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Voorwoord
Voor u ligt mijn afstudeerscriptie die ik heb geschreven ter afronding van de bacheloropleiding
Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool Groningen. Het betreft een onderzoek naar het
verhogen van de populariteit van het Jongerencentrum Oosterparkwijk (JOP).
Ik heb dit onderzoek met ontzettend veel plezier uitgevoerd en wil dan ook het JOP bedanken voor
deze mogelijkheid. Het was leerzaam om als student uit mijn bubbel te treden en te zien wat er
speelt in de stad Groningen. Als student krijg je weinig mee van wat er in de verschillende wijken van
Groningen speelt. Dit onderzoek heeft mijn ogen geopend en laten zien uit hoeveel meer Groningen
bestaat. Ik raad dan ook iedere student aan om eens een kijkje te nemen buiten de studentenbubbel
waar wij ons in bevinden.
Van september tot en met februari heb ik mij ingezet als ambassadeur van WIJS. Ik wil WIJS
bedanken voor de mogelijkheid dit afstudeeronderzoek uit te voeren voor het JOP. Projectteam en
mede ambassadeurs, bedankt voor het meedenken en bedankt voor een geweldige tijd bij WIJS.
Daarnaast wil ik specifiek Lolkje Hoekstra bedanken voor het vertrouwen in mij en de prettige
samenwerking. Als mijn contactpersoon binnen het JOP stond je altijd overal voor open en liet je me
vrij in mogelijkheden voor het onderzoek. Ik heb me een half jaar erg betrokken gevoeld bij het JOP
en wens jullie dan ook veel succes in te toekomst. Ook spreek ik graag mijn dank uit naar Roberto
Elmont, mijn afstudeerbegeleider. Ik heb veel steun aan u gehad en wil u bedanken voor uw
aandachtigheid en kritische blik op het onderzoek.
Als volgt wil ik de Coöperatieve wijkraad van de Oosterparkwijk bedanken voor het willen
verspreiden van de vragenlijst. Ook wil ik alle respondenten die hebben meegewerkt aan het
onderzoek bedanken. Zonder hun medewerking was het niet mogelijk dit onderzoek te voltooien.
Tot slot gingen de afgelopen maanden niet altijd over rozengeur en maneschijn. Ik wil dan ook mijn
ouders, zusjes en vrienden bedanken voor het sparren, stoom afblazen en uitspreken van
vertrouwen. Jullie zijn niet alleen een motiverende factor geweest, maar ook de steun die ik heb
ervaren tijdens het afgelopen half jaar was onmisbaar.
Veel plezier met het lezen van dit afstudeeronderzoek!
Céline van der Kooi

Groningen, 18 maart 2019
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Samenvatting
Het Jongerencentrum OosterParkwijk (JOP) is een jongerencentrum in de Oosterparkwijk van
Groningen. De afgelopen jaren is een enorme terugloop van het aantal jongeren dat naar het JOP
komt geconstateerd en functioneert het JOP niet meer zoals bedoeld. Het is een onderwerp dat erg
leeft onder bewoners van de Oosterparkwijk.
In opdracht van het JOP is een onderzoek uitgevoerd om de populariteit van het jongerencentrum te
verhogen. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: “Welke aanpassingen zijn nodig om ervoor te
zorgen dat het Jongerencentrum OosterParkwijk weer aantrekkelijk wordt om naar toe te gaan voor
de doelgroep jongeren van tussen de 8 tot 16 jaar?" De deelvragen gaan in op (1) welke factoren
jongeren ervan weerhouden om naar het JOP te komen, (2) welk toekomst perspectief het JOP voor
ogen heeft als organisatie, (3) welke veranderingen noodzakelijk zijn in de organisatiestructuur van
het JOP, (4) wat de mening is van bewoners van de Oosterparkwijk omtrent het JOP, (5) welke
aanpassingen er gedaan moeten worden in de publiciteit van het JOP en (6) welke strategieën
andere jongerencentra hanteren.
Dit onderzoek betreft een kwalitatief onderzoek, waarbij twee onderzoeksstrategieën naast elkaar
zijn uitgevoerd. Deelvraag 1, 2, 3, en 5 zijn beantwoord door middel van interviews met het team van
het JOP en medewerkers van het WIJ-team Oosterparkwijk. Deelvraag 4 is beantwoord aan de hand
van een vragenlijst die is uitgezet onder bewoners van de Oosterparkwijk met een kleine aanvulling
vanuit de interviews met het team van het JOP en medewerkers van het WIJ-team Oosterparkwijk.
Deelvraag 6 is beantwoord vanuit interviews met een jongerencentrum in de provincie Groningen en
een interview met een jongerencentrum in de stad Groningen. De verkregen data van de interviews
zijn verwerkt in het programma Atlas t.i. en de verkregen data van de vragenlijsten in Excel.
Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat er verschillende aanpassingen noodzakelijk zijn.
Wat betreft het weerhouden van jongeren zijn er factoren waar simpelweg geen grip op te krijgen
valt, maar ook factoren waar het JOP op kan inspelen. Qua toekomstperspectief komen punten als
betrokkenheid van de jeugd, actief benaderen van jongeren, investeren in professionalisering en
communicatie en het hanteren van een eenduidige visie naar voren. De derde deelvraag laat zien dat
er een stijgende lijn is geweest in het afgelopen jaar, maar er punten ter verbetering zijn in de
samenwerking met elkaar en met andere partijen. Jongerenwerk op de werkvloer wordt gemist, er is
vraag naar training van medewerkers en het JOP moet eerst investeren in de organisatie op zichzelf.
Een samenwerking met het WIJ-team is een vereiste. Bewoners van de Oosterparkwijk zijn van
mening dat er absoluut een jongerencentrum moet zijn in de wijk, maar geven aan dat er bij het JOP
veel sprake is van vervuiling, er een onveilige sfeer hangt, dat er weinig activiteiten zijn voor
jongeren, het pand er verwaarloosd uitziet en er weinig toezicht en begeleiding is. De naam staat
negatief bekend en er heerst een associatie tussen drank en drugs en het JOP. Daarnaast is een
nieuwe aanpak in de publiciteit wenselijk, door nieuwe social mediakanalen in te zetten en hierin te
professionaliseren. Ook een actieve benadering van jongeren is wenselijk en een samenwerking met
scholen kan de publiciteit ten goede komen. De laatste deelvraag laat zien dat andere
jongerencentra zich beide richten op talentontwikkeling, jongeren overal in betrokken worden,
jongeren actief opgezocht worden in de wijk of bij scholen en er een activiteitengroep is waar
jongeren in deelnemen.
De aanbevelingen zijn om te professionaliseren als organisatie, het toekomstperspectief van het JOP
in kaart te brengen, een samenwerking aan te gaan met het WIJ-team, te investeren in het pand, te
verbeteren in de promotie van het JOP en alles vanaf nu in samenspraak met de jongeren te doen.
Naast deze zes aanbevelingen zijn er meer uitgebreide en specifieke adviezen opgesteld.
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Abstract
Jongerencentrum OosterParkwijk (JOP) is a youth center in Groningen’s Oosterparkwijk. The number
of young people visiting JOP decreased significantly over the past few years and the center no longer
functions as meant. It is an issue that residents of Oosterparkwijk feel extremely strongly about.
Research was conducted on behalf of JOP to increase popularity of the youth center. The central
research question is: ‘’Which adjustments are necessary to ensure that JOP becomes attractive again
for the target group of young people between the ages of 8 and 16?’’ The central research question
is divided into sub-questions to acquire an answer to the central research question. The sub
questions are: 1. Which factors prevent young people from going to JOP? 2. What future perspective
does JOP have in mind as an organization? 3. Which changes are necessary in the organizational
structure of JOP? 4. What are the opinions of residents about JOP. 5. Which changes in publicity of
JOP must be made? 6. Which strategies are used by other youth centers?
The research is qualitative research, in which two research strategies were carried out alongside
each other. Sub-question 1, 2, 3 and 5 were answered by means of interviews with the JOP team,
employees of the WIJ-team Oosterparkwijk. Sub-question 4 was answered by means of a
questionnaire that was sent to residents of Oosterparkwijk, with a small addition of interviews which
were conducted with the JOP team and employees of the WIJ-team Oosterparkwijk. Sub-question 6
was answered through interviews with a youth center in the province of Groningen and interviews
with a youth center in the city of Groningen. The results of the interviews were analyzed through
Atlas.ti and the data from the questionnaires in Excel.
From the results it can be concluded that various adjustments are required. Regarding the restraint
of young people, there are several factors that cannot be influenced, but there are also factors JOP
can respond to. In terms of future perspective, there are several focus points, such as involvement of
young people, active approach of young people, invest in professionalization and communication and
apply a clear vision that will come forward. The third sub-question shows that there has been an
upward trend in the past year, but there are points for improvement in cooperation with each other
and with other parties. Youth workers in the work environment are missing, there is a demand for
employee training and the youth center must first invest in the organization itself. Collaboration with
the WIJ-team is required. Residents of Oosterparkwijk share the opinion that there should be a youth
center in the neighborhood, but indicate that there is pollution at JOP, there is an unsafe
atmosphere, there are little activities for young people, the property looks neglected and there is
little supervision and guidance. The name JOP is known negatively and there is an association
between alcohol and drugs and the youth center. In addition, there must be a new approach in
publicity, by using new social media channels and professionalize them. An active approach to young
people is also desirable and collaboration with schools can improve publicity. The last sub-question
shows that other youth centers both focus on talent development, young people are involved in
everything, young people are actively visited in the neighborhood or at school and there is an activity
committee in which young people participate.
The recommendations to JOP are to professionalize as an organization. JOP should map out future
perspective of the youth center and start to collaborate with the WIJ-team. Furthermore, JOP should
invest in the building and improve promotional activities of JOP. Lastly, everything should be done in
consultation with the young people. In addition to these six recommendations, more extensive and
specific advice will be provided.
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1. Introductie
1.1 Inleiding
Het JOP is het jongerencentrum in de Oosterparkwijk in Groningen. In 1970 werd het JOP opgericht
door middel van een discoavond die gehouden werd bij de V.V. Oosterparkers. Na de oprichting
werd in 1975 een eigen clubhuis gebouwd en in 1976 werd het Stichting JOP, zoals het nog steeds
genoemd wordt (het JOP,2018). Eind 1980 werd het JOP verwoest door een brand. Vrijwilligers en
Joppers, zoals de bezoekers van het JOP genoemd worden, hebben gezamenlijk hun handen
ineengeslagen en het JOP opnieuw gebouwd tot hoe het JOP nu is.
Het JOP kent een team dat bestaat uit verschillende groepen. Ten eerste het bestuur. Het bestuur
bestaat uit vijf personen en kent de volgende functies: voorzitter, secretaris, penningmeester en
tweemaal algemeen bestuurslid. Het bestuur vergadert eens in de maand en fungeert daarnaast als
toezichthouder. Het beheer van het gebouw wordt ingehuurd bij WerkPro. Werkpro werkt op de
snede van welzijn en zorg en zet zich in voor een samenleving waarin iedereen meedoet en ieders
talent wordt benut (Werkpro, 2019). Het beheer bestaat uit een leidinggevende, een beheerster en
een assistent-beheerster. De leidinggevende binnen het JOP is verantwoordelijk voor het beheer van
het gebouw en de aansturing van het personeel. Buiten het JOP is de leidinggevende beheerster van
nog drie andere gebouwen. Naast de leidinggevende heb je een beheerster en een assistentbeheerster. Zij zijn verantwoordelijk voor de facilitaire dienstverlening, zoals planning, vergaderingen
en dagelijkse aansturing van vrijwilligers en stagiaires. Er zijn twee vrijwilligers binnen het JOP, die bij
het JOP terecht zijn gekomen via een participatiebaan vanuit Werkpro. Tot slot zijn er drie stagiaires,
die ondersteunen en bijdragen aan de dagelijkse werkzaamheden. In het verleden had het JOP een
samenwerking met het WIJ-team Oosterparkwijk. Het WIJ-team is een initiatief vanuit de Gemeente
Groningen. Wijkbewoners kunnen bij het WIJ-team terecht voor ondersteuning en ontmoeting (WIJ
Groningen, 2019). Het WIJ-team kent een tak van jongerenwerkers, welke gebonden waren aan het
JOP. Wegens omstandigheden is meer dan drie jaar geleden deze samenwerking verbroken en zijn de
jongerenwerkers van het WIJ-team niet meer werkzaam binnen het JOP.
In 2015 werd het JOP in de Gezinsbode als volgt omschreven door een 84-jarige man die al zijn hele
leven in de Oosterparkwijk woont: “Een van de jongerenorganisaties in de wijk is Jeugdcentrum
OosterParkwijk (JOP). In het begin organiseerde JOP voornamelijk disco’s bij Oosterparkers.
Tegenwoordig heeft JOP als doel het stimuleren en begeleiden van activiteiten voor en door
multiculturele jongeren uit de Oosterparkwijk. De jeugd kan op deze manier kennis en vaardigheden
opdoen. Eind 1980 bleek hoe erg het JOP gewaardeerd werd. Toen een brand het gebouw verwoestte,
stonden er 93 vrijwilligers klaar om een nieuw gebouw te bouwen. Die aantrekkingskracht is niet
anders geworden, ook bij de huidige jeugd” (Groninger Gezinsbode, 2015).
Echter is dit niet meer de omschrijving die gegeven kan worden voor het JOP in haar huidige situatie.
Op dit moment is er sprake van veel vandalisme en een laag bezoekersaantal. De afgelopen jaren is
een enorme terugloop van het aantal jongeren dat naar het JOP komt geconstateerd en functioneert
het JOP niet meer zoals bedoeld. Dit is de reden dat de leidinggevende van het JOP contact heeft
gezocht met WIJS (Wijk Inzet door Jongeren en Studenten). WIJS geeft Groningse studenten de
mogelijkheid zich op een inhoudelijke manier maatschappelijk te ontwikkelen door hun kennis te
laten inzetten voor de stad Groningen en haar inwoners. Dit sluit goed aan bij de vraag vanuit het
JOP. Het onderzoek gepresenteerd in deze scriptie wordt dan ook uitgevoerd vanuit WIJS.
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1.2 Aanleiding en context
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het JOP, vanuit WIJS. Waar het JOP vroeger een
ontzettend populair jongerencentrum was, komen er nu weinig bezoekers en komt het
bestaansrecht van het JOP in gevaar. De leidinggevende van het JOP wil het JOP graag een nieuw
leven in blazen met als doel een succesvol jongerencentrum. Het JOP moet weer aantrekkelijk
worden voor de jeugd, zodat zij ook zelf gaan participeren binnen het JOP. Het JOP wil veranderen
maar er zijn op dit moment geen richtlijnen voor verandering. De factoren voor het wegblijven van
de jeugd dienen in kaart gebracht te worden. Daarom is er onderzoek gedaan naar hoe het
jongerencentrum weer aantrekkelijk gemaakt kan worden voor de jeugd en zijn de verworven
uitkomsten gepresenteerd middels een advies voor het JOP.
Op dit moment is er sprake van een vaste groep bezoekers bij het JOP van ongeveer tien jongeren.
Echter wonen in de Oosterparkwijk 12120 personen, waarvan 1315 jongeren van tussen de 0 – 15
jaar (Alle cijfers, 2018). Deze demografisch gunstige statistieken maken het voor het JOP
aantrekkelijk om te kijken naar mogelijkheden om weer populair te worden als jongerencentrum.
Een eerste stap hierin zou het verdubbelen van het bezoekersaantal zijn.
Dit vraagstuk is interessant voor een Toegepast Psycholoog aangezien er een gedragsverandering
plaats moet vinden bij de jongeren van de Oosterparkwijk en bij alle betrokkenen van het JOP. Wat
speelt er in de wijk, welke factoren spelen een rol, wat is het belang van een jongerencentrum, wat
wil je als jongerencentrum bereiken? Dit zijn vragen die meespelen in het proces om jongeren te
bewegen en actief te laten participeren in een jongerencentrum.

1.3 Relevantie
Het feit dat het JOP niet meer bezocht wordt door jongeren leeft heel erg in de Oosterparkwijk.
Wijkbewoners voelen zich aangetrokken tot het onderwerp en zijn bereid hun handen voor het JOP
in het vuur te steken. Gedurende de afgelopen weken is een groep bewoners van de Oosterparkwijk
in opstand gekomen omdat zij van mening zijn dat het jongerencentrum weer van de jeugd moet
zijn. Door deze groep is een actie gestart binnen een Facebookgroep genaamd ‘JOP is flop’. De groep
is van mening dat jongeren zich niet welkom voelen of niet terecht kunnen bij het JOP, omdat er
alleen activiteiten voor volwassenen georganiseerd worden in plaats van voor de jeugd. Zij vinden
dat de focus volledig op de doelgroep jongeren gericht moet worden. De groep heeft
handtekeningen verzameld om te laten zien dat er iets moet veranderen binnen het JOP. Het is een
actueel onderwerp binnen de Oosterparkwijk en verschillende partijen hebben belang bij de
resultaten van het onderzoek. Met verschillende partijen worden in dit geval het JOP, de
wijkbewoners, de jongeren en de Coöperatieve wijkraad bedoeld, wat in het volgende hoofdstuk
wordt toegelicht.
Het onderzoek is relevant voor de jongeren in de Oosterparkwijk, voor nu en in de toekomst, zodat
zij een plek hebben om samen te komen en zichzelf te ontwikkelen. De Oosterparkwijk kent
verschillende organisaties zoals Oosterlicht en de speeltuinvereniging, maar geen waar de jeugd zelf
invloed kan uitoefenen en hun eigen identiteit aan kunnen ontleden. Dit kan gerealiseerd worden
wanneer het JOP zijn bestaansrecht behoudt. Hierdoor kan de jeugd vaker en meer geregeld naar het
JOP komen en daar uiteindelijk zelf gaan participeren. Het JOP wil dat het jongerencentrum weer
echt van de jeugd wordt, dus voor en door de jeugd, zoals dat vroeger het geval was.
De onderzoeker stelt dat een jongerencentrum in een wijk van toegevoegde waarde kan zijn om een
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van jongeren. De wijk waarin een jongere opgroeit is van
invloed op de ontwikkeling van de jongere en kan fungeren als maatschappelijk middenveld: de
pedagogische civil society. Zo stelt de Winter (2011) dat opvoeding te vaak wordt gezien als een taak
van alleen de ouders, terwijl het ook een taak is van andere volwassenen in de leefomgeving van een
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kind, zoals bijvoorbeeld in een buurtcentrum of op scholen. Dit wordt de pedagogische civil society
genoemd: een burgermaatschappij waarin meerdere volwassenen verantwoordelijk zijn voor
opvoeding van kinderen. ‘It takes a village to raise a child’, oftewel, de sociale omgeving is van belang
voor het opgroeien van kinderen (Nederland Jeugd Instituut, 2010). Het onderzoek is van waarde om
de jongeren een plek te bieden om samen te komen in hun directe omgeving en het hangen op
straat te voorkomen onder toezicht van volwassenen.

1.4 De Oosterparkwijk
De Oosterparkwijk heeft niet alleen bekend gestaan als probleemwijk in Groningen, zelfs in heel
Nederland was dit een bekende stempel. Eind 1997 ontstonden de Oosterparkrellen en in 2005 is
een aflevering gewijd aan de Oosterparkwijk in het programma Probleemwijken van SBS6.
Uit onderzoek onder bewoners van de Oosterparkwijk naar de fysieke woonomgeving blijkt dat de
beoordeling van verloedering en ouderhoud van de openbare ruimte onder het stedelijk gemiddelde
scoort. Wijkvoorzieningen voor jongeren en de winkelvoorzieningen worden wel positief
gewaardeerd (Onderzoek en statistiek Groningen, 2018).
De sociaaleconomische positie van de wijkbewoners vormt een aandachtspunt. De wijk kent een
relatief hoog percentage werklozen, cliënten van de schuldhulpverlening en kansarme kinderen.
Daarnaast wordt meer dan gemiddeld gebruik gemaakt van WMO-voorzieningen. Van alle
minderjarigen groeit 16,9% op in een bijstandsgezin. Onder de bewoners is 3,8% bekend bij de
schuldhulpverlening. In figuur 1 en 2 hieronder valt te zien hoe zich dat verhoudt tot andere wijken in
Groningen, waarbij de rode staaf de Oosterparkwijk weergeeft (Onderzoek en statistiek Groningen,
2018).

Figuur 1: percentage kansarme kinderen Oosterparkwijk

Figuur 2: percentage schuldhulpverlening Oosterparkwijk

Ondanks dat de Gemeente de afgelopen zes jaar een positieve ontwikkeling heeft gezien in de
Oosterparkwijk blijven zorg en aandacht toch geboden, vooral wat betreft de sociaaleconomische
status (werk en inkomen/schuldhulpverlening en werkloosheid) en jeugd en onderwijs (kansarme
kinderen, opvoedingsklimaat). In de Oosterparkwijk zie je de meeste armoede- en
opvoedingsproblemen van de stad (Gemeente Groningen, 2018). Positieve ontwikkelingen zijn
zichtbaar in de beoordeling van de fysieke woonomgeving (met uitzondering van het beheer van de
openbare ruimte) en de sociale leefomgeving. Ook op sociaaleconomisch vlak zijn er verbeteringen
zichtbaar, met uitzondering van het aantal bewoners in een schuldhulpverleningstraject.
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1.5 Literatuur
Jongerenwerk
In Nederland wordt in toenemende mate gesproken van een straatcultuur. Het begrip straatcultuur
verwijst naar een stedelijke groepscultuur van ‘straatjongens’. Dit zijn jongeren die in een
achterstandsbuurt wonen en veel vrije tijd met elkaar doorbrengen in openbare ruimte, zoals op de
hoek van de straat, op een pleintje of in een buurthuis (Jong, 2010). Jongerenwerkers kunnen door
actieve inzet binnen een wijk helpen voorkomen dat met name kwetsbare jongeren de aansluiting bij
de samenleving verliezen. Voor de samenleving is het van belang dat er bruggen worden geslagen
tussen burgercultuur en straatcultuur, zodat jongeren uit de straatcultuur gehaald worden en naar
de burgercultuur worden begeleid (De Winter, Valkestijn & Metz, 2015).
Jongerenwerkers begeleiden jongeren naar volwassenheid en actief burgerschap. Ze hebben een
unieke pedagogische functie (Nederlands Jeugd Instituut, 2015). Het jongerenwerk is meer dan het
vrijblijvend aanbieden van activiteiten aan jongeren of het beperken van overlast in de buurt.
Jongerenwerk vult een ‘pedagogisch gat’ bij jongeren die tussen gezin, school en arbeidsmarkt in
vallen (Ketner, 2011). In de afgelopen jaren is sprake van een verschuiving van de visie op de
pedagogische doelen van het jongerenwerk. Eind jaren tachtig was sprake van een activerende rol,
maar vanaf de jaren negentig wordt een steeds meer opvoedende en corrigerende rol verwacht. Het
wordt ook wel omschreven als de roep om pedagogisering.
Jongerenwerk (in bijvoorbeeld een jongerencentrum) stimuleert actieve participatie van jongeren bij
activiteiten voor jongeren of volwassenen in hun wijk. Zo leren jongeren al doende hoe en wat ze
kunnen bijdragen aan hun wijk, dorp of stad. Hierbij betrekken ze andere jongeren, volwassen
buurtbewoners en bedrijven. Het ervaren van succes is een belangrijke factor en draagt bij aan hun
toekomstperspectief. Hierdoor worden ze gestimuleerd om gemotiveerd op school te blijven
meedoen en kan schoolverzuim worden voorkomen (Valkestijn, Bakker, Hilverdink & Metz (2015).
Jongerenparticipatie
Jongerenparticipatie is een begrip wat je tegenwoordig vaak voorbij ziet komen. Het is een
verzamelnaam voor alle situaties waarin jongeren actief betrokken raken bij de maatschappij om hen
heen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen doordat jongeren inspraak krijgen bij politieke besluitvorming
(politieke participatie) of wanneer bijvoorbeeld een buurthuis jongeren betrekt bij de uitvoering van
activiteiten (maatschappelijke participatie). De actieve betrokkenheid bij voorzieningen in de directe
omgeving van kinderen en jongeren is één van de vormen van jongerenparticipatie.
Maatschappelijke participatie richt zich vooral op de eigen inbreng van jongeren bij voorzieningen in
hun directe leefomgeving. Een voorbeeld hiervan is de actieve betrokkenheid van jeugd bij planning,
uitvoering en/of beheer van jeugdvoorzieningen zoals ontmoetingsplekken (De Savornin Lohman,
1998).
Succesverhaal ander jongerencentrum
In Zwolle zit het jongerencentrum Level Z, onder het motto: door jongeren, voor jongeren. Het
jongerencentrum streeft naar 100% jongerenparticipatie en wil jongeren in staat stellen sociaalmaatschappelijke competenties aan te leren, zoals het dragen van verantwoordelijkheid,
samenwerken en communiceren (Nederlands Jeugd Instituut, z.d.). Jongeren leren het meest door te
doen of te ervaren en worden door leeftijdsgenoten het meest beïnvloed, wat het jongerencentrum
als uitgangspunt gebruikt. Binnen het centrum Level Z wordt gebruik gemaakt van de inzet van
werkgroepen, die de afgelopen jaren zijn ontstaan op basis van gelijke doelen, interesses of wensen
en behoeften van jongeren. De enige regels waar de werkgroepen rekening mee moeten houden zijn
de huisregels. Voorbeelden van werkgroepen die gegeven worden zijn: barwerkgroep,
programmeringswerkgroep en dj-werkgroep. Het idee bij de aanpak van het jongerencentrum is dat
de jongeren zelf de touwtjes in handen hebben. Jongeren met vaste verantwoordelijkheden worden
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dan ook vrijwilligers genoemd. Maar ook jongeren die geen vrijwilliger zijn kunnen altijd meehelpen,
meedenken en meebeslissen. Totaal participeren ongeveer 150 jongeren als vaste bezoeker. Dat een
jongerencentrum nog van deze tijd is blijkt uit dit voorbeeld.
Hoe bereik je jongeren?
Jongeren zijn een complexe doelgroep, doordat ze zo van elkaar kunnen verschillen. Jongens
verschillen van meisjes en jongeren uit bepaalde leeftijdscategorieën verschillen van elkaar. Ook zijn
jongeren gevoelig voor trends en zeer goed met nieuwe technieken zoals een smartphone of laptop.
Kickstart (2017) deed een onderzoek naar hoe je jongeren kan betrekken bij een organisatie. Hier
kwamen de volgende vijf tips uit naar voren voor het bereiken van jongeren:
1. Spreek dezelfde taal: jongeren aanspreken met de taal die zij gebruiken.
2. Organiseer activiteiten voor én door jongeren: activiteiten moeten gericht zijn op jongeren.
3. Gebruik social media: Instagram en vlogs zijn vooral populair onder jongeren van 16 jaar en
jonger.
4. Zorg voor een up-to-date website: laat zien dat je bij de tijd bent, gebruik pakkende teksten.
5. Houd rekening met de behoefte van jonge vrijwilligers: om aandacht te trekken van jongeren
moet je inspelen op hun behoeften.
Veel jongeren zijn tegenwoordig verslaafd aan social media. Van de jongeren tussen 12-18 jaar heeft
98,6% via een smartphone toegang tot het internet, waarvan 95% dagelijks daadwerkelijk internet
gebruikt (CBS, 2018). Social media zijn bijna onmisbaar geworden binnen de huidige maatschappij.
Als jongerenorganisatie dien je via de juiste kanalen jongeren te bereiken en te prikkelen. Uit het
Nationale Social Media Onderzoek (2018) blijkt dat WhatsApp in Nederland het meest populair is
onder jongeren, gevolgd door Instagram, Snapchat en Youtube. Ook Facebook blijft populair.
Inspelen op deze trends om jongeren te bereiken is van belang.
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1.5 Doel- en probleemstelling
1.5.1 Probleemstelling
Het JOP wil een populair jongerencentrum zijn waar de jeugd uiteindelijk zelf gaat participeren.
Echter komen op dit moment weinig bezoekers naar het JOP en is er sprake van vandalisme. Het JOP
is in een slop geraakt.

1.5.2 Doelstelling

Het doel van dit kwalitatieve onderzoek is inzicht krijgen in de factoren die kunnen bijdragen aan het
verhogen van het bezoekersaantal naar minimaal 60 unieke bezoekers per week.
Wat de oorzaak is van het wegblijven van jongeren wordt hierin meegenomen. Ook is het van belang
dat de huidige situatie in kaart wordt gebracht en dat de manier waarop medewerkers over bepaalde
aspecten denken wordt meegenomen. Wanneer dit inzichtelijk is kunnen concrete adviezen gegeven
worden over welke aanpassingen noodzakelijk zijn. De aanbevelingen van dit onderzoek kunnen
vervolgens worden geïmplementeerd binnen het JOP om een stap in de richting van succes te
realiseren.

1.5.3 Onderzoeksvraag

“Welke aanpassingen zijn nodig om ervoor te zorgen dat het Jongerencentrum OosterParkwijk weer
aantrekkelijk wordt om naar toe te gaan voor de doelgroep jongeren van tussen de 8 tot 16 jaar?"

1.5.4 Deelvragen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Welke factoren weerhouden jongeren ervan om naar het JOP te komen?
Welk toekomstperspectief heeft het JOP voor ogen als organisatie?
Welke veranderingen zijn noodzakelijk in de organisatiestructuur van het JOP?
Wat is de mening van de bewoners van de Oosterparkwijk omtrent het JOP?
Welke aanpassingen moeten er gedaan worden in de publiciteit van het JOP?
Welke strategieën hanteren andere jongerencentra uit de stad en de provincie?

1.6 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de methode van het onderzoek omschreven. Hoofdstuk 3 geeft het verloop en
de verkregen resultaten van het onderzoek weer aan de hand van de deelvragen. Hoofdstuk 4
betreft de conclusie van het onderzoek en hoofdstuk 5 de discussie. Vervolgens wordt in hoofdstuk 6
aandacht besteed aan de aanbevelingen voor het JOP. Tot slot volgen de referenties en de bijlagen.
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2. Methode van het onderzoek
Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Er zijn twee
onderzoeksstrategieën naast elkaar uitgevoerd, om een zo goed mogelijk beeld te verwerven van de
huidige situatie en belangrijke factoren. Er is gebruik gemaakt van diepte-interviews onder
betrokkenen van het jongerencentrum en twee andere jongerencentra. Tot slot is er een vragenlijst
uitgezet in de wijk.

2.1 Interviews
2.1.1 Interviewmethode

Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag is er gekozen voor de afname van
semigestructureerde interviews. Van tevoren is een interviewschema opgesteld. Dit schema bestaat
uit verschillende categorieën met in elke categorie een aantal vragen welke later worden toegelicht.
Het interviewschema is niet chronologisch van begin tot eind doorlopen, maar alle vragen zijn binnen
het interview behandeld.

2.1.2 Geselecteerde respondenten

Voor het onderzoek zijn twaalf interviews afgenomen onder dertien respondenten. De extra
respondent is het gevolg van het aanwezig zijn van twee respondenten bij één interview. Om een zo
concreet mogelijk beeld te creëren, zijn zoveel mogelijk relevante personen geïnterviewd. Binnen het
team van het JOP zijn respondenten geselecteerd om deel te nemen aan het onderzoek, vanuit het
bestuur, de beheerster, de vrijwilligers en de stagiaires. Deze keuze voor deze respondenten is
gemaakt op advies van de leidinggevende van het JOP. Daarnaast hebben er interviews
plaatsgevonden met medewerkers van het WIJ-team Oosterparkwijk. Deze personen zijn bekend met
het JOP en hebben een directe link met het JOP. Tot slot is er een interview afgenomen binnen een
jongerencentrum in de provincie Groningen en is een interview afgenomen binnen een
jongerencentrum in de stad Groningen.
In het wervingsproces is er rekening gehouden met de diversiteit van de respondenten. De
verschillende groepen zijn gekozen om vanuit verschillende invalshoeken inzichten te verwerven.
Daarnaast is ervoor gekozen om meerdere personen uit een bepaalde groep te betrekken, om de
betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek te waarborgen.
Keuze voor andere jeugdcentra
Gekozen is voor het jongerencentrum in de provincie, omdat zij zich in januari 2018 in dezelfde
situatie bevonden als het JOP in haar huidige situatie. Het bestaansrecht van het jongerencentrum
was in gevaar en zij hebben in januari 2018 besloten het beleid over een andere boeg te gooien en
als jongerencentrum opnieuw te beginnen. Voor het jongerencentrum in de stad is gekozen omdat
zij in een vergelijkbare wijk gevestigd zijn.
In de tabel in Bijlage 1 is in drie verschillende categorieën weergegeven om welke respondenten het
gaat. De categorieën zijn: het team van het JOP, medewerkers van het WIJ-team Oosterparkwijk en
andere jeugdcentra. Daarnaast zijn de locatie waar het interview is afgenomen en de duur van het
interview vermeld.
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2.1.3 Totstandkoming interviewschema

Voor het voorbereidend onderzoek op het interviewschema is de onderzoeker in een week aanwezig
geweest op alle geopende momenten bij het JOP om mee te kijken in de organisatie. Dit is gedaan
om een beeld te creëren van het reilen en zeilen binnen het JOP en om kennis te maken met de
organisatie. Daarnaast hebben er meermaals uitgebreide gesprekken plaatsgevonden met de
leidinggevende van het JOP om relevante onderwerpen kritisch in kaart te brengen. Ter
voorbereiding op de gesprekken zijn er vragen opgesteld met als doel de totstandkoming van de
interviewvragen. De eerste gesprekken waren oriënterend, de laatste concretiserend en waren
functioneel voor de afstemming met de leidinggevende.
Het is een combinatie van factoren die ervoor gezorgd hebben dat de vragenlijsten tot stand zijn
gekomen. Naar aanleiding van de vooraf bekende informatie, de verworven inzichten en de
toepasselijkheid van de deelvragen zijn er drie verschillende Interviewschema’s opgesteld:
- Interviewschema voor het team van het JOP
- Interviewschema voor medewerkers van het WIJ-team Oosterpark
- Interviewschema voor andere jeugdcentra
De vragen van de interviews zijn gebaseerd op een aantal categorieën. De categorieën zijn opgesteld
aan de hand van de deelvragen in combinatie met wat bekend is vanuit de literatuur en de
verworven inzichten. Elke categorie draagt bij aan het beantwoorden van in ieder geval één
deelvraag en in twee gevallen aan twee deelvragen. In Bijlage 2 wordt weergegeven welke
categorievragen van toepassing zijn op welke deelvraag. De resultaten vloeien voort uit de gegeven
antwoorden door de respondenten op de vragen uit het interviewschema.
In tabel 1 worden de categorieën per interviewschema weergegeven:

Tabel 1: categorieën interviewschema’s

De interviewschema’s zijn grondig doorgenomen met de leidinggevende van het JOP, waarnaar er
vragen zijn geschrapt en toegevoegd. Zo zijn ‘Kindcontact en ouderbetrokkenheid’ en ‘mogelijke
verhuizing’ toegevoegd omdat dit een actueel onderwerp is dat binnen het JOP speelt. Tot slot heeft
er een proefinterview plaatsgevonden met een medestudent om te kijken of de geïnterviewde de
vragen begrijpt. Dit heeft geleid tot de definitieve interviewschema’s in Bijlage 3.
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2.1.4 Verwerken van interviewdata

Alle afgenomen interviews zijn opgenomen met toestemming van de respondent. De
audiofragmenten zijn woordelijk getranscribeerd. Woordelijke transcriptie is een schriftelijke
weergave van de tekst zoals de sprekers hebben gesproken op de audio. Echter zijn stopwoorden,
herhalingen, versprekingen of haperingen weggelaten. Er is gewaarborgd dat de tekst zo dicht
mogelijk bij de gesproken taal is gebleven. Ook is er zorgvuldig omgegaan met de transcripties. De
inhoud hiervan is enkel bekend voor de onderzoeker en zullen niet worden gepubliceerd.

2.1.5 Coderen van interviewdata

De transcripties zijn gecodeerd met het behulp van het programma Atlas.ti. Atlas.ti is een
programma voor tekstuele, grafische, audio- en videogegevens en wordt gebruikt voor het coderen
en analyseren van onderzoeksgegevens. Dit programma is gebruikt om voor de onderzoeker zo
gestructureerd mogelijk tot de resultaten te kunnen komen. In eerste instantie zijn er drie
transcripten open gecodeerd, waarbij labels zijn toegekend aan stukken tekst. Codes zijn
samengevoegd, verwijderd en toegevoegd zodat er zo concreet mogelijk te werk gegaan kon
worden. Hierna zijn aan de hand van de drie open gecodeerde transcripten de overige negen
transcripties axiaal gecodeerd. Uiteindelijk zijn er 44 codes aangemaakt en naar aanleiding van het
coderen zijn de codes gecategoriseerd en samengevoegd onder een bepaald onderwerp. De codes
worden weergegeven in Bijlage 4. De fragmenten die behoren tot een bepaalde code zijn
uiteengezet in een Excel document en zijn gebruikt in de analyse van de resultaten van de
onderzoeker.

2.1.6 Ethische aspecten

Voorafgaand aan de interviews kreeg de respondent een samenvatting van de aanleiding van het
onderzoek. De onderzoeker heeft de respondenten gevraagd om toestemming voor het opnemen
van het interview en hierbij uitgelegd dat het interview volledig woord-voor-woord wordt uitgewerkt
voor de data-analyse van de onderzoeker. De transcripties zijn anoniem verwerkt. Er kan niet worden
achterhaald wie de respondent achter het interview is. Verscheidene aspecten zoals woonplaats of
namen van genoemde personen zijn achterwege gelaten of vervangen door een objectief woord.

2.1.7 Betrouwbaarheid en validiteit

Er is rekening gehouden met de betrouwbaarheid en validiteit door onderstaande punten:
• De interviews zijn opgenomen met een voice-recorder en achteraf getranscribeerd;
• Er heeft een proefinterview plaatsgevonden;
• De selectie van respondenten omvatte alle betrokken partijen van het JOP;
• Er zijn meerdere personen geïnterviewd van een bepaalde groep respondenten;
• De interviewschema’s zijn na het opstellen gecontroleerd door de leidinggevende en
bijgesteld na afloop;
• De vragen zijn zo opgesteld dat ze binnen iedere doelgroep op dezelfde manier beantwoord
worden.
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2.2 Vragenlijst in de wijk
2.2.1 Werving respondenten
De onderzoeker heeft een oproep verstuurd naar de Coöperatieve wijkraad van de Oosterparkwijk
met de vraag de vragenlijst voor het onderzoek te verspreiden middels het wijkpanel. De
Coöperatieve Wijkraad is een samenwerking tussen gemeente en wijkbewoners. Elf wijkbewoners
nemen daarin samen met zes gemeenteraadsleden beslissingen over de Oosterparkwijk. Het
wijkpanel is een platform bestaande uit 400 wijkbewoners die hun mening geven over onderwerpen
in de wijk. Dit zorgt ervoor dat de wijkraadleden niet alleen staan voor de mening in de wijk en de
wijk meenemen in besluitvorming. Deze 400 wijkbewoners zijn door middel van een loting
geselecteerd om hieraan deel te nemen (Coöperatievewijkraad050, 2019). De Coöperatieve wijkraad
is ingegaan op de aanvraag van de onderzoeker en heeft aangegeven een vergadering te willen
plannen. Na de vergadering met twee wijkbewoners, een gemeenteraadslid, de leidinggevende van
het JOP en de onderzoeker is besloten dat de Coöperatieve wijkraad wil meewerken aan het
onderzoek. Er is een vragenlijst verstuurd naar de 400 leden van het wijkpanel, waarna zij een week
de tijd kregen te reageren op de vragenlijst.
Daarnaast is er een oproep geplaatst op de Facebookpagina van het JOP om de vragenlijst in te
vullen. Wijkbewoners die geen deelnemer zijn binnen het wijkpanel kregen hierdoor de kans ook hun
mening te delen indien gewenst. Dit bericht heeft totaal 2141 personen bereikt.

2.2.2 Doelgroep en respons

De doelgroep voor het invullen van de vragenlijst betrof bewoners van de Oosterparkwijk. Respons
van bewoners die aangaven niet in de Oosterparkwijk te wonen zijn niet meegenomen met de
resultaten. Binnen de populatie wijkbewoners tot en met 20 jaar is de vragenlijst 6 keer ingevuld.
Binnen de vragenlijst van wijkbewoners van 20 jaar en ouder is de vragenlijst 152 keer ingevuld. Dit
komt neer op een totaal respons van 158 wijkbewoners. De spreiding van de respondenten in de wijk
is gunstig en alle delen binnen de wijk zijn vertegenwoordigd, te zien in figuur 3.

Figuur 3: verspreiding ingevulde vragenlijsten in de wijk
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2.2.3 Totstandkoming vragenlijst

Er zijn twee verschillende vragenlijsten opgesteld, toegespitst op twee groepen respondenten. De
eerste groep betreft bewoners van de Oosterparkwijk tot en met 20 jaar en de tweede groep betreft
bewoners van de Oosterparkwijk van 20 jaar en ouder. Deze keuze is gemaakt om zo de mening van
de jeugd te kunnen onderscheiden van de mening van de overige wijkbewoners. De vragenlijsten zijn
opgesteld in Google Formulieren. Voor de vragenlijsten, zie Bijlage 5.
De vragenlijst is zo opgebouwd dat afhankelijk van de antwoordkeuze van de respondent, de
respondent werd doorgeschakeld naar een bepaalde sectie vragen. Hiervoor is gekozen om zoveel
mogelijk relevante antwoorden te verzamelen, doordat de respondent niet in aanraking kwam met
vragen waar de desbetreffende respondent geen antwoord op kon geven.
De vragen van de vragenlijst zijn in samenspraak met de Coöperatieve wijkraad opgesteld. Er zijn
gesloten antwoordmogelijkheden toegekend aan standaardvragen zoals geslacht en leeftijd. De
overige vragen vroegen om het invullen van een korte antwoordtekst. Dit is gedaan om de mening
van de wijkbewoners zo volledig mogelijk in kaart te brengen. De vragenlijst is tot slot ingevuld door
twee medestudenten om interpretatiefouten te voorkomen.

2.2.4 Analyse vragenlijst
De output van de vragenlijst is geëxporteerd naar Excel en hierin verwerkt. De onderzoeker heeft een
overzicht gecreëerd per ingevulde vraag. De antwoorden op de vragen zijn gecategoriseerd onder
een bepaalde code, waarbij de meest toepasselijke code werd toegekend. Deze worden
overzichtelijk weergegeven in Bijlage 6. De vragenlijst voor jongeren onder de twintig zijn niet
gecodeerd, omdat dit zonder codes van elkaar kon worden onderscheiden door het lage aantal
respons.

2.2.5 Ethische aspecten

De vragenlijsten zijn anoniem ingevuld. Er is gevraagd om een postcode, om eventueel onderscheid
in bepaalde delen van de wijk in kaart te brengen. Hiervan zijn de respondenten in de inleiding van
de vragenlijst op de hoogte gebracht. Wel kreeg de respondent de mogelijkheid om zijn of haar emailadres achter te laten om op de hoogte gehouden te worden van het onderzoek. Dit was op
vrijwillige basis en maakt de vragenlijst niet meer volledig anoniem. Deze gegevens zijn enkel bekend
bij de onderzoeker.

2.2.6 Betrouwbaarheid en validiteit

Er is rekening gehouden met de betrouwbaarheid en validiteit door onderstaande punten:
• Er is een zo breed mogelijke steekproef getrokken binnen de wijk;
• De vragenlijst is verspreid onder zowel leden van het wijkpanel als andere bewoners van de
wijk via de Facebookpagina van het JOP;
• Bij alle respondenten is hetzelfde meetinstrument gebruikt;
• De vragen zijn zo helder mogelijk verwoord en beantwoord door twee medestudenten, om
interpretatieverschillen te voorkomen;
• De populatie is representatief voor de wijk;
• De gegevens zijn binnen een zo kort mogelijke tijd verzameld.
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3. Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven die uit het analyseren van de interviews en de
vragenlijsten naar voren zijn gekomen. De resultaten worden per deelvraag gepresenteerd. Paragraaf
3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5 en 3.6 zijn resultaten afkomstig uit de interviews. Paragraaf 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1
en 3.5 betreffen resultaten gebaseerd de interviews met het team van het JOP en het WIJ-team.
Deze resultaten zijn samengenomen gezien de respondenten bezitten over dezelfde
achtergrondinformatie en allen een directe link hebben met het JOP. De resultaten in paragraaf 3.4.2
en 3.4.3 zijn afkomstig vanuit de ingevulde vragenlijsten. Paragraaf 3.6 betreft resultaten van de
interviews met de twee andere jongerencentra.

3.1 Welke factoren weerhouden jongeren ervan om naar het JOP te komen?
Bezoekers en doelgroep
Het bezoekersaantal is op dit moment volgens alle respondenten laag. Er komen wel wat jongeren,
maar veel jongeren die eerder wel kwamen blijven nu weg. Eén van de eerste punten die wordt
opgemerkt door meerdere respondenten is dat het seizoen van invloed is op de populariteit. De
lente en de zomer genereren de meeste bezoekers, mede door de speeltuin. Ten tweede komt als
een van de belangrijkste factoren naar voren dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden in
prioriteiten van jongeren, waardoor face-to-face-contact minder vanzelfsprekend is. Mobiele
telefoons spelen hierin een grote rol. Ook komt naar voren dat de maatschappij veranderd is en de
generatie daarmee ook, waardoor een viertal respondenten zich afvraagt of een jongerencentrum
nog van deze tijd is.
Veranderingen in de Oosterparkwijk spelen volgens de meerderheid van de respondenten een grote
rol. In de interviews wordt gesproken over nieuwe- en oude Oosterparkers. Respondenten geven aan
dat de oude Oosterparkers een bepaalde uitstraling met zich meedragen, wat door de nieuwe
Oosterparkers als onveilig en negatief wordt geïnterpreteerd.
“Er hangen hier ook wel Oosterparkers die ook wel echt Oosterparks zijn en die hebben een bepaalde
uitstraling dat maakt ook wel dat een bepaalde groep denkt ik loop wel even een blokkie om want
daar heb ik geen zin om tussen te zitten.”
Daarnaast heeft de terugloop in bezoekersaantallen volgens drie respondenten grotendeels te
maken met verandering in cultuur en de verspreiding binnen de stad Groningen. Dit heeft te maken
met de huidige demografische opbouw en het feit dat er geen middelbare scholen meer gevestigd
zijn in de Oosterparkwijk. Een gevolg dat hieraan verbonden is, is dat jongeren geen onderling
verband meer hebben in de wijk. Ook het verplaatsen van het FC Groningen stadion uit de
Oosterparkwijk is volgens meerdere respondenten van invloed op de terugloop. Tot slot geeft een
respondent aan dat de Oosterparkwijk vergrijst en er minder kinderen wonen in de wijk.
“Maar ook wat ik zei, de jongeren hebben ook geen onderling verband meer in de wijk. Dat heeft ook
te maken met de hele demografische opbouw nu.
Tevens zijn de jongeren die naar het JOP komen voornamelijk jongeren uit andere wijken dan de
Oosterparkwijk. Zoals eerder aangegeven, houdt dit verband met de spreiding van middelbare
scholen. Het JOP moet geen stedelijke functie krijgen, maar jongeren uit andere wijken worden niet
geweigerd. Daarnaast is volgens een respondent het aangepaste alcoholbeleid van invloed en
hebben meerdere respondenten het idee dat jongeren wegblijven om elders te experimenteren,
gezien er geen alcohol wordt geschonken binnen het JOP.
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Hangjongeren
De meerderheid van de respondenten omschrijft de sfeer als niet goed en gespannen, doordat
jongeren die binnenkomen een gesloten houding hebben en rondlopen met hun capuchon op. Het is
een bepaalde groep die elkaar naar het JOP trekt, wat positief is voor het bezoekersaantal, maar het
brengt een negatieve sfeer met zich mee. Deze groep wordt dan ook omschreven als
probleemfactor, omdat andere jongeren wegblijven aangezien deze groep voor de deur hangt en
imponerend overkomt op andere jeugd. Er is weinig respect tegenover elkaar en de negatieve
houding van de groep is hierin bepalend. Ook het gebruik van drugs in de vorm van blowen bij de
jeugd wordt meerdere malen genoemd. Meer toezicht en het creëren van veiligheid in de avonduren
komen naar voren als wenselijk punt.
“Ja dat hier die vervelende groep voor de deur staat. Andere kinderen durven hier niet meer te
komen. Dat is wel wat je hoort. En weet je, het zijn ook niet eens kinderen die voor de deur staan die
komen uit de wijk. Het zijn allemaal vriendjes van vriendjes. Tachtig procent komt hier niet eens uit de
buurt.”
Er is daarnaast weinig duidelijkheid over regels die gelden binnen het JOP. De ene respondent geeft
aan dat er nergens vaste regels aanwezig zijn, de andere respondent geeft aan dat er ergens regels
hangen. Een aantal respondenten geeft aan dat het voor jongeren onduidelijk is hoe zij zich moeten
gedragen.
“Meestal worden de regels pas gezegd op het moment dat het echt al uit de hand gelopen is. Dus
eigenlijk zouden we eerder in moeten grijpen, als we al merken dat het de verkeerde kant op gaat.”
Participatie
Volgens alle respondenten zou het goed zijn als de jeugd zich weer betrokken gaat voelen bij het JOP.
Samenhorigheidsgevoel ontbreekt en jongeren voelen zich niet verantwoordelijk. Volgens een
respondent hangt dit gebrek aan samenhorigheidsgevoel samen met het vandalisme. Het moet weer
gaan leven en jongeren moeten het gevoel krijgen dat ze zelf dingen kunnen en mogen.
Medewerkers moeten hier op inspelen door gebruik te maken van inzet van jongeren bij
evenementen, zoals bijvoorbeeld de kerstmarkt. Respondenten geven aan dat álles wat wordt
ondernomen binnen het JOP met de jeugd moet worden overlegd. Wel komt meerdere malen naar
voren dat er andere jongeren bij betrokken moeten worden dan de groep die nu komt. De angst
heerst dat anders nog geen nieuwe jongeren komen en de doelgroep blijft bestaan uit de groep die
nu komt.
“En door toch weer te kijken of je bepaalde verantwoordelijkheden weer bij de doelgroep neer kan
leggen. Ik weet dat het een hele moeilijke is, deze doelgroep neemt niet meer zo gauw
verantwoordelijkheid.”
Pand
Het gebouw van het JOP vraagt volgens alle respondenten om structurele verbeteringen. Het pand is
verouderd, het is een puinhoop en de voorzieningen zijn slecht. Het gaat voornamelijk om de
binnenkant van het gebouw. De wc’s moeten vervangen worden, de bedrading hangt los, er moet
geverfd worden en alles is vies. Ook is er vraag naar update van het pand. Meerdere respondenten
geven aan dat het interieur niet meer van deze tijd is en onaantrekkelijk voor jongeren. Wat mist
voor jongeren moet volgens de respondenten bij de jeugd zelf neergelegd worden. Het plein wordt
daarentegen omschreven als een positief punt, op gebrek aan verlichting na.
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Uitstraling
De meerderheid van de respondenten geeft aan openheid te willen uitstralen en bezoekers het
gevoel te geven dat ze welkom zijn binnen het JOP, maar de uitstraling op dit moment wordt
omschreven als troosteloos. Naast vandalisme is er sprake van vervuiling, doordat er na een
weekend rotzooi ligt zoals wietzakjes en gas ballonnen. Veiligheid staat hoog in het vaandel bij de
respondenten, maar vergt nog veel aandacht.
“Vandalisme, agressiviteit. Ik heb veel uit de buurt gehoord, en ik moet dat helaas zeggen, maar het
is een zooitje binnen. Het is vies. ‘Vroeger’ zag alles er heel anders uit. En dat heeft denk ik ook met de
uitstraling binnen te maken. Als je die tafeltjes ziet, als je het sanitair ziet. Als je dan overal kijkt naar
de stekkers. Dat zijn de negatieve dingen die ik hoor. Agressiviteit, vandalisme en van binnen ziet het
er aftands uit en vies.”
Activiteitenaanbod
Alle respondenten zijn van mening dat het activiteitenaanbod slecht is, omdat er weinig
georganiseerd wordt. De spelcontainer voor jonge kinderen komt in elk interview naar voren als
enorme trekpleister voor het JOP. Ook activiteiten zoals een pubquiz voor volwassenen lopen goed.
Dit tweede wordt gedaan om geld te genereren. Het budget van het JOP is dan ook volgens zes
respondenten het grootste obstakel wat betreft het activiteitenaanbod. Veel activiteiten waar vraag
naar is vanuit jongeren zijn financieel onhaalbaar. Daarnaast worden activiteiten sporadisch
georganiseerd en is er geen structuur. Jongeren weten volgens de respondenten niet goed wanneer
wat georganiseerd wordt bij het JOP.

3.2 Welk toekomstperspectief heeft het JOP voor ogen als organisatie?
Ideaalbeeld
De respondenten hebben goed voor ogen hoe zij vinden dat het JOP eruit moet zien in de toekomst.
Het moet een bruisend centrum worden, waar voor verschillende doelgroepen iets te doen is. De
doelgroepen moeten wel enigszins van elkaar gescheiden worden. Het moet een jongerencentrum
worden waar jongeren zelf de leiding hebben en verantwoordelijkheden dragen.
Maar niet alleen bruisen, het JOP moet volgens de respondenten een plek zijn waar jongeren naast
gezelligheid ook terecht kunnen met problemen. Jongeren moeten zich veilig voelen en zichzelf
kunnen zijn.
“Jongeren met een hulpvraag moeten hier een plek kunnen vinden bij jeugdhulpverleners. Het moet
een heel loket zijn. Een plek waar jongeren hulpverlening kunnen vinden, maar ook iets leuks,
uitdaging, informatie over school. Alles wat er in de leefwerelden van de jongere zit moet je hier terug
kunnen vinden.”
Contact met de jeugd
Wat betreft het maken van contact met jongeren zijn de meningen verschillend. De ene respondent
geeft aan geregeld contact te maken met jongeren en de ander geeft aan dat anderen daar meer
geschikt voor zijn. Ook kunnen volgens drie respondenten medewerkers tijdens activiteiten zelf
actiever deelnemen. De houding wordt omschreven als meer passief dan actief. Dat contact met
jongeren wenselijk is komt duidelijk uit de interviews naar voren. Op dit moment is er sprake van
weinig contact, maar jongerenwerkers zouden hier goed op kunnen inspelen.
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Communicatie
De respondenten van het team van het JOP zijn tevreden wat betreft de communicatie en
samenwerking intern binnen het JOP, maar het vraagt tevens om verbetering. Er is veel vooruitgang
gebleken in het afgelopen jaar en er zijn zo nu en dan overleggen. Echter ontbreekt structuur en er is
vraag naar meer overleg. De communicatie loopt via een WhatsApp groep, maar een tweetal
respondenten geeft aan dat soms dingen vergeten worden of onduidelijk zijn, doordat onderwerpen
langs mensen heen gaan.
“Er moet gewoon meer communicatie zijn. Op dit moment is dat er ook vrij weinig. Het zal wel mooi
zijn als het er komt. En overleggen. Ik blijf bij overleggen.”
Visie en missie
Alle respondenten is gevraagd naar wat de visie en de missie van het JOP moet zijn. Iedereen is
unaniem eens dat het JOP moet staan voor de jeugd, maar aantrekkelijk moet zijn voor zowel jong
als oud. Respondenten vonden de vraag over het algemeen lastig om te beantwoorden en er was
geen eenduidig antwoord.
Wat betreft de visie en de missie moet er volgens respondenten afstemming komen met andere
organisaties. Uit de interviews komt naar voren dat respondenten het prettig vinden dat samen
gestreefd wordt naar bepaalde doelen in plaats van met elkaar te concurreren.
Openingsdagen
Drie respondenten geven aan dat de openingstijden afgestemd moeten worden met wanneer de
doelgroep wil komen. Veel jongeren geven volgens vijf respondenten aan dat het JOP op
vrijdagavond geopend moet worden. Daarnaast moeten de openingstijden volgens merendeel van
de respondenten duidelijker aangegeven en beter gecommuniceerd worden. Jongeren moeten
weten dat er tijdens openingstijden altijd iemand aanwezig is die voor hun klaarstaat.
Ouderbetrokkenheid en registratie
Ouderbetrokkenheid wordt als wenselijk omschreven door alle respondenten, maar het is een
tweestrijd. Er moet contact gelegd kunnen worden met ouders wanneer nodig, maar tegelijkertijd
moeten het JOP jongeren vrijheid en veiligheid bieden.
Jongeren registreren en daarmee in het bezit zijn van contactgegevens van ouders heeft volgens
respondenten ook twee kanten. Alle respondenten zijn het erover eens dat het goed is om te weten
wie je binnen hebt, maar er zullen jongeren zijn die niet geregistreerd willen worden. Ook is
registreren in de huidige maatschappij lastig met betrekking tot de nieuwe privacywet.
Verhuizen
Alle respondenten zijn op de hoogte van eventuele verhuisplannen in de toekomst, maar de
meningen zijn uiteenlopend. De een geeft aan het fantastisch te vinden, waar de ander aangeeft
absoluut niet te willen verhuizen.
Op de vraag of het JOP van naam moet veranderen geven de respondenten verschillend antwoord.
De verandering zou positief zijn gezien het de negatieve associatie wegneemt. De keerzijde van een
verandering, is dat het JOP een begrip is in de Oosterparkwijk.
“Nou wat dat eventueel teweeg zou kunnen brengen, daar kun je de mensen bij betrekken. Dus je
gaat compleet iets nieuws. Het oude jasje uit en een frisse start. En dan de ouders of jeugd er zelf ook
over na laten denken.”
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3.3 Welke veranderingen zijn noodzakelijk in de organisatiestructuur van het JOP?
Medewerkers van het JOP
De afgelopen jaren heeft veel wisseling binnen het personeel plaatsgevonden, waardoor volgens
respondenten de continuïteit ontbreekt en jongeren het vertrouwen in het JOP hebben verloren.
Volgens meerdere respondenten hebben de medewerkers die op dit moment werkzaam zijn het hart
voor het JOP op de juiste plek en zijn bereid hard te werken. Ook de stagiaires zijn een enorme
aanwinst.
“Wat is iets heel sterks en iets positiefs van het JOP wat echt moet blijven. Alles op de schop en wat
moet er dan echt blijven. Ja dan kom ik toch echt wel bij de mensen uit.”
De vrijwilligers en de beheerster worden omschreven als een sterk punt, mede omdat zij de taal van
de Oosterparkwijk spreken. Echter komt meermaals naar voren dat er een gebrek aan pedagogische
achtergrond is bij de medewerkers. Drie respondenten geven aan dat het goed zou zijn om cursussen
of trainingen aan te bieden aan de medewerkers, zodat zij beter de jongeren kunnen begeleiden.
Ook geeft een respondent aan het essentieel te vinden dat medewerkers en stagiaires een Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG) moeten hebben, aangezien zij met jeugd werken.
“Ik denk toch echt wel investeren in een stukje professionaliseren van de mensen die hier werken. Dus
bied ze training.”
Daarnaast geven respondenten aan dat het noodzakelijk is om eerst zelf ‘uit te min te komen’ als
organisatie, voordat andere dingen aangepakt kunnen worden. Een respondent geeft aan dat het
goed zou zijn voor het JOP om een persoon aan te stellen die een coördinerende rol op zich neemt
en zich enkel richt op het verbeteren van de huidige setting, ook zodat de beheerster zich op de
algemene verantwoordelijkheden kan blijven focussen.
“Ik denk dat als er één sterke professionele kracht hier staat, dan kom je een heel eind. Die dat snapt
en die dat begrijpt, die weet hoe het werkt en die hier een talent voor heeft. Als je hier een sterk team
hebt staan, daar begint het mee. En niet verwachten dat het allemaal maar uit de wijk moet komen.”
Jongerenwerk
De respondenten zijn unaniem over dat er jongerenwerkers aanwezig moeten zijn binnen het JOP,
om ervoor de jongeren te zijn, signalen op te vangen en om jongeren naar het jongerencentrum te
laten komen. Jongerenwerk wordt gemist op de werkvloer binnen het JOP. Zes respondenten geven
aan dat jongerenwerk essentieel is binnen een organisatie als het JOP, mede vanwege de
pedagogische verantwoording.
“Ik heb best wel vaak het jongerenwerk gemist. Nu doen we het dan zelf, maar ik vind het gewoon
een hele logische dat hier iemand aanwezig is die daar ook voor geleerd en gestudeerd heeft, die
verstand van zaken heeft, en die ook alleen maar zich daar mee mag bezighouden. Dan zijn wij een
mooie aanvulling, dat mis ik wel.”
Samenwerking andere partijen
Alle respondenten geven aan dat er een structurele samenwerking moet komen tussen het JOP en
het WIJ-team. De samenwerking moet intensiever en er moet meer overleg met elkaar komen. De
eerste maanden moet overleg wekelijks plaatsvinden en daarna minimaal maandelijks. Het WIJ moet
het WIJ blijven en het JOP het JOP, maar beide moeten naast elkaar gaan staan. Twee respondenten
geven aan dat het JOP een faciliterende rol moet krijgen en het WIJ-team een uitvoerende rol.
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Het verleden zit volgens respondenten de samenwerking in de weg, waarin geïnvesteerd moet
worden. Het vertrouwen in elkaar ontbreekt en dingen uit het verleden zijn niet met elkaar
uitgesproken. Het wij-zij gevoel overheerst.
“Ja wat ik zeg, het is een feit dat het verleden meespeelt. Dat verandert ook niet. Ik denk dat het een
mooie investering zou zijn om dat eens een keer te laten voor wat het is. Veel meer met elkaar om
tafel gaan, in het begin vooral denk ik om de neuzen dezelfde kant op te krijgen.”
Respondenten geven daarnaast aan dat het van waarde zou zijn om een samenwerking aan te gaan
met andere partijen in de wijk en gezamenlijk hetzelfde doel nastreven. Alle partijen in de wijk leven
op eilandjes, wat er mede voor gezorgd heeft dat er een roddelcultuur is ontstaan binnen deze
organisaties. Er is weinig contact en organisaties stemmen dingen niet met elkaar af, terwijl er
volgens respondenten juist van elkaar geleerd kan worden.
“Ieder gaat op z’n eigen eilandje zitten. Het WIJ-team, ik zeg maar wat hoor, de speeltuinvereniging.
Iedereen gaat op z’n eigen eilandje zitten en ieder probeert zijn eigen te beschermen. Die indruk heb
ik.”

3.4 Wat is de mening van de wijk omtrent het JOP?
3.4.1 Bekendheid in de wijk

Uit de interviews komt naar voren dat de naam van het JOP negatieve geluiden kent, wat volgens
respondenten voortvloeit uit het verleden. Vanwege niet pedagogisch te verantwoorden
handelingen van het oude beheer is deze slechte naam ontstaan, waardoor er een associatie is
ontstaan tussen het JOP en drank en drugs. Dit wordt aangegeven als een reden waardoor jongeren
niet naar het JOP durven of mogen komen.
“Dan associëren ze hun kleintjes, dan associëren ze het JOP toch met drugs, drank en rock en roll. Dan
heb je toch te maken met de naam weer.”
Naast de slechte naam, is de bekendheid in de wijk ook negatief beïnvloed doordat er de laatste tijd
sprake is van vandalisme. Er worden ramen ingegooid en de omgeving is vies.
“Zoals je kan zien zijn er ramen ingegooid, dus het begint een beetje een slechte naam te krijgen. Het
had altijd al wel een beetje de naam, maar ja Oosterpark is ook veranderd natuurlijk. Ik snap dat als
je erlangs rijdt dat het niet per se een positieve sfeer geeft.”

3.4.2 Resultaten vragenlijst wijkbewoners ouder dan 20 jaar.
Op maandag 11 februari 2019 is de vragenlijst verspreid onder de 400 leden van het wijkpanel van de
Coöperatieve wijkraad. Op woensdag 13 februari 2019 is dezelfde vragenlijst verspreid via de
Facebookpagina van het JOP. In eerste instantie zou de vragenlijst enkel verspreid worden binnen
het wijkpanel, maar gezien er in deze week een handtekeningenactie gestart is tegen het JOP door
een groep wijkbewoners, is op advies van de leidinggevende besloten de vragenlijst te verspreiden
via de Facebookpagina. Naast het wijkpanel kreeg zo ook deze groep wijkbewoners en andere
geïnteresseerden de mogelijkheid de vragenlijst in te vullen. Totaal hebben er 152 personen
gereageerd op de vragenlijst.
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Gegevens respondenten
De gemiddelde leeftijd van de respondenten bedraagt 43,91 jaar. 50 mannen en 102 vrouwen
hebben de vragenlijst ingevuld. De spreiding in leeftijd wordt in figuur 4 weergegeven.
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Figuur 4: verspreiding leeftijd respondenten

Van alle respondenten geven 100 aan het JOP te kennen en 52 respondenten geven aan het JOP niet
te kennen. De 100 respondenten die aangegeven hebben het JOP te kennen kregen inhoudelijke
vragen over het JOP als jongerencentrum en de 52 respondenten die aangegeven hebben het JOP
niet te kennen kregen vragen over een jongerencentrum algemeen in de wijk.
De 100 respondenten die het JOP kennen geven als volgt antwoord op de vraag of hun kinderen naar
het JOP gaan (figuur 5):

Gaan je kinderen naar het JOP?
Ja

Nee

Ik heb geen kinderen

24

31
45

Figuur 5: gaan kinderen naar het JOP?

Kinderen naar het JOP
De voornaamste reden dat kinderen naar het JOP gaan is de speeltuin die ernaast gevestigd is en de
spelcontainer. Ook de activiteiten die georganiseerd werden wordt vaker genoemd als reden. Over
het algemeen zijn de reacties van respondenten waarvan de kinderen naar het JOP gaan positief,
maar een enkeling geeft aan het niet veilig te vinden. Van de respondenten waarvan kinderen niet
naar het JOP gaan is de algemene strekking dat er weinig georganiseerd wordt, met name voor
kinderen en veiligheid speelt een rol.
“We komen er af en toe, maar eigenlijk liever niet. Er ligt vaak veel rommel, er komen ouders die op
een andere manier aankijken tegen opvoeding dan wij (roken en drinken in de speeltuin waar de
kinderen bij zijn, rotzooi niet zo opruimen) en veel jongeren die geen rekening houden met jongere
kinderen en rotzooi trappen. Geeft al met al geen veilig gevoel.”
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Verbeterpunten
Om ervoor te zorgen dat jongeren wel naar het JOP gaan moet er meer georganiseerd worden voor
de jongere jeugd en communicatie moet beter. Van de respondenten weet 62% niet wat het JOP op
dit moment biedt voor jongeren. Ook is er vraag naar mee toezicht op het plein, wat te maken heeft
met het ontbreken van een stukje veiligheid. Ook de uitstraling is een punt van aandacht. Er is sprake
van zwerfafval op het terrein en het is niet schoon. De uitstraling wordt omschreven als somber,
verwaarloosd en donker. Daarnaast worden de hangjongeren omschreven als negatief, omdat er
vaak groepen gevormd worden. Wat betreft de locatie van het JOP is 88% positief.
“Schoner en begeleiding die ook een oogje in het zeil houden met jongeren die het lastig hebben.”
“Duidelijke openingstijden. Structuur. Gezonde omgeving. Geen drank en drugs. Stabiele bemensing
met pedagogische werkervaring.”
“Het lijkt nu op een verlaten kraakpand.“
Activiteitenaanbod
Er is vraag naar activiteiten waarbij de ontwikkeling van de jeugd binnen allerlei facetten aan bod
komt. Het activiteitenaanbod moet voor verschillende leeftijden zijn. Ook is er vraag naar het JOP
vaker openen in de avonduren. Respondenten geven aan dat dit noodzakelijk is om jongeren van de
straat te houden.
Doel van het JOP
Volgens de respondenten moet het doel van het JOP zijn dat het een plek is voor jongeren waar ze
samen kunnen komen om elkaar te ontmoeten, dat het een veilige plek is wat zorgt voor verbinding
onderling. Er moet extra ondersteuning gerealiseerd worden voor jongeren binnen hun ontwikkeling,
bijvoorbeeld op sociaal gebied of in het hebben van plezier. Het moet een plek zijn waar alle
leeftijden terecht kunnen, van jong naar oud.
“Jongeren een veilige plek bieden waar ze zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen.”
“Een plek zijn waar jongeren uit de hele wijk en van alle niveaus en leeftijden bij elkaar kunnen
komen.”
Jongerencentrum in de wijk
De 52 respondenten die aangaven het JOP niet te kennen kregen vier algemene vragen over een
jongerencentrum gesteld. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat het belangrijk of een
vereiste is dat er een jongerencentrum in de Oosterparkwijk zit. Een jongerencentrum in de wijk
moet een plek bieden voor ontmoeting voor jongeren. Er moeten activiteiten worden geboden waar
jongeren zichzelf kunnen vermaken en plezier moeten hebben, maar ook persoonlijke ontwikkeling is
van belang. Er moet jeugdwerk aanwezig zijn om jongeren begeleiding te bieden en ondersteuning in
vraagstukken die spelen in het leven van de jongere. Het doel van een jongerencentrum in de wijk
moet het bieden van een ontmoetingsplek voor jongeren zijn, zodat zij niet op straat hoeven te
hangen.
“Een plek waar jongeren terecht kunnen met vragen en mogelijk een stukje begeleiding. Natuurlijk
ook een plek, waar ze leuke dingen kunnen doen, onderzoeken of zelf organiseren.”
“Sociale cohesie. Maatschappelijk belang. Zorgen dat jongeren van de straat zijn en hun doel waar
kunnen maken.”
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3.4.3 Resultaten vragenlijst wijkbewoners jonger dan 20 jaar.

De vragenlijst voor wijkbewoners jongeren dan 20 jaar is net als in alinea 1 van deze paragraaf
omschreven verspreid. De vragenlijst is ingevuld door zes personen die jongeren zijn dan 20 jaar.
De zes respondenten betreffen één mannelijke en vijf vrouwelijke, die allen het JOP kennen doordat
ze in de wijk wonen of bij het JOP zijn geweest. Vier jongeren geven aan naar het JOP te gaan, twee
geven aan dit niet te doen. Jongeren gaan naar het JOP om daar samen te zijn en te spelen of te
hangen. Jongeren gaan niet naar het JOP omdat er geen activiteiten meer georganiseerd worden of
omdat ze te oud zijn. Jongeren vinden het JOP een mooie locatie op de juiste plek in de wijk, maar
het pand moet opgeknapt worden.
Vier van de zes respondenten weet wat het JOP op dit moment biedt voor jongeren. De overige twee
respondenten geven aan dit niet te weten. De jongeren willen graag sportactiviteiten, discoavonden,
meidenavonden, jongensavonden, en activiteiten over het algemeen. Zij vinden het belangrijk dat er
mensen komen en dat het gezellig is bij het JOP.

3.5 Welke aanpassingen moeten er gedaan worden in de publiciteit van het JOP?
Promotie
De promotie van het JOP vraagt volgens respondenten om verbetering. Respondenten vragen zich af
of de huidige social media nog volstaan om jongeren te bereiken. Meerdere malen is benoemd dat er
gekeken moet worden naar kanalen waar jongeren op zitten, zoals Instagram en Snapchat. Mond-opmond-reclame wordt daarnaast omschreven als de meest effectieve manier van promoten.
De social media worden door respondenten omschreven als onprofessioneel, door spelfouten in
teksten en afbeeldingen met een lage resolutie. Het plaatsen van berichten gebeurt daarnaast te
weinig.
Op dit moment wordt de promotie gedaan door verschillende personen, maar respondenten geven
aan dat de voorkeur uitgaat naar een of twee personen met deze verantwoordelijkheid. Ook is meer
structuur in de promotie wenselijk en moeten onderwerpen zoals openingstijden aan bod komen.
Daarnaast is de website ontzettend verouderd en zijn er twee te vinden.
“Ja dat, het moet structureel, het moet vernieuwd, het moet niet te langdradig, het moet pakkend
zijn. Dus niet te langdradig, kort, krachtig, bondig, het moet mensen prikkelen. Daar moeten we even
over nadenken met z’n allen van hoe doen we dat.”
Jongeren actief benaderen komt meerdere malen naar voren als iets wat ontbreekt. Meerdere
respondenten geven aan dat het functioneel is om de wijk in te gaan, jongeren te benaderen bij
scholen en jezelf echt op de kaart te zetten. Het zou goed zijn te kijken naar een samenwerking met
scholen.
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3.6 Welke strategieën hanteren andere jongerencentra uit de stad en de provincie?
In deze paragraaf staan de resultaten die relevant zijn voor het beantwoorden van de
onderzoeksvraag van de interviews met een jongerencentrum in de provincie Groningen en met een
jongerencentrum in de stad Groningen weergegeven. Voor meer uitgebreide resultaten zie Bijlage 7.
Naamsverandering
Beide jongerencentra zijn veranderd van naam. Een tip die meegegeven wordt om te kiezen voor een
naamsverandering is dit te doen wanneer de oude naam in de weg zit en negatieve associaties met
zich meebrengt.
Talentontwikkeling
Het jongerencentrum in de provincie Groningen werd vroeger gezien als jongerencentrum voor
jongeren met problemen, daar werd de aandacht erg op gericht. In plaats van probleemgericht is
toen de focus verplaatst naar de kansen en talentontwikkeling. Ook het jongerencentrum in de stad
Groningen richt zich op talentontwikkeling en maakt hier zoveel mogelijk gebruik van.
Jongerenwerk en participatie
Beide jongerencentra werken met jongerenwerkers en stagiaires. Jongerenwerk is volgens beide
essentieel binnen een jongerencentrum. Jongerenwerkers communiceren de regels naar jongeren en
deze zijn aanwezig in het pand. Daarnaast wordt alles in samenspraak met de jongeren gedaan en
worden jongeren overal in betrokken. Jongerenparticipatie staat hoog in het vaandel bij beide
jongerencentra. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de inzet van een activiteitengroep of
activiteitenwerkgroep, bestaande uit jongeren. Deze jongeren verzinnen gezamenlijk activiteiten en
de jongerenwerkers zijn er ter ondersteuning.
Openingsdagen en doelgroep
Het jongerencentrum in de provincie is geopend op donderdagavond, vrijdagmiddag, vrijdagavond
en een keer in de maand op zaterdagavond en dit is vastgesteld samen met de jongeren.
Doelgroepen worden niet onderscheiden. Het jongerencentrum in de stad scheidt doelgroepen van
elkaar, maar is met uitzondering van het weekend iedere dag geopend. Er zijn drie avonden vaste
activiteiten en vijf middagen. De doelgroepen zijn van vier tot zeven, van acht tot dertien, en jeugd
vanaf twaalf.
Registratie en ouderbetrokkenheid
Er wordt bij beide jongerencentra geen gebruik gemaakt van registratie van jongeren. Wanneer
noodzakelijk en mogelijk wordt er contact gelegd met ouders, verder is oudercontact niet
automatisch raadzaam. Het is niet wenselijk dat ouders aanwezig zijn in het jongerencentrum,
aangezien het een plek hoort te zijn waar jongeren zichzelf kunnen zijn en kunnen ontplooien.
Promotie
Beide jongerencentra benaderen jongeren op scholen. De jongerenwerkers zijn in de pauzes
aanwezig en gaan gesprekken aan met de jeugd. Zo worden jongeren naar het jongerencentrum
getrokken. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van social media zoals Facebook en Instagram.
Mond-op-mond-reclame werkt het beste. Het jongerencentrum in de stad heeft drie verschillende
Facebookpagina’s, zodat informatie doelgroepgericht verspreid wordt.
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Tips
Onderstaande quotes zijn afkomstig uit de interviews met de twee andere jongerencentra en
betreffen tips voor het JOP in haar huidige situatie.
“Je moet niet bang zijn erop af te stappen. Niet terughoudend zijn, zo van wij zitten in dit centrum.
Nee je moet er gewoon heen. Jongeren zitten op scholen.”
“Dus als je een verandering wil brengen, jongerenwerkers staan sowieso al naast de jongeren, vraag
wat zij willen. En uiteraard wat wel en wat niet kan in overleg, maar voldoe heel erg vanuit de
wensen van de jongeren en vanuit daaruit ga je weer verder bouwen.”
“Dus een tip zou zijn, echt met de jongeren een groep, dat kan heel klein beginnen, wij zijn ook klein
begonnen op scholen. Door eerst naar de scholen toe te gaan, wat beweegt eigenlijk jongeren. Er is
ook wel een negatieve kant, je hebt met groepsdynamiek te maken, dat blijft altijd zo. Maar luister er
echt naar. Ga naar scholen, ga op straat de jongeren vragen goh als jij beheerder van een
jongerencentrum zou zijn, wat zou je cool vinden. Uiteraard krijgen we de gekste wensen. Ze moeten
een beetje de regisseur worden. Wij faciliteren en ondersteunen en geven adviezen. En uiteraard
bepalen we wel de regels.”
“Als je dan een verandering doormaakt, doe het dan ook goed. Ga ermee op je bek, ga dan ook goed
op je bek, maar dan weet je wel wat wel en niet werkt.”
“Creativiteit. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Ik vind het leuk juist als de hoofdweg er al
staat, en dan te kijken of je er via een andere weg ook komt. Ik wil mezelf ook altijd uitdagen daarin.
Probeer iets. Lukt het niet? Probeer iets anders.”
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4. Conclusie
In dit hoofdstuk zal middels de conclusies op de deelvragen antwoord gegeven worden op de
hoofdvraag: “Welke aanpassingen zijn nodig om ervoor te zorgen dat het Jongerencentrum
OosterParkwijk weer aantrekkelijk wordt om naar toe te gaan voor de doelgroep jongeren van tussen
de 8 tot 16 jaar?"

4.1 Welke factoren weerhouden jongeren ervan om naar het JOP te komen?
Er zijn verschillende factoren uit het onderzoek naar voren gekomen die van invloed zijn op het
weerhouden van jongeren om naar het JOP te komen. Het heeft te maken met factoren waar
simpelweg geen grip op valt te krijgen, zoals verandering van tijd, verandering in de Oosterparkwijk
en verandering in demografische factoren. Maar ook met factoren waar het JOP wel op kan inspelen.
Zo zijn veiligheid in en om het JOP, de groep hangjongeren voor de deur, de kloof tussen nieuw- en
oud Oosterparkers, de uitstraling van het JOP over het algemeen, de uitstraling van het pand, het
verantwoordelijkheidsgevoel bij jongeren en de betrokkenheid van jongeren punten waar je als
jongerencentrum op kan inspelen. Aanpassing in deze factoren kunnen positieve gevolgen
teweegbrengen in het aantrekkelijk worden van het JOP voor de jongeren in de Oosterparkwijk.

4.2 Welk toekomstperspectief heeft het JOP voor ogen als organisatie?
Medewerkers van het JOP willen dat het JOP een bruisend centrum wordt, wat leeft voor
verschillende doelgroepen en waar jongeren zelf de verantwoordelijkheid dragen. Een verandering
die hiermee gepaard gaat is dat de jeugd overal in betrokken moet worden, te beginnen met het
vaststellen van openingsdagen samen met de jongeren. Ook kunnen medewerkers zich meer actief
inzetten wanneer jongeren aanwezig zijn bij het JOP. Daarnaast is het van belang stappen te maken
in de professionalisering en communicatie onderling en er mist een eenduidige visie die gehanteerd
wordt en waar alle medewerkers van het JOP achterstaan. Tot slot is registratie van jongeren
gewenst, maar er moet een afweging gemaakt worden wat betreft de vorm qua privacywet en
vrijheid van jongeren. Verandering van locatie van het JOP en verandering in naam brengt dubbele
geluiden met zich me een vergt verdere discussie met elkaar.

4.3 Welke veranderingen zijn noodzakelijk in de organisatiestructuur van het JOP?
Intern kent het JOP een stijgende lijn sinds afgelopen jaar. Echter zijn er nog punten ter verbetering,
die de samenwerking met elkaar en andere partijen ten goede zullen komen, wat meewerkt in het
proces de jongeren bij het JOP te betrekken. Qua medewerkers moet ingespeeld worden op de
continuïteit, waar mogelijk meer vaste krachten en het aanbieden van training en cursussen aan
vrijwilligers. Daarnaast is er behoefte aan meer structuur op de werkvloer, duidelijkheid in
verantwoordelijkheden en is het inzetten van een vaste kracht met een coördinerende rol gericht op
verbetering van het JOP een mogelijke positieve factor. Het is van belang om eerst als organisatie ‘uit
de min’ te komen voordat andere dingen aangepakt kunnen worden. Ook is het wenselijk dat er
geïnvesteerd wordt in de relatie met het WIJ-team. Jongerenwerk wordt gemist op de werkvloer,
resulterend in het gebrek aan pedagogische kracht, maar is essentieel voor de ontwikkeling binnen
het JOP. Verder is kijken naar hoe het heersende verleden uit de weg gegaan kan worden van belang.
Ook de samenwerking met andere partijen in de Oosterparkwijk vergt verbetering en een doorbraak
in het ‘leven op eilandjes’ is wenselijk.
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4.4 Wat is de mening van de bewoners van de Oosterparkwijk omtrent het JOP?
In de Oosterparkwijk is het JOP een bekend begrip, wat naast dat dit een sterk punt is vele negatieve
geluiden met zich meebrengt. Gebeurtenissen uit het verleden vragen om opklaring, zodat de
associatie tussen het JOP en drank en drugs verdwijnt. De mening van de wijk en de invloeden die zij
weergeven is van belang mee te nemen in mogelijke aanpassingen voor het JOP. Invloeden die zij
benoemen zijn onveiligheid, afval en hangjongeren, weinig activiteiten voor jongeren en weinig
toezicht en begeleiding. Het pand en de uitstraling vragen om aandacht, vanwege de omschrijving
van somber, verwaarloosd en donker. Ook is er voor een groot deel in de wijk niet bekend wat het
JOP organiseert op dit moment, maar de wens is activiteiten waarbij de ontwikkeling van de jeugd
centraal staat en jongeren in de avonduren opvangen. Het is van belang de wens van de jongeren
hierin mee te nemen. Wijkbewoners komen naar het JOP voor de speeltuin en vinden de locatie van
het JOP geschikt. De wenselijkheid van een jongerencentrum in de wijk is er absoluut, om overlast en
jongeren op straat te voorkomen. Een jongerencentrum in de wijk moet een plek bieden voor
jongeren om elkaar te ontmoeten, er moeten activiteiten geboden worden, er moet ruimte zijn voor
persoonlijke ontwikkeling, het moet een veilige plek zijn en er moeten jeugdwerkers aanwezig zijn
voor ondersteuning en begeleiding.

4.5 Welke aanpassingen moeten er gedaan worden in de publiciteit van het JOP?
Om het bezoekersaantal van het JOP te verhogen moeten er in de publiciteit en promotie
veranderingen plaatsvinden. Een verplaatsing naar nieuwe social mediakanalen als Instagram en
Snapchat is noodzakelijk om de juiste generatie te bereiken. De inzet van social media vragen om
professionalisering en dienen structureler ingezet te worden. Ook de website is verouderd. Een
verschuiving van een passieve benadering naar een actieve benadering is wenselijk. Jongeren zijn
goed te bereiken in de wijk of op scholen. Het ontwikkelen van een samenwerking met scholen en
strategieën voor het persoonlijk bereiken van jongeren kan een positieve aanpassing zijn in het
aantrekkelijk maken van het JOP voor jongeren.

4.6 Welke strategieën hanteren andere jongerencentra uit de stad en de provincie?
De jongerencentra elders in de stad en elders in de provincie komen ondanks verschillen ook veel
met elkaar overeen. Beide richten zich op talentontwikkeling en kijken in plaats van naar problemen
naar kansen. Jongerenparticipatie staat hoog in het vaandel. Het is van belang dat jongeren overal in
meegenomen worden, in elke beslissing die gemaakt wordt. Jongerenwerkers zijn onmisbaar op de
werkvloer en beide maken gebruik van een activiteitengroep of werkgroep waar jongeren aan
deelnemen. Jongeren worden benaderd op scholen en in de wijk en er wordt gebruik gemaakt van
social mediakanalen als Facebook en Instagram. Er wordt geen gebruik gemaakt van
jongerenregistratie en de regels worden gecommuniceerd binnen het pand aan de hand van een
formulier of bord. Wanneer negatieve associaties met de naam in de weg zitten wordt aangeraden
een naamsverandering te overwegen. Meegegeven als tip wordt dat het goed is om te
experimenteren en soms dingen gewoon uit te proberen en weer bij te sturen.
Bovenstaande conclusies die voortvloeien uit de gestelde stelde deelvragen vormen samen het
antwoord op de onderzoeksvraag: “Welke aanpassingen zijn nodig om ervoor te zorgen dat het
Jongerencentrum OosterParkwijk weer aantrekkelijk wordt om naar toe te gaan voor de doelgroep
jongeren van tussen de 8 tot 16 jaar?". Samengevat moet het JOP professionaliseren als organisatie,
er moet een concreet plan komen voor verbetering in de toekomst, de samenwerking met het WIJteam moet herpakt worden en structureler, het pand moet worden opgeknapt en voorzieningen
moeten vernieuwd worden, er moet geïnvesteerd worden in de verbetering van de promotie van het
JOP en tot slot moeten jongeren bij elke beslissing of keuze worden betrokken. Deze samenkomst
van factoren vormen samen de aanpassingen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat het JOP weer
aantrekkelijk wordt om naartoe te gaan voor de doelgroep jongeren van tussen de 8 en 16 jaar oud.
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5. Discussie
In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de verkregen resultaten. Er wordt gekeken of de
resultaten kloppen met de verwachtingen en wat de beperkingen van het onderzoek zijn.

5.1 Interpretatie van de resultaten
Voor dit onderzoek zijn interviews afgenomen en is een vragenlijst uitgezet in de wijk. De interviews
zijn afgenomen bij meerdere personen binnen eenzelfde populatie. De vragenlijst is uitgezet onder
400 personen van het wijkpanel en de Facebookpagina met een bereik van 2141 personen in een
steekproef die representatief is voor de populatie. Op basis hiervan kan gesteld worden dat bij een
herhaling van het onderzoek, dezelfde resultaten verkregen worden. Daarmee kan gesteld worden
dat de resultaten van dit onderzoek betrouwbaar zijn.
Veel verwachtingen van de onderzoeker op basis van literatuuronderzoek zijn naar voren gekomen in
de resultaten, maar ook heeft het onderzoek tot nieuwe inzichten geleid. Dat aanpassingen
noodzakelijk zijn is duidelijk in het onderzoek naar voren gekomen. Nieuwe inzichten zijn onder meer
het heersende verleden, de veranderingen binnen de promotie en de vereiste professionalisering
binnen het JOP.
Wijkbewoners ervaren overlast van jongeren op straat en geven aan dat het goed is om een
jongerencentrum te hebben in een wijk als de Oosterparkwijk. De theorie over toenemende
straatcultuur van Jong (2010) is mogelijk van toepassing binnen de Oosterparkwijk. De hangjongeren
in de omgeving van het JOP worden dan ook gezien als een probleemfactor.
Door middel van jongerenwerkers kan hierop ingespeeld worden. Uit de interviews en vragenlijst
komt naar voren dat jongerenwerk gemist wordt binnen het JOP. Net als De Winter, Valkenstijn &
Metz (2015) aangaven zijn jongerenwerkers hard nodig in de samenleving om ervoor te zorgen dat er
bruggen worden geslagen tussen de burgercultuur en deze straatcultuur. Dit stimuleert actieve
participatie bij jongeren in de wijk. Ook pedagogische verantwoording is in de huidige maatschappij
steeds zwaarder gaan wegen (Ketner, 2011). Naast jongerenwerk op de werkvloer in het JOP is het
dus van belang dat medewerkers hierin bijgeschoold worden, zoals gebleken uit de resultaten.
Medewerkers kunnen daarmee jongerenwerkers versterken en een extra kracht bieden.
Zoals blijkt uit de literatuur valt de Oosterparkwijk in de categorie probleemwijken en het percentage
kansarme kinderen ligt boven gemiddeld (Onderzoek en statistiek Groningen, 2018). Het JOP kan hier
als jongerencentrum op inspelen door een opvangnet te zijn voor kinderen die het thuis minder goed
hebben.
Literatuuronderzoek wijst uit dat jongerenparticipatie in Nederland een steeds meer voorkomend
begrip is (De Savornin Lohman, 1998). Zoals blijkt uit het succesverhaal van jongerencentrum Level Z
en de strategieën van twee andere jongerencentra is het richten op het ontwikkelen van
maatschappelijke competenties en talent een positief werkende factor. Jongeren betrekken en
bijstaan in ontwikkeling binnen een ontmoetingsplek als het JOP kan van toegevoegde waarde zijn op
deze ontwikkeling. De genoemde activiteitengroepen kunnen hieraan bijdragen, ook om jongeren
meer te betrekken.
De betrokkenheid van jongeren bij het JOP is erg laag, zoals blijkt in de resultaten. Jongeren zitten
veel op social media en onderzoekt wijst uit dat zelfs 95% van de jongeren dagelijks internet gebruikt
(CBS, 2018). De indruk dat jongeren veel op hun telefoon zitten tegenwoordig en andere interesses
hebben valt hiermee zeker niet uit te sluiten. Uit het onderzoek van Kickstart (2017) kwam naar
voren dat wanneer je jongeren wil bereiken je moet inspelen op social media. Als JOP kan je van deze
probleemfactor gebruik maken, door jongeren op die manier benaderen, en zo hopelijk te betrekken
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bij je organisatie. Ook de andere tips vallen te herleiden binnen het JOP. De taal van de jongere
spreken is van belang, wat goed gedaan kan worden door de vrijwilligers die de taal van de
Oosterpark spreken in combinatie met jongerenwerkers. Activiteiten organiseren voor en door
jongeren komt naar voren als een punt waar het JOP graag heen wil en zelfs heen moet. Het hebben
van een up to date website komt naar voren als verbeterpunt, maar kan snel en gemakkelijk in
gehandeld worden. Tot slot moet er rekening worden gehouden met de behoefte van de jongeren,
wat gedaan kan worden door jongeren overal in te betrekken, zoals noodzakelijk blijkt binnen de
resultaten. De bovenstaande genoemde factoren zijn aanwezig of vragen om verbetering, maar zijn
niet onhaalbaar.
Ook het belang van het handhaven van een eenduidige visie, missie en werkwijze komt naar voren.
Medewerkers hebben goed voor ogen waar ze willen dat het JOP voor staat, maar dit moet nog
toegepast worden in de praktijk. Het hebben van een eenduidige visie, missie en werkwijze maakt in
een klap duidelijk waar je als JOP voor staat en waar je heen wil. Het is van belang als organisatie te
zorgen voor een doordachte systematiek van missie, visie en de vertaling hiervan naar waarden,
succesbepalende factoren, doelstellingen en acties (Doeleman, Thomassen & Winzum, 2013).

5.2 Beperkingen van het onderzoek
Een eventuele beperking binnen het onderzoek kan zijn dat een aantal respondenten van de
vragenlijst de vragen gekleurd heeft beantwoord. De groep die zoals eerder omschreven in opstand
is gekomen tegen het JOP heeft de kans gekregen via de Facebookpagina de vragenlijst in te vullen.
De vragenlijst is gedeeld binnen de besloten Facebookgroep onder de naam ‘JOP is flop’. De
antwoorden van deze respondenten hebben mogelijk een meer dan bedoeld negatief karakter. Er is
een overweging geweest de vragenlijst niet te delen via dit medium vanwege deze reden, maar er is
besloten dat de mening van deze wijkbewoners even zwaar weegt als elk ander.
Ook is het jammer dat de mening van de jeugd niet sterker naar voren is gekomen. In de interviews
zijn veel constateringen wat betreft het wegblijven van jongeren belicht, maar de directe mening van
de jeugd ontbrak door een minimale respons op de vragenlijst voor de jeugd. Voor eventueel
vervolgonderzoek wordt aangeraden jongeren in persoon te benaderen in plaats van via een online
vragenlijst.
In de vragenlijsten stond bij de vraag: “Hoe ken je het JOP?” het antwoord vak niet op verplicht
invullen. Hierdoor konden respondenten deze vraag zonder iets in te vullen doorklikken. Achttien
respondenten hebben deze vraag leeg gelaten. Deze beperking heeft niet direct invloed gehad op de
resultaten van de vragenlijst, maar doet af aan de professionaliteit van het onderzoek.
Tot slot is de vraag “Wat vind je van het belang van een jongerencentrum in de wijk?” door
negentien respondenten anders geïnterpreteerd dan bedoeld. De reden hiervan is dat respondenten
vermoedelijk de vraag vluchtig gelezen hebben, waardoor omschreven is waarvoor een
jongerencentrum van belang moet zijn. In dit geval heeft deze interpretatiefout geen invloed gehad
op de resultaten. Voor vervolgonderzoek wordt aangeraden deze vraagstelling aan te passen om een
eenduidig antwoord te creëren.
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6. Aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan aan de leidinggevende van het Jongerencentrum
OosterParkwijk te Groningen. Het JOP wil graag weten welke aanpassingen nodig zijn om weer
aantrekkelijk te worden als jongerencentrum voor jongeren tussen de 8 en 16 jaar. De aanbevelingen
zijn gebaseerd op literatuur en de resultaten van de interviews en vragenlijsten.
Uit de resultaten van de interviews komt naar voren dat het JOP als organisatie op dit moment ‘in de
min’ staat. Het eerste advies is dan ook om eerst de focus volledig op de interne aanpak te leggen.
Professionaliseren als organisatie is van groot belang en vraagt om de grootste prioriteit. Er moet
meer structuur komen en er moet een eenduidige werkwijze worden gehanteerd. Medewerkers
moeten weten welke verantwoordelijkheden zij dragen en er kunnen meer verantwoordelijkheden
worden uitbesteed.
Ten tweede wordt geadviseerd om concreet in beeld te brengen waar het JOP heen wil. Waar willen
we heen als organisatie? Hoe gaan we veranderingen doorvoeren? Willen we alles over een andere
boeg gooien of niet? Willen we eerst dicht en een heropening realiseren? Of blijven we open en
veranderen stapje voor stapje? Dit zijn vragen waarvan het wenselijk is aandacht aan te besteden.
Aangeraden wordt vergaderingen te plannen om het over het toekomstperspectief te hebben.
Als derde is het wenselijk dat zo snel als mogelijk geïnvesteerd worden in de samenwerking met het
WIJ-team. Er moet structureel een jongerenwerker aanwezig zijn op de werkvloer, op korte termijn
vanuit het WIJ-team. Op lange termijn wordt geadviseerd te kijken naar de mogelijkheid een vaste
medewerker vanuit het JOP in te zetten. Zoals uit de interviews en vragenlijsten naar voren kwam is
er baat bij meer pedagogische krachten. Daarnaast wordt aangeraden ook in de samenwerking met
andere partijen dan het WIJ-team te investeren.
Ten vierde is verandering aan de uitstraling van het pand op korte termijn een pré. Het pand moet
opgeknapt worden van zowel binnen als buiten. Vanuit alle hoeken is naar voren gekomen dat dit
een van de grootste obstakels is, wat veel verschil kan maken in de aantrekkelijkheid voor jongeren.
De vijfde aanbeveling betreft het verbeteren van de promotie van het JOP. Verandering in social
media wordt aangeraden en er moet beleid komen wat betreft promotie. Ook in de wijk moet
geïnvesteerd worden, zodat er een positief beeld ontstaat van het JOP als organisatie. Daarnaast
wordt geadviseerd jongeren actief te benaderen op scholen en in de wijk om jongeren naar het JOP
te trekken.
Tot slot wordt aangeraden jongeren vanaf nu overal in álle vraagstukken te betrekken. Jongeren
dienen het gevoel te krijgen dat het JOP van hun is en het is wenselijk dat zij verantwoordelijkheid
gaan dragen. Van kleurkeuze tot nieuwe spellen, jongeren moeten in elk opzicht hun mening kunnen
geven. Geadviseerd wordt om niet alleen jongeren te betrekken die nu naar het JOP komen, maar ga
actief op zoek naar nieuwe jongeren.
Bovenstaand staan zes aanbevelingen gepresenteerd voor het Jongerencentrum Oosterparkwijk.
Deze zes aanbevelingen kennen meer uitgebreide en specifieke adviezen, die zijn terug te vinden in
Bijlage 8. Naar aanleiding van de resultaten, conclusie en discussie zijn de volgende aanbevelingen
opgesomd:
- Professionaliseren als organisatie
- In kaart brengen toekomstperspectief
- Samenwerking met het WIJ-team
- Investeren in het pand
- Verbeteren promotie van het JOP
- Alles in samenspraak met de jongeren
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Bijlagen
Bijlage 1. Overzicht respondenten interviews
Team van het JOP
Respondent Geslacht

Functie

1.

V

Beheerster JOP

Locatie
interview
In het JOP

2.
3.
4.
5.
6.
7.

M
M
V
M
M
V

Bestuurslid JOP
Bestuurslid JOP
Vrijwilligster JOP
Stagiair JOP
Stagiair JOP
Stagiaire JOP

In het JOP
In het JOP
In het JOP
In het JOP
In het JOP
In het JOP

Medewerkers van het WIJ-team Oosterparkwijk
Respondent Geslacht
Functie
Locatie
interview
8.
V
Medewerker WIJ
In het JOP en bij
Oosterpark
WIJ Oosterpark
9.
V
Medewerker WIJ
In het JOP
Oosterpark
10.
V
Medewerker WIJ
In het JOP
Oosterpark
Andere jeugdcentra
Respondent Geslacht
11.

M&V

12.

M

Duur interview (excl. opening
en sluiting)
1 uur, 30 minuten, 13
seconden
1 uur, 5 minuten, 40 seconden
52 minuten, 38 seconden
1 uur, 0 minuten, 21 seconden
1 uur, 0 minuten, 56 seconden
46 minuten, 18 seconden
44 minuten, 47 seconden

Duur interview (excl. opening
en sluiting)
1 uur, 4 minuten, 53 seconden
1 uur, 19 minuten, 38
seconden
40 minuten, 46 seconden

Functie

Locatie interview

Duur interview (excl.
opening, rondleiding en
sluiting)
Jongerencentrum 1 uur, 19 minuten, 4
in de provincie
seconden
Groningen.

Jeugdwerkers
jongerencentrum in
de provincie
Groningen
Jeugdwerker
jongerencentrum in
de stad Groningen

Jongerencentrum 1 uur, 13 minuten, 14
in de stad
seconden
Groningen
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Bijlage 2. Koppeling deelvragen aan categorieën interviews
In onderstaand overzicht is per kleur weergegeven welke deelvragen geleid hebben tot vragen in het
interviewschema en vanuit welke deelvraag de resultaten binnen de interviews zijn verkregen.
Categorie 8 en 13 hebben deels twee kleuren, gezien deze categorieën op beide deelvragen van
toepassing zijn.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Welke factoren weerhouden jongeren ervan om naar het JOP te komen?

Welk toekomstperspectief heeft het JOP voor ogen als organisatie?

Welke veranderingen zijn noodzakelijk in de organisatiestructuur van het JOP?
Wat is de mening van de bewoners van de Oosterparkwijk omtrent het JOP?
Welke aanpassingen moeten er gedaan worden in de publiciteit van het JOP?
Welke strategieën hanteren andere jongerencentra uit de stad en de provincie?

Team van het JOP
Inleiding interview
Doel interview
Opname van het interview en
privacy
Introductie
Algemeen
Sterke punten
Verbeterpunten
Algemene bekendheid
JOP en promotie
Bezoekersaantallen
Doelgroep JOP
Activiteitenaanbod
Kindcontact en
ouderbetrokkenheid
Professionaliteit
Tevredenheid jongeren

15 JOP in het huidige gebouw
16 Samenwerking WIJ
17 Mogelijke verhuizing

WIJ-team Oosterparkwijk
Inleiding interview
Doel interview
Opname van het interview en
privacy
Introductie
Algemeen
Sterke punten
Verbeterpunten
Algemene bekendheid JOP en
promotie
Effectiviteit van het JOP
Doelgroep JOP
Activiteitenaanbod
Strategie en aanpak van het
JOP
Professionaliteit
Samenwerking met het WIJteam
Het pand van het JOP
Structurele veranderingen
Tips
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Andere jongerencentra
Inleiding interview
Doel interview
Opname van het interview
en privacy
Introductie
Algemeen
Jongerencentrum
Medewerkers
Bezoekersaantallen
Promotie en bekendheid
Heropening
Probleemfactoren
Het pand
Activiteiten
Ouderbetrokkenheid
Kindcontact
Participatie
Tevredenheid
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Bijlage 3. Interviewschema’s
Interviewschema team van het JOP
1. Inleiding interview
2. Doel van het interview
3. Opname van het interview en privacy
4. Introductie
5. Algemeen
Hoe ben je bij het JOP betrokken geraakt?
Wat is je functie binnen het team (bestuur, beheer, vrijwilliger, stagiaire) van het JOP en hoe geef je
hier invulling aan?
Welke verantwoordelijkheden heb je binnen het JOP?
Sinds wanneer ben je werkzaam voor het JOP?
Op welke manier ben je betrokken bij wat er binnen de organisatie gebeurd?
6. Sterke punten
Wat is volgens jou een sterk punt van het JOP?
Wat hoor je vanuit de omgeving over het JOP in positief daglicht?
7. Verbeterpunten
Als je nu in je vingers knipt en drie structurele dingen kan aanpassen, wat is er dan veranderd?
Welke punten moeten volgens jou veranderen binnen het JOP aan:
- De uitstraling
- De samenwerking
- De communicatie
Wat hoor je vanuit de omgeving over het JOP in negatief daglicht?
Als er een enorme verandering zou worden ondergaan, wat mag er dan absoluut niet veranderen en
waarom niet?
8. Algemene bekendheid JOP en promotie
Hoe staat het JOP over het algemeen bekend in de wijk?
Wat maakt het dat iedere jongeren het JOP kent?
Wat wordt er op dit moment gedaan aan de promotie van het JOP algemeen en de activiteiten?
Wat moet er volgens jou veranderen binnen de promotie van het JOP?
Op welke manier wordt er gebruik gemaakt van social media?
Wat moet er volgens jou veranderen binnen de social media?
Welke aanpassingen dienen er gedaan te worden in de uitstaling naar buiten op promotioneel
gebied?
9. Bezoekersaantallen
Waarom waren er eerder meer bezoekers bij het JOP?
Wanneer floreert het JOP volgens jou optimaal?
Als jij nu één ding structureel kan veranderen om meer bezoekersaantallen te creëren, wat zou dit
dan zijn?
10. Doelgroep JOP
Op welke leeftijdscategorie vind jij dat er vooral gericht moet worden?
Wat maakt dat de huidige groep jongeren bij het JOP komt?
Vind je dat het JOP er moet zijn voor jongeren uit de Oosterparkwijk of een meer stedelijke functie
zou moeten hebben en waarom?
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11. Activiteitenaanbod
Wat vind je van het activiteiten aanbod van het JOP?
Wat zijn de meest populaire activiteiten of momenten?
Waarom kwamen er vroeger meer jongeren naar activiteiten?
Welke verandering heeft plaats gevonden waardoor er een andere invulling is gekomen aan de
planning van de week?
Wat gaat ervoor zorgen dat er meer jongeren naar activiteiten komen?
Hoe kan je jongeren zelf meer inzetten binnen activiteiten?
Wordt dit op dit moment voldoende gedaan? Zo ja: hoe? Zo nee: hoe zou dit wel kunnen?
12. Kindcontact en ouderbetrokkenheid
Vind je het noodzakelijk dat ouders van kinderen worden betrokken bij het JOP?
Vroeger werden alle kinderen geregistreerd, vind je het noodzakelijk dat dit weer gaat gebeuren? Zo
ja: hoe? Zo nee: waarom niet?
13. Professionaliteit
Hoe moet volgens jou de visie en de missie van het JOP eruitzien?
Wat wil je uitstralen naar de buitenwereld als (bestuur, beheer, vrijwilliger, stagiaire) van het JOP?
Welke dingen moeten volgens jou worden aangepast in de werkwijze?
Aan welke eisen moet een medewerker van het JOP volgens jou voldoen?
Wat is volgens jou de meest ideale samenstelling van medewerkers binnen het JOP?
14. Tevredenheid jongeren
Wat maakt de jongeren die naar het JOP komen tevreden bij het JOP?
Wat kan ervoor zorgen dat deze tevredenheid ook wordt overgedragen op jongeren die niet naar het
JOP komen?
15. JOP in het huidige gebouw
Wat vind je van het JOP zoals het nu is qua facilitaire voorzieningen?
Wat moet er veranderen om het JOP qua uitstaling meer populair te maken?
16. Samenwerking WIJ
Wat is jouw mening omtrent jongerenwerk op de werkvloer bij het JOP?
Hoe zou een samenwerking met het WIJ-team eruit moeten zien?
Wat verwacht je van een eventuele samenwerking?
Hoe ziet de rolverdeling eruit wanneer het WIJ-team verantwoordelijkheden krijgt?
17. Mogelijke verhuizing
Wat zou je ervan vinden als het JOP naar een andere locatie zou gaan?
Vind je dat het JOP zich moet samenvoegen met andere buurtinitiatieven en waarom wel/niet?
Stel de kans ontstaan om een nieuw jongerencentrum te starten in de Siebejanboumaschool, wat
zou je hier dan van vinden?

WIJS Groningen | Jongerencentrum OosterParkwijk

40

Interviewschema medewerkers WIJ-team Oosterpark
1. Inleiding interview
2. Doel van het interview
3. Opname van het interview en privacy
4. Introductie
5. Algemeen
Welke opleiding heb je gevolgd?
Wat is je functie binnen het WIJ-team en welke verantwoordelijkheden heb je?
Sinds wanneer ben je werkzaam bij het WIJ-team?
Hoe ben je bij het WIJ-team terecht gekomen?
6. Sterke punten van het JOP
Wat zijn volgens jou de sterke punten van het JOP?
Wat hoor je vanuit de omgeving over het JOP in positief daglicht?
7. Verbeterpunten van het JOP
Als je nu in je vingers knipt en drie structurele dingen kan aanpassen bij het JOP, wat is er dan
veranderd?
Welke punten moeten volgens jou veranderen binnen het JOP aan:
- De uitstraling
- De manier van werken
- De algemene bekendheid
Wat hoor je vanuit de omgeving over het JOP in negatief daglicht?
8. Activiteitenaanbod van het JOP
Wat vind je van de activiteiten die aangeboden worden voor jongeren?
Welke activiteiten vind je dat er missen?
Wat vind je dat de openingstijden moeten zijn van het JOP?
9. Bekendheid van het JOP
Welke omschrijving geef je het JOP ten opzichte van de bekendheid in de wijk?
Wat moet er veranderen in de promotie van het JOP?
Op welke manier moet het JOP zich naar buiten brengen qua promotie?
10. Strategie en aanpak van het JOP
Hoe vind je dat er binnen het JOP te werk wordt gegaan?
Wat vind je van de samenstelling van collega’s binnen het JOP?
Wat moet er veranderen aan de algemene aanpak van het JOP?
11. Visie en missie van het JOP
Wat moet volgens jou de visie en missie zijn van het JOP?
Met welk doel moet het JOP te werk gaan?
Vind je dat het JOP een voor alleen de wijk moet zijn of een stedelijke functie zou moeten hebben?
12. Effectiviteit van het JOP
Welke functie heeft het JOP volgens jou in de huidige maatschappij binnen de wijk?
Op welke doelgroep vind je dat het JOP zich zou moeten richten?
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13. Samenwerking met het WIJ-team
Wat is volgens jou het doel van jongerenwerk?
Moet er altijd een jongerenwerker aanwezig zijn binnen het JOP?
Wat vind jij dat de functie moet zijn van een jongerenwerker binnen het JOP?
Hoe kan volgens jou een effectieve samenwerking met het JOP worden gerealiseerd?
14. Het pand van het JOP
Wat vind je van het pand van het JOP?
Wat moet er volgens jou veranderen binnen en om het JOP?
Waar is volgens jou de meest ideale locatie van het JOP?
Welke eisen moet de locatie van het JOP aan voldoen?
Vind je dat het JOP moet samenvoegen met andere buurtinitiatieven? Zo ja, welke?
15. Structurele veranderingen
Welke dingen moeten er volgens jou structureel veranderen binnen het JOP?
Op welke manier moet het JOP het doorvoeren van veranderingen aanpakken?
16. Tips
Welke tips geef je mee om het JOP weer populair te maken?
Wat zou je zeker niet veranderen aan het JOP?
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Interviewschema andere jongerencentra
1. Inleiding interview
2. Doel van het interview
3. Opname van het interview en privacy
4. Introductie
5. Algemeen
Wie bent u en wat is uw functie binnen het jongerencentrum?
Sinds wanneer bent u werkzaam bij het jongerencentrum?
Wat is uw opleiding/achtergrond?
6. Algemeen
Wanneer is het jongerencentrum opgericht?
Wat is het doel en de visie van het jongerencentrum?
Wat zijn de openingsdagen van het jongerencentrum?
7. Medewerkers
Welke medewerkers kent het jongerencentrum en hoe worden zij ingezet?
Welke dingen missen jullie op het gebied van werknemers?
Wat is volgens u de meest ideale samenstelling van medewerkers?
8. Bezoekersaantallen
Hoeveel bezoekers komen er gemiddeld per weer naar het jongerencentrum?
Wat zijn de meest drukbezochte momenten?
Welke leeftijdscategorie komt het meest?
Welke doelgroep komt het meest?
Op welke manier zorgen jullie ervoor dat jongeren naar het jongerencentrum komen?
Wie is er verantwoordelijk voor promotie van evenementen en activiteiten?
Komen er kinderen uit de wijk of ook uit andere wijken?
Vind je dat het jongerencentrum in de Oosterparkwijk een functie in de wijk moet hebben of een
meer stedelijke functie?
9. Promotie en bekendheid
Hoe kunnen jongeren kennismaken met het jongerencentrum?
Op welke manier brengen jullie jezelf naar buiten?
Wat zorgt ervoor dat jongeren daadwerkelijk ingaan op de promotie?
Wie is er verantwoordelijk voor de promotie?
10. Heropening
Hoe ziet de geschiedenis van het jongerencentrum eruit qua populariteit?
Is er ooit sprake geweest van een heropening, zo ja zie onderstaande vragen:
Welke factoren speelden er een rol op het moment dat er daadwerkelijk verandering noodzakelijk
was?
Wat hebben jullie ondernomen om de heropening mogelijk te maken?
Welke essentiële veranderingen heeft de heropening teweeggebracht?
Hoe werden de veranderingen opgepakt in de omgeving?
Welke tips zijn essentieel die jullie willen meegeven om een herstart te maken?
Wat raad je af om te doen bij het doorvoeren van veranderingen?
Aan de hand van welke theorieën zijn jullie gekomen tot de aanpassingen?
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11. Probleemfactoren
Wat denkt u dat de reden is van de terugloop van het aantal jongeren?
Op welke manier kan hier het beste op ingespeeld worden volgens u?
12. Het pand
Wat zijn volgens jullie de voorwaarden waaraan een pand van een centrum moet voldoen?
Wie is er verantwoordelijk voor het pand en onderhoud?
Welke aanpassingen zouden jullie willen doen aan het pand?
Welke mogelijkheden moeten er voor jongeren zijn?
13. Activiteiten
Welke activiteiten worden structureel georganiseerd in de week?
Welke activiteiten trekken de meeste jongeren?
Wat zou u doen om het activiteitenaanbod breder te trekken?
Welke mogelijkheden zijn er voor jongeren op het moment dat er niet een specifieke activiteit
georganiseerd wordt?
14. Ouderbetrokkenheid
Wat vindt u van de wenselijkheid van ouderbetrokkenheid bij het jongerencentrum?
Hoe worden ouders betrokken bij het jongerencentrum?
15. Kind contact
Hoe wordt er contact gemaakt met de jongeren?
Vindt u dat het contact meer zou moeten?
Op welke manier worden jongeren geregistreerd?
Zijn er gegevens aanwezig van de jongeren die naar het jongerencentrum komen?
Zo ja, op welke manier wordt hier gebruik van gemaakt?
16. Inzet van jongeren
Hoe zorgen jullie ervoor dat de jongeren zelf participeren binnen het jongerencentrum?
Wat zijn de verantwoordelijkheden van de jongeren?
Zouden jullie de jongeren volledig verantwoordelijk willen maken? Zo ja, hoe?
17. Tevredenheid
Hoe meet u de algemene tevredenheid van de jongeren?
Op welke manier kunnen jongeren zelf inbreng binnen het jongerencentrum realiseren?
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Bijlage 4. Codeboek transcripties
Categorie
Welke mening hebben respondenten over het
JOP?
Wat zijn goede punten van het JOP?
Wat zijn minder goede punten van het JOP?

Hoe gaat het intern binnen het JOP?

Wat vinden respondenten over het algemeen
van het JOP?

Wat is er bekend over de bezoekers van het
JOP?
Wat is er bekend over de betrokkenheid van de
jeugd?

Wat zijn mogelijke oorzaken?

Waar wil men heen met het JOP?

Wat valt niet onder een categorie?

Code
Bekendheid in de wijk (29)
Mening jeugd (13)
Mening wijk (6)
Positief punt (23)
Sterke punten (20)
Zwakke punten (29)
Verbeteringen (42)
Vandalisme (14)
Communicatie (35)
Houding medewerkers (31)
Medewerker van het JOP (24)
Samenwerking andere partijen (84)
Samenwerking intern (10)
Team (28)
Jeugdwerk (43)
Verschil in organisaties (4)
Het pand (31)
Sfeer (8)
Uitstraling (15)
Veiligheid (16)
Voorzieningen (17)
Bezoekersaantallen (43)
Doelgroep (62)
Contact met jeugd (22)
Houding jongeren (36)
Jongeren die niet komen (19)
Jongeren die wel komen (29)
Participatie (47)
Oorzaken terugloop (18)
Obstakels (18)
Huidige situatie (27)
Verleden (52)
Ideaalbeeld (31)
Oplossingen (34)
Visie en missie (23)
Structurele veranderingen (32)
Verhuizen (27)
Openingsdagen (27)
Activiteiten (48)
Budget (30)
Promotie (42)
Registreren (18)
Ouderbetrokkenheid (16)
Uitspraken (27)
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Bijlage 5. Vragenlijsten
Tekst in de mail:
Hallo,
De Coöperatieve Wijkraad is in gesprek geweest met verschillende organisaties in de Oosterparkwijk
om kennis te maken. Zo is er ook een gesprek geweest bij het Jongerencentrum Oosterpark (JOP).
Het JOP wil graag een veilige plek zijn voor de jongeren in de wijk, waar ze graag komen. Op dit
moment is er een student die onderzoek doet naar het JOP. Als sluitstuk van haar onderzoek wil zij
graag de mening horen van zoveel mogelijk wijkbewoners.
De Coöperatieve Wijkraad wil dit onderzoek graag ondersteunen en is erg benieuwd naar de mening
van het Wijkpanel.
Wil je deze vragenlijst invullen? Dit duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Vul hier de vragenlijst in:
>> vragenlijst <<

Als de link niet werkt, kopieer dan deze tekst: www.tiny.cc/oosterparkjop.
Vul de vragenlijst in voor zondag 17 februari.
Naast deze vragenlijst is er ook een vragenlijst specifiek voor kinderen en jongeren uit de wijk. Als je
kinderen of kleinkinderen hebt, hopen we dat je dit ook samen met je (klein)kind wilt invullen. Om
ook zoveel mogelijk de meningen van de kinderen uit de wijk te horen. Dit kan
via: www.tiny.cc/jopoosterpark
Heb je nog vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groet,
Coöperatieve Wijkraad Oosterparkwijk
Tekst op de Facebookpagina:
Beste lezer,
Het JOP wil graag een veilige plek zijn voor de jongeren in de wijk, waar ze graag komen. Op dit
moment is er een student die onderzoek doet naar het JOP. Als sluitstuk van haar onderzoek wil zij
graag de mening horen van zoveel mogelijk wijkbewoners.
Wil je deze vragenlijst invullen? Dit duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Vul hier de vragenlijst in:
Deze vragenlijst is speciaal bedoeld voor wijkbewoners van 20 jaar en ouder;
www.tiny.cc/hetjopvragenlijst
Ook zijn wij erg benieuwd naar de mening van de jongeren in de wijk.
Deze vragenlijst is speciaal bedoeld voor wijkbewoners tot en met 20 jaar:
www.tiny.cc/vragenlijsthetjop
Vul de vragenlijst in voor zondag 17 februari.
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Vragenlijst Jongerencentrum OosterPark (JOP) ouder dan 20 jaar
Sectie 1
Hallo,
De vragenlijst bevat een aantal vragen over het jongerencentrum en het duurt ongeveer 5 tot 10
minuten om het in te vullen.
De resultaten van de vragenlijst worden verwerkt in een adviesrapport voor het JOP. Je vult de
vragenlijst anoniem in. Daarom wordt nog naar gegevens gevraagd die niet bij de onderzoeker
bekend zijn. Je postcode wordt bijvoorbeeld gevraagd om een indicatie te krijgen waar je in de wijk
woont.
Vul de vragenlijst in voor zondag 17 februari. Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!
Wat is je postcode? Bijvoorbeeld: 1234AB
Ø Mogelijkheid tot korte antwoordtekst
Wat is je leeftijd?
Ø Mogelijkheid tot invoeren van maximaal 3 cijfers
Wat is je geslacht?
Ø Keuze tussen man of vrouw
Sectie 2
Ken je het JOP?
Ø Keuze tussen ja of nee
Sectie 3
Kent het JOP
Hoe ken je het JOP?
Ø Mogelijkheid tot lang antwoord
Gaan je kinderen naar het JOP?
Ø Keuze tussen ja, nee of ik heb geen kinderen
Sectie 4
Kinderen naar JOP
Wat maakt dat je kinderen naar het JOP gaan?
Ø Mogelijkheid tot lang antwoord
Sectie 5
Kinderen niet naar het JOP
Wat maakt dat je kinderen niet naar het JOP gaan?
Ø Mogelijkheid tot lang antwoord
Wat zou er moeten veranderen dat je kinderen wel naar het JOP gaan?
Ø Mogelijkheid tot lang antwoord
Sectie 6
Algemeen JOP
Wat vind je van de locatie van het JOP en waarom?
Ø Mogelijkheid tot lang antwoord
Wat vind je van de uitstraling van het JOP en waarom?
Ø Mogelijkheid tot lang antwoord
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Weet je wat het JOP op dit moment biedt voor jongeren?
Ø Keuze tussen ja of nee
Wat zou je willen dat het JOP organiseert voor jongeren?
Ø Mogelijkheid tot lang antwoord
Wat vind je dat het doel moet zijn van het JOP?
Ø Mogelijkheid tot lang antwoord
Sectie 7
Kent het JOP niet
Wat vind je van het belang van een jongerencentrum in de wijk?
Ø Mogelijkheid tot lang antwoord
Wat vind je dat een jongerencentrum zou moeten bieden in de wijk?
Ø Mogelijkheid tot lang antwoord
Wat zou volgens jou het doel moeten zijn van een jongerencentrum in de wijk?
Ø Mogelijkheid tot lang antwoord
Waar vind je dat een jongerencentrum zich moet vestigen in de wijk en waarom daar?
Ø Mogelijkheid tot lang antwoord
Sectie 8
Blijf op de hoogte!
Wil je op de hoogte gehouden worden van dit onderzoek? Of wil je uitgenodigd worden voor de
presentatie van het onderzoek? Laat dan je e-mailadres achter.
E-mailadres:
Ø Mogelijkheid tot korte antwoordtekst
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Vragenlijst Jongerencentrum OosterPark (JOP) jonger dan 20 jaar
Sectie 1
Hallo,
Deze vragenlijst is speciaal bedoeld voor jongeren tot 20 jaar.
De vragenlijst bevat een aantal vragen over het jongerencentrum en het duurt ongeveer 5 tot 10
minuten om het in te vullen.
De resultaten van de vragenlijst worden verwerkt in een adviesrapport voor het JOP. Je vult de
vragenlijst anoniem in. Daarom wordt nog naar gegevens gevraagd die niet bij de onderzoeker
bekend zijn. Je postcode wordt bijvoorbeeld gevraagd om een indicatie te krijgen waar je in de wijk
woont.
Vul de vragenlijst in voor zondag 17 februari.
Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!
Woon je in de Oosterparkwijk Groningen?
Ø Keuze tussen ja of nee
Wat is je postcode? Bijvoorbeeld 1234AB
Ø Mogelijkheid tot korte antwoordtekst
Wat is je leeftijd?
Ø Mogelijkheid tot invoeren van maximaal 2 cijfers
Wat is je geslacht?
Ø Keuze tussen jongeren of meisje
Sectie 2
Ken je het JOP?
Ø Keuze tussen ja of nee
Sectie 3
Kent het JOP
Waarvan ken je het JOP?
Ø Mogelijkheid tot lang antwoord
Ga je naar het JOP in je vrije tijd?
Ø Keuze tussen ja of nee
Sectie 4
Gaat naar het JOP
Wat maakt dat je naar het JOP gaat?
Ø Mogelijkheid tot lang antwoord
Sectie 5
Gaat niet naar het JOP
Wat maakt dat je niet naar het JOP gaat?
Ø Mogelijkheid tot lang antwoord
Wat moet er zin om ervoor te zorgen dat je wel naar het JOP gaat?
Ø Mogelijkheid tot lang antwoord
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Sectie 6
JOP algemeen
Wat vind je van de locatie van het JOP en waarom?
Ø Mogelijkheid tot lang antwoord
Wat vind je van de uitstraling van het JOP en waarom?
Ø Mogelijkheid tot lang antwoord
Weet je wat het JOP op dit moment biedt voor jongeren?
Ø Keuze tussen ja of nee
Wat zou je willen dat het JOP organiseert voor jongeren?
Ø Mogelijkheid tot lang antwoord
Wat vind je belangrijk aan het JOP?
Ø Mogelijkheid tot lang antwoord
Sectie 7
Kent het JOP niet
Wat zou je willen dat er bij een jongerencentrum in de wijk wordt georganiseerd?
Ø Mogelijkheid tot lang antwoord
Wat zou er aanwezig moeten zijn in een jongerencentrum als je daar naartoe gaat?
Ø Mogelijkheid tot lang antwoord
Wat moet de locatie zijn van een jongerencentrum in de wijk?
Ø Mogelijkheid tot lang antwoord
Wat moet jij met je vrienden kunnen doen bij een jongerencentrum?
Ø Mogelijkheid tot lang antwoord
Sectie 8
Blijf op de hoogte!
Wil je op de hoogte gehouden worden van dit onderzoek? Of wil je uitgenodigd worden voor de
presentatie van het onderzoek? Laat dan je e-mailadres achter.
E-mailadres:
Ø Mogelijkheid tot korte antwoordtekst
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Bijlage 6. Codeboek vragenlijsten
Categorie
Hoe ken je het JOP?

Wat maakt dat je kinderen naar het JOP gaan?

Wat maakt dat je kinderen niet naar het JOP
gaan?

Wat zou er moeten veranderen dat je kinderen
wel naar het JOP gaan?

Wat vind je van de locatie van het JOP en
waarom?
Wat vind je van de uitstraling van het JOP en
waarom?

Wat zou je willen dat het JOP organiseert voor
jongeren?

Wat vind je dat het doel moet zijn van het JOP?

Code
Via anderen (11)
Kwam vroeger (25)
Omwonend (19)
Toeval (8)
Kinderen komen (9)
Speeltuin (4)
Overig (6)
Negatief (1)
Speeltuin/spelcontainer (14)
Kinderen (5)
Activiteiten (8)
Overig (3)
Te oud (16)
Te jong (4)
Veiligheid (3)
Organisatie (11)
Overig (7)
Behoefte (4)
Geen mening (18)
Activiteiten (2)
Doelgroep (10)
Promotie (2)
Veiligheid (7)
Overig (6)
Positief (88)
Negatief (1)
Overig (11)
Negatief algemeen (23)
Negatief vuil (9)
Negatief mensen (3)
Oud (5)
Geen mening (19)
Prima (20)
Positief (11)
Overig (10)
Activiteiten algemeen (34)
Activiteiten ontwikkeling (14)
Verleden (4)
Openingstijden (8)
Overig (10)
Geen mening (15)
Doelgroep (15)
Plek (13)
Ontmoeting (16)
Jeugd (22)
Ontwikkeling (15)
Plezier (5)
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Wat vind je van het belang van een
jongerencentrum in de wijk?

Wat vind je dat een jongerencentrum zou
moeten bieden in de wijk?

Wat zou volgens jou het doel moeten zijn van
een jongerencentrum in de wijk?

Waar vind je dat een jongerencentrum zich
moet vestigen in de wijk en waarom daar?

Doelgroep (12)
Overig (4)
Algemeen (12)
Geen mening (5)
Onbelangrijk (1)
Goed (13)
Belangrijk (15)
Geen mening (3)
Algemeen (19)
Overig (1)
Ontmoeting (9)
Activiteiten (11)
Ontwikkeling (13)
Jeugdwerk (9)
Algemeen (8)
Overig (2)
Verbinding/contact (24)
Ondersteuning (4)
Ontwikkeling (9)
Veilige plek (3)
Overig (4)
Algemeen (10)
Centraal (24)
Geen mening (8)
Hangplek (4)
Algemeen (13)
Overig (1)
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Bijlage 7. Meer uitgebreide resultaten andere jongerencentra
Jongerencentrum in de provincie Groningen
Transitie
Een aantal jaar geleden heeft het jongerencentrum in de provincie besloten een transitie te
ondergaan. Er was sprake van een andere visie in het oude team en er kwam weinig jeugd. Er is
besloten alles destijds om te gooien, van naam tot aan interne aanpak. Onder het mom, als je wil
veranderen dan zal je ook alles over een andere boeg moeten gooien zijn de veranderingen
doorgezet. De basis is gelegd door het jongerencentrum, maar de jeugd is overal in betrokken. De
grootste veranderingen waren de naam, het pand, de inrichting, de werkwijze en andere
medewerkers. Er meer op af, dat is de werkwijze. Er is niet gehandeld vanuit bepaalde theorieën,
maar praktijkgericht door de ervaringen.
Het jongerencentrum in de provincie werd vroeger gezien als jongerencentrum voor jongeren met
problemen, daar werd de aandacht erg op gericht. In plaats van probleemgericht is toen de focus
verplaatst naar de kansen, waar ze zich nu op richten.
Inkomsten
Het jongerencentrum heeft per jaar een vast budget, vanuit een stichting en de gemeente. Er wordt
gekeken naar wat het jongerencentrum wil en daar wordt financieel op ingespeeld waar mogelijk.
Werkwijze
Er wordt gewerkt met vier jongerenwerkers en elke jongerenwerker heeft twee stagiaires.
Jongerenwerk is volgens het jongerencentrum essentieel binnen een jongerencentrum. Qua
communicatie intern heeft het jongerencentrum elke week een officiële vergadering, maar in
tussentijd wordt er veel besproken.
De visie die het jongerencentrum hanteert luidt als volgt: Voor jongeren en met jongeren. Vooral
kansen grijpen en talenten ontwikkelen en waar nodig problemen oppakken met de hulpverlening of
niet. Niet de focus op problemen, focus op de talenten. Als jongerenwerker staan we naast de jeugd.
Talentontwikkeling in de voornaamste visie die gehanteerd wordt.
Het jongerencentrum is geopend op donderdagavond, vrijdagmiddag, vrijdagavond en één keer in de
maand op zaterdagavond. Deze dagen zijn vastgesteld samen met de jongeren.
Aangeraden wordt om absoluut de jongeren hierin mee te nemen, want zij zijn degenen die je
binnen wil hebben.
Er zijn regels aanwezig die gehanteerd moeten worden, die in het pand hangen en waarvan jongeren
op de hoogte zijn. Incorrect gedrag komt voor, maar medewerkers wijzen de jongeren hierop.
Jongeren
Het jongerencentrum maakt geen gebruik van het registreren van jongeren. Wel worden voorvallen
en incidenten met elkaar gecommuniceerd. Wanneer noodzakelijk wordt er contact gezocht met
ouders. Zo is er naar aanleiding van een incident een keer een ouderavond georganiseerd, waar
uitgelegd werd wat jeugdwerk bijvoorbeeld inhoudt.
Het jongerencentrum maakt gebruik van de inzet van een activiteitengroep, bestaande uit jongeren.
Naast de activiteiten die georganiseerd worden, bestaan de dagen dat het jongerencentrum open is
uit inloop voor jongeren. Het jongerencentrum is net een jaar werkzaam in de nieuwe setting,
waardoor er eerst gekeken is naar wat werkt hoe.
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Promotie
Het jongerencentrum benadert jongeren op scholen. Binnen de scholen wordt afgesproken wat wel
en niet kan. De werknemers zijn in de pauzes aanwezig en gaan ‘gewoon’ het gesprek met jongeren
aan over laagdrempelige onderwerpen. Zo komen zij in contact met de jongeren en trekken zij de
jongeren richting het jongerencentrum.
Qua promotie wordt er naast de inzet op scholen gebruik gemaakt van social media zoals Facebook
en Instagram. Daarnaast wordt er voornamelijk mond-op-mond reclame toegepast, maar ook via
social media gaat het snel. De social media wordt door de jeugdwerkers bijgehouden.
Jongerencentrum in de stad Groningen
Transitie
Het jongerencentrum had vroeger een eigen gebouw, maar is nu samengevoegd met andere
buurtinitiatieven. Hoewel de samenwerking binnen het pand met de andere organisaties goed
verloopt, gaat de voorkeur echter uit naar een losstaand jongerencentrum.
Het oude jongerencentrum had een negatieve naam gekregen en de groep die kwam, was een lastige
groep. Toen besloten werd naar een nieuw gebouw te gaan is er gekozen voor een nieuwe naam,
welke gekozen is door de wijk aan de hand van een wedstrijd. Er is gekozen voor een nieuwe naam
vanwege de negatieve associaties die mensen met de oude naam hadden. Een nieuw gebouw
betekende ook een nieuwe werkwijze. Er was in het oude pand veel sprake van vandalisme. Een tip
die gegeven wordt is het dicht doen van de luxaflex, omdat de ervaring geleerd heeft dat ruiten dan
minder snel ingegooid worden. Er wordt aangeraden een nieuwe naam te nemen, wanneer de
geschiedenis van je oude naam in de weg staat.
Werkwijze
De medewerkers van het jongerencentrum zijn allemaal jongerenwerkers en er wordt gebruikt
gemaakt van de inzet van stagiaires. Het jongerencentrum is nooit geopend zonder professionele
begeleiding. Jeugdwerk is essentieel op de werkvloer. Qua budget is er een subsidie beschikbaar
vanuit de gemeente. Daarnaast wordt voor activiteiten een kleine bijdrage gevraagd, maar dat is een
erg beperkt bedrag.
Het doel van het jongerencentrum is dat elke jongere kan opgroeien tot iemand die actief burger is
en een bijdrage levert aan de maatschappij. Jongerenwerk heeft een belangrijke functie in het
begeleiden van de periode van opgroeien. Daarnaast is talentontwikkeling een belangrijk doel.
Hiervan wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt. Iemand die bijvoorbeeld goed kan tekenen wordt
betrokken bij het maken van een flyer.
Het jongerencentrum is elke werkdag geopend, opgesplitst voor verschillende doelgroepen. Zo is er
elke middag een activiteit voor de leeftijd acht tot dertien, een kinderclub voor van vier tot zeven, en
twee keer per week een jeugdsoos op de woensdag en vrijdagavond voor jeugd vanaf twaalf jaar. Er
zijn drie avonden vaste activiteiten en vijf middagen.
Voor activiteiten wordt er gebruik gemaakt van een werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit jongeren
die samen activiteiten bedenken. Als medewerker geef je sturing naar een bepaalde richting, maar
uiteindelijk moeten jongeren het zelf doen.
Regels worden gecommuniceerd via een bord waar de huisregels op gepresenteerd staan. Deze
regels zijn in samenspraak met de jongeren opgesteld en geven op een creatieve manier vorm aan de
ruimte. Op het bord staan kreten geschreven in combinatie met een mooie schildering.
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Jongeren
Er wordt geen gebruik gemaakt van jongerenregistratie. Waar dat vroeger verplicht was, is dat nu
niet meer het geval, zeker met de nieuwe privacywet niet. Wel worden de belangrijkste dingen
bijgehouden in een logboek en wordt informatie van voorvallen en incidenten aan elkaar
overgedragen. Wanneer je kiest voor registreren verhoog je een drempel die je eigenlijk laag wil
houden, want dat sluit aan bij de visie van het jongerencentrum. Ouderbetrokkenheid is wenselijk,
maar moet onderscheiden worden bij kinderwerk en jeugdwerk. Het is van belang voor de
ontwikkelingsfase van de jeugd dat jongeren een stuk eigen identiteit kunnen ontwikkelen en zich
losmaken van ouders, wat niet mogelijk is wanneer ouders aanwezig zijn. Een jongere moet zijn of
haar eigen plek hebben om te ontdekken.
Wat betreft het pand is het belangrijkste dat jongeren zich thuis voelen, het helpt als er enige
identiteit aan te verbinden valt. Je kan hiermee een groep verliezen, maar het belangrijkste is te
kijken naar waar de jongeren behoefte aan hebben.
Promotie
Qua promotie wordt er gebruik gemaakt van social media en dan met name Facebook. Ook is er een
Instagram account en een YouTube kanaal, maar daar wordt op dit moment minder gebruik van
gemaakt met oog op de privacywet. Binnen de social media worden de verschillende doelgroepen
van elkaar gescheiden. Er is dus een Facebookpagina voor alle drie de doelgroepen, zodat informatie
doelgroepgericht kan worden verspreid. Naast social media wordt er ingezet op scholen. Dit zijn
zowel middelbare- als basisscholen in de wijk. Hier bezoeken zij twee keer per week de pauze om
contact te maken met jongeren. Het gehele team is verantwoordelijk voor de social media.
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Bijlage 8. Advies voor het JOP
Naar aanleiding van het onderzoek om antwoord te geven op de vraag: “Welke aanpassingen zijn
nodig om ervoor te zorgen dat het Jongerencentrum OosterParkwijk weer aantrekkelijk wordt om
naar toe te gaan voor de doelgroep jongeren van tussen de 8 tot 16 jaar?" zijn onderstaande
adviezen voor het JOP naar voren gekomen. Deze adviezen zijn per aanbeveling gerangschikt op
prioriteit. De aanbevelingen zijn:
- Professionaliseren als organisatie
- In kaart brengen toekomstperspectief
- Samenwerking met het WIJ-team
- Investeren in het pand
- Verbeteren promotie van het JOP
- Alles in samenspraak met de jongeren
Daarnaast is er nog een kopje algemene adviezen toegevoegd.

Professionaliseren als organisatie
Visie en missie
Er moet een duidelijke visie en missie worden opgesteld samen met alle medewerkers en
betrokkenen van het JOP. Deze visie en missie moeten te allen tijde worden nagestreefd. Daarnaast
is het van belang dat deze visie en missie gecommuniceerd wordt naar buiten via bijvoorbeeld de
website, zodat het duidelijk wordt voor de wijk waar het JOP voor staat en wat zij wil bereiken.
Communicatie
Het is van belang dat er structureel vergaderingen plaats gaan vinden. Geadviseerd wordt om een
wekelijks moment in te plannen van een uur tot anderhalf om te vergaderen. Binnen deze
vergadering moet niet alleen de week besproken worden, maar ook alles wat is voorgevallen en
welke stappen er zijn gemaakt.
Training van vrijwilligers
Bied vrijwilligers training en cursussen aan om de ontbrekende pedagogische achtergrond op te
vullen. Zorg dat medewerkers meer bekwaam worden en groeien in het vak.
Houding medewerkers
Geadviseerd wordt om een strategie te ontwikkelen die aangeeft hoe de houding van medewerkers
moet zijn binnen het JOP. Stem af met elkaar hoe je jongeren benadert, hoe actief je bent als
medewerker en wat je werkzaamheden zijn.
Het team
Geadviseerd wordt om te kijken hoe je als organisatie ervoor kan zorgen dat de continuïteit qua
medewerkers gewaarborgd blijft. Ondanks dat stagiaires afwisselen, is het van belang dat de
beheerster en de medewerkers vaste gezichten zijn. Wanneer mogelijk wordt aangeraden te kijken
naar extra vaste medewerkers, om structuur te kunnen bieden.
Verantwoordelijkheden
Creëer een duidelijk overzicht van taken en verantwoordelijkheden. Maak takenlijsten en geef
medewerkers meer verantwoordelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schoonmaaktaken. Wie
doet nou eigenlijk wat naast er voor de jeugd zijn?
VOG
Overweeg als organisatie om medewerkers en stagiaires een Verklaring Omtrent het Gedrag aan te
laten vragen, om vast te stellen dat jongeren zich in een veilige omgeving bevinden. In sommige
vrijwilligersorganisaties is het mogelijk om dit kosteloos aan te vragen.
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Talentontwikkeling
Kijk of en hoe talentontwikkeling binnen het JOP kan worden geïmplementeerd. Hoe kan je als JOP
ontplooiing van talent het best tot zijn recht laten komen? Hoe kan je als JOP zo effectief mogelijk
gebruik maken van talenten van jongeren in de organisatie? Het blijkt positief bij andere
jongerencentra en ook de wijk geeft aan ontwikkeling bij jongeren belangrijk te vinden in een
jongerencentrum. Overweeg dit mee te nemen in de visie en missie van het JOP.
Gedragsregels voor jongeren
Zorg voor duidelijke regels voor de jongeren. Stel regels op samen met de jongeren die op dit
moment komen, maar ook met de jongeren die voor de deur hangen en maak deze regels zichtbaar.
Het is belangrijk dat deze regels zowel binnen het JOP geleden als in de omgeving van het JOP.

In kaart brengen toekomstperspectief
Intern plan voor verandering
Voordat vele veranderingen in gang worden gezet, wordt aangeraden een intern plan te maken over
wat veranderd moet worden en hoe hiernaar gestreefd wordt. Stel doelen, verbind deze doelen
concreet aan deadlines en zorg dat mensen eindverantwoordelijk zijn. Overweeg daarnaast de keuze
om een persoon in te zetten met een coördinerende rol, die zich specifiek richt op de noodzakelijke
aanpassingen binnen het JOP. Hanteer daarnaast regels die intern geleden. Aangeraden wordt om
protocollen op te stellen voor het JOP als organisatie.
Naamsverandering
Overweeg een naamsverandering en maak een nieuwe start als jongerencentrum. De meningen zijn
op dit moment te verdeeld om hier een concreet advies over te geven. Geadviseerd wordt hier met
elkaar over om tafel te gaan. Aangeraden wordt om de keuze voor een naamsverandering door te
voeren wanneer:
- Het JOP haar negatieve naam kwijt wil
- Er besloten wordt alles over een andere boeg te gooien
- Het JOP opnieuw wil beginnen als jongerencentrum

Samenwerking met het WIJ-team
Samenwerking met het WIJ-team Oosterparkwijk
Aanbevolen wordt een structurele samenwerking te creëren met het WIJ-team. Geadviseerd wordt
om een vast contactpersoon aan te stellen voor contact met het WIJ-team. Houd elkaar op de hoogte
en weet wat er speelt in de wijk. Deze contactpersoon koppelt deze informatie schriftelijk terug of in
de aangeraden wekelijkse vergadering. Ook wordt geadviseerd de eerste weken gezamenlijk te
overleggen, omdat dit de samenwerking ten goede gaat komen.
Jongerenwerk
Zorg dat er structureel jongerenwerkers aanwezig zijn op de werkvloer, waar mogelijk in dienst van
het JOP. Er moeten vaste pedagogische krachten werkzaam zijn binnen het JOP.
Ga het verleden uit de weg
Het is van essentieel belang dat het heersende verleden wordt opgeklaard. Geadviseerd wordt dat er
een dag wordt georganiseerd wordt door de leidinggevenden van het WIJ-team en het JOP, waarbij
dingen naar elkaar worden uitgesproken en er gewerkt wordt aan teambuilding, om zo een
effectieve en positieve samenwerking in de toekomst te realiseren.
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Andere partijen
Investeer in samenwerkingen met andere partijen dan het WIJ-team. Zorg dat er afstemming komt
binnen de wijk qua programma en activiteiten en overleg met elkaar. Het is wenselijk de
concurrerende strijd te doorbreken en het is van belang dat organisaties minder op eilandjes gaan
leven. Werk samen, overleg, versterk elkaar, doe het niet alleen, maar doe het samen. Ga het wij-zij
gevoel uit de weg. Aangeraden wordt om voor te stellen een gezamenlijke visie voor de wijk op te
stellen.

Investeren in het pand
Vandalisme
Schrijf een concreet plan om vandalisme tegen te gaan. Hoe ga je hier als JOP op inspelen? Wat
werkt? Probeer uit. Hang bijvoorbeeld gordijnen of luxaflex op en doe deze dicht in de avonduren,
zoals gegeven werd als tip door een ander jongerencentrum. Andere tips zijn:
- Zorg voor lampen met bewegingssensoren dicht bij het pand.
- Zorg dat er geen losse voorwerpen in de omgeving zijn.
- Installeer beveiligingscamera’s waar jongeren niet bij kunnen.
- Zorg voor meer verlichting op het plein.
Vervuiling
Daarnaast wordt geadviseerd op zoek te gaan naar een structurele oplossing voor de vervuiling om
het JOP. Dit kan door een extern bedrijf, maar denk bijvoorbeeld ook aan jongeren zelf. Zorg ervoor
dat het veilig is voor jongeren om naar het JOP te gaan.
Het pand van het JOP
Geadviseerd wordt om het pand goed onder handen te nemen. Begin hierbij met de binnenkant:
zorg dat de inboedel vervangen wordt en er geschilderd wordt. Pas daarnaast voorzieningen aan op
de huidige trends. Ook hierbij is het van belang dat bijvoorbeeld de kleurkeuze bepaald wordt door
jongeren. Naast de binnenkant moet de buitenkant worden aangepakt. Maak het aansprekender
voor bezoekers en omwonenden: maak het bruisend.

Verbeteren promotie van het JOP
Bekendheid in de wijk
Investeer in bekendheid in de wijk. Zorg dat het JOP op een positieve manier op de kaart komt te
staan in de Oosterparkwijk. Denk naast promotie voor evenementen of activiteiten ook aan
algemene promotie. Communiceer via social media en de website bijvoorbeeld waar het JOP voor
staat en wie er werkzaam zijn.
Wensen wijkbewoners
Daarnaast is het van belang dat er aan de wens van de wijk wordt voldaan. De wijk is van mening dat
er absoluut een jongerencentrum moet zijn in de Oosterparkwijk, maar ziet vele obstakels.
Geadviseerd wordt de resultaten van de vragenlijsten grondig mee te nemen in het creëren van een
visie en een missie. Een andere tip is om wijkbewoners te betrekken en mee te laten denken in het
proces ter verbetering van het JOP. De wijk ziet het belang en is bereid hun mening te laten horen en
wil net zo graag als het JOP dat het JOP weer functioneert voor de jeugd.
Promotie
Schrijf beleid over de promotie en maak een persoon hier specifiek verantwoordelijk voor. Zorg dat
er structuur in komt: wanneer wordt wat geplaatst, wanneer maak je gebruik van een flyer, hoe vaak
herhaal je een oproep, dit zijn allemaal vragen om mee te nemen in het beleid. Zorg daarnaast dat de
promotie professionaliseert en er gebruik wordt gemaakt van afbeeldingen van kwaliteit en dat de
spelling meermaals gecontroleerd wordt voor iets online wordt gezet.
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Informatievoorziening
Aangeraden wordt om meer algemene informatie te verspreiden binnen de promotie. Plaats
bijvoorbeeld het wekelijkse activiteitenaanbod op de website en social media wanneer dit is
ontwikkeld. Ook openingstijden dienen ergens duidelijk zichtbaar te zijn. Wees creatief met de social
media en zorg dat het voor jongeren interessant blijft om te lezen.
Website
Tevens is het van belang dat de website vernieuwd wordt. Op dit moment zijn er twee verschillende
websites vindbaar: geadviseerd wordt dat hier één professionele website voor te ontwikkelen. Een
tip is om te kijken of er een student kan worden betrokken in het opnieuw bouwen van de site.
Tot slot wordt geadviseerd een Instagram account en een Snapchat account aan te maken. Jongeren
zitten meer op deze kanalen dan Facebook en het is essentieel hierop in te spelen. Ook voor deze
accounts moet een beleid geschreven worden hoe hier effectief en professioneel gebruik van
gemaakt gaat worden.
Basisscholen
Ga een samenwerking aan met basisscholen en zorg dat medewerkers of stagiaires actief jongeren
gaan benaderen op scholen en in de wijk. De gedachte dat jongeren zelf naar het JOP moeten komen
moet vervangen worden door een actieve aanpak en jongeren moeten naar het JOP getrokken
worden.

Alles in samenspraak met de jongeren
Betrek de jeugd
Het is belangrijk om vanaf nu jongeren te betrekken in álle keuzes die gemaakt worden. Doe dit niet
alleen met het groepje jongeren dat op dit moment wél komt, maar ga op zoek naar jongeren die je
binnen wil hebben en betrek ze. Geef jongeren daarnaast verantwoordelijkheden binnen het JOP,
maar begin klein. Bedenk een systeem waarin jongeren ook binnen het JOP kunnen groeien in deze
verantwoordelijkheden.
Openingsdagen
Aangeraden wordt om de openingstijden te herzien en af te stemmen op de wens van de jeugd.
Wees concreet in welke doelgroep op welk moment welkom is en maak onderscheid in jonge jeugd
en oude jeugd. Openingstijden en dagen moeten duidelijk gecommuniceerd worden op de website
en op social media.
Werkgroep voor jongeren
Om jongeren zo goed mogelijk te betrekken, is het functioneel om een jongeren werkgroep op te
zetten. In het begin zal dit klein moeten beginnen: neem de werkgroep mee in het proces tot
verbetering. Daarna kan de werkgroep uitbreiden of kan ervoor gekozen worden verschillende
werkgroepen in te richten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een activiteitenwerkgroep die
verantwoordelijk is voor activiteiten of een pandwerkgroep die verantwoordelijk is voor het pand
van het JOP.
Activiteitenaanbod
Er dient een structureel activiteitenaanbod worden ontwikkeld. Communiceer dit duidelijk naar de
jongeren, zodat jongeren weten wat er wanneer te doen is. Maakt hiervan gebruik van de inzet van
social media. Ook algemene voorzieningen als een spelcomputer zijn noodzakelijk om aan te bieden
als activiteit, omdat dit aansluit bij de vraag van jongeren in de huidige maatschappij. Stel duidelijk
regels op met duidelijk gevolgen bij overtreding. Naast het voorbeeld van de spelcomputer wordt
aangeraden om onder jongeren te peilen waar zij baat bij hebben.
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Algemene adviezen
Concreet plan maken voor de lente en de zomer
De lente is in aantocht en het seizoen is van invloed op de populariteit. Zorg dat hier als organisatie
op ingespeeld wordt en kijk naar hoe je deze bezoekers aan je kan binden. Maak vervolgens een
actieplan.
Budget en activiteiten
Dat er inkomsten gegenereerd moeten worden is essentieel, maar de focus moet gelegd worden op
activiteiten voor jongeren in plaats van voor volwassenen. Ga daarnaast opzoek naar nieuwe
mogelijkheden om inkomsten te genereren, zodat er meer mogelijk wordt voor de jeugd. Overweeg
hierin de keuze kleine bijdragen te vragen voor activiteiten, maar houd dit kleinschalig.
Kijken bij de buren
Geadviseerd wordt om te kijken bij organisaties waar het op dit moment goed loopt. Ga kijken bij
andere jongerencentra in de stad en leer van elkaar. Vraag ook om advies bij andere organisaties in
de Oosterparkwijk welke strategieën zij toepassen en hoe zij ervoor zorgen dat er bezoekers komen
en participeren.
Oude- en nieuwe Oosterparkers
Organiseer activiteiten om de kloof tussen de oude- en nieuwe Oosterparkers te verkleinen. Maak
een actieplan hoe er meer samenhorigheid kan ontstaan vanuit de wijk binnen het JOP.
Inspelen op de verschuiving van interesses van jongeren
Pas activiteiten goed aan op de interesses van jongeren. Kijk bijvoorbeeld naar hoe je jongeren of
creatieve wijze kan binden aan het JOP. Ontwerp bijvoorbeeld een applicatie, waar jongeren elke dag
iets moeten doen op hun telefoon. Pas het aan op deze tijd. Eventueel kan gedacht worden aan het
betrekken van een student bij het ontwerpen van een applicatie.
Registratie van jongeren
Geadviseerd wordt jongeren niet te registeren op korte termijn. Er moet een plan worden opgesteld
met doelen en redenen waarom dit effectief gaat blijken en de wetgeving omtrent de nieuwe
privacywet moet in acht genomen worden. Pas wanneer er een concreet en haalbaar plan is en de
uitvoering zinvol blijkt wordt geadviseerd dit in gang te zetten.
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