
‘Dat hier aandacht voor is, dat doet me echt goed weet je dat?’, 
vertelt één van de studenten tijdens de Open Pizza Session van 
16 oktober. Het gesprek aan haar tafel gaat over eenzaamheid. 
Een belangrijk onderwerp als het gaat om mentale gezondheid 
van jongeren in Amsterdam.

Met ruim vijftig mensen bij elkaar (waarvan de helft jongeren, de 
andere helft hulpverleners, docenten, begeleiders, jongerenwerkers) 
denk je misschien dat het moeilijk is zomaar met onbekenden te 
praten over mentale gezondheid. Maar niets blijkt minder waar. Aan 
tafels wordt eerlijk en open kennisgemaakt. Al gauw zijn de groepen 
in goed gesprek. Ze maken kennis, dromen over hoe het zou kunnen 
zijn én bedenken acties voor een mentaal gezond Amsterdam voor 
jongeren.

Het verhaal van Faraaz
Aan het begin van de bijeenkomst vertelt Faraaz Ramdjanbeg zijn 
ervaringsverhaal. Over zijn leven en zijn ervaringen na het overlijden 
van dierbaren. Wat dat met hem deed en ook hoe hij nu met deze 
levenservaring andere jongeren wil helpen. Hij heeft een stichting 
opgericht waarmee hij jongeren aanmoedigt te praten over hun 
problemen. Faraaz laat een indrukwekkende stapel brieven zien van 
jongeren. Brieven waarin ze schrijven over hun problemen en wat 
hen bezighoudt. Dat is voor Faraaz de motivatie om zelf open te zijn 
en met jongeren in gesprek te gaan. Hij moedigt alle aanwezigen aan 
om dit deze avond ook te doen.

Wethouder Simone Kukenheim onderstreept zijn aanmoediging. 
‘Faraaz vertelde ook hoe belangrijk het voor hem is om emoties kwijt 
te kunnen in de muziek.  Ik heb al jong van mijn opa en oma geleerd 
hoe belangrijk vrienden zijn. Mensen waarbij je jezelf kunt zijn. En dat 
je al jong leert om bijvoorbeeld via sport of muziek jezelf te uiten.”
 
Waar hebben jongeren last van?
Na de gezamenlijke start schrijven de deelnemers in een 
snelle brainwaveronde op waar jongeren last van hebben. 
Veel onderwerpen passeren de revue: stress, prestatiedruk, een-
zaamheid, ouders, faalangst, onveiligheid, buitengesloten worden, 
verdriet. En ook schaamte, het gevoel van achterlopen, onzekerheid, 
onveiligheid, geen plek om naar toe te gaan of om emoties te uiten. 
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open gesprekkenBoordevol

‘Ieder heeft een plek 
nodig om zichzelf te zijn’
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In de volgende ronde focussen ze zich op wat beter kan: Waar zou 
meer van moeten zijn in Amsterdam als het gaat om de mentale 
gezondheid van jongeren? Meer openheid, meer gesprek, jongeren 
die elkaar helpen uit eigen ervaring, meer aandacht op scholen en bij 
ouders, ruimte voor rust, geen taboes. Zomaar een greep uit de 
antwoorden. Meer erover lees je in dit uitgebreide verslag.

Wat moet de wereld weten?
Na een heerlijke ronde salades en pizza’s gaan zes groepen aan de 
slag met de belangrijkste thema’s uit de brainwaveronde: Sociale 
druk en prestatiedruk; Eenzaamheid; Serieus genomen worden; 
Een goede basis, Vindbare plekken; Erover kunnen praten. De 
uitkomst van het het groepsgesprek presenteren ze aan de zaal. De 
Tafel Eenzaamheid: ‘Ieder heeft een plek nodig om zichzelf te zijn, 
geaccepteerd en gezien te worden. Dat kan thuis en op school zijn 
maar als het daar niet goed gaat, dan moet je naar fijne plekken in de 
stad kunnen.’
Een andere tafel: ‘Laten we nou een stad zijn waar falen mag. Waar 
gemiddeld goed genoeg is en je elkaar waardeert zonder oordelen. 
‘En waar je niet bang hoeft te zijn’, vult een andere tafel aan, ‘waar je 
durft te luisteren, door te vragen en je ervaring te delen.’ Andere 
tafels komen met het idee om meer te doen op school en thuis met 
jongeren zoals Faraaz; jongeren die elkaar helpen. Via lessen en 
gesprekken. Hulpverleners die jongeren serieus nemen zouden meer 
hun menselijke kant kunnen laten zien en open zijn over zichzelf.

Betrokken blijven
Veel aanwezigen vertellen aan het einde van de Open Pizza Session 
dat ze betrokken willen blijven. Danielle bijvoorbeeld tekent en 
schrijft graag.  Ze zou dit talent graag inzetten. Een andere jongere 
vertelt meer te willen gaan praten met andere jongeren. Allerlei 
docenten en zorgbegeleiders geven aan dat ze met de ervaring uit 
deze bijeenkomst verder aan de slag gaan op school. Dus wordt 
vervolgd!
De uitkomsten van deze Open Pizza Session worden verwerkt in 
een Actieplan. Samen met input uit gesprekken en andere 
bijeenkomsten.
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Perfectionisme | Hoge verwachtingen | Stress | Keuzestress, hoge werkdruk | 
Prestatiedruk en studiedruk, altijd snel en veel presteren | Overprikkeld, 

overbelast | Fear  of missing out (FOMO) | Verwachtingspatroon | Perfecte 
plaatje | Schaamte | Te snel naar pillen grijpen, alcohol, drugs | Ouders, Loskomen 

van ouders, Weinig begrip bij ouders | Eenzaamheid | Niet weten waarheen ze 
kunnen gaan | Onzekerheid | Horen over suïcide | (Cyber) Pesten | Fysieke 

gezondheid | Stigma en medisch ziek gevonden worden – en dan in de keten 
arts, ggz – Lange wachttijden | Sociale media | Splitsing lichaam en geest | 

Niet serieus genomen worden | Gebrek aan respect | Gevoel niet begrepen 
te worden | Mensen niet willen belasten | Onaardige mensen | Angst | 

Faalangst | Verdriet | Schuldgevoel | Overprikkeld zijn | Onveilig voelen, 
onveiligheid op straat | Social media | Depressie | Eenzaamheid | Buitensluiten | 
Emotionele eenzaamheid | Emotionele armoede | Vooroordelen | Schaamte | 

Discriminatie | Huisvesting | Te weinig slaap | Veel ballen hooghouden | 
Illusie van maakbaarheid | Gebrek aan motivatie | Gevoel van achterlopen | 

Sociale druk | Gebrek aan voorlichting over mentale gezondheid | 
Verantwoordelijkheid | Onzekerheid in het leven | Gevoel de enige te zijn | 
Uitsluiting: ‘niet mee mogen doen’ | Onrecht, onterechte beschuldigingen | 

Vaak staande gehouden worden | Geldproblemen

jongeren last van?
Waar hebben
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Stimuleer peer to peer education | Groepjes voor steun aan elkaar | 
Jongeren verbinden | Out of the box denken en werken, kijk buiten de stad en 

landgrenzen | Onderwijs: kijk naar de toetsdruk! | Hoofd en lijf samen zien 
(Holistische hulp) | Aanpakken van versnippering aanbod, wachtlijst, vindplaats 
| Meer jeugdzorg (minder wachtlijsten) | Onzekerheid accepteren | Meer ruimte 

voor imperfectie | Werken aan en vanuit positiviteit | Kijken naar krachten bij 
jongeren | Motivatie kweken | Online hulp | Preventie | Awareness | Creatieve 

omgeving faciliteren | Minder symptoombestrijding, meer oorzaakgericht | 
Eigen hulpverlener kiezen | Plek of iemand waar jongeren kunnen praten | 

(Meer) Buurthuizen en feestjes | Inloopplekken | Outreachend: in de wijk en in 
gesprek | Laagdrempeligheid stimuleren | Praktische handvatten voor veerkracht 
| Sociaal emotionele vaardigheden op school | Meer aandacht voor pesten | Ge-

zonde school programma mentaal | Betere band met docenten | Betere regels op 
scholen | Respect | Praten | Thuissituatie verbeteren | Bewegen | Ruimte voor 
rust | Geen oordelen maar waardering, daarmee prestatiedruk verminderen | 

Informatie ouders over mogelijkheden | Meer ziekenhuizen | Sporthallen | Gratis 
OV | Woningen | Waardering | Geen oordelen | Duidelijkheid in scholen over 
(praat)mogelijkheden | Taboes weg | Meer informatie voor ouders | Het beste 

met kinderen voor hebben | Geen buitensluiting op scholen / sporten

gezondheid te verbeteren?

Wat zouden we in Amsterdam meer moeten doen om

de mentale
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Aan zes tafels verder over

Respect | Emotionele eenzaamheid | Sociale druk en perfect moeten zijn | 
Pesten (cyber) + onterecht … | Niet serieus genomen worden | Normaliseren van 

en investeren in emotionele basis (bespreekbaar maken) | Werken aan/ vanuit 
positiviteit | Eenzaamheid | Verbinding onder jongeren onderling praten | 

Praat & luister ‘hub’ op diverse plekken | Holistische hulp (lichaam en geest) | 
Pesten (er is te weinig voor op scholen) | Informatie voor ouders over 

mogelijkheden (oa financiële ondersteuning) | Waar kan ik heen? | 
Geen oordelen (meer waardering) | Voorlichting over psychische gezondheid 

zo vroeg mogelijk | FOMO | Het hoeft niet perfect te zijn.

Goede basis | Erover kunnen praten | Eenzaamheid | 
Waar kan ik terecht | Sociale druk en Prestatiedruk | 

Serieus genomen worden

om verder te bespreken

Op de pizzapunten de thema’s die de groepen

 het belangrijkst vinden
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Wees niet bang
• Durf te luisteren
• Om te vragen
• Om te delen

Zorg dat het gesprek er is
Signaalfuncties | Coaches op scholen | Cursus | Netwerken, 
buurvrouw | Peer tot peer | Basisschool | Opvoedpoli | Ouders 
stimuleren en ondersteunen | Open houding docenten | Er zijn 
(presentie) | Rot voelen mag | Het moet gewoon zijn om die 
vraag te stellen | Meer kennis van symptomen en signalen | 
Braive | Jongeren die elkaar helpen, geen vooroordelen (taboe 
minder) | Informele kracht ontwikkelen | Laat jongeren zelf 
starten | Pilots | Meedenken | Preventie versterken

‘Creëer (thuis, in de buurt, in 
het onderwijs): gelegenheid, tijd, 
ruimte, rollen, banden, afleiding’

Erover kunnen pratenTA
FE

L
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Ieder heeft een plek nodig om zichzelf te zijn, geaccepteerd 
en gezien te worden.
Dat kan thuis en op school zijn maar als het daar niet goed 
gaat, dan kan je naar fijne plekken in de stad.
• In Amsterdam is het leuk en normaal om gedag te 
 zeggen, praatje te maken.
• We gunnen iedere Amsterdammer twee vrienden!
• Openheid helpt echt.
• ‘Lekker eten met een oudere. Dat  zouden we meer 
 moeten doen.’

Eenzaam = dat niemand naar je vraagt, het idee dat je wordt 
vergeten, het idee dat iedereen het leuk heeft behalve jij, je 
bent alleen met emoties en er is niemand om mee te praten of 
je te troosten. Niet iedereen houdt van uitgaan of aansluiten 
bij een vereniging. Het lijkt dan gauw of je de enige bent.

Wat zou kunnen helpen?
• Goed is goed genoeg
• Toegeven dat je eenzaam bent is al een eerste stap
• Leer ouders meer over acceptatie van het kind, veilig hechten
• Ook op school over emoties leren
• Heb oog voor culturele verschillen. ’Ik heb te maken met twee 

werelden, daarom ben ik  eenzaam’
• Dieren niet vergeten. Dat kan helpen!
• Omgevingsfactoren aanpakken
• Jongeren vertellen elkaar: ‘Het is niet zoals op social media’

Eenzaamheid

Wat helpt niet? Afdoen met: 
#gezeur #het is nu toch wel klaar? 

#doe er zelf wat aan.

TA
FE

L
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Een goede basis heeft als centraal thema thema: verbinding 
en verbondenheid voelen. Er is ruimte om naar elkaar te 
luisteren en vragen te stellen. 
Er is voldoende vertrouwen om emoties bespreekbaar te maken 
(thuis en in het onderwijs). Kinderen zouden al jong moeten 
leren om te gaan met tegenslagen, veerkrachtig worden. 
Daarbij zijn belangrijke waarden:  Respect, Omkijken naar 
elkaar, Vertrouwen,  Onderwijs en voorlichting, Hoofd en lijf 
samen (fysieke en mentale gezondheid bij elkaar brengen).

Een goede basisTA
FE

L

‘Er is ruimte om naar elkaar te 
luisteren en vragen te stellen.’
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De groep maakte dit statement:  
“Aangezien wij allemaal van kinds af aan te maken hebben met 
kwetsbaarheden en tegenslagen die bij het leven horen, zou het 
normaal moeten zijn om hier open over te zijn en het gesprek 
over te voeren met vrienden, familie, collega’s, medestudenten, 
docenten, politici, professionals. Zowel in de huiselijke kring als 
op plekken in de wijk of school of stad. Waar mensen welkom 
zijn zoals ze zijn. 
Wij wensen dat ieder van kinds af aan leert realistisch naar 
de wereld en de mensen daarin te kijken. Inclusief zichzelf en 
daarin  te leren van elkaars ervaringen.”

Hoe ziet dat eruit? 
• Een plek waar alles gezegd mag worden
• Te zijn wie je bent zonder perfect te zijn
• Plekken om elkaar te ontmoeten (zingeving, rust, niets moet)
• Het gaat om medemens zijn. ‘Je bent niet de enige’
• Normaliseren: ‘dit hoort bij het leven’
• Realistische verhalen communiceren
• Leren doorzien van ‘fake’ en ‘real’
• Tevreden zijn, vrede met jezelf hebben
• Emotionele educatie als onderdeel van onderwijs
• 1 op 1 coaching in de basiszorg
• Herkenning: dit is van iedereen en voor iedereen

Waar kan ik heen?TA
FE

L
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Er is liefde en ondersteuning in de wijk
• Fijn buurthuis waar jongeren welkom zijn
• Goede gesprekken in buurt, elkaar serieus nemen, 
 gesteund voelen door mensen in de buurt
• Hulpverlener die zijn eigen ervaring deelt en wederzijdse 

openheid ook vanuit de hulpverlener
• Hulpverleners moeten luisteren en actie ondernemen
• Altijd kunnen bellen, appen en een nachtje slapen 
 (vooral voor 18+)
• Politie en leraren moeten jongeren met respect bejegenen, 

niet meteen wantrouwen
• Wederzijds respect wijkagent

genomen worden
Serieus 

TA
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De essentie: Falen mag!
• Deel je mislukkingen
• Kwetsbaar opstellen
• Falen hoort erbij
• Gemiddeld is genoeg
• Elkaar echt zien en luisteren -> gesprek, aandacht, 
 perspectief bieden
• Flexibele regels, vermijden kast-muur, drempels over
• Vindbare hulp 
• Ervaringsdeskundigen inschakelen

Belangrijk bij sociale druk is gelijkwaardigheid, niet alleen 
succesverhalen delen. Gemiddeld is ok! En anders zijn is ook ok. 
Soms niet goed presteren, kan er ook bij horen. Mens (jongere) 
centraal, holistisch in alle facetten. Jongeren aan de tafel  
ervaren druk door: Onderscheid, Onveilig op school, Cultuur en 
geloof, Hoge verwachtingen Merkkleding, Pesten, Succesver-
halen. Wat kan helpen is meer zelfvertrouwen en tevreden zijn. 

en Prestatiedruk

Wat kan helpen is meer 
zelfvertrouwen en tevreden zijn. 

Sociale druk 
TA

FE
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Aan de tafels waren ongeveer acht tot 
tien mensen actief in gesprek. Niet 

iedere deelnemer wilde op de foto. Dat 
hebben we uiteraard gerespecteerd.
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