
Digi Challenge 2: digitale toegang vanaf 18 jaar 
Facilitator: Debbie van Steenpaal 
Drager: Floor Hovenkamp, gemeente Amsterdam  

 
Het vraagstuk: Hoe en wanneer kunnen we zoveel mogelijk (kwetsbare) jongeren 
hun opties duidelijk maken, voor als ze 18 worden? 

Ideeën die zijn uitgewerkt: 

• Verjaardagskaart gemeente redesignen in cocreatie met MBO’ers  
• Verjaardagskaart folder ook in OBA op schermen tonen  
• IDO ook vermarkten onder jongen 
• Werkgeversaanpak verbreden en vermarkten 
• Lesplan maken voor 16-18-jarigen om samenlevingsvaardigheden te trainen (waar 

heb je recht op, wat ben je verplicht, waar moet je op letten/wat zijn 
consequenties, hoe vraag je hulp, hoe ben je assertief).  

•  
En de verrijkte ideeën van de formulieren (zitten hele mooie tussen) 

• Jongeren hebben een mentor op school die ze begeleidt in het maken van keuzes 
rondom 18 worden (klein probleem: personeelstekort in onderwijs) 

• Jongeren de sites van de overheid laten maken  
• Sleutelmoment 1e bijbaan: werkgevers meenemen in het in beeld brengen van 

opties en bijbehorende verantwoordelijkheden en zichtbaar maken van de doelen 
van de start van je carrière 

• Mensen uit overheid en bedrijfsleven kunnen met leerlingen digitale info 
verbeteren 

• Leuke praktijkgerichte/praktische lessen maken 
• Een vak op alle middelbare scholen over samenlevingsvaardigheden ten koste van 

een ander vak of door extra middelen naar het VO 
• Mensen uit overheid en bedrijfsleven gaan op festivals en buurtfeesten en in het 

jeugdjournaal coachen en helpen bij samen met jongeren online zaken te regelen. 
Ervaring voedt beide kanten 

• Door op de plekken te zijn waar de jongeren uit zichzelf graag zijn en veilig 
ervaren. McDonalds, sportclub, gebedshuis) en digitaal via social media. Informatie 
en middelen bieden die hun opties zichtbaar maken 

• Mensen met problemen de mogelijkheid geven hun vragen te stellen.  
• Actiegerichte voorlichting voor mensen met digischaamte vanuit diverse 

disciplines 
• Op school en buiten school jongeren op weg helpen.  

 


