Effectmeting
Rotterdam Europese
Jongerenhoofdstad,
hoe nu verder?

1 Korte omschrijving van het advies
In 2009 maakt jongRRKC op uitnodiging van dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving
(JOS), samen met andere Rotterdamse jongerenorganisaties, deel uit van de
monitorgroep Your World om de voortgang van het jaar regelmatig tussentijds te
evalueren. Dit overleg heeft geresulteerd in het gezamenlijke document Rotterdam
zet jongeren in hun kracht: structurele versterking van Rotterdam als stad voor
jongeren. De jongerenorganisaties Rotterdamse Jongerenraad, YoungEDBR, B&W
Next en jongRRKC spreken zich in dit document gezamenlijk uit voor continuering van
verschillende projecten van Your World. De uitvoering van deze projecten ligt vanaf
2010 bij de Rotterdamse Jongerenraad.
De projecten van Your World waren ingedeeld bij verschillende thema’s, zoals sport,
kunst en cultuur, leren en stage, werken en ondernemen, etc..
Om te benadrukken dat vooral kunst- en cultuurprojecten voldoende aandacht
zouden moeten krijgen, publiceerde jongRRKC het advies Rotterdam Europese
Jongerenhoofdstad, hoe nu verder?. Daarin wordt gepleit voor bestendiging van
enkele Your World projecten en wordt ook ingegaan op de rol van jong RRKC vanaf
2010.
Die rol bestaat uit het borgen van jongerenparticipatie en talentontwikkeling bij
culturele organisaties en diensten. Dit onder andere door het gebruik van de zgn.
Your World Proofmeter te stimuleren. Daarnaast door het ondersteunen van jonge
creatieven op het gebied van ondernemerschap.
In het advies wordt verder ingegaan op het gebruik van de ruimte Your Space. De
ruimte zou laagdrempelig moeten worden door de huurprijs te verlagen, de
openingstijden te verruimen en de programmering te verbreden. Het zou naast een
ontmoetingsplek ook een cultureel informatiepunt moeten worden. De
Jongerenbijdrageregeling, de aparte subsidiepot voor jongerenprojecten, zou
behouden moeten blijven en de merknaam Your World verder benut. Tot slot wordt
geadviseerd kritisch te kijken naar het project Dynamic Duo’s.
Het advies is uitdrukkelijk geen evaluatie van de verschillende Your World projecten,
de gemeente publiceerde een eigen evaluatie en Confetti organiseerde in februari
2010 een evaluatiedebat.
2 Gang door het gemeentelijke apparaat
Op 18 februari 2010 staat het advies geagendeerd voor de Raadsvergadering, te
behandelen als ‘aanhouden tot na de verkiezingen’. Er is geen melding van een
tweede agendering.
De continuering van de Your World projecten wordt besproken in een brief aan het
College op 19 januari. Daarin wordt melding gemaakt van een gezamenlijk ‘besluit’
van de jongerenorganisaties om de meest succesvolle Your World projecten te
continueren. De Rotterdamse Jongerenraad neemt de meeste projecten over,
jongRRKC ‘zal het gebruik van de Your World Proofmeter stimuleren onder kunst- en
cultuurinstellingen’ 1 .
3 Waarneembare effecten
Het advies van jongRRKC is niet aangehaald als informatiebron in andere onderzoeken
en overleggen.

1

1

Brief aan de gemeenteraad, 19 januari 2010, Gemeente Rotterdam

De gezamenlijke inspanning van verschillende jongerenorganisaties hebben wel
direct geresulteerd in continuering van enkele Your World projecten.
In de gemeentelijke evaluatie van Your World noemt wethouder Rik Grashoff het
besluit tussen de jongerenorganisaties en het College ‘over hoe jongerenparticipatie,
talentontwikkeling en verbinding tussen jong en oud er vanaf 2010 uit moet zien’ 2 .
In februari 2010 is er een overdrachtsmoment waarbij de Rotterdamse Jongerenraad
de meeste projecten onder zijn hoede krijgt. De Jongerenbijdrageregeling wordt
voortgezet, evenals het project Dynamic Duo’s en de Your World Proofmeter. Ook
B&W Next en Create Your World worden ondergebracht bij de RJR. De
programmering in de ruimte Your Space wordt uiteindelijk tot en met juni 2011
voortgezet.
Ook na dit besluit hebben de vier jongerenorganisaties YoungEDBR, de Rotterdamse
Jongerenraad, B&W Next en jongRRKC zich ingezet om jongerenparticipatie op
bestuurlijk niveau te verbeteren door een jongerenwethouder in het College te
krijgen. Het project ‘Jouw Wethouder’ heeft het nieuwe College echter niet
omarmd.
jongRRKC stelt in maart 2011 op verzoek van medewerkers van de dienst JOS een
advies samen over borging van de programmering van Your Space na de sluiting per 1
juli 2011. Het advies moet worden opgenomen in een stuk dat in samenwerking met
de dienst Kunst en Cultuur en de dienst JOS wordt geschreven. Het stuk is ten tijde
van dit schrijven nog niet gepubliceerd.
4 Publiciteit
Er is geen publiciteit geweest over het advies.
5 Beoordeling
Rotterdam Europese Jongerenhoofdstad, hoe nu verder? heeft weinig reuring
veroorzaakt. Dit kan zijn omdat het advies een toespitsing was van het gezamenlijke
advies of omdat kort na het verschijnen van de adviezen bekend werd dat enkele
belangrijke programmaonderdelen van Your World behouden zouden blijven.
De notie dat jongRRKC de aangewezen jongerenorganisatie is om te adviseren op het
gebied van kunst en cultuur, ook in relatie met projecten van Your World, wordt in
2010 onderschreven door de informele adviesaanvraag van de dienst JOS over borging
van de programmering van Your Space.
6 Vervolgstappen
jongRRKC heeft na een eerste onderzoek vastgesteld dat de Your World Proofmeter
geen gemakkelijk hanteerbaar instrument is en erg beleidsmatig. Om
jongerenparticipatie bij culturele instellingen toch te blijven stimuleren is jongRRKC
in 2011 daarom gestart met een nieuw project, waarbij leden van jong RRKC in
gesprek gaan met een instelling over de inspanningen die worden gedaan om
jongeren te betrekken en voorstelt enkele jonge mystery guests toe te laten en input
te laten leveren. De website van de Your World Proofmeter
(www.jongerenzijnbelangrijk.nl) is per 1 januari 2011 gestopt.
jongRRKC biedt, in navolging van het advies, ondersteuning aan jonge creatieven op
het gebied van ondernemerschap met de verkooptentoonstelling V.O.R.K. in 2010 en
2011. Voorafgaand aan de tentoonstelling worden workshops ondernemen en
prijsstelling aangeboden aan de participerende jonge kunstenaars.
De ontwikkelingen rond de programmering van Your Space, waarvan de locatie
inmiddels is gesloten, volgt jongRRKC op de voet.
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