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Verslag  

Stadsgesprek "Together Young in Delft" 
100.000 mensen, één stad: vinden wij elkaar? 

 

Woensdag 11 april 2018 locatie: Scholencombinatie Delfland, van Bleyswijkstraat 72  
 

Tijdens dit stadsgesprek staat de vraag centraal: Hoe is het om op te groeien en jong te 

zijn in Delft? Jongeren en vrijwilligers vertellen over hun ervaringen bij de voetbalclub 

DHL, het TaalTheater, bij de stichting Op-nieuw en School's Cool. Wat maakt voor hen 

het verschil?  

 

De Adviesraad Sociaal Domein Delft (ASD: voor uitleg zie onderaan document) wil graag 

weten hoe het er voor staat met de jeugd (12-25 jaar) in Delft. In samenspraak met de 

bezoekers willen de ASD en TOPdelft onderzoeken hoe jongeren in Delft meer kansen 

kunnen krijgen en hoe jong en oud elkaar daarbij kunnen inspireren. 

 

Onderzoek van ASD - tussenbalans 

De ASD wil graag weten hoe het gaat met de jeugd in Delft. De leden van de ASD hebben de 

afgelopen maanden gesprekken gevoerd in de stad en onderzoek gedaan. Op basis van indrukken 

is de (tussen)balans opgemaakt van wat de decentralisatie, die sinds 2015 van kracht is, tot nu toe 

heeft opgeleverd. De focus is daarbij gelegd op de jeugd (12-25 jarigen). ‘Investeren in jeugd is 

belangrijk: wat je jong leert, daar kun je je hele leven mee vooruit!’ . Deze tussenbalans is 

verwerkt in een rapport, de Tussenbalans, dat is aangeboden aan het stadsbestuur. De 

Tussenbalans is inspiratie voor het stadsgesprek. 

 

Belangrijkste punten uit het rapport zijn: 

Wat gaat goed?  

Ambitie van en samenwerking tussen betrokken partijen in Delft; vooral mondige ouders en 

jongeren vinden hun weg; er zijn en ontstaan mooie initiatieven van de burgers zelf om elkaar te 

versterken. 

 

Wat schuurt?  

Het aantal jongeren onder de armoedegrens en de hoge jeugdwerkeloosheid; schoolverzuim en 

vroegtijdig schoolverlaten; de toegankelijkheid van ondersteuning (b.v. ingewikkelde formulieren); 

de te hoge verwachtingen van wat mensen zelf voor elkaar krijgen. 

 

Waar liggen kansen voor verbetering?  

Veel contact tussen gemeente, organisaties en burgers zodat deze elkaar kennen en begrijpen; 

gemakkelijke toegang tot ondersteuning voor iedereen; burgers kunnen elkaar ondersteunen; 

inwoners nemen zelf het initiatief op basis van wat ze nodig hebben en aan mogelijkheden zien. 

Deze bottum-up initiatieven bieden veel kansen. 

 

http://www.topdelft.nl
http://www.asd-delft.nl
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Uit de Tussenbalans blijkt dat niet iedereen zijn weg vindt, met name kwetsbare jongeren niet. 

Tegelijkertijd zijn er initiatieven in de stad die juist hen een steuntje in de rug kunnen geven. 

De bevindingen van deze avond krijgen weer een plek in het rapport. 

 

De presentaties van vier initiatieven 

Het publiek verdeelt zich over vier lokalen waar de verschillende initiatieven zich presenteren. Aan 

het woord komen jongeren en vrijwilligers. Zij vertellen wat hun initiatief/organisatie bijzonder 

maakt. De bezoekers kunnen met hen in gesprek gaan. De vier initiatieven zijn: 

•  Voetbalclub DHL 

•  Het TaalTheater 

•  Stichting Op-nieuw 

•  School’s Cool 

De vragen: Wat gaat Goed? Wat schuurt? Waar liggen kansen voor verbetering? komen ook in de 

deelsessies aan de orde.  

 

Een korte samenvatting: 

Voetbalclub DHL (presentatie door voetbal jongere en trainer) wordt niet alleen als een 

voetbalclub ervaren, maar als een familie. Iedereen is er voor elkaar, zowel ouders als de kinderen, 

in voor-en tegenspoed, in een veilige omgeving. Op dit moment draait DHL met ca. 260 

vrijwilligers. Dat gaat goed en is de kracht van de vereniging. Wat schuurt? Blijft dit zo? Men heeft 

goede hoop dit aantal constant te houden doordat kinderen hun ouders als vrijwilliger opvolgen.  

Wat beter kan is de financiële reserve van de club. 

 

Bij Het TaalTheater (presentatie door jonge statushouder en mentor) krijgen jonge statushouders 

en migranten extra taal- en dramalessen naast de reguliere lessen op school zodat ze sneller 

Nederlands kunnen en durven spreken. Bovendien helpen coaches hen bij hun ontwikkeling 

(school- beroepskeuze, huisvesting, etc.) 

Wat gaat goed? De betrokkenheid van vrijwilligers en docenten bij deze doelgroep is groot.  

Wat schuurt? ‘ Algemeen wordt erkend dat de twee jaar Internationale Schakelklas voor de meeste 

jonge vluchtelingen (tot 18 jaar) te kort is om hun taalachterstand in te lopen. De entree-opleiding 

van het MBO heeft voor veel jonge vluchtelingen van 18 jaar en ouder een te laag niveau’. Taal is 

cruciaal voor de jongeren om hun weg te vinden in deze maatschappij. Als dat niet goed gaat 

kunnen ze wegglijden in werkeloosheid, criminaliteit. De Internationale schakelklas heeft geen 

goede huisvesting, dat helpt ook niet. Ook blijkt de overstap van 18- naar 18+ ingewikkeld te zijn, 

ondanks de coaches die goed werk doen op dit gebied. 

Wat kan beter? De gemeente wordt opgeroepen om meer geld vrij te maken om deze jongeren 

adequater te ondersteunen. 

 

Stichting Op-nieuw (presentatie door vroegtijdig schoolverlater en opleider/trainer) is een 

opleidingscentrum dat vroegtijdige schoolverlaters, werkeloze jongeren en jongeren met een 

verstandelijke beperking kansen wil bieden en hen opleidt tot fietsenmaker. Daarna kunnen zij 

doorstromen naar regulier werk.  

Wat gaat goed? Jongeren blijken ontzettend veerkrachtig en kunnen met een juist steuntje in de 

rug groeien. 

Wat schuurt? Er is te weinig specifiek aanbod voor bovenstaande doelgroepen. Regelgeving werkt 
beperkend als het gaat om starten / continueren van initiatieven. 
Wat kan beter? Men zou heel graag willen samenwerken met de gemeente. Scholen zouden meer 

preventief kunnen werken (vroeg-signalering, meer het gesprek met de leerling voeren, aandacht 

voor pesten en multi-probleem gezinnen). Tijd en ruimte is hierbij een knelpunt voor de scholen.  

 
School’s Cool (presentatie door mentoren) is een mentororganisatie die leerlingen van 11 t/m 18 

jaar ondersteunt in drie verschillende programma's: XS, SsC en XL. Doel van het project is het 

voorkomen van schooluitval en het vergroten van de kansen van leerlingen in groep 8 van de 

basisschool tot en met het voortgezet onderwijs. 
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Wat gaat goed? De inzet van vrijwilligers bij de kinderen thuis, elke week 1 tot 1,5 uur, levert 

positieve resultaten op. Een financiële bijdrage van de ouders wordt op prijs gesteld maar is niet 

verplicht. 

Wat schuurt? Helaas maar 40% van de vraag kan worden gehonoreerd door een tekort aan 

vrijwilligers. Niet alle scholen verwijzen actief door. De meeste kinderen komen uit gezinnen die 

minder draagkrachtig zijn, School’s cool wil niet stigmatiserend werken en presenteert zich dan ook 

vanuit een positief perspectief. 

Wat kan beter? Minder kinderen die opgroeien in armoede, meer structurele ondersteuning vanuit 

de gemeente. Meer mogelijkheden binnen het onderwijs, zodat Scool’s cool uiteindelijk niet meer 

nodig is. Meer vrijwilligers en ruimere toegang tot ondersteuning. 

 

Slotwoord 

De avond maakt een aantal zaken duidelijk: Inzetten op preventie heeft zin, dat laten genoemde 

initiatieven ook zien. Structureel inzetten op preventie is nog effectiever. Door het bieden van tijd 

en aandacht, door vroegtijdige begeleiding en ondersteuning kunnen jongeren zich ontplooien en 

kan voorkomen worden dat ze achterop raken of hun weg niet vinden in de maatschappij. 

Het is daarom goed om te zien hoe Delftenaren, jong en oud, voor en met elkaar aan de slag gaan. 

De uitdaging voor de komende tijd is: elkaar vinden, weten wat er in de stad mogelijk is, welke 

initiatieven er zijn. En hoe burgers, organisaties en gemeente kunnen samenwerken en elkaar 

kunnen ondersteunen en versterken zodat Delft een stad is waar voor iedereen kansen zijn om 

mee te doen: 100.000 inwoners , één stad! 

 

Wanneer men in contact wil komen met leden van de ASD Delft, ga dan naar www.asd-delft.nl. 

Meer informatie over TOPdelft is te vinden op www.topdelft.nl.      

 

 

 

 

 

 

 

 

De Adviesraad Sociaal Domein Delft -  

Geeft advies aan het college van burgemeesters en wethouders. Het gaat daarbij om alle 

onderwerpen die vallen binnen het Sociale Domein. Dat zijn: de Wet maatschappelijke 

ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet. De ASD adviseert zowel gevraagd als 

ongevraagd. Bij ieder advies kijkt de ASD door de ogen van de Delftse burgers. En baseert zich 

op informatie van Delftenaren, op ervaringen van gebruikers en op kennis van professionals. 

De ASD is van en voor de burgers en dan vooral de kwetsbare burgers. ‘Wij willen de stem van 

de (kwetsbare) burgers versterken, we zetten ons in om de tweedeling in Delft tussen mensen 

die veel hebben en kunnen en mensen die minder hebben en kunnen te verminderen zodat 

iedereen zijn plek in de maatschappij vindt en mee kan doen.’ 

De adviesraad is onafhankelijk en bestaat uit vrijwilligers. 

http://www.asd-delft.nl/
http://www.topdelft.nl/

