Het WaardeCafé in hartje Den Haag
Kom koffiedik kijken, ga in gesprek met jongeren en reflecteer op de waarde van
voldoende inkomen, werk, studie én ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Het Basic Income Cafe tijdens Salone del Mobile, Milaan

De installatie waarbij koffie dient als metafoor voor inkomen

De uitdaging
Zelfs in een welvarend land als Nederland zijn er
veel jongeren die in een situatie van financiële
bestaansonzekerheid verkeren. In veel gevallen zijn
de ouders buiten beeld, ook als het gaat om financiële
ondersteuning. Volgens de laatste schatting van het
CBS (2016) zijn er in Nederlands zelf ongeveer 10.700
jongeren (18-27 jaar) dak- en thuisloos. In veel gevallen
ontbreekt het deze jongeren aan een goed sociaal
netwerk: familie, vrienden en kennissen.
Wettelijk zijn deze jongeren vanaf hun 18e jaar volwassen
en staan er dan alleen voor. Voor jongeren onder de 21
jaar hebben ouders een onderhoudsplicht, waardoor de
hoogte van hun uitkering veel lager is. Wanneer je dak
of thuisloos bent kom je daardoor snel in de schulden
omdat een uitkering tot 21 jaar (€ 253,17 per maand)
onvoldoende is om van rond te komen en tegelijkertijd je
vaste lasten te betalen. Een veilige woonplek huren, het
opbouwen van een stabiel leven en naar school gaan is
daarom extra moeilijk als je er alleen voor staat. Er zijn
gemeenten die er vanuit gaan dat de jongere niet de
dupe mag zijn van het niet willen/kunnen voldoen aan de
onderhoudsplicht door ouders. Ze bieden ondersteuning
op volledig bijstandsniveau van € 1050 om erger te
voorkomen. Gemeenten hebben de mogelijkheid om
hierin maatwerk te leveren maar lang niet altijd gebeurt
dit.
Wat de jongeren zélf aangeven
Wanneer we hierover met jongeren spreken vertellen ze
iets heel belangrijks: meer nog dan het niet beschikken
over voldoende geld, wordt vooral een gebrek aan
waardering en vertrouwen gemist. Ook geven jongeren
aan niet de mentale rust te hebben om aan hun toekomst
te werken, juist door hun dagelijkse geldzorgen. Josephine
kan door mentale problemen, als gevolg van de stress die

ze ervaart door haar geldzorgen en het dakloze bestaan,
haar studie niet afmaken. “Je kan pas werken als je een
plek hebt om thuis te komen maar door mijn financiele
situatie kan ik geen kamer betalen”, verteld Rami. Deze
groep jongeren staat continu in de overlevingsstand. Wie
sterker in zijn schoenen staat, kan zijn leven zelf een draai
geven. Maar wat is daarvoor nodig?
De combinatie tussen de ervaren behoefte aan mentale
rust, een situatie van (continu dreigende) financiële
bestaansonzekerheid en aan de andere kant de druk
vanuit de maatschappij om al op jonge leeftijd te moeten
presteren is een grote zorg en vraagt om gezamenlijke
reflectie: wat is de relatie, of wat zou deze kunnen zijn,
tussen werk, studie, inkomen en tijd voor persoonlijke
ontwikkeling? Welke situatie creëren we op dit moment
voor jongeren om te werken aan een eigen toekomst, wat
zijn goede voorbeelden en kan het ánders en beter? In het
WaardeCafé gaan we hierover in gesprek!

Wat is het WaardeCafé?
Het WaardeCafé is een onderdeel van het Basic Income
Café, een interactieve installatie waarin bezoekers op
speelse wijze verschillende economieën ervaren. Hiervoor
wordt koffie gebruikt als metafoor voor de geldstroom. Als
bezoeker ervaar je de verschillende economische modellen
in het café. Je ziet het geld als waarde stromen in de vorm
van koffie, waardoor het systeem (met zijn belastingen)
zeer begrijpelijk wordt. Door interactie met de jongeren
en andere deelnemers kan de sociale dynamiek worden
getest tussen werk, inkomen, waardering en persoonlijke
ontwikkeling.

Het WaardeCafé in hartje Den Haag
Wat gaan we doen?

Waarom meedoen?

Het WaardeCafé opent op 19 september tot en met 19
december 2019 en is een pop-upcafé in The Grey Space
in the Middle in Den Haag. Gemiddeld 4 dagen per
maand veranderen jongeren het Basic Income Café in een
WaardeCafé. Naast binnenkomende bezoekers nodigen
we ook specifieke vertegenwoordigers van organisaties
uit die in gesprek gaan met de jongeren. We denken
aan politici, ambtenaren, Kamerleden, raadsleden en
vertegenwoordigers van zorgorganisaties, het onderwijs,
vakopleidingen, werkgevers, woningbouwcorporaties,
bedrijfsleven en verzekeraars. Met de koffiemok in de
hand vragen we deelnemers in de rol van een jongere
te stappen en vanuit een ander perspectief naar de
situatie te kijken. Met de ervaringen gaan we olv social
designer Manon van Hoeckel in gesprek over nieuwe
mogelijkheden en een inclusieve economie.

•
Ben je geïnteresseerd in dit vraagstuk,
bijvoorbeeld omdat je je vanuit je professie bezig houdt
met de situatie van jongeren op het gebied van werk/
studie, inkomen en persoonlijke ontwikkeling? Of vanuit
je politiek of bestuurlijke rol deze situatie zou willen
veranderen. Dan beloven we je dat de gezamenlijke
gesprekken hierover met jongeren en anderen je
interessante nieuwe inzichten geeft waarmee je verder
kunt!

Wat willen we bereiken?

Wilt u met ons meedoen, neem dan contact op met:

•
Bezoekers laten ervaren hoe belangrijk het voor
jongeren is om waardering en vertrouwen te ervaren, om
vanuit (mentale) rust en een ‘Thuis’ te kunnen werken aan
persoonlijke ontwikkeling;

Social designer Manon van Hoeckel:
info@manonvanhoeckel.com
(moderator van de gesprekken, boeking voor groepen)

•
Met professionals, politici en creatieve denkers
reflecteren op bestaande en nieuwe manieren binnen
en buiten de huidige kaders om deze rust te creëren op
basis van vertrouwen en waardering, met (financiële)
bestaanszekerheid als vertrekpunt;
•
We werken toe naar een set van waarden en
mogelijkheden om maatwerk te leveren aan jongeren
wanneer het gaat om (financiële) bestaanszekerheid. En
gaan op zoek naar nieuwe inzichten, mogelijkheden en
ideeen, die we nu nog niet kunnen voorzien...

•
Je draagt door je deelname bij aan het denken
over dit belangrijke onderwerp en het oplossen van deze
onwenselijke situatie voor een grote groep jongeren in
Nederland.
Hoe aanmelden?

Programmamanager Marleen van der Kolk:
m.kolk@zwerfjongeren.nl
(boeking voor groepen, informatie over
Stichting Zwerfjongeren Nederland))
Praktische informatie:
19 september tot en met 19 december 2019
Adres: Basic Income Cafe @ The Grey Space in the Middle
Paviljoensgracht 20, Den Haag
Geopend: woensdag & vrijdag: 12.00 - 17.00
donderdag: 14.00 - 21.00

Basic Income Cafe is een project van Martina Huynh in samenwerking met Manon van Hoeckel en wordt mogelijk gemaakt
door Stichting DOEN. Stichting Zwerfjongeren Nederland is de samenwerkingspartner, specifiek voor het WaardeCafé.

