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Positieve resultaten buurthuis Studio 5 in Floriande
Jongerenvoorziening De Badkuip in Badhoevedorp

Onderwerp

Geachte heer, mevrouw,
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In 2009 heeft uw raad de Visie op Jongerenvoorzieningen vastgesteld . Hierin staat
verwoord dat de focus binnen het tiener- en jongerenwerk verschuift naar vraaggericht
werken en een actieve benadering van de doelgroep (outreachend werken). In het licht van
deze visie is buurthuis Studio 5 in Floriande gerealiseerd.
In september 2012 is Studio 5 officieel geopend. In deze brief informeren wij u over de
eerste resultaten van een half jaar programmering Studio 5.
Eerste resultaten jongerenaccommodatie nieuwe stijl
2
In de B&W nota Jongerenaccommodatie Floriande is als uitgangspunt geformuleerd:
De accommodatie dient een wezenlijk andere opzet te krijgen dan de bestaande
jongerenvoorzieningen en een accommodatie nieuwe stijl te worden met:
een vraaggerichte programmering met een duidelijke rol voor jongeren;
meerdere aanbieders van activiteiten;
een uniek en aantrekkelijk aanbod van activiteiten.
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Raadsvoorstel "Jongerenvoorzieningen: visie-afwegingskader-uitvoering " 2009.0006208
B&Wnota "Jongerenaccommodatie Floriande" 2010.0055076
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De eerste resultaten zijn positief:
)o>
150 bezoekers per week
Studio 5 kent een groter bezoekersaantal dan andere jongerencentra en de
bezoekersaantallen stijgen. Vanaf januari bezoeken gemiddeld 150 personen per
week Studio 5 . De openstellingen trekken gemiddeld 30-35 jongeren tussen de 13
en 22 jaar.
"i" Bereik van verschillende subculturen
Het centrum wordt door verschillende groepen jongeren bezocht. De workshops trekken
andere jongeren dan de reguliere openstellingen en zowel jongeren die het wijkcentrum
al bezochten als 'nieuwe' jongeren komen in Studio 5.
.,. Elke door-de-weekse- dag geopend
Studio 5 is vaker geopend dan de andere jongerencentra die gemiddeld 2 dagdelen
per week open zijn. De reguliere openstelling/inloop voor jongeren is in de periode
september tot april steeds meer uitgebreid. Het centrum is momenteel elke door-deweekse-dag open van eind van de middag tot 22 of 24 uur ·s avonds. Tijdens
inloopopenstelling ondernemen de jongeren activiteiten zoals, tafeltennissen,
gamen, muziek maken , darten etc. of er wordt 'gehangen'.
-,. Gebruik door diverse partijen.
Naast de reguliere openstelling voor jongeren wordt het centrum door diverse
partijen structureel dan wel incidenteel gebruikt voor arabische les, yogales,
kinderdisco, wijkraadbijeenkomsten, filmmiddagen op zondag ed.
-,. Diverse workshops en activiteiten hebben plaatsgevonden
Zoals een nieuwjaarsfeest, dj workshop, rappen en me, model staan, meidenavond,
FIFA 13 toernooi ed .
.,. Jongeren denken mee bij de programmering
Er is een programmacommissie van gebruikers ingesteld die meedenkt over het
programma van activiteiten . Hierin hebben o.a. een aantal jongere vrijwilligers,
alsmede jongerenwerkers van Meerwaarde en de wijkraden Overbos en Floriande
zitting.
Onze inschatting is dat de positieve resultaten van de eerste openingsperiade behaald zijn
door een andere aanpak in de benadering van jongeren en het hogere beschikbare
operationele budget voor Studio 5, in vergelijking met het budget voor de andere
jongerencentra.
De opstart kende enkele knelpunten:
? Studio 5 was de eerste accommodatie onder de nieuw opgerichte beheer en
exploitatiestichting Stichting Maatvast. Omdat Maatvast pas per januari 2013
operationeel was en Studio 5 in september de deuren opende, kende deze periode
enige opstartproblemen .
?

-,.

De nieuwe rol van Meerwaarde, als aanbieder van activiteiten in de jongerencentra
en niet meer als beheerder van jongerencentra, vroeg om een nieuwe
samenwerking tussen medewerkers van Meerwaarde en Maatvast en het
vastleggen van afspraken daarover.
Het gebouw zelf kende wat functionele problemen die inmiddels zij n of worden
opgelost.
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Doorontwikkelen
We vragen Maatvast als beheerder en exploitant van Studio 5 om het succes vast te houden
en gericht door te ontwikkelen, met de volgende ontwikkelpunten en doelstellingen voor de
2e helft van 2013:
•
•
•
•

inzet op talentontwikkeling en een diversiteit in workshops en activiteiten, door
jongeren geïnitieerd;
een goede promotie en marketing van de activiteiten;
het betrekken van nieuwe jongeren uit de wijk;
het werven van vrijwilligers uit de wijk;

Jongerenvoorziening De Badkuip Badhoevedorp
In april 2009 is het tijdelijke jongerencentrum De Badkuip te Badhoevedorp geopend, met als
doel om tot de opening van het nieuwe dorpshuis in Badhoevedorp activiteiten voor tieners
en jongeren aan te bieden. Momenteel vinden weinig tot geen activiteiten in het centrum
plaats. Daarnaast loopt in oktober 2013 de tijdelijke bouwvergunning af. In deze brief
informeren wij u over de stand van zaken.
Opdracht aan Meerwaarde inzake Tiener en jongerenwerk
Stichting Meerwaarde voorziet sinds de opening van De Badkuip in het aanbieden van
activiteiten voor tieners en jongeren in het centrum, als onderdeel van de bredere opdracht
in het tiener- en jongerenwerk. Die bredere opdracht aan Meerwaarde voor 2012 en 2013
houdt in : het voorzien in sociaal-culturele activiteiten voor jongeren van 12 tot 23 jaar. Onder
deze taak vallen diverse activiteiten: het ondersteunen van individuele of groepen jongeren
bij het organiseren van eigen activiteiten, het aanbieden van activiteiten in de
jongerencentra, het ondersteunen van jeugdige vrijwilligers, het actief signaleren van
overlast, het actief en prioritair benaderen van overlast-gevende-groepen.
Voor wat betreft deze activiteiten vragen we Meerwaarde naar eigen inzicht te bepalen of de
activiteiten het beste accommodatie-gebonden of ambulant (op de vindplaats), dienen plaats
te vinden. We stellen daarbij de kwaliteitseisen dat de activiteiten vraaggericht dienen te zijn,
moeten voorzien in de behoefte van tieners en jongeren en gericht zijn op talentontwikkeling
of het voorkomen en bestrijden van overlast.
De Badkuip
Al in 2012 heeft Meerwaarde laten weten dat er onder de tieners en jongeren in
Badhoevedorp weinig belangstelling bestaat om activiteiten in De Badkuip te bezoeken. Op
de tienerdisco die georganiseerd is kwamen geen deelnemers af. De inloopavond van 1 keer
per week voor de doelgroep 15 t/m 23 jaar werd gemiddeld bezocht door 3 tot 8 deelnemers.
De wekelijkse kickbox activiteit trok gemiddeld slechts 4 jongeren. Meerwaarde heeft in het
najaar van 2012 geprobeerd een doorstart te maken door een promotieactie op diverse
locaties waaronder scholen en het aanbieden van inlopen (met thema's als darten,
playstation), workshops (graffiti, DJ, zelfverdediging, streetdance) en open dagen gepoogd
(nieuwe) jongeren binnen te krijgen en aan de activiteiten te laten deelnemen. De activiteiten
zijn echter nauwelijks bezocht. Jongeren schrijven zich niet in of komen niet binnenlopen . De
jongeren die de Badkuip wel bezochten kwamen slechts even hangen, voordat ze naar de
kroeg gingen en hadden geen belangstelling voor activiteiten.
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Buiten Meerwaarde zijn er momenteel in de Badkuip geen andere aanbieders van
activiteiten. Aanvankelijk was het de bedoeling dat meerdere aanbieders actief zouden
worden in de De Badkuip, zoals jongerenclub Stichting U-night en lokale initiatiefnemers van
het "Rijstvogelplatform". Hier is nooit invulling aan gegeven.
Sinds 1 januari 2013 is Stichting Maatvast verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer
van De Badkuip. Maatvast heeft, anders dan bij Studio 5, geen taak in het verzorgen van
een zelfstandige inloopactiviteit voor tieners en jongeren. Maatvast verzorgt alleen een
openstelling indien een andere partij een activiteit organiseert. Als gevolg hiervan is De
Badkuip sinds januari 2013 niet open geweest.
Het in 2012 door MENES (jongerenparticipatieplatform Haarlemmermeer) uitgevoerde
3
onderzoek over de vraag of er behoefte bestaat aan een jongerenvoorziening in
Badhoevedorp bevestigt bovenstaande. In dat onderzoek wordt De Badkuip door jongeren
uit Badhoevedorp veelvuldig genoemd als voorbeeld van hoe het niet moet. Ze vinden het
een saai gebouw dat geen jongerencultuur uitstraalt. Ook vinden ze de voorziening niet
toereikend om zelfstandig activiteiten op te starten. Dit beeld is dus anders dan zes jaar
geleden, toen jongeren wel positief tegenover de komst van de jongerenvoorziening
stonden .
Bovenstaande is aanleiding geweest om de werkwijze in Badhoevedorp aan te passen.
Meerwaarde biedt nu een regelmatige inzet van ambulante teams 3 keer per week, in plaats
van accommodatie gebonden activiteiten. Hierbij gaan 2 jongerenwerkers de straat op. Zij
brengen structurele (overlast)groepen in kaart, maken contact met deze jongeren en gaan in
gesprek over gedrag en over behoeften. Op basis van de uitkomst bepaalt het ambulante
team een vervolgroute, bijvoorbeeld toeleiding naar een andere plek waar minder overlast
wordt ervaren of doorverwijzen naar hulpverlening. Als de jongeren behoefte hebben aan
activiteiten dan werkt het jongerenwerk faciliterend . Het ambulante team treedt ook met
omwonenden in contact.
De actuele situatie in Badhoevedorp is dat afgelopen tijd zelden groepen jongeren worden
aangetroffen. Nu de zomer er weer aankomt, zijn er wel aandachtsgebieden (locatie
poolcentrum Lorenzplein en locatie 'Rietland') die scherp in de gaten worden gehouden .
Afloop tijdelijke bouwvergunning De Badkuip
De Badkuip is in 2008 neergezet als tijdelijke voorziening, met het vooruitzicht van een
jongerenvoorziening in het nieuw te bouwen dorpshuis. Op 7 oktober 2008 is een tijdelijke
bouwvergunning verleend voor een periode van 5 jaar. Deze vergunning loopt af op 7
oktober 2013 en kan niet worden verlengd . Dat betekent dat de Badkuip sluit per oktober
2013 en dat het gebouw ontmanteld wordt. Ook het huurcontract met Portakabin, eigenaar
van het gebouw, loopt af in oktober 2013 en wordt gezien het aflopen van de vergunning niet
verlengd.

3

MENES, Adviesvraag huiskamer jeugd Badhoevedorp, 30 maart 2012
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Overbruqqinqsaanpak tot opening nieuwe dorpshuis
We zorgen voor een overbruggingsaanpak tot aan de opening van het nieuwe dorpshuis .
Volgens planning is de opening eind 2014 voorzien. Met Meerwaarde is afgesproken dat
mochten jongeren behoefte hebben aan activiteiten , deze op alternatieve locaties in de
omgeving aangeboden worden. Daarnaast betrekken we 'nieuwe' tieners en jongeren actief
bij het inrichten van de nieuwe jongerenhuiskamer en bij het opzetten van een
programmering, volgens dezelfde aanpak als is gehanteerd voor Studio 5. In het nieuwe
dorpshuis beginnen we dan met een frisse start.
Het sluiten van De Badkuip bespaart een bedrag van € 2 .500,- gebouwkosten per maand . In
2014 levert dat een bedrag op van € 30.000,- . Na aftrek van eventuele kosten voor het
verwijderen van het gebouw, wordt het bedrag dat overblijft ingezet voor het actief betrekken
van jeugd en jongeren bij de nieuwe jongerenhuiskamer, dan wel voor het aanbieden van
overige activiteiten .

W ij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,

de

