Aanbevelingen project Speaking Minds
“Wat hebben jongeren die te maken hebben met armoede nodig en
hoe kan de gemeente Kampen hen bereiken?”
De gemeente Kampen heeft al een mooi aanbod voor kinderen in
armoede. Zorg dat het ook goed aansluit bij wat jongeren willen en
dat het aanbod bekender wordt onder jongeren! Dit zijn de adviezen
die wij hebben bedacht voor de gemeente Kampen.
Breng de mogelijkheden die Kampen biedt onder de aandacht
bij de jongeren (in armoede). Ons advies is om de voorzieningen
die de gemeente Kampen al beschikbaar heeft bekend maken
bij de jongeren. Dit zou goed kunnen doormiddel van posters.
Met behulp van deze posters kunnen de jongeren in contact
komen met de gemeente. De gemeente kan jongeren met de
posters informeren over de mogelijkheden die er zijn, zoals de
Meedoenbon of de weggeefschuur. De posters kunnen
opgehangen op plekken waar jongeren veel tijd door brengen.
Hierbij valt te denken aan bushokjes, het openbaar vervoer,
uitgaansgelegenheden en scholen: in de gangen, klassen en wc
deuren. Het idee achter de wc deuren is dat jongeren in de
pauzes vaak naar de wc gaan en het misschien niet altijd fijn
vinden als anderen zien dat zij deze poster lezen.
 Vernieuw de Meedoenbon in de vorm van een pas en zorg voor
meer punten om de bon op te halen en te besteden. Ons advies
is om de Meedoenbon te veranderen in een pasje waarbij je het
geld in kleinere delen kunt uitgeven dan de standaard 2x €50,.
Op deze manier hebben jongeren meer keuze waaraan ze dit
geld kunnen besteden en kan er efficiënter gebruik worden
gemaakt van de bon. Ook adviseren wij dat de bon in de vorm
van een pas gemaakt zou moeten worden, zo is het ook niet te
vervalsen. Wij zouden graag extra punten zien waar jongeren
dit geld kunnen besteden, hierbij valt te denken aan de kapper,
evenementen en restaurants. Ook zouden er meer
uitgavenpunten kunnen komen. Voor de doelgroep 18-23 jaar
kan het bedrag verhoogd worden, omdat jongeren op die
leeftijd meer verantwoordelijkheid voor eigen inkomen en
uitgaven hebben.
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Cursussen en bijeenkomsten aanbieden/organiseren om te
leren omgaan met geld en te budgetteren. Ons advies is om
jongeren van rond de 18 jaar cursussen aan te bieden waarin
zij meer kunnen over leren hoe zij het beste met geld om kunnen
gaan en hoe je kan budgetteren. Deze cursussen zouden plaats
kunnen vinden op scholen in Kampen. Deze bijeenkomsten
zouden rond de 45 minuten kunnen duren. Er zou verteld
moeten worden door mensen die zelf in armoede hebben
geleefd. Diegene kunnen uit eigen ervaring vertellen wat er kan
gebeuren als je geld tekort komt en wat zij hebben gedaan om
het op te lossen. Dit maakt meer indruk op jongeren dan
wanneer er een onervaren persoon voor de klas staat. Ook zou
dit een goed moment zijn om jongeren bewust te maken van de
Meedoenbon.
 Maak een Facebookpagina aan die gericht is op jongeren. Ons
advies is om een Facebookpagina aan te maken en bij te houden
die gericht is op jongeren. Hier kunnen evenementen binnen de
gemeente Kampen en hulpmiddelen zoals de Meedoenbon op
worden gepromoot. Op deze manier kunnen jongeren er op een
makkelijke manier achter komen wat de gemeente voor hen kan
betekenen. De pagina is niet alleen bedoeld voor jongeren in
armoede, maar voor alle jongeren, zodat iedereen de pagina
kan volgen zonder dat anderen weten wat de situatie van
iemand is. Wij geven op de volgende pagina graag voorbeelden
van interessante Facebookposts voor jongeren.


Graag horen we van u wat u met ons advies gedaan heeft!

Voorbeelden van interessante
Facebookposts voor jongeren

