Jong, Drecht & Famous. In deze serie presenteren jongeren in de Drechtsteden zichzelf en laten zij hun licht schijnen over de
kansen en uitdagingen van deze regio. Deze serie is een productie en het eindresultaat van de Drechtsteden Trainees
(jaargang 2016/2017), waarmee zij jongeren in de regio een stem geven om politici, beleidsmakers, ondernemers en
iedereen die zich betrokken voelt aan te spreken en zich te laten inspireren.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Even voorstellen, wie ben je?
Ik ben Myrna van der Wees, 22 jaar oud en woonachtig
in Dordrecht

Waarom heb je voor Dordrecht gekozen?
Ik ben hier geboren en getogen. Daarnaast is Dordrecht een
'laagdrempelige' stad als in: de gemeente en bedrijven zijn
behulpzaam en goed te bereiken. Dit is vooral een compliment als
het gaat om telefonische en digitale bereikbaarheid, op websites is
veel informatie te vinden en ook via Facebook kan goed contact
worden gelegd en een netwerk met andere ondernemers worden
opgebouwd.

Welke kansen zie jij voor Dordrecht?
Dordrecht zou zichzelf zichtbaarder moeten opstellen. Er wordt wel
van alles georganiseerd door de gemeente, maar soms zie je pas
achteraf dat zoiets geweest is. De promotie kan dus een stuk beter.
Daarnaast zou het mooi zijn als activiteiten en evenementen actief
worden opgesteld voor mensen met een lichamelijk of geestelijke
beperking, hier ligt een kans om te voorkomen dat mensen
wegzakken en in een (sociaal) isolement eindigen.

Welke uitdagingen zie jij voor Dordrecht?
Ik zie een grote uitdaging in het organiseren van activiteiten voor
jongeren met een beperking. Veel plekken zijn bijvoorbeeld ook niet
goed bereikbaar met een rolstoel. In algemene zin zijn meer
activiteiten ook welkom, een evenement voor jonge startende
ondernemers zou bijvoorbeeld leuk zijn. Daarnaast is er wel veel
horeca, maar deze is niet goed bekend bij mensen buiten Dordrecht.
De stad zou meer moeten doen aan de bekendheid van de unieke
plekjes die er dus wel zijn.
Er ligt ook een uitdaging voor de Drechtsteden op het gebied van
werk en studie. Veel mensen gaan aan de slag buiten de
Drechtsteden, bijvoorbeeld in Breda of Rotterdam. De organisaties in
Dordrecht zijn erg gesloten. Daarnaast zijn ze niet bekend met de
opleiding toegepaste psychologie, dit is een opleiding die op weinig
plekken in Nederland wordt gegeven maar wel in Dordrecht, hier zou
de regio zijn voordeel mee moeten doen i.p.v. mensen daarop af te
wijzen.

Wat is je favoriete plek?
Mijn favoriete plek in Dordrecht is het Energiehuis.

Maak de volgende zin af..
"Jonge starters in Dordrecht… moeten elkaar makkelijker kunnen
vinden. Bijeenkomsten of borrels voor jonge ondernemers zou
super zijn, de gemeente zou daarmee laten zien dat ze er voor de
jonge starters is".

