Bijlage 2
Aanbevelingen project Speaking Minds – gemeente Rheden

1. Zorg voor de sociale behoeften van jongeren
 Uitgaanspas verstrekken en maak armoede onder jongeren bespreekbaar
o Wij gaan geen uitvoering geven aan het verstrekken van een uitgaanspas. De
jongeren willen graag met deze pas met korting naar de bioscoop en dierentuin. Dit
is reeds opgenomen in het aanbod van de GelrePas.
2. Zorg voor de materiële behoeften van jongeren!
 Gratis wifi, een mobiel, een laptop en goede schooltas.
o Wij hebben het Kindpakket beschikbaar voor kinderen/jongeren in de leeftijd van 4
tot en met 17 jaar. Een gratis laptop en schooltas is onderdeel van het huidige
Kindpakket.
o Gratis wifi, is vrij verkrijgbaar in de openbare ruimte, zoals op school.
o Wij hebben extra aandacht voor het bestrijden van armoede onder kinderen. Met
bijgaand evaluatie wordt voorgesteld om het Kindpakket te intensiveren met het
verstrekken van een smartphone aan brugklassers, dit in de vorm van een pilot.
3. Zorg voor voldoende informatie!
 Geef tijdig voorlichting aan jongeren (vanaf 16 jaar).
 Geef voorlichting op scholen (bijv. door een ervaringsdeskundige)
Wij zetten reeds in op:
o Het onder de aandacht brengen van Landelijke websites, zoals www.18ennu.nl,
www.wijzeringeldzaken.nl, Startpuntgeldzaken.nl zijn websites die speciaal door
het rijk is ontwikkeld om jongeren te informeren over financiële zaken waar een
jongere mee te maken kan krijgen. Het rijk is samen met de organisaties achter
deze websites continue bezig om hier bekendheid aan te geven. Zodat jongeren
deze website ook makkelijker kunnen vinden.
o Bij voorlichtingsbijeenkomsten in het onderwijs aan jongeren wordt door de
gemeente/jongerencoach een boekje van het Nibud 18+ verstrekt.
o De financiële Jongerencoach houdt spreekuren op Mbo-scholen en geeft gastlessen.
o Bij voorlichtingsbijeenkomsten wordt door de gemeente/jongerencoach een boekje
van het Nibud 18+ verstrekt
o Het JongerenNetwerk is reeds in contact gebracht met de groep leerlingen die
hebben deelgenomen aan het Speaking Minds project. Zij gaan gezamenlijk
uitvoering geven aan deze aanbeveling.

