ervoor
dat mensen ons kunnen vinden en we ze op de hoogte kunnen houden van waar wij mee bezig zijn.
Onze eigen website hebben we opgezegd en we zijn nu te vinden op de website van de gemeente
Diemen, en daarom is het dus nog belangrijker om onze sociale media bij te houden. We willen verder
ook weer gebruik gaan maken van betaalde advertenties bij belangrijke berichten zodat we meer
jongeren in Diemen bereiken. Verder willen we ook initiatieven van andere organisaties delen op onze
sociale media, voornamelijk via de ‘verhalen’ (daar blijft een bericht 24 uur staan en kan ook makkelijk
doorgeklikt worden naar de pagina waar het bericht vandaan komt). Zeker in deze coronatijd vinden
we het belangrijk om zo veel mogelijk tips en ideeën te delen, bijvoorbeeld van de NJR of Welzijn
Diemen.

