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Figuur 1 - Jongeren op het freerunning parcours bij het Sportplaza in het Zuiderpark.
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Figuur 2 - Focusgroep bij TOS Vaerhorst in Zuidwijk 
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 INLEIDING 

In juli 2011 is de Kadernota jeugd 2011-2015: 
kansen bieden aan de jeugd van in Charlois 
vastgesteld. Hiermee is de vernieuwing van het 
Charloise jongerenbeleid in gang gezet. Daarbij is 
een nieuwe rol gedefinieerd van de deelgemeente 
in relatie tot het welzijnswerk. De grootste 
verandering die dit met zich heeft meegebracht is 
de aanbesteding van het welzijnswerk. Hierdoor 
zijn er andere spelers in het veld gekomen met 
een andere aanpak en zienswijze. 

Met het opstellen van de Kadernota is afgesproken 
om effectiviteit van het beleid in 2013 te evalueren. 
In de motie beperkt onderzoek jeugdbeleid van 1 
juli 2013 wordt nadruk gelegd op een evaluatie van 
de omslag van aanbodsgericht- naar vraaggericht 
werken ten aanzien van welzijnswerk voor jongeren. 
In de motie wordt daarom de keuze gemaakt om de 
evaluatie te beperken tot de speerpunten talentvolle 
jongeren / jongerenparticipatie en het bevorderen 
van een gezonde leefstijl. Daarmee is gekozen 
voor een specifiek deel van de Kadernota. Waar de 
andere speerpunten gaan over het verbeteren van 
onderwijsprestaties, een sluitende zorgketen en het 
tegengaan van overlast door jongeren, gaat dit deel 
over wat jongeren buiten school doen in relatie tot 
het welzijnsaanbod. Dit onderzoek richt zich daarom 
op de vrijetijdsbesteding van jongeren en hoe zij 
daarbij zelf initiatief nemen en kunnen participeren. 

Behalve dat er in deze evaluatie kritisch wordt 
gekeken naar de doelstellingen en interne 
samenhang van de kadernota doormiddel van een 
beleidsanalyse wordt er vooral vanuit het perspectief 
van de Charloise jongeren zelf naar het beleid 
gekeken. Door middel van kwalitatief onderzoek 
wordt de perceptie en achterliggende motivatie van 
jongeren onderzocht. Op deze manier is de evaluatie 
aanvullend op de interne evaluatie van 23 mei 2013 
waarin de meetbare doelstellingen en de uitvoering 
van de maatregelen zijn getoetst. 

Het kwalitatief onderzoek is uitgevoerd in de vorm 
van focusgroepen. Conform de opdrachtomschrijving 
zijn in samenwerking met verschillende wijkpartners 
elf van deze gespreksgroepen georganiseerd met 
in totaal eenenzeventig jongeren uit Charlois. Ter 
aanvulling hierop zou via scholen een digitale 
enquête worden verspreid onder een bredere groep 
jongeren. Ondanks herhaaldelijk verzoek van de 
opdrachtgever aan de scholen, is het niet gelukt om 
genoeg respondenten te werven om valide resultaten 
te verkrijgen. De resultaten uit de focusgroepen 
leveren echter voldoende onderbouwing van de 
conclusies en aanbevelingen. Dit bleek temeer uit 
de herkenning van de observaties door professionals 
tijdens de partnerbijeenkomst die georganiseerd is 
als onderdeel van het onderzoek. 

Met het Charloise jongerenbeleid is een belangrijke 
stap gezet naar een nieuw welzijnsbeleid waarin 
organisaties een andere rol op zich nemen. De 
verandering naar vraaggericht werken en de 
inzet op de participatie van jongeren vanuit 
talentontwikkeling is een trend die ook op andere 
plekken in de stad en zelfs landelijk te zien is. Charlois 
loopt vooruit als het gaat om de integraliteit van het 
beleid en de inzet op vraaggericht jongerenwerk. 
Daarbij komt dit onderzoek op het moment dat 
de bestuurlijke verantwoordelijkheden van de 
deelgemeentes worden opgeheven. Daarom is 
het van belang dat de lessen die uit het Charloise 
jongerenbeleid getrokken kunnen worden ook in 
een breder perspectief geplaatst worden. Daarmee 
vormt Charlois een uitstekende proeftuin voor 
beleidsvernieuwing in andere gebieden.
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Het doel van dit onderzoek is een beleidsevaluatie 
van de Kadernota Jeugd 2011-2015. Daarbij is 
de vraag hoofzakelijk in hoeverre het Charloise 
jeugdbeleid effectief is ten opzichte van de 
gestelde doelen.

Vanuit de voorafgaande beleidsanalyse is in overleg 
met de opdrachtgever bepaald op welke van de zes 
speerpunten uit het beleid de nadruk wordt gelegd. 
Dit zijn: talentvolle jongeren / jongerenparticipatie en 
het bevorderen van een gezonde leefstijl. Daarnaast 
wordt op verzoek van de deelraad extra gekeken 
naar de betrokkenheid van meisjes in relatie tot 
bovengenoemde speerpunten.

Doormiddel van de beleidsanalyse is vervolgens 
gekeken op welke aspecten van deze punten 
aanvullend kwalitatief onderzoek noodzakelijk is. Dit 
leverde de volgende vragen op:

 Op welke manier ervaren jongeren een 
vraaggerichte aanpak en in hoeverre wordt hierbij 
gebruik gemaakt van de participatieladder? 

 In hoeverre is het jongerenpanel erin geslaagd 
om jongeren actief te betrekken bij beleid en 
besluitvorming?

 Op welk manier vervullen jongeren een 
voorbeeldfunctie en hoeverre zet dit aan tot positieve 
gedragsverandering ten aanzien van een gezondere 
leefstijl?

 In welke mate zijn jongeren bekend met het 
programma S.A.D. over seksualiteit, alcohol en drugs 
en brengen zij dit in verband met een gezonde 
leefstijl?

 In hoeverre worden jongeren gestimuleerd 
om meer te bewegen en deel te nemen aan 
sportactiviteiten? 

Bij alle vragen geldt dat voor de uiteindelijke 
conclusies en aanbevelingen de observaties in 
relatie worden gebracht met de beleidsdoelen en de 
daaruit voortvloeiende maatregelen en de uitvoering 
daarvan. 
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Figuur 3 - Evaluatievorm doormiddel van kwalitatief onderzoek 
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De opzet van het onderzoek is gericht op het 
verkrijgen van kwalitatieve informatie vanuit 
de doelgroep, de jongeren uit Charlois. Dat 
betekent dat het onderwerp van het onderzoek 
de belevingswereld en achterliggende motivaties 
van jongeren zijn. Het onderzoek bestaat uit 
vier onderdelen, te weten een beleidsanalyse, 
interviews, focusgroepen en tot slot een 
bijeenkomst met de betrokken partners, zoals 
onder andere TOS, DOCK en de scholen. 

Allereerst is er een beleidsanalyse uitgevoerd met als 
hoofddoel om de vraagstelling voor het kwalitatieve 
onderzoek helder te krijgen. Daarnaast levert de 
beleidsanalyse inzicht in de verbanden tussen 
doelstelling en maatregel in beleid en maakt dit het 
mogelijk om de kadernota effectief te evalueren 

Vervolgens zijn er interviews met uitvoerende 
partijen gehouden. Zo is vastgesteld op welke 
wijze de Kadernota vertaald is naar uitvoering. 
Met de betreffende partijen, in deze DOCK en TOS, 
zijn ook afspraken gemaakt voor het opzetten van 
focusgroepen. 

De focusgroepen vormen het belangrijkste onderdeel 
van het onderzoek. Hierin zijn jongeren in groepen 
van maximaal acht een gesprek aangaan over hun 
beleving van het dagelijks leven in Charlois. Hierbij 
stonden jongerenparticipatie, talentontwikkeling en 
gezonde leefstijl centraal. 

Tot slot heeft ook de partnerbijeenkomst een rol 
in de validatie van de onderzoeksresultaten uit 
de focusgroepen. Hierin worden de belangrijkste 
observaties voorgelegd om te kijken in hoeverre de 
partijen zich hierin herkennen. 

Om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen 
is een begeleidingsgroep samengesteld. Hieraan 
nemen Derk Loorbach (DRIFT) en Martine Visser (OSG 
Calvijn) deel. 

ONDERZOEKSOPZET 3

Figuur 4 -Michel de Baan opent de partnerbijeenkomst op 27 novemer ‘13.
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BELEIDSANALYSE 

Voordat de focusgroepen met jongeren uit 
deelgemeente Charlois zijn opgezet is een 
beleidsanalyse uitgevoerd. In deze analyse zijn de 
veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de 
Kadernota en de interne evaluatie gedestilleerd om 
zo een beeld te vormen van factoren die van belang 
zijn bij het evaluatieonderzoek. Hierbij is de methode 
van Hoogerwerf en Herweijer (2008) toegepast. 
Volgens deze auteurs bestaat beleid uit twee 
belangrijke onderdelen. Ten eerste vormen zij een 
cluster van doelstellingen, middelen en tijdskeuzes. 
Vervolgens vormen zij een antwoord op een bepaald 
probleem. Deze onderdelen hebben zij vertaald naar 
twee veronderstellingen. 

Bij de normatieve veronderstellingen staan de 
probleemperceptie, de waardering en oorsprong 
van beleidsdoelen en de beoordeling van de 
aanvaardbaarheid van de middelen en effecten 
centraal. Het gaat hier om normen, ook wel 
gedragsregels genoemd, en waarden, de idealen 
die beleidsmakers willen nastreven. Ten tweede 
staan empirische veronderstellingen centraal. Dit 
valt uiteen in causale veronderstellingen (oorzaken 
en gevolgen) en finale veronderstellingen (doelen 
en middelen). Deze veronderstellingen kunnen 
onderling verband hebben. Onderstaand figuur geeft 
deze relaties kort weer. 

Door de verschillende veronderstellingen uit 
het beleid te onderzoeken, ontstaat inzicht in 
de mogelijke succes- en faalfactoren van beleid. 
Eventuele verbanden tussen deze relaties kunnen 
worden ontdekt, daarnaast kunnen verbeterpunten 
worden aangewezen. 

FOCUSGROEPEN

Voor het raadplegen van jongeren worden 
focusgroepen ingezet. Een focusgroep wordt ook wel 
vergeleken met een groepsinterview. Het voordeel 
van het gebruik van focusgroepen is dat er interactie 
tussen de deelnemers plaatsvindt waardoor 
deelnemers elkaar kunnen bevragen en zichzelf aan 
andere kunnen verklaren (Evers 2007). Bovendien zijn 
focusgroepen ook geschikt voor moeilijk bereikbare 
doelgroepen, omdat men elkaar ‘meetrekt’. 

Opzet van de focusgroepen 

Doel van de focusgroepen in dit onderzoek is te 
achterhalen in hoeverre de beleidsdoelstelling en 
maatregelen overeenkomen met de door jongeren 
gepercipieerde effecten. 

Met het oog op de genoemde speerpunten 
talentontwikkeling, jongerenparticipatie en gezonde 
leefstijl is er gekozen om de focusgroepen te richten op 
jongeren vanaf 13 tot 23 jaar. Kinderen die jonger zijn 
dan 12 jaar vragen om een andere benaderingswijze 
in verband met hun ontwikkelingsniveau. Jongeren 
boven de 23 jaar bevinden zich buiten het bereik van 
de betreffende beleidsmaatregelen. 

De focusgroepen zijn georganiseerd vanuit 
vindplaatsen waar jongeren in het dagelijks leven 
samenkomen. Hierbij is een beroep gedaan op TOS, 
DOCK, scholen en overige plekken zoals moskeeën. 
Hierbij is de geografische spreiding over de 
verschillende wijken in acht genomen.

METHODIEK 

3-12-2013 
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Door de verschillende veronderstellingen uit het beleid te onderzoeken, ontstaat inzicht in de mogelijke succes- 
en faalfactoren van beleid. Eventuele verbanden tussen deze relaties kunnen worden ontdekt, daarnaast 
kunnen verbeterpunten worden aangewezen. 

FOCUSGROEPEN 
Voor het raadplegen van jongeren worden focusgroepen ingezet. Een focusgroep wordt ook wel vergeleken 
met een groepsinterview. Het voordeel van het gebruik focusgroepen is dat er interactie tussen de deelnemers 
plaatsvindt waardoor deelnemers elkaar kunnen bevragen en zichzelf aan andere kunnen verklaren (Evers 
2007). Bovendien zijn focusgroepen ook geschikt voor moeilijk bereikbare doelgroepen, omdat men elkaar 
meetrekt.  

OPZET VAN DE FOCUSGROEPEN 
Doel van de focusgroepen in dit onderzoek is het achterhalen in hoeverre de beleidsdoelstelling en 
maatregelen overeenkomen met de door jongeren gepercipieerde effecten.  

Met het oog op de genoemde speerpunten talentontwikkeling, jongerenparticipatie en gezonde leefstijl is er 
gekozen om de focusgroepen te richten op jongeren vanaf 13 tot 23 jaar. Kinderen die jonger zijn dan 12 jaar 

Figuur 5 - Beleidstheorie van Hoogerwerf en Herweijer (2008)
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Bij de samenstelling van de focusgroepen is gekozen 
om jongens en meiden te scheiden vanwege twee 
redenen. Ten eerste omdat de aandacht voor meiden 
specifiek vanuit het beleid als aandachtspunt is 
benoemd. Ten tweede omdat de interactie tussen 
jongens en meiden de groepsdynamiek zo kan 
verstoren dat dit de effectiviteit van focusgroepen 
beïnvloed. 

Uitvoering 

In gesprek met jongeren hebben we de volgende 
thema’s besproken: jongerenparticipatie, 
talentontwikkeling en gezonde leefstijl. Naar het 
punt ‘aandacht voor meisjes’ wordt bij alle thema’s 
gekeken. 

Gekozen is voor een gestandaardiseerde 
gespreksstructuur zodat de groepen onderling 
vergelijkbaar zijn. Hierbij wordt vanuit een open 
structuur met een variabele set vragen naar een 
gestructureerd gesprek gegaan waarin de drie 
thema’s specifiek aan bod komen. 

Rode draad in deze gesprekken is de mate waarin 
jongeren initiatief kunnen en willen nemen en 
in hoeverre zij hierin gefaciliteerd worden. Op 
deze manier wordt er een beeld geschetst van 
hoe behoefte zich kan manifesteren in vormen 
van participatie en talentontwikkeling. Ook wordt 
gekeken welke ondersteuning hierbij wordt gebruikt. 

Deel I: Verkenning van de leefwereld 

Een gesprek begint met het verkennen van de 
leefwereld van de jongeren en het in kaart brengen 
van hun belangstelling en interesses. Hiervoor 
worden de jongeren bevraagd over hun vrije 
tijdsbesteding. Speciale aandacht gaat uit naar waar 
activiteiten plaatsvinden, met wie zij dit doen en wat 
hun motivatie is. 

Dit overzicht onthult waar jongeren zich mee bezig 
houden, waar ze zich voor willen inzetten en wat er 
ontbreekt. Daarbij wordt het onderscheid zichtbaar 
tussen bijvoorbeeld meiden en jongens. 

Deel II: Thematische gesprekken 

De thematische gespreken zijn in wisselende 
volgorde gehouden volgens een vaste opzet. In de 
bijlage is de gesprekshulp terug te vinden. 

JONGERENPARTICIPATIE 

Bij het thema jongerenparticipatie wordt er 
gedurende het gesprek gepeild in hoeverre de groep 
bekend is met dit begrip en welke inhoud zij daaraan 
geven. Vervolgens werd hun definitie naast de 
definitie vanuit de Kadernota gelegd: “luisteren naar 
de jeugd, de jeugd informeren, mee laten doen, mee 
laten denken en mee laten beslissen.” (Deelgemeente 
Charlois 2011, p.23).

De verkenning van de interessewereld in het 
eerste deel wordt gebruikt om te achterhalen waar 
jongeren initiatief nemen om vanuit eigen motivatie 
zich ergens voor in te zetten. Gevraagd wordt hoe 
ze dit aanpakken en welke drempels ze daarbij 
ondervinden. 

TALENTONTWIKKELING

Ook bij dit thema wordt gevraagd hoe de groep het 
begrip talentontwikkeling uitlegt in eigen woorden. 
Vervolgens wordt er, teruggrijpend op de activiteiten 
die genoemd zijn in het eerste deel, gekeken in 
hoeverre zij de relatie leggen tussen wat hun talenten 
zijn en welke keuzes zij maken. Hierbij wordt ook door 
gevraagd naar hun keuzes in relatie tot onderwijs en 
werk. 

Rolmodellen krijgen bij dit thema speciale aandacht. 
Gevraagd wordt wie een rol speelt bij het maken van 
belangrijke keuzes. 

GEZONDE LEEFSTIJL 

Wederom wordt hier het begrip eerst door jongeren 
onder woorden gebracht. Doorgevraagd wordt er op 
de aspecten die zij als gezond of ongezond aanhalen. 
Hierdoor wordt vastgesteld op welke manier zij zelf 
initiatief nemen om gezonder te leven, hoe ze dat 
aanpakken en welke kennis ze daarbij gebruiken. 

Daarbij wordt specifiek gevraagd in hoeverre de 
jongeren bekend zijn met het programma S.A.D, een 
voorlichtingsprogramma over seksualiteit, alcohol en 
drugs. 

Ter controle wordt na afloop van iedere focusgroep 
een korte vragenlijst ingevuld. Hiermee wordt de 
representativiteit van de deelnemende jongeren 
bepaald.
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 5RESULTATEN 

De resultaten uit de deelonderzoeken bestaan 
uit kwalitatieve en kwantitatieve gegevens. Ter 
onderbouwing van analyse en conclusies zal in 
dit hoofdstuk vooral gekeken worden wat de 
focusgroepen hebben opgeleverd. Ten eerste 
wordt er gekeken in welke mate de deelnemers 
representatief zijn voor gehele jongerenpopulatie 
van  Charlois. Ten tweede wordt gekeken naar de 
kwantitatieve resultaten die uit de focusgroepen 
naar voren komen met betrekking tot de vrije 
tijdsbesteding. Tot slot wordt er per thema een 
overzicht gegeven van de observaties die gedaan 
zijn tijdens de focusgroepen, geïllustreerd met 
citaten uit de gesprekken. 

DEELNEMERS VAN DE 
FOCUSGROEPEN

Tijdens de uitvoering van de focusgroepen is 
gesproken met 71 jongeren via verschillende 
organisaties op verschillende plekken in Charlois. Het 
grootste gedeelte van de jongeren is bereikt via Thuis 
op Straat (TOS). Dat zijn er 41. Andere vindplaatsen 
zijn DOCK (11 jongeren), het LMC Praktijk onderwijs 
( 8 jongeren), Youth for Christ (7 jongeren) en de El 
Wahda moskee (5 jongeren). 

Met een korte vragenlijst aan het einde van ieder 
gesprek zijn de persoonsgegevens verkregen. Door 
deze te vergelijken met cijfers over alle jongeren 
van Charlois wordt duidelijk welke doelgroepen 
eventueel niet gesproken zijn. 

66% Van de jongeren in de focusgroepen was man en 
34% vrouw. Wanneer deze cijfers worden vergeleken 
met verdeling jongens/meisjes in de deelgemeente, 
dan valt op dat het aantal meisjes dat in de focusgroep 
is gesproken, in verhouding lager ligt dan het aantal 
meisjes uit de deelgemeente (51% man tegenover 
49% vrouw (CBS Statline 2012)). Het percentage 
meiden in de focusgroepen komt overeen met wat de 
TOS en DOCK ervaren als percentage meiden die zij 
bereiken. 

Wanneer gekeken wordt naar de leeftijdsopbouw 
van de deelnemers uit de focusgroepen, dan valt op 
dat de meeste jongeren in de focusgroepen tussen 
de 14 en de 16 jaar oud zijn. De gemiddelde leeftijd 
komt hierbij op 14,7 jaar te liggen. De meest recente 
cijfers van de leeftijdsopbouw in Charlois dateren uit 
2011 (COS 2011) en laten geen opvallend verschil zien 
per leeftijdsjaar. Dit betekent dat er relatief minder 
jongeren tussen 12 en 13 gesproken zijn en vooral 
ook minder jongeren tussen 18 en 23. De oudere 
jongeren die zijn gesproken waren bijbaners of 
stagiaires bij TOS. 

 Concept evaluatie kadernota jeugd 2011-2014  
Veldacademie 20-12-2013 

Pagina 8 van 34 
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zijn de persoonsgegevens verkregen. Door deze te 
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Figuur 7 - locaties waar de focusgroepen zijn georganiseerd.

Figuur 6 - Herkomst organisaties respondenten 

Figuur 8 - Leeftijd deelnemers focusgroepen 
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Tot slot is het opleidingsniveau van jongeren in kaart 
gebracht. Van 71 deelnemers aan de focusgroepen zit 
de grootste groep, 26 jongeren, op het Vmbo. Slechts 
3 jongeren deden een Hbo opleiding. Het overgrote 
deel volgt lager onderwijs. In de groep “overig” zitten 
de jongeren die de deze vraag niet hebben ingevuld 
op de enquête of die op dit moment geen opleiding 
volgen. 

De meest recente cijfers van het opleidingsniveau 
van de jongeren uit Charlois dateert uit 2008. De 
cijfers zijn vergeleken met het opleidingsniveau 
van alle jongeren uit Rotterdam. Hieruit blijkt dat 
Charlois relatief veel laagopgeleide inwoners heeft en 
relatief minder jongeren met een hogere opleiding 
(GGD Rotterdam 2009). Hoewel in de focusgroepen 
geen jongeren met een Vwo- of WO-opleiding zijn 
gesproken, komen de gegevens voor een groot deel 
overeen. 

Om inzicht te krijgen in de culturele achtergrond van 
de jongeren, is gevraagd naar wat zij als hun eerste 
taal beschouwen en eventueel als hun tweede taal of 
derde taal beschouwen. 

Hieruit blijkt dat vrijwel alle jongeren Nederlands als 
hun eerste taal beschouwen. 

Wanneer de tweede taal wordt vergeleken met 
de etniciteit in de deelgemeente, valt op dat de 
percentages voor een groot deel overeenkomen. 
Echter 10% van de inwoners uit de deelgemeente is 
afkomstig uit “overige Europese Unie”. Hier vallen ook 
de MOE-landers onder. Dit zijn inwoners uit Midden- 
en Oost-Europese EU landen (CBS 2013). Het is niet 
duidelijk waarom deze groep jongeren niet terecht is 
gekomen in een van de focusgroepen. 
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FIGUUR 6 – TWEEDE TAAL DEELNEMERS FOCUSGROEP 
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FIGUUR 7 – ETNICITEIT DEELGEMEENTE CHARLOIS (COS 2012) 
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Tot slot is het opleidingsniveau van jongeren in kaart gebracht. Van 71 deelnemers aan de focusgroepen zit de 
grootste groep, 26 jongeren, op het Vmbo. Slechts 3 jongeren deden een Hbo opleiding. Het overgrote deel is 
laagopgeleid. In de groep “overig” zitten de jongeren die de deze vraag niet hebben ingevuld op de enquête of 
die op dit moment geen opleiding volgen. 

  

De meest recente cijfers van het opleidingsniveau van de jongeren uit Charlois komt uit 2008. De cijfers zijn 
vergeleken met het opleidingsniveau van alle jongeren uit Rotterdam. Hieruit blijkt dat Charlois relatief veel 
laagopgeleide inwoners heeft en relatief minder jongeren met een hogere opleiding (GGD Rotterdam 2009). 
Hoewel in de focusgroepen geen jongeren met een Vwo- of WO-opleiding zijn gesproken, komen de gegevens 
voor een groot deel overeen.  
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FIGUUR 8 – OPLEIDINGSNIVEAU DEELNEMERS FOCUSGROEP 

FIGUUR 9 – OPLEIDINGSNIVEAU VAN INWONERS VANAF 16 JAAR VAN CHARLOIS EN ROTTERDAM IN 2008  

Figuur 9 - Tweede taal deelnemers focusgroepen 

Figuur 10 - Etniciteit Deelgemeente Charlois (COS 2013) 

Figuur 11 - Opleidingsniveau deelnemers focusgroepen 

Figuur 12 - Opleidingsniveau  van inwoners vanaf 16 jaar van 
Charlois en Rotterdam in 2008. (Bron: Gezondheidsenquête 2008, 
GGD Rotterdam-Rijnmond). 
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UITKOMSTEN FOCUSGROEPEN

De focusgroepgesprekken zijn opgenomen en 
getranscribeerd. Daarna zijn de transcripties op 
hoofdthema’s gecodeerd, wat betekent dat de 
tekst gelabeld wordt op onderwerp, en vervolgens 
nogmaals gecodeerd wordt op opvallende thema’s. 
De resultaten uit deze analyse zijn op verschillende 
manieren te gebruiken. Allereerst kan er op het 
gebied van vrijetijdsbesteding een kwantitatieve 
analyse gedaan worden. Dit laat zien wat jongeren 
in hun vrije tijd doen, waar men dat doet en wat 
het verschil hierin is tussen meiden en jongens. Ten 
tweede leveren de gesprekken inzicht in de beleving 
van de jongeren in relatie tot verschillende thema’s. 

Kwantitatieve resultaten vrijetijdsbesteding

Uit de verwerking van de focusgroepgesprekken 
komen gegevens tevoorschijn over wat jongeren na 
schooltijd doen, waar ze dat doen en met wie. Dit 
gaat over veel verschillende activiteiten en is daarom 
gegroepeerd. 

De twee grootste bezigheden zijn sport en ‘chillen’. 
Sport bestaat voornamelijk uit voetballen, maar ook 
veel uit kickboksen en soms basketbal of skaten. 
Chillen kan heel veel betekenen. Meestal gaat het 
om het ergens afspreken met vrienden zonder 
een nader bepaald doel. Het kan echter ook gaan 
over activiteiten binnenshuis, zoals televisie kijken. 
Huishouden betekent het helpen van de ouders met 
boodschappen doen, schoonmaken en koken. Familie 
gaat over familiebezoek in andere delen van de stad. 

Wanneer de activiteiten van jongens en meiden 
afzonderlijk bekeken worden (figuur 9), zijn er een 
aantal duidelijke verschillen zichtbaar. Ten eerste 
zijn jongens vaker betrokken bij sportactiviteiten. 
Meiden nemen deel aan activiteiten zoals dans, zang 
en acteren, terwijl jongens vrijwel niet aan deze 
activiteiten deelnemen. 

Vanuit de resultaten blijkt dat meiden meer met 
binnen-activiteiten bezig zijn en jongens voorname-
lijk met buitenactiviteiten. Temeer omdat meiden 
het meestal de binnen-variant van ‘chillen’ hebben 
en jongens het over de buiten-variant. Daarmee zijn 
meiden meer opzoek naar culturele activiteiten zoals 
dans, theater en muziek. Hierbij zijn zij vooral afhan-
kelijk van het activiteiten aanbod op Zuid, aangezien 
de afstand tot activiteiten in het centrum als drempel 
wordt ervaren.
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FIGUUR 11: ACTIVITEITEN VRIJETIJDSBESTEDING JONGENS (LINKS) EN MEIDEN (RECHTS) 

Vanuit de resultaten blijkt dat meiden meer met binnen-activiteiten bezig zijn en jongens voornamelijk met 
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jongens het over de buiten-variant. Daarmee zijn meiden meer opzoek naar culturele activiteiten zoals dans, 
theater en muziek. Hierbij zijn zij vooral afhankelijk van het activiteiten aanbod op Zuid, aangezien de afstand 
tot activiteiten in het centrum als drempel wordt ervaren. 

KWALITATIEVE RESULTATEN NAAR THEMA 
Hier wordt per thema een korte weergave gegeven van de belangrijkste observaties tijdens de focusgroepen, 
geïllustreerd met citaten van de deelnemers.  

JONGERENPARTICIPATIE 
Veel jongeren zijn onbekend met het begrip ‘jongerenparticipatie’. Wanneer jongeren wat ouder zijn, dan 
komen zij met begrippen als ‘meedoen’, ‘meehelpen met activiteiten’, ‘bijdragen aan de wijk’ of ‘de regels 
volgen’. Jongeren denken dat zij echter niet kunnen mee luisteren, meedenken en meebeslissen, aangezien zij 
zich niet serieus genomen voelen of niet weten waar zij terecht kunnen met hun initiatieven.  

Citaat: 
“Het heeft geen zin meer, omdat er toch niks mee gebeurd. Er zijn al vaak mensen langs geweest met 
de vraag wat we willen.” 
Jongen (17) over of jongeren kunnen mee beslissen en mee denken.  

“er waren meerdere jongereninitiatieven, zoals heidenavond, je had woensdag voetbal, donderdag 
kickboxen bij het buurthuis. Maar nu heb je bijna niks meer. Alles is weg.” 
Jongen (16) over waarom hij het gevoel heeft dat jongeren niet kunnen mee doen, mee denken en 
mee beslissen. 

Wanneer jongeren met ideeën en initiatieven komen gaat dit in de regel om concrete vragen, over iets dat 
dichtbij in hun omgeving gebeurt of wat in het verlengde van hun interesse ligt. Zij zien de deelgemeente als de 
partij die hun ideeën moet realiseren. TOS helpt en adviseert jongeren hierbij.  

Citaat: 

“ Wat ik merk, heel veel jongeren hebben een idee. Maar die bezitten niet over de competenties om het 
idee uit te voeren. (...) En misschien moeten we (TOS) mensen hebben die goed zijn in het initiatief 
nemen. Want vaak komen die ideeën bij mij terecht, maar ja, ik heb de tijd er niet voor, het geld en de 
kennis er niet voor om hun idee uit te voeren” 
Bijbaner bij TOS (21) over het gebrek aan middelen en ondersteuning. 
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Figuur 13 - Verhouding van genoemde activiteiten 

Figuur 14 - Verhouding van genoemde activiteiten door jongens 

Figuur 15 - Verhouding van genoemde activiteiten door meiden 
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Figuur 16 - Wordle van de door jongens aangegeven 
vrijetijdsactiviteiten.

Figuur 17 - Wordle van de door meiden aangegeven 
vrijetijdsactiviteiten.

FOCUSGROEP: LMC PRO MEIDEN 

LMC PRO was bereid een focusgroep te organiseren. 

Op het LMC PRO aan de Huismanstraat spraken wij 

met 8 meiden. Veel van hen hebben weinig interesse in 

sport activiteiten. Zij chillen daarom vaak bij Zuidplein 

of het Zuiderpark. Als er überhaupt gesport wordt, dan 

is dit voornamelijk via school of bij Sportplaza. 

Vraag: “Jullie zeggen allemaal dat jullie met vrienden 

en vriendinnen gaan chillen. Wat doen jullie dan?”  

Antwoord X: “Gewoon praten, chillen”.   

Antwoord Y: “Iets lekkers kopen en dan praten, zitten. Eten.” 

Antwoord X: “Ja dat is chillen”

FOCUSGROEP: Katendrechtselagendijk (TOS)

In de kelder van TOS-Noord aan de Katendrechtse 

lagedijk wordt normaal gesproken de Meidenclub 

gehouden. Wij spraken hier echter met 9 jongens tus-

sen de 13 en 16 jaar. Een deel van de jongens zijn go-

ede vrienden, maar ze kennen elkaar allemaal van de 

pleintjes en veldjes in de buurt. De jongens  gaven aan 

dat er genoeg te doen is voor jongeren in Charlois, in 

het bijzonder op het gebied van sport.

Lessen uit het Charloise Jongerenbeleid14



Figuur 18 - Kaart met de door jongens aangegeven locaties waar zij vrijetijdsactiviteiten ondernemen.

Focusgroepen: 

TOS Vaerhorst - Meisjes

TOS Vaerhorst - Jongens 

Katendrechtse Lagendijk - Jongens 

Katendrechtse Lagendijk - Meisjes 

DOCK Larenkamp - Jongens 

LMC PRO - Meisjes 

DOCK/YFC The Mall - Jongens 

El Whada - Jongens 

DOCK Hart van Carnisse - Meisjes 

TOS - Vaerthorst - Bijbaners  

TOS - Sportplaza 
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Figuur 19  - Kaart met de door meiden aangegeven locaties waar zij vrijetijdsactiviteiten ondernemen.
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KWALITATIEVE RESULTATEN NAAR 
THEMA

Hier wordt per thema een korte weergave gegeven 
van de belangrijkste observaties tijdens de 
focusgroepen, geïllustreerd met citaten van de 
deelnemers. 

Jongerenparticipatie 

Veel jongeren zijn onbekend met het begrip 
‘jongerenparticipatie’. Wanneer jongeren wat ouder 
zijn, dan komen zij met begrippen als ‘meedoen’, 
‘meehelpen met activiteiten’, ‘bijdragen aan de wijk’ of 
‘de regels volgen’. Jongeren denken echter dat zij niet 
kunnen meeluisteren, meedenken en meebeslissen, 
aangezien zij zich niet serieus genomen voelen of niet 
weten waar zij terecht kunnen met hun initiatieven. 

Wanneer jongeren met ideeën en initiatieven 
komen gaat dit in de regel om concrete vragen, 
over iets dat dichtbij in hun omgeving gebeurt of 
wat in het verlengde van hun interesse ligt. Zij zien 
de deelgemeente als de partij die hun ideeën moet 
realiseren. TOS helpt en adviseert jongeren hierbij. 

Jongeren ervaren vooral weerstand wanneer zij op 
zoek zijn naar locaties voor binnen-activiteiten of 
sportactiviteiten bij slecht weer. In de praktijk blijkt 
dat jongeren het lastig vinden om een geschikte 
locatie te vinden. 

Talentontwikkeling 

Jongeren weten niet altijd goed wat hun talenten zijn. 
“Dat kunnen alleen anderen zeggen” is het idee. Die 
anderen zijn vaak vrienden. Het blijft niet alleen bij 
het benoemen van sporten waar ze goed in zijn, maar 
ook persoonlijke kenmerken worden aangewezen. 

“Het heeft geen zin meer, omdat er toch niks 
mee gebeurd. Er zijn al vaak mensen langs 
geweest met de vraag wat we willen.”

Jongen (17) over of jongeren kunnen mee beslissen en 
mee denken. 

“er waren meerdere jongereninitiatieven, je 
had woensdag voetbal, donderdag kickboxen 
bij het buurthuis. Maar nu heb je bijna niks 
meer. Alles is weg.”

Jongen (16) over waarom hij het gevoel heeft dat 
jongeren niet kunnen meedoen, meedenken en 
meebeslissen.

“ Wat ik merk, heel veel jongeren hebben 
een idee. Maar die bezitten niet over de 
competenties om het idee uit te voeren. (...) En 
misschien moeten we (TOS) mensen hebben 
die goed zijn in het initiatief nemen. Want vaak 
komen die ideeën bij mij terecht, maar ja, ik 
heb de tijd er niet voor, het geld en de kennis 
er niet voor om hun idee uit te voeren”

Bijbaner bij TOS (21) over het gebrek aan middelen en 
ondersteuning.

“We komen 16uur uit school, ga je half uurtje 
thuis zitten eten en drinken. Wil je effe naar 
buiten gaan om te voetballen is het al donker. 
Kan je niks doen.”

Jongen (16) over straatvoetballen in de winter

FOCUSGROEP: VAERHORST MEISJES (TOS) 

Dansen, zingen en acteren. Dit willen de meiden focus-

groep bij de vaerhorest het liefst doen. Helaas gaven zij 

te kennen dat er in Charlois hier weinig mogelijkheden 

voor zijn. De meiden zijn hierdoor aangewezen op 

het internet (youtube), om bijvoorbeeld hun zangtal-

ent verder te ontwikkelen.  Tijdens de pauze lieten 2 

meiden horen over hoeveel zangtalent zij beschikken, 

door een spetterend optreden te geven.

Vraag: “hoe komt het dat je nu niet meer naar   

streetdance gaat?” 

Antwoord: “Streetdance is wat verder weg gegaan dus ik 

kan er niet meer heen, het is te ver.”
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Met de theatervoorstelling S.A.D. was geen van 
de respondenten bekend. Wel zou de voorstelling 
hebben geholpen met het bespreekbaar maken 
van de problematiek bij de jongeren die aan de 
voorstelling hebben meegewerkt. Los hiervan 
brengen jongeren meermaals ter sprake dat ze 
geconfronteerd worden met drugs- en alcoholgebruik 
in hun omgeving. In sommige gevallen worden deze 
middelen ook aan hen aangeboden. 

Aandacht voor meiden 

De interesse van meiden verschilt op een aantal 
punten erg met die van jongens. Jongens 
houden zich in het algemeen meer bezig met 
bewegingsactiviteiten, terwijl meiden meer interesse 
hebben in culturele activiteiten zoals dansen en 
zingen. 

Daarbij geven meiden ook vaak aan dat ze thuis 
moeten helpen met boodschappen doen en koken. 
Vooral wat betreft culturele activiteiten ervaren 
meiden drempels in relatie tot afstand en prijs. Daarbij 
valt op dat meiden minder snel initiatief nemen om 
zelf iets te organiseren dan jongens. 

In het gesprek blijkt echter dat ze onderling in de 
dagelijkse praktijk hier nauwelijks over spreken. Men 
schaamt zich, voelt zich kwetsbaar of weet zich geen 
raad met complimenten.

Wanneer het draait om levensbepalende keuzes zoals 
die voor een opleiding, dan lijkt de school voor een 
eigen logica te zorgen. Jongeren kiezen vaak voor 
een richting omdat ze daar hoge cijfers voor hebben 
of omdat ze goed of juist niet konden opschieten 
met een bepaalde docent. Ook het aanbod van 
stageplekken blijkt bepalend of leidt zelfs soms tot 
schooluitval.

Gezonde leefstijl 

Aan sportactiviteiten wordt geen gebrek ervaren. De 
jongeren sporten in verenigingsverband, op straat of 
onder begeleiding van TOS. Wanneer jongeren niet in 
verenigingsverband sporten, betekent het niet dat ze 
niet bewegen. Juist het ongedwongen voetballen of 
basketballen wordt door veel jongeren gewaardeerd. 
Dit valt namelijk ook samen met sociale activiteiten 
en chillen. 

Meiden geven aan veel minder te bewegen dan 
jongens. Dit ligt voornamelijk aan een gebrek aan 
interesse in de bestaande sportactiviteiten. 

Jongeren lijken zich ervan bewust te zijn hoe ze 
gezond moeten eten. Dit gaat ecwhter voornamelijk 
over de thuissituatie. Thuis wordt gezond gekookt. 
Zodra men buiten is, eet men vooral wat men lekker 
vindt en waar men zin in heeft. 

“Voetballen bij een vereniging, bij een club, dat 
is je moet, JE MOET! En hierzo (red: op straat) 
is gewoon lekker voetballen. Gewoon rustig, 
geen stress.”

Jongen (19) over waarom hij straatvoetbal verkiest 
boven verenigingsvoetbal.

“Jongens in de wijk zijn niet 100%. Je kan niet 
met ze voetballen.”

Meisje (15) over het voetballen op straat met jongens.

 “Je ziet ook dat als een vrouwelijke collega 
naar een plein gaat, dat er meer meiden naar 
dat plein komen.”

Bijbaner (18) over het effect van een vrouwelijke 
bijbaner op de pleinen

“Op de straatvoetbal bijvoorbeeld, zie ik geen 
meisje voetballen”

Bijbaner (21) over aanwezigheid meiden op pleintjes.

“Ja maar waar dan? Op de hoek van de straat?“

Meisje (15) over waarom ze niet zelf een meidenclub 
organiseert.

“Ik koop wel. Maar er zijn 2 pauzes. Kleine 
pauze haal ik misschien een broodje, maar 
grote pauze ga ik echt niet weer rauwkost enzo 
eten. Dus dan ga ik gewoon naar de snackbar 
of Zuidplein.”

Jongens (15) over het gezonde eten op zijn school.

17Resultaten



 ANALYSE VAN DE RESULTATEN6 
Voordat de verschillende thema’s afzonderlijk 
beschouwd worden is het belangrijk om te kijken 
naar de ideeën die aan de speerpunten ten 
grondslag liggen. Vanuit de beleidsanalyse wordt 
de samenhang tussen de beleidsdoelstellingen 
en de maatregelen duidelijk, en de causale 
veronderstellingen daarbij. 

De hoofdvisie van de Kadernota luidt: “De jeugd 
ontwikkelt zich tot volwassen individuen die op een 
zelfstandige en volwaardige manier deelnemen aan 
de samenleving”. Deze visie komt voort uit de in de 
kadernota vastgestelde problematiek. Dit gaat met 
name over afwijkende gezondheidsindicatoren ten 
opzichte van het Rotterdamse gemiddelde onder 
andere ten aanzien van toenemend overgewicht 
van jongeren, het percentage jongeren dat alcohol 
gebruikt en onbeschermde geslachtsgemeenschap. 
Duidelijk is dat het speerpunt ‘bevorderen van een 
gezonde leefstijl’ hierop gericht is. 

Wat betreft het speerpunt jongerenparticipatie / 
talentvolle jongeren is dit minder duidelijk. Ten eerste 
wordt er in de kadernota geconstateerd dat “de jeugd 
onvoldoende zinvolle tijdsbesteding ervaart vanwege 
een gebrek aan voorzieningen met een vraaggericht 
aanbod, met name voor meisjes.” (Deelgemeente 
Charlois 2011, p.4). Dit roept de vraag op wat precies 
een zinvolle tijdsbesteding is.  

Tevens is de koppeling tussen jongerenparticipatie 
en talentvolle jongeren opmerkelijk. Dit komt 
voort uit een verwachting dat succesvolle jongeren 
initiatief nemen en participeren. De achterliggende 
gedachte is tweeledig: enerzijds wil men dat 
de jongeren nu en in de toekomst minder een 
beroep doen op de overheid. Anderzijds moet de 
rolmodelfunctie zorgen voor de ontwikkeling van 
het verantwoordelijkheidsbesef ten opzichte van 
anderen van jongeren. 

De inzet op participatie gaat daarom over een 
mentaliteitsverandering. De boodschap is dat 
jongeren al vroeg een zelfstandige en initiatiefrijke 
houding dienen te ontwikkelen. Niet zomaar 
aankloppen bij de overheid, maar eerst zelf initiatief 
nemen. Daarmee wordt ook inhoud gegeven aan 

het begrip wat een zinvolle tijdsbesteding is. Dit 
is tijdsbesteding waarbij het individu zich zodanig 
ontwikkelt dat het helpt om op een zelfstandige 
manier in de samenleving te staan. Waarbij ze 
bovendien een rolmodel kunnen zijn voor anderen 
en daarmee bewust zijn van de verantwoordelijkheid 
tegenover elkaar. 

Hier kan uit worden opgemaakt dat de wens naar het 
vraaggericht werken een bredere motivatie heeft dan 
slechts de reorganisatie van het welzijnswezen. Met 
deze uitgangspunten in het achterhoofd wordt nu 
per thema gekeken hoe het beleid in relatie staat tot 
de resultaten uit de focusgroepen en de uitkomsten 
van de partnerbijeenkomst.

UITVOERDERS

In de kadernota worden de eisen gesteld voor het 
nieuwe welzijnswerk. Na aanbesteding zijn TOS en 
DOCK de belangrijkste organisaties geworden met 
betrekking tot het jongeren welzijnswerk. 

De belangrijkste eis is dat het welzijnswerk een 
vraaggerichte aanpak hanteert. Daarnaast wordt er 
ook verwacht dat de welzijnsorganisaties onderdeel 
zijn van een sluitende zorgketen. Verder is er een 
scheiding gemaakt tussen het aanbieden van 
welzijnsactiviteiten en coaching. In de oude situatie 
hoorde dit bij elkaar. Dit leidt tot een andere situatie 
wat betreft de beoordeling of het welzijn vraaggericht 
werkt. 

TOS

De kerntaak van TOS is het organiseren van 
activiteiten in de buitenruimte voor jongeren. De 
doelgroep is kinderen van vier tot jongeren van 
negentien jaar. Om deze doelgroep te bereiken 
zijn medewerkers van TOS actief op pleinen in de 
hele deelgemeente (zie kaart in bijlage III). Daarbij 
organiseren ze pauze-activiteiten op basisonderwijs 
en praktijkonderwijs en doet TOS het beheer van 
Sportplaza in het Zuiderpark.

Door consequent op de pleinen aanwezig te zijn 
bereikt TOS een omvangrijke groep jongeren; in 2012 
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stonden er 1.153 kinderen en jongeren ingeschreven 
(Deelgemeente Charlois 2013), waarbij het informele 
bereik nog groter is. Op Sportplaza komen jaarlijks 
meer dan 7000 verschillende jongeren. 

Uit de focusgroepen blijkt dat vrijwel alle jongeren 
bekend zijn met TOS, ook als ze niet regelmatig 
betrokken zijn bij de activiteiten. Hierbij moet 
opgemerkt worden dat het beeld van de oudere 
jongeren is dat TOS vooral activiteiten voor kleine 
kinderen organiseert. TOS geeft zelf ook aan dat vanaf 
14 jaar de deelname afneemt. 

Wanneer jongeren ouder worden veranderd de 
manier waarop TOS omgaat met de jongeren. TOS 
omschrijft het als: “kinderen van consument naar 
producent brengen”. Vanaf die leeftijd wordt jaarlijks 
een groot aantal jongeren ingezet als stagiaire of 
bijbaner in de organisatie van de activiteiten (zie 
afbeelding 20). Hiermee weet TOS een situatie te 
creëren waarin jongeren kunnen participeren en 
hun talenten ontwikkelen en tegelijkertijd een 
voorbeeldfunctie of ‘grote broerpositie’ in kunnen 
nemen voor andere jongeren. 

DOCK

De opdracht van DOCK richt zich enkel op de 
trajectbegeleiding van jongeren doormiddel van 
coaching. De doelgroep is jongeren van 12 tot 
en met 23, die een drempel in hun ontwikkeling 
ervaren. Zij hebben hiervoor zeven wijkgebonden 
jongerencoaches en één ambulant medewerker. De 
afspraak is dat er per jaar 55 meiden en 110 jongens 
intensieve coaching krijgen met betrekking tot 
toeleiding naar school, stage of werk en training in 
‘softskills’. Daarnaast moeten 100 meiden en 200 
jongens actief benaderd worden in de buitenruimte 
bij wijze van outreachende aanpak. Jongeren 
kunnen zichzelf melden bij DOCK, of komen via 
netwerkpartners in beeld. De ervaring van DOCK is 
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Jongeren lijken zich ervan bewust te zijn hoe ze gezond moeten eten. Dit gaat echter voornamelijk over de 
thuissituatie. Thuis wordt gezond gekookt. Zodra men buiten is, eet men vooral wat men lekker vindt en waar 
men zin in heeft.  

Citaat: 

“Ik koop wel. Maar er zijn 2 pauzes. Kleine pauze haal ik misschien een broodje, maar grote pauze ga ik 
echt niet weer rauwkost enzo eten. Dus dan ga ik gewoon snackbar of Zuidplein.” 

 Jongens (15) over het gezonde eten op zijn school. 

“Ja als je thuis eet dat eet je automatisch gezond. Wat je moeder maakt is altijd gezond en lekker.” 
Een Jongen (16) geeft aan waarom hij vindt dat hij gezond eet. 

Met de theatervoorstelling S.A.D. was geen van de respondenten bekend. Wel zou de voorstelling hebben 
geholpen met het bespreekbaar maken van de problematieken bij de jongeren die aan de voorstelling hebben 
meegewerkt. Los hiervan brengen jongeren meermaals ter sprake dat ze geconfronteerd worden met drugs- en 
alcoholgebruik in hun omgeving. In sommige gevallen worden deze middelen ook aan hen aangeboden.  

AANDACHT VOOR MEIDEN 
De interesse van meiden verschilt op een aantal punten erg met die van jongens. Jongens houden zich in het 
algemeen meer bezig met bewegingsactiviteiten, terwijl meiden meer interesse hebben in culturele activiteiten 
zoals dansen en zingen. Daarnaast geven meiden ook vaak aan dat ze thuis moeten helpen met boodschappen 
doen en koken. Vooral wat betreft culturele activiteiten ervaren meiden drempels in relatie tot afstand en prijs. 
Daarbij valt op dat meiden minder snel initiatief nemen om zelf iets te organiseren dan jongens.  

 

Het aandeel meisjes is kleiner dan het aandeel jongens bij de reguliere activiteiten, gemiddeld 40/60. Op het 
sportplaza is het nog kleiner 30 à 35/70. Ook zijn meisjes significant minder vertegenwoordigd in de functies die 
TOS aanbiedt:  

 

Daarom is het volgens Peter van Gelderen nog altijd erg belangrijk om speciale activiteiten aan te bieden voor 
meisjes. Hiervoor zijn extra vrouwelijke krachten aangenomen bij TOS. 

 

Citaat: 

“Jongens in de wijk zijn niet 100%. Je kan niet met ze voetballen.” 

Figuur 20 - Cijfers van het aantal bijbaners en stagiaires bij TOS 
(Bron: TOS 2013) 

dat jongeren zich pas zelf melden bij DOCK vanaf een 
jaar of 20.

Het bereik van DOCK is een stuk kleiner dan bij TOS. 
Toch is het opvallend dat geen van de jongeren 
bekend was met het aanbod van DOCK. De jongeren, 
die via DOCK deelnamen aan de focusgroep, kende 
hun jongerencoach van DOCK wel goed. 

Wat betreft het vraaggericht werken ligt de taak van 
DOCK vooral in de vraaggerichte trajectbegeleiding 
van de jongeren. Toch organiseren zij ook activiteiten. 
Jongeren verwachten ook nog steeds van hun 
jongerencoaches, die voorheen bij Charlois Welzijn 
werkten, dat er activiteiten worden georganiseerd en 
merken op dat dit steeds minder mogelijk is.

Taakverdeling DOCK en TOS

Door de scheiding van activiteiten voor jongeren en 
individuele coaching is samenwerking tussen beide 
welzijnsorganisaties des te belangrijker voor een 
sluitende zorgketen. Het idee van de samenwerking 
tussen TOS en DOCK is dat TOS er voor alle kinderen 
in de buitenruimte is en daarmee een signalerende 
functie heeft naar DOCK. In de praktijk vallen er twee 
groepen buiten beeld: jongeren in de leeftijd 15 
tot 20 in het algemeen en meiden in het bijzonder. 
Door de hoofdzakelijke aandacht van TOS voor de 
buitenruimte worden er minder meiden bereikt dan 
jongens. Daarbij geeft DOCK aan dat in de praktijk 
jongeren zich pas vanaf 20 jaar melden wanneer ze 
vastlopen in hun ontwikkeling. Omdat de deelname 
van jongeren na 14 jaar afneemt bij TOS is de vraag 
wie de groep van 15 tot en met 20 nog in beeld heeft, 
vooral wanneer ze vanaf 16 jaar niet meer leerplichtig 
zijn. 

Beide organisaties geven aan dat doorverwijzen in de 
praktijk niet noodzakelijk blijkt, omdat DOCK zelf de 
jongeren weet te vinden. Dit strookt echter niet met 
de constatering dat jongeren zich pas vanaf 20 jaar 
melden bij DOCK.

JONGERENPARTICIPATIE EN 
VRAAGGERICHT WERKEN

Als beleidskader voor het stimuleren van 
jongerenparticipatie hanteert de deelgemeente de 
participatieladder van Roger Hart (1997). Bepalend 
voor de positie op de ladder is de mate waarin de 
jeugd de vrijheid heeft om te kiezen en initiatief te 
nemen (Deelgemeente Charlois 2011, p.24). In de 
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Kadernota wordt deze ladder vertaald naar luisteren 
naar, informeren, mee laten doen, meedenken en 
meebeslissen (Deelgemeente Charlois 2011, p.23).

In de concrete maatregelen in de kadernota kunnen 
drie verschillende vormen van participatie worden 
onderscheiden. Ten eerste het meedoen aan 
activiteiten. Hier betekent participatie vooral het 
activeren van jongeren. Ten tweede wordt er van 
jongeren verwacht dat ze zelf initiatief nemen en 
activiteiten organiseren. Ten derde kunnen jongeren 
meedenken en meebeslissen in de vorm van een 
jongerenpanel. Belangrijk is het onderscheid tussen 
participatie in de uitvoering en participatie in het 
beleid. De eerste twee vormen gaan over uitvoering 
en zijn daarmee onderdeel van het vraaggericht 
werken. Het jongerenpanel is een participatievorm 
bedoeld om de invloed van jongeren op het beleid te 
vergroten. 

Participatie in de uitvoering: Vraaggericht 
werken 

Uit de focusgroepen blijkt dat het vraaggericht 
werken inderdaad een grote omslag betekent voor 
jongeren. De nieuwe manier van werken is voor 
jongeren niet altijd duidelijk en wordt op een andere 
manier ervaren. Zij zien dat buurthuizen om hen 
heen sluiten als gevolg van bezuinigingen. Hierdoor 
denken zij dat er steeds minder te doen is. Deze 
veranderingen zien zij ook bij TOS. Er worden minder 
uitstapjes georganiseerd. Jongeren zijn nog gewend 
dat dingen voor hen georganiseerd worden. Ze 
beseffen niet dat er nog steeds mogelijkheden zijn, 
maar dat zij hier zelf naar op zoek moeten.

Tegelijkertijd ervaren jongeren in de uitvoering wel 
dat ze kunnen meedenken en meebeslissen over 
de organisatie van activiteiten. Vooral bijbaners 
en stagiaires hebben het gevoel dat ze wat betreft 
het activiteitenaanbod invloed kunnen uitoefenen. 
Hierbij worden echter ook drempels ervaren. Dit 
betreft tijdsduur om initiatieven te organiseren, 
onvoldoende budget voor de uitvoering of gebrek 
aan ondersteuning.

Jongerenpanel: Beleidsparticipatie 

Uit de focusgroepen blijkt dat jongeren niet ervaren 
dat ze mogen meebeslissen over politieke zaken of 
zaken waarvoor de deelgemeente verantwoordelijk 
is. De maatregel in de kadernota die hiervoor 
bedoeld was, het jongerenpanel, is niet van de grond 

gekomen. Hierdoor is het onmogelijk te evalueren of 
het jongerenpanel goed heeft gefunctioneerd. Eén 
van de redenen waardoor het niet verder van de grond 
is gekomen is een gebrek aan continuïteit doordat 
de initiatiefnemende jongeren klaar waren met de 
middelbare school en gingen studeren. Waarom er 
geen nieuwe instroom is heeft waarschijnlijk ook 
te maken met de opmerking van TOS en DOCK dat 
jongeren zich niet aangesproken voelen door deze 
manier van participeren. 

Anderzijds zijn er voorbeelden waarbij bepaalde 
jongeren met ideeën aankwamen die doorgang 
hebben gevonden. Een voorbeeld hiervan is het 
initiatief van een groep jongens om ‘Jong Burger 
Blauw’ op te zetten. Ze hebben gesprekken gevoerd 
met de deelgemeente en politie. In de praktijk blijkt 
dat TOS hierbij een belangrijke ondersteunende 
functie heeft als het gaat om de juiste ingangen 
weten te vinden of om enkel mee te denken en aan 
te moedigen.

In dit project komt wel het meedenken en 
meebeslissen voor en vindt er een samenwerking 
plaats tussen professionals en jongeren. Wanneer 
het gaat om concrete projecten die vanuit eigen 
motivatie van jongeren komen willen jongeren graag 
participeren, mits er een minimale ondersteuning is 
van professionals. 

Hier lopen de verwachtingen van de deelgemeente 
uiteen met die van de jongeren. De deelgemeente 
verwacht dat jongeren een mening hebben over 
het gevoerde beleid en daar invloed op willen 
hebben. Terwijl jongeren juist met concrete vragen 
en plannen komen, zoals een freerunning parcours. 
Om deze zaken te realiseren hebben zij echter altijd 
begeleiding nodig van jongerenwerkers. Tijdens de 
partnerbijeenkomst is aangegeven dat jongeren 
het lastig vinden om na te denken over uitgestelde 
doelen, zoals dat bij een standaard beleidscyclus het 
geval is. TOS pleit voor een alternatief, waarbij de 
beleidscyclus wordt verkort. Zo wordt jongeren niet 
langer gevraagd om na te denken over een uitgesteld 
doel. De Jongeren Bijdragen Regeling1 is hiervan een 
voorbeeld.

De jongeren bijdrage regeling bestaat al op stedelijk niveau en is een sa-

menwerking tussen de gemeente Rotterdam en Thuis op Straat (www.

jongerenbijdrageregeling.nl n.d.). Het idee van de JBR is dat jongeren 

een budget kunnen krijgen voor de uitvoering van een plan wanneer ze 

een verkorte beleidscyclus doorlopen. Van het omzetten van een idee 

naar een plan en deze verdedigen voor een jury, die ook uit jongeren 

bestaat, tot het uitvoeren daarvan en verantwoording erover afleggen. 
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ROLMODELLEN EN GIDSROLLEN IN 
TALENTONTWIKKELING

De kadernota wil zich, naast de 10% van de jongeren 
waar het niet goed mee gaat, vooral ook richten op 
de 90% waar het wel goed mee gaat. Talentvolle 
jongeren worden zelfs ingezet als rolmodel en 
moeten op die manier andere jongeren stimuleren 
tot sporten en motiveren tot participatie. 

Uit de focusgroepen blijkt dat met name jongens 
elkaar stimuleren om te gaan sporten. Daarbij 
trekken de actieve jongeren de passieve jongeren 
mee. Hiermee is de veronderstelling in de kadernota 
juist dat door in te zetten op rolmodellen men 
sportparticipatie stimuleert.

Wat betreft talentontwikkeling blijkt dat veel 
jongeren moeite hebben met het ontdekken waar ze 
goed in zijn en hoe ze hun talenten kunnen inzetten 
en ontwikkelen. De vaardigheden waar ze op school 
goede cijfers op krijgen komen vaak niet overeen met 
de vaardigheden die ook buiten school belangrijk 
zijn. In de focusgroepen blijkt dat vrienden hier vaak 
een veel betere kijk op hebben, maar geen gewoonte 
hebben om hierover met elkaar te spreken. 

Het blijkt dat lastige, maar zeer belangrijke 
keuzes, vaak tot stand komen met advies van een 
betekenisvolle personen. Dit kan een broer zijn, een 
oom, een docent of een sport- of jongerencoach. 
Het gaat hierbij niet zozeer om personen die een 
rolmodel zijn, in die zin dat ze geen streefbeeld zijn. 
Het zijn personen die een gidsrol hebben.

Bij de bijbaners en stagiaires van TOS wordt concreet 
ingezet op de voorbeeldfunctie van jongeren. Uit de 
focusgroep met bijbaners en stagiaires blijkt dat deze 
jongeren zich bewust zijn van hun invloed op andere 
jongeren. Zij hebben een sterke motivatie om iets te 
kunnen beteken voor anderen en daarbij een gidsrol 
in te nemen. Dat deze rol effect heeft, blijkt ook uit 
de gesprekken met jongeren die meedoen bij TOS en 
zich gesteund voelen door de bijbaners.

Onduidelijk blijft nog of de zwakkere doelgroep, 
die niet in beeld is, genoeg in contact komt met 
betekenisvolle personen die zo’n gidsrol vervullen. 
Tijdens de partnerbijeenkomst werd opgemerkt dat 
een maatjesproject voor jongeren hiervoor uitkomst 
kan bieden. 

GEZONDE LEEFSTIJL

In de Kadernota wordt geconstateerd dat Charloise 
jongeren verhoudingsgewijs meer last hebben van 
overgewicht ten opzichte van het Rotterdamse 
gemiddelde. Het speerpunt “bevorderen van een 
gezonde leefstijl is er daarom op gericht om jongeren 
te stimuleren om meer te bewegen en een beter 
voedingspatroon aan te nemen. Hiervoor bieden 
zij het programma ‘Lekker Fit’ aan op scholen. Ook 
worden schoolsportverenigingen ingezet en wordt 
de inzet op Sportplaza vergroot. Daarnaast wordt 
er ingezet op voorlichting voor jongeren over seks, 
drugs en alcohol (S.A.D). 

Uit de focusgroepen blijkt dat bijna alle jongens 
bezig zijn met sport. Via school en vrienden komen 
zij hiermee in aanraking. Wanneer zij geen lid zijn 
van een vereniging, dan betekent dat niet dat zij niet 
aan sport doen. Zij bewegen vooral op straat en op 
de pleintjes, al dan niet in samenwerking met TOS. 
Wanneer jongeren geen lid zijn van een vereniging 
is dit ook omdat zij de prijs als drempel ervaren of 
vanwege drukte met werk en school. 

Meiden hebben vaak geen interesse hebben in sport. 
Wel vinden zij het leuk om samen te dansen. Ook 
hebben zij er geen behoefte aan om samen met 
jongens te sporten, vanwege hun hardere manier van 
spelen.

De deelgemeente heeft aangegeven dat zij de 
buitenruimte vooral voor jongeren ziet. Daar vindt de 
ontwikkeling van jongeren plaats. Wanneer jongeren 
echter activiteiten in de buitenruimte ondernemen, 
wordt dit vaak als overlastgevend gezien. Dit vormt 
een belemmering in het vrijblijvend deelnemen aan 
sportactiviteiten. Vooral dit vrijblijvende karakter 
trekt jongeren aan.

 

“En als de bal nu in een tuin komt, maakt de 
vrouw hem kapot. En ze klagen. Ze gaan naar 
de politie dat we lawaai maken enzo.” 

Jongen (15) over hoe voetballende jongeren door 
buurtbewoners worden ervaren.
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Voeding

De deelgemeente is verantwoordelijk voor het 
stimuleren van een gezond voedingspatroon. 
Hiervoor maken zij afspraken met sportverenigingen 
en scholen. Op scholen wordt het samen koken 
gekoppeld aan voedingslessen. 

Uit de focusgroepen blijkt dat jongeren een 
goed besef hebben waaruit gezonde voeding 
bestaat. Wat de effecten zijn van de specifieke 
voorlichtingsprogramma’s is niet vast te stellen. Wel 
vallen een aantal algemene dingen op. Vooral thuis 
eten jongeren gezond, omdat hun moeders ze een 
gezonde maaltijd voorschotelen. Ook op scholen 
wordt steeds vaker gezond eten aangeboden. 
Jongeren hebben hier niet altijd zin in, waardoor ze 
liever buiten eten, bijvoorbeeld bij het Zuidplein. 

Voorlichting S.A.D. (Seksualiteit, Alcohol en 
Drugs)

In samenwerking met de GGD, het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CGJ) en Sport en Recreatie zorgt de 
deelgemeente voor voorlichting op het gebied van 
alcohol, drugs en seksualiteit. Aan DOCK hebben zij 
de opdracht gegeven om theatervoorstellingen over 
dit onderwerp te organiseren. Hier is de voorstelling 
S.A.D. uit voortgekomen. Hoewel jongeren vaak naar 
voorstellingen op Zuidplein gaan, leggen zij geen 
koppeling met het S.A.D. thema. Niemand uit de 
focusgroepen heeft van de voorstelling gehoord. De 
jongerenwerkers van DOCK hebben wel gemerkt dat 
de voorstelling zaken bespreekbaar heeft gemaakt 
voor de jongeren die aan de voorstelling hebben 
meegewerkt.

ACCOMMODATIES

Sinds de beleidsverandering is de 
verantwoordelijkheid over de programmering 
van sport- en welzijnsaccommodaties onduidelijk 
geworden. In de kadernota wordt gesteld dat 
“Accommodaties waar kinderen en jongeren 
welkom zijn en activiteiten kunnen ontwikkelen 
en/of uitvoeren onder leiding van of met behulp 
van professionals” voorwaardelijk zijn voor het 
jeugdbeleid (Deelgemeente Charlois 2011, p.18). 
Tegelijkertijd financiert de deelgemeente geen 
accommodatiegebonden activiteiten meer en wordt 
er van jongeren verwacht dat ze zelf activiteiten 
organiseren en daarbij gebruik te maken van het 
bestaande aanbod. 

Jongeren zien echter accommodaties sluiten en 
weten niet waar zij naar toe moeten met hun 
initiatieven. Op de plekken die jongeren kennen 
voelen zij zich niet meer welkom of jongeren ervaren 
dat accommodaties vol zitten met activiteiten 
voor andere doelgroepen. De deelgemeente sluit 
accommodaties, omdat de indruk bestaat dat 
ze niet optimaal gebruikt worden. Daarmee kan 
geconcludeerd worden dat er geen goed beeld is van 
de werkelijke vraag en het aanbod.

Uit de focusgroepen blijkt dat er wel degelijk vraag is 
naar accommodatie voor binnenactiviteiten. Jongens 
zijn op zoek naar ruimte voor sportactiviteiten bij 
slecht weer of in de winter. Meiden zijn op zoek 
naar ruimte voor meer culturele activiteiten zoals 
dans, theater, muziek of een meidenclub. Daarbij is 
het vooral bij meiden van belang dat deze plek het 
vertrouwen geniet van hun ouders. Meer dan bij 
jongens zijn meiden afhankelijk van de toestemming 
van hun ouders om ergens naar toe te gaan. 

Een belangrijke voorwaarde om jongeren zelf te laten 
participeren in de organisatie van binnenactiviteiten 
is dat ze zich welkom voelen in de beschikbare 
accommodaties en dat zij hier activiteiten kunnen 
ontwikkelen onder professionele begeleiding. In 
de praktijk blijkt echter dat jongeren vaak niet 
welkom zijn en dat begeleiding ontbreekt. De 
accommodaties worden bijvoorbeeld voornamelijk 
bevolkt door oudere mensen. Of de beheerder van 
een accommodaties weet niet hoe ze met bepaalde 
jongeren moeten omgaan. Zonder begeleiding 
komen zij daarom niet binnen.

Tijdens de partnerbijeenkomst werd dit beeld 
herkend door de welzijnsorganisaties. In het kader 
van vraaggericht werken, verwacht de deelgemeente 
echter dat, wanneer er behoefte is bij jongeren 
aan accommodatiegebonden activiteiten, de 
organisaties hier zelf voor moeten zorgen. Zowel 
DOCK als TOS geven aan dat er bij hen hierin geen 
verantwoordelijkheid ligt. TOS heeft wel aangeboden 
om het beheer te begeleiden in de omgang met 
jongeren. Ook is er opgemerkt dat de samenwerking 
met scholen uitkomst kan bieden, vooral met 
betrekking tot activiteiten voor meiden aangezien 
scholen plekken zijn die het vertrouwen van ouders 
genieten. 
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MEIDEN

In de kadernota wordt geconstateerd dat er met 
name voor meiden te weinig voorzieningen zijn voor 
een zinvolle tijdsbesteding. Uit de cijfers van TOS blijkt 
dat het aandeel meisjes kleiner is dan het aandeel 
jongens bij de reguliere activiteiten, gemiddeld 40%. 
Op het sportplaza is het nog kleiner 30% à 35%. Ook 
zijn meiden significant minder vertegenwoordigd 
in de functies die TOS aanbiedt zoals blijkt uit de 
statistiek in figuur 8.

Uit de focusgroepen wordt het beeld bevestigd wat 
betreft de vrijetijdsbesteding. Meiden hebben minder 
behoefte aan buitenactiviteiten. Zij houden zich het 
liefst bezig met culturele activiteiten, zoals zang, dans 
en theater die afhankelijk zijn van binnenruimtes. 
Meiden voelen zich minder thuis bij activiteiten 
die gezamenlijk met jongens worden uitgevoerd. 
Sommige deelnemers in de focusgroepen gaven aan 
dat ze eerder een programma bij de SKVR volgden, 
maar zijn gestopt wegens de afstand of de prijs. 

Doordat de nadruk van het jongerenbeleid op 
activiteiten in de buitenruimte ligt, worden meiden 
daarom bij voorbaat benadeeld. Niet alleen hebben 
ze daardoor een minder zinvolle tijdsbesteding, maar 
ook hebben ze minder kans om te participeren en van 
zich te laten horen. Daarbij valt op dat meiden minder 
snel initiatief nemen om zelf iets te organiseren dan 
jongens en zijn daardoor meer afhankelijk van het 
georganiseerde aanbod.

TOS organiseert daarom sinds dit jaar een 
meidenclub. Dit wordt als zeer positief ervaren door 
meiden. Hoe groter het aanbod hoe meer er gebruik 
van wordt gemaakt. Dit lijkt te bevestigen wat er 
vanuit DOCK en TOS wordt opgemerkt dat hoe meer 
vrouwelijke medewerkers zij hier voor inzetten hoe 
meer meiden zij bereiken. Dat betekent dat er bij TOS 
veel te halen valt door meer vrouwelijke bijbaners en 
stagiaires aan te nemen.

Daarnaast bleek uit de partnerbijeenkomst dat 
meiden behoefte hebben aan een plek waar ze 
bij elkaar kunnen komen, maar waar ze ook het 
vertrouwen van hun ouders hebben. Meiden 
mogen van hun ouders namelijk niet overal 
komen. Zoals hierboven besproken is speelt het 
accommodatiebeleid hierin een belangrijke rol en 
kan een samenwerking met scholen een oplossing 
bieden. 

MEER AANDACHT VOOR DE 
ZWAKKERE DOELGROEP

De kadernota richt zich op alle jongeren, zowel 
op de jongeren waar het goed mee gaat als de 
jongeren waar het minder goed mee gaat. Voor 
deze laatste groep zijn maatregelen genomen onder 
het speerpunt “een sluitende zorgketen” . Tijdens de 
partnerbijeenkomst wordt echter extra aandacht 
gevraagd voor deze groep, omdat men constateert 
dat eventuele problematiek bij deze jongeren niet 
goed in beeld is. 

Het gaat om verschillende groepen. Jongeren met 
overgewicht sporten minder en zijn daarbij minder in 
beeld bij TOS. Ook de jongeren uit Midden- en Oost 
-Europese landen zijn minder in beeld bij organisaties. 
Deze groep ontbreekt ook onder de deelnemers van 
de focusgroepen. Daarbij is hierboven opgemerkt dat 
een bepaalde leeftijdsgroep minder gebruik maakt 
van welzijnsorganisaties. Dit zijn jongeren tussen 15 
en 20 jaar die niet meer bij TOS komen en zich nog 
niet melden bij DOCK met eventuele problemen. Niet 
een onbelangijke groep , omdat dit een leeftijd is 
waarop jongeren zelfstandiger moeten gaan leven en 
daarbij voor cruciale keuzes staan. 

Welzijnsorganisaties geven aan dat juist bij  de 
zwakkere groepen meer preventieve zorg nodig 
hebben. Wanneer de problemen groter worden kan 
alleen zeer intensieve individuele begeleiding nog 
helpen. Aangegeven wordt dat hier momenteel te 
weinig capaciteit voor is. Daarom is het belangrijk dat 
bij de minder zichtbare groepen jongeren eventuele 
problematiek in kaart wordt gebracht. 

FOCUSGROEP: VAERHORST JONGENS (TOS)

De groep van 5 jongens (14t/m 16 jaar) die wij spraken 

aan de Vaerhorst  was zeer ondernemend. Zo zijn zij 

bezig met het opzetten van  een jongeren-wijkpreven-

tieteam (Jong Burger Blauw). Zij willen hiermee niet al-

leen de eigen buurt veiliger maken, maar willen boven-

dien een positief beeld van jongeren uitdragen. 
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 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 7
UITVOERENDE ORGANISATIES

Voor de uitvoering van het beleid op de betreffende 
speerpunten zijn DOCK en TOS de belangrijkste 
organisaties. TOS is bekend bij vrijwel alle jongeren, 
ook bij diegene die niet bij activiteiten van TOS 
aanwezig zijn. Daarmee heeft TOS in de eerste lijn 
contact met jongeren in de buitenruimte. 

Vanaf 14 jaar daalt de deelname van jongeren bij TOS. 
De jongeren die zich zelf melden bij DOCK zijn vaak 
20 jaar of ouder. De groep van 15 tot 20 wordt door 
beide organisaties daardoor minder bereikt. Hierdoor 
blijft een sluitende zorgketen achterwege.

Aanbevelingen 

 Betere samenwerking tussen DOCK en TOS, 
eventueel door middel van een inloopspreekuur van 
DOCK op locaties van TOS.

 Vergroten van de bekendheid DOCK door een 
meer outreachende aanpak. 

JONGERENPARTICIPATIE EN 
VRAAGGERICHT WERKEN

Ten aanzien van dit thema zijn er twee 
onderzoeksvragen geformuleerd:

1. Op welke manier ervaren jongeren een 
vraaggerichte aanpak en in hoeverre wordt hierbij 
gebruik gemaakt van de participatieladder?

2. In hoeverre is het jongerenpanel erin geslaagd 
om jongeren actief te betrekken bij beleid en 
besluitvorming?

De kadernota stelt jongerenparticipatie als middel 
om jongeren meer zelfstandig te laten participeren 
in de samenleving. Tegelijkertijd is het een middel 
om vraag en aanbod van jongerenactiviteiten op 
elkaar te laten afstemmen. Om dit mogelijk te maken 
moeten welzijnsorganisaties vraaggericht werken. 

Wat betreft Thuis Op straat (TOS) verenigen zich deze 
doelen. Enerzijds ontwikkelt de jeugd zich doordat 

ze gestimuleerd worden een actieve houding aan 
te nemen, anderzijds zorgen ze zo mede voor een 
passend aanbod. Bij DOCK is dit minder van belang 
aangezien zij slechts een opdracht hebben voor 
individuele trajectbegeleiding. 

Wat betreft de eerste vraag kan worden gesteld dat 
jongeren bij de activiteiten van TOS een vraaggerichte 
aanpak ervaren. Zowel de jongeren die aan de 
activiteiten meedoen als de bijbaners en stagiaires 
ervaren dat ze kunnen meedenken en meebeslissen 
over de activiteiten die bij TOS worden georganiseerd. 
Jongeren ervaren echter geen vraaggerichte aanpak 
als het gaat om binnenactiviteiten.

Ondanks het feit dat de participatieladder niet 
concreet wordt toegepast in de uitvoering zijn er 
wel voorbeelden van jongeren die uit eigen initiatief 
projecten kunnen realiseren. Het gaat dan vrijwel 
altijd om concrete ideeën waarbij jongeren een direct 
belang hebben. Hierbij blijkt in de praktijk dat TOS 
een bemiddelende rol heeft bij het realiseren van 
initiatieven van jongeren. 

Het stimuleren van jongerenparticipatie in het beleid 
is niet gelukt. Ondanks de gemotiveerde inzet van 
een aantal jongeren, is het jongerenpanel niet van de 
grond gekomen. Hierbij is de vraag of deze vorm van 
participatie jongeren aanspreekt. 

Aanbevelingen 

 Stap af van het idee van jongerenparticipatie door 
middel van een jongerenpanel, maar ondersteun 
concrete initiatieven van jongeren. 

 Experimenteer met een verkorte beleidscyclus, 
zoals de Jongeren Bijdrage Regeling.

 Werk hiervoor met een organisatie die jongeren 
bereikt in hun vrije tijd.

 Zorg voor toegankelijke binnenruimte waar 
initiatiefrijke jongeren terecht kunnen. Dit biedt ook 
meer aansluiting op de behoefte van meiden. 
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ROLMODELLEN EN GIDSROLLEN IN 
TALENTONTWIKKELING

Bij het onderzoek naar rolmodellen en 
talentontwikkeling staat één vraag centraal: 

 Op welke manier vervullen jongeren een 
voorbeeldfunctie en in hoeverre zet dit aan tot 
positieve gedragsverandering ten aanzien van een 
gezonde leefstijl?

De praktische inzet van talentvolle jongeren als 
rolmodel werkt. Dit is vooral terug te zien bij de inzet 
van bijbaners en stagiaires van TOS. Deze jongeren 
worden gezien als rolmodel. Ook zijn zij zich bewust 
van het feit dat ze die rol hebben.

In de praktijk blijken jongeren niet alleen een 
rolmodel, maar ook een gidsrol te vervullen. Het gaat 
hier om personen die jongeren helpen met het maken 
van levensloopbepalende keuzes. Dit zijn vooral 
mensen uit hun directe omgeving. Vanuit het welzijn 
vervullen de oudere bijbaners en stagiaires van TOS 
een dergelijke rol net zoals de jongerencoaches bij 
DOCK.

Wanneer de (deel)gemeente dit meer wil stimuleren, 
dan zou het beleid zich moeten richten op andere 
personen die ook deze gidsrol uitoefenen.

Aanbevelingen 

 Vergroot de kans dat jongeren in aanraking 
komen met gidsrollen, zoals het maatjesproject. 

 Geef hierbij extra aandacht aan de zwakkere 
doelgroep en de jongeren van 15 tot en met 20 jaar 
die niet in beeld zijn.

GEZONDE LEEFSTIJL

Bij onderzoek naar het bevorderen van een gezonde 
leefstijl stonden de volgende onderzoeksvragen 
centraal:

 Hoe worden jongeren gestimuleerd om meer te 
bewegen?

 In welke mate zijn jongeren bekend met het 
programma S.A.D. over seksualiteit, alcohol en drugs 
en brengen zij dit in verband met een gezonde 
leefstijl?

Bewegen 

Vooral onder jongens is de behoefte aan sport groot 
en wordt het aanbod als voldoende ervaren. Jongeren 
sporten zowel in verenigingsverband als op straat. 
TOS speelt een belangrijke rol door op de pleintjes op 
een laagdrempelige en vrijblijvende manier jongeren 
aan te zetten tot beweging. Ook Sportplaza wordt 
door TOS beheerd en is populair onder jongeren. Alle 
jongeren zijn bekend met de plek en veel jongeren 
maken er ook gebruik van.

Meiden hebben echter minder behoefte aan 
sportactiviteiten. Door het gebrek aan een passend 
aanbod bewegen zij daardoor minder dan jongens. 

Wanneer jongeren buiten sporten op pleintjes kan 
dit door omwonenden als overlast worden ervaren. 
TOS kan en bemiddelende rol spelen tussen jeugd en 
omwonenden om het onderlinge begrip te vergroten 
en te komen tot een voor alle partijen aanvaardbare 
oplossing. 

Voeding 

Vanuit het onderzoek is niet op te maken welk effect 
het beleid heeft op het stimuleren van een gezond 
voedingspatroon. Jongeren weten wat een gezonde 
leefstijl inhoud. Zij ervaren thuis eten als gezond. Toch 
eten zij in hun vrije tijd vooral waar zij zin in hebben.

S.A.D.

Wat betreft de voorlichting over seks, drugs en 
alcohol in de vorm van de theatervoorstelling 
S.A.D is onduidelijk hoe groot het bereik van de 
deze voorlichting onder jongeren is. De jongeren 
uit de focusgroepen waren onbekend met de 
theatervoorstelling. 

Aanbevelingen 

 Zorg voor voorzieningen waar meiden 
bewegingsactiviteiten kunnen doen, zoals dans en 
theater. 

 Bij conflict kan de betreffende welzijnsorganisatie 
een bemiddelende rol spelen tussen jongeren en 
omwonenden.

 Wanneer de (deel)gemeente de gezonde leefstijl 
van jongeren wil bevorderen, dan liggen er kansen bij 
de verbetering van het voedselpatroon in de vrije tijd 
van jongeren.
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ACCOMMODATIES

Het idee dat er geen behoefte is aan 
binnenaccommodaties bij jongeren is een misvatting. 
Er blijkt wel degelijk behoefte te zijn. Jongeren 
missen accommodaties waar zij ’s avonds of bij 
slecht weer in de winter binnen activiteiten kunnen 
uitvoeren. Ook meiden hebben behoefte aan 
binnenactiviteiten. Echter, door de manier waarop 
het beheer georganiseerd is zijn accommodaties niet 
toegankelijk voor jongeren.

TOS heeft aangegeven dat zij hierin een 
ondersteunende rol wil spelen. Zij kennen de 
jongeren en weten hoe ze met hen om moeten gaan 
en kunnen daarmee de beheerders ondersteunen.

Aanbevelingen 

 Geef één van de welzijnsorganisatie opdracht 
afspraken te maken met beheerders over organiseren 
van binnenactiviteiten voor zowel jongens als meiden

MEIDEN

De kadernota legt de focus op jongerenwelzijn in 
de buitenruimte. Hierdoor wordt bij voorbaat een 
deel van meiden niet aangesproken. Zij voelen zich 
meer thuis bij culturele activiteiten zoals zang, dans 
en theater. Meiden ervaren de aanwezigheid van 
jongens als drempel en het blijkt dat een plek ook het 
vertrouwen moet hebben van de ouders. 

Duidelijk is dat meiden worden aangesproken door 
vrouwelijke medewerkers van zowel TOS als DOCK. 
Hoe meer vrouwelijke medewerkers, hoe meer 
meiden bereikt worden. Bij de bijbaners en stagiaires 
van TOS zijn meiden sterk in de minderheid.

Aanbevelingen 

 Zet meer vrouwelijke begeleiders in bij activiteiten 
van TOS en DOCK, ook als bijbaners en stagiaires. 

 Zorg voor accommodaties voor binnenactiviteiten 
die voor meiden toegankelijk zijn en het vertrouwen 
genieten van de ouders. Bevorder daarom 
samenwerking tussen welzijnsorganisaties en scholen 
met betrekking tot activiteiten voor meiden. Dit kan 
eventueel via de Children’s Zone. 

Anvullend onderzoek 

Op de volgende onderwerpen wordt aanvullend 
onderzoek aanbevolen:

 De behoefte van jongeren betreffende binnen-
accommodaties en de toegankelijkheid daarvan.

Blijkbaar bestaat er zowel bij jongeren als 
deelgemeente en welzijnsorganisaties geen 
duidelijk overzicht van beschikbare en toegankelijke 
accommodaties. Verder onderzoek start bij een 
overzicht van de accommodaties en richt zich 
daarbij op de verbetering van het beheer ten 
aanzien van de toegankelijkheid voor jongeren. 
Hierbij valt onder andere te denken aan nieuwe 
samenwerkingsverbanden tussen scholen en 
welzijnsorganisaties. 

 slecht bereikbare doelgroepen.

Aanvullend onderzoek is nodig op de doelgroepen: 
jongeren met overgewicht, jongeren met een 
Midden- en Oost Europese achtergrond en jongeren 
tussen 15 en 20 jaar. Deze zijn vooralsnog slecht 
bereikbaar. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Op 4 juli 2011 is de Kadernota Jeugd vastgesteld door de deelgemeente Charlois. In deze kader stellende nota 

wordt op hoofdlijnen weergegeven hoe het jeugdbeleid in deelgemeente Charlois in de periode 2011 tot 2015 

vorm krijgt. De deelraad heeft de bevoegdheid om deze hoofdlijnen vast te stellen op basis van de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning. Daarin staat dat de deelgemeente moet zorgen voor “op preventie gerichte 

ondersteuning van jeugdigen met problemen in het opgroeien en van ouders met problemen in het opvoeden” 

(Deelgemeente Charlois, 2011: 10). Het dagelijks bestuur van de deelgemeente is belast met de uitvoering van 

deze taak (Dagelijks bestuur Charlois, 2011). De nota richt zich voornamelijk op de jeugd van 0 tot en met 23 

jaar. Daarnaast komen ook jongeren tot 27 jaar met problemen aan bod. 

Voordat de kadernota kon worden vastgesteld, hebben de verschillende fracties in de raadstafel van 17 januari 

2011 diverse uitgangspunten besproken waaraan de kadernota moet voldoen. Allereerst moet worden uitgegaan 

van kansen. Door ook aandacht te besteden aan talentvolle jongeren, kunnen zij een voorbeeldfunctie vervullen 

voor jongeren die het minder doen. Ten tweede ligt een grote verantwoordelijkheid bij de ouders. Zij leren de 

jongeren voldoende sociale vaardigheden aan en stimuleren het behalen van een startkwalificatie. Ten derde 

moeten de verschillende instellingen die kinderen en jongeren als hun doelgroep hebben meer met elkaar 

samenwerken en dan voornamelijk op wijkniveau. Ook moet de functie van deelgemeente als opdrachtgever en 

welzijnsinstellingen als uitvoerders duidelijk zijn. Ten vierde dient onderscheid gemaakt te worden tussen de 

verschillende leeftijdsgroepen. Kinderen tot 12 jaar, tieners tussen de 12 en 16 jaar en jongeren vanaf 17 hebben 

allen een andere benadering nodig. Tot slot vinden de fracties het belangrijk dat naar jongeren wordt geluisterd 

en dat een vraaggerichte benadering voorop staat (Deelgemeente Charlois, 2011:14). Deze kaders zijn 

vervolgens verwerkt tot de volgende missie: 

1. De jeugd in Charlois groeit op in een veilig opvoedklimaat; 

2. De jeugd in Charlois groeit op in een veilige kindvriendelijke omgeving; 

3. De jeugd in Charlois heeft een zinvolle dagbesteding door school en/of werk; 

4. De jeugd in Charlois participeert in de samenleving; 

5. De jeugd in Charlois ontwikkelt haar talenten. 

In deze Kadernota Jeugd is eveneens vastgesteld dat in 2013 een tussentijdse evaluatie van het beleid plaats zal 

vinden. Op 28 mei 2013 heeft het dagelijks bestuur deze tussentijdse evaluatie gepresenteerd. Tijdens diverse 

raadstafels is naar voren gekomen dat behoefte is aan een onafhankelijke evaluatie op speerpunt 5 en 6; 

“talentontwikkeling”, “jongerenparticipatie” en “gezonde leefstijl”. Daarnaast wil de deelraad graag weten in 

hoeverre meiden specifieke aandacht hebben gekregen. Veldacademie zal door jongeren en kinderen actief te 

benaderen deze evaluatie opstellen. Deze beleidsanalyse vormt hiervoor een basis. Door de veronderstellingen te 

onderzoeken die ten grondslag liggen aan de kadernota en de interne evaluatie ontstaat een beeld van factoren 

die van belang zijn bij de kwalitatieve evaluatie die door Veldacademie wordt uitgevoerd. 
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1.2 Probleemstelling 

De doelstelling van deze analyse is als volgt:  

Het in kaart brengen van de veronderstellingen met betrekking tot de speerpunten “talentvolle 

jongeren/jongerenparticipatie” en “bevorderen van een gezonde leefstijl” en de speciale aandacht voor meiden 

uit de Kadernota Jeugd 2011-2015 van deelgemeente Charlois. 

Deze doelstelling is omgezet in de volgende hoofdvraag: 

Welke veronderstellingen gaan schuil achter de speerpunten “talentvolle jongeren/jongerenparticipatie” en 

“bevorderen van een gezonde leefstijl” en de speciale aandacht voor meiden uit de Kadernota Jeugd 2011-2015 

van deelgemeente Charlois? 

Daarbij zijn de volgende deelvragen opgenomen: 

1. Wat is een beleidsanalyse en welke veronderstellingen liggen hieraan ten grondslag? 

2. Wat zijn de finale, causale en normatieve veronderstellingen in de Kadernota Jeugd met betrekking tot 

de speerpunten “talentvolle jeugd/jeugdparticipatie” en “bevorderen van een gezonde leefstijl” en de 

speciale aandacht voor meiden? 

3. Welke aanbevelingen zijn te formuleren voor vervolgonderzoek? 

1.3 Leeswijzer 

Nadat in dit hoofdstuk duidelijk is geworden op welke punten deze beleidsanalyse zich richt, zal in hoofdstuk 2 

de theorie aan bod komen waarmee de analyse wordt uitgevoerd. Hoofdstuk 3 beschrijft kort welke methoden en 

technieken tijdens deze analyse zijn gebruikt. Vervolgens wordt de analyse weergegeven in hoofdstuk 4. 

Bovenstaande hoofdstukken komen samen in de conclusie van hoofdstuk 5. Het geheel wordt afgesloten met de 

aanbevelingen in hoofdstuk 6. Hier worden de factoren weergegeven waar naar gekeken dient te worden om het 

betreffende beleid op waarde te kunnen beoordelen dan wel te evalueren in aansluiting op het onderzoek voor 

Veldacademie. Tot slot volgt in de bijlage een overzicht van verschillende verslagen van raadtafels en 

deelraadsvergaderingen. 
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Beleidstheorie van 

Hoogerwerf & 

Herweijer (2008) 

Normatieve veronderstellingen 

Empirische veronderstellingen 

- Normen en waarden 

- Doelen en middelen 

- Oorzaken en gevolgen 

Figuur 1: Beleidstheorie van Hoogerwerf en Herweijer (2008) 

2. Theorie 
Wanneer deelgemeente Charlois op bepaalde ontwikkelingen onder de jeugd wil sturen moet worden bepaald 

hoe deze sturing plaatsvindt. Dit is de kern van beleid. Met beleid worden alle voornemens, keuzes en acties van 

een of meer bestuurlijke instanties gericht op sturing van een bepaalde maatschappelijke ontwikkeling bedoeld 

(Bovens, ’t Hart, Van Twist, 2007:99). Beleidsevaluaties zijn belangrijke momenten om te kijken of het huidige 

beleid voldoet aan de verwachtingen en of zaken aangepast dienen te worden. Binnen de bestuurskunde zijn 

relatief veel verschillende methoden ontworpen om beleidsevaluaties vorm te geven (Bovens e.a., 2007: 117). 

Bij deze evaluatie is gekozen om de methoden van Hoogerwerf en Herweijer toe te passen. Zij zien beleid als 

een samenspel van gedragingen en opvattingen (Hoogerwerf & Herweijer, 2008: 20). Zij hangen een rationele 

benadering aan, waarbij doelrealisatie een belangrijk uitgangspunt is.  

2.1 Beleidstheorie van Hoogerwerf & Herweijer 

Volgens de twee auteurs heeft elk beleid twee kanten. Ten eerste is een cluster van doelstellingen, middelen en 

tijdskeuzes van belang. Ten tweede vormt het beleid een antwoord op een bepaald probleem. In het geval van 

deelgemeente Charlois is het jeugdbeleid een antwoord op situatie waarin jongeren zitten. Deze twee kanten 

hebben de auteurs vertaald naar twee noemers. 

1. Normatieve veronderstellingen; hier staan de probleemperceptie, de waardering en oorsprong van 

beleidsdoelen en de beoordeling van de aanvaardbaarheid van de middelen en effecten centraal. Hoe 

hoort de praktijk waarop het beleid gericht is eruit te zien? De twee begrippen ‘normen en waarden’ 

spelen hierin een belangrijke rol. Met normen worden gedragsregels bedoeld. Waarden zijn zaken en/of 

idealen die beleidsmakers willen nastreven (Hoogerwerf & Herweijer, 2008: 207). 

2. Empirische veronderstellingen; hier gaat het om de feitelijke situatie. Bij deze veronderstellingen wordt 

onderzocht hoe het er in de praktijk daadwerkelijk aan toe gaat. Twee veronderstellingen vallen 

hieronder, namelijk causale veronderstellingen (oorzaken en gevolgen) en finale veronderstellingen (in 

hoeverre dragen middelen bij aan het behalen van bepaalde doelstellingen). Hierbij moet worden 

opgemerkt dat deze twee veronderstellingen een onderling verband kunnen vertonen. Wanneer bepaalde 

oorzaken zich in de praktijk voordoen, kunnen zij aangrijpingspunten bieden om doelstellingen te 

formuleren en middelen daarop af te stemmen. 

2.2 Verantwoording theorie 

Door de empirische veronderstellingen te onderzoeken kan inzicht worden geleverd in mogelijke succes- en 

faalfactoren van beleid. Om die reden wordt deze theorie toegepast in dit onderzoek. Zo wordt beleid 

inzichtelijker gemaakt, doordat doel-middel, oorzaak-gevolg en norm-waarde worden verduidelijkt. Eventuele 

verbanden tussen deze relaties kunnen tevens worden ontdekt. Daarnaast kunnen verbeterpunten worden 

aangewezen. De beleidstheorie van Hoogerwerf en Herweijer, zoals toegepast in dit onderzoek, komt samen in 

onderstaande figuur. 
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3. Methoden & technieken 
In het vorige hoofdstuk is de theorie naar voren gekomen die als basis dient voor de analyse van het 

onderzoeksmateriaal. In dit hoofdstuk komen de instrumenten aan bod. De vraag die wordt beantwoord is: op 

welke manier wordt de theorie met de praktijk gecombineerd? 

3.1 Onderzoeksstrategie 

In dit onderzoek staat beleid centraal dat zich richt op de jongeren uit Charlois. Doordat het onderzoek zich richt 

op een natuurlijke situatie wordt de casestudy als strategie toegepast. Het beleid kent een actueel karakter en 

richt zich voornamelijk op de praktijk. Hierdoor is deze strategie uitermate geschikt (Van Thiel, 2007:97). 

Daarnaast kent dit onderzoek een grote praktijkgerichte waarde. Door deze strategie te volgen kunnen punten 

worden aangewezen waar de evaluatie zich op moet richten. Op deze punten kan mogelijk een verbeterslag 

worden ingezet. 

3.2 Onderzoeksmethoden 

Twee onderzoeksmethoden zullen in dit onderzoek worden gehanteerd. Ten eerste zal een documentenanalyse 

worden toegepast. Hiermee wordt de bestudering van de inhoud van bestaand materiaal bedoeld (Van Thiel, 

2007: 68). Om een goed beeld te krijgen van de twee onderzochte speerpunten uit het beleid worden ook de 

andere onderdelen van het beleid geanalyseerd. Daarnaast wordt de eerder gehouden interne evaluatie 

meegenomen. Ook worden diverse verslagen van raadstafels en raadsvergaderingen verzameld om een beeld te 

krijgen van hoe de nota tot stand gekomen is. Tot slot wordt gebruik gemaakt van adviezen die zijn uitgebracht 

door de Rotterdamse Jongerenraad en de jeugdmonitor. Het opnieuw analyseren van deze onderzoeksgegevens 

wordt een meta-analyse genoemd (Van Thiel, 2007: 127). Op basis hiervan kunnen nieuwe conclusies en 

aanbevelingen worden geformuleerd. 

3.3 Betrouwbaarheid en validiteit 

Om betrouwbaarheid in dit onderzoek te garanderen wordt triangulatie toepast. Dit betekent dat meerdere 

methoden met elkaar worden gecombineerd om een zo volledig mogelijk beeld van de onderzochte situatie te 

verkrijgen. Daarnaast worden meerdere bronnen gebruikt. Zo wordt gebruik gemaakt van de Kadernota Jeugd, 

de evaluatie, verslagen van raadsvergaderingen en raadstafels en diverse adviezen en monitors. Hierdoor wordt 

zowel de voorgeschiedenis van de kadernota meegenomen als de resultaten die tot nu toe zijn behaald en 

knelpunten die worden ervaren. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de validiteit van het onderzoek. Hierbij 

moet worden opgemerkt dat de externe validiteit van dit onderzoek zeer gering is. Beleid dat specifiek voor de 

deelgemeente Charlois is geschreven wordt onderzocht. Het betreft hier maatwerk waardoor de toepasbaarheid 

binnen andere (deel)gemeenten gering is. 
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4. Veronderstellingen uit de Kadernota Jeugd 
In dit hoofdstuk worden de veronderstellingen uit de speerpunten “talentvolle jongeren/jongeren participatie”, 

“gezonde leefstijl” en speciale aandacht voor meiden uit de Kadernota Jeugd geanalyseerd. Hierbij wordt de al 

eerder benoemde theorie van Hoogerwerf en Herweijer uit 2008 gebruikt. Eerst komen de finale 

veronderstellingen aanbod door aandacht te bieden aan de doeleinden in de kadernota (5.1) en de middelen (5.2). 

Vervolgens staan de causale veronderstellingen centraal. Hier komen de oorzaken (5.3) en de gevolgen (5.4) aan 

bod. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de normatieve veronderstellingen (5.5). Welke normen en waarden zijn 

terug te vinden in de nota? 

4.1 Doeleinden 

Het hoofddoel uit de kadernota is: De jeugd in Charlois ontwikkelt zich tot volwassen individuen die op een 

zelfstandige en volwaardige wijze deelnemen aan de samenleving.  

Dit heeft zich vertaald in een aantal speerpunten die de basis vormen van de kadernota: 

1. Een sluitende zorgketen; 

2. Het verbeteren van onderwijsresultaten; 

3. Het tegengaan van voortijdig schoolverlaten; 

4. Voorkomen van overlast gevend en antisociaal gedrag; 

5. Talentvolle jongeren/jongerenparticipatie; 

6. Bevorderen van een gezonde leefstijl. 

De laatste twee speerpunten staan centraal in deze analyse. Bij elk speerpunt is ook een doel geformuleerd. Het 

speerpunt talentvolle jongeren/jongerenparticipatie  heeft twee doelen. “Jongeren tot en met 27 jaar 

hebben een baan, zitten op school, lopen stage of volgen een leerwerktraject” is het doel zich richt op talentvolle 

jongeren. Het tweede doel richt zich op participatie: “De jeugd wordt kansen geboden (vaardigheden, opleiding, 

taal) om maatschappelijk goed te kunnen participeren” (Deelgemeente Charlois, 2011: 6). “Het bevorderen van 

een gezonde leefstij l” is de hoofddoelstelling van het volgende speerpunt. De speciale aandacht voor 

meiden is een speerpunt dat later door een aantal deelraadsleden is toegevoegd. Het punt heeft om die reden 

niet een zodanig uitgebreide beschrijving in de nota gekregen als de andere speerpunten. De enige doelstelling 

die op dit gebied is vastgesteld is als volgt geformuleerd: “De komende jaren zullen op het gebied van 

activiteiten en buitenruimte concrete resultaten voor meiden gerealiseerd zijn”. 

4.2 Middelen 

Om bovenstaande doelen te bereiken heeft de deelgemeente de beschikking over verschillende middelen. Deze 

middelen zullen per speerpunt worden weergegeven. 

Om de participatie  van jeugd te stimuleren wordt een jongerenpanel opgericht. Dit jongerenpanel moet aan 

een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten de jongeren een afspiegeling vormen van de jeugd in Charlois. Ook 

moeten ze uit verschillende wijken van de deelgemeente komen en contact houden met de jongeren in de wijken. 

Daarnaast is het belangrijk dat ze onafhankelijk opereren en structureel zijn geborgd. De deelgemeente is 

verantwoordelijk voor het contact met het panel (Deelgemeente Charlois, 2011:23). Ten tweede worden 

talentvolle jongeren ingezet als rolmodel. De aandacht verschuift gemakkelijk naar jeugd die minder succesvol 

is. Deelgemeente Charlois wil de rollen omdraaien. Volgens hen vinden jongeren het leuk om een 
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voorbeeldfunctie te vervullen. Jongeren die succesvol zijn worden hierdoor meer gestimuleerd (Deelgemeente 

Charlois, 2011: 30). Daarnaast wordt voor jongeren van 12 jaar en ouder een wijkprogrammering opgezet dat 

rekening houdt met de vraag van de jongeren én met de speerpunten van het jeugdbeleid. Dit betekent een 

omslag voor welzijnsinstellingen. Zij zullen meer vraaggericht moeten gaan werken en een regiefunctie krijgen. 

Ze moeten ondersteuning bieden bij initiatieven van de jeugd. Elke wijk moet een plek hebben waar deze 

participatie vorm kan krijgen. Tot slot wil de deelgemeente begeleiding bieden aan jonge ondernemers. In 

samenwerking met het UWV en DAAD kunnen jongeren ondernemer worden. DAAD is een servicepunt voor 

werkgevers uit de regio Rotterdam die ondersteund worden bij het vinden van personeel (DAAD, 2013). Ook bij 

het Ondernemershuis Zuid en bij de deelgemeente worden jongeren gefaciliteerd. Daar wordt een werkplek, 

vergaderruimte of een podium geboden om producten of diensten te presenteren (Deelgemeente Charlois, 

2011:24). 

Het andere speerpunt richt zich op een gezondere leefstijl . Om dit te bereiken wil de deelgemeente dat een 

sportstimuleringsbeleid voor alle leeftijdsgroepen wordt opgezet om de sportdeelname van alle inwoners van 

Charlois te laten stijgen van 48% naar 55%. Ook moet het aantal kinderen tussen de 4 en de 12 jaar met 

overgewicht zijn afgenomen van 27% (2009) naar 21% in 2014. Daarnaast moet er een actieprogramma komen 

om alle jongeren in Charlois gericht te informeren over alcohol, drugs en seksualiteit. Tot slot wordt een gezond 

voedingspatroon bevorderd via afspraken met onder andere scholen en sportverenigingen. Zo maakt de 

deelgemeente afspraken over het snoepaanbod en bij het verlenen van vergunningen van snackbars nabij scholen 

ontmoedigen (Deelgemeente Charlois, 2011: 24). 

De middelen die worden ingezet om meisjes  meer bij activiteiten te betrekken worden in de kadernota niet 

specifiek omschreven. Wel wordt genoemd dat de deelgemeente geen accommodaties faciliteert die zich richten 

op specifieke doelgroepen. Doelgroepen krijgen soms wel specifieke aandacht, maar dit is dan niet gebonden aan 

een accommodatie (Deelgemeente Charlois, 2011:27). 

4.3 Oorzaken 

In deze paragraaf komt het eerste onderdeel van de causale veronderstellingen aan bod, namelijk de oorzaken. 

Wat zijn de oorzaken van de huidige staat van de jeugd waar het beleid op gericht is? 

Een derde van de inwoners van Charlois is jonger dan 23 jaar. Dit betekent dat de deelgemeente relatief veel 

kinderen en jongeren heeft. Met 90% van deze jongeren gaat het goed. Een aantal van deze kinderen heeft echter 

ondersteuning nodig om zich te ontwikkelen tot een volwaardige deelnemer aan de maatschappij (Deelgemeente 

Charlois, 2011: 1). In hoofdstuk 2 van de Kadernota Jeugd is de staat van de jeugd terug te lezen.  

Cijfers over de huidige stand van zaken bij het speerpunt jongerenparticipatie/talentvolle jongeren  zijn 

niet terug te vinden in het rapport. Ook in externe bronnen is informatie zeer beperkt. Mogelijke oorzaak is dat 

de mogelijkheden van jongeren om invloed uit te oefenen beperkt zijn. 

De cijfers tonen dat de gezondheid  van de jeugd op veel punten minder scoort dan in vergelijking met het 

gemiddelde van Rotterdam. De oorzaak ligt in een ongezondere leefstijl. Uit onderzoek blijkt dat mensen in een 

krachtwijk (zoals deelgemeente Charlois) relatief ongezonder leven. Ze ervaren hun gezondheid als minder 

positief en hebben vaker te maken met zaken als obesitas, astma en diabetes. Ook roken ze vaker en bewegen 

minder vaak. Dit wordt voornamelijk verklaard door verschillen in etnische achtergronden en lage opleiding 

Bijlage I: Beleidsanalyse



9 
 

(Ruijsbroek, Droomers, Kunst & van den Brink, 2011). Voor de jeugd in Charlois worden in de Kadernota Jeugd 

daarnaast twee specifieke oorzaken genoemd van de ongezonde leefstijl. Allereerst speelt de jeugd minder buiten 

dan in vergelijking met de rest van Rotterdam. Daarnaast besteden ze meer tijd aan televisiekijken. Deze twee 

oorzaken zorgen ervoor dat de jeugd minder beweegt.  

Ook heeft de jeugd onvoldoende zinvolle tijdsbesteding. Voornamelijk meisjes  erkennen dit probleem. De 

oorzaak ligt in het feit dat zij een gebrek aan voorzieningen ervaren. Daarnaast scoren meisjes op een aantal 

punten negatiever dan jongens. Ze ervaren hun gezondheid als minder positief, ze hebben relatief meer 

problemen in de thuissituatie, hebben minder lichaamsbeweging en vinden dat er minder te doen is hun buurt 

(Gemeente Rotterdam, 2009: 4). In een advies van de Rotterdamse jeugdraad komen de verschillen tussen 

jongens en meisjes naar voren. Oorzaak van het lage aantal meisjes dat aanwezig is bij georganiseerde 

activiteiten ligt in het feit dat zij zich er niet thuis voelen. 

4.4 Gevolgen 

Bij het tweede gedeelte van de causale veronderstellingen gaat het om de gevolgen. Wat zijn de gevolgen van de 

oorzaken die in de vorige paragraaf aan de orde zijn gekomen.  

De cijfers over de huidige stand van zaken wat betreft jongerenparticipatie/talentontwikkeling  zijn 

beperkt. Echter is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de positieve gevolgen van participatie. Hieruit blijkt 

dat de kans groter wordt dat zij als volwassenen volwaardig meedraaien in de maatschappij. Daarnaast hebben 

overheden zo beter inzicht in wat jongeren precies bezighoudt en kunnen zij hun activiteiten en beleid hier beter 

op aansluiten. Tot slot biedt het een mogelijkheid om problemen tijdig aan te pakken. Doordat jongeren meer 

participeren, worden zij gezien en gekend. Dit alles zorgt voor beleid wat beter aansluit bij de jeugd (Forum, 

2008: 6). 

Enkele gevolgen op het gebied van leefstijl  van de jongeren zijn terug te vinden in de nota. Allereerst is het 

percentage kinderen met overgewicht in Charlois relatief hoger dan in vergelijking met de rest van Rotterdam. 

Daarbij heeft 27% van de kinderen uit groep 7 ernstig overgewicht, ten opzichte van 17% landelijk. Ook ligt het 

alcoholgebruik onder deze groep hoger dan het Rotterdams gemiddelde. Van de derdeklassers uit Charlois heeft 

27% wel eens geslachtsgemeenschap gehad. Dit is beduidend hoger dan het Rotterdams gemiddelde van 16%. 

Een derde heeft hierbij geen voorbehoedsmiddel gebruikt, terwijl het gemiddelde van Rotterdam op 11% ligt.  

In de vorige paragraaf kwam naar voren dat de georganiseerde activiteiten onvoldoende aansluiten bij meisjes . 

Zij voelen zich niet gehoord. Ook hebben ze het gevoel dat er voor hen te weinig wordt georganiseerd. Dit 

resulteert erin dat zij bij activiteiten niet meer komen opdagen en de activiteiten voornamelijk door jongens 

worden bezocht (Van der Maas, Mink, & Haksteeg, 2008: 28). 

4.5 Normen en waarden 

Normen en waarden staan centraal bij de normatieve veronderstellingen. In de gehele kadernota komen twee 

hoofdnormen naar voren. De andere normen en waarden zijn op basis hiervan opgesteld.  

De eerste ‘hoofdnorm’ heeft betrekking op de ontwikkeling van de jeugd: “De jeugd in Charlois moet de kans 

krijgen om zich te ontwikkelen tot een volwassene die zelfstandig en op een volwaardige wijze kan deelnemen 

aan de samenleving” (Deelgemeente Charlois, 2011: 1). Hierbij moet het volgens de deelgemeente niet 

uitmaken hoe je eruit ziet, wat je culturele achtergrond is, welke seksuele geaardheid je hebt en hoe je heet. Aan 
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alle kinderen en jongeren dienen kansen geboden te worden. Volgens deelgemeentebestuurder De Baan is het 

van belang dat elke jongere volledig tot zijn recht komt in zijn omgeving (Deelgemeente Charlois, 2011: 28). 

Echter ervaren sommige jongeren belemmeringen, waardoor de kansen op een goed toekomstperspectief uit het 

zicht verdwijnen. De andere ‘hoofdnorm’ richt zich op deze groep. “Het is de verantwoordelijkheid van de 

ouders dat hun kind de juiste begeleiding en ondersteuning krijgt, maar daar waar problemen ontstaan, 

ondersteunt de deelgemeente hen samen met verschillende partners” (Deelgemeente Charlois, 2011:2). Het is de 

taak van de ouders om de jongeren normen en waarden en voldoende sociale vaardigheden aan te leren. 

Daarnaast moeten zij zorgen voor een goede thuissituatie. Volgens de deelgemeente is het een belangrijk 

onderdeel bij het opgroeien van de jeugd. De ondersteuning van de deelgemeente komt naar voren in het creëren 

van een veilige omgeving. Ook zien zij het als hun taak om kansen te creëren. Daarnaast zetten zij zich in voor 

een sluitende zorgaanpak om jongeren op te kunnen vangen waarmee het mis dreigt te gaan (Ibid.).  

De speerpunten die zijn geformuleerd in de kadernota zijn gebaseerd op bovenstaande normen. In deze 

beleidsnota staan twee speerpunten en de speciale aandacht voor meisjes centraal. Om die reden zullen alleen de 

waarden en normen die spelen bij deze punten worden geanalyseerd.  

Bij participatie  gaat het onder andere om deelname aan de samenleving. Volgens de deelgemeente is het van 

belang dat de jeugd al op jonge leeftijd deelneemt aan de samenleving (Deelgemeente Charlois, 2011:6). Op die 

manier kunnen ze op hun eigen verantwoordelijkheid worden aangesproken. Ze ontwikkelen daarnaast 

vaardigheden die van belang zijn bij het meedraaien in de maatschappij (Deelgemeente Charlois, 2013: 3). 

Meedoen bestaat volgens de deelgemeente onder andere uit zelf ideeën aandragen voor een betere samenleving. 

Het is van belang dat initiatieven van jongeren worden ondersteund, maar ook dat goed naar hen wordt 

geluisterd. Welzijnsorganisaties dienen zich hierbij vraaggericht op te stellen. Jongeren moeten de kans krijgen 

om mee te praten, mee te denken en mee te beslissen. Hierdoor worden de behoeften duidelijk voor 

welzijnsorganisaties. Het is belangrijk om hierbij op te merken dat de deelgemeente zich realiseert dat elke 

jongere anders is. Niet elke jongere zal om die reden op dezelfde manier participeren. Daarnaast moeten niet te 

hoge verwachtingen gekweekt worden. Hieruit blijkt dat de deelgemeente het belangrijk vindt om zelf de 

touwtjes in handen te houden (Deelgemeente Charlois, 2011: 14). Naast dat jongeren vaardigheden ontwikkelen 

wanneer hun initiatieven worden ondersteunt, draagt het ook bij aan een ander punt, namelijk talentontwikkeling. 

Volgens de deelgemeente heeft talentontwikkeling  te maken met een aantal dingen. Allereerst is het van 

belang dat de jongeren hun school doorlopen en een startkwalificatie behalen (Deelgemeente Charlois, 2011: 2). 

Hiermee wordt voorkomen dat jongeren overlastgevend gedrag vertonen. Daarnaast draagt het bij het de eerder 

genoemde hoofdnorm, op een volwaardige manier kunnen deelnemen aan de samenleving. Ten tweede vervullen 

talenten van de jongeren in de kadernota een centrale rol. Het jeugdbeleid gaat uit van kansen voor jongeren. 

Leerlingen moeten de kans geboden worden om hun talent te ontdekken en deze te ontwikkelen (Deelgemeente 

Charlois, 2011: 7). Volgens de deelgemeente heeft iedereen talent en vinden jongeren het leuk om een 

voorbeeldfunctie te hebben (Deelgemeente Charlois, 2011: 15). De voorbeeldfunctie zorgt ervoor dat de jeugd 

niet alleen negatieve aandacht krijgt, maar ook dat positieve ontwikkelingen centraal staan. Daarnaast zijn zij een 

voorbeeld voor jongeren die minder succesvol zijn. Met 90% van de jeugd gaat het goed, maar deze groep krijgt 

minder aandacht. In het huidige jeugdbeleid moet daar verandering in komen. 
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Naast de focus op participatie en talentontwikkeling staat ook een gezonde levenssti j l  centraal. Volgens de 

deelgemeente is een gezonde levensstijl essentieel tijdens het opgroeien. Hierbij ligt vooral een taak van de 

ouders bij de opvoeding in het stimuleren van een gezonde voeding (Deelgemeente Charlois, 2011: 24). Ook de 

deelgemeente is op dit onderdeel actief. Zij zien het als hun taak om een gezonde levensstijl te stimuleren. 

Hiervoor is het van belang dat afspraken gemaakt worden met scholen en openbare voorzieningen over het 

snoepaanbod. Daarnaast ligt er een taak op het gebied van voorlichting op scholen (Deelgemeente Charlois, 

2011: 15). Hierbij zijn zij afhankelijk van de inzet van de GGD, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en 

Sport en Recreatie. De deelgemeente ziet het als een gezamenlijke opdracht om samen met de verschillende 

partners de sportparticipatie te verhogen, ouders te betrekken en zo een gezonde levensstijl voor de jeugd te 

organiseren (Deelgemeente Charlois, 2011: 25). 

Zoals hierboven al naar voren kwam wordt bij het aanbieden aan kansen voor de jeugd geen onderscheid 

gemaakt. Ook het vrijetijdsaanbod moet gevarieerd en voor iedereen toegankelijk zijn (Deelgemeente Charlois, 

2011: 14). Door daarbij onderscheid te maken per leeftijdscategorie sluit het aanbod zo goed mogelijk aan. 

Iedere groep heeft verschillende wensen en behoeften. Zo is het ook bij de meiden.  Diverse rapporten hebben 

laten zien dat speciale aandacht voor deze doelgroep nodig is. Het speerpunt voor meiden is later toegevoegd 

door een aantal politieke partijen. Hiermee laat de deelgemeente zien dat zij bij iedereen aansluiting willen 

vinden. 
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5. Conclusie 
In het voorgaande hoofdstuk is de beleidsanalyse van de Kadernota Jeugd uitgebreid aan bod gekomen. 

Verschillende onderdelen zijn onder de loep genomen om de veronderstellingen uit de tekst te destilleren. In dit 

hoofdstuk wordt alle voorgaande informatie met elkaar gecombineerd om een antwoord te kunnen geven op de 

hoofdvraag.  

Bij de analyse is gebruikt gemaakt van de beleidstheorie van Hoogerwerf en Herweijer (2008). Volgens hen is 

beleid een samenspel van gedragen en opvattingen. Daarnaast wordt beleid ingezet om een doel te bereiken 

(Hoogerwerf, 2008: 20). In het geval van deelgemeente Charlois is het doel om samen met verschillende partners 

ervoor te zorgen dat alle jongeren naar school gaan of aan het werk zijn en te voorkomen dat jongeren 

overlastgevend of antisociaal gedrag vertonen (Deelgemeente Charlois, 2011:2). Hierbij ligt de focus op drie 

verschillende dingen. Ten eerste dienen kansen gecreëerd te worden voor de jeugd om zich te ontwikkelen tot 

volwaardige deelnemers aan de maatschappij. Ten tweede staat preventie centraal. Partners hebben samen met 

de deelgemeente een signalerende functie en moeten een passen zorgaanbod aanbieden. Tot slot krijgen de 

talentvolle jongeren een meer prominente rol. Zij dienen een voorbeeldfunctie te vervullen voor jongeren 

waarmee het minder goed gaat. Deze drie punten vormen een basis voor de speerpunten die centraal staan in de 

Kadernota Jeugd. De verschillende maatregelen die worden genoemd, zijn allen terug te leiden naar de 

speerpunten. In deze analyse staan hiervan slechts een aantal centraal. Bij het speerpunt “talentvolle 

jongeren/jongerenparticipatie” gaat het om talentontwikkeling en participatie. Daarnaast wil de deelgemeente 

“een gezonde leefstijl bevorderen”. Het laatste punt wat speciale aandacht krijgt in deze nota is de aandacht voor 

meisjes. Verschillende onderzoeken hebben aangewezen dat deze doelgroep zich niet altijd even welkom voelt 

op activiteiten en daarom wegblijft. De deelgemeente wil echter een aanbod dat iedereen aanspreekt. 

Nu duidelijk is op basis waarvan de Kadernota Jeugd is opgesteld, kan de hoofdvraag worden beantwoord: 

Welke veronderstellingen gaan schuil achter de speerpunten “talentvolle jongeren/jongerenparticipatie” en 

bevorderen van een “gezonde leefstijl” uit de Kadernota Jeugd 2011-2015 van deelgemeente Charlois? 

Hoogerwerf en Herweijer maken onderscheid tussen drie typen veronderstellingen. Met het beleid worden 

verschillende (sub)doelen beleid beoogd. Daarvoor dienen middelen ingezet te worden. Samen vormen zij de 

finale veronderstellingen. Daarnaast omvat het beleid een aantal causale veronderstellingen. Hierbij gaat het om 

oorzaken en gevolgen. Waardoor worden de zaken die spelen in het jeugdbeleid veroorzaakt en welke gevolgen 

hebben zij? Tot slot bevat het beleid een aantal normatieve veronderstellingen. Het gaat hierbij om normen en 

waarden die de deelgemeente hanteert.  

Om de analyse inzichtelijk te maken het schema op pagina 14 opgesteld. In het bovenste vak staan de 

speerpunten vermeld die centraal staan in deze beleidsanalyse. Hier is ook de theorie van Hoogerwerf en 

Herweijer (2008) met betrekking tot de veronderstellingen op toegepast. Daaronder zijn de finale, causale en 

normatieve veronderstellingen uit de speerpunten terug te vinden. 

Wanneer naar de finale veronderstellingen wordt gekeken, blijkt dat in de kadernota een duidelijk 

hoofddoelstelling is geformuleerd. Ook heeft ieder speerpunt een eigen subdoelstelling. Daarbij moet worden 

opgemerkt dat de subdoelstelling met betrekking tot meiden niet concreet is. Een ander onderdeel van de finale 

veronderstellingen zijn de middelen om de eerder gestelde doelen te bereiken. Ook hier valt op dat alleen 
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“aandacht voor meisjes” geformuleerd is. De beperkte uitwerking van dit doel is te verklaren, aangezien het punt 

later door enkele deelraadsleden is toegevoegd. De verbindingen tussen de andere doelen en middelen zijn wel 

duidelijk terug te vinden. Hieruit blijkt dat de deelgemeente een duidelijk doel voor ogen heeft en weet welke 

middelen zij moet inzetten om deze doelen te bereiken. 

De tweede pijler uit het schema bestaat uit de causale veronderstellingen. Deze zijn slechts in beperkte mate 

uitgewerkt. Alleen het speerpunt “gezonde leefstijl” is uitgewerkt. Alleen een ongezonde leefstijl en 

onvoldoende zinvolle tijdsbesteding worden als oorzaken weergegeven. Dit resulteert vervolgens in meer 

overgewicht en meer alcoholgebruik. Voor het speerpunt “talentvolle jongeren/jongerenparticipatie” worden 

geen oorzaken en gevolgen weer gegeven. Voor dit speerpunt zijn echter wel doelen en middelen geformuleerd. 

De deelgemeente wil dat jongeren mee moeten doen in de samenleving, maar het is onduidelijk wat de precieze 

stand van zaken is en wat hiervan de oorzaken en gevolgen zijn. Hierdoor is het mogelijk dat het beleid zijn doel 

mist. Het is immers onduidelijk waar men zich op richt. 

Tot slot worden de normatieve veronderstellingen weergegeven. Wat opvalt, is dat eerst twee hoofdnormen 

worden weergegeven. Het zijn de normen en waarden op basis waarvan de finale veronderstellingen zijn 

opgesteld. Vervolgens zijn voor elk speerpunt een aantal duidelijke normen en waarden terug te vinden in de 

kadernota. Ook voor het speerpunt “talentvolle jongeren/jongerenparticipatie”.  

Concluderend kan worden gesteld dat het speerpunt “talentvolle jongeren/jongerenparticipatie” en “speciale 

aandacht voor meiden” het minst duidelijk is uitgewerkt in de veronderstellingen. Voor het punt met betrekking 

tot de meiden is dit te verklaren. Het punt is op het laatste moment toegevoegd. Voor het speerpunt “talentvolle 

jongeren/jongerenparticipatie” is dit opmerkelijk. Al in de inleiding van de nota is namelijk terug te lezen dat 

juist de succesvolle jongeren meer aandacht zouden moeten krijgen. Dit wordt vervolgens in de nota een aantal 

keer herhaald. Echter wordt de vertaalslag naar de praktijk gemist. Het is een punt dat extra aandacht verdiend in 

vervolgonderzoek. Welke punten daarbij ook meegenomen dienen te worden, zijn terug te vinden in het 

volgende hoofdstuk. 
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Figuur 2: Schematische weergave veronderstellingen 

Jeugdkadernota deelgemeente Charlois 

Talentvolle jongeren, jongerenparticipatie, het bevorderen 
van een gezonde levensstijl en speciale aandacht voor 

meisjes. 

Finale 
veronderstellingen 

Hoofddoel: 
De jeugd ontwikkelt zich tot 
volwassen individuen die op 

een zelfstandige en 
volwaardige manier deelnemen 

aan de samenleving. 
 

Subdoelen: 
- Jongeren t/m 27 jaar hebben 
een baan, gaan naar school of 

leerwerktraject 
- Kansen bieden om in 

maatschappij te participeren 
- Bevorderen gezonde leefstijl 

- Concrete resultaten voor 
meiden 

Middelen: 
- Talentvolle jongeren zijn 

rolmodel 
- Welzijnsorganisaties gaan 

vraaggericht werken 
- Ondersteuning jonge 

ondernemers 
- Sportstimuleringsbeleid 
- Gezond voedingspatroon 

bevorderen 
- Aandacht voor meisjes 

Causale 
veronderstellingen 

Oorzaken: 
- ongezonde leefstijl 

- onvoldoende zinvolle 
tijdsbesteding 

Gevolgen: 
- Meer overgewicht 

- Meer alcoholgebruik 
 

- Meisjes blijven weg bij 
activiteiten 

Normatieve 
veronderstellingen 

Normen en waarden: 
Jeugd ontwikkelt zich tot 

volwaardige deelnemers aan de 
maatschappij, ongeacht wie ze 

zijn. 
Ouders zorgen voor 

ondersteuning en begeleiding, 
maar worden waar nodig 

geholpen door deelgemeente en 
partners. 

 
Participatie: 

 - Al op jonge leeftijd 
- Zelf ideeën aandragen 

- Deelgemeente blijft 
eindverantwoordelijk 

 
Talentontwikkeling: 

- Startkwalificatie halen 
- Kansen bieden 

- Talentvolle jongeren krijgen 
voorbeeldfunctie 

 
Gezonde levensstijl: 

- Essentieel voor het opgroeien 
- Stimuleren door deelgemeente 

- Samenwerken met partners 
 

 Meiden: 
- Aansluiten bij doelgroep en 

leeftijd 
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6. Aanbevelingen 
Zoals al in het eerste hoofdstuk werd omschreven heeft de deelgemeente Charlois Veldacademie gevraagd een 

extra evaluatie uit te voeren op de speerpunten “talentvolle jongeren/jongerenparticipatie”, “een gezonde 

levensstijl” en “extra aandacht voor meisjes”. Aanknopingspunten hiervoor worden gevormd door de 

beleidsanalyse en de interne evaluatie van de deelgemeente zelf. In dit hoofdstuk worden een aantal 

aanbevelingen geformuleerd die kunnen worden gebruikt om de evaluatie op te zetten. Deze aanbevelingen 

worden per speerpunt weergegeven. 

6.1 Talentvolle jongeren/jongerenparticipatie 

In de kadernota wordt een aantal keer herhaald dat talentvolle jongeren een voorbeeldfunctie dienen te vervullen 

voor jongeren die minder succesvol zijn. Volgens de deelgemeente ligt de nadruk op de kansrijke en talentvolle 

jeugd. In de kadernota is echter nergens informatie terug te vinden over hoe deze voorbeeldfunctie vorm krijgt in 

de praktijk. Ook in de evaluatie van de deelgemeente is geen informatie terug te vinden. Wel is te lezen dat 

jongeren het leuk zouden vinden om deze voorbeeldfunctie te vervullen (Deelgemeente Charlois, 2011: 15).  

1. Om een compleet beeld te krijgen van de voorbeeldfunctie die jongeren dienen te vervullen, dient 

navraag gedaan te worden naar de ervaringen die jongeren hebben met het hebben van een 

voorbeeldfunctie; 

2. Daarnaast dient onderzocht te worden óf en op welke wijze jongeren een voorbeeldfunctie zouden 

willen vervullen.  

Een ander belangrijk onderdeel van dit speerpunt is jongerenparticipatie. Het doel was om een jongerenpanel op 

te richten. Dit panel moest aan een aantal voorwaarden voldoen. Uit de evaluatie blijkt dat het panel inmiddels is 

opgericht, maar dat de continuïteit te wensen overlaat. Welzijnsorganisaties TOS en DOCK zouden een doorstart 

aan het bekijken zijn, omdat vooral de invulling een andere richting nodig zou hebben (Deelgemeente Charlois, 

2013:3). Wat in tussentijd door het jongerenpanel is bereikt, is echter niet terug te lezen. Het is echter 

onduidelijk in hoeverre de contacten met de achterban verliepen en wat de resultaten waren. 

3. Om te kunnen beoordelen of het jeugdbeleid op het gebied van participatie geslaagd is, dient 

onderzocht te worden of jongeren bekend zijn met het jongerenpanel als orgaan; 

4. Ook dient onderzocht te worden óf en op welke wijze contacten zijn geweest tussen het jongerenpanel 

en de jongeren in de wijk; 

5. Daarnaast dient onderzocht te worden hoe jongeren een jongerenpanel voor zich zien om aan al hun 

wensen te kunnen voldoen. 

De participatieladder van Roger Hart wordt in de kadernota genoemd als graadmeter voor de participatie. Vanaf 

stap vier zou werkelijk sprake zijn van jongerenparticipatie. Bij deze stap schakelen volwassenen kinderen en 

jongeren in en stellen hen op de hoogte. Pas als ze de intenties en hun betrokkenheid bij het project hebben 

begrepen, kunnen de jongeren besluiten om mee te doen (Deelgemeente Charlois, 2011: 33). In de praktijk blijkt 

de deelgemeente dit te hebben vertaald naar luisteren naar de jeugd, mee laten doen, mee laten denken en mee 

laten beslissen. Hierbij dienen de verschillende stappen van de ladder in het achterhoofd gehouden te worden 

(Deelgemeente Charlois, 2013: 3). In hoeverre de ladder in de praktijk mee wordt genomen wordt ook in de 

interne evaluatie niet duidelijk gemaakt. Wel wordt in de evaluatie een centrale rol ingenomen door de 
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welzijnsorganisaties DOCK en TOS. Er wordt vermeldt dat zij speciale trainingen aanbieden, alle wijken 

bereiken met hun ambulant werker en jongeren op hun verantwoordelijkheid aanspreken. 

6. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het speerpunt “participatie” in de praktijk dient naast 

onderzoek bij jongeren, ook bij welzijnsorganisaties onderzocht te worden of zij een vraaggerichte 

aanpak hanteren; 

7. Ook dient onderzocht te worden hoe de participatieladder van Roger Hart in de praktijk vorm krijgt; 

8. Tot slot dient bij jongeren onderzocht te worden in hoeverre zij vinden dat naar hen geluisterd wordt en 

zij kunnen meedoen, meedenken en meebeslissen. 

6.2 Gezonde levensstijl 

De doelen die zijn gesteld bij het speerpunt “gezonde leefstijl” zijn meetbaar gehaakt en uit de evaluatie blijkt 

dat de doelen zijn gehaald of dat men op de juiste koers is om de doelen te halen. Door DOCK is een 

voorstelling over seks, alcohol en drugs ontwikkeld. Volgens de evaluatie is het een effectief middel om het 

bespreekbaar te maken. Het is echter onduidelijk hoeveel jongeren hiermee zijn bereikt en wat hun mening 

hierover is. 

9. Voor een zo volledig mogelijk beeld van het speerpunt “gezonde leefstijl” dient bij jongeren onderzocht 

te worden in hoeverre zij bekend zijn met de voorstelling S.A.D. (Seks, Alcohol en Drugs); 

10. Daarnaast dient te worden nagevraagd wat hun mening is over een theatervoorstelling met deze 

onderwerpen; 

11. Ook moet worden onderzocht welk effect een dergelijke voorstelling heeft op de jongeren zelf.  

Dit speerpunt wordt in de kadernota ook verbonden met participatie en het zijn van een voorbeeldfunctie. De 

deelgemeente wil inzetten op het stimuleren van sportparticipatie en talenten een voorbeeldfunctie geven. In de 

evaluatie is hierover geen informatie terug te vinden.  

12. Om te kunnen beoordelen of het beleid op het gebied van sportparticipatie geslaagd is dient bij 

jongeren onderzocht te worden in hoeverre zij merken dat sporttalenten een voorbeeldfunctie hebben; 

13. Daarnaast dient te worden geanalyseerd hoe zij merken dat sporten gestimuleerd wordt en of dit 

aansluit bij hun eigen leefwereld. 

6.3 Aandacht voor meiden 

Hoewel de deelgemeente wil inzetten op een vrijetijdsaanbod dat zich richt op alle doelgroepen, is in de nota 

speciale aandacht voor meiden. In diverse rapporten kwam naar voren dat meisjes zich niet gehoord voelen en 

dat actie ondernomen moet worden (Deelgemeente Charlois, 2013: 12). In de evaluatie zijn gegevens terug te 

vinden over activiteiten van TOS, DOCK en Youth for Christ die speciale activiteiten voor meiden organiseren 

(Ibid.). Ook de bezoekcijfers worden vermeld. Wat achterwege blijft zijn de ervaringen van meiden. In de 

rapporten kwam naar voren dat zij zich er niet thuis voelden. Daarnaast is het niet duidelijk in welke wijken deze 

activiteiten precies worden georganiseerd en hoe de verhouding tussen jongens en meisjes is in de 

bezoekersaantallen. Het is namelijk niet de bedoeling dat de activiteiten voor jongens ondersneeuwen in alle 

aandacht voor meiden. 
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14. Om te kunnen onderzoeken of het beleid op het gebied van meiden geslaagd is, dient te worden gekeken 

welke activiteiten precies voor meisjes worden georganiseerd en voor welke leeftijdscategorieën deze 

activiteiten zijn; 

15. Ook dient te worden onderzocht of meiden zich thuis voelen op de activiteiten; 

16. Tot slot dient bij jongens te worden nagevraagd of zij zich ook nog voldoende aangesproken voelen 

door alle aandacht voor meisjes.  

Voor het realiseren van bepaalde doelen, in het bijzonder bij het speerpunt 

“talentontwikkeling/jongerenparticipatie” is tijd nodig. Ook de deelgemeente is zich hiervan bewust 

(Deelgemeente Charlois, 2011: 4). Toch is op enkele punten dieper onderzoek nodig om de evaluatie van de 

speerpunten volledig te maken. Door in contact te treden met de doelgroep, de jongeren zelf, ontstaat een 

nauwkeuriger en vollediger beeld van het jeugdbeleid en de effecten.  
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Bijlagen I – Overzicht Raadstafels en – vergaderingen  
De Kadernota Jeugd is behandeld in diverse raadstafels en raadsvergaderingen van de deelgemeente Charlois. 

Hieronder is een overzicht terug te vinden. Gekozen is om alleen de raadstafels en –vergadering weer te geven in 

aanloop naar de vaststelling en de behandeling van de Kadernota Jeugd (2011) en de vaststelling en behandeling 

van de interne evaluatie (2013). 

- 8 november 2010   Deelraad; opdracht formulering Kadernota Jeugd 

- 17 januari 2011  Raadstafel; uitgangspunten Kadernota Jeugd worden geformuleerd 

- 31 maart 2011   Informatieavond met professionals over jeugdbeleid (zie bijlage 1 Kadernota  

Jeugd) 

- 16 mei 2011   Raadstafel; vragen van fracties over de Kadernota Jeugd 

- 24 mei 2011   Beantwoording vragen raadstafel 16 mei 2011 

- 6 juni 2011   Deelraad; bespreking kadernotie jeugd- en jongerenbeleid 

- 4 juli 2011   Deelraad; Kadernota Jeugd wordt vastgesteld 

 

- 8 april 2013   Informatieavond Kadernota Jeugd 

- 23 april 2013  College van B&W; nieuw Rotterdams Jeugdstelsel wordt vastgesteld 

- 28 mei 2013  Tussenevaluatie wordt gepresenteerd 

- 10 juni 2013  Raadstafel; tussenevaluatie wordt besproken 

- 17 juni 2013  Raadstafel; de Kadernota Jeugd wordt voldoende besproken geacht 

- 1 juli 2013  Raadsvergadering; n.a.v. motie Van Muijen c.s. wordt besloten tot een extra  

evaluatie 
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BIJLAGE II: GESPREKSHULP BIJ DE FOCUSGROEPEN 

GESPREK (60 MIN) 
VERKENNING VAN DE LEEFWERELD (30 MIN) 
“Graag willen we beginnen met wat jullie belangstelling is en waar jullie na schooltijd zoal mee bezig zijn. Thijs 
zal steekwoorden opschrijven en plekken op de kaart zetten. We doen een rondje, ik zal zelf beginnen”.  

- Gesprekleiders stellen zichzelf voor als voorbeeld: wie ik ben, wat voor werk ik doe, wat mijn 
interesses zijn. 

- Vraag de deelnemers hetzelfde te doen. Daarbij worden steekwoorden van interesses en vrijetijd 
besteding opgeschreven op een flap-over.  

o Wanneer er een plek wordt genoemd wordt dit op de kaart gezet.  
- Doorvragen  

o steekwoorden op flap-over als aanknopingspunt 
 “hoe ben je daarbij gekomen?”  
 Waar 

• Waarom daar? 
 En met wie? (vrienden, familie, schoolgenoten …. ) 

• Lid vereniging? 
• Waar ken je ze van? 

 Waarom ben je gestopt? 
 Zijn daar ook jongens / meisjes bij 
 Is er genoeg te doen in de wijk voor jullie? 
 Wat mist er? 

Tegenstellingen benoemen 

------ PAUZE (10MIN.)--------- 
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THEMATISCHE VERDIEPING (20 MIN) 
I.r.t. de voorbeelden aangeven door de deelnemers, worden de volgende begrippen in het gesprek gebracht: 

- Talentontwikkeling 
o “waar denk je aan bij het woord talentontwikkeling?” 

 Per deelnemer in eigen woorden laten formuleren. 
o Doorvragen: 

 “welke talenten zie je bij jezelf?” 
 “Waar ben je goed in?” 
 “Waar?” (school, sport, thuis, ergens anders) 
 “Hoe kan je daarbij geholpen worden?” 
 “Wie kan je daarbij helpen?” 
 Letten op rolmodel of voorbeeld? Waarom ben je daarmee begonnen?  

o Samenvatten 

“Welke dingen dragen bij aan jullie gezondheid?” 

“Welke dingen doe je die slecht zijn voor je gezondheid?” 

- Gezonde leefstijl (idem) 
o “wat verstaan jullie onder een gezonde leefstijl?” 

 Per deelnemer in eigen woorden laten formuleren. 
o Doorvragen: 

 “wat moet je doen om gezond te kunnen leven?” 
• “Waar doe je dat,  
• wordt hierbij geholpen,  
• met wie?” 

 bewegen?  
• fietsroutes 

 Bekend met S.A.D. (theaterstuk over seks, alcohol en drugs, door jongeren) 
o samenvatten 

“we hebben net besproken wat jullie zoal doen en wat jullie willen doen. …….”  

- Jongerenparticipatie 
o “waar denk je aan bij het woord jongerenparticipatie?” 

 Per deelnemer in eigen woorden laten formuleren. 
o Doorvragen:  

 “Wat zou een voorbeeld van participatie kunnen zijn?” (verwijzing flap-over) 
 “deelgemeente spreekt van ‘meedenken, meebeslissen, meedoen’. Kunnen jullie 

meedenken? En meebeslissen?” 
 “Wat voor belang zou je daarbij kunnen hebben?” 
 Wat zou je zelf kunnen doen? Wie kan je daarbij helpen? 

o samenvatten 

SLOT (15 MIN) 
- Samenvatten > komt dit overeen met wat jullie verteld hebben? 
- Zijn er nog vragen? > camera 
- Aanvullende vragenlijst.  
- Uitreiking certificaat 
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TOS - Veldlocatie  

DOCK - wijkvoorziening   

Middelbare school / Voortgezet onderwijs 

Basisschool 

Sportveld 
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Verslag partnerbijeenkomst evaluatie kadernota Jeugd deelgemeente Charlois 
15.00 – 17.00 uur, 27 november 2013  

Opening door Michel de Baan – portefeuillehouder Welzijn, Huisvesting en 
Sociale Zaken van deelgemeente Charlois. 

Michel de Baan opent de bijeenkomst. Hij heet alle betrokken partners welkom.  

De Veldacademie is gevraagd om onderzoek te doen naar het jeugdbeleid. De huidige coalitie heeft 
zes speerpunten in het jeugdbeleid geformuleerd. Dit is vormgegeven aan de hand van het nieuwe 
jongerenwerk, waarbij actief aan de jongeren wordt gevraagd hoe het met ze gaat en wat ze willen. 
Op drie speerpunten wordt door Veldacademie extra onderzoek uitgevoerd, namelijk 
talenontwikkeling, gezonde leefstijl en participatie. Vandaag worden de eerste uitkomsten, hoewel 
deze nog niet volledig zijn, gepresenteerd. De aanwezigen worden gevraagd om hierop te reageren 
vanuit hun eigen kader. Wat vinden zij goed, maar wat mist er?  

Jurrian Arnold – toelichting onderzoek Veldacademie 

Jurrian Arnold licht het onderzoek en de observaties toe. Eerst wordt een filmpje getoond waarbij 
een beeld wordt gegeven van een focusgroep en waarbij een aantal jongeren aan het woord komen. 
Het onderzoek is gestart met een analyse van het huidige beleid en interviews met verschillende 
uitvoerende partijen. Vervolgens zijn elf focusgroepen gehouden, waarbij met 71 jongeren is 
gesproken. Het grootste deel van de jongeren is bereikt via TOS. Andere vindplaatsen zijn DOCK, LMC 
Pro en de El Wahda moskee. In de gesprekken zijn de drie speerpunten talentontwikkeling, gezonde 
leefstijl en jongerenparticiaptie aanbod gekomen. Ook de speciale aandacht voor de betrokkenheid 
van meiden kreeg een plek. Tijdens de focusgroepen heeft de belangstelling en het initiatief van 
jongeren centraal gestaan. Wat doen zij in hun vrije tijd en welke keuzes maken zij daarbij? 

Tijdens de focusgroepen zijn de volgende observaties gedaan: 
- Jongens ondernemen meer buitenactiviteiten en ook meer verschillende activiteiten. Zij gaan 

meer naar de overkant van de rivier. 
- Meiden blijven dichter bij huis en doen meer binnen activiteiten. 
- Plekken waar de jongeren vaak komen zijn Sportplaza en Zuidplein. 
- In hun vrije tijd chillen de jongeren veel. Hier wordt veel onder verstaan, maar het wordt 

gezien als een sociale activiteit met vrienden met een nog onbepaald doel. 
- Voetballen is de grootste bezigheid bij jongens. Zowel in verenigingsverband als op pleintjes. 
- Meisjes chillen vaker binnen dan buiten. Daarnaast helpen ze veel in de huishouding en 

leggen ze meer familiebezoek af, ook buiten de deelgemeente. Ze sporten minder. 
- Vooral jongens komen met initiatieven en duidelijke plannen. 
- De jongeren zijn aangewezen op de voorzieningen binnen Charlois en ze maken weinig 

gebruik van voorzieningen in de stad. De afstand en de prijs ervaren ze als drempel. 
- Jongeren vinden het lastig om hun eigen talenten onder woorden te brengen. Vrienden zijn 

daar wel goed in. Andere personen hebben invloed op de keuzes die zij maken. 

De Kadernota geeft richting aan het jongerenbeleid. TOS en DOCK zijn belangrijke partners in de 
uitvoering, die vanuit hun eigen professionaliteit hier invulling aangeven. In de beleidsnota zijn een 
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aantal hoge ambities geformuleerd. De verbanden tussen de doelen en de kaders zijn niet altijd 
helder en de rolverdeling is niet altijd duidelijk. In de thema-discussies wordt hier verder op 
ingegaan. 

Hans Hazenak opent de thema-discussies 

Hans Hazenak benadrukt dat de dingen die nu gepresenteerd zijn, slechts observaties zijn. De vraag 
aan de partners is of dat zij herkennen en of er dingen missen. In de enquête zullen een aantal zaken 
nog een keer onder een grotere groep worden getest. 

Tijdens de discussie wordt op de sheets het betreffende stuk uit het beleid gepresenteerd. 
Vervolgens komen de observaties aan bod. Tot slot wordt de stelling gepresenteerd waarmee de 
discussie op gang wordt gebracht. 

Thema-discussie 1: Vraaggericht werken of jongerenparticipatie? 

Jongeren moeten meer dan tot nu toe het geval was zélf activiteiten organiseren. Dat 
betekent dat welzijnsinstellingen vraaggericht werken. Ze moeten initiatieven vanuit 
jongerengroepen niet uitvoeren maar ondersteunen. (Kadernota pagina 24). 

Observatie: Op de vraag hoe jongeren de realisatie van hun ideeën denken aan te pakken, 
wordt vaak naar de deelgemeente verwezen. Voornamelijk als het aankomt op ideeën voor de 
inrichting van de buitenruimte. TOS blijkt hier in de praktijk een bemiddelende rol te spelen. 
Jongeren krijgen vaak advies en hulp van TOS om ideeën verder uit te werken. 

Tegelijkertijd antwoorden jongeren negatief op de vraag of ze kunnen ‘mee luisteren, meedenken, 
meedoen en meebeslissen’ (Kadernota pagina 23). Jongeren voelen zich soms niet serieus genomen 
of weten niet waar ze terecht kunnen met een initiatief. 

Stelling: Vraaggericht jongerenwerk betekent het ondersteunen van jongeren die zich willen 
inzetten voor het realiseren van hun idee. 

Hans Hazenak (discussieleider) geeft het woord aan Peter van Gelderen (directeur TOS). Peter geeft 
aan dat wanneer je jongeren vraagt om mee te denken en mee te besluiten over het beleid, je hen 
vraagt om een uitgesteld doel te realiseren. Ze moeten dan nu iets zeggen over iets dat over een jaar 
of langer wordt uitgevoerd. De beleidscyclus duurt te lang voor hen. Als je de cyclus korter maakt, 
dan formuleren ze het beleid, dan hebben ze visie, dan zetten ze dat om in een plan en dan krijgen ze 
middelen om het uit te voeren en later te verantwoorden. De Jongerenbijdrage Regeling is hier een 
voorbeeld van. Het is meer dan een pot met geld. Jongeren moet hun idee omzetten in een plan en 
dat verdedigen tegenover een jury die bestaat uit andere (kritische) jongeren. Door deze korte 
beleidscyclus krijg je jongeren wel in actie. 

Hans Hazenak (discussieleider) vraagt over de korte beleidscyclus niet heel erg op uitvoering is 
gericht?  

Peter van Gelderen (directeur TOS) geeft aan dat je aan jongeren vraagt wat ze willen. En daarvoor 
ontwikkelen ze vanzelf een visie.  
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Matthijs van Muijen (PvdA, deelraad Charlois) geeft aan dat het vraaggericht werken bij de start van 
de nota veel gediscussieerd is over vraaggericht werken. Ook is de participatieladder opgenomen om 
aan te geven dat de deelgemeente graag wil dat jongeren een stapje verder komen. Zijn vraag aan 
het jongerenwerk is of zij jongeren daadwerkelijk een stapje verder hebben gekregen. Hebben zij 
jongeren uit huis gekregen en voelen zij minder drempels dan vier jaar geleden? 

Jurrian Arnold geeft aan dat dit gelukt is, omdat jongeren ergens terecht kunnen. Door 
ondersteuning van TOS zijn dingen georganiseerd. Het Freerunnerspark is hier een voorbeeld van.  

Dick Verhaar (TOS) geeft aan dat in de focusgroepen vooral jongeren bereikt zijn die al betrokken 
waren. Zijn vraag is hoe je het bereik vergroot. Bij TOS doen bijna alle kinderen aan sport. Ze zien 
geen dikke kinderen rondlopen, want die spelen niet buiten. Voor TOS is de vraag hoe je die jongeren 
bereikt belangrijk. Jong Burger Blauw is een heel wonderlijk initiatief. Een groep jongeren wil dit zelf 
en zijn hier heel serieus mee bezig.  

Wendy de Rijk (afdelingsmanager DOCK) geeft aan dat zij in hun trajecten vooral individuele jongeren 
bereiken. Door het contact worden jongeren geactiveerd en toegeleid naar vrije tijdsbesteding, 
school of werk. Dit individuele contact is een intensieve tak van sport. Hierbij heb je extra tijd en 
geduld nodig, maar het loont. Jongeren worden er sterker van. Je moet ze zelf het initiatief laten 
nemen, maar ook ondersteunen. Met Malumba zijn zij bezig voor een tweede voorstelling. Jongeren 
raken hier heel erg geïnspireerd van. Het smaakt naar meer en het leidt jongeren naar andere clubs 
toe. 

Matthijs van Muijen (Pvda deelraad Charlois) geeft aan dat het een leuke voorstelling was (S.A.D.), 
maar dat slechts één jongere uit de focusgroep de voorstelling kende.  

Jurrian Arnold (Veldacademie) geeft aan dat het theaterstuk wel dingen bespreekbaar heeft gemaakt 
binnen de groep.  

Wendy de Rijk (afdelingsmanager DOCK)  vult aan dat het zaken bespreekbaar maakt bij de 
bezoekers, maar vooral ook bij de deelnemers.  

De ervaring van Janny van Gils (wijkcoördinator deelgemeente Charlois) is dat jongeren geen sterk 
zelfbeeld hebben. Ze hebben behoefte aan zelfvertrouwen. Als er beleidsmatig een aantal 
belemmeringen, dan weerhoudt het jongeren om de drempel over te stappen. Als je zegt: ga maar 
gewoon aan de slag en wij nemen die belemmeringen weg, dan komen de initiatieven.  Jong Burger 
Blauw is zo’n initiatief. Jongeren kwamen bij een bewonersavond. Dat was al heel bijzonder en 
daarom verdienen ze ondersteuning. Hoe minder beperkingen jongeren ervaren, dan krijgen ze 
zelfvertrouwen en dan merken ze dat het er iets toe doet als zij wat willen.  

Taylan Cicek (TOS Charlois Noord) geeft aan dat de jongeren die toegang hebben tot initiatieven al 
een netwerk hebben. Zij komen er wel. Een veel grote groep bevindt zich onder de radar. Zij hebben 
heel erg moeite om de stap te nemen om iets voor zichzelf te organiseren. Vooral bij de jongeren die 
kansarm zijn, sociaal minder ontwikkeld zijn of een minder zelfbeeld hebben, hebben hulp nodig. Als 
jongerenwerker moet je ze faciliteren. Wanneer deze groep jongeren meedoen dan steken ze dingen 
op, komen ze met andere jongeren in contact en worden meer deuren geopend. Ze zien dat ze meer 
kunnen dan ze denken. Aan de ene kant is het goed dat jongeren zelf geactiveerd worden, maar aan 
de andere kant valt een groep buiten de boot. Misschien moet die groep gecategoriseerd worden?  
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Volgens Peter van Gelderen (directeur TOS) zit er een link tussen de eerste en de tweede groep. 
Jaarlijks hebben zij 50 tot 60 jongeren als bijbaners. Zij zijn een rolmodel in hun eigen omgeving voor 
jongere kinderen. Daarnaast hebben zij 50 tot 60 stagiaires. Dit maakt dat 110 tot 120 jongeren 
jaarlijks uitvoering geven aan 3000 activiteiten. Die brengen veel over op een doelgroep die nog niet 
bereikt is. Zij hebben een rolverandering ondergaan en zijn van consument naar producent gegaan. 
Het is goed dat het jeugdbeleid positief is ingezet. Juist de jongeren waarmee het goed gaat zijn 
nodig voor de jongeren waarmee het minder gaat. Dat moet worden vastgehouden. 

Hans Hazenak (discussieleider) geeft aan dat de observatie is dat ook die moeilijke bereikbare groep 
daarmee wel bereikt wordt. 

Marcel de Jong (TOS Zuiderpark) geeft aan dat Jason uit het filmpje wekelijks een groepje skaters 
begeleid. Het lukt hem om allerlei initiatieven uit het groepje te helpen organiseren. Zo wilden ze 
eigen T-shirts of een uitstapje door de stad. Door sterkere jongeren als intermediair te gebruiken, 
krijg je andere jongeren in beweging.  

Voor Denise van Dongen (Wijkteams Charlois) zijn TOS en DOCK als netwerkpartners. Het is haar 
opdracht om kinderen achter de voordeur vandaan te krijgen en verbindingen te zoeken. Ook 
hulpverleners moeten meer naar talenten kijken. Dat is een uitdaging.  

Arjan Veerman (LMC PRO Talingstraat) geeft aan dat scholen belangrijke vindplaatsen zijn. Hier zou 
meer gebruik van gemaakt moeten worden. Er zou gekeken moeten worden of daar verbindingen 
mee gemaakt kunnen worden. Daarvandaan bereik je de jongeren die niet voetballen. Dit zijn vaak 
de jongeren met de meeste problemen.  Het is handig als je als jongerenwerker nauw contact met de 
school hebt. 

Hans Hazenak vraagt of de scholen hiertoe bereid zijn.  

Wendy de Rijk (afdelingsmanager DOCK) geeft aan dat een groot deel van de jongeren hen zelf op 
zoekt. Als zij eenmaal weten dat ze bij DOCK terecht kunnen, dan zoeken ze hen steeds vaker op. Een 
groot deel vindt hen zelf. Er is een groei van het aantal dat zich zelf meld, als gevolg van mond op 
mond reclame. 

Faoud Al Bouyadi (Stedelijk team jongerenwerk) is sinds januari 2012 actief op twee hot spots, 
namelijk bij de Tarwewijk en op Pendrecht. Hij merkt dat heel veel jongeren het nieuwe welzijn nog 
niet gewend  zijn. Voorheen werd er veel voor je gedaan. Nu staat het  in je eigen kracht zetten, 
vraaggericht werken en ondersteunen centraal. Men is van het ene uiterste (het buurthuis regelt 
alles voor je) naar het andere uiterste gegaan (je moet zelf je initiatief organiseren). Professionals 
hebben een grote slag hierin te slaan. Ze moeten eerlijk zijn en zeggen dat er nog steeds kansen zijn. 
Alleen moeten deze op een andere manier worden benut. Er wordt meer van de jongeren gevraagd. 
Er zijn genoeg mogelijkheden en het jongerenwerk moet de jongeren ondersteunen.  

Taylan Cicek (TOS Charlois Noord) vraagt hoe je dit naar de praktijk vertaald.  

Faoud Al Bouyadi (Stedelijk team jongerenwerk) zoekt eerst contact en vraagt dan wat de jongeren 
willen doen en wat ze leuk vinden. De meeste reageren met “alles is wegbezuinigd”. Dan moet je 
duidelijk maken dat er toch nog veel mogelijkheden zijn, maar dat je ze wel zelf moet zoeken. 
Vervolgens gaat hij in gesprek over hoe ze dat kunnen doen.  
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Hans Hazenak (discussieleider) concludeert dat dit een actieve houding van het jongerenwerk vraagt. 
Wat moet je daarbij dan doen in de praktijk? 

Youssef Swaghi (Stedelijk team jongerenwerk Feijenoord) ziet dat we aan de ene kant veel 
verwachten van jongeren en tieners. Uiteindelijk bepalen zij of iets werkt. Het jongerenwerk heeft 
hierin een belangrijke rol. Zij moeten voortdurend het verhaal overbrengen en de jongeren 
motiveren. In Bloemhof had hij bijvoorbeeld een afspraak gemaakt om iets te bespreken met 
jongeren omdat zij iets wilden organiseren. De eerste afspraak kwamen ze niet na. Een half jaar later 
waren zij betrokken bij Buurt Bestuurt en het buurthuis. Je moet voortdurend je best doen en je werk 
uitvoeren om het voor elkaar te krijgen.  Het is aan de jongerenwerkers om mogelijkheden te vinden 
en die te verbinden.  

Hans Hazenak (discussieleider) vraagt of er voldoende mogelijkheden en middelen zijn om alles uit te 
voeren.  

Youssef Swaghi (Stedelijk team jongerenwerk Feijenoord) zegt dat jongeren zien dat buurthuizen 
sluiten. Zij schieten dan in de houding van “jullie kunnen toch niets voor me betekenen”. Ze 
schoppen tegen alles en iedereen aan. Maar als je met ze praat en het netwerk uitstippelt, dan 
komen ze erachter dat ze altijd wel ergens terecht kunnen. Als zij zien dat iets tot stand komt, dan 
verspreid zich dat vanzelf via mond op mond reclame. Dan ontstaat een cultuur waarin alles mogelijk 
is.  

Dick Verhaar (TOS) geeft aan dat er vindplaatsen moeten zijn. Jongeren moeten ergens terecht 
kunnen. Zijn houding ten opzichte van jongeren is niet veranderd. Soms moet je zelf het initiatief 
nemen om bij de meidenclubs bijvoorbeeld meiden te betrekken. Ouders sturen hun kinderen niet 
zomaar naar een meiden club. 

Simon Wittenbols (Centrum voor Jeugd en Gezin) vraagt of Dick Verhaar (TOS) zich kan voorstellen 
dat op de school van Arjan Veerman een meidenclub wordt gestart. Volgens Dick gebeurt dat al. Er is 
een meidenclub op LMC Slinge.  

Volgens Arjan Veerman (LMC Talingstraat) is juist de school een plek waar ouders vertrouwen in 
hebben. Door activiteiten te verlengen aan school wordt vertrouwen gewekt.  

Faoud Al Bouyadi (Stedelijk team jongerenwerk)  geeft aan dat er aan ruimte geen gebrek is. 
Professionals moeten gretig zijn bij jongeren die wat willen. In de Blankenburgstraat voelden 
jongeren zich opgejaagd. Uiteindelijk zijn in gesprek gegaan met de Politie. Er zijn toen afspraken 
gemaakt. Door als professional er bovenop te springen kun je dingen voor elkaar krijgen.  

Dick Verhaar (TOS) geeft aan dat in het beleid staat dat jongeren meer dingen moeten doen. 
Wanneer je echter tegen jongeren zegt dat ze iets moeten, dan zullen ze het gelijk niet doen. Wij 
vinden het belangrijk dat zij participeren. Maar als zij thuiszitten, participeren ze dan niet? Vinden 
jongeren het zelf belangrijk om deel te nemen in de maatschappij? Chillen staat bovenaan de 
activiteiten. Jongeren komen elke dag bij elkaar. Is dat geaccepteerd? 

Michel de Baan (portefeuillehouder deelgemeente Charlois)  benadrukt dat contact maken altijd goed 
is, voor zowel volwassenen als ouderen. Daar komt wat uit voort. Het beleid richt zich op twee 
punten. Allereerst de houding van jongeren. En ten tweede op de vele voorzieningen in de wijk. Het 
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is belangrijk dat vanuit die plekken gewerkt wordt en dat er naartoe gewerkt wordt. Als je dat 
bewerkstelligt dan krijg je contact. Als dat betekent dat dit chillen is, dan is dat prima. Chillen draagt 
bij aan je ontwikkeling als jongere. We hebben het allemaal gedaan. Als het maar opgemerkt wordt 
en niet gelijk veroordeeld wordt als overlast. De buitenruimte is vooral voor jongeren. Daar vindt de 
ontwikkeling van jongeren plaats. Het is bijzonder dat we buitenruimtes inrichten voor jongeren en 
dat ze daar uiteindelijk niet mogen komen.  

Taylan Cicek (TOS Charlois Noord) merkt op dat wanneer jongeren toegeleid worden naar bepaalde 
pleintjes en daar dan gebruik van maken, er andere mensen zijn die klagen dat ze overlast ervaren.  

Michel de Baan (portefeuillehouder Welzijn, Huisvesting en Sociale Zaken van deelgemeente Charlois) 
meldt dat het de taak van zowel het bestuur als de ambtenarij is om het gesprek aan te gaan.  

Hans Hazenak (discussieleider) vraagt of dit een obstakel is dat door het jongerenwerk wordt 
ervaren? Hier wordt bevestigend op geantwoord. 

Mathijs van Muijen (Pvda, deelraad Charlois) vraagt of zij niet gesteund worden door de politie om 
het gesprek aan te gaan? 

Taylan Cicek (TOS Charlois Noord) geeft aan dat klagers op hun wenken bediend worden. De 
jongeren worden vaak de wijk door gejaagd. Wat is die overlast precies? Het valt vaak reuze mee. 
Het zijn vaak mensen die het niet kunnen hebben dat mensen te hard praten of dat een bal te hard 
tegen een hek aan wordt geschopt. Maar dan ligt het meer aan het hek dan aan de jongeren zelf.  

Thema-discussie 2: Accommodatie en initiatief van jongeren 

In principe financiert de deelgemeente geen accomodatiegebonden activiteiten voor 
jongeren. Jongeren worden geacht in hun eigen kracht te staan. Wanneer zij iets willen organiseren 
en daarbij ruimte nodig hebben dan kunnen zij hiervoor terecht op diverse locaties in Charlois. De 
deelgemeente ziet het als haar taak hiervoor ruimtes beschikbaar te hebben zoals wijkgebouwen ( 
Interne evaluatie, pagina 14). 

Observatie: Jongeren geven aan dat bestaande accommodaties minder toegankelijk zijn 
geworden wanneer ze er iets willen organiseren. Vooral meiden willen graag binnen activiteiten 
organiseren zoals iets met zang en dans, maar ook jongens willen binnen terecht kunnen bij slecht 
weer. 

Stelling: Het beheer van accommodaties is geschikt wanneer het ruimte geeft aan 
initiatieven van jongeren. 

Hans Hazenak (discussieleider) leidt het thema in. Het welzijnswerk is losgekoppeld van de 
accommodaties. Jongeren moeten zelf met initiatief komen, maar daar hebben ze een 
accommodaties voor nodig. Het beheer van de accommodaties is zodanig dat als jongeren een 
initiatief hebben  het lastig is om dat te faciliteren. Een tweede observaties is dat  meiden niet zo 
houden van voetballen. Zij willen meer zang en dans. Dat aanbod is bij de SKVR, maar dat is ver weg 
en duur. Het aanbod in de wijk is vooral gericht op jongens en minder op wat meiden leuk vinden. 
Daarnaast zijn de accommodaties minder toegankelijk. Worden die observaties herkend? Het gaat 
hier vooral om binnen accommodaties. 
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Mathijs van Muijen (PvdA deelraad Charlois) merkt op dat het niet alleen om de ruimte fysiek gaat, 
maar ook om de vraag of het uitnodigend is. Hij heeft gesproken met de beheerder Larenkamp en  
jongeren mogen daar ook terecht. Nu zitten er echter heel veel ouderen en jongeren voelen zich niet 
uitgenodigd, terwijl de prijs heel laag is. Jongeren ervaren het niet als gastvrij. Daar zouden ze wat 
mee moeten doen. Larenkamp is in naam bezig om dat te ontwikkelen, maar het is nog niet 
begonnen. 

Faoud Al Bouyadi (Stedelijk team jongerenwerk) geeft aan dat hij daar ook een theatershow heeft 
met een groepje jongeren. Zij komen daar makkelijk binnen. Voor andere jongeren ligt dat anders. Er 
zitten heel veel oudere mensen. Zij voelen zich niet welkom. Nu gaat dat wel veranderen.  

Mathijs van Muijen (Pvda, deelraad Charlois) denkt ook aan ruimtes als De Wereld op Zuid, de 
Larenkamp en Sporthal Asterlo. Volgens hem zit het niet in het hoofd van jongeren om daar juist 
dingen te organiseren.  

Taylan Cicek (TOS Charlois Noord) merkt op dat je daar gebonden zit aan een facilitair manager. Als je 
in de avond gebruik wil maken van Wereld op Zuid, dan heb je gelijk hoge kosten omdat de manager 
betaald moet worden. Ook bij de Asterlo speelt dit. Dit is voor jongeren moeilijk te bekostigen en het 
moet ook toegespitst zijn op sport.  

Jurrian Arnold geeft aan dat tijdens de focusgroepen naar voren kwam dat jongeren meer gewend 
waren dat activiteiten voor hun georganiseerd werden. Dat gebeurt nu niet meer. Ze moeten het zelf 
doen. Dat willen ze wel, maar ze ondervinden daarbij drempels. Het is van aanbod- naar vraaggericht 
gegaan. Jongeren zijn dat nog niet gewend.  

Wendy de Rijk (afdelingsmanager DOCK) geeft aan dat de Larenkamp vooral gericht was op ouderen 
en dat jongeren zich daar niet welkom voelen omdat ze vaak als lastig werden gezien. Jongeren 

Hans Hazenak vraagt of er ook iemand van de organisaties die in het beheer zit aanwezig is. 

Kaboul Vermijs (Cultuurscout) merkt op dat de overgang van aanbod- naar vraaggericht ook binnen 
de accommodatie ingericht moet worden. Het is moeilijk om de overgang plaats te laten vinden. 
Barpersoneel heeft moeite met jongeren, omdat er soms groepen binnenkomen waar zij geen grip 
op hebben. Andere gebruikers voelen zich dan niet veilig. Hij heeft niet het gevoel dat jongeren 
worden weggekeken door het barpersoneel. 

Volgens Dick Verhaar (TOS) is er een beeld van jongeren dat zij niet te vertrouwen zijn. Kaboul 
Vermijs (Cultuurscout) vult aan dat het barpersoneel ook niet alle ouderen vertrouwd. 

Dick Verhaar (TOS) geeft aan dat hij zich soms bij de Asterlo naar binnen moet worstelen, omdat daar 
allemaal ouderen staan. Zij worden niet weggestuurd. Maar als het een groep van drie jongeren was, 
dan zouden ze worden weggestuurd.  

Volgens Hans Hazenak (discussieleider) is het een kwestie die duidelijk vraagt om aandacht en 
verbetering. Hij vraagt of er voldoende mogelijkheden zijn om dit aan te pakken of dat dit vanuit de 
beleidsmatige kant moet gebeuren?  
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Volgens Dick Verhaar (TOS)  vraagt dit ook iets van het beheer. Bij de Wereld op Zuid ervaart hij 
dezelfde problemen. Het vergt vanuit het beheer ook een bepaalde aanpak om met jongeren om te 
gaan. Wij proberen of wij zelf iets kunnen organiseren. Bepaalde manier van beheren moet er zijn.  

Hans Hazenak (discussieleider) vraagt of TOS het ook als hun taak ziet of dat meer iets van beheer is? 
Volgens Dick Verhaar (TOS) is dat vooral een taak van het beheer. 

Volgens Taylan Cicek (TOS Charlois Noord) heeft dat ook te maken met hoe graag je iets wil voor je 
eigen doelgroep. Professionals moeten daar creatief mee omgaan als zij een oplossing willen 
bereiken. Er zijn genoeg tools. Als er vanuit het beheer meer oog is voor jongeren, dan wordt er 
vanzelf creatief vanuit gedacht.  

Michel de Baan (portefeuillehouder deelgemeente Charlois) legt de achtergrond van het beleid uit. Hij 
heeft niet zoveel zin om na te denken over de vraag hoe TOS, DOCK en het jongerenwerk hun taak 
doen. Zij mogen dat zelf bepalen, omdat zij de professionals zijn. Als blijkt dat ze daarvoor ruimte 
nodig hebben, dan moeten ze dat zelf regelen. Hiervoor financierde de deelgemeente jongerenwerk 
buiten en jongerenwerk binnen. Vooral voor ouderen zijn er veel voorzieningen. Daar kan nog een 
slag gemaakt worden om bijvoorbeeld een meidengroep bij Humanitas naar binnen te krijgen. 
Waarmee we nog steeds niet denken dat het kan waarin ouderen (voorzieningen) slag moeten 
maken of we daar toch niet veilige meidengroep bij Humanitas naar binnen kunnen krijgen. 

Dick Verhaar (TOS) erkent dat ze dat weten. Zij zitten ook in verschillende ruimtes met niet de 
moeilijkste groepen. Zij kunnen ook wel ergens binnenkomen als er een jongerenwerker bij is. 
Wanneer jongeren zelf iets organiseren dan is dat moeilijk.  

Taylan Cicek (TOS Charlois Noord)geeft aan dat het erom gaat dat het lukt als er een begeleider bij is. 
Dan is het geaccepteerd. Het is een heel ander verhaal wanneer jongeren zelf naar binnen willen. Dat 
kaarten we aan.  

Dick Verhaar (TOS) meldt dat ze bij buiten activiteiten zelden klachten krijgen. Jongeren moeten hun 
gedrag veranderen, maar ook ouderen. Daar proberen ze iets mee te doen. Ze zijn bezig met het 
kweken van begrip. Als je jongeren binnen laat, dan moet je ook accepteren dat ze niet stil in een 
hoekje gaan mens erger je nieten, fluisterend. Dat is de werkelijkheid. Eigenlijk willen ze dat. 
Iedereen mag chillen, als ze maar fluisteren. Anders veroorzaken ze overlast.  

Peter van Gelderen (directeur TOS) meldt dat ze eigenlijk niet van binnenaccomodaties zijn. Je loopt 
aan tegen hun houding. Misschien dat TOS een rol van betekenis kan spelen om met medewerkers 
van wijkcentrum en speeltuinen iets te gaan doen met communicatie. De schuldvraag ligt snel bij 
jongeren.  

Michel de Baan (portefeuillehouder deelgemeente Charlois) spreekt zelf ook jongeren aan. Hij vindt 
het altijd heel bijzonder wat hij te horen krijg. Als hij op alle verzoeken van jongeren ingaat, dan ligt 
in iedere buurt een muziekstudio en een scooter/autowerkplaats. Als je dan even doorpraat over de 
vraag hoe ze dat dan willen doen dan moet hij het regelen en dan maken zij er gebruik van. Hoe lang 
dan? Dan doe je het 3 keer en dan kom je er niet meer. Dat is dan zijn probleem. Hij weet dan ook 
niet helemaal wat hij er mee aan doet. Als hij rendement vraagt, dan wordt het lastig. 
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Taylan Cicek (TOS Charlois Noord) geeft aan dat het de rol jongerenwerkers is om rendement te 
waarborgen. 

Volgens Wendy de Rijk (afdelingsmanager DOCK) vraagt dat meer tijdsinvestering en een langere 
adem om dat initiatief te laten ontplooien. 

Hans Hazenak (discussieleider) vat samen dat vraaggericht werken dit soort vraagstukken oproept. 
Daar moet een antwoord op komen en dat vraagt creativiteit.  

Michel de Baan (portefeuillehouder deelgemeente Charlois) vertelt tegen omwonenden altijd dat als 
er ergens een veldje komt, dat het ook voorlopig blijft liggen. Het is belangrijk dat zij accepteren dat 
er gevoetbald wordt.  

Hans Hazenak (discussieleider) verschuift de discussie naar het meidenaanbod. Wordt er herkend dat 
er onvoldoende aanbod is? De observatie is dat er onvoldoende op de vraag van meiden wordt 
gereageerd. Of hij wordt niet gesignaleerd of niet gekend of opgemerkt. En als dan wordt opgemerkt, 
dan wordt hij niet gefaciliteerd. 

?? vraagt zich af waarom het wel lukt om jongens buiten te laten voetballen en waarom het niet lukt 
om die meiden binnen te laten dansen. Dat is wat zij willen.  

Dick Verhaar (TOS) geeft aan dat als zij het plein op gaan met een muziekboks dan wordt er wel door 
de meiden gedanst. Het zijn vooral meiden van 10 of 11 jaar. Dan zijn er redelijk veel meiden op het 
plein. Behoefte van oudere van meiden is anders. Zij hebben meer behoefte aan plek waar ze bij 
elkaar kunnen komen. Het is ook belangrijk of ze dat mogen of niet.  

Gülnaz Dogan (Flexus Jeugdplein) bereikt veel gezinnen met veel schulden en die geen 
mogelijkheden hebben om dat te financieren. Eenmalig iets doen is leuk, maar er is behoefte naar 
meer. Hoe faciliteer je dat? Hoe ga je die kinderen die we bereiken daar krijgen waar ze worden 
gehoord? 

Mathijs van Muijen (Pvda, deelraad Charlois) meldt dat daar het jeugdcultuurfonds voor is opgericht 
om kinderen tot €250 naar cultuur en danslessen te laten gaan. Misschien is de fysieke bereidheid 
om naar de SKVR te gaan er niet. Maar SKVR wil ook wijkgericht werken. De organisaties mogen ook 
meiden doorverwijzen of een aanvraag indienen. Gülnaz Dogan (Flexus Jeugdplein) meldt dat dit ook 
gebeurt.  

Volgens Wendy de Rijk (afdelingsmanager DOCK) komen er weinig aanvragen uit Charlois. 

Hans Hazenak (discussieleider) merkt op dat meiden minder een houding hebben om dat kenbaar te 
maken. Jurrian Arnold vult aan dat ze vooral meiden gesproken hebben via de meidenclub. Ze zijn 
daar heel erg van afhankelijk. Ze vinden het fantastisch. Daarnaast ondervinden ze drempels voor 
hun hobby’s. Dat gebeurt minder. In contrast met wat jongens doen, valt dat op. 

Dick Verhaar (TOS) geeft aan dat meiden vaak veel meer te overwinnen hebben om contact te 
krijgen. Ze hebben ook wel contact met meiden, maar die hebben vaak problemen thuis. Ze mogen ’s 
avond de deur niet uit. Die willen een heleboel, maar het lukt niet. 
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Peter van Gelderen (directeur TOS) merkt op dat het  idee van Arjan Veerman (LMC Pro Talingstraat) 
interessant is. Ze zouden aan scholen meer moeten vragen wat ze hebben. Bij TOS bestaat 40% van 
het aanbod uit meiden. Het grootste gedeelte is hiervan 12 en 13 jaar. Daarna ontstaat een terugval. 
De meiden die in de focusgroepen geïnterviewd zijn, die liggen niet zo heel erg in bereik. Behalve bij 
pauze activiteiten VO scholen. Ook scholen zouden meer verband moeten krijgen. Via  Children 
zones zijn scholen al met elkaar verbonden. Kijk naar scholen die zeggen dat willen we wel. Bevraag 
dan die scholen. Dan heb beheersmatig makkelijk op te lossen. 

?? Kinderen die op het voortgezet onderwijs zitten komen echter niet altijd uit de wijk waar de 
school staat. De vraag is  hoe je kinderen die niet bij jou op school zitten ook naar die accommodaties 
toeleid. Een ander punt dat opviel is dat bij jongens werken heel prominent naar voren kwam en bij 
meisjes het huishouden. Meisjes hebben vaker zorgtaken. Daar moet ook goed naar gekeken worden 
of we dat kunnen vangen en de kinderen ondersteunen. 

Wat Jurrian Arnold opviel is zowel meiden als jongens niet zelf uitstapje organiseren. Ze willen graag 
met een groep mensen op stap die ze minder goed kennen. Dan ontstaat er contact met een grotere 
groep. Dit staat tegenover zelf initiatief nemen en organiseren vanuit het eigen netwerk. Dat is een 
interessant inzicht. Verschillende mensen bij elkaar. 

Thema-discussie 3: Rolmodel en Gidsrol in talentontwikkeling 

Talentvolle jongeren worden ingezet als rolmodel. Eén van de terreinen waarop talentontwikkeling 
kan worden gestimuleerd is sport (Kadernota pagina 27). 

Observatie: Jongeren hebben veel behoefte om hun talenten te ontdekken en er meer uit te halen. 
Opvallend is het verschil tussen talentontwikkeling in hun vrije tijd en die op school. 

Wanneer het draait om levensloopbepalende keuzes zoals die voor een opleiding, dan heeft school 
een eigen logica. Jongeren kiezen vaak voor een richting omdat ze daar hoge cijfers voor hebben of 
omdat ze goed of juist niet konden opschieten met een bepaalde document. Ook het aanbod van 
stageplekken blijkt bepalen of leidt soms tot schooluitval. 

Stelling: Inzetten op talentontwikkeling is pas effectief als dit aansluit bij de keuzes die jongeren op 
school maken. 

Buiten de school zijn er begeleiders die de gidsrol vervullen voor kinderen. Hans Hazenak 
(discussieleider) vraagt of dit herkend wordt door de groep.  Wordt dat belangrijk gevonden en wordt 
daar voldoende aandacht aan geschonken? 

Wendy de Rijk (afdelingsmanager bij DOCK) meldt dat het grootste gedeelte van de jongeren die 
zichzelf melden rond de 20 jaar is. Zij hebben al wat keuzes uitgeprobeerd en zijn erachter gekomen 
dat dit niet helemaal de goede waren. Bij DOCK worden zij gecoacht door te ontdekken wat ze goed 
kunnen en wat ze belangrijk vinden. Zo zetten zij samen het vizier open om stappen te zetten en te 
ontdekken welke opleiding wel past. Deze jongeren hebben een beperkt netwerk en weinig 
voorbeelden. Ze zijn niet van alles op de hoogte en moeten daarbij ondersteund worden.  

Teylan Cicek (TOS Charlois Noord) mist de aandacht voor de groep zwakkere jongeren in Charlois in 
de discussie. Veel jongeren leven onder armoedegrens, hebben geen startkwalificiatie of vertonen 

Bijlage IV: verslag van de partnerbijeenkomst



11 
 

crimineel gedrag. Zij hebben ouders die geen voorbeeld zijn. Ook zijn er veel MOE-landers in deze 
regio. Daarmee ontstaat probleem, maar dat wordt hier niet benoemd. Ze leven in een geïsoleerde 
groep. Ze komen bijna nooit over de brug en hebben geen financiële mobiliteit. De groep is niet in 
beeld. Stel dat je die groep signaleert? Ze zijn gevoelig voor coaching en erkenning. Ze hebben 
problemen met trajecten omdat ze die niet afmaken. Ze bieden zich als gratis stagiair aan, maar 
komen niet aan de bak. Dat is niet goed voor hun motivatie. Het is moeilijk om verbindingen te slaan. 
Tot op een bepaalde hoogte zijn de jongeren geschoold, maar ze nemen niet die stap tot de 
arbeidsmarkt. Dat is de belangrijkste vorm van participatie. Initiatief moet georganiseerd worden in 
de vorm van een proces zodat ze er echt mee aan de gang kunnen gaan.  

Hans Hazenak (discussieleider) vraag wie die rol op zich zou moeten nemen? 

Teylan Cicek (TOS Charlois Noord)  geeft aan dat je eerst iets recreatiefs kan doen om binding te 
creëren, maar dat je daar ook educatie aan moet koppelen. Uiteindelijk moeten ze uit de 
slachtofferrol. Daar duiken ze snel in, maar dat komt omdat ze niet de juiste voorbeelden om zich 
heen hebben.  Je moet zeggen dat je snapt waar ze vandaan komen, maar ook zeggen dat je in hen 
gelooft en hen vertrouwt. Soms hebben ze ook een dikke schop onder de kont nodig. De begeleiding 
moet veel procesmatiger en intensiever. Als TOS zou je ook met 100 jongeren intensief aan de slag 
kunnen gaan. Door eerst 0-meting te doen en tijdens proces jongeren in de gaten houden en dan 
kijken waar ze komen. Natuurlijk is dat niet altijd makkelijk te meten. Dat wordt hier niet erg 
besproken. Juist die kansarme groep die is in Charlois procentueel groter. 

Gülnaz Dogan (Flexus Jeugdplein) signaleert veel jongeren met heel veel maatschappelijke 
problemen. Het gaat er vooral om hoe we jongeren kunnen inzetten om die kansarme groep te 
motiveren. Dat kan op groepsniveau, maar ook individueel. Als we de slachtofferrol met elkaar 
overnemen, dan komen we er niet. Zij ziet dat een groot deel van de jongeren naar de moskee gaat. 
Wat wordt er vanuit het moskeebestuur ondernomen om jongeren te inspireren en motiveren? Daar 
is onvoldoende zicht op. Ze worden daar wel in een groep bij elkaar gebracht en passief gemaakt.  

Hans Hazenak (discussieleider) contstateert dat er voor de groep met echte problemen weinig 
aandacht is. 

Allan Pinheiro (medewerker Veldacademie) ziet dat  TOS heeft blijkbaar wel contacten heeft met 
deze jongeren. TOS kan fungeren als tussenpersoon en bemiddelen. 

Mathijs van Muijen (Pvda, deelraad Charlois) ziet een rol voor maatjes of mentorprojecten. 
Professionals die jongeren begeleiden. Zelf heeft hij in de deelraad een voorstel gedaan om jongeren 
werkgevers te laten ontmoeten aan de hand van sport. Op een laagdrempelig manier kunnen zij zo 
voorbeeld zijn. Het is belangrijk dat zij een ontmoeting organiseren. Het Probleem is dat jongeren 
vaak een te grote afstand ervaren tot mensen met een baan. Daar is TOS met aan de slag te slaan, 
maar dat is nog niet helemaal gelukt. 

Wendy de Rijk (afdelingsmanager DOCK) geeft aan dat zij een groot deel wel in beeld hebben. Het 
vraagt echter veel investeringen om jongeren te leiden tot arbied. Zelf is zij erg zoekende om 
verbintenis te leggen met werkgevers. Je moet ze wat aanbieden om hen daar extra in te begeleiden. 
Ze zoekt naar meer initiatieven. Daar ziet zij obstakels in. Zij heeft de doelgroep wel in beeld.  
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Hans Hazenak (discussieleider)  vraagt of ze die obstakels uit eigen kracht kan oplossen of dat ze hier 
hulp bij de deelgemeente bij nodig heeft. Wendy de Rijk (afdelingsmanager DOCK) zou het knap 
vinden als de deelgemeente de jeugdwerkloosheid kan oplossen. Ze is daarover in gesprek. 

Gülnaz Dogan (Flexus Jeugdplein) geeft aan dat werkgevers wel risico’s willen nemen, maar daar 
moet goede begeleiding op zitten. Als zij door de gemeente maar 6 maanden beperkte 
betrokkenheid krijgen, dan wordt het lastig. Dan heb je je wel toegewijd maar de gemeente zegt we 
moeten zoveel trajecten aangaan. 

Wendy de Rijk (afdelingsmanager DOCK) geeft aan dat zij daar nu bezig zijn om met studenten een 
stukje nazorg opzetten. Met name bij coachingstrajecten waarbij jongeren worden toegeleid naar 
school en werk. Vasthouden is ook een kunst. Dat je daar een student aan koppelt die de jongere op 
langere termijn gaat volgen. Om de doelen die je bereikt wat langer te vasthouden. Met hogeschool 
studenten. 

Hans Hazenak (discussieleider)  vraagt of de onderzoekers dit zijn tegengekomen. Jurrian Arnold 
meldt dat het specifiek toeleiden naar werk niet aan bod is gekomen. Hij heeft wel gesignaleerd dat 
sporten werkt. Jongens trekken andere jongens mee. Vrije tijd en school is anders op het gebied van 
talentontwikkeling. In de focusgroepen zijn de meeste gesproken jongeren laag opgeleid. Veel 
jongeren zitten op het praktijkonderwijs. Hoe lager opgeleid, hoe minder overeenkomt wat 
belangstelling en interesse is en wat ze in hun opleiding doen. 

Peter van Gelderen (directeur TOS) ziet daarbij toch een zekere correlatie. Het Verweij Jonkerinstituut 
heeft bijbaners onderzocht op het effecten voor de buurt en voor jongeren zelf. Het blijkt dat 
bijbaners meer ervaring hebben, hun zelfbeeld bijstellen en op school ook beter presteren. Ze zijn 
meer gemotiveerd om school af te maken. In die zin zit er wel weer correlatie. Hij snapt de stelling 
wel. Talent op school is anders dan talent in de wijk. Jongeren die zelf actief zijn dat doet iets met 
hen, waardoor ze ook beter in hun vel op school zitten. Op het moment dat aan je talenten werkt, 
dan heb je meer eigenwaarde en presteer je beter op andere projecten. Toen we net begonnen met 
TOS toen vroegen alle scholen: wat doe je met die kinderen, ze komen met veel meer rust de klas in? 
Door te participeren op pleinen, konden ze hun ei kwijt. Dat gaf rust in de klas. 

Hans Hazenak (discussieleider)  geeft aan dat in de nota staat dat het met 90% van de jeugd goed 
gaat. Met 1100 gaat het wat minder en die zou je bijna allemaal persoonlijk moeten kennen om daar 
op adequate manier mee om te gaan. Daar ligt wel een punt van aandacht die in de observatie niet 
zo sterk naar voren is gekomen.  Charlois blijft en jongeren ook. Zo blijft er een groep met vragen en 
noden. Hij bedankt iedereen nogmaals. 
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