
Jeugd en Gezin 

> Retouradres Postbus 16166 2500 BD Den Haag 

Aan geadresseerde 

Datum 7 juli 2009 
Betreft notitie ' Onze jeugd van tegenwoordig 

Geachte heer/mevrouw, 

Het gaat in het algemeen goed met'onze'jeugd. Toch leidt gedrag van jongeren 
geregeld tot ophef. Denk maar aan comazuipen, breezerseks, internetverslaving 
en overlast door'hangjongeren'. Echter, blijven praten over jongeren schept 
binnen de maatschappij een afstand waar we niets mee opschieten. 

Een gezonde en gelukkige jeugd vraagt om betrokkenheid en inzet van velen. 
Vroeger, maar zeker ook nu. Het is dan ook belangrijk om ons te verdiepen in de 
specifieke leefwereld van jongeren van vandaag de dag. Dat kan door met 
jongeren te praten. Door in contact te blijven met jongeren en aansluiting te 
zoeken bij hun specifieke leefwereld en de problemen waarmee ze te maken 
hebben, kunnen wij jongeren verder helpen op hun weg naar volwassenheid en 
volwaardig burgerschap. 
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Uw brief 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de datum 
en het kenmerk van deze 
brief. 

De notitie 'Onze jeugd van tegenwoordig' beschrijft dan ook de leefwereld en 
leefstijl van jongeren van nu om een tegenwicht te bieden aan de eenzijdige 
stereotypen over "de jeugd van tegenwoordig'. 

Met genoegen bied ik u hierbij een exemplaar van de notitie aan. 

Met vriendelijke groet, 
de Minister voor Jeugd en Gezin, 
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mr. A. Rouvoet 
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Meer bijlagen aanwezig 

Deze bijlagen zijn apart geregistreerd 

Zie gerelateerde documenten 

Deze pagina is door Div toegevoegd aan het digitale exemplaar en maakt geen deel uit van het originele stuk. 
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