TILBURGS JONGEREN MANIFEST 2013

Jongerendebat YOLO – YOU ONLY LIVE ONCE
Dinsdag 5 november 2013 debatteerden ruim 150 Tilburgse jongeren en vier gemeenteraadsleden in
theater de NWE Vorst over de YOLO mentaliteit. You only live once, wat betekent dat eigenlijk? Is er
een link met de slechte vooruitzichten op de arbeidsmarkt? En wat kunnen de politici voor en met
jongeren doen? De conclusies van het debat zijn vertaald in het Tilburgse Jongeren Manifest:

I. Jongeren verdienen een eigen stem in de Tilburgse politiek.
De jongerenambassadeurs verbonden aan de debatkuip geven jongeren die stem.
II. De lokale politiek moet haar verantwoordelijkheid nemen bij het creëren van banen voor
jongeren.
Reactie PvdA’er Willem Bongaarts: “Dat doen we al, samen met de andere partijen. We hebben de
startersbeurs geïntroduceerd. Jongeren kunnen hierdoor werkervaring opdoen en werkgevers
kunnen kennis maken.”
III. Vroegtijdig schoolverlaten is een groot probleem. De lokale politiek moet het behalen van een
startkwalificatie stimuleren.
Reactie GroenLinks fractievoorzitter Joris Bengevoord: “We moeten hier inderdaad meer geld op
inzetten in Tilburg, ondanks dat de landelijke overheid er op bezuinigd. Wij willen de startersbeurs
openstellen voor jongeren zonder startkwalificatie.”
IV. De gemeente richt zich te eenzijdig op hbo- en wo-studenten, terwijl Tilburg meer mbo- dan
wo-studenten telt.
Reactie D66-raadslid Peer van Gool: “Daar ben ik het mee eens. Wij willen met de
studentenvertegenwoordigers van het mbo praten. Bijvoorbeeld over de invulling van de grote hal in
het midden van de Spoorzone.”
V. Tilburg moet aantrekkelijk blijven als studentenstad, ook als de landelijke politiek de ov-kaart
afschaft.
Reactie CDA’er Sjef Robben: “Het CDA vindt onderwijs verschrikkelijk belangrijk. We willen
aantrekkelijk blijven als studentenstad.”
VI. Scholieren hebben recht op goede schoolhuisvesting, dus zomer en winter moet de
temperatuur goed zijn.
Reactie PvdA’er Willem Bongaarts: “Je moet je bij het gemeentebestuur melden om te kijken of je er
bij jou op school iets aan kunt doen.”
kader
YOLO – de voors en tegens
Richard is overtuigd YOLO’er: ‘Je moet bij de dag leven, geen druk voelen door alle verwachtingen
van anderen. Studeren en werken, dat is maar vijftig procent van je leven. Probeer gewoon gelukkig

te zijn. Experimenteer.’ Freek daarentegen heeft het niets met de YOLO mentaliteit: ‘Je hebt maar
een leven en daar moet je zuinig op zijn. Waarom zou je dan in een half uur een fles whisky leeg
drinken, bijvoorbeeld. Als je je best doet op school, heb je uiteindelijk een fijner leven.’
Cultuurwetenschapper Pauline Bijster concludeert: ‘Beide proberen gelukkig te zijn, dus misschien is
het verschil eigenlijk niet zo groot.’
Mochten de jongeren denken dat het geluk van de politiek komt, dan helpt PvdA-raadslid Willem
Bongaarts ze uit de droom: ‘Verwacht veranderingen niet van de politiek, verwacht het van jezelf. Je
moet als jongere knoerthard werken, anders wordt het niks.’
Kortom: de YOLO-er bewandelt gelukkig zijn weg, maar weet niet waar naartoe. De ander heeft het
geluk voor ogen, maar geniet op weg daarheen misschien te weinig. Of, zoals cabaretier Steven
Brunswijk, alias de Braboneger, het verwoordt: ‘Je kunt natuurlijk in een auto stappen en lekker rond
gaan rijden, maar het is wel handig om te weten dat je naar de Albert Heijn moet.’
Einde kader
Kader:
Dit debat was een coproductie van De NWE Vorst en ROC’s Debatkuip. www.denwevorst.nl |
http://debatkuiproctilburg.weebly.com
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