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1. Opening 
Wethouder Tineke Keuzenkamp heet iedereen welkom. 
 
Waar het om gaat, is dat we onze Ridderkerkse jongeren een plek willen bieden waarin ze leeftijdgenoten kunnen ontmoeten en hun talenten kunnen 
ontdekken en ontwikkelen. En het spreekt vanzelf dat dat in een veilige omgeving moet gebeuren. Het gaat er om dat De Loods een plek is waar jongeren 
graag naar toe komen, omdat het hun plek is. En, bovenal, een veilige plek. Want ook de ouders van onze jongeren vragen dat van ons. Ik hoop dat deze 
avond bijdraagt aan een mooie visie voor het jongerencentrum. Een mooi document waar college en gemeenteraad echt iets aan hebben in de verdere 
besluitvorming. Dank voor uw aanwezigheid. Maak er een mooie, vruchtbare bijeenkomst van! 
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2. Ontwikkelingen in en om de Loods 
Renske van Os geeft een presentatie over de ontwikkelingen in en om de Loods vanuit het jeugdbeleid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Het uitvoeringsprogramma Jeugd 2016-2020 is ter kennis name bijgevoegd 
 

Joé Bos geeft een presentatie over de ontwikkelingen in en om de Loods vanuit de gebiedsvisie PC Hooftstraat e.o. 
 
 

 
 
3. Evaluatie jongerencentrum Ridderkerk 
Frank van der Jagt geeft een terugblik op het ontstaan en de ontwikkeling van de Loods. 
Sander Pupella presenteert zijn onderzoek naar de Loods. De presentatie van Sander is als bijlage bijgevoegd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De klaag en jubelmuur 
Er is met elkaar geïnventariseerd wat er goed is gegaan en wat er beter kan. Dit heeft geresulteerd in een klaag en jubelmuur. 
 
Klaagmuur 

 Meer maatschappelijke partners betrokken 

 De Loods is dicht in de zomer voor de doelgroep 16+. Er moeten meer activiteiten worden georganiseerd juist in de zomer.  

 Meer branding en naar buiten 

 De vingerscan moet weg 

 Er zijn geen ramen 

 Er worden te weinig bezoekers/vrijwilligers geworven op de middelbare scholen 

 Bewaking stoot af 

 Niet alle genres beschikbaar 

 Duidelijke doelen missen 

 Visie wat moet jongerencentrum zijn ontbreekt 

 De vraag van jongeren wordt niet altijd beantwoord met als reden dat het te risicovol is. Er zou ook gekeken kunnen worden naar de oplossingen om 
het risico te beperken. 

 Via school (samenwerkingspartners) verbinding maken 

 Slecht zichtbaar 

 Niet duidelijk wat er precies aan programma is 

 Zomers dicht 

 Inhoud vraag: wat wil de jongere >23 

 Niet contant betalen 

 Te weinig aanbod voor jongeren tussen de 16-23 en daarin weinig vrijheid 

 Meer actieve jongeren workgroepen 

 Behoefte jongeren, komen we tegemoet aan hun wensen (reëel) 
 
Jubelmuur 

 Er zijn goede voorzieningen 

 Er zijn mogelijkheden om je in te zetten als vrijwilliger bij de Loods 

 Er zijn veel leuke vrijwilligers 

 Er zijn veel vrijwilligers 

 Eenzaamheid ook bij jongeren is onder de aandacht in de loods 

 Mooie locatie/ruimte 

 Multifunctioneel gebouw 

 Er is ruimte voor een breed aanbod 

 De Loods heeft een regiofunctie (via de scholen) 

 De veiligheid is verbeterd 



 Prachtig rookhok 

 Top programmaraad 

 Er is veel onderzoek en werk verricht 

 Goede verbinding met de doelgroep (aanwezigheid jongeren op inspiratiebijeenkomst) 

 Cultuursafari 

 Middelbare scholieren met autisme komen bij elkaar in de Loods 

 Vanaf 2010 goede verhalen van bezoekers 

 Veilige laagdrempelige plek voor jongeren om bij elkaar te komen 

 Wienig incidenten 

 Goed samenwerken 

 Ook aandacht voor oudere jongeren 
 
4. Ontwikkeling visie jongerencentrum 
Aan de hand van vier thema’s is een negatieve brainstorm gehouden, waarbij in de laatste ronde de brainstrom van negatief naar postiief is omgebogen. Dit 
heeft de volgende resultaten opgeleverd: 
 
1. Talenten ontwikkelen 
Jongeren uitdagen om hun talenten te ontplooien dan moet je dit vooral niet doen 
 
Een selectie uit de negatieve brainstorm 
Gelijk de kop indrukken als ze iets willen 
Niet naar de jongeren hun wensen luiteren 
Geen opbouwende kritiek geven en alles voorkauwen 
Vooral niet nieuwsgierig zijn 
Geen vrijheid, alles dicht programmeren 
Geen podium bieden 
Zomersluiting 
Generaliseren 
Niet betrokken coaches 
Slecht communiceren 
Niet samenwerken 
 
Werken vanuit deze visie: 
Luisteren naar de jongeren en hun behoeften 
Jongeren centraal zetten 
Gekwalificeerd en betrokken coaches 
Maatwerk aan wensen kunnen leveren 
Samenwerking tussen partners 



Communicatie 
Talentontwikkeling en vrijetijdsbesteding invulling geven 
 
2. Programma 
Als je het programma zo invulling geeft is er geen jongere die erop afkomt 
 
Een selectie uit de negatieve brainstorm 
Ouders erbij 

Eén genre bijvoorbeeld de Duitse slager 
Alleen gebaseerd op behoeften gemeente/organisaties 
Alleen maar alcohol vrijdag Geen cursussen/workshops 
Geen populaire artiesten 
Geen communicatie 
Duur maken 
Weekenden dicht 
Jongeren de les leren/betweterig 
Programma’s waar je zonder vrienden moet komen 
Bingo! 
 
Werken vanuit deze visie: 
Programmeren vanuit de doelgroep en voor de doelgroep 
Betrekken van de scholen 
Lokale artiesten podium bieden 
Gevarieerd programma, vooral op vrije dagen/zomer 
Via social media acties intoduceren 
 
3. Breed publiek 
Een klein vast clubje jongeren in het jongerencentrum is meer dan genoegd. Zo regelen we dat 
 
Een selectie uit de negatieve brainstorm 
Vroeg dicht 
Limiet aantal bezoekers 
Jongeren niet betrekken in de activietien 
Alles duur maken 
Overkill aan beveiligingsmaatregelen 
Luisteren naar de harsdste schreeuwers 
Etnisch profileren 
Weinig variatie 
Onvriendelijk personeel 



Niet communiceren 
Saaie programmering 
 
Werken vanuit deze visie: 
Uitdagende en gevarieerde programmering 
Brede opening zodat iedereen een moment terecht kan 
Iedereen wordt uitgedaagd om zijn wensen en behoeften naar voren te brengen 
Betaalbaar 
Gastvrije sfeer 
Communiceren 
 
4. Veiligheid 
Als je het jongerencentrum echt onveilig wilt maken moet je dit doen: 
 
Een selectie uit de negatieve brainstorm 
Teveel bezoekers toelaten 
Gratis alcohol en drugs 
Heel veel beveiliging 
Politie voor de deur 
Slecht imago creëren 
Niet opruimen, afval laten liggen 
Geen verlichting 
Niet samenwerken met de politie 
Gebouw niet afsluiten 
 
Werken vanuit deze visie: 
Gebouw is schoon, heel en veilig 
Preventief omgaan met alcohol en drugsgebruik (plan) 
Verantwoord deurbeleid 
Werken aan een goed imago 


