
 

 
         Haagse Jongerenambassadeurs 2022 

Jongeren en de burgemeester 
 
Organisatie 
Het advies is gegeven in de vorm van een presentatie tijdens een editie van Voetnoot* aan 
Burgemeester Jan van Zanen. 
 
Probleemstelling  
Voetnoot* is een interviewprogramma waarin Haagse Jongerenambassadeur en organisator 
van Voetnoot* Hizir in gesprek gaat met verschillende gasten. Deze editie was anders dan 
normaal vanwege het interview met Burgemeester Jan van Zanen, gevolgd door een 
panelgesprek met verschillende jongeren. Daarnaast was het weer mogelijk om fysiek bij 
elkaar te komen en met elkaar in gesprek te gaan. 
 
Tijdens het interview met de burgemeester zijn er diverse onderwerpen aan bod gekomen, 
waaronder mentale gezondheid, straatintimidatie en de verkiezingen. Ook vonden wij het 
belangrijk om de mening van jongeren te horen over deze onderwerpen. Daar was het 
panelgesprek dan ook voor bedoeld. De veilige sfeer bood de mogelijkheid om vrij met 
elkaar in gesprek te gaan en persoonlijke ervaringen te delen.  
 
Persoonlijke doelstelling  
De Haagse Jongerenambassadeurs hebben zich tijdens de coronaperiode volledig digitaal 
ingezet om besmettingen te voorkomen. Zij erkenden echter dat het fijner en soms 
gemakkelijker is om fysiek met elkaar in gesprek te gaan. Deze geluiden werden ook gehoord 
vanuit de achterban. De samenwerking bood de perfecte gelegenheid om fysiek met elkaar 
in gesprek te gaan.   
 
Verder is er bewust gekozen voor de gespreksonderwerpen vanwege de actualiteit, de 
gesprekken in de groep en de geluiden vanuit de achterban. De Haagse 
Jongerenambassadeurs vonden het belangrijk om aan te duiden dat het belangrijk is om te 
stemmen, hoe straatintimidatie wordt ervaren en dat het ongepast is, maar ook dat de 
toenemende druk op de mentale gezondheidszorg een grote impact heeft op jongeren. Met 
het interview en het panelgesprek hopen zij dan ook de noodzaak van deze onderwerpen 
nogmaals te hebben belicht.  
 
Methoden 

1. Voor het interview is er contact geweest tussen de Haagse Jongerenambassadeurs 
over de gasten voor het panelgesprek en de gespreksonderwerpen.  

2. De organisator van Voetnoot* (Hizir) heeft zich gericht op de vorm en verdere inhoud 
van het interview en de organisatie van de editie van Voetnoot*. 

 
Resultaten & conclusie 
Klik hier voor het interview met Burgemeester Jan van Zanen: 
https://www.youtube.com/watch?v=CGREOgmSFPk     
Klik hier voor het panelgesprek met de jongeren: https://youtu.be/hNlPQTADTCc  
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