
GEWOON 
D O E N !

E R V A R I N G E N
U I T D A G I N G E N 
O B S E R V A T I E S 
O V E R D E N K I N G E N
V E R W A C H T I N G E N

Wij moeten praten! Over mijn verwachtingen, 

jouw verwachtingen en onze 

verwachtingen. Dit kan 
namelijk niet meer wachten.



Aan de basis van dit pamflet staan ervaringsdeskundigen, 
professionals, beleidsmakers en jongeren uit alle delen van de stad 

die zich samen met 20 jongeren van het jongerenproject WAAG, 
een initiatief van kunstenaarscollectief Moving Arts Project, 

uitspraken over wat het betekent om jong te zijn in de stad.  

Van februari tot en met oktober reisde de kunstmanifestatie 
WAAG van Amsterdam Oost naar Noord, van Nieuw-West tot 

aan Pakhuis De Zwijger met een voorstelling, een expositie en een 
debatarena in samenwerking met (lokale) partners. 

Dit pamflet brengt al deze opgedane kennis uit de leefwereld van 
Amsterdamse jongeren samen en biedt een podium aan hun stem. 



GEWOON DOEN
We heten de jeugd van tegenwoordig, simpelweg jongeren, of specifieker generatie 
Y en millennials. Of ook wel de hoop voor de toekomst met het potentieel om 
idealen te verwezenlijken en fouten recht te zetten. Dan weer krijgen we het stempel 
onberekenbaar, onverantwoordelijk en ongehoorzaam te zijn. We zijn opgegroeid in 
een tijdperk waarin men vooral zelf verantwoordelijk is om iets van het leven te maken, 
waarin we voor aansluiting op zoek moeten naar nieuwe vormen van collectiviteit.

Anno 2017 balanceren jongeren tussen hoop en verwachtingen. We dromen groot, wild 
en oneindig in een omgeving van ‘meer is beter’ en waar ‘genoeg’ niet meer lijkt te 
bestaan. We zetten de schouders onder onze idealen, en falen - hard. Omdat het moet. 
Want van makkelijk leren we niet. En ga het maar gewoon doen, luidt het credo immers. 

Gewoon doen! Of gewoon doen. Wat betekent dat precies? Wie biedt ons hiervoor 
de ruimte? Wat hebben we daarvoor nodig? Wat is hierbij de norm en wie bepaalt 
dat? Waar liggen de gaten en de valkuilen in de instabiele wereld van vandaag met 
toenemende onzekerheid op de arbeidsmarkt, oplopende (studie-)schulden, vastlopende 
huizenmarkt en de druk om te excelleren? Is het dan zaak je vast te bijten in het positieve 
omdat de werkelijkheid je anders verlamt?  Kom jij je bed uit, wanneer slapen mooier is 
dan echt?

Het pamflet bundelt de overdenkingen, uitdagingen voor de stad, ervaringen van 
bewoners van de stad en verwachtingen en observaties uit de stad. Voor de verandering 
is niet de zogeheten ‘jongerenproblematiek’ het vertrekpunt, maar verwoordt het 
pamflet waar wij waarde aan hechten. Die waarden willen wij graag delen als startpunt 
voor een nieuw gesprek over zichtbaarheid, kwetsbaarheid, twijfel en doelloosheid. 
Over positiviteit, verantwoordelijkheid, waardigheid en gelijkheid. Over 
verwachtingen van ons, en die van het lokale bestuur.

Dit gesprek kan niet langer wachten.

3

Mijn verwachtingen lijken 

ver en onhaalbaar, jouw 

verwachtingen bedrukken 

mij en onze verwachtingen 

bestaan nog niet. Onze relatie 

zou een two way street m
oeten 

zijn. 





AAN HET BEGIN
OVERDENKING
Tekst uit openingsscene WAAG

El-ke se-con-de
drijf ik verder van me weg
drijf ik verder van mijn weg
en hoe moet ik iets bereiken 
als ik niet weet waar ik moet zijn 
als ik niet weet wat me drijft
als niets tot binnen reikt

want el-ke se-con-de
hoor ik steeds minder goed wat ik zelf zeg
hoor ik steeds minder goed wat ik zelf zeg
wordt ‘t steeds moeilijker om te vechten 
voor mijn leven, mijn - rechten, en 
voor mijn eigen stem.
Voor mijn eigen stem. 
Ik ben geen democratie; IK beslis!
Want Ik voel. Ik vind. Ik wil. Ik denk.  

En el-ke se-con-de blijft een blinde vlek. 
Niemand kan voorspellen 
wat belangrijk zal zijn om in m’n leven te behalen, 
wat de miljoen dingen zijn waarin ik allemaal zal falen. 

Toch blijf je me vertellen over dingen die ik 
“toen al moest doen” en z.s.m. moet inhalen: 

seks hebben, zuipen; diploma’s, uit huis gaan, 
concerten en uitgaan, en werken en geld;  
carrière maken, en reizen en plannen,
en eigendom hebben, en vrouwen en mannen
waar ik voor MOET gaan en gaan en gaan en gaan en 
nooit stil staan, want de klok tikt door en de klok tikt door en 
el-ke se- kon ik maar vergeten wat ik zogenaamd moet weten
voelen wat ik zelf wens, wat ik zelf wil, want 

de tijd is niet mijn vijand
niemand hoeft ‘m stil te zetten
zich ertegen te verzetten
want je krijgt zolang je krijgt
en de tellen die ik heb?
zijn van mij, zijn van mij, zijn van mij, zijn van mij!
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Mijn verwachtingen willen 

zorg, jouw verwachtingen 

zorgen daar niet voor en onze 

verwachtingen baren geen 

zorgen.





UITDAGINGEN
KWETSBAARHEID
Kwetsbaarheid niet zien als een eigenschap maar als een moment in de tijd en als een 
stap tot verbinding.

VERANTWOORDELIJKHEID
Als individu, organisatie en overheid moeten we elk onze verantwoordelijkheid nemen en 
zo deelgenoot worden van zowel de oplossing als probleem.

WAARDIGHEID
Voor een constructief gesprek over samenleven in de stad gaan we op zoek naar de 
gedeelde waarden, waarbij we onze normen even parkeren.

POSITIVITEIT
Consequent handelen vanuit mogelijkheden als individu, organisatie en overheid.

TWIJFEL
Durf te twijfelen om tot (andere) inzichten  te komen en zo verandering en vernieuwing 
mogelijk te maken.

GELIJKHEID
Luisteren naar de stem van een minderheid  in het belang van het collectief. 

DOELLOOSHEID
Zonder oordeel naar doelloosheid kijken om ruimte te maken voor nieuwe inzichten.

ZICHTBAARHEID
Het is de uitdaging om oog te hebben voor het potentieel van iedereen. Dit als alternatief 
voor het hanteren van een dwingende sociale ladder, waarbij de middenmoot vaak over 
het hoofd wordt gezien.
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KWETSBAARHEID 
UITDAGING
KWETSBAARHEID NIET ZIEN ALS EEN EIGENSCHAP MAAR ALS 
EEN MOMENT IN DE TIJD EN ALS EEN STAP TOT VERBINDING.

OBSERVATIES
Specifieke hulpverlening voor jongeren vanuit de overheid is 
leeftijd gebonden en na 23 niet meer toegankelijk.

Schulden ontstaan vaak door gebrek aan kennis over regelgeving

Op het eerste gezicht kleine problemen die afzonderlijk geen reden 
zijn tot ingrijpen leiden gestapeld tot verlies van grip op het leven.

ERVARING
“Als student kunstgeschiedenis kreeg ik een klus als assistent-curator bij een grote tentoonstelling. Ik vond 
het supergaaf én spannend. Ik schreef me in bij de KvK, regelde een BTW-nummer en ging keihard aan de 
slag. Na ongeveer een half jaar ontdekte ik dat je als zelfstandige elk kwartaal BTW-aangifte moet doen en 
een administratie moet bijhouden. Superstom, geen moment aan gedacht. Gelukkig hielp een bevriende 
accountant me uit de brand.

Dit was in 2010. Inmiddels is het aantal ZZP’ers alleen maar toegenomen. Neem die fietskoeriers met grote 
rugtassen vol eten, zij zijn de nieuwe  ZZP’ers. Hoeveel van die jongeren maken misschien dezelfde fout als 
ik? Even niet opletten en achterstallige betalingen vormen het begin van een schuld. 

De afgelopen jaren werk ik aan oplossingen voor schuldproblemen van jongeren. Wat me opvalt zijn de vele 
incorrecte aannames, bijvoorbeeld dat jongeren in de schulden zitten door het kopen van merkkleding om 
erbij te horen. Maar ook valt me op dat het systeem van boetes en aanmaningen, waar je als schuldenaar in 
terechtkomt, geen oplossing biedt maar het probleem vergroot. 

Gelukkig ontdekte ik een ‘way out’ voor mezelf en deze groep: kwetsbaarheid. Als je je kwetsbaar opstelt 
voor een ander ga je een verbinding aan met die persoon in kwestie. Het probleem wordt dan iets wat jou 
ook aangaat. Is er meer ruimte voor persoonlijke aandacht, inzichtelijk maken van de context, uitbreiden 
netwerk en kennisuitwisseling. 

De kwetsbaarheid moet van twee kanten komen. Niet alleen de jongeren zelf maar ook de eisers en de 
schuldhulpverlening. Schuldproblematiek is namelijk veel meer dan alleen een kwestie van 
geld en is niet alleen een probleem van degene met schulden maar ook van hen die ze 
opeisen. 

Vaak is het hebben van schulden een symptoom van niet goed 
weten wat je plek is in de maatschappij en hoe die plek 
te vinden. Om die te vinden moeten WIJ ons kwetsbaar 
opstellen.”

e van 
ie ze 

Mijn verwachtingen willen 

een dak, jouw verwachtingen 

zijn torenhoog en onze 

verwachtingen schreeuwen 

van de daken.
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VERANT
WOORDELIJKHEID
UITDAGING 
ALS INDIVIDU, ORGANISATIE EN OVERHEID MOETEN WE ELK 
ONZE VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN EN ZO DEELGENOOT 
WORDEN VAN ZOWEL DE OPLOSSING ALS PROBLEEM.

OBSERVATIES
Jonge “allochtone” sleutelfiguren ervaren grote druk om een 
voorbeeldfunctie te vervullen als vermeend representant van de 
“eigen” gemeenschap waardoor zij weinig ruimte voelen voor hun 
persoonlijke ontwikkeling.

De motivatie van individuele jongeren bij een hulpvraag is vaak 
ondergeschikt aan de specialisaties van hulpverlenende organisaties. 

Jongeren naast op jongerenvraagstukken aanspreken op hun 
persoonlijke kennis en ervaring m.b.t. diverse onderwerpen.

ERVARING
“Ik wil graag het jongerenwerk in. Op die manier kan ik met mijn ervaringen in de jeugdzorg andere 
jongeren helpen. Ik zie meer jongeren met mijn achtergrond die deze keuze willen maken. Maar vaak 
ontbreken de noodzakelijke diploma’s, VOG of is er te weinig (financiële) draagkracht. Gevolg is dat ze van 
die studie afzien omdat de hoge studieschuld en de relatief lage inkomstperspectieven te kwetsbaar maken. 

Wat ik zie is dat het huidige systeem heel andere hulpverleners aflevert. Ze komen veelal uit beschermde 
gezinnen die wel financieel kunnen ondersteunen. 
Hierdoor (her)kennen ze de situatie van de jongeren 
in de jeugdzorg niet.  

Het is onze verantwoordelijkheid als maatschappij 
om te zorgen dat de balans tussen wie helpt en wie 
geholpen wordt in de gaten wordt gehouden. Ook 
dat er ruimte blijft voor jongeren die, ondanks of 
dankzij hun situatie, hun bijdrage willen leveren. 
Ruimte in het systeem. Het lijkt soms wel alsof 
ze dubbel worden gestraft. De maatschappij 
verliest hierdoor veel kennis en daarmee 
sociaal kapitaal. Kapitaal dat we nodig hebben 
in de jeugdzorg.”

Mijn verwachtingen bestaan 
uit wij, jouw verwachtingen 

zien ons als de zij en onze 
verwachtingen staan niet zij 

aan zij.
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WAARDIGHEID
UITDAGING
VOOR EEN CONSTRUCTIEF GESPREK OVER SAMENLEVEN 
IN DE STAD GAAN WE OP ZOEK NAAR DE GEDEELDE 
WAARDEN, WAARBIJ WE ONZE NORMEN EVEN PARKEREN.

OBSERVATIES
Veel jongeren zonder vast contract wonen gedwongen langer 
dan gepland bij hun ouders doordat zij zich geen zelfstandige 
woonruimte kunnen veroorloven.

Jongeren zonder afgeronde opleiding werken vaak onder hun 
potentieel.

Veel jongeren werken met diploma’s op zak op basis van stage- en 
nul-uren contracten waardoor ze geen financiële zekerheid hebben.

ERVARING
“Mijn zus - mijn familie | Voor mijn zusje is het leven een grote uitdaging. Haar haar wassen, naar drukke 
plekken gaan en een baan hebben zijn niet vanzelfsprekend. Net als mijn oudere broer heeft zij een 
autismespectrumstoornis en een licht verstandelijke beperking. Dit heeft niet alleen hen gevormd, maar 
ook mij als zus. Of brus. Zo noemen ze mij. Ik zie hun strijd met het leven en de maatschappij. Hun strijd is 
ook een beetje mijn strijd. Ik voel me schuldig als ik er niet voor ze ben. Ik voel de druk om iets van mijn 
leven te “moeten” maken - ik heb immers wél de capaciteiten om helemaal mee te draaien. Toch?

Ik – mijn familie | Door het gevoel dat zij veel hulp nodig hadden (en nog steeds hebben), vind ik het moeilijk 
mijn eigen grenzen te bepalen. Niet alleen maar rekening te houden met de gevoelens en grenzen van mijn 
broer of zus. Of van jou. Als brus leef je veel voor anderen waardoor je je eigen waarde een beetje kwijtraakt. 
Het schijnt erbij te horen.

Ik – vrienden – de toekomst | Je waarden vind je in jezelf, maar ik leer ze gaandeweg kennen door mensen 
om mij heen. Zij zijn mijn klankbord. Soms denk ik te weten waar ik sta. Maar vaak twijfel ik weer aan 

mijzelf en heb ik moeite mijn eigen waarden terug te vinden, mijn grenzen te kennen. Dan overvraag 
ik mezelf. Toch voelt het niet zuiver om excuses te verzinnen voor mijn strijd. Want, in 

tegenstelling tot mijn broer en zus, kan ik immers makkelijk meekomen in de 
maatschappij, nietwaar?”

ik mezelf. Toch 
tegenste

maMijn verwachtingen zijn 
mijn overtuiging, jouw 
verwachtingen geloven niet 
in mij en onze verwachtingen 
lijken te radicaal.
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POSITIVITEIT
UITDAGING
CONSEQUENT HANDELEN VANUIT MOGELIJKHEDEN ALS 
INDIVIDU, ORGANISATIE EN OVERHEID.

OBSERVATIES
Jongeren ervaren veel druk om te voldoen aan een dwingende 
norm van een geslaagd leven.

Het verbeteren van de eigen situatie is vanuit welzijn te vaak 
probleem gestuurd. 

Door de verbinding van jongeren met hun wijk of stad centraal 
te stellen kunnen vraagstukken over culturele identiteit positief 
worden ingestoken.

ERVARING
“Positiviteit is voor mij de voedingsbodem voor een gelukkige en succesvolle toekomst. Het is jezelf de 
moed toespreken het knopje om te zetten als het allemaal tegen zit. Dit gaat niet altijd even makkelijk: als er 
zoveel tegenslagen zijn dat we het licht aan het einde van de tunnel soms nét niet zien. 

Sinds 5 jaar ben ik langdurig ziek: ik heb last van rugklachten en chronische vermoeidheid. Alles leek 
verkeerd te gaan, niks verliep zoals ik had verwacht. Dag in, dag uit was ik bij het Slotervaartziekenhuis 
in Amsterdam. De artsen vertelden mij dat er niks aan de hand was en dat het weer over zou gaan. Maar 
ik wist: ik heb pijn. Ik besloot mijn medische dossier erbij te pakken en ben zelf research gaan doen via 
Google. Al na twee dagen kwam ik uit op de chronische ziekte fibromyalgie. Een week later – ik was zestien – 
werd dit inderdaad mijn medische stempel voor de rest van mijn leven. 

Voor weken, misschien zelfs maanden voelde ik me heel erg zwak. Totdat ik in mijn examenjaar zat en mijn 
ziekte niet als excuus wilde gebruiken. Ik werkte hard, had ambitieuze plannen voor de toekomst. Na het 
behalen van mijn havodiploma studeerde ik een jaar aan de Haagse Hogeschool met als einddoel mijn 
propedeuse. Die heb ik ook gehaald. Momenteel studeer ik sociologie aan 
de UvA. 

Het kostte mij die éne kleine stap: het geloof dat ik alles aankon. En nu 
sta ik hier, naast alle anderen zonder fibromyalgie met een einddoel, 
dat ik wil gaan halen. Want als ik negatieve gedachten verander naar 
positieve acties is de kans groter op positieve resultaten.”

n 

u 
l, 

aar 

Mijn verwachtingen bestaan 

uit rekeningen, jouw 

verwachtingen houden daar 

geen rekening mee en onze 

verwachtingen moeten het 

maar duur bekopen.
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TWIJFEL
UITDAGING 
DURF TE TWIJFELEN OM TOT (ANDERE) INZICHTEN  
TE KOMEN EN ZO VERANDERING EN VERNIEUWING 
MOGELIJK TE MAKEN.

OBSERVATIES
Jongeren zijn gedwongen in een vroeg stadium ingrijpende 
opleidingskeuzes te maken waar ze, naar eigen zeggen, eigenlijk 
nog niet klaar voor waren. Dit vergroot de kans op uitval.

Om de stap te nemen hulp te vragen werkt het drempelverlagend 
als organisaties niet met de overheid geassocieerd worden.

In buitenwijken van Amsterdam worden jongeren geconfronteerd 
met de keuze tussen een lange zware weg van het voltooien van 
een opleiding of de snelle korte weg van de criminaliteit.

ERVARING
Nadat ik mijn HAVO met de hakken over de sloot had behaald had ik het plan een jaar naar Amerika 
te gaan. Mijn droom zou werkelijkheid worden. Ik ging American Football spelen tussen de Jocks en 
Cheerleaders en met zo’n gele bus naar school. De werkelijkheid was nog leuker dan mijn wildste dromen 
ook al had ik tegenslagen daar. Toch was het einde al snel in zicht en moest ik gaan nadenken over: “Mijn 
toekomst”. Wat moet ik? Ga ik studeren?  Werken? Reizen?

Studeren is de enige mogelijkheid als je kans wilt hebben op een goede baan. Natuurlijk wil ik dat. Maar wat 
moet ik studeren dan? Ja een kantoor baan zie ik niet zitten. Het moet wel iets met mensen zijn daar ben ik 
goed in. Maar wat dan? Geen idee voor een groep staan lijkt me eigenlijk ook wel leuk. Theater opleiding 
misschien? Maar goed ik kan niet zingen en dan gaan ze me de hele tijd beoordelen op wat ik leuk vind 
en wat als ik dan niet goed genoeg ben! Nee ik kan beter een opleiding kiezen met baangarantie. Leraren 
hebben ze altijd nodig. 

En zo ben ik 4 studies langs gegaan, de een nog gekker dan de ander. Na al die studies al het werk 
bij een uitzendbureau waar ik wat bijverdiende was ik moegestreden. Ik ging weer bij mijn 
ouders wonen. Ik schrijf in mijn vrije tijd, cabaret, ik maak muziek, filmpjes en ik sport.

Dat is de ruimte die ik mezelf nu gun. Ik neem de tijd om te kiezen, zodat ik niet 
hoef te twijfelen. 

 

t.

et 

Mijn verwachtingen hebben 

het w
arm, dat laat jou

w 

verwachtingen koud en onze 

verwachtingen smelten
.
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GELIJKHEID
UITDAGING
LUISTEREN NAAR DE STEM VAN EEN MINDERHEID  IN 
HET BELANG VAN HET COLLECTIEF. 

OBSERVATIES
We zien een sterke mate van segregatie in de beroepsbevolking 
werkzaam in het jongerenwerk. Dit leidt ertoe dat de kennis en 
ervaring over jongerenvraagstukken dezelfde scheidslijnen volgt. 
Dit remt het diversiteitsideaal en belemmert het onderlinge contact.

Middelbare scholen geven leerlingen structureel een lager 
schooladvies  om de kans op een hoger slagingspercentage van de 
school te verhogen.

Jongeren zonder VOG kunnen moeilijk aan het werk komen in de 
sociale sector terwijl juist zij veel ervaringskennis in huis hebben.

ERVARING
“In mijn middelbareschooltijd hoorde ik welgeteld één keer van het bestaan van lesbiennes en 
homoseksuelen: in de biologieles vertelde de docent dat 1 op de 20 mensen lesbisch of homo was. Nu, 15 jaar 
later wordt het gesprek nog steeds vanuit de meerderheid over de minderheid gevoerd. 

Ik behoor zelf tot een van die minderheden. Als biseksuele vrouw ervaar ik dat ik weinig ruimte heb om 
hiervoor uit te komen. Er is te weinig ruimte in zowel de LHBT- als de heteroseksuele gemeenschap. Maar 
ik ben er. Hoe kan ik en kunnen andere minderheden uiteindelijk een volwaardige plek innemen als 
mensen die weten wat we doen en waar we voor staan? 

Nederland heeft zeer progressieve wetten als het gaat om de erkenning, bescherming en emancipatie van 
de LHBT-gemeenschap. Maar hoe brengen we die juridische werkelijkheid in praktijk? Hoe kunnen we die 
laten doordringen tot in de haarvaten van de samenleving en vanzelfsprekend laten zijn voor iedereen? 

Ik zelf geloof erin dat we de lezing van de geschiedenis meer kleur kunnen geven en deze kunnen herschrijven 
vanuit minderheden en hoe zij de wereld ervaren. Daarom organiseer ik kunstprojecten voor,  met en door LHBT-
jongeren . Omdat het hun kracht geeft om hun vaak complexe verhalen 
en identiteiten samen uit te zoeken en te vertalen. Hiermee brengen we 
samen een gesprek dat intern begint naar buiten. De jongeren, veelal in de 
middelbare schoolleeftijd, onderzoeken zichzelf in een tijd waarin enerzijds 
veel informatie bestaat over gender en seksuele identiteiten en anderzijds 
waarin diezelfde identiteiten protest, onbegrip en soms ook geweld 
oproepen bij mensen – nog steeds. In gesprek gaan en je eigen activist te 
zijn is van groot belang, voor sommige van hen van levensbelang. 

Kunnen we het gesprek veranderen door de geschiedenisboeken 
te herschrijven? In hoeverre bepaalt dat geschiedenisboek, dat ene 
boek, wie nu de meeste ruimte in mag nemen? Ik wil in ieder geval 
het gesprek aangaan en als mijn eigen activist ruimte innemen.“

ven
stprojecten voo ,

s 
s 

l 

Mijn verwachtingen zijn 
werkloos, jouw verwachtingen 

werken daar niet aan en onze 

verwachtingen zijn geen 
werkelijkheid.
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DOELLOOSHEID
UITDAGING
ZONDER OORDEEL NAAR DOELLOOSHEID KIJKEN OM 
RUIMTE TE MAKEN VOOR NIEUWE INZICHTEN.

OBSERVATIES
Jongeren ontbeert het aan rolmodellen in hun directe 
leefomgeving voor alternatieve levenspaden.

Kansen op een vast contract worden steeds kleiner.

Burn-out op jonge leeftijd door grote prestatiedruk.

ERVARING
“Ik ben altijd een grootdenker geweest – een alles-of-niets-persoon. Al vanaf mijn middelbareschooltijd 
had ik een duidelijk doel voor ogen. Tijdens mijn opleiding werkte ik me compleet uit de naad, met gewenst 
resultaat; cum laude afgestudeerd, met een extra honours diploma en ‘veel’ publiciteit. De wereld lag aan 
mijn voeten. 

Ik ben direct doorgedenderd; de grote dromen waar maken, overtuigd dat ik dichter en dichter naar mijn 
doel toe aan het werken was. Jong, creatief en onbezonnen een bedrijf opgezet. Maar door de druk en 
torenhoge verwachtingen glipte het succesgevoel, dat altijd als een soort drugs mijn motor heeft laten 
draaien, langzaam uit mijn handen 

Ik werd bang. Als reminder dat angst niet relevant mag zijn in een mensenleven heb ik de tekst: FEAR IS A 
LIAR op mijn arm laten tatoeëren. Iedere keer als de mistwolk van angst neerdaalde in mijn brein keek ik 
even naar mijn arm en klaarde het direct op. 

Maar langzaam veranderde ik van een bevoorrechte, jonge vrouw die alles meehad naar… niks. Al 
mijn zekerheden vielen 1 voor 1 weg; geen geld, constante onzekerheid over mijn bedrijf en de 

mokerslag: mijn huis kwijt. GEEN HUIS?!?! En ook geen kans op een huis. Geen basis, geen 
plek waar ik mijn creativiteit dagelijks haar werk kon laten doen en stappen kan maken 

om uit het dal te komen. Als freelancers kregen we niet het vertrouwen om een 
huurcontract voor een woning aan te gaan daarvoor heb je een vaste baan nodig. 

Maar een modeontwerper die als doel heeft een eigen modelijn op te zetten 
heeft geen vaste baan. 

Inmiddels durf ik sommige dagen niet meer naar mijn arm te 
kijken waar mijn levensmotto op staat, omdat het doel wat ik 

altijd heb nagejaagd wordt vertroebeld door een kansloze 
zoektocht naar een basisbehoefte: onderdak.”

m
ple

om u
huurc

Maa
hee

In

Jij lijkt de enige die in 

verwachting is en mijn 

oefening baart jouw kunst. 
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ZICHTBAARHEID
UITDAGING
HET IS DE UITDAGING OM OOG TE HEBBEN VOOR HET 
POTENTIEEL VAN IEDEREEN. DIT ALS ALTERNATIEF 
VOOR HET HANTEREN VAN EEN DWINGENDE SOCIALE 
LADDER, WAARBIJ DE MIDDENMOOT VAAK OVER HET 
HOOFD WORDT GEZIEN.

OBSERVATIE
(Actieve) jongeren hebben last van negatieve beeldvorming over hun 
leefomgeving. Postcode-, arbeids- en etnische-discriminatie zijn hier 
uitwassen van. 

Voortijdig schoolverlaters verdwijnen in grijs circuit.

ERVARING
“Mijn kindertijd in de Kolenkitbuurt was fantastisch. Het was er groen, ruim en we speelden veel 
buiten. Eenmaal op de middelbare school besefte ik, dat ik uit een ‘slechte buurt’ kwam. Opgroeien in de 
Kolenkitbuurt, in een gezin van zes kinderen, kende namelijk een slecht toekomstperspectief. Al snel stopte 
ik met dromen: Ik zou net als mijn buurjongens vroeg of laat eindigen bij de Albert Heijn of hangend voor 
de deur van de sigarenboer.

Op mijn zestiende begon ik bij de Albert Heijn vakken te vullen. Ik werkte heel veel, zodat ik elke maand 
nieuwe kleding kon kopen. Nieuwe kleding was belangrijk om bij de jongens uit de buurt te horen. Door 
het harde werk scoorde ik heel slecht op de havo en bleef ik zelfs zitten. Ik had in die tijd namelijk geen 
rolmodellen, die mij lieten inzien dat het belangrijk is om hard te studeren. Gelukkig leerde ik Simbo 
kennen, die zijn inspirerende levensverhaal met mij deelde. Hij vertelde dat hij van de vmbo doorgestroomd 
was naar een universitaire studie. Doordat hij uit de buurt kwam en een succesvol verhaal had durfde ik 
weer te dromen. 

Nadat de Kolenkitbuurt in 2009 uitgeroepen was als slechtste buurt van 
Nederland zijn er veel projecten opgezet om de buurt te verbeteren. De 
projecten hebben veel in beweging gebracht, maar rolmodellen zoals 
Simbo zijn helaas toch niet zichtbaar in de wijk. 

In Amsterdam geven wij heel veel energie en tijd aan de lastige 
jongens en meiden en daarnaast stimuleren wij ook nog het toptalent 
in de wijk om te groeien. Vaak vergeten wij dat er ook een groep 
bestaat zoals ik en Simbo. Een groep die er tussenin zit en ik de 
“inbetweener” noem. Deze groep bestaat uit jongeren die over het 
algemeen hun best doen om mee te doen, maar net niet opvallen, 
jongeren die in moeilijke tijden in bijna geen potje of groepje 
passen en vaak niet gezien of gehoord worden. Deze jongeren 
verdienen het ook om gezien en gehoord te worden om zo ook 
onderdeel te blijven van onze maatschappij.”

lent 
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Mijn verwachtingen 

krijgen geen zendtijd, 

jouw verwachtingen 

krijgen primetime en onze 

verwachtingen zijn niet te 

filmen.
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AAN HET EIND
OVERDENKING 
Tekst uit eindsene voorstelling WAAG

De wereld is mooi …
De wereld is mooi, omdat er in elk klein moment zoveel kan veranderen 
Één afslag en de wereld ziet er TOTAAL anders uit. Herken je dit? 

Wij zijn de toekomst
wij zijn Atlas 
Wij dragen de wereld
Wij hebben alle opties, we hebben de energie

Voor mij is dat de pracht van het leven. 
Dat jij die kracht hebt
Omdat je je eigen weg kan banen door een wereld die je zelf kunt kneden
Zodat we kunnen groeien, samen vooruitgaan, met elkaar die juiste afslag nemen, 
van het leven genieten

Wij hebben de tijd, de creativiteit, de schijt, de sneakers, het metabolisme 
om te rennen, te chillen, 
om weg te blijven, weg te gooien, 
uit te proberen, te exploderen, 
kapot te gaan, en kapot te maken.

En de liefde natuurlijk, alles draait om liefde
Het is  de LIEFDE waar de wereld omdraait, en daarom moet je de LIEFDE omarmen
En het LEVEN natuurlijk. Omarm het LEVEN 

Wij leren en vormen en knuffelen, 
Wij duwen, wij slaan, wij overdonderen met liefde

Want het leven is mooi, het leven is mooi, het leven is mooi, 
Het leven is mooi, maar het loopt niet altijd lekker

Wij zijn kleuters en kinderen
Wij hebben geen idee, 
we gillen om betekenis

Dan heb je een uitlaatklep nodig
Dan moet je stoom afblazen,



Je balans terug vinden
Ik moet sporten, ik moet joggen, ik moet fitnessen, ik moet boksen, ik moet skaten, ik 
moet basketballen, ik moet zingen, ik moet dansen... 
Dat zijn mijn uitlaatkleppen, 
Want het zit niet altijd mee. 

Wij rollen en klauwen en kruipen en vallen en falen. Hard. En harder.
Elke keer. Elke dag. Maar we gaan door. 
Wij blijven ademen
En gaan
En opstaan
En door

Want je laat je niet uit het veld slaan,  toch? 

Tranen van het lachen en weer in de knoop van het niet weten, niet kunnen, 
en blijven liggen
en wegrennen of terug willen
en TOCH, op een slakkengang misschien,
toch weer door
en gaan.

Ik geef je een voorbeeld: 
Ik denk aan de dagen dat ik aan het werk ben op de fiets met het bezorgen van eten. Dat 
het niet zo’n lekker weer was en jij, koste wat kost, eruit moest om je brood te verdienen...
Het blijft maar gieten en gieten, om moedeloos van te worden
Dat je echt denkt dat de weergoden het op jou gemunt hebben
En het blijft maar plenzen. 
Maar je laat je niet uit het veld slaan

Wij leren lopen, elke dag
Wij duwen door.
En breken
En graven
Wij kiezen verkeerd, ja expres fout kiezen,
omdat het moet!
Wij doen lui, EN moeilijk, 
want van makkelijk leer je niet.

Een beetje regen kan toch geen kwaad
Geld is waar je het voor doet, toch?

Kom jij je bed uit?
Wanneer slapen mooier is dan echt
Zeg je nee? 
Probeer je toch?
Ben je hier nog?

Dus je komt aan op de bestemming en je bent zeik en zeik nat.
Je belt aan
En waar je het voor doet, is de glimlach die je zal zien als de deur opengaat 
Want het leven is mooi. 

wij zijn geen doen, durven, waarheid
wij zijn gewoon  25





IN DIT PAMFLET ZIJN TEKSTEN 
VERWERKT VAN
Yasmine Moussaid, Redouane Amine, Laura 
Mudde, Fouad Lakbir, Jazz Kuipers, Giovanny 
Virdis, Vera Duivenvoorden, Soumaya 
Abalhoussaien, Marlieke Burghouts, Sven van 
Vrijaldenhoven en alle deelnemers aan de Grote 
Toekomst Verwachtingsmanagement Show. 

De Grote Toekomst Verwachtings Management 
Show is ontwikkeld door
Moving Arts Project, Pakhuis de Zwijger (Peter 
de Both en Mara Verdaasdonk) en IZI Solutions.

De sprekers waren
Dionne Abdoelhafiezkhan, Des Balentien, 
Mounir Samuel en Devika Partiman. 

De gespreksleider was
Jennifer Muntslag 

Begin- en eindtekst van het pamflet komen 
uit het community arts Project WAAG en zijn 
geschreven door
Saleha Alladien en Sergio Roosblad

WAAG IS EEN INITIATIEF VAN 
MOVING ARTS PROJECT 
Diane Elshout, Janine Toussaint, Noud Verhave 
en Kristien van den Oever.

De rest van het team bestond uit
Marieken Bijnen, Stella van Lieshout, Ay Mey 
Lie, Jazz Kuipers, Esmeralda Detmers, Anton 
Kool, Fons Bennink, Jeanette Groenendaal, Zoot 
Derks, Chantal van Honk.

WAAG werd gemaakt met en door
Ruben van der Pol, Maaike Bouman, Saleha 
Saladin, Lotte van Marwijk, Jaika Koot, 
Irwan van Wingerden, Ricardo Koen, Alborz 
Sahebdivani, Saleha Alladien, Sergio Roosblad, 

Schiavone Simson, Appie Makhlouf, Bilal 
Lachkar, Sergio Roosblad, Mohammed Hassan, 
Sandro Swen, Sharon Content, Andrea Kruyt, 
Djelani Sjak-Shie, Mohamed Kentou, Redouane 
Amin, Zeinab el Bouni, Rose Salihu, Wouter 
Roos, Mandy Koenraads.

Deze jonge Amsterdammers benoemden ook 
de waarden in het manifest

VOOR WAAG WERD 
SAMENGEWERKT MET
Stadsdeel Oost, Club Jaco, Dynamo, Club info 
Dynamo, Dynamo Jongerenwerk, Wijkagent 
Transvaal, UvA, Bildung Academie (UvA, HvA, 
ROC), BLOK JongerenBlog, Jongeren Platform 
Oost, Streetguides, Massih Hutak, Poetry 
Circle, Spirit/ De Koppeling, Jonge Democraten, 
Rood Amsterdam, A-Lab, Stekks-Social, 
Schoffies Koffies, Stichting DOCK, ArtSounds 
Arno Martin, The Beach, Stadsdeel Nieuw 
West, Young Nieuw West, jongerenwerk 
Combiwel, Lucas Community, Shokkin’ Group 
Netherlands, project Nieuw West, Storytelling 
Center, Eva de Rijk, Micheal Samboe, Startpunt 
Nieuw West en Guilliano Herdigein.

WAAG WERD MEDE MOGELIJK 
GEMAAKT DOOR
Amsterdams Fonds voor de Kunst, Fonds 
Cultuurparticipatie, Prins Bernhard 
Cultuurfonds, Gemeente Amsterdam Oost, 
Gemeente Amsterdam Nieuw-West, VSBfonds, 
donateurs, Fundatie van den Sandheuvel Sobbe 
en Voor de Kunst.

COLOFON
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T W I J F E L
G E L I J K H E I D
P O S I T I V I T E I T
W A A R D I G H E I D
D O E L L O O S H E I D
Z I C H T B A A R H E I D
K W E T S B A A R H E I D
V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D

W I J  Z I J N
GEWOON...




