
ILOZ ondersteunt met #YoungLivesZoetermeer gesprek met jongeren 
 
 
 
Het ILOZ is een platform van levensbeschouwelijke en culturele gemeenschappen, waaronder kerken, 
moslimorganisaties, joods-, baha’i-, hindoe, humanistische en Syrisch-culturele gemeenschappen in 
Zoetermeer. Vanuit de Syrische gemeenschap kwam de vraag: “wat kunnen we samen doen om de 
jongeren – onze kinderen – in deze moeilijke tijden te helpen?” 
 
Snel en adequaat schakelen  
Eén van de voordelen van deze tijd is dat iedereen digitaal vaardiger geworden is. ILOZ organiseerde 
op vrijdag- en maandagavond twee onlinesessies met deelnemers uit de verschillende 
gemeenschappen en met vertegenwoordigers van de gemeente.  
 
We bespraken de vraag uit de Syrische gemeenschap. De vraag hoe jongeren te helpen is voor hen en 
voor alle migrantengroepen pregnant, omdat familie en de gemeenschap heel belangrijk zijn bij het 
voorkomen van problemen. Tegelijkertijd zijn vaak  de families en gemeenschappen door vlucht en 
migratie verbrokkeld en ontwricht. Ook bij niet-migrantenfamilies speelt deze vraag en ook zij zijn op 
zoek naar antwoorden. 
 
Wat is er eigenlijk aan de hand 
De rellen sinds de avondklok hebben diepere drijfveren, hoorden we van verschillende deelnemers. En 
die gevoelens bestaan ook al langer: mensen en gemeenschappen voelen zich niet gehoord door de 
politiek of voelen zich geen onderdeel van de maatschappij en kiezen er daarom voor om hun eigen 
weg te gaan.  Grensoverschrijding in geweld en vandalisme wordt unaniem afgekeurd, maar het recht 
op demonstreren (binnen alle geldende maatregelen) staat voor iedereen als een paal boven water.  
De mensen die betrokken zijn geweest bij de rellen vormen geen homogene groep: er zijn jongeren en 
ouderen bij en ze zijn van allerlei verschillende culturele en religieuze achtergronden. Wij kiezen 
ervoor, gezien de vraag die vanuit de Syrische gemeenschap kwam, om ons nu te focussen op de 
jongeren.  
 
Waar zetten we op in met de jongeren 
Allereerst door in eigen ILOZ-kring de verschillende gemeenschappen op te roepen om in gesprek te 
blijven met en vooral goed te luisteren naar de jongeren – onze kinderen. Over wat hen bezig houdt, 
wat hen beweegt. En daarnaast ook om als ouders onderling te spreken over rolmodellen en hoe we 
die vorm en inhoud kunnen geven.  
We willen de gemeente oproepen om op de sociale media die jongeren veel gebruiken, ervoor te 
zorgen dat meer jongeren weten wat ze in deze tijd nog wél kunnen doen (sport, kunst, cultuur), waar 
ze terecht kunnen en, wanneer nodig, bij wie ze om hulp en/of ondersteuning kunnen vragen. Dat zijn 
goede kaders, maar niet het hele antwoord. Want dat ligt bij de jongeren zelf. Door met hen en voor 
hen de mogelijkheden te onderzoeken van een jongerenplatform, dat ze zelf vorm kunnen geven en 
waarop ze zich gehoord weten. 
 
Wat doen we concreet: ILOZ lanceert #YoungLivesZoetermeer. 
Het ILOZ wil die gesprekken in de gemeenschappen en breder in Zoetermeer graag ondersteunen en 
voeden. Door alle jongeren (en hun ouders) in Zoetermeer een plek te bieden om ervaringen te delen 
en op verhaal te komen. Met #YoungLivesZoetermeer. Een portal waarin de vragen van de jongeren 
worden gekoppeld aan het netwerk van de ILOZ-gemeenschappen. Behoefte aan een goed gesprek? 
Een wandeling? Financiële vragen? Je kunt er mee aan de slag met een (ervarings)deskundige, een 
pastoraal/geestelijk werker, of gewoon een buurtvader of -moeder uit een kerk, moskee of andere 



levensbeschouwelijke gemeenschap. De portal is inmiddels actief: ILOZ.org/YoungLivesZoetermeer/, 
en zal bij de gemeenschappen via (sociale) media worden gepromoot. 
 
Samen met de ILOZ-jongerenambassadeur organiseren we de ‘Dag van het Gesprek’ 
De gesprekken in de gemeenschappen en #YoungLivesZoetermeer zijn een opmaat voor een 
Zoetermeer-brede ‘Dag van Gesprek’.  We willen op deze dag met onze jongerenambassadeur en 
jongeren uit de verschillende ILOZ-gemeenschappen de gelegenheid bieden met elkaar door te 
praten, als start-up voor het gewenste jongerenplatform. De ‘Dag van het Gesprek’ zal plaatsvinden in 
de Week tegen Discriminatie (21-28 maart).  
 
Zoetermeer, stad van Compassie 
Snel en adequaat reageren. Dat is de inzet van het ILOZ voor de korte termijn. Is dat genoeg? Voor de 
lange termijn werkt ILOZ mee aan de uitvoering van het Handvest van Compassie, samen met de 
partijen die dit Handvest mede hebben ondertekend. ILOZ richt zich daarbij vooral op de Dialoog: 
samen met gemeente en Stichting IDb (inclusie & discriminatiebestrijding) in de Week tegen Racisme 
en Discriminatie (maart), met de wijk Buytenwegh aan het Iftar-festival (april), met Stichting Present 
aan de vakantie-actie Samen voor de Stad (juni), met verschillende partners aan de Vredesweek 
(september) en ook met verschillende partners  tijdens de week van Respect (november). 
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