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Geachte heer, mevrouw, 

Op 5 juli 2012 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over de 
openingstijden van de Haarlemmermeerse jongerencentra. 
Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag 1 
Graag zou mijn fractie een overzicht krijgen van de openingstijden van de 
Haarlemmermeerse jongerencentra in 201 1 en 2012, het aantal uren die de centra wekelijks 
open zijn gespecificeerd per leeftijdscategorie en het aantal en soorf activiteiten die er per 
lokatie op genoemde uren worden georganiseerd. 

Antwoord: 
In bijlage I is een overzicht weergegeven van de algemene openingstijden per 
jongerencentrum en op welke leeftijdscategorie de activiteit gericht is. Het gaat hier om 
structurele activiteiten die wekelijks terugkeren. 
Bijlage 2 geeft een overzicht van alle activiteiten die in 201 1 hebben plaatsgevonden in de 
jongerencentra. Het overzicht komt uit het Jaarverslag 201 1 van Stichting Meerwaarde. Per 
gebiedijongerencentrum is weergegeven welke activiteiten hebben plaatsgevonden, wat de 
frequentie was, voor welke doelgroep en het gemiddelde aantal deelnemers. 
Bijlage 3 geeft eenzelfde overzicht over het eerste kwartaal van 2012. 

Vraag 2 
Mochten de gerealiseerde openingstijden/acfiviteiten in 20 1 1 en/of 201 2 afwijken van 
hetgeen in prestatieafspraken met Stichting Meerwaarde is vastgelegd, zien we graag terug 
m uw antwoorden welke centra dat betreft en welke afwdkingen van gemaakte afspraken het 
betreft 
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onskmnerk 2012.0048922 
Volgvel 2 

Antwoord: 
In de B&W nota Acfualisafie Jeugdbeleid 201 1-2014 Focus op Uitvoering is vastgesteld dat 
jongerencentra geen activiteit op zichzelf zijn, maar een faciliteit waar het tiener- en 
jongerenwerk gericht gebruik van kan maken. Als gevolg hiervan is in de prestatieafspraken 
met Stichting Meerwaarde afgesproken dat elk jongerencentrum een vaste openstelling 
heeft van minimaal 2 dagdelen per week voor tieners en jongeren en verder flexibel te 
gebruiken is door tiener- en jongerenwerkers. Voor de wijkcentra, zoals de Nieuwe Silo, is 
de afspraak minimaal l dagdeel openstelling voor tieners en jongeren. Aan deze eis heeft 
Stichting Meerwaarde voldaan. 

I n de u al eerder toegezonden nota van B&W "Vasfstelling subsidies 201 l Stichting 
Meerwaarde': waarin is beoordeeld of Stichting Meerwaarde de prestaties volgens 
afspraak heeft geleverd, is vastgesteld dat Stichting Meerwaarde in 201 1 minder uren 
inzet heeft geleverd op de jongerencentra dan was afgesproken (1 950 tegenover 171 3 
uur). Wij hebben deze afwijking toegestaan omdat Stichting Meerwaarde een 
overproductie heeft geleverd t.b.v. jongeren in de wijkcentra en omdat er meer uren 
tiener- en jongerenwerk en Algemeen Maatschappelijk Werk-jeugd zijn geleverd. Dit is 
aangemerkt als een toegestane verschuiving binnen een productcluster. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de geme 

Bijlage 1 : Algemene openingstijden jongerencentra Haarlemmermeer 
Bijlage 2: Activiteitenoverzicht jongerencentra 201 1 
Bijlage 3: Overzicht activiteiten jongerencentra l e kwartaal 201 2 



ALGEMENE OPENINGSTIJDEN JONGERENCENTRA HAARLEMMERMEER 

Woensdagmiddag wekelijks 12-18 jr 
Woensdagavond wekelij ks 14-23 jr 
Vrijdagavond 3x per mnd 14-23 jr 
Zondagmiddag 3x per mnd 13-18 jr 

Woensdagavond wekelijks 14+ 
Dinsdagmiddag wekelijks met mooiweer 1 2 i  
Vrijdag of zaterdagavond (feest stuck) l x  per 2 mnd 13-1 5 jr 
Vrijdag of zaterdagavond (feestjes) l x  per 2 mnd alle leeftijden 

Dinsdagavond (vrijwilligers) wekelij ks 16+ 
Woensdagmiddag wekelijks 10-14 jr 
Woensdagavond wekelijks 15-22 jr 
Vrijdagavond (feestje) l x  p mnd 13-16 jr 

Donderdagavond wekelijks 13-17 jr 
Vrijdagavond wekelijks 15-22 jr 

Donderdagavond wekelijks 
Vrijdagavond wekelijks 

Woensdagmiddag wekelijks 
Woensdagavond l x  p mnd 



BIJLAGE 2 Ac=tiviteltenoverzicIht Jongerencentra %$)°li f 
(uit. Jaarverslag Stichting Meerwaarde 201 1) 

Hoofdoorp West 
Hoofddorp West bestaat uit de wijken Floriande en Overbos. In 201 1 werden diverse 
activiteiten georganiseerd. In onderstaande tabel worden de activiteiten omschreven. De 
activiteiten vinden plaats in onder andere het Wijkcentrum Floriande. Met de workshops 
worden 3 doel~tellingen bereikt: vrijetijdsbesteding, talentontwikkeling en ontmoeting. 
Vrijetijdsbesteding: meedoen aan een workshop vinden veel tieners een leuke bezigheid. 
Talentontwikkeling: de tieners gaan creatief te werk en kunnen hun fantasie de vrije loop 
laten gaan. Ontmoeting: tieners van 3 Brede School-accommodaties ontmoeten elkaar, 
werken samen en leren van elkaar. 

Jongerenwerker van 
Meerwaarde kennen. 
leren semen te werken, 
oefenen hun socisle 
vaardigheden doordat zij 
samen in teams spelletjes 
spelen, samen bedenken 
van act~viteiten die re zelf 

Vrilwill~gers werven. 
Hutswerkbegeleiding (1% 
per 2 weken). Hulp 
geboden bij het maken 
van hutswerk, er wordt 
overhoord, hulp bij het 
maken van een werkstuk. 

Fotoshoot 2 

Jaarverslag Meerwearde 201 1 



I Creatieve workshop j l x  1 10 j I O t l m 1 2 j a a r J  I 

van kan maken 
Ontmoeting, ontspanning 

vr~lwilligers ontwikkelen 

Hoofddorp Oost 
In Hoofddorp Oost vallen de wijken Hoofddorp-Noord, Hoofddorp-Oost, Hoofddorp-Centrum, 
Pax en Graan voor Visch. 

ieeftijdsgen00t)eS uit de wijk 
in een huiskameract~tige 

- 

Inloop jongeren 15 Xitm 22 jaar 

sieer Door dere ontmoeting 
en contact met vertrouwdr 
volwassenen dia hun 
aanspreken op iwan)gedrag IS 

de sociale omgeving van deze 
groep uitgebreid. 
Ontmoeten van 
lecrftildsgenoot~es uit de wijk 
In een hu~skamerechtige 
sfeer Door deze ontmoeting 
en contact met vertrouwde 
volwassenen dra hun 
aanspreken op íwanigedrag is 
de sociale orngevina van deze 

leren de Tiener- en 
Jonaerenwefker sun 

j chlllen en van I Meerwaarde kenrien, leien 

L L- 



buiten voetballen, 

talentonhhiikkeling. beweging, 
betrokkenheid, zelfvertrouwen 

huiskamerachtige sfeer 
Onder begeleiding van 
vemouwde vrouweli)ke 
volwassenen, bespreken ze 
verschillende onderwerpen 

laatste team dat z~ch spontaan 
had opgegeven, wist het 
toernooi te winnen. Dit was 
tevens het enige team met de 
gevarieerde samenstelling van 
3 jongens en 4 meisjes. De 
puls was een menu naar 
keuze bij cafetaria t' Elfie in 



-- 
lomeractiviteit: 
;nel naar ddc bel 

Zomeractiviteit: 
2arnetoernooi 
Zomeractiviteit: 
Zomerfeslival 
Sraarc voor Vtsch -.---.-----.-" 
4mbulilnt Tiener- 
vn Jongerenwerk 

60 + 20 
ouders 

3 groepen: 
S r o ~ p  l 

Centrum: 4 
tieners 
Groep 2 

Centrum. 6 
jongaren 
Groep 3 

Graan voor 
Vi~ch: 4 
jongeren 

15 jaar 

17 tlm 22 jaar 

17 tfm 22 jaar 

vlei ~ o e d  rn de smaak bi] 
tieners 

P-- 

BIJ hei grasveld nabij het NS 
station was een recrcelrevc 
acTlvlteit genaamd 'snel naar 
de bel' georganiseerd 
Ondanks de PR beslaande uit 
Posters en flyers wisten, 
bleek later, nfet zo veel 
mensen van de activiteit Dit 
komt deels ook door de 
Iiggtng van het veld waar de 
activ~teit is georganiseerd Wet 
ligt namelijk nlet centraal in de 
wijk 

In de Nieuwe Silo Prijs was 
kaattie naar Arena-stadion en 

Op het ple~n l6000 
Spnngkussens, 3 workshops. 
schminken en wedstrijd bal 
omhoog houden 
De jongeren leren kennen 
Ten praatje maken Bcht 
houden op de groep, de letder 
herkennen er, aanspreken 
Aangeven war MeerW~~rdc 
te bieden heett. Vermnderen 
van overlast Doorverwgren 

I . f ~ ~ f d d 0 f ~  n/lidd@ri 
In Woofddorp Midden vallen de wijken Tooienburg, Vrijschot-Noord, Houtwijkerveld en 
Bornholrn. in Jongerencenrr urn De Lans werden in 201 1 diverse activiteiten georganiseerd. 
In onderstaande tabel wordt hei. activileitenverslag weergegeven. 

bewust maken van de 
overlast en kosten dre z11 



tienerdisco's) 

ontwikkelingsstimuler~n~, 

plek bieden voor tieners 
en jongeren die zich 
verzamelen bij WC 

ontwikkelen drverse 

tienerdtsco te 

vrijwilligers 

in 207 1 werden er nog 2 activiteiten in de Cube georganiseerd: een inloop waarbij jongeren 
een veilige plek hadden om hun vrije t td door te brengen (gemiddeld 18 deelnemers) en sen 
feestavond (150 deefnernersl, 

In 201 7 heeft het Tiener- en Jongerenwerk in de romer activiteiten georganiseerd bij de 
7001enburrqerplas: 

Vrijwilligers: 
16Vm 23 

Jaarverslag Meerwaarde 201 7 

vaardighoden 



Voetbaltoernooi 1 2~ 1 2 2 1 laar 1 Z~nvoHe vrijelitdsbestedrng en 
, -=---m 4 Jeugd In b@we9'% -----m -- - 

~ e c h t s ~ o r m ~ d d a g  63 12 t/m 7 8 jaar , ztnvolie vr~jetildsbesteding en 
j jeugd In contact met I 

eugd geen zelf vorm aan 
zinvoile vn~etijdsbestedlng 
Jeugd zet ideeen rees 
Wijkgericht festrvai Nieuwe 
kansen voor samenwerking 1 

WH-disco 1 i /m 1 5 Iaar Jeugd geeft zelf vorm aan l 
vr! etr dsbesteding ----* 

Sandtzlgk luiia' 
In gebied Landelrjk Zuid vallerr de dorpen "ilaanshoek, Weteringbrug, Rijsenhou?, 
Lisserbroek, Leiniuiderbrug, Cruquius, Burgerveen, Buitenkaag, Beinsdorp en Abbenes. in 
L~sserbroek IS op I april 201 1 Jongerencentrum De Nooduitgang geopend. De activiteiten 
die In Landelijk Zuid hebben plaatsgevonden, worden hieronder beschreven 

Openrrig de Nooduitgang 1 100 / Alle leeftijden Opening van 
jongerencentrum en 

Inloop Jongerencentrum 
DE! Nooduitgang 
donderdagavond 

Straatwerk Lisserbroiak 

4x per 
maand 

De groep longeren die 
overlast veroorzaakte 
toeri Lisserbroek nog een 
hotspot was, bezoekt het 
jongerencentrum vr~jwel 
wekelijks IJierdoor IS er 

groep Jongeren me2 
indiv~dueie problemen 
worden doorverwezen 

Door het m~nder 
wordende weer zijn e- 
minder jongeren op 
straat De verwachting IS 

dat dit In het voorlaar 
/ 2012 weer zal toenemen 

Straatwerk Rqsenhout 4x 12 I/m 1 7 jaar E' IS een groep in zicht 
ven ong 20 longeren die 

---m -- .----v 1 ---p__- 
vrijwel iedere vrildeg 



Jeugdraad Lisserbroek 
vrijwel ledere vrlidag 

actrvtteiten op $8 starten. 

Inloop met ats doel 

Duowewijzing: In overleg met de cosrdinaror aanpak jeugdoverlast is er 68n jongere in het 
hulptraject terecht gekomen. 

LanrjJeltk No~rd 
In het gebied Landelijk Noord vadien de dorpen Zwanenburg, Vredenburg, Oude Meer, 
Nieuwe Meer, Vijfhuizerl, Nieuwe Brug, Lijnden, Boes~righeliede, Badhoevedorp, 
Aalsmeerderbrug en Rozenburg. In dit gebied bevinden zich Jongerencentrum De Basis In 
Zwanenburg en Jongerencentrum De Badku~p in Badhoevedorp, 

De Basis: 
e Tienerinloop elke woensdagmiddag 
a Jongereninloop 
s Vrijwilligersavond 
m Ambulant werken 
rr Frisco 
r Thema avond (tieners en jongeren) 
B Spoflmiddag 

actieve en cocia e 

georganiseerd t.s,m 



talentontwkkeiing, een 
thema-avond van de 
BRUDER over het 

De Badkuip: 
cs Jongereninloop elke woensdagmiddag 
e Ondersteuning vrijwilligers 
er, Jongerenparty's zoals Bandavond 161 

Jaarverslag Meerwaarde 201 1 



Tieners krijgen een scala 
aan activiteiten waaraan 
zij deel kolden nemen 
Toneellcabaret was 
m~nder populair dan 
poolen, tafeltennis en 
voetbal Gerichte 
actlvitelzen acttvercn de 
jeugd meer in vergelijking 
met inloop. Grote 
schommelrng rrt aantallen, 
maar 1s wel een vaste 
kern. Signaleer wel dat 
tieners in het algemeen al 
veel activiteiten hebben 
bulten school, maar 
diegene die komen zijn 
zeer enthousiast 
Veel schommelingen in 
opkomst van 10 tot geen 
meidon Grote wens naar 
creattevs activiteiten 
Signaleer wel dat tlcners 
in het algemeen ai veel 
activiteiten hebben buiten 
school, maar diegene die 
komen zijn reer 
enthousiast. d 

Een leuk feestje en 
mogelijkheid om kinderen 
bekend te maken met de 
Badku~p en zljn 
activiteiten Tijdens de 
tîenerd~sco werden er 
ook muziek spel 
activiteiten gedaan die 
enthousiast werden 
ontvangen De 
vrij\;viliigers doen aan 
talenton~ikkeiing door 
het organiseren van de 
tienerd~sco. Opkomst 
varieert nu tussen 20 en 
50 
5 graffiti pleten met 
"eigen werk" van de 
kinderen. K~nderen 
hebben zich creatief 
kunnen uiten door middel 
van Graffit1 
Om voor het seizoen 
2011-2012 
mu~iekactiviteitsn te 
organiseren is er in de 
Badkulp een DJ Booth en 
podium gebouwd. De 
vrijwilligers hebben deze 
uitgedach~ en gebouwd 
De Badkuip IS nu 
geschikter voor het 
facilrteren van een 
bandavond, dj-avond en 
tienerdisco 
Als onderdeel van het 
hotspot beleid en vanuit 
een hìndsrlrlke hanygroep 
in Badhoevedorp kwam 

Jaarversi~6, Meerwaarde 201 1 



hoop ,ndividuen uit de  
vonge groep mee te 
trekken D e  motivatie van 
de deelnemers was altijd 

afgelast. Het resultat8at IS 

om hen te activeren voor 

talentontw~kkebng van 

Nieuw-Vennep 
In dit gebied bevindt zich Jongerencentrum De Stip. Ook worden er activiteiten 
georganiseerd in het Zomerpark. 

Jaarverslag Meerwaarde 201 1 



Be Stip 
a Inloop elke woensdag- en vrijdagmiddagmiddag 

Jongerenfeest 
a Zumba 
B Talentontwikkeling 
a, Bandjesavond 

Zomerpark 
Tienerinloop eike woensdagmiddag 

e Tienerdisco's 
B Villa Happy 

--p 

Talentont 

stemd op de behozce vori de  ion^^^ 

Jaarversieg Meerwaarde 201 '1 



Ch ///bus 
De Chilibus is cen middel om de tieners en jongeren te bereiken en wordt Ingezet daar waar 
nodig. De Tiener- en Jongerenwerkers op de bus herkennen en bezoeken de hotspots Ze 
leren de overlastveroorzakendf? tieners en jongeren kennen en raken rn corltact met 
buurtbewoners. De Chillbus biedt de Tieners en jongeren een veilige plek waar z ~ j  kunnen 
'hangen' Het u~terndeltjk doel is de overlast van jongeren terugdringen in de wijken Van 
elke avond wordt eon rapportage gemaakt die verstuurd wordt naar her Mobiel Team. Op 
zondag 28 augustus 201 1 1s de bus ingezet b ~ j  de Summert~me-activiteiten 

Spot? t2 Spelteam 
tiet Sport- en Speltearn organiseert, ondersteunt en pron7oot sportactivi"rite17 voor tieners 
en jongeren tussen de 10 en 20 jaar in de Haarlemmermeer. In de zornar (van mei tot 
oktober) werden er 's avonds, 5x per week, buiten sportevenementcn georganiseerd, In de 
winter wordt er 4x per week gebruik gemaakt van sportzalen. Daarnaast organiseert het 
Sport- & Speltearn grote toernooien en gedilrende het hele jaar Sport en Spelinlopen 

Jaarverslag MetrWae.de 2C11 



....-. l 

Getsewoud 1 6x 2 1 

I I 

Ambulant 1 29x n.v.te 

17 Urn 23 jaar 

12 t/m 22 jaar 
9 t/m 13 jaar 

12 t/m 18 jaar 

12 Urn 18 jaar 

10 Urn 16 jaar 

15 t/rn 23 jaar 

15 t/m 23 jaar 

10 t/m 23 jaar 

activiteiten, 
De maatschappelllke 
ontwikkelingskansen z~jn 
verrurmd voor de deelnemers 
d.m v. laegdrempelrge 
sponacnviteiten 

Door outreachend te werken 
zijn er verbindingen gemaakt 
tussen verschillende jongeren 
groepen in Haarlemmermeer 
en een z~chtbare toename in 
zelf georgan~seerde spon- 
Een zlnvolle vrijet~jdsbesteding, 
tieners en jongeren hadden 
een veilige plek om hun vrije 
tild door te brengen. 
De maetschappelrjks 
ontwikket~ngskansen zljn 
verruimd voor de deelnemers 
d.m v laagdrempelige 
sportactiviteiten 
De behoefte van jongeren om 
anderen te ontmoeten in de 
openbare ruimtes tijdens 
school/werWvakant~es zijn 
mogelijk gemaakt door deze 
vakantteactiviteiten 
Een laagdrempelige vorm van 
begeleide vrijetijdsbesteding 
en ontmoeting voor jongeren 

3oelgroep heeft kenn~s 
gemaakt met andere groepen 
longeren uit andere 
wilkenlbuurten 
Jongeren begeleidt naar 
sportverenigmgen in Nieuw- 
Vennep en Hoofddorp 

Jaarverslag Meerwaarde 201 1 





OVEFUICHT ACTIVITEITEN JONGERENCENTRA EERSTE KWARTAAL 201 2 

Hoofddorp-Oost 

l. Tienerwerk ( l  O - 16 jaar) en Jongerenwerk (l 6 - 23 jaar) 

Speerpunten voor het Tiener en Jongerenwerk: 
Meer ambulant werken. Door wekelijks de straat op te gaan en in kaart te  brengen waar de jongeren zich bevinden en wat hun 
wensen zijn, kan e r  gerichter ingespeeld worden op behoeftes, vragen en knelpunten. Hiermee wordt  o.a. beoogd dat ervaren 
overlast vermindert. Een deel van de to t  nu toe bereikte t ieners vertoont een grote mate van grensoverschrijdend gedrag. Hierop 
dienen effectieve acties uitgezet te  worden. Tijdens diverse vrijetijdsactiviteiten kan het contact geïntensiveerd worden waardoor 
signalering sneller en beter plaats zal vinden. 
De samenstelling van de bereikte doelgroep voor b.v. tienerdisco is eenzijdig qua samenstelling. Het blijft een uitdaging om een 
gevarieerde groep t e  bereiken. 
Het i s  moeizaam om de jongeren 16+ blijvend te interesseren en dus te bereiken. De accommodatie en de middelen zijn niet 
toereikend om een aantrekkelijk aanbod te realiseren. Voor dit jaar staat momenteel de volgende actie gepland om deze doelgroep 
beter t e  bereiken: zaalvoetbal wekelijks. Hier zullen jongeren ook meer betrokken worden in waar hun interesse naar uit  gaat. 

De afgelopen jaren is  de aandacht van het t iener- en jongerenwerk vooral naar de jeugd in GvV gegaan. Dit jaar is het de bedoeling 
en ambitie om ook de jeugdgroep in Pax t e  bereiken en t e  betrekken bij de activiteiten van Meerwaarde. 
Er zullen diverse gebiedsgerichte projecten zoals Luilak, voetbaltoernooien en de Fun Tour georganiseerd kunnen worden. Het gaat 
hierbij om grote evenementen met een hoog exposure gehalte en veel deelnemers en  bezoekers. Veel van deze activiteiten zullen 
samen met ketenpartners worden uitgevoerd. Bekeken wordt  nog in  welke wijk h i e r  animo voor is. 

Hieronder wordt  aangegeven wat e r  in het l ~ w a r t a a l 2 0 1 2  is  uitgevoerd. 

Inloop t ieners l 4 Bij deze activiteit konden de tieners hun leeftijdgenootjes 
uit de wijk ontmoeten in een huiskamerachtige sfeer. Door 1 --f+ Inloop tieners 

deze ontmoeting en contact met vertrouwde volwassenen 
die hun aaspreken op jwan)gedrag is de sociale omgeving 

uit de wijk ontmoeten in een huiskamerachtige sfeer. Door 
deze ontmoeting en contact met vertrouwde volwassenen 
die hun aaspreken op (wanlgedrag is de sociale omgeving 

Meidenmiddag 
fl maart  2012 

Zaalvoetbal 

februari en 

Hulpverleningstraject 

2 

2 x 

doorlopend 

20  

deze tieners. 

l 

Meiden 
t/m 23 jaar 

12 8 l{ jaar 

15 t /m 22 

Tieners en jongeren leren kennen, behoefte peilen, 
ontplooiing. sociale vaardigheden aanleren. zelfvertrouwen 
vergroten, on,oeting, ontspanning, recreatie, bekendheid 
Meerwaarde vergroten. 

Dankzij de bemiddeling van de jongerenwerker en de collega 
AJHV'er in het gebied zijn er 5 tieners met veel 
(gezin)prohlematiek bij de hulpverleningstraject toe geleid 
en aangemeld. Een hemiddelingstraject opgestart voor I 
tiener i.v.m. problemen rond zijn school en stage. Andere 
tieners die aangemerkt als aandacht behoevend worden 
gevolgd. Hierbij is contact gelegd met sommige ouders van 

1 bekend zijn bij de jongerenwerkers van het gebied. is er 1 

p 
Oe jongeren hebben hun vrije tijd op een verantwoorde 
wijze besteed en ze hebben kunnen sporten en bewegen wat 
een positieve effect heeft op hun gezondheid en leefstijl. 

I I 1 I 

Inde centrale hibliotheekvan Hoofddorp zorgt een groepje 
tieners voor de nodioe overlast. Omdat de meeste tieners 

10 - 13 iaar Traject aanpak jeugdoverlast / doorlopend 5 



Ambulant r------ 
2 3  maar t  2012 

ouders 

Scholenbezoeken 
7, E, 13 en 14 maart  2012 

per  kwartaal 

5 bijeenkomsten 

Tieners 10 
t / m  13 jaar 

35 - 70  jaa r  

Tieners 10 
t /m  13 jaar 

.s.m. de bibliotheek, een traject opgestart. wat tot doel 
leeft de overlast te verminderen, Uit heeft tot positieve 
wui ta ten geleid en resulteert in een duidelijke afname van 
je overlast. 
n het gehied zijn er 5 structurele hangplekken en met enige 
,egelmaat worden andere locaties als 'tijdelijk' hangplek 
gebruikt. I- patatzaak achter de aldi in GVV. 2. De portiek 
dan de 16.000 flat, 3- groepje rond het kunstgrasveldje bij 
de wijk 14000.4. Rondom de winkelcentrum in Pax 5. JOP in 
Pax. 
Meerwaarde op de kaart zetten in Pax, tieners ontmoeten 
elkaar, leren de tienerwerker kennen, geven zich sneller op 
voor workshops, vriendschappen ontstaan. tieners kunnen 
inrichting geven aan hun vrije tijd. 

Dit is een serie van 5 bijeenkomsten voor ailochtone ouders 
m.n. vaders met kinderen in de leeftijd 10 t /m ZO jaar. 
Onderwerpen hebben direct of indirect met school te 
maken. Het doel was om de betrokkenheid van doelgroep 
bij de school waar hun kinderen zitten te vergroten. 

Kennismaken met participanten die zijn gevestigd in het 
gebied Hoofddorp Oost (sociale kaart), aanbod 
samengesteld door tienerwerker en jongerenwerker onder 
de aandacht brenoen, 

HOOFDDORP-MIDDEN 

Tiener- en Jongereiicentra 
Activiteiten uitgevoerd in het !"wartaal 2012 in Jongerencentrum de l a n s  en/of i n  het gebied worden hieronder weergegeven. 

1 Inloop open microfoon j 4 x per  maand 1 6/15 j 12/18 jaar / Jongeren komen bi i  elkaar 
woensdagmiddag 

Inloop ontmoeting 
ontspanning 
woensdagavond 
Inloop ontmoeting 
ontspanning/voice of de 
Lans/vrijdagavond 
Ambulant/straatwerk 

4 x pe r  maand 

3 x per  maand 

2 x per maand 

15/60 

15/70 

8/20 

14/23 jaar 

14/23 jaa r  

12/23 jaa r  

rappen en dansen met  elkaar 
(sport en beweging) 

Dntmoeting ontspanning 
vrijti jdsbesteding 

Ontmoeting ontspanning 
vrijtijdsbesteding/gerichte 
activiteiten 

Contact onderhouden met  
risicojongeren 12+groepen 
jongeren op s t raat  aanspreken 



Risico jongeren 12+ 
contact met Halt 
Tienerdisco's 

lx  pe r  maand 

i.p.v. de bus zijn er  een 
paar zondag inlopen 
geweest i n  de Lans 

De Chillbus 
Het inzetten van de bus heeft als doel: het  in contact komen met  jongeren en overlastsituaties verminderen. Jongeren variëren 
nog wel eens van ontmoetingsplaats, met  de bus kan hier goed op in  gespeeld worden. Daarnaast is e r  niet in alle gebieden in 
Haarlemmermeer een plek waar jongeren naar toe (kunnen) gaan. 

l x  pe r  maand 

Vrijwill igers vergaderingen 

Vrijwillig ersavond 

l 

Uit het hoofddoel kunnen de volgende subdoelen gemaakt worden: 
e Het zorgt voor een betere wisselwerking tussen jongeren en bewoners van alle leeftijdsgroepen. 
e Kleine criminal i tei t  wordt  voorkomen of verminderd. 
e Jongeren hebben een droge en warme hangplek en staan dus niet meer  i n  de kou buiten. 
e Overlast kan worden voorkomen. 
e Jongeren doen mee met  verschillende activiteiten bi j  de bus of in één van  de jongerencentra. 
e Jongeren krijgen informatie en advies over alcohol, drugs, scholing, w e r k  of inkomen, huisvesting, seksualiteit en 

vrijetijdsbesteding of worden indien nodig doorverwezen. 
e Tieners en jongeren worden op de hoogte gehouden van alle activiteiten binnen Meerwaarde. 

1/5 

3 x in  de 
maand maart  

De bus kan ingezet worden als: 
e Ontmoetingsplek 
e Opvang 
o Informatiepunt 
e Ondersteuner 
o Verwijzer 
e Preventie hulpmiddel 
e Signalering 

139 

lx  in de maand 

lx  in de maand 

De dienstregeling in  de 1" maanden van 2012 was als volgt: 

14/23 jaar 

21 

1 Maandag 2 januari I Lisserbroek 7 2 ! 

uitnodigen in  De Lans 
Taakstraf en doorverwijzing 

l1 t/m 15 jaar 

I 3  t/m 23iaar 

6 

I 3  

Tieners hebben een veilige plek 
om elkaar te  ontmoeten. 
Vrijwill igers ontwikkelen 

l 3  t/m 18 jaar 
diverse vaardigheden. 
Tieners en Jongeren die 
normaal b i j  het winkelcentrum 
Toolenburg hangen weten op 
zondag nu ook de weg naar de 

16 t/m 2 3  jaar 

l 3  t / m  23 jaa r  

Lans te vinden. 
Vrijwill igers weten steeds 
beter  zelfstandig een 
tienerdisco t e  organiseren. 
Vrijwill igers hebben nieuwe 
vri jwi l l igers ingewerkt. 
Tijdens deze avond bouwen de 
vri jwi l l igers op voor  de 
tienerdisco. Licht en geluid 
word  klaar gemaakt en de 
zaal versierd. 



l/sserbroeek 
Vanaf half december 2011 is  de Chillbus in Lisserbroek ingezet om jongeren attent t e  maken dat de bus met  oud en nieuw aanwezig 
is bi j  hun vaste hangplek. Oe jongeren waren e rg  enthousiast dat de bus weer in Lisserbroek was. Gemiddeld kwamen e r  f 
jongeren naar de bus die niet alleen kwamen om te  gamen, maar ook om hun verhaal kwijt t e  kunnen. Er hebben geen 
doorverwijzingen plaats gevonden. 

Tooíenburg 
Jarenlang is  Toolenburg een belangrijke plaats voor de Chillbus geweest. De aanloop is altijd groot geweest ook toen in  Toolenburg 
nog geen hotspot was. De vriendengroepjes zijn e r g  divers en mixen goed samen i n  de bus. De laatste t i jd is  de bus wekelijks op 
zondag van 15:OR - 18:30 ingezet. Veel jongeren komen alleen om t e  gamen, maar  een klein groepje komt ook voor het echte 
contact met  de Jongerenwerkers. Er zijn een paar jongens vrijwill iger geworden i n  Oe Lans. I Jongere hebben wij doorverwezen 
naar  het AJHV waar verschillende gesprekken mee geweest zijn i n  samenwerking met  de Jongerenwerker. De Jongerenwerkers 
hebben zich voornamelijk ingezet om de omgangsvormen met  elkaar te verbeteren en bi j  te sturen. 

Braambos 
De Chillbus is  voor de laatste keer op 8 januari 2012 ingezet bij Braambos. Er zijn verscheidene voorvallen geweest met  de 
bezoekersgroep geweest (spiegels stuk trappen van de bus, achteruitkijk camera proberen van de bus te  stoten etc.), waardoor in 
januari 2012 besloten is h ier  de bus niet meer  in t e  zetten. 

De bus is toen ingezet op plekken waar op dat moment vraag was. Oe bus is toen veel ingezet in Zwanenburg, omdat daar de 
opkomst van jongeren groot was: gemiddeld tussen de 15 en 2 0  jongeren. 

De bussen die Meerwaarde inzet als mobiele jongerencentra zijn aan vervanging toe.  Uit veiligheidsoverwegingen is  i n  overleg met  
de gemeente besloten de bussen vanaf begin maar t  2012 niet meer te gebruiken. 

HOOFDDORP-WEST 

Jongeren gebiecisgerichte activiteiten 
1 S p w t  acti~itaif I Fraq~enth ] d~rtiiddalde I Q P ~ ~ P R Q R ,  l Rasutt~at 



Ambulant jongeren 
benaderen 

Activiteiten in 
wijkcentrum Floriande 

Jongere ondersteunen 
bij aanvragen Wajong 
uitkering en re -  
integratie 
arbeidsmarkt 

Voorbereiding 
voetbaltoernooi 22  
april 2012 

l maal 

6 maal 

6 maal op 
huisbezoek geweest 

3 maal gesprek met  
collega's 

12 á 15 jongeren 

I jongere 

4 personen 

Jongeren 15 to t  en 
met 2 2  jaa r  

Jongeren 15 to t  en 
met 2 2  jaa r  

Jongeren 15 to t  en 
met  2 2  jaa r  

Jongeren 15 to t  en 
met  2 2  jaar  

zontacten leggen en 
anderhouden, huisbezoek. 
doorverwijzing 
Ilrijwill igersgroep formeren 
die zich bezighoudt met  de 
opening van het nieuwe 
buurtcentrum in Floriande, 
kleinschalige activiteiten 
organiseren, 
ontmoetingsfunctie. 
Uitkering is  (door moeder) 
aangevraagd, jongere heeft 
tijdelijk werk gevonden in de 
catering 

Uitvoering van act ivi tei t  vindt 
plaats op 22  apri l  2012 

2. Tienerwerk (1 0 - 1 6 jaar) en Jongerenwerk (1 6 - 23 jaar) 

Prioriteiten 
In het gebied Landelijk Noord zijn we bezig een goede balans te vinden tussen openstellingen, thematische activiteiten e n  ambulant 
werken. In het tweede kwartaal / derde kwartaal bewegen we meer  van accommodatie gebondenactiviteiten naar themat i sche l  
ambulante activiteiten. 

Jongeren accominodatie De Basis 

Inloop Jongeren 
Jongeren de gelegenheid geven 
voor ontmoeting, ontspanning 
en organiseren van activiteiten 



Tieners een veilige plek bieden 
om hun vri je t i jd  door te 
brengen 

Inspelen op actuele 
onderwerpen die t ieners 
bezighouden zoals gevaren van 
internet, grenzen leren 
aangeven enz. 
Jongeren de gelegenheid bieden 
voor ontmoeting, ontspanning 
en gesprek 

Veilig feestje voor t ieners 

Jongeren op s t raa t  opzoeken 
met als doel ze naar het  
jongerencentrum te 
leiden/overlast t e  beperken. 

Inloop t ieners 

Thema-avond 

Inloop jongeren 

Tienerdisco 

Ambulant 

10-20 

15 

10-20 

75-1011 

4 x  

I x per  kwartaal 

4 x  

I x 

1 x 

H t / m  l3 

12 t / m  15 

15 t / m  2 3  

ti-13 

16-23 



Tiener- ei1 j oilgerencentrum 
De Badkuip 

Resultaat 
._____I_/ 

Workshop kickboksen 

Inloop vrijdagavond 

Tiener disco 

Ambulant/straatwerk 

Vrijwilligersavond 

Doetgroep 
Gem 

opkomst Activiteit 

4 x pe r  maand 

4 x pe r  maand 

1 x pe r  maand 

2 x per  maand 

I x pe r  maand 

Frequentie 
 PI^ 

4/6 

15/60 

15 

8 /20  

2 /8  

16 /23 jaa r  

t6 /23 jaar  

10/13 jaar 

12/23 jaar 

16/23 jaar 

Ontmoeting, ontspanning, 
sporten. Talentontwikkeling. 

Ontmoeting, ontspanning, 
vrijti jdsbesteding. Contacten 
met  jongeren leggen en 
onderhouden. 

Untmoeting, ontspanning 
tieners. Talentontwikkeling 
jongeren 16+ welke als 
vrijwill iger zich bezighouden 
met  o.a. organisatie, kassa en 
bar. 

Contact leggen/onderhouden, 
inventariseren van 
jeugdgroepen, promotie 
badkuip. 

Brainstormen mbt  (nieuwe) 
activiteiten, klussen in en rond  
het  JE. Talentontwikkeling 
vrijwill igers. 



LANDELI JK-ZUID 

1. Tienerwerk en Jongerenwerk 

Ambulant werken Eén keer per  
Lisserbroek / week 

Jongeren aanspreken die op straat te 
vinden zijn in lisserbroek. Het i s  
momenteel rustig op straat. De 

Ambulant werken Rijsenhout 

Ondersteunen van 
jeugdraden 

Ambulant werken in Abbenes 

Sport- en Spelteam 
In Lisserbroek heeft het team 12 activiteiten verzorgd voor jongeren in  de leeftijd van 16 t / m  22  jaar. Gemiddelde opkomst per  
activiteit l 8  jongeren. 

Eén keer per  
week 
Eén keer p e r  
week 

Ondersteunen in ie insdorp 
bij disco 

In Rijsenhout hebben I 3  activiteiten plaatsgevonden voor jongeren van 12 t /m 15 jaa r  met  een gemiddelde opkomst van 15 jongeren. 

Eén keer pe r  
maand 

3 

8 

op aanvraag 

NIEUW-VENNEP 

3 

jongerencentrum 

3. Tienerwerk (10 -16 jaar) en Jongerenwerk ( l6  - 23 jaar) 

alle 

16-23 jaa r  

vr i jwi l l igers 

Sport- ei1 Speltean~ 
In de wijk Linquenda heeft het team 13 activiteiten verzorgd voor jongeren in de leeftijd van 12 t / m  18 jaar. Gemiddelde opkomst 
per  activiteit 2 0  jongeren. Een zinvollere vrijetijdsbesteding werd hiermee aangeboden. Tieners en jongeren hadden een veilige 
plek om hun vrije t i jd door te brengen. 

jongeren die e r  te  vinden zijn, zijn 
bekend met  de jongerenwerker 
Contact leggen met jongeren op 
straat en de groep analyseren. 

deugdraad Lisserbroek is in staat om 
activiteiten te  organiseren van 
kinderen in de leeftijd van 8-12 en 
voor jongeren van 16-23 jaar. 
Jeugdraad Abhenes heeft een 
aansoreekount. Er word t  één keer 

11-23 

EP i s  de vraag gekomen of het 
jongerenwerk kan ondersteunen bij 
het organiseren van een disco 

week 

per maand contact gelegd 
Er is contact gelegd met een groepje 
jongeren. Groep is dusdanig dat het 
niet nodig is om hier meer te 

vrienden eromheen komt graag in het 
jongerencentrum, i s  bekend en 
veroorzaken geen overlast meer. 



Maatschappelijke stage / (30 uur)  

Moti\ cien c11 iicti\ ere11 \,al1 ticness c11 joi~gescn %omeip~irk 

a De jongeren hebben hun 
competenties/talenten verder 
ontplooit en vergroot. 
De jongeren zijn beter bekend wat 
het soc. Culturele werk inhoudt. 

e De stagiaires zijn vrijwill igers van ' t  

Aativiteit 

1 Netwerksamenwerking 

Gemiddelde 
opkom~t: 

Frequentia 

(iebicdsgcsichi j>lnn \/l111 aoi~pal, %oii-ierj->risl, 

1 n.v.t. 1n.v.t .  e Wekelijkse contact met wijkagenten 1 om informat ie uit te w issDI i r  
Overleg met basisschoien over 
activiteiten. 

e Overleg met basisscholen over 
groep 8 feesten organiseren in  ' t  
Zomerpark. 

o Overleg met bezorgde moeders over 
aanpak automutilatie en 
drankmisbruik. 

Doelgroep 

AetiySteit 

Outreachend werken in combinatie met de ioilg;eïenceiltra Zomersark 

Rerultaat 

opkomst 
Frequentie 

I Ambulante jongerenwerk 1 1 A l e  leeft i jden O Er is contact geweest met veel 1 verschillende qroepen j o n ~ e r e n .  

~ e m A  

I I I I I e Er is contact geweest metmeerdere  

Resultaat 

buurtbewoners. 
Het jongerenwerk en MW zijn 
zichtbaarder aanwezig in de buurten. 
Toeleiding van jongeren r icht ing JE 
de Stip en Zomerpark, 

* Het jongerenoverlast word t  minder 
ervaren. 

Villa Frissco 

Tienerdisco 
Frissco 

tieners. 
Er is een vertrouwensband 
gecreëerd tussen de t ieners en 
t ienerwerkers 
Tieners motiveren om mee te  
denken over diverse activiteiten. 

0 Tieners voelen zich veili g. gezien en 
kunnen zichzelf op een ongedwongen 
manier ontwikkelen. 
Door middel van signalering en 
monitoren met tieners in gesprek 
gaan over evt problemen en waar 
nodiq ziin die doorverwezen naar 
AJHV. . 

e De competenties van t ieners zijn 

verder ontplooit en vergroot 

Jongeren hebben geleerd om zelf 
feesten te  organiseren waarbi j  zij 

door het jongerenwerk worden 

ondersteunt en begeleidt. 

Er is een zinvolle vriietiidsbelevino 



voor tieners georganiseerd. 
e Tieners zijn bekender met 't 

Zomerpark en het tienerwerk. 

e Kinderen een zinvolle 
vrijetijdsbesteding aangeboden 

e Kinderen voelen zich veilig, gezien en 
kunnen zichzelf op een ongedwongen 
manier ontwikkelen. 

e Er is een vertrouwensband 
gecreëerd tussen de kinderen en 
tienerwerkers 

o Er is een vertrouwensband 

e Jongeren gemotiveerd om zelf 
activiteiten op te zetten. 

o Jongeren voelen zich veilig. 
gezien en kunnen zichzelf op een 
ongedwongen manier ontwikkelen. 

e Er zijn jongeren doorverwezen 

ondersteunt en hegeleidt. 

e Er is een zinvolle 
vrijetijdsbeleving voor jongeren 
om het overlast te verminderen in 

6-10jr Villa Happy 

Bandjesavond 

Youth / act iv i te i t  isrn kerk 

6 x  

IX 
3~ overleg 

3 x  

72 

12 

16. 

13-IEjr 

e Er is contact geweest met 
meerdere buurtbewoners. 

e Het jongerenwerk en MW zijn 
zichtbaarder aanwezig in de 
huurten. 

e Toeleiding van jongeren richting 
JE de Stip en 't Zomerpark. 

e Het jongerenoverlast wordt 
minder ervaren. 

e De competenties/taienten van 

jongeren zijn verder ontplooien en 

vergroten. 
e Jongeren hebben geleerd om zelf 

feesten te organiseren waarbij zij 

door het jongerenwerk worden 
ondersteunt en begeleidt. 

e Er is een zinvolle 
vrijetijdsbeleving voor jongeren 
om het overlast te verminderen in 

Nieuw-Vennep. 
e Jongeren zijn bekender met de 

Stip en het jongerenwerk. 
e De competenties/talenten van 



jongeren zijn verder ontplooien en 

vergroten. 

Jongeren zijn bekender met de 
Stip en het jongerenwerk. 
De competenties van de 
jongerenvrijwiIIigers zijn verder 
ontplooit en vergroot. 

De competenties van de 
jongerenvrijwiiligers zijn verder 
ontplooit en vergroot. 
De vrijwilligers hebben zelf 
activiteiten bedacht en 
uitgevoerd. 
De jongerenvrijwilligers hebben 
zich ingezet voor andere 
jongeren(participatie). 

e Er zijn vrijwilligers doorverwezen 
naar het AJHV. 

r 

e De vrijwilligers hebben hun 
competenties verder ontplooit en 
vergroot. 

e De jongerenvrijwilligers hebben 
zich ingezet voor andere 
jongeren(participatie). 

e Er is betere band (krediet 
opgebouwd) gecreëerd tussen 
het jongerenwerk NV en de HVC. 

e Kinderen, tieners. jongeren en 
ouders zijn meer bekend met het 
jongerenwerk en MW. 

e Wekelijkse contact met 
wijkagenten om informatie uit te 
wisselen. 

e Overleg met Ymere over 
samenwerking activiteit met ais 
gevolg dat Ymere een bedrag 
sponsoort ( 2 ~ ) .  

r Overleg met basisscholen over 
sportactiviteiten ( 3 ~ ) .  

r Overleg met HVC over inzetten 
bus hij HVC. HVC geeft 
toestemming dat het 
jongerenwerk de chillbus naast de 
school mag inzetten (lx). 

e Evaluatiegesprek met HVC over 
evenement in de Estafette (lx) 

e Overleg met HappyKids over hun 
deelname bij Funtour (1x1 

e Overleg met SKH over hun 
deelname bij funtour (lx). 

r Bijeenkomst met wijkraden. politie 
en gemeente over H'meer-luid 
(lx). 

e Bijeenkomst met gemeente en 
buurtbewoners over speeltuin 
(lx). 

r Overleg met gemeente over 
jongeren (2x). 

e Overleg met kerkorganisatie over 
samen opzetten van 
activiteiten(2x). 

r De competenties van jongeren zijn 

verder ontplooien en vergroten. 

e Jongeren hebben geleerd om zelf 

feesten te organiseren waarbij zij 

door het jongerenwerk worden 
ondersteunt en begeleidt. 

e Er is een zinvolle 
vrijetijdsbeleving voor jongeren 

r 

15-2ljr 

15-2111- e 

o 

r 

Alle 
leeftijden 

n.v.t. 

IO-l3jr 

8 

I I 

500+ 

n.v.t. 

40 

Vrijwilligers-bijeenkomsten 

Vrijwilligers-begeleiding 

Evenement ism HVC ( 50 /50 )  

Netwerk-samenwerking 

Frisco 

3x 

12x 

I X 

2x  



om het overlast te verminderen in 
Nieuw-Vennep. 

Jongeren zijn bekender met de Stip 
en het jongerenwerk. 
e Jongeren voorlichten wat de 

gevolgen en invloeden zijn van 
alcohol en drugs. 

Groep I: 
r Er is een nieuwe groep jongeren 

binnen die rege wekelijks naar het 
jongereninloop en zich bezig houdt 
met muziek. 

e Er is een groep jongeren die zich 
wilt en gaat inzetten om 
activiteiten door en voor jongeren 
te organiseren. 

e Oe jongeren hebben hun 
competenties/talenten verder 
ontplooit en vergroot. 

e Groep 2: 
r Er is een groep jongeren die zich 

wilt en gaat inzetten om 
activiteiten door en voor jongeren 
te organiseren. 

e De jongeren hebben hun 
competenties/talenten verder 
ontplooit en vergroot. 

Groep 3: 
e Er is een nieuwe groep jongeren 

binnen die bijna wekelijks naar het 
jongereninloop en zich bezig houdt 
met muziek. 

e Er is een groep jongeren die zich 
wilt en gaat inzetten om 
activiteiten door en voor jongeren 
te organiseren. 

r De jongeren hebben hun 
competenties/talenten verder 
ontplooit en vergroot. 

e De jongeren hebben hun 
competenties/taIenten verder 
ontplooit en vergroot. 

r De jongeren zijn beter bekend wat 
het soc. Culturele werk inhoudt. 

e Oe stagiaires zijn vrijwilligers van 
de Stip geworden. 

* overleg met ketenpartners over 
hotspot 'de Poorten' en wie wat gaat 
doen. 

14. 

17-23jr 

20 -23 j r  

22-25j r  

15jr 

n.v.t. 

12 

4 x  

n.v.t. 

Voorlichting 

e Talentontwikkeling / 
Ondersteuning individuele of 
groepen jongeren bi j  organisatie 
v/ eigen activiteiten. 

Maatschappelijke stage 

Hotspotoverleg 

3x 

Groep 1: 
5~ 
GroepLi: 
!X 

Groep 3: 
l x  

2x 


