
Oogst week van de dialoog 1-5 februari 2021 gemeente Súdwest-
Fryslân 
Bestuurders in gesprek met jongeren en kinderen over de coronacrisis 
 
 
1. Wie (welke bestuurders, ambtenaren + functies) hebben deelgenomen aan de 
ontmoetingen met jongeren in de Dialoogweek? 
 
Bestuurders: 
Wethouder Bakker 
Wethouder De Man 
Burgemeester De Vries 
 
Ambtenaren: 
D. Schotanus (Beleidsadviseur Sociaal Domein, Projectleider Cool Súdwest) 

M. Niculescu (Coördinator Jeugd en Politiek, programma Vernieuwing Lokale Democratie) 

M. Bouwmeester (communicatieadviseur) 
 
2. Op welke (groepen) kinderen en jongeren heeft u zich in eerste instantie gericht? 
Welke (groepen) jongeren hebben uiteindelijk meegedaan? 
 
We hebben ons gericht op jongeren tussen de 12-18 jaar  die in beeld zijn bij instanties zoals 
Weekendschool STUDIO en de ISK (Internationale Schakelklas Sneek) en op  jongeren die ons volgen 
via ons  ‘jongereninsta’ Cool Súdwest. Uiteindelijk hebben er 11 jongeren van Weekendschool 
STUDIO meegedaan met de Zoom-dialogen met wethouders Bakker en De Man. Onze burgemeester is 
via een live-verbinding op Instagram in dialoog gegaan met 18 jongeren.  
 
3. Hoe heeft u de kinderen en jongeren benaderd? 
De jongeren van de Weekendschool zijn benaderd via de coördinator van dit maatschappelijke 
initiatief. De jongeren die in dialoog gingen met de burgemeester zijn via  jongerenteams Cool 
Súdwest benaderd. In deze teams werken buurtsportcoaches, jongerenwerk, jeugdverpleegkundigen 
en cultuurcoaches samen.  
 
4. Wat heeft goed gewerkt in het benaderen van kinderen en jongeren in uw gemeente? 
Gebruik maken van de bestaande connecties/netwerken die dicht om de jongeren heen zijn.  In 
Súdwest-Fryslân werkt bijvoorbeeld om iedere VO school een jongerenteam van Cool Súdwest. 
Hierdoor hebben we korte lijnen met scholen en dus met jongeren. We kunnen zo makkelijk 
inspelen op wat leeft onder deze groep. Ook hebben we nauw contact met de organisatie van 
Weekendschool, waardoor het inplannen van een digitale dialoog snel kon worden geregeld. Door 
deze korte lijnen konden vrij snel jongeren worden benaderd.  
 
5. Wat is de belangrijkste oogst (ideeën, suggesties en wensen) uit de gevoerde 
dialogen? 

• Over het algemeen ervaren de jongeren de avondklok niet als een groot probleem. Als er in de 
avond contact gewenst is, dan zoeken ze elkaar digitaal op. 

• Jongeren missen het contact met vrienden en het sporten. Een geopperd idee was om één op 
één sporten/bewegingslessen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld sporten met een bestuurder. 

• Jongeren volgen liever fysiek onderwijs dan op afstand. Het stellen van vragen en het leren van 
elkaar vindt digitaal minder goed plaats dan in het klaslokaal. 

• Jongeren uit het AZC gaven aan het moeilijk te vinden om zich te concentreren bij digitale 
lessen omdat zij met meerdere personen (uit eigen gezin) op 1 kamer leven. Zij hebben angst 
voor corona, omdat ze met meerdere gezinnen gebruik maken van bijvoorbeeld 1 keuken.  

• Op het AZC is het muzieklokaal momenteel dicht wegens corona. Voor diegenen die hier veel 
plezier uit haalden, is dit erg jammer, want dit zorgde voor een fijne vrijetijdsbesteding.  

• Het sluiten van de winkels is onder Weekendschoolleerlingen aangehaald als een gemis. Zeker 
voor de mensen die minder digitaal vaardig zijn om digitaal hun bestellingen te doen (kan 
iedereen wel internetbankieren? Taalbarrières?). Deze tijd doet namelijk een groot beroep op 
ieders digitale vaardigheden. Hier zou extra aandacht voor moeten komen. 



• De jongeren die in de plattelandskernen wonen, gaven aan minder problemen te ervaren dan de 
jongeren die in de stad wonen. Zij vertelden ons meer over gevoelens van eenzaamheid bij 
henzelf en hun vrienden. Dit terwijl de jongeren van ‘het platteland’ aangaven zich met de 
regels te redden en andere vormen vonden om hun vrienden te ontmoeten (buiten of via social 
media’.  

 
a. Hoe gaat u als gemeente aan de slag met deze oogst? 

• De dialoog werd enthousiast ontvangen door de jongeren. We gaan hier verder mee. Zo zal de 

komende maanden er tweewekelijks een dialoog plaatsvinden tussen jongeren en de door hen 

gewenste bestuurders en/of professionals. Met deze dialoog willen we jongeren een stem geven 

en perspectief bieden. Ook willen we zo dicht mogelijk bij de inwoners werken, zodat we doen 

wat past en werkt. Daar past deze werkwijze goed bij. 

• We stemmen activiteiten af op de behoeften van de jongeren  

• De burgemeester heeft toegezegd een mooie corona- afterparty te willen organiseren voor de 
jeugd, zodra dit weer kan. 

• Wethouders Bakker en De Man zullen, zodra dit weer kan, op bezoek komen bij Weekendschool 
STUDIO. Er is verder aandacht geschonken aan de Instagram van Cool Súdwest als laagdrempelig 
medium om met de gemeente in contact te komen over wensen en ideeën.  

 
 
6. De commissie Depla is in gesprek met het Rijk over de sociale gevolgen van Covid- 
19 aan de brede regietafel Sociaal Domein. Welke resultaten van de gevoerde 
dialogen (knelpunten, ideeën, kansen) zou u willen agenderen voor dit overleg tussen 
gemeenten en Rijk? 
 

• Extra aandacht voor jongeren in de AZC’s (zie punt 5). 

• Aandacht voor het algemene grote gemis aan sociale contacten en onderwijs. Dit punt zal 
uiteraard bij meer gemeenten spelen, maar het is goed het toch nog te benoemen. 

 
7. Wat zijn uw tips en adviezen aan gemeenten die nog in dialoog met jongeren gaan? 

• Ga het gesprek open in en houd het informeel. 

• Luister zonder oordeel en vraag door: toon oprechte interesse voor hun ervaringen. 

 


