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Onderwerp: Uitkomst evaluatie De Loods 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
In november 2011 is De Loods een jaar open. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden over het 
eerste jaar. Met deze brief informeren wij u over de uitkomsten van deze evaluatie.  
Verschillende partners hebben een rol gespeeld bij de totstandkoming van de evaluatie. Door Sport 
en Welzijn (S&W) is een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder jongeren. Ook heeft S&W 
een overzicht van bezoekersaantallen en activiteiten ingediend. Het team handhaving van de 
gemeente, de politie, de buurtpreventie, jeugdsociëteit De Gooth (De Gooth), de Jongerenraad, het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Stichting ToBe (ToBe) hebben een evaluatie ingediend 
over de samenwerking met De Loods. Onderstaand worden de belangrijkste conclusies uit de 
evaluatie weergegeven.  
 
Wat vinden de jongeren?  
Uit het klanttevredenheidsonderzoek komt naar voren dat driekwart van de ondervraagde jongeren 
De Loods kent. Bij de 12- tot 23-jarigen is De Loods het meest bekend. Een groot deel van de 
jongeren die De Loods niet kent is ouder dan 24 jaar. 39 procent van de ondervraagden heeft een 
bezoek gebracht. 
De jongeren in de leeftijd tot midden twintig geven aan behoefte te hebben aan een programma en 
activiteiten op maat, waarbij wordt aangesloten bij trends. Exclusieve feesten met artiesten die 
bekend zijn onder de doelgroep zijn een belangrijke reden om De Loods te bezoeken. Dit geldt ook 
voor themafeesten als ‘Feunen’ (hiphop), ‘Paniek in De Loods’ (hardcore) en ‘Saturday Light Fever’ 
(gericht op jongere jeugd, alcoholvrij). De jongeren zouden graag regelmatig bekende artiesten 
willen zien optreden. Veel bezoekers vinden dat De Loods veel te winnen heeft op het gebied van 
activiteitenbeleving. De sfeer wordt vaak als verbeterpunt genoemd.  

 
Oorspronkelijke uitgangspunten en bezoekersaantallen 
Het uitgangspunt voor De Loods was dat het een voorziening moest zijn voor de oudere jeugd voor 
grotere activiteiten die niet in de wijken plaats konden vinden. Zowel uit de evaluatiecijfers als uit 
het klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat het merendeel van de activiteiten gericht is op jongeren 
van 16 tot 23 jaar. Deze doelgroep blijkt De Loods ook het meest te kennen. De programmering die 
voor deze groep neergezet wordt, is grootschalig. De Loods heeft bezoekersaantallen gekend van 
meer dan 200 mensen bij activiteiten als ‘Feunen’ en ‘Paniek in De Loods’. 
De bezoekersaantallen kunnen echter op verschillende avonden beter. Zo wordt op vrijdagavond 
een avond georganiseerd voor een brede doelgroep. Deze avond is qua opkomst weinig 
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succesvol. De bezoekersaantallen bij activiteiten gericht op een specifieke doelgroep blijken sterk 
af te hangen van de programmering van de avond.  
 
Samenwerking  
Vanuit het team handhaving van de gemeente wordt duidelijk aangegeven dat er verbetering nodig 
is op het gebied van samenwerking. De politie, buurtpreventie, De Gooth, de Jongerenraad, het 
CJG en ToBe ervaren de samenwerking over het algemeen als positief.  Wel worden 
aandachtspunten voor de toekomst meegegeven. Een belangrijk punt is het bereiken van meer 
doelgroepen.  
 
Verschillende doelgroepen 
Op dit moment is de programmering al gericht op meerdere doelgroepen. Zo wordt er een 
hiphopavond gericht op de urban cultuur georganiseerd, een hardcoreavond gericht op de gabber 
cultuur en een hammertime avond met muziek uit de jaren ’70-’90 waar ouderen op af komen. 
De politie, de buurtpreventie en het CJG signaleren doelgroepen waarvan zij graag zouden zien 
dat zij ook een aanbod krijgen binnen De Loods, zodat De Loods wordt van alle jongeren in 
Ridderkerk.  
 
Overlast 
De buurtpreventie geeft aan dat de verwachte overlast erg meevalt en geeft de complimenten 
daarvoor. Uit de evaluatie van Sport en Welzijn blijkt ook dat buurtbewoners weinig last hebben 
van De Loods.  Een klein percentage van de buurtbewoners geeft aan in de fase direct na de 
opening enige overlast te hebben ervaren. Dit beperkt zich nu tot wat luidkeelse momenten van 
jongeren die op weg zijn naar huis.  
 
Bandjes 
Het oefenen van bandjes is het afgelopen jaar nog niet van de grond gekomen, omdat de 
samenwerking met ToBe niet voldoende gezocht is. S&W heeft eind 2011 afspraken gemaakt met 
ToBe over de popschool die in samenwerking met de Gooth vorm gaat krijgen. 

 
Samenwerking met jongerenwerk 
Het uitgangspunt was dat de programmering in samenhang met staand stedelijk beleid zoals onder 
andere de specifieke jeugd- en jongerenactiviteiten, het jongerenwerk 16+ en 16- en het Buurt 
Onderwijs en Sportbeleid zou worden georganiseerd. De samenwerking met het jongerenwerk is in 
het eerste jaar niet (voldoende) tot stand gekomen.  

 
Jongerencentrum: De Gooth / Hooftkwartier / De Loods 
Vanuit de Gooth en de Jongerenraad wordt aangeven dat onduidelijkheid bestaat over wat het 
jongerencentrum is. De Gooth wenst meer naar buiten te treden als één centrum met twee 
verschillende stichtingen, zodat niet in elkaars vaarwater wordt getreden. De Jongerenraad geeft 
aan dat beter bekend zou moeten worden dat De Loods niet hetzelfde is als de soos (het 
Hooftkwartier).   
 
In 2012 
Bovenstaande punten zijn de conclusies uit de evaluatie die heeft plaatsgevonden voor het eerste 
jaar na opening van De Loods. Het is van belang dat de goede aspecten behouden blijven: de 
goede samenwerking met de politie, buurtpreventie, Jongerenraad en De Gooth en het voorkomen 
van overlast in de omgeving. Het vergroten van het bezoekersaantal en het aantal doelgroepen dat 
bereikt wordt, zijn belangrijke ontwikkelpunten voor komend jaar. Ook het verbeteren van de 
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samenwerking met het team handhaving van de gemeente, ToBe, het jongerenwerk en het 
intensiveren van de samenwerking met het CJG zijn aandachtspunten voor 2012. 

 
Daarbij is het belangrijk om op te merken dat de uitgangspunten die vastgesteld zijn bij de opening 
van De Loods de basis blijven voor de programmering en activiteiten. Dit houdt in dat naast het 
bieden van grootschalige activiteiten voor de oudere jeugd, De Loods ook kansen moet bieden 
voor een alternatief voor het hangen op straat, activering, aanzetten tot sport en spel, verbreden 
van interesses en mogelijkheden, voorkomen van uitval, het bieden van een 
jongereninformatiepunt, vindplaats voor jonge vrijwilligers en het voorkomen van overlast en 
vandalisme.  
 
In de bijlage vindt u het complete evaluatierapport.  
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,          de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
Dhr. H.W.J. Klaucke         Mw. A. Attema 
           
 


