Young010 is hét jongerencollectief van Rotterdam
dat als doel heeft de stad leuker, mooier en beter
te maken voor jongeren. Ook in het afgelopen jaar
heeft Young010 zich hard ingezet voor
de Rotterdamse jongeren door het gesprek
met hen en volwassenen aan te gaan, door het
stadsbestuur gevraagd én ongevraagd te adviseren
en doordat zij hét aanspreekpunt zijn in Rotterdam
als het over jongerenzaken gaat.
Young010 wordt ondersteund en begeleid
door Stichting LOKAAL. Centrum voor democratie
in Rotterdam. Check www.lokaal.org!
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Maart 2019
Advies ‘gelijke kansen’
De leden van Young010 overhandigen
hun adviezen over kansengelijkheid in
het onderwijs aan wethouder Kasmi.

April 2019
Welkom nieuwe leden!

Mei 2019
Start samenwerking (gevraagd) advies Brede Raad 010
Young010 en de Brede Raad 010 gaan samen aan de
slag om te adviseren over de startnotitie Zorg,
Welzijn & Jeugdhulp.

Juni 2019
Young010 & de Brede Raad 010 spreken tijdens de
commissie ZOCS in en adviseren over de startnotitie.
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Zomerreces (juli/augustus 2019)
Brief wethouder Kasmi ontvangen
Tijdens het zomerreces ontvangen de
Young010’ers een positieve reactie op
hun advies ‘gelijke kansen’.

September 2019
Pre-advies gepresenteerd aan Lot Mertens
Young010 presenteert het pre-advies over jongerenparticipatie in de openbare ruimte aan Lot Mertens,
programmaleider betrokken stad.
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Oktober 2019
Kenniswerkplaats voor Rotterdams talent + tv-debuut!
Young010 pleit vóór mentoring tijdens de KWPspecial over dit thema en tv-programma Nieuwsuur
maakt een reportage over hoe Young010 & LOKAAL
zich inzetten voor jongeren in de stad.

November 2019
Jubileumviering LOKAAL + Adviesmoment burgerschap
Young010 komt in actie tijdens het jubileum van
LOKAAL: de leden gaan het gesprek aan over
‘burgerschap’. Samen met de Brede Raad 010
presenteert Young010 de eerste bevindingen aan
verschillende ambtenaren die betrokken zijn bij het
nieuwe beleidsplan Zorg, Welzijn & Jeugdhulp.

December 2019
Teambuilding!
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Januari 2020
Presentatie advies ‘In eigen beheer’ i.s.m.
de Brede Raad 010
Wethouders Bokhove en De Langen ontvangen het
gezamenlijke advies over het beleidsplan Zorg,
Welzijn & Jeugdhulp. Young010 richt zich op de
overgang van 18- naar 18+.

Vanaf maart 2020...
op naar de Jongerentop!
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Februari 2020
Overhandiging advies openbare ruimte
Wethouder Kurvers ontvangt het advies
over jongerenparticipatie in de openbare ruimte.

Naast deze highlights kwam Young010 in actie
voor/met o.a.: Politie Rotterdam, CityLab010, NJR,
EMI, Laurenskerk, Studio de Bakkerij
en de Rotterdamse Leerroutekaart.

