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De stem van jongeren in COVID-tijd
Wat ervaren jongeren, wat vinden jongeren en wat wensen jongeren?
“De wereld is onder invloed van het Covid-19 virus in een crisis beland. Om het virus in te dammen zijn er door
overheid maatregelen getroﬀen die jou en mij raken. Mensen worden verzocht meer thuis te werken, scholen gaan
meer online lesgeven, reizen is aan banden gelegd en openbaar vervoer mag alleen gebruikt als het echt moet.
We kunnen lastiger naar concerten en voorstellingen. Je moet een mondkapje dragen etc. etc.
We willen begrijpen wat er bij jou speelt in deze periode. Hoe voel je je? Hoe is het contact en de interactie met
jouw familie en vrienden? Wat is de impact voor jou als je kijkt naar bijvoorbeeld leren, werken, reizen,
ontspannen/uitgaan, verzorgen van jouw gezondheid of die van een ander, etc.
In het bijzonder willen we begrijpen hoe de interactie van jou met anderen is veranderd en wat de
veranderende rol is van technologie. Met andere woorden hoe ziet jouw digitale leven eruit in COVID-tijd?
En als laatste en misschien belangrijkste, wat is jouw wens/hoop voor de toekomst?”
INTERACTIES

LEREN

WERKEN

REIZEN

VERZORGEN

ONTSPANNEN

Hanteer jij de Corona regels strikt?
Meestal wel 75
Ja
29
Meestal niet 13
Nee
13

Wat vind jij van de Corona regels?
Goed
52
Ergens er tussenin 32
Te streng
14
Niet streng genoeg 10

Wie heeft de meeste invloed op jouw ideeën over Corona?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Overheid
Familie
Media
Vrienden
Anders denkenden
School

62
60
58
38
17
13

Jongeren begrijpen
waarom Corona regels belangrijk zijn
en houden zich over het algemeen aan de
regels. Sommigen hopen op een snelle
oplossing en zoeken dit in strengere regels.

Informeren over
Corona is over het algemeen in de
huiselijke kring via overheid en gesprekken
met de eigen familie. Scholen hebben wat
betreft “informeren” een kleine rol.

Constateringen
Wat vind je van de regels van Corona?

Hoe gaat het met jou?
Leuker geworden
Gelijk gebleven

Minder leuk
geworden

Hoe gaat het met jou in relatie tot jouw vrienden en familie?
Gaat beter
Gaat slechter
Gaat net
als anders

Hoe gaat het met jou online?
Gaat beter
Gaat slechter
Gaat net
als anders

Jongeren zijn veel meer online en krijgen hierdoor nieuwe
skills. Online geeft ook veel afleiding en een ongezond gevoel.

Ik vind het echt
vreselijk, omdat er
mensen zijn die mensen
nodig hebben.

Het heeft ervoor
gezorgd dat je niet
normaal meer met mensen
kunt praten want je moet
allemaal afstand houden
en als je ook maar een
centimeter te dicht in de
buurt komt dan worden
mensen al boos

Je speelt mensen veel
meer via sociale media
omdat je veel minder snel
met mensen afspreekt
etc. dus dan ga je eerder
appen of via Snapchat
praten met elkaar dan in
het echte leven

Geen feestjes en
dingen die je echt kan
doen met vrienden,
school geeft echt veel
meer werk op dan
normaal.

Voor mij is het lastiger geworden.
Videobellen de hele dag is anders
dan echte interactie. Ik mis langs
gaan bij mensen en nieuwe mensen
ontmoeten. Het online zijn maakt het
lastiger om jezelf te laten zien en dat
vind ik altijd wel erg belangrijk.

Het heeft ervoor gezorgd dat je
niet normaal meer met mensen kunt
praten want je moet allemaal afstand
houden en als je ook maar een
centimeter te dicht in de buurt komt
dan worden mensen al boos

In welke mate heeft COVID onze communicatie beïnvloed?

Je spreekt mensen veel meer via
sociale media omdat je veel minder
snel met mensen afspreekt etc. dus
dan ga je eerder appen of via
Snapchat praten met elkaar dan

Ik vind het echt vreselijk,
omdat er mensen zijn die mensen
nodig hebben.

in het echte leven

In welke mate heeft COVID onze communicatie beïnvloed?

Er is een enorme behoefte
aan sociaal contact
in de fysieke ruimte.

Sommigen lijden
onder sociale controle.

Constateringen
In welke mate heeft COVID onze communicatie beïnvloed?
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De stem van jongeren in COVID-tijd
Wat ervaren jongeren, wat vinden jongeren en wat wensen jongeren?

Hoe is de interactie van jou met anderen veranderd
en wat is de veranderende rol van technologie?
Hoe ziet jouw digitale leven eruit in COVID-tijd?

INTERACTIE - THEMA

MOBILITEIT

VEILIGHEID

GASTVRIJHEID

GEZONDHEID

Mobiliteit
Stel er is een app die jou bij instappen in de bus registreert. Zo kan de chauﬀeur of chauﬀeuse
zien of er een maximaal aantal passagiers in de bus zijn en er geen mensen meer toegelaten
worden. Wat zou je hiervan vinden?

Wenselijk

Omdat dit voor meer automatisering zorgt en voor
meer geautomatiseerde veiligheid
Omdat het voor mij niet uitmaakt of hij mij registreert,
zolang hij alleen maar registreert hoeveel mensen in de
bus en geen andere data.
De buschauﬀeur kan niet elke rit bijhouden hoeveel
mensen er in/uitstappen, de chauﬀeur een handje
helpen hiermee kan geen kwaad naar mijn mening.
Het is dubbel als je wordt geweigerd vindt je dat
natuurlijk heel vervelend. Maar het is wel beter dan
met te veel mensen in een ruimte.

Niet wenselijk

Voelt niet heel fijn als alles geregistreerd wordt, tot
aan welke bus je neemt.
Er is al een systeem die in- en uitstappen
registreert een extra app die mij volgt vind ik
persoonlijk niet wenselijk. Ook zijn de chauﬀeurs
nu al in staat om via de spiegels en cameras te
zien hoe druk het in de bus is. Een app is voor dit
scenario overbodig in mijn mening
Dan sta je op de bus te wachten, dan wil je instappen
en dan kan het niet. Ik zou eerder doen dat je van te
voren moet reserveren.

Jongeren staan open voor digitale
oplossingen als deze echt helpen en
de privacy respecteren

Constatering
Wat vind je van een app die jou registreert in OV?

Veiligheid
Stel dat een camera in de stad kan zien of er groepen mensen geen afstand van elkaar houden.
Indien dat niet het geval is worden automatisch politie op afgestuurd. Is dat een goede oplossing
voor de veiligheid van inwoners van de stad?

Wenselijk
Als de politie erop af kan komen gaan mensen zich beter aan
de maatregelen houden dus dit vind ik goed idee. Alleen
loopt hier snel tegen het probleem dat ook gezinnen kunnen
zijn en die hoeven geen afstand. Ik denk moeilijk te realiseren
en de politie kan niet altijd overal komen zo snel.
Ik zou dit wenselijk vinden, maar wel met strenge regels.
Zo mogen de camera beelden niet gedeeld worden, dat zou
ook niet nodig moeten zijn als het door een computer
wordt bekeken.
Lastig, maar er zijn overal al camera's en mensen menigtes
werden via hier al in de gaten gehouden voor de corona. Het is
nu alleen maar een handige tool om te kijken waar de
mankracht het hardste nodig is. Ik vind het persoonlijk oke om
iets wat al in gebruik was op een nuttige wijze in te zetten.

Niet wenselijk
Hoewel corona natuurlijk het liefst voorbij is, zijn niet alle
maatregelen die dit zouden helpen wenselijk. Het lost dan
misschien wel corona op, maar het brengt schade aan andere
zaken. In dit geval is dat het veiligheidsgevoel en vertrouwen van
de burger. Mensen houden er niet van om hun privacy te
verliezen. De meesten voelen zich niet prettig bij een soort ‘Big
Brother’-situatie. De overheid heeft in deze crisistijd het
vertrouwen van de burger hard nodig, camera’s plaatsen zal naar
mijn mening dit vertrouwen schaden.
Mensen hebben grote behoefde aan privacy, als dit wordt afgenomen
schaadt dit het vertrouwen van het volk naar de overheid. De overheid
heeft grote baat bij dit vertrouwen, zeker in crisistijd. Hoewel camera’s
coronabesmettingen zouden kunnen helpen verminderen, brengt het
wel andere schade met zich mee wat niet onderschat moet worden.

Jongeren hechten veel waarde aan
hun vrijheid. De overheid heeft hier
een verantwoording te nemen.

Constatering
Wat vind je van een camera op straat die de politie informeert?

Gastvrijheid
Een restaurant waar je via je telefoon een bestelling doet en waar je bedient wordt
door machines, snel en eﬃcient. Stel je dat op prijs?

Wenselijk

Zeker in deze tijd wenselijk omdat zo het contact tussen gast
en serveerder verminderd worden. Op deze manier zou de
horeca misschien wel door kunnen blijven draaien, wat
positief is voor de horeca en de landelijke economie.
Voor fastfood, zoals macdonalds, is dit wel wenselijk. Je
komt naar een fastfood restaurant voor snel iets te eten,
minder menselijke interactie zal hier niet slecht werken op
de ervaring. Iets wat bij een sjieker restaurant waar je voor
een langer diner komt is dit niet wenselijk.
Als bepaalde restaurant op deze manier zaken doen
moeten zij dat zeker doen. Dit is geen echte verandering
het is één restaurant, waar alles anders is geregeld.
Daarnaast vind ik het juist wel leuk, een keer iets anders.

Niet wenselijk

Geen contact meer met de mensen. Machines moeten
de wereld niet overnemen en het eten wordt er niet
lekkerder op en misschien wel viezer.
Het is toch wel fijn dat mensen die dit normaal doen
hun baan houden, al helemaal in deze tijd.

Dit is niet wenselijk omdat het niet menselijk is.

Geen contact meer met de mensen. Machines moeten
de wereld niet overnemen en het eten wordt er niet
lekkerder op en misschien wel viezer.

Jongeren begrijpen
waarom Corona regels belangrijk
zijn. Ze staan open voor nieuwe digitale
concepten die veiligheid brengen.
Persoonlijk contact blijft
een belangrijke rol spelen.

Constatering
Wat vind je van een restaurant met machines die bedienen?

Gezondheid
Stel dat via een slimme horloge het mogelijk is om te zien dat je binnenkort ziek dreigt te worden.
Het horloge kan je oproepen om een test te gaan doen. Is zo’n horloge voor jou wenselijk of niet?

Wenselijk

Veel mensen die een slim horloge hebben gebruiken de 'health'
statistieken die dit apparaat kan opnemen. Als er iets opvalt in
deze data is het goed om preventief te testen. Wat wel belangrijk
is, is dat wie er wel of geen melding krijgt niet wordt bijgehouden.
Het systeem kan een fout maken, je wilt niet ergens geregistreerd
staan als mogelijk corona patiënt als dit niet het geval is of dat er
gezien kan worden of je je dan wel heb laten testen. Het moet een
vrije keuze blijven om het advies om te testen op te volgen.
Het zorgt voor minder mensen die ziek zijn, daarnaast gaat
alleen privacy verloren, maar privacy is niet belangrijk in een
maatschappij waar iedereen die echt informatie wil hebben
over een bepaalt onderwerp dat ook altijd kan krijgen.
Dit zou het aantal besmettingen moeten terugdringen,
aangezien mensen zich sneller laten testen.

Niet wenselijk

Dan ga je je er al op voorbereiden en kunnen mensen
eerder bang worden dat ze ziek worden. Terwijl het
misschien helemaal niks is.

Nee want dit kan verkeerd gebruikt worden. Het horloge
registreert namelijk allemaal data van jouw lichaam.

Dit zou de ongelijk tussen mensen op het gebied van
inkomen groter maken. Mensen die niet zo’n horloge
kunnen betalen zijn minder beschermd vanwege hun
economische positie. Ook lijkt mij het sterk dat de
technologie daadwerkelijk al zo ver is om dit echt
nauwkeurig te laten werken.

“Betrouwbare”
systemen worden door jongeren
geaccepteerd. Gezondheid is een
persoonlijk onderwerp, waar
keuzevrijheid belangrijk is.

Constatering
Wat vind je van een slim horloge die ziet of jij ziek gaat worden?
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De COVID Impact Kaart
De stem van jongeren in kaart gebracht
De eerste versie van de COVID Impact Kaart zoemt in op de mening van jongeren over hoe COVID hun leven beïnvloedt. In het Interact
for Good programma laten we ze hun gevoel uitspreken. We vragen ze om te vertellen wat hun mening is over verschillende interacties
en we laten ze hun wensen en ideeën formuleren. De COVID Impact Kaart wordt gevuld met verhalen, meningen, uitspraken van
jongeren. In 2020 hebben we honderden jongeren gesproken over de gevolgen van COVID op belangrijke City Interacties. Deze eerste
versie van de COVID Impact Kaart bevat tevens meerdere hypotheses, die ervoor zorgen dat de stem van jongeren concreet kan worden
gebruikt voor oplossingen en vervolgacties.
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De impact van COVID op LEREN

Graag meer 1 op 1
gesprekken online met
de docenten zodat je
vragen kan stellen die je
misschien niet aan de
hele klas wil zeggen.

Voor mij is er een
heleboel veranderd. We
doen nu alles online, ik vind
dat heel vervelend. Ik heb
moeite met aandacht
houden, ik vind het sneller
saai en ga vaak andere
dingen doen.

Ik ga na 6 jaar weer naar
school en ik heb enorm
moeite met de online
lessen. Ik heb liever fysiek
les!

Ik vind het leren wel
oke alleen bij vakken
zoals wiskunde of
rekenen is het lastig
om het te begrijpen als
je van af een scherm
moet leren

De COVID Impact Kaart
De stem van jongeren over LEREN in COVID-tijd
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Hypotheses
1

Leren - Individueel en in groepen

2

Leren - Gastles uit de praktijk

3

Leren - Voorbereiding op werken

IMPACT - Gelijk gebleven - Negatief veranderd - Positief veranderd - Hypotheses x

Hypothese
1

Leren - Individueel en in groepen

• Jongeren hebben moeite met online leren, missen de individuele

gesprekken met docenten en de vragen die zij individueel kunnen stellen.

• Onderzoek hoe jongeren meer (online) individueel in gesprek kunnen met
docenten. En hoe jongeren meer in kleine groepjes les kunnen krijgen en
aan concrete projecten kunnen werken.

• Kijk hoe een rooster met een “online spreekuur” kan worden opgezet en
er meer flexibiliteit in uitvoering van meer projecten (in de praktijk) kan
komen.

Hypothese
2

Leren - Gastles uit de praktijk

• Jongeren vinden (online) school vaak saai; er is behoefte aan
vernieuwing, meer afwisseling met meer praktijkervaring

• Onderzoek hoe jongeren voor de afwisseling en ervaring meer (online) in
gesprek kunnen met mensen uit het bedrijfsleven.

• Kijk of er structureel meer (online) gastlessen kunnen worden

aangeboden. Bekijk ook of en hoe hiermee docenten worden ontlast.

Hypothese
3

Leren - Voorbereiding op werken

• Veel jongeren hebben moeite met het vinden van een stageplek. Dit zorgt
voor stress.

• Onderzoek hoe jongeren meer (online) opdrachten uit het bedrijfsleven
kunnen krijgen.

• Bekijk hoe jongeren structureel meer/vaker (online) in contact kunnen zijn
met professionals uit het bedrijfsleven en van publieke organisaties.

De impact van COVID op WERKEN

Ik denk dat corona niet
zolang nog gaat duren
waardoor het mijn hele
toekomst verpest

Het is nu lastiger te zeggen
dat er zekerheid in je
toekomstwaarde zit

Ik weet dat het over gaat.
Dus alles wordt weer
zoals oud.

Ik maak muziek thuis
dus niemand kan mij
zeggen dat ik afstand
moet houden ofzo

De COVID Impact Kaart
De stem van jongeren over WERKEN in COVID-tijd
INTERACTIE

WERKEN

JIJ ZELF

JIJ EN JOUW FAMILIE EN
VRIENDEN

JIJ EN JOUW OMGEVING
(THUIS OF IN PUBLIEKE
RUIMTE)

JIJ EN JOUW
DIGITALE “LEVEN”

December 2020

Hypotheses
4

Werken - Aandacht voor participatie jongeren

5

Werken - Technologische vernieuwing

IMPACT - Gelijk gebleven - Negatief veranderd - Positief veranderd - Hypotheses x

Hypothese
4

Werken - Aandacht voor participatie jongeren

• Jongeren voelen zich vaak niet gehoord. Ze willen hun mening delen en
dat er iets mee wordt gedaan.

• Onderzoek hoe jongeren in bedrijven (en scholen!) structureel kunnen

participeren. Bekijk hoe ze meer bewust kunnen worden van wat er in de
praktijk nodig is, laat ze zelfstandig echte (online) vraagstukken oplossen en
(deels) ook zelfstandig uitvoeren met eigen verantwoordelijkheid.

• Bekijk hoe (online) jongeren-participatie in het bedrijfsleven, publieke
organisaties en in school structureel vormgegeven kan worden.

Hypothese
5

Werken - Technologische vernieuwing

• Jongeren denken dat nieuwe technologie ervoor zorgt dat (hun) baan op
termijn gaat veranderen. Ze vinden dat niet altijd een goede zaak als dat
ten koste gaat van banen en persoonlijk contact.

• Onderzoek hoe er meer aandacht (bewustzijn), bij studenten en het

onderwijs zelf, kan komen voor de impact van nieuwe technologie op het
werken in de toekomst.

• Bekijk hoe opleidingen kunnen worden vernieuwd op basis van de

veranderende toekomst van werk door toepassing van nieuwe slimme
technologie. Kijk hoe er op school een aparte broedplaats kan ontstaan
voor studenten en docenten samen met bedrijven en start-ups.

De impact van COVID op REIZEN

Ik gebruik zelf alleen de
fiets of rij mee met me
ouders dus vervoer weet
ik niet veel van

Ik heb mijn vader al
een jaar niet gezien. Hij
woont in Amerika en daar
mag ik natuurlijk niet heen.
Hierdoor is mijn Engels ook
een beetje gezakt omdat ik
normaal altijd met me
broer praat in
het Engels

Ik mis langs gaan bij
mensen en nieuwe
mensen ontmoeten. Het
online zijn maakt het
lastiger om jezelf te laten
zien en dat vind ik altijd
wel erg belangrijk.

Naar een soort van
ontmoetingsplekken
met toezicht waar je
heen kunt gaan. Zodat
je op een veilige
afstand toch nog
samen bent.

De COVID Impact Kaart
De stem van jongeren over REIZEN in COVID-tijd
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Hypothese
x

Reizen - Geen relevante hypothese

IMPACT - Gelijk gebleven - Negatief veranderd - Positief veranderd - Hypotheses x

Impact van COVID op VERZORGEN

Dat op alle plekken
rekening wordt gehouden
met ouderen en zo snel
mogelijk de regels
versoepeld worden

Ik vind het echt vreselijk,
omdat er mensen zijn die
mensen nodig hebben.

Techniek zorgt dat
minder mensen ziek zijn,
alleen gaat privacy verloren,
maar privacy is niet belangrijk
in een maatschappij waar
iedereen die echt informatie
wil hebben over een
bepaald onderwerp
dat ook altijd kan
krijgen.

Ik vind het lastig,
omdat ik merk dat
mensen eenzaam zijn.

De COVID Impact Kaart
De stem van jongeren over VERZORGEN in COVID-tijd
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Hypothese
6

Verzorgen - Online
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Hypothese
6

Verzorgen - Online

• Jongeren ervaren dat ze te veel online moeten, kunnen zich moeilijk
concentreren en ervaren het als “ongezond”

• Onderzoek hoe jongeren beter kunnen omgaan met het feit dat ze vaker online

moeten zijn. Kijk hoe ze meer aan hun online skills kunnen werken. Geef betere
uitleg.

• Bekijk hoe jongeren naast online les ook meer pauze nemen, meer bewegen,
gezonder eten etc. Kijk bijvoorbeeld naar de mogelijkheid om gezamenlijk
gezond te lunchen en naar thuis-gymles met een online gymdocent. Kijk ook
wat de rol kan zijn van sportscholen, sportverenigingen, (yoga)studio’s,
natuur-organisaties (wandelen, fietsen etc.).

DE impact van COVID op ONTSPANNEN

Ik vind het echt
vreselijk, omdat er
mensen zijn die mensen
nodig hebben.

Het heeft ervoor
gezorgd dat je niet
normaal meer met mensen
kunt praten want je moet
allemaal afstand houden
en als je ook maar een
centimeter te dicht in de
buurt komt dan worden
mensen al boos

Je speelt mensen veel
meer via sociale media
omdat je veel minder snel
met mensen afspreekt
etc. dus dan ga je eerder
appen of via Snapchat
praten met elkaar dan in t
echte leven

Geen feestjes en
dingen die je echt kan
doen met vrienden,
school geeft echt veel
meer werk op dan
normaal.

De COVID Impact Kaart
De stem van jongeren over ONTSPANNEN in COVID-tijd
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Ontspannen - Ontmoetingsplekken

8

Ontspannen - Educatief vermaak
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Hypothese
7

Ontspannen - Ontmoetingsplekken

• Jongeren willen minder online zijn en missen sociaal contact, willen
vaker naar buiten en hebben een behoefte aan een uitlaatklep

• Het zou goed zijn als er meer sociaal contact kan zijn op fysieke

(school)plekken. Onderzoek welke extra fysieke ontmoetingsplekken (met
toezicht) mogelijk zijn

• Onderzoek of er meer locaties vaker open kunnen zijn voor studenten
(overdag en in de avond): school, bibliotheek, buurthuis, bioscoop,
theater, sporthal, sportveld…

Hypothese
8

Ontspannen - Educatief vermaak

• Jongeren hebben meer vrije tijd en ervaren dat vaak als saai. Ze willen/
zoeken vermaak

• Bedenk / organiseer leuke (online) momenten voor jongeren (samen
lunchen, concert, film, serious game etc.). Onderzoek hoe er meer
positiviteit kan ontstaan.

• Zet de cultuursector overdag in (bibliotheken, bioscopen, theaters, podia,
amateurkunstenaars) om te zorgen voor (online) vermaak en andere
vormen van educatie

De COVID Impact Kaart
De stem van jongeren in kaart gebracht
Samenvattend. Deze eerste versie van de COVID Impact Kaart zoemt in op de mening van jongeren over hoe COVID
hun leven beïnvloedt en hoe verschillende interacties zijn veranderd mede onder invloed van nieuwe technologie. In
2020 hebben we honderden jongeren gesproken over de gevolgen van COVID op belangrijke City Interacties. Deze
speciale bijlage geeft de status van de COVID Impact weer. We hebben acht hypothese geformuleerd die ervoor
zorgen dat de stem van jongeren kan leiden tot concrete oplossingen en vervolgacties.
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Hypotheses
1

Leren - Individueel en in groepen

2

Leren - Gastles uit de praktijk

3

Leren - Voorbereiding op werken

4

Werken - Aandacht voor participatie

5

Werken - Technologische vernieuwing

6

Verzorgen - Online

7

Ontspannen - Ontmoetingsplekken

8

Ontspannen - Educatief vermaak

Over
Deze speciale bijlage bevat een impressie van het Interact for Good programma in COVID-tijd in de metropoolregio Amsterdam in 2020.
Jongeren uit de metropoolregio Amsterdam hebben hun dromen gegeven over de toekomst van communicatie.
Interacties in de stad veranderen namelijk onder invloed van nieuwe slimme technologie en in deze periode vooral ook door COVID..
Interact for Good is een bewustwordingsprogramma over de toekomst van communicatie. We willen alle jongeren een stem geven.
In 2020 hebben ruim 600 jongeren uit de metropoolregio Amsterdam deelgenomen aan diverse (online) Interact for Good sessies en enquetes.
Het Interact for Good programma heeft in geheel 2020 ruim 1000 jongeren in meerdere steden in Nederland bereikt.
Namens het Interact for Good team:
Peter Joziasse - contact via: iyyu.com/vi/peter-joziasse
Marcel Kaptein. - contact via: iyyu.com/vi/marcel-kaptein
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