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Wat ik voor nu vooral zou aanraden is twee dingen: 
(1) beter in kaart brengen onder welke groepen de brandhaartjes plaatsvinden (alleen de informatie 
dat er meer besmettingen zijn bij 20-40 jarigen is niet zo informatief).  
(2) denk ook goed na over alternatieven binnen het systeem. Op dit moment wordt er vooral nadruk 
gelegd op wat er niet kan, maar er worden weinig alternatieven geboden waardoor het haalbaar 
blijft voor mensen.  
 
De persconferentie met het moreel appel stuitte me gisteren wel wat tegen de borst. Het is 
helemaal niet specifiek, het lijkt vooral gericht op studenten (10% van de jongeren), er waren geen 
complimenten voor initiatieven waar jongeren echt hun best doen om een verschil te maken, en er 
werd alleen ingezet op de verantwoordelijkheid van het individu en niet op de verantwoordelijkheid 
van het systeem.  
 
Om een voorbeeld te geven; ik werk nu veel met jongeren in Rotterdam-Zuid. Deze jongeren 
proberen iets van hun leven te maken, wonen met 6 mensen in een huis en hebben niet altijd WIFI, 
geen mogelijkheid om huiswerk te maken in een rustige ruimte en hebben geen hulp thuis als ze iets 
niet begrijpen. Je kunt deze jongeren wel toespreken als individu maar dat is echt niet nodig, want zij 
willen het al heel graag goed doen. Het heeft veel meer zin om te focussen op wat er in de buurt 
gebeurd en of je voor deze jongeren misschien wel de school kunt open stellen. Deze jongeren 
hebben ook behoefte aan vakantie en ontspanning maar er wordt niets voor hen georganiseerd en 
ze kunnen ook niet werken, want er is op dit moment heel weinig werk. Het kan toch niet zo zijn dat 
de enige boodschap aan deze jongeren is dat ze thuis moeten blijven en oerstom zijn als ze naar hun 
oma gaan.  
 
Mijn advies zou daarom zijn dat de (lokale) overheid nadenkt over alternatieve activiteiten waardoor 
mensen het gevoel hebben dat ze vooruit kunnen, zoals ook betoogd is in aangehechte opinie in de 
NRC van 6 augustus. 
 
  



  



 
 
 


