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 Gemeente Almere 
 
 
 
 
 
Betreft  Ongevraagd advies Adviesraad Sociaal Domein ten aanzien van jongerenbeleid 
Datum  4 februari 2023 
 
 
 
 
Geacht College, 
 
Op 1 november 2022 hebben wij als Adviesraad Sociaal Domein Almere een evenement georganiseerd, ‘De 
stem van jong Almere’. Het evenement was gericht op jongeren, die ook ruim vertegenwoordigd waren, en 
in aanwezigheid van jongerenorganisaties en de gemeente. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken met en 
door jongeren over hun plek in Almere: wat vinden zij belangrijk, wat gaat goed en wat kan beter? Het 
verslag naar aanleiding hiervan is op 12 december 2022 verstuurd naar de gemeente. 
 
Hoewel wij ervan uitgaan dat de gemeente dit zeker op gaat pakken, willen wij toch graag een ongevraagd 
advies uitbrengen over jongeren in Almere. Het advies bestaat uit drie onderwerpen, die wij verder toe 
zullen lichten: 

1) De vijf problemen die de jongeren zelf aangekaart hebben tijdens de bijeenkomst (zie ook bijlage) 
2) Het betrekken van jongeren bij het ontwikkelen van beleid 
3) Het inzetten van ervaringsdeskundigen bij de uitvoering van beleid 

 
Ad 1) 
Tijdens ‘De stem van jong Almere’ hebben de jongeren vijf belangrijke thema’s naar voren gebracht waar zij 
als jongeren tegen aanlopen. Ook hebben zij gebrainstormd over mogelijke oplossingen (zie bijlage). Wij 
adviseren om deze thema’s op te nemen in het jongerenbeleid en de door de jongeren aangedragen 
oplossingen een inspiratie te laten zijn. 
 
De thema’s zijn:  

- Te weinig (betaalbare) woningen voor jongeren 
- Kwaliteit van de jeugdzorg niet afdoende 
- Banen voor jongeren worden slecht betaald 
- Behoefte aan loket voor acute hulp (sociaal, financieel, psychisch) 
- Rol van scholen onderbenut (zowel wat betreft signaleringsfunctie problematiek jongeren en de 

lesprogramma’s hier op inspelen) 
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Ad 2) 
Het jongerenbeleid wordt volgens ons te vaak alleen vóór, en niet mét jongeren gemaakt. Zoals wij een 
netwerk hebben van jongeren en jongerenorganisaties dat wij kunnen raadplegen bij bepaalde 
onderwerpen, zo adviseren wij ook de gemeente een dergelijk netwerk op te zetten.  
 
Te denken valt aan een klankbordgroep voor en door jongeren. Bij beleidsontwikkeling kan deze 
geraadpleegd worden: wat vinden zij ervan? De betrokkenheid van jongeren bij hun dagelijkse leven en hun 
toekomst in Almere is groot, hebben wij ervaren. 
 
Ad 3) 
Het gebruik van ervaringsdeskundigen is een onderwerp dat wij als ASD regelmatig aankaarten in onze 
adviezen en ook nu adviseren wij om gebruik te maken van ervaringsdeskundigen bij de uitvoering van 
jongerenbeleid. Een mooi voorbeeld uit andere gemeenten is De Wachtverzachter (wachtverzachter.nu), 
waarbij ervaringsdeskundigen mensen (vooral jongeren) helpen die op de wachtlijst bij de GGZ staan, om 
zo alvast te werken aan hun herstel.  
 
Naast jongeren hebben ook jongerenorganisaties veel ervaring die de gemeente goed kan gebruiken. Veel 
jongerenwerkers zijn bereid hun ervaring te delen met medewerkers van de gemeente, zodat de uitvoering 
van het beleid steeds meer aansluit bij de praktijk. 
 
Tot zover ons ongevraagde advies ten aanzien van het jongerenbeleid in Almere, naar aanleiding van het 
event ‘De stem van jong Almere’. Wij horen graag van u terug, op welke manier u dit advies wilt oppakken. 
Vanzelfsprekend zijn wij bereid en beschikbaar voor een mondelinge toelichting of het beantwoorden van 
vragen en zien graag een uitnodiging voor een overleg op korte termijn tegemoet.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Vera Kampschöer,  
 
voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Almere 
 
 
 
bijlage: Samenvatting naar gemeente De stem van jong Almere dd. 1 november 2022 


