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VOORWOORD
Beste lezer,
Als stadsdeelbestuur willen we graag dat De Baarsjes een levendig stadsdeel is waar mensen zich thuis voelen. Een buurt
waar ruimte is voor kinderen en jongeren om te spelen. Dat is niet eenvoudig: de ruimte in ons dichtbevolkte stadsdeel is
schaars.
Spelen is gezond en belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Dat betekent dat ze ruime speelmogelijkheden moeten
krijgen. Daarnaast geven we jongeren meer zeggenschap en verantwoordelijkheid bij het organiseren van activiteiten. We
geven jongeren volop de kans om op een positieve manier aan hun toekomst te werken.
Veel van de wensen van het Stadsdeelbestuur worden gerealiseerd in De Vliegende Skatebaan: een unieke combinatie van
een mobiele speeltuin, mobiel jongerenwerk, intergenerationeel werken en optimaal gebruik van schaarse ruimte. Ooit begonnen als een experiment, maar in De Baarsjes intussen een structurele voorziening.
In dit boekje wordt de methodiek van De Vliegende Skatebaan op een pakkende en praktische manier beschreven. Met
daarin de ervaringen van kinderen en jongeren, en die van de kinderwerkers, jongerenwerkers en beleidsmakers. De Vliegende Skatebaan is een inspirerende aanpak, die ook voor andere stadsdelen interessant kan zijn. We raden dit boekje dan
ook van harte aan.

Arco Verburg, Stadsdeelvoorzitter
Godfried Lambriex, Wethouder onderwijs en welzijn
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1 INLEIDING
1.1 AANLEIDING EN ACHTERGROND
De Baarsjes is een dichtbebouwd stadsdeel met weinig stukjes ‘vrije natuur’. Ook in de directe omgeving van De Baarsjes is
er nauwelijks bruikbaar groen voor kinderen doordat het slecht bereikbaar, onveilig of niet bespeelbaar is. Speelmogelijkheden zijn in De Baarsjes dus schaars. Welzijnsstichting De Combinatie, aanbieder van jeugd- en jongerenwerk in stadsdeel De
Baarsjes, heeft een project opgezet om daar iets aan te doen. Zo wil De Combinatie mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding
creëren voor kinderen, tieners en jongeren in de publieke ruimte van het stadsdeel.
Het project heeft een wat zonderlinge titel meegekregen: De Vliegende Skatebaan. Die geeft in ieder geval één karakteristiek treffend weer, namelijk dat het gaat om een mobiel aanbod om de mogelijkheden van jeugdigen in hun vrije tijd te
vergroten. Door middel van ‘mobiel speeltuinwerk’ en ‘mobiel jongerenwerk’, voorziet De Vliegende Skatebaan in een alternatief voor de tijdelijke sluiting van een aantal bestaande voorzieningen – zoals een speeltuin en een jongerencentrum – als
gevolg van de stedelijke vernieuwing.
Het alternatief is echter méér dan een alternatief voor die paar voorzieningen. Door het mobiele karakter kan De Vliegende
Skatebaan ook iets doen aan de nadelen van schaarse speelruimte voor jeugdigen elders in het stadsdeel. In De Baarsjes
zijn immers wel veel pleintjes ingericht als speelplek, maar er zijn geen georganiseerde voorzieningen. Met zijn mobiele
aanbod voorziet De Vliegende Skatebaan daarin. Dat gebeurt vooral in de Chassébuurt en de Admiralenbuurt.
Maar de bedoeling achter De Vliegende Skatebaan strekt verder. De Combinatie wil
de vrijetijdsvoorzieningen op (middel)lange termijn anders vormgeven. De werkwijze van De Vliegende Skatebaan moet breder worden ingebed in het bestaande speeltuinwerk, jongerenwerk en sportbuurtwerk. Door samenwerking met de basisscholen kan de werkwijze van het mobiele speeltuinwerk ook worden gecombineerd met de tussen- en naschoolse opvang.
Zo komt het mobiele aanbod op den duur ten goede aan alle kinderen en jongeren in De Baarsjes.
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De Vliegende Skatebaan is slechts een korte periode actief geweest. Het project is begonnen met de voorbereidingen vanaf
november 2004 en werd uitgevoerd tussen augustus 2005 en augustus 2006. Toch heeft het een grote impact gehad.
Veel groter dan je zou mogen verwachten op grond van de korte tijd waarin het heeft ‘gedraaid’. Dat heeft onder andere te
maken met het ambitieuze karakter van het project:

“Het aanbieden van vraaggericht en mobiel speeltuinwerk,
waar vooral jongeren een actieve rol in vervullen”
(Bannenberg 2006)

Dit boekje beoogt die ambitie en de nauw daarop aansluitende methodiek te beschrijven. Hoe draagt De Vliegende Skatebaan bij aan zelfredzaamheid van de doelgroep en aan sociale cohesie binnen de doelgroep en eventueel tussen de doelgroep en overige betrokkenen. Hoe draagt De Vliegende Skatebaan bij aan de zelfredzaamheid van deelnemers aan haar
activiteiten en hoe levert het een bijdrage aan sociale cohesie tussen de deelnemers en eventueel tussen de deelnemers
en andere buurtbewoners?

1.2 AANPAK EN VERANTWOORDING
Het onderzoek dat aan dit boekje ten grondslag ligt, was bedoeld om na te gaan in welke mate De Vliegende Skatebaan een
bijdrage heeft geleverd aan sociale cohesie en zelfredzaamheid. Deze begrippen zijn lastig te deﬁniëren, zeker in relatie met
concrete activiteiten zoals een voetbalwedstrijd op een pleintje. We hebben geprobeerd ze concreet te maken, mogelijke
ontwikkelingen in zelfredzaamheid en sociale cohesie te schetsen en in verband te brengen met De Vliegende Skatebaan.
Belangrijke graadmeter voor het project vormden voor ons de meningen en gedragingen van de direct betrokkenen: professionals, kinderen, jongeren, ouders en vrijwilligers. Wat vinden zij van het project? Vinden ze dat het voortgezet moet worden? Hoe? Wat verstaan ze onder zelfredzaamheid en sociale cohesie? Vinden ze dat de zelfredzaamheid is toegenomen?
En de sociale cohesie? Waar komt dat door?

9
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Op zoek naar antwoorden op deze vragen zijn we in gesprek gegaan met betrokkenen. Dat waren informele gesprekken
en semi-gestructureerde interviews. Dat vonden we echter niet genoeg. Bij de gevoelige onderwerpen in kwestie liepen
we immers het risico sociaal wenselijke antwoorden te krijgen. Onze vragen konden geïnterpreteerd worden als: zijn jullie
de afgelopen tijd wat fatsoenlijker geworden? Daarom was het belangrijk dat we daarnaast eigen observaties deden. Hoe
verhouden de antwoorden van jeugdigen zich tot het gedrag dat ze vertonen tijdens de activiteiten? En daarbuiten? Om te
kunnen peilen hoe zich dat met het verleden verhoudt (vóór het project), zijn we afgegaan op wat beroepskrachten, ouders
en anderen ons daarover te melden hadden.
In totaal hebben we een viertal uitgebreide observaties uitgevoerd. Tijdens deze observaties hebben we op meer of minder
informele wijze met zo’n vijftien bewoners gesprekken gevoerd. Met twaalf (direct en indirect) betrokken professionals hebben semi-gestructureerde interviews plaatsgevonden (zie bijlage I).
Om de relatie tussen een toename van zelfredzaamheid en sociale cohesie enerzijds en De Vliegende Skatebaan anderzijds,
verder te onderzoeken, hebben we ons verdiept in uiteenlopend (geschreven) materiaal, gerelateerd aan onze onderzoeksmaterie: literatuur en onderzoeksrapportages op het gebied van pleinwerk, mobiel jongerenwerk enzovoort (zie bijlage III).

1.3 OPZET RAPPORTAGE
In onze rapportage verkennen we eerst de papieren werkelijkheid van het project en de omgeving waarin het tot stand is
gekomen. In hoofdstuk twee berichten we over doelen, uitgangspunten, werkwijzen en middelen van het mobiele speeltuinwerk. In hoofdstuk drie verkennen we de context van buurt en beleid, waarbinnen De Vliegende Skatebaan z’n weg heeft
moeten zoeken.
Daarna komt de weerbarstige praktijk aan bod. Wat is er van alle ideeën en idealen terecht gekomen? Behoorlijk wat, kunnen we hier alvast verklappen. In hoofdstuk vier richten we ons op het werk met de kinderen en ouders op de pleinen. In
hoofdstuk vijf staan de activiteiten met de jongeren centraal. In hoofdstuk zes tenslotte, trekken we enkele conclusies en
gaan we op zoek naar de voorwaarden waaronder projecten als De Vliegende Skatebaan in de toekomst ook elders kunnen
worden uitgevoerd.
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VLIEGENDE SKATEBAAN IN KORT BESTEK
wat

Flexibel en mobiel aanbod om jonge en oudere deelnemers te stimuleren en jongeren te trainen om zelf
activiteiten te ontwikkelen en aan te bieden

waar

Vijf pleinen en straten (waarvan drie vlakbij scholen) in
twee buurten (Admiralenbuurt en Chassébuurt) in het
Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes

wanneer

Wekelijks van augustus 2005 tot augustus 2006

voor wie

Kinderen en jongeren maar ook volwassenen

met wie

Jongerenwerkers, pleinwerkers, sportwerkers
en speeltuinleiders

waarmee

• De Bus voor mobiel jongerenwerk
• De Mega voor het vervoer van het spelmateriaal

waartoe

• Meer en betere speelgelegenheden voor kinderen
• Zelfredzaamheid van kinderen, jongeren en volwassenen bevorderen
• Ontmoeting voor kinderen, jongeren en volwassenen
• Meer sociale cohesie in de buurt
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2 DE MOBIELE SPEELTUIN: CONCEPT EN PRAKTIJK
Vernieuwingen ontstaan niet zelden bij toeval. Ook bij het mobiele speeltuinwerk in De Baarsjes heeft het toeval een handje
geholpen. Het verbouwen van een speeltuin en jongerencentrum – mede tegen de achtergrond van de stedelijke vernieuwing
– noopte tot vervangende activiteiten. Van de nood werd een deugd gemaakt: mobiel speeltuin- en jongerenwerk. Gaandeweg ontstond er zo een concept voor mobiel speeltuinwerk, met daarbinnen een aparte rol voor het jongerenwerk.
Dat concept was niet meteen voldragen. Er waren een aantal dragende en schragende ideeën, die al werkende weg verder
zijn ontwikkeld. Ook op dit moment is het concept nog niet volledig uitgekristalliseerd. Sommige delen ervan zijn expliciet
verwoord in documenten en verslagen, andere klinken impliciet door, bijvoorbeeld in de gesprekken die we voor het maken
van dit boekje hebben gehouden.
In dit hoofdstuk reconstrueren we het concept van het mobiele speeltuinwerk in De Baarsjes met behulp van zowel de
expliciete als de impliciete bouwstenen. Daartoe staan we stil bij doelen en uitgangspunten en gaan we in op de werkwijze
en de gebruikte middelen.

2.1 DOELEN
In hoofdstuk 1 wezen we al op het maatschappelijke belang van mobiel speeltuinwerk. Bij onze rondgang door De Baarsjes
was er dan ook veel enthousiasme voor. Maar: voorzichtigheid is gepast. Mobiel speeltuinwerk kun je voor tal van karretjes
spannen. Er is een veelheid aan doelen aan toe te dichten: oefenplaats voor de emancipatie van meisjes en kinderen met
achterstanden; overlast bestrijden en uitlaatklep voor agressie; gelegenheid bieden voor cognitieve, creatieve, motorische,
ecologische, sociale en andere ervaringen; zelfvertrouwen tanken; sociale integratie en sociale cohesie bevorderen, enzovoort (Deimel 2005). Hooggespannen verwachtingen, die nooit allemaal waargemaakt kunnen worden. Het risico is dat die
het zicht op het echte werk belemmeren.

12
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In De Baarsjes is ervoor gekozen om bij het mobiele speeltuinwerk drie doelen centraal te stellen:
1. Meer en betere speelgelegenheden bieden voor kinderen.
2. Mogelijkheden bieden voor ontmoeting, zodat de sociale cohesie in de buurt versterkt wordt.
3. De zelfredzaamheid van kinderen, jongeren en volwassenen bevorderen.
Dat zijn drie stevige doelen, die stuk voor stuk al moeilijk genoeg zijn om te realiseren. Met name in de hoofdstukken 4 en
5 gaan we na wat er van die doelen in de praktijk terecht komt. Hier bekijken we ze eerst een voor een op hun merites.
MEER EN BETERE SPEELGELEGENHEDEN
Voor kinderen in een stedelijke omgeving zijn veilige en bereikbare speelgelegenheden per deﬁnitie essentieel. Als er voor
kinderen niet voldoende geschikte, gevarieerde, speelgelegenheden zijn, betekent dat een ernstige bedreiging voor hun
ontwikkelingsmogelijkheden. Het mobiele speeltuinwerk biedt uiteenlopende activiteiten en spelmaterialen aan om tot op
zekere hoogte in voldoende en kwalitatief toereikende speelgelegenheden te voorzien.
ONTMOETING EN SOCIALE COHESIE
De kwaliteit van speelgelegenheden in een buurt is niet alleen afhankelijk van de inrichting van de publieke ruimte, maar
ook van het gebruik van die ruimte. Een gebrek aan toezicht en sociale controle bijvoorbeeld kan een plein ongeschikt
maken om als aantrekkelijke speelgelegenheid te functioneren. Een aanbod van spelactiviteiten op een plein betekent een
impuls voor de ontmoeting van ouders en andere buurtbewoners. Dat versterkt niet alleen de identiteit van het ‘samen in
De Baarsjes wonen’, het kan ook de aanzet geven tot het ‘terugveroveren’ van de openbare ruimte als een prettige ruimte
om in te verblijven. Dat vormt een essentieel element van het mobiele speeltuinwerk en is voor alle bewoners (kinderen,
jongeren en volwassenen) van belang.
ZELFREDZAAMHEID
Het mobiele speeltuinwerk kan niet zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag draaien op de pleinen in De Baarsjes.
Permanent speeltuinwerk, bij wijze van spreken de klok rond, is onmogelijk en onwenselijk. Het mobiele speeltuinwerk wil
een aanzet geven, opdat kinderen, jongeren en volwassenen leren zelf meer verantwoordelijkheid te nemen voor een goed
speelklimaat op de pleinen, ook en juist vooral op de momenten dat het mobiele speeltuinwerk niet aanwezig is.
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2.2 UITGANGSPUNTEN
De uitgangspunten van het mobiele speeltuinwerk in De Baarsjes vormen een uitwerking van de hierboven genoemde doelen. Tevens leveren ze de vertaling naar de methodische werkwijze binnen het project:
COMPETENTIES
De laagdrempelige activiteiten die het mobiele speeltuinwerk aanbiedt, bezorgen kinderen niet alleen een plezierige tijd,
ze dragen ook bij aan het bevorderen van cruciale competenties. Buiten spelen is goed voor de emotionele, motorische,
cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen. Een goede speelgelegenheid is ook een plek waar kinderen, tieners en
jongeren kunnen oefenen met omgangsvormen, verantwoordelijkheid kríjgen en némen.

“We zagen dat de kinderen de spelregels van het hoe met elkaar op een leuke manier spelen, vaak
vergeten waren. Er moest vaak gestuurd worden. Spelen met spelregels is leuker voor iedereen.”
(evaluatie De Vliegende Skatebaan)

SPELEN EN MAATSCHAPPELIJKE VERSCHILLEN
Het milieu waarin kinderen opgroeien, blijkt veel verschil te maken in de wijze van spelen en vrijetijdsbesteding. Zo zijn kinderen uit lagere sociaal-economische milieus minder aangesloten bij verenigingen op het gebied van sport en creativiteit.
Het mobiele speeltuinwerk wil activiteiten bieden voor alle kinderen in de buurt. Dat leidt er niet alleen toe dat kinderen uit
verschillende milieus samen spelen, maar verbreedt voor kinderen uit lagere sociaal-economische milieus het palet aan
vrijetijdsactiviteiten en vergroot de mogelijkheden om aansluiting te vinden bij bijvoorbeeld sportverenigingen.
ONTMOETINGSPLEK
Speelgelegenheden vormen herkenbare plekken in een buurt, waar mensen ongedwongen een praatje kunnen maken, kunnen samenkomen en zich ‘thuis’ kunnen voelen in hún buurt. Daarnaast vormen goed georganiseerde en goed geoutilleerde
speelgelegenheden voor jonge ouders een uitgelezen plek om met anderen ervaringen uit te wisselen over kinderen en
opvoeden. Bij een goede speelgelegenheid is zo nodig raad te vinden.

14
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NIET ALLEEN VÓÓR DE BUURT, MAAR OOK MÉT EN DÓÓR DE BUURT
Met dit uitgangspunt krijgt de doelstelling van het bevorderen van de zelfredzaamheid uitdrukkelijk vorm. Het aanbod is er niet alleen vóór kinderen, jongeren en hun ouders. Het
krijgt nadrukkelijk ook mét hen vorm. Hierbij worden ze niet alleen benaderd vanuit hun
(leeftijdsgebonden) interesses, maar ook als buurtbewoner, ouder of zoon/dochter. Dat wil
zeggen dat het mobiele speeltuinwerk een bijdrage wil leveren aan de actieve betrokkenheid
van kinderen, jongeren en volwassenen op de eigen woonomgeving.

INITIATIEF BIJ BEWONERS ZELF WAAR MOGELIJK, ONDERSTEUNING WAAR NODIG
Concreet betekent dit uitgangspunt dat er een bijdrage geleverd wordt aan een zo breed mogelijk aanbod van vrijetijdsactiviteiten en dat ondersteuning alleen geboden wordt waar dat nodig is. Dat laatste bijvoorbeeld in de vorm van het trainen van
(probleem)jongeren tot spelhulp. Door de jongeren een centrale plaats te geven bij de begeleiding van de sport- en spelactiviteiten, wordt geprobeerd de jongeren te leren om zelf meer verantwoordelijkheid te nemen, niet alleen voor zichzelf, maar
ook voor elkaar en voor de activiteiten. Dit leidt tot meer betrokkenheid van de jongeren en het vergroot hun competenties.
Dit uitgangspunt hangt dus nauw samen met het vorige.
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2.3 DE METHODE: WERKWIJZEN EN MIDDELEN
Werkwijze en middelen van De Vliegende Skatebaan laten zich in vijf karakteristieken kenschetsen.
BUURT- EN PLEINGERICHT
De ‘Vliegende Skatebaan’ is buurt- en pleingericht. Elke buurt heeft zijn eigen karakter, kansen en bedreigingen. Om de
levendigheid en leefbaarheid in de wijken en buurten te vergroten is het van groot belang in te spelen op de behoeftes die
er, ook op het gebied van speelruimte, onder de bewoners leven.

“Je komt in een buurt waar weinig is of waar mensen klagen of waar niets gebeurd
en hoe trek je mensen dan naar buiten, hoe motiveer je ze om wat te gaan doen?”
(programmamanager De Combinatie)

De Vliegende Skatebaan zet het mobiel speeltuinaanbod en het mobiel jongerenwerk (de Bus) daartoe als middel in. Ze doet
dat vooral door onder begeleiding activiteiten aan te bieden op plekken – vooral pleinen – waar weinig tot geen speelaanbod
is voor kinderen. Kinderen spelen er soms op eigen houtje of hangen er rond.
Nu biedt zulk ‘spontaan’ en ‘ongeorganiseerd’ spelen (Broenink 2002) natuurlijk veel voordelen: het kan avontuurlijk zijn en
uitdagen tot inventiviteit en creativiteit, doordat kinderen eigen activiteiten, materialen en regels uitvinden. Maar het kan
ook uitmonden in een survival of the ﬁttest: de brutalen hebben dan de halve wereld en kunnen een plein overheersen.
De ‘Vliegende Skatebaan’ is niet bedoeld om het spontaan en ongeorganiseerd spelen uit te bannen, maar probeert wel
een veilige speelomgeving te creëren, die aanzet tot ‘samenspel’ en ‘samen spelen’. Daartoe is op een vijftal pleinen met
mobiel aanbod geëxperimenteerd. Actief aanwezige professionals (speeltuinwerkers, jongerenwerker) hielden zich via gerichte activiteiten intensief bezig met kinderen en ouders en vroegen zich daarbij bewust af hoe ze buurtbewoners konden
activeren.
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Essentieel is ook om op de pleinen en in de buurt voor iedereen goed zichtbaar te zijn. Een mooi voorbeeld daarvan vormt
de Mega, het autootje dat de spelmaterialen vervoert. De Mega is op gezette tijden op vaste plekken in de buurt te vinden.
De jeugd herkent de auto al snel, en komt er massaal op af.

“Veel kinderen in De Baarsjes kennen het autootje al. Rijden we een straat in,
dan wordt er meteen geroepen: ‘Waar ga je naartoe?’. Soms is het oppassen geblazen.
Kinderen rennen zonder te kijken achter het autootje aan.”
(evaluatie ‘Vliegende Skatebaan’)

Het wagentje blijkt uitnodigend te zijn voor kinderen, het vormt de aankondiging van naderende activiteit. Via de Mega kunnen kinderen bovendien zien welke spelmaterialen er die dag ‘in de aanbieding’ zijn. En het stimuleert kinderen om mee te
helpen bij het opruimen van het spelmateriaal. Omdat de Mega via een prijsvraag onder kinderen uit de buurt is verfraaid
en aangekleed, kunnen ze zich er nog meer mee identiﬁceren.
Het idee van zichtbaarheid en identiﬁcatie gaat ook op voor ‘de Bus’. De Bus is opgeknapt met en voor de tieners die tot
september 2005 in het wegens verbouwing gesloten jongerencentrum La Rainbow kwamen. De bedoeling was dat de Bus
het jongerencentrum zou vervangen tot de heropening. Dat is weliswaar iets anders uitgepakt (zie hoofdstuk 5), maar het
toont wel aan dat zichtbaarheid en identiﬁcatie een terugkerend element is in de werkwijze van het mobiele speeltuin- en
jongerenwerk.
BREED AANBOD
Een tweede karakteristiek van De Vliegende Skatebaan is de brede waaier aan sport- en spelactiviteiten: springkussen,
voetballen, ﬁetsen, badminton, basketbal, skeeleren, krijt, voetballen, overloop, hockey, tennis, tikkertje, enzovoort. Zowel
de insteek als de leeftijdsgroep is anders dan bij het sportbuurtwerk. Bij sportbuurtwerk gaat het vanaf acht jaar, bij De Vliegende Skatebaan kunnen ook peuters meedoen. Bij De Vliegende Skatebaan gaat het meer om bewegen dan om sporten
sec. Het gaat ook om het ‘samen leuk hebben op het plein’. Door de mix van activiteiten en leeftijden neemt de levendigheid
op het plein toe en daarmee ook de veiligheid.
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De breedte van het aanbod is ook een belangrijke factor bij het toeleiden van kinderen naar bestaande activiteiten, verenigingen en accommodaties.

“De jongerenwerker heeft veel kinderen meegenomen naar activiteiten op andere locaties. Hetzij
naar festivals, hetzij naar jongerencentra. Belangrijk is wel dat de kinderen waarschijnlijk daar
naartoe kwamen, doordat ze de jongerenwerker nu kennen. Dit moet een aandachtspunt blijven in
het werken op de pleinen voor de toekomst. Met een ﬂyer alleen ben je er niet.”
(evaluatie ‘Vliegende Skatebaan’)

Behalve de terugkerende activiteiten op de pleinen, vormt ook het met enige regelmaat organiseren van evenementen een
onderdeel van de aanpak. Evenementen moeten bijzonder, herkenbaar en stimulerend zijn voor kinderen en jongeren om
aan deel te nemen. Om een evenement te realiseren, kunnen bijvoorbeeld parkeerplekken op vaste tijden worden vrijgemaakt of kan gebruik gemaakt worden van de pleinen in het stadsdeel. Ook evenementen dragen bij aan de zichtbaarheid
en herkenbaarheid van de plein- en straataanpak. In die zin kunnen ze ondersteunend zijn voor het ‘reguliere’ werk op de
pleinen. Verderop (hoofdstuk 4) zal overigens blijken dat het organiseren van evenementen soms een brug te ver kan zijn.
DE OLIEVLEKWERKING
Door de zichtbaarheid en herkenbaarheid kan het mobiele speeltuin- en jongerenwerk zich als een olievlek over de wijk verspreiden. Dat blijkt met name in de manier waarop de werkwijze van De Vliegende Skatebaan voet aan de grond heeft gekregen op basisscholen in De Baarsjes. Bij het tussen- en naschools aanbod komen pleinwerkers van De Vliegende Skatebaan
op school om overblijvers en nablijvers te stimuleren bij het spelen met elkaar. Bij twee scholen vormde dat aanvankelijk
een onderdeel van het pleinaanbod van De Vliegende Skatebaan, maar inmiddels zijn er al op vijf scholen onderdelen van
de aanpak overgenomen.
De Combinatie volgt daarbij een ‘tweesporenstrategie’. Enerzijds wordt op zo groot mogelijke schaal geprobeerd het
professionele aanbod in vol ornaat te blijven ontplooien. Dat is noodzakelijk om kwaliteit te kunnen blijven leveren en aan
vernieuwing van de methodiek te blijven werken. Anderzijds wordt de methodiek actief overgedragen:
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Breed aanbod aan activiteiten

“Dat doen we door de (vrijwillige) medewerkers van de overblijf te trainen, zodat zij het over een
jaar zelf kunnen doen. In het schooljaar 2007/2008 zorgen we voor speelkisten met training maar
overblijfmedewerkers doen het verder zelf.”
(programmamanager De Combinatie)

LENIGE PROFESSIONALS
Dat professionals soepel en lenig van lijf en lede zijn is bij sport- en spelactiviteiten natuurlijk mooi meegenomen, maar
geen absolute must. ‘Lenig’ is hier vooral in mentale en methodische zin bedoeld. Ze moeten kunnen meedeinen en meebewegen op het ritme van de straat (Spierings en Steketee, 2004), met al z’n ongerijmdheden en onverwachte wendingen. Ze
moeten snel en ad hoc kunnen reageren. Ze moeten, kortom, over improvisatie- en interventietalent beschikken (Engbersen
en Voogd 2005). Het gaat dus niet zozeer om het perfect organiseren van activiteiten, want daarmee vallen spanning, avontuur en spontaniteit weg. Waar het op aan komt, kunnen we niet treffender verwoorden dan Engbersen en Voogd hebben
gedaan:

“Voor hem (de professional, red.) is de activiteit altijd het kader waarbinnen onverwachte gebeurtenissen kunnen plaatsvinden. En daar is hij alert op. Want wanneer er iets onverwachts gebeurt,
komt de zaak in beweging, dan kan hij z’n straattalenten botvieren, kinderen conﬂicten leren
oplossen, mensen met elkaar in contact brengen, vrijwilligers werven.”
(Engbersen en Voogd 2005)
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Lenigheid is ook gevraagd bij het bevorderen van zelfwerkzaamheid en betrokkenheid. Ook het leren nemen van verantwoordelijkheid gaat spelenderwijs vaak het beste. Het volgende voorbeeld laat dat zien:

“Onderdeel van de methodiek is bijvoorbeeld om ‘oudstegroepers’ opdrachtjes te geven:
‘Als jij nou effe dit doet, let jij even op dit spel, dan kan ik het volgende spel opzetten.’”
(programmamanager De Combinatie)

Voor de speeltuinmedewerkers geldt dat zij in staat moeten zijn oudere kinderen ‘op te leiden’ tot actieve medewerkers
en ambassadeurs van de speelplekken. Ze zijn in staat ouders erbij te betrekken of zich te laten adviseren door buurtbewoners. Dit is wel een andere manier van werken dan dat zij gewend zijn. Speeltuinleiders zijn vooral getraind in het zelf
organiseren van activiteiten.
Voor de jongerenwerkers geldt dat de speeltuin voor hen een mogelijkheid is om er met jongeren activiteiten te ontwikkelen of contacten te leggen. Een speeltuin is zowel vindplaats als werkplaats. Er wordt onder andere verwacht dat ze er
contacten leggen en een bijdrage leveren aan het georganiseerde activiteitenprogramma en aan de vorming en opleiding
van (jong) kader. Daarmee zijn de speeltuinen een natuurlijk onderdeel van hun totale werkterrein, ongeacht de hoofdtaak
waarop ze aangenomen worden (op straat of in een accommodatie).
SAMENWERKEN EN KLEUR BEKENNEN
Het laatste karakteristiek van de aanpak van De Vliegende Skatebaan vormt de samenwerking met andere professionals
en organisaties in de wijk. De plein- en straataanpak kan als solotour nooit succesvol uitpakken. De samenwerking met
de scholen kwam hiervoor al ter sprake. Daarnaast zijn samenwerkingspartners vooral Be at the media, Sportbuurtwerk,
Brotherhood, opbouwwerkinstelling DOCK en de politie in de persoon van de buurtregisseur. Maar ook afstemming met
initiatieven, verenigingen en organisaties uit de ‘civiele samenleving’, inclusief de kerken, is van groot belang.
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2.4 VERSCHIL EN OVEREENKOMST MET ANDERE INITIATIEVEN
Er zijn in Nederland enkele bekende initiatieven die vergelijkbaar zijn met De Vliegende Skatebaan. Als afsluiting van dit
hoofdstuk beschrijven we kort twee van die initiatieven: de Richard Krajicek Foundation en Thuis op straat.
De Richard Krajicek Foundation zet ‘sportpleinen’ op in wijken waar de mogelijkheden om te sporten beperkt zijn. Het gaat
daarbij om ‘multifunctionele playgrounds’ waar kinderen verschillende sporten kunnen beoefenen zoals basketbal, voetbal
of tennis. Deze sportpleinen zijn fysiek goed ingericht, maar er is nadrukkelijk ook aandacht voor het ontwikkelen van een
sociale infrastructuur. Met name door de inzet van sportleiders creëert de Richard Krajicek Foundation ‘sociaal-veilige’
plekken voor kinderen en jongeren in deze wijken. Het is de bedoeling dat door de intensieve begeleiding het recht van de
sterkste wordt vervangen door samen spelen en samen werken. (Richard Krajicek Foundation, 2006)
De Vliegende Skatebaan deelt veel van de waarden, normen en doelen met de Richard Krajicek Foundation. Wel verschilt
de aanpak: waar de Richard Krajicek Foundation investeert in een speciﬁek plein, kan De Vliegende Skatebaan door zijn
mobiele karakter inspelen op vraag en behoefte op verschillende locaties in de buurt.
Thuis Op Straat (TOS) streeft ernaar, de sfeer op de pleinen en in de straten te verbeteren en zorgt ervoor dat kinderen
en jongeren zich buiten thuis voelen. Thuis Op Straat biedt naar eigen zeggen liefde, veiligheid, aandacht en plezier, maar
vraagt ook wat terug: fatsoen, respect en je houden aan de ‘huisregels’, zodat iedereen het naar zijn of haar zin kan hebben.
Met een team van medewerkers (ID’ers, professionals, vrijwilligers en stagiairs) organiseert Thuis Op Straat allerlei sporten spelactiviteiten op pleinen (of bij slecht weer op scholen, in gymzalen of buurthuizen). De activiteiten zijn voor iedereen
toegankelijk. Alle kinderen, tieners en jongeren kunnen (gratis) lid worden. (zie: www.thuisopstraat.nl)
Ook met TOS deelt De Vliegende Skatebaan het een en ander. Verschil met TOS is het streven naar de bevordering van
zelfredzaamheid. Waar TOS probeert alle dagen van de week een aanbod te creëren om structuur aan te brengen in de vrije
tijd van jeugd, leert De Vliegende Skatebaan zijn doelgroepen om met simpele middelen zelf creatief aan de slag te gaan.
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3 STADSDEEL DE BAARSJES: EEN IMPRESSIE
3.1 SCHETS VAN DE BUURT
De Baarsjes is met 34.250 bewoners het meest compacte en dichtstbevolkte stadsdeel van Amsterdam. Het bestaat uit
meerdere buurten die door drukke verkeerswegen en grachten van elkaar gescheiden zijn. Het is een druk stadsdeel in vrijwel elke zin van het woord. Er is veel verkeer en er zijn veel mensen op straat. Mensen van allerlei afkomst. Op de hoofdwegen en de directe zijstraten zijn veel verschillende winkels die de verschillende bevolkingsgroepen bedienen: supermarkten,
minimarkten, islamitische slagerijen, Surinaamse eetcafés, snackbars, bars, en verder ook uitzendbureaus en reisbureaus
en allerlei bedrijven. De Baarsjes heeft een vrij centrale ligging in Amsterdam. Daarom zitten de hoofdwegen overdag vol
met doorgaand verkeer. ’s Avonds is het aanzienlijk rustiger.
Veel van het leven speelt zich buiten af. Kinderen komen van of gaan naar school, spelen op het pleintje, tieners en jongeren
hangen rond op de straathoek of trappen ergens een bal, moeders lopen met boodschappentassen van de supermarkt naar
school en halen daar hun kinderen op en maken onderweg een praatje met een bekende, groepen oudere mannen maken
met handen op de rug een wandeling of zitten ergens op een bankje met elkaar te praten.
INDELING IN BUURTEN
De Baarsjes kun je indelen in vier buurten (Gebiedsanalyse Dock 2004): de Admiralenbuurt, de Chassébuurt, de Mercatorbuurt en de Postjesbuurt. De Vliegende Skatebaan heeft in de eerste twee buurten gedraaid. Deze buurten zijn (naast de
Mercatorbuurt) ook aangewezen als stedelijke vernieuwingsgebieden.
In De Baarsjes ligt het aantal koopwoningen onder het stedelijk gemiddelde. Ook het aantal sociale huurwoningen ligt onder
het stedelijk gemiddelde, (met uitzondering van de Admiralenbuurt). Het percentage particuliere huur ligt ruim boven het
stedelijk gemiddelde van 25 procent, in de Postjesbuurt is dat zelfs 63 procent.
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PERCENTAGE SOCIALE HUURWONINGEN PER BUURT
Admiralenbuurt
Chassébuurt

59%
35,3%

Mercatorbuurt

47%

Postjesbuurt

23%

Van alle huishoudens in het stadsdeel ontvangt 24,3 procent huursubsidie. De Admiralenbuurt heeft het grootste aantal
huishoudens dat gebruik maakt van de huursubsidie. In deze buurt zijn relatief ook veel sociale huurwoningen, 59 procent
van het totale woningbestand. Dat is aanzienlijk meer dan in de andere buurten (zie tabel O&S) en het stadsdeeltotaal van
40 procent.

“De Rosa Boekdrukkerschool staat in een rustige buurt. De woningen staan beter bekend dan de
Bos en Lommer buurt. De koophuizen zijn goedkoper. De meeste huizen zijn zo’n 60 vierkante
meter. Als de gezinnen groter worden, vertrekken ze meestal, naar andere buurten naar grotere
huizen, ook naar buiten Amsterdam. De buurt is een gemengde buurt. Studenten, ouderen, gezinnen en veel kinderen. Vanwege renovatie en verkoop is het voor jonge mensen aantrekkelijker
geworden en is het gemêleerder geworden.”
(adjunct-directeur basisschool)
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3.2 SPELEN IN DE BAARSJES
Door ontwikkelingen in de openbare ruimte spelen kinderen tegenwoordig vaker binnen dan zo’n vijftig jaar geleden. Dat
komt onder meer door de opkomst van de auto. Geparkeerde auto’s nemen veel plaats in op straat en rijdende auto’s
vormen een gevaar voor spelende kinderen. Bovendien zijn er tegenwoordig meer straatobjecten zoals ﬁetsenrekken,
glasbakken en vuilcontainers.
Toch neemt het aantal kinderen dat in De Baarsjes buiten speelt weer toe. Steeds meer kinderen maken gebruik van de
speeltuin. In 2004 was dat 54 procent (Stadsdeelmonitor De Baarsjes 2004). Op dit moment speelt 38 procent van de
kinderen zelden tot nooit buiten, tegenover 45 procent in 2001. Of kinderen wel of niet buiten spelen, hangt sterk samen
met hun leeftijd. De ouders geven dit ook het vaakst als reden op voor het feit dat hun kind niet vaak buiten speelt. Daarna
zijn sociale onveiligheid en het gebrek aan speelgelegenheden de meest genoemde redenen om de kinderen minder dan
een keer per week buiten te laten spelen (beiden 18 procent).

“Ik laat mijn kinderen eigenlijk nooit zonder toezicht buiten spelen, behalve wanneer de Bus komt,
ze hebben ook Playstation. Ik heb veel vertrouwen in de jongerenwerkers. We kennen ze. Soms
spelen mijn kinderen in de speeltuin Plan West.”
(actieve buurtbewoonster)

In De Baarsjes is weinig groen en er zijn geen parken. Wel ligt aangrenzend aan het stadsdeel het Erasmuspark en het Rembrandtpark. In het Rembrandtpark is een kinderboerderij en een bouwspeelplaats. In het Erasmuspark is een sportveldje
waar jongeren uit De Baarsjes gebruik van maken. Voor kinderen zijn deze parken moeilijk te bereiken omdat ze daarvoor
drukke verkeerswegen moeten oversteken. Dat geldt ook voor de groenvoorzieningen binnen het stadsdeel. Verder worden
daar honden uitgelaten of ligt er lage beplanting waardoor het spelen nog moeilijker, zo niet onmogelijk is.
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Het stadsdeel heeft zo’n tien tot twaalf speelplaatsen op straat. Op deze plekken biedt onder meer de Combinatie activiteiten aan voor jeugd. De Chassébuurt heeft de minste buitenruimte; de enige speelplekken zijn op het moment (wegens de
renovatie van speeltuin Plan West) voor de kerk in de Chasséstraat en op het Kortenaerplein. In deze buurt wonen verreweg
de meeste kinderen en jongeren. Hun imago is niet altijd even goed vanwege de manier waarop ze gebruik maken van de
buitenruimte. Daarbij hebben de Admiralenbuurt en de Chassébuurt ook het hoogste percentage ‘etnische minderheden’
van het stadsdeel (zie tabel O&S). Verschillen in leeftijd en culturele achtergrond (en vooral combinaties van de twee) spelen
een grote rol in spanningen tussen bewonersgroepen.

BEVOLKINGSGROEPEN
Admiralenbuurt

Chassébuurt

Mercatorbuurt

Postjesbuurt

Surinaams

468

678

795

295

Antilliaans

61

113

101

59

Marokkaans

806

1292

1385

424

Turks

661

948

1068

306

Overige allochtonen

539

927

1039

480

Totaal

5628

11898

10281

6440

5-19 jaar

671

1589

1216

628
Bron: O&S 1 januari 2006
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In de Admiralenbuurt zijn relatief weinig vrijetijdsvoorzieningen. Er zijn twee kerken die activiteiten organiseren voor kinderen. Drie scholen verzorgen naschoolse activiteiten. In deze buurt zijn wel veel pleintjes. Het Jan Maijenplein wordt aangestipt als overlastplek van jongeren die daar hangen en blowen.
HOE ZIEN DE WERKERS DE BUURT?
Pleinwerkers hebben een tweeledige mening over hun werkgebied. Enerzijds zijn ze blij met wat ze kunnen betekenen in de
buurt en vinden ze bijval van zowel jeugdige als volwassen buurtbewoners. Ze zijn erg positief over de rol en inbreng van
hun doelgroepen. Anderzijds zien ze dat deze mensen duidelijk in een achterstandspositie leven.

“Er is veel sociale armoede. Mensen leven van een uitkering, ze wonen in nauwe slechte woningen.
Er zit een druk op de buurt met de vernieuwing. In de media wordt veel over spanningen gemeld.
Ik vind het wel meevallen. Iedereen blijft in gesprek met elkaar, dus dat is goed. Er zijn ook veel
veranderingen in de buurt. Niet alleen de aanbestedingen in het welzijnswerk maar ook bij het
stadsdeel vindt een reorganisatie plaats.”
(senior opbouwwerker)

Verschillende professionals signaleren die ‘sociale armoede’: het gevoel hebben dat je maatschappelijk gezien geen perspectief hebt (een goede opleiding, een baan, op eigen benen staan) maar ook letterlijk geen kant op kunnen door kleine
huizen en weinig plek om te spelen. Ook de pleinwerkers krijgen er regelmatig mee te maken:

“Bij een kind zie ik een grote blauwe plek op haar dijbeen.. Dan vraag je: ‘Ben je gevallen’? Nee
niet gevallen. Niet gestoten. Mijn broer heeft me geslagen. Dan praat ik met haar broer maar die
zegt nonchalant: ‘ze was lastig.’ Waar heeft dat mee te maken? Opgekropte emotie, woede, papa
lastig. Samen in een klein huis. Ze kunnen geen kant op. Zoals sommige ouders het op kinderen
botvieren, gaan kinderen dat ook met elkaar doen.”
(pleinwerker)
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In wijken waar grote gezinnen in kleine huizen wonen, is het gebruikelijk dat kinderen (van allerlei leeftijden) een groot deel
van de dag buitenshuis, in de buurt, doorbrengen. Door het vele buiten zijn, hebben verschillende bewonersgroepen ook
sneller conﬂicten over het gebruik van de gemeenschappelijke buitenruimte. De meningen over de ernst daarvan lopen
uiteen:

“Ik vind het niet veilig om mijn kinderen [twee zoons van zeven en vier jaar oud] hier alleen te laten
spelen. De buurt heeft geen goede reputatie. Ze noemen het het getto van Amsterdam.”
(vrijwilligster bij de Combinatie en buurtbewoonster)

“De Baarsjes is een leuke buurt. Erg multicultureel. Er zijn veel verschillende groepen
zonder dat één daarvan het overwicht heeft.”
(senior opbouwwerker)

3.3 HET (JEUGD)BELEID VAN HET STADSDEEL
‘Er op af’ luidt het motto van het Programma-akkoord 2006-2010 van stadsdeel De Baarsjes. Dat actieve motto blijkt er
onder meer uit dat de stadsdeelwethouders zich voornemen om meteen af te stappen op problemen en kansen in de buurt.
Ze willen zich laten zien, mee helpen oplossingen te zoeken en niet aarzelen om zonodig in te grijpen. Volgens de ambtenaren die we hebben gesproken, hebben ook zij zich die aanpak inmiddels aardig eigen gemaakt.

“We werken niet alleen vanachter het bureau, maar zijn veel op straat. We praten veel met bewoners en bezoeken veel activiteiten. We willen de kloof tussen stadsdeel en burger verkleinen. (…)
We doen altijd iets met de signalen die we krijgen en zorgen ervoor dat er een actie uit voortvloeit.
Het wil niet zeggen dat het altijd de best mogelijke actie is, maar we pakken het op.”
(beleidsmedewerker jeugd)
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De kiem voor de ‘nieuwe bestuursstijl’ van De Baarsjes is gelegd in 2004. In de herfst van dat jaar stelt het stadsdeel
vast dat er een groep van 15-20 jongens in de Chassébuurt voor veel overlast zorgt. De overlast varieert van hangen in
portieken tot incidenten zoals het in brand steken van een scooter en het gooien van een steen door een raam. De meeste
bewoners durven de jongeren niet aan te spreken op hun gedrag. In de buurt is weinig onderling contact tussen de verschillende etnische groepen. Dit ondanks het feit dat veel bewoners – zowel autochtoon als allochtoon – al lang woonachtig zijn
in de buurt. Als probleem wordt door het stadsdeel gezien dat ouders weinig betrokkenheid tonen bij het gedrag van hun
kinderen op straat (Van Diepen 2006).
Als antwoord op het geschetste probleem, ontwikkelt het stadsdeel een integrale aanpak waarin diverse partners intensief
samenwerken, zoals het jongerenwerk, Dock en de buurtregisseur en uiteraard de bewoners zelf. Het uiteindelijke doel is
het sluiten van een straatcontract.

‘Met verschillende bewonersgroepen hebben we workshops gehouden over hun wensen en behoeften in de buurt. Aan het eind brachten we alle groepen samen en mochten ze hun ideeën en
behoeften presenteren. Het straatcontract werd tot ongeveer de zomer wel goed nageleefd. In de
komende periode zullen we daar ook weer bij stilstaan en door buurtactiviteiten de overlastproblemen aanpakken die nu spelen.”
(senior opbouwwerker)

De aanpak van het stadsdeel is intensief. Zowel met jongeren als met ouders vinden er individuele en groepsgesprekken
plaats. Er worden ook huisbezoeken afgelegd. Via buurtbijeenkomsten wordt geprobeerd tot buurtbrede afspraken te komen. Dat brede proces is zeker zo belangrijk als het straatcontract zelf.

“De inzet van het straatcontract in de Chassébuurt is commitment houden en op één niveau blijven
functioneren. Het gaat daarbij om de samenwerking tussen het stadsdeel, de professionals en de
jongeren. Het is belangrijk een ’ wij-gevoel’ te creëren. Het gaat dan om de gedeelde verantwoordelijkheid. En dan zie je dat de jongeren geneigd zijn iets te doen. Het gaat om de dialoog.”
(beleidsmedewerker Jeugd)
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Het stadsdeel zet daarbij sterk in op de zelfredzaamheid van haar jeugdige bewoners. Er is wel oog voor problemen, maar
niet uitsluitend.

“Het geeft mij een goed gevoel wanneer je kunt laten zien dat jongeren niet alleen beperkingen
hebben, maar ook iets kunnen. (…) Sociaal redzaam zijn betekent voor mij sociaal vaardig zijn,
durf hebben om iemand aan te spreken, mondig en verantwoordelijk zijn. Het gaat erom dat jongeren de buurt als hun buurt beschouwen, dat zij meedoen en dat zij er iets voor doen.”
(beleidsmedewerker Jeugd)

Het stadsdeel wil voor kinderen en jongeren optimale ontplooiingskansen faciliteren, onder meer door versterking van het
professioneel handelen van de leerkrachten en jeugd- en jongerenwerkers en vergroting en verbreding bereik van het jongerenwerk (Jeugd- en Jongerenplan 2004-2006). De grootste uitdaging ziet het stadsdeel in het ontwikkelen van een sluitende
en integrale aanpak van de jeugdproblematiek. Belangrijkste instrument daartoe vormen een viertal netwerken waarover het
stadsdeel de regie voert: het netwerk 0-4/6 jaar, het Netwerk 4/6-12 jaar, het Netwerk 12+ en het Netwerk recreatie.
Het stadsdeel hecht grote waarde aan het creëren van kwalitatief goede speelplekken waarin diversiteit aan speelmogelijkheden en de fysieke en sociale veiligheid centraal staan. Om tot een aantrekkelijke, door veel groepen gebruikte openbare,
toegankelijke speelruimte te komen, zet zij in op een combinatie van een fysieke, sociale en beheersmatige aanpak. Ruimte
voor speelplekken dient fysiek beschikbaar te zijn en daarnaast zijn draagvlak en participatie van ouders (en volwassen
bewoners) en jeugd belangrijke sociale factoren. Ook acht zij goed beheer, vooral bij locaties die door verschillende groepen worden gebruikt, een essentieel aspect aan het welslagen van de speelplekken. De aanwezigheid van De Vliegende
Skatebaan op de pleinen van de Chassé- en Admiralenbuurt – zo zullen we in het volgende hoofdstuk zien – vormt daarin
een belangrijke schakel.
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4 DE VLIEGENDE SKATEBAAN OP DE PLEINEN
4.1 EEN BEGRIP DAT GEEN NAAM NODIG HEEFT
‘Kom, we gaan naar speeltuin,’ zeggen kinderen en jongeren vaak op straat. ‘We gaan naar dé speeltuin’ hoor je minder.
Komt dat omdat het steeds slechter gaat met de taalbeheersing of ligt het iets anders? Is het misschien omdat de speeltuin
zo’n begrip is dat het een soort eigennaam is geworden? Zoiets als ‘We gaan naar voetballen’.
De eigenlijke namen van speeltuinen zijn lang niet altijd bekend bij mensen in de buurt. Ook niet als ze er al jaren wonen.
Maar ‘het pleintje’ of ‘de speeltuin’ (of het nu met of zonder lidwoord genoemd wordt) kent iedereen.
Iets vergelijkbaars geldt voor het project ‘De Vliegende Skatebaan’. Als je de naam noemt in de Chassébuurt of de Admiralenbuurt, weten veel mensen niet waar je het over hebt. Maar als je een beetje beschrijft wat er in dat project gebeurt,
vullen mensen je al snel aan en komt er een brede glimlach van herkenning en enthousiasme. Bij de kinderen vanwege de
leuke activiteiten die het project biedt. Bij de tieners vanwege het goede contact dat ze met de medewerkers hebben. En
bij de ouders omdat er voor hun kinderen iets gebeurt op straat. Dit zijn dan ook de succeselementen van De Vliegende
Skatebaan:
• bezigheid voor de jeugd;
• bekende gezichten voor de buurt;
• een prettige, veilige speelomgeving voor kinderen die ook volwassenen
uitnodigt om in het openbaar contact met elkaar te maken.
In dit hoofdstuk bekijken we hoe De Vliegende Skatebaan dat heeft bereikt.
Of liever gezegd, hoe de pleinwerkers dat bereikten in de tijd die hen gegeven was.
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4.2 WERKEN OP DE PLEINEN: ÉÉN STEEN ALS DEEL VAN HET HUIS
Het werk bestond uit twee hoofdmoten: zorgen dat kinderen meer buiten spelen en zowel jeugdige als volwassen buurtbewoners activeren in de begeleiding van activiteiten.
In de Admiralenbuurt werden vijf pleinen uitgezocht voor het programma. Op de verschillende pleinen organiseerde De
Vliegende Skatebaan wekelijks activiteiten. Elk plein had een vaste weekdag:
• maandag: De Krommert
• dinsdagmiddag: Basisschool de Rosa Boekdrukker, speelplaats de Meidoorn en
de Bus op het kerkplein
• woensdag: op het Jan Maijenplein, Kortenaerplein en de Bus op het kerkplein
• donderdag: de Roos en speelplaats de Meidoorn
• vrijdag: Kortenaerplein en bus op het kerkplein
• Het Mobiel Jongerencentrum stond in de Admiralenbuurt ook op diverse pleinen.

De Krommert

Buurtbewoners en scholen waren direct betrokken. Aan het eind is een buurtfeest gehouden en er was een vaste groep
jongeren die meehielpen met de activiteiten.
Drie van de vijf pleinen die het project aandeed, bevinden zich bij scholen. Om drie uur of half vier kwamen de kinderen uit
school. Bij het naschoolse aanbod was het zaak voor deze kinderen een aantrekkelijk activiteitenaanbod op te zetten, zodat
het voor hen de moeite waard was om na school te blijven. Ouders werden benaderd om vrijwilligers te worden. Dat was
moeilijk, maar toch is daarin iets bereikt. Verschillende groepen ouders hebben op verschillende manieren een bijdrage aan
de activiteiten geleverd. De medewerkers hebben daarin een praktische houding:

“Wij geloven in de menselijke manier. Wij treden in contact van mens tot mens.
Achtergrond maakt niet uit. Als je de kinderen hebt, krijg je de ouders ook.
Ouders vinden die aandacht voor hun kinderen prettig.”
(pleinwerker)
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Bij het benaderen van de ouders leek de sociaal kwetsbare positie opnieuw naar de voorgrond te treden. De vraag van de
ouders was vaak: hoeveel levert dat op? De pleinwerkers vonden dat wel begrijpelijk want ‘deze mensen hebben het niet
breed.’ Daarnaast hadden de ouders vaak een soort angst voor het onbekende. De medewerkers hebben met enig succes
getracht deze angst weg te nemen. Om ouders te kunnen betrekken, moet je kunnen inschatten waartoe mensen bereid en
in staat zijn. Als je daar teveel van afwijkt, kunnen vrijwilligers zich onderschat voelen of juist overvraagd worden.
Op de eerste dagen van het project kwamen de medewerkers met het spelmateriaal. Ze stelden zichzelf voor en maakten
een praatje met kinderen en ouders. In verdere gesprekken kwam ook een behoeftepeiling aan bod. Wat zijn de problemen?
Wie zijn de ouders?
Het motto voor de activiteiten van de Combinatie is ‘doen en meedoen’ en dat gold ook voor De Vliegende Skatebaan. De
jeugd moest zelf meehelpen aan de activiteiten. De medewerkers daagden de jeugd uit om te komen met ideeën voor de
invulling van activiteiten voor de volgende week.

Doen en meedoen

Ouders praten met politiek

Workshop Brotherhood
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Per activiteit hadden de medewerkers te maken met twintig tot veertig kinderen, een handjevol oudere jeugd en ouders. Op
rustige dagen waren er soms maar vijf tot tien deelnemers en op drukke dagen liep het op naar vijftig tot zestig deelnemers
en een enkele keer zelfs negentig. Op de pleinen waar bewust de methodiek is uitgeprobeerd, ging het in totaal om de
volgende aantallen deelnemers:

Totaal aantal

Totaal aantal

Totaal aantal

leeftijd 4-12

leeftijd 12-18

volwassenen

Piekdagen

Daldagen

De Krommert

186

22

18

31

10

Vancouverstraat

582

28

107

180

21

Jan Maijenplein

353

8

64

90

9

R. Claeszenplein

364

16

58

55

6

Kortenaerplein

405

38

48

56

7

Totaal

1890

112

295
Uit: Evaluatie ‘Vliegende Skatebaan’

HET TUSSENSCHOOLSE AANBOD
De Vliegende Skatebaan begon op drie scholen tussenschoolse activiteiten (grofweg tussen 12 en half twee ’s middags).
Inmiddels is dat uitgebreid naar elf. De activiteiten van De Vliegende Skatebaan op school tussen de middag zijn populair.
Ze zijn niet alleen voor de overblijfkinderen, maar voor iedereen die gebruik maakt van het plein. Er zijn moeders die brood
komen brengen en op het schoolplein blijven zodat hun kinderen mee kunnen doen. Kinderen komen eerder van huis terug
naar school als ze weten dat De Vliegende Skatebaan er is. Veel kinderen gingen ook voordat De Vliegende Skatebaan er
was tussen de middag al niet naar huis. Voor hen was het goed dat er enige structuur en toezicht kwam. Zo staken ze hun
energie in sport en spel in plaats van zichzelf (en anderen!) te vervelen.
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Ook de naschoolse activiteiten die door de Combinatie werden georganiseerd waren populair bij de kinderen, het was soms
belangrijker dan een verjaardag of familiebezoek en ze bleven wel tot 18.00 uur.

“We hebben toch wel sterk de indruk dat de kinderen meer spelen, ook meer met elkaar sinds het
aanbod van de Combinatie. Leerkrachten hoeven minder in te grijpen. Iedereen mag meedoen.
Het is moeilijk te zeggen hoe dit soort resultaten bereikt worden. Je merkt wel dat het gebeurt.
Misschien door het open karakter van de activiteiten. Iedereen mag meedoen en het wordt gestimuleerd dat kinderen elkaar betrekken, niet uitstoten, zoals kinderen soms doen.”
(oud-directeur basisschool)

PEDAGOGISCHE INTERVENTIES: ‘ALLES GEBEURDE TERWIJL HET GEBEURDE’
In deze activiteiten leerden de medewerkers de jeugd samen te werken en elkaar aan te spreken op sportieve wijze. Ze
bereikten dat op speelse wijze en door zich in te leven in de situatie van de kinderen.

“Bijvoorbeeld als één kind de ander niet laat meedoen dan vraag ik met een glimlach: Hoe zou jij
dat vinden als je buitengesloten werd? Laat iedereen gewoon meedoen. Gaandeweg lukt dat. Het
is belangrijk om op het moment te improviseren, te kijken naar de situatie. Niet van tevoren op
kantoor bepalen wat je gaat doen. Regels zijn er wel maar het ligt aan hen zelf hoe wij er mee omgaan. Als jullie [de kinderen] kinderachtig doen, dan doen wij dat ook. Als je niet opruimt, dan ben
je niet vrij om te pakken wat je wilt. We moeten elkaar helpen, samen opruimen.”
(jongerenwerker)

Spelregels werden van tevoren uitgelegd. Als iemand de regels niet snapte, dan legde een medewerker het nog eens uit.
Maar soms hadden kinderen teveel energie om te luisteren. Daarom lieten de medewerkers de kinderen ook wel kijken hoe
het spel liep en leerden ze het gaandeweg. De spellen waren vóór elke activiteit voorbereid. Daarbij dachten de medewer-
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kers na over wat ze die dag willen bereiken. Regels voeren daarbij niet de boventoon. Grenzen zijn er wel maar worden
spelenderwijs aangegeven. ‘Spelenderwijs’ is op het plein een kernbegrip. Zoals geciteerd, gaat het ‘met een glimlach.’ In
plaats van aan te geven wat niet mag, kun je ook uitleggen ‘hoe het ook zou kunnen.’

“In principe mag alles. Ze worden overal al geconfronteerd met wat ze niet mogen.”
(jongerenwerker)

Daarbij was het niet zo dat altijd precies werd gedaan wat de kinderen wilden. Vraaggericht werken krijgt in De Vliegende
Skatebaan een speciﬁeke agogische invulling.

“De jeugd kijkt naar TMF, MTV. Reclames die elke 4 seconden iets anders laten zien. Ze proberen
van alles te doen in heel korte tijd. Kinderen moeten ook een uur lang hetzelfde kunnen doen. Het
is een fout standpunt om in te spelen op wat ze willen. Het gaat te vluchtig. Tuurlijk. Als ze willen
hockeyen dan gaan we hockeyen. Maar ik zeg erbij dat we dat minstens een half uur doen. Niet
over een paar minuten zeuren dat je iets anders wil.”
(pleinwerker)

Improvisatie is een ander kernbegrip. De inhoud van een activiteit wordt van tevoren afgesproken en gepland. Maar niet
alles wat er vervolgens op een plein gebeurt, valt te plannen en dat moet je ook niet willen. De manier van spelregels uitleggen, gedragsregels handhaven, het rekening houden met de vraag van de doelgroep. Dit alles wordt op straat ontwikkeld
door de beroepskrachten in het contact met de jeugd. Pleinwerkers moeten en kunnen niet alleen planmatig te werken. Het
is cruciaal om de verschillende dynamieken op elk plein ‘aan te voelen’. Alle uitvoerders zijn er van doordrongen dat deze
straatintuïtie nodig is (oftewel: dat je streetwise moet zijn) maar een antwoord op de vraag hoe je dat doet, blijft lastig.

35

PG_DVS.indd 35

19-6-2007 15:41:24

“Het werkt. Ik weet niet precies hoe het werkt… Zijn het de donkere wakende ogen van mijn
collega? Komt het door mij? Door ons beiden? Maar het komt over bij de kinderen.”
(pleinwerker)

Onderdeel van het aanvoelen van de straat, is dat medewerkers op de hoogte zijn hoe het plein in de buurt ‘ligt.’ Pleinen zijn
geen eilanden, in de buurt gebeurt van alles. Wat gebeurt er een straat verderop? Waar moet jeugd vandaan komen om op
het pleintje te spelen? Is er een coffeeshop waar kinderen langs moeten om op het plein te komen? Hebben hun ouders dat
liever niet? Wie is wie op en om het plein? Dit speelde allemaal mee bij het creëren van een veilige speelomgeving.

“We zien ons werk als een steen van een huis: het functioneert omdat je het geheel ziet. Als er een
gek op de hoek woont, daar spelen kinderen niet. In de speeltuin wel. Daar moet je allemaal rekening mee houden.”
(pleinwerker)

BUURTFEEST
Uit de wekelijkse bezoeken aan de pleinen groeiden contacten met een aantal groepen ouders. In het algemeen waren
ouders wat afhoudend wat actieve inzet betreft. Sommige ouders wilden wel helpen als ze op het plein waren, maar vaste
afspraken maken was teveel gevraagd. Eén groep moeders was echter erg enthousiast om iets toe te voegen aan het
aanbod en kwam met het idee voor een buurtfeest op het plein bij de Rosa Boekdrukkerschool. Samen met de pleinwerkers
werkten ze het idee uit.

“Niet op de “Ali B-manier” met hiphop, patat en hamburgers en alles wat je tegenwoordig ziet. Marokkaanse vrouwen hebben het georganiseerd. De Combinatie heeft het alleen geﬁnancierd … We
moeten eens een keertje iets doen wat mensen niet verwachten en dat was een succes boven onze
verwachtingen. Er waren wel 175 bezoekers. Dat was 75 meer dan we hadden durven dromen.”
(pleinwerker)
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Naast verschillende spelactiviteiten voor de kinderen was het idee om iets te doen vanuit de twee culturen die veel in de
buurt te vinden zijn: Turks en Marokkaans. Ze wilden beide groepen laten koken en traditionele muziekgroepen laten spelen. Met het eten is dat gelukt maar op het laatste moment was er slechts ruimte voor één muziekgroep. De vrijwilligsters
vonden dat jammer maar vonden het feest toch geslaagd. Drie vrouwen waren de touwtrekkers van het feest. Voor de dag
zelf hebben ze nog eens vijf vrouwen weten te rekruteren voor de begeleiding van activiteiten (Bannenberg 2006). Dit was
een bijzondere winst omdat zo de meer ‘toegankelijke’ ouders ook ouders activeerden die in eerste instantie niet betrokken
wilden zijn. De Combinatie wist ook een zestal jongeren in te schakelen om ondersteuning te bieden in de uitvoering. De
pleinwerkers vonden het feest een groot succes zowel wat betreft activering als sociale ontmoeting:

“Dit moet structureel gebeuren. Deze vrouwen moeten weer tien anderen rekruteren. Eten en drinken brengt als niks anders de mensen bij elkaar. Deze mensen zetten zich wel in zonder ﬁnancieel
belang. Op dat soort momenten pak je ze. Op dat evenement moet je voorbijgangers niet vragen
om vrijwilliger te worden. Dat schrikt ze af. Waneer wel? Dat is de vraag. Daar heb ik geen duidelijk
antwoord op. Het is vallen en opstaan. 999 van de 1000 keer gaat het fout, maar hier ging het dus
heel mooi.”
(pleinwerker)

Buurtfeest Rosa Boekdrukkerschool

Niet op de “Ali B-manier”

Moeders verzorgen eten
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4.3 BOUWSTENEN VAN SOCIALE COHESIE EN ZELFREDZAAMHEID
In dit hoofdstuk zagen we de pleinwerkers in actie: vertrouwen winnend, spelenderwijs en improviserend werken ze aan het
bespeelbaar maken van de openbare ruimte en dragen ze bij aan de kwaliteit van het sociale leefklimaat. We hebben kunnen
zien hoe ze handen en voeten geven aan abstracte noties als sociale cohesie en zelfredzaamheid. Deze handen en voeten
zijn begeleid spelen, spelenderwijs grenzen stellen, via eten en drinken bewoners met elkaar in contact brengen.
In het volgende hoofdstuk gaan we in op hoe de oudere jeugd (vanaf 14 jaar) hierbij betrokken werd. Zij worden met een
bal of een springtouw niet meer zoet gehouden. Zij zoeken naar nieuwe grenzen van gedrag en verantwoordelijkheid. Soms
zoeken ze ook de grenzen van andermans geduld en verdraagzaamheid op. In een samenleving waar de kring van intieme
betekenisvolle relaties erg nauw is getrokken en slechts enkelen zich iets aantrekken van de problemen en behoeften
van mensen die hen fysiek zeer dicht op de huid zitten (lees: boven-/onder-/naaste buren), hebben ook deze volwassen
wordende jeugdigen speciﬁeke interventies nodig om hun nieuwsgierigheid, creativiteit maar ook baldadigheid in banen te
kunnen leiden. Om deze bouwstenen goed te verankeren, behoeft de specie een aantal bijzondere ingrediënten.

Workshop Brotherhood
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5 JONGEREN ALS PRODUCENT
5.1 BEELD VAN JONGEREN
De meeste jongeren zelf vinden De Baarsjes een gezellige buurt. Jongeren vinden de sfeer goed en zij voelen zich er veilig.
Toch zijn er een aantal jongeren die zich niet veilig voelen. Dit vanwege intimiderende groepjes jongeren die op straat rondhangen. (Westervaarder e.a., 2006)

“Mensen denken dat de jongeren geen hart hebben, dat niks ze iets doet, maar alles raakt ze. Zij
voelen zich af en toe ook onveilig in de buurt.”
(jongerenwerker)

Hoe kijken buurtbewoners en professionals tegen jongeren in De Baarsjes aan? Het gaat dan in de eerste plaats over die jongeren die het meest zichtbaar zijn op straat: de hangjongeren. Het gaat daarbij om jongeren die zonder aantoonbaar doel,
samen met andere jongeren, op straat ‘rondhangen’. Over het algemeen worden zij geassocieerd met (geluids)overlast, vandalisme en criminaliteit, ook al maakt lang niet elke hangjongere zich daar schuldig aan. De meesten van hen zijn jongens,
simpelweg omdat zij het meeste op straat te vinden zijn. (Van Ginkel e.a., 2006) Hun sociale ontwikkeling verschilt van die
van meisjes. Niet alleen zijn de interesses en bezigheden anders, maar jongens worden ook geconfronteerd met andere
geboden en verboden dan meisjes. (Frith, 1987)

‘Er woont hier veel Marokkaanse jeugd (Chassébuurt). Er is veel sociale armoede. Mensen leven
van een uitkering, ze wonen in nauwe, slechte woningen. Er zit een druk op de buurt met de vernieuwing. In de media wordt veel over spanningen gemeld. Ik vind het wel meevallen. Iedereen
blijft in gesprek met elkaar, dus dat is goed.’
(senior-opbouwwerker)
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De meeste hangjongeren in De Baarsjes komen uit een laag sociaal-economisch milieu. Zij hebben minder macht, status en
geld in de maatschappij en weten nu al dat ze dit in de toekomst ook weinig zullen hebben. Hun risicogedrag is een manier
om alternatieve vormen van succes en beloning te creëren. (Frith, 1987).

“Ik voel me niet veilig bij het passeren van hanggroepen. Ze zijn natuurlijk altijd met meer
dan ik alleen en ze proberen macht uit te stralen. Bij momenten kunnen ze je ook uit je tent
proberen te lokken door beledigende dingen te roepen, je brutaal aan te kijken of expres de doorgang te blokkeren.”
(onderwijzer, tevens buurtbewoner)

De straat biedt de hangjongeren een aantal duidelijke waarden, attitudes en gedragsregels, die altijd geldig zijn en daardoor
hun situatie stabieler maken. Als een jongere zich gedraagt volgens deze gedragsregels, hoeft hij zich niets aan te trekken
van wat ‘buitenstaanders’ van hem vinden. (Frith, 1987) Alhoewel, de relatie tussen de jongeren en hun buurt(bewoners)
komt van twee kanten. Het gaat er ook om hoe jongeren worden benaderd en aangesproken op hun gedrag:

“Ik vind het belangrijk jongeren te benaderen met gevoel. Je moet het gesprek aangaan en hen het
gevoel geven dat ze er ook bij horen. Allochtone jongens, voornamelijk Marokkaanse jongens, worden in een hoek gedrukt. (...) Soms is dit de schuld van de jongens zelf. Maar in elke cultuur heb je
groepen die het verpesten voor anderen.”
(actieve bewoonster)
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5.2 WERKEN MET JONGEREN IN DE BAARSJES
Jongeren zitten in een ontwikkeling van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid. Hier spelen het gezin, de school, het werk en
de vrije tijd een grote rol in. Wat jongeren van elkaar onderscheidt, heeft veel te maken met de manier waarop ze hun vrije
tijd besteden. (Frith, 1987) De Vliegende Skatebaan richt zich daarom vooral op jongeren in hun vrije tijd, buiten het gezin,
buiten school en buiten werk. De activiteiten staan daarbij in het teken van lichamelijke, sociale, emotionele, cognitieve,
creatieve en sportieve ontwikkeling. Tieners en jongeren worden gestimuleerd hun identiteit en zelfredzaamheid te ontwikkelen en hun leefomgeving op een positieve manier vorm te geven. Hierbij hanteert De Vliegende Skatebaan de volgende
uitgangspunten:
• de activiteiten moeten veilige ontmoetingsplekken zijn;

VAN BEZOEKER TOT PROFESSIONAL

• de activiteiten moeten toegankelijk zijn voor diverse

Bezoekers zijn jongeren die eens een keer mee-

jongeren;
• er zijn duidelijke gedragsregels; tijdens de activiteiten

doen, een deelnemer schrijft zich in en komt vaker;
een vrijwilliger wordt producent: hij of zij neemt

wordt er niet gerookt, geen drugs gebruikt

verantwoordelijkheid voor de uitvoering van activi-

of verhandeld, geen alcohol geschonken en gedronken,

teiten. Een professional is een geschoold persoon

niet gescholden en gevochten;

die – in welke vorm dan ook – in dienst is. (zie ook:

• jongeren spreken elkaar met respect aan en worden met

SJA/HvA 2006)

respect behandeld;
• jongerenwerkers zijn deskundig en capabel;
• jongeren worden actief betrokken bij de organisatie
van activiteiten.

“Er zijn hangjongeren die worden beboet voor het
hangen. Zij vallen kinderen lastig. (...) De ‘lastige’
jongens kunnen ook heel lief zijn. Ik ken ze wel.
Maar soms denk ik: Ga iets nuttigs doen.”

BEZOEKER




DEELNEMER

VRIJWILLIGER
PRODUCENT



PROFESSIONAL

(actieve bewoonster)

41

PG_DVS.indd 41

19-6-2007 15:41:26

‘Iets nuttigs doen’, dat is nu precies wat De Vliegende Skatebaan beoogt voor tieners en jongeren in stadsdeel De Baarsjes. Dit kan op vier verschillende niveaus: als bezoeker, als deelnemer, als vrijwilliger of zelfs als jongerenwerker van een
activiteit.

“Jongeren het gevoel geven dat de buurt van hun is, dat ze er verantwoordelijk voor zijn. Ze moeten niet voor alles bij ons komen maar samenwerken om iets voor elkaar te krijgen.”
(jongerenwerker)

5.3 WERKEN MET JONGEREN: DE BUS
Werken met jongeren gaat bij De Vliegende Skatebaan vooral over meedoen aan het jongerenwerk zelf. Tieners en jongeren
zijn zelf (mede) verantwoordelijk voor het eigen vrijetijdsaanbod én het vrijetijdsaanbod van kinderen. Zij zijn actief betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten. Jongerenwerkers zetten tieners en jongeren in als producenten:
tieners als vormgever van de eigen vrijetijdsbesteding in het mobiele jongerenwerk ‘de Bus’, jongeren als spelhulp bij vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en tieners.

‘We hebben een mobiel jongerencentrum gebouwd. De kinderen bepaalden waar wat hoort. Het
was een vervanging voor jongerencentrum la Rainbow.’
(pleinwerker)

Het mobiele jongerencentrum ‘de Bus’ is het vervangende aanbod voor tieners tijdens de tijdelijke sluiting van jongerencentrum ‘La Rainbow’. (Bannenberg, 2006) Er is veel geïnvesteerd in de Bus, het ontwerp moest zodanig mooi zijn, dat
jongeren er echt trots op kunnen zijn en er graag tijd in willen doorbrengen. De Bus is voorzien van alle moderne gemakken:
een zithoek, een tafel met vier zitplaatsen, een bar met drie krukken, een keuken met kasje, een berging, een televisie en
een spelcomputer. De Bus is ontstaan in een ontwerpproces waaraan – naast beleidsmedewerkers en jongerenwerkers –
tieners en jongeren zelf deelnamen:
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“Er is veel voorbereidend werk verricht. Er waren bijeenkomsten met professionals, het stadsdeel,
De Combinatie, jongerenwerkers. De vraag was: hoe kan dit project in De Baarsjes zo worden
vormgegeven dat er echt gebruik van gemaakt wordt? Er is een tienercommissie en een jongerencommissie opgezet over wat de behoeftes zijn.”
(beleidsmedewerker jeugd)

Dat laatste is kenmerkend voor de aanpak van De Vliegende Skatebaan. Bij de totstandkoming van de Bus is geïnvesteerd in
de betrokkenheid van tieners. Jongerenwerkers en tieners hebben samen nagedacht over inrichting, inventaris, onderhoud
en beveiliging.
Er werd een buscommissie samengesteld die bestond uit zeven tieners. Zij hebben spullen aangeschaft voor in de Bus,
zoals een televisiescherm, een Playstation en spelletjes. Ook hebben ze meegedacht en meegeholpen bij de organisatie
van het openingsfeest. Daarnaast is de buscommissie vier keer bijeen gekomen om de activiteiten te verzinnen, de taken
hiervoor te verdelen en zorg te dragen voor de regels en het naleven hiervan. Dit alles onder begeleiding van de jongerenwerkers. (Bannenberg, 2006)
Het idee achter de Bus is dat je deze ﬂexibel kunt inzetten op verschillende tijdstippen en locaties waar tieners rondhangen.
Zo kan je hen gemakkelijker bereiken en eventuele overlast beperken:

“Tieners zijn beter te vormen dan 18/19 jarigen. We vinden het belangrijk om op verschillende
tijden op verschillende plekken aanwezig te zijn.
(jongerenwerker)
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Dat laatste bleek gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zo wilde De Vliegende Skatebaan de Bus inzetten op twee overlastplekken in de Admiralenbuurt, maar was deze simpelweg te breed voor de pleintjes. Andere tijdrovende strubbelingen waren:
• de nodige aanpassingen van de garage;
• een aantal afkeuringen door de Dienst Wegverkeer;
• de verbouwingen in de Bus;
• de veel te late parkeeronthefﬁng.
(Bannenberg, 2006)

“Niet alles ging even goed. De deelraad betaalde wel de Bus maar wilde vervolgens geen vergunning geven! De eerste keer kwamen vooral kinderen, moeders en vaders. De Bus was bedoeld voor
jongeren maar die komen later pas. Die worden wel nieuwsgierig als er anderen omheen komen
staan.”
(pleinwerker)

Toch heeft de Bus op een aantal plaatsen gestaan. Zo stond hij drie dagen in de week op het kerkplein in de Chasséstraat.
Daarnaast is hij ook aanwezig geweest bij de volgende festivals en feesten:
• ‘Baarsjesdag’ op het Mercatorplein;
• ‘Sport en Lijf’ op het Mercatorplein;
• ‘Girlpowerfestival’ op het Mercatorplein;
• ‘Bevrijdingsfestival 5 mei’;
• ‘Jongerendag’ in Spaarnwoude.
De Bus is dus ﬂexibel inzetbaar op verschillende plekken. Hij kan worden ingezet bij ontmoeting, overlast, buurtfeesten,
sport in de wijk, cultuur, muziek en voorlichting. (Braun e.a., 2004)
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Er kwamen vooral kinderen en tieners van ongeveer acht tot twaalf jaar in de Bus. Dit heeft volgens twee jongeren die
spelhulp zijn in de Bus vooral te maken met het tijdstip waarop de Bus geopend is: van 16.00 tot 19.00 uur. Kinderen en
tieners gaan daarna naar huis. Jongeren zijn ’s avonds veelal te vinden in activiteitencentrum Augustinus.
Verder geven de spelhulpen aan dat de capaciteit van de Bus beperkt is. Er passen maximaal ongeveer twintig tieners in,
‘maar tien is beter’. Dit is genoeg als de Bus op verschillende plekken kleine groepen rondhangende tieners opvangt. Helaas
is dit door onvoorziene omstandigheden niet gelukt.
Wat – naast de tienercommissie – de Bus succesvol maakt, is dat zes jongeren hebben meegeholpen in de Bus, verspreid
over drie middagen in de week. De jongeren die als spelhulp actief waren betrokken bij de Bus, hebben hiervoor een training
gevolgd bij De Combinatie.

5.4 JONGEREN ALS SPELHULP
‘De Vliegende Skatebaan zet jongeren aan tot spelhulp. Ze leren daarbij zelf een project op te zetten, ze leren eigen initiatief nemen, ze krijgen een taak.’
(beleidsmedewerker jeugd)

Het belangrijkste doel van DVS is het ontwikkelen van een methode voor het aanbieden van vraaggericht en mobiel speeltuinwerk, waar vooral jongeren een actieve rol in vervullen. (Bannenberg, 2006) Jongerenwerkers hebben geïnvesteerd in
het betrekken van jongeren bij het ontwikkelen, plannen, uitvoeren en evalueren van de activiteiten. Naast vier tieners die
regelmatig als spelhulp op het plein De Krommert meehielpen, hebben zestien jongeren op diverse pleinen, buurtfeesten en
in de Bus vrijwilligerswerk verricht.
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“Twaalfjarige jongens hielpen ons bij de activiteiten op het plein. Zij kwamen uit de buurten van de
pleinen waar we kwamen. Ze zien ons op een plein en komen kijken. Dat ze na een tijdje meehielpen ging eigenlijk vanzelf. Actief werven kwam daar niet bij kijken.”
(pleinwerker)

De jongerenwerker begeleidde de spelhulpen intensief tijdens de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de activiteiten.
Extra aandacht gaat hierbij uit naar de pedagogische werkwijze bij het begeleiden van kinderen.

“Met dit vrijwilligerswerk zijn we al een jaar bezig. Ik breng in kaart wat de vrijwilliger leuk vindt
en speel daarop in. Ik organiseer activiteiten die hij moet uitvoeren. Ik neem hem mee en stel hem
voor aan de groep. Meestal kent de vrijwilliger de tieners al. Hij moet leren zich op een andere
manier te gedragen in de groep: rustig blijven, (de activiteit) uitleggen en verkeerd gedrag corrigeren. Na de activiteit heb ik een gesprek met hem over wat goed en niet goed ging. De meeste
jongens vinden het heel leuk om te doen.”
(jongerenwerker)

Naast de begeleiding voor, tijdens en na de activiteiten zelf, organiseert De Vliegende Skatebaan een training voor jongeren
tot spelhulp. Twaalf van de zestien spelhulpen hebben een of twee trainingen bijgewoond. (Bannenberg, 2006) De training
is een essentieel onderdeel van de methodiek van De Vliegende Skatebaan:

“Je komt in een buurt waar weinig is. Hoe trek je mensen naar buiten? Hoe motiveer je ze om
wat te gaan doen? Het inzetten van mobiel speeltuinwerk en de Bus zijn middelen. De training is
een speciﬁek onderdeel van de methodiek. Want dat is hoe je ervoor zorgt dat mensen het zelf
kunnen doen.”
(programmamanager)
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De training bestond uit een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte. In het theoretische gedeelte bespraken de trainer en de jongeren verschillende thema’s. Wat betekent het om voor De Combinatie te werken? Wat betekent jouw gedrag
voor de kinderen? Wat is de beste manier om te begeleiden? Welke spelvormen kun je gebruiken?
Jongeren waren over het algemeen enthousiast over de training:

“Er was een vaste groep jongeren die meehielpen met de activiteiten. Voor de jongeren zijn twee
trainingen georganiseerd, maar de jongeren willen meer. Iets waar De Combinatie heel blij, maar
ook trots op is.”
(Bannenberg, 2006)

Een intensieve begeleiding en training zorgen ervoor dat jongeren voldoende toegerust in de praktijk staan. Stapsgewijs en
onder begeleiding leren zij hoe ze activiteiten kunnen begeleiden en spelvormen kunnen uitleggen. Dit is voor de jongeren
geen gemakkelijke opgave, want het vergt een verandering in taalgebruik en attitude.

“Het activeren van jongeren als vrijwilligers is op zich goed, maar vaak te ondoordacht. Mensen
zijn zo blij dat een jongere vrijwilliger wil worden dat hij vaak te gepamperd wordt en te overvraagd. Kijk of je een systeem kunt bedenken waarbij jongeren zich erg betrokken voelen en
zichzelf ook zien als producent van eigen vrijetijdsbesteding. Dus daarin zelfredzaam worden. Niet
meteen bombarderen tot “heroes” van de buurt. Dan krijg je scheve verhoudingen. Ze hebben een
laag incasseringsvermogen. Als iets niet lukt, gaan ze schelden en trekken ze zich terug. Ze hebben vaker faalangst dan je denkt. Veel meer aan die competenties werken. Beetje opleiden, niet
meteen overvragen.”
(netwerkcoördinator 12+)
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Jongeren moeten dus niet onderschat, maar ook niet ondervraagd worden. Stapje voor stapje kruipen zij omhoog op de
participatieladder. Jongeren moeten vooral plezier hebben in het werk als spelhulp en er iets voor zichzelf uit kunnen halen.
De motivatie zit in ieder geval niet in ﬁnanciële winst. Maar een beloning hoeft niet per se in geld uitgedrukt te zijn. Er vallen
ook andere vormen van winst te behalen:

“Sommige jongeren gaven aan dat ze de werkzaamheden als vrijwilliger op hun CV zetten. Hopelijk
heeft dit dan een effect op de onderwijscarrière. Ik heb gehoord dat er jongeren zijn die jongerenwerker geworden zijn.”
(beleidsmedewerker jeugd)

En er kan voor de jongeren ook winst zitten door het negatieve beeld dat er over hen heerst in de buurt positief
te beïnvloeden.

“Ik vind het belangrijk dat veel van deze zogenaamde risicojongeren (…) vrijwilliger zijn bij De Vliegende Skatebaan. Het geeft mij een goed gevoel wanneer je kunt laten zien dat deze jongeren niet
alleen beperkingen hebben, maar ook iets kunnen.”
(beleidsmedewerker jeugd)

KENNEN EN GEKEND WORDEN
De kwaliteit van een activiteit hangt vaak af van de persoon die haar organiseert. Essentieel zijn de relaties die de werker
heeft. De kwaliteit neemt toe als jongerenwerkers de buurtbewoners, de jongeren en de grote broers en ouders van de
jongeren kennen.

“Hij doet het goed. Hij kent iedereen in de buurt. Hij heeft ons zien opgroeien.”
(jongere/spelhulp)

“Ik heb veel vertrouwen in R. en H. We kennen ze.”
(actieve buurtbewoner)
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Jongeren beoordelen de kwaliteit niet alleen op hoe jongerenwerkers met hen omgaan en de hoeveelheid en het type activiteiten dat ze opzetten, maar op: kennen ze mij? En: ken ik hen? Zo werkt een van de jongerenwerkers nu ongeveer vijf jaar
in De Baarsjes. Hij is in deze wijk geboren en getogen. Zijn ouders wonen in de buurt. Hij kent de kinderen in de buurt en
hun oudere broers van de jongeren waar hij mee werkt zijn vrienden van hem. Deze jongerenwerker is streetwise, dat wil
zeggen dat hij de taal en de omgangsvormen van de straat kent en daarnaar handelt. (Hoijtink, 2006).
Dit geldt ook voor de jongeren die zijn ingezet als spelhulp en dat heeft voordelen voor De Vliegende Skatebaan. Jongeren
krijgen een grote rol toebedeeld in de vormgeving en uitvoering van de activiteiten en kunnen kinderen en tieners een boodschap doorgeven in de trant van:

‘Deze keer moet je even rustig aan doen. Anders stuur ik je eruit en dan mag je de volgende keer
niet meer terugkomen.’
(jongere, spelhulp)

Dit wordt geaccepteerd door de kinderen en tieners.

‘Ik ken de broers van de kleintjes, dus ik heb respect.’
(jongere, spelhulp)

Deze invloed van de jongeren, doordat ze gekend worden en respect hebben, is een succesvoorwaarde bij de overdracht
van pedagogische interventies. Jongeren krijgen eerder toegang tot de kinderen en tieners, de overtuigingskracht is groter
en de omgeving is vertrouwd. Door participatie van de jongeren als spelhulp is de kans groter op een positieve wisselwerking tussen de doelgroep van De Vliegende Skatebaan, buurtbewoners en volwassen professionals. (Harchaoui, 2006)
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6 DE TOEKOMST VAN DE VLIEGENDE SKATEBAAN
6.1 SUCCESSEN EN RESULTATEN VAN HET PLEINWERK
De Vliegende Skatebaan heeft een aantal duidelijke successen op haar naam staan. Een aantal gestelde doelen is in belangrijke mate gehaald en voor andere doelen kunnen we stellen dat er hard aan de weg is getimmerd.
Als het gaat om het bieden van meer en betere speelgelegenheden voor kinderen, is het project zeker succesvol. Op vijf
pleinen waar voorheen geen structureel activiteitenaanbod was, heeft De Vliegende Skatebaan een aanbod neergezet waarmee de buurt snel vertrouwd is geraakt. De buurt is er ook zeer over te spreken, niet alleen de kinderen en de ouders maar
ook de betrokken beroepskrachten (opbouwerker, buurtregisseur, basisschooldirecteuren en -leraren).
Alleen al de uitbreiding van het aanbod dat De Vliegende Skatebaan teweegbracht, kunnen we een succes noemen. Het
geeft de kinderen en tieners een zinvolle vrijetijdsbesteding en de toename van het contact tussen werkers en jeugd biedt
een goede basis om aan andere doelen te werken:

“De Vliegende Skatebaan is goed want er zijn veel kinderen in deze buurt en die willen we allemaal
bereiken. Als je meer doet, ken je ze beter, kan je met ze praten, kom je erachter hoe je ze kan
helpen, doorverwijzen naar instellingen die hen kunnen helpen. Bewoners zijn er ook blij mee want
ze zien dat hun kinderen iets leren, na school iets te doen hebben. Het is een goed middel voor De
Baarsjes. Materiaal beschikbaar stellen, bereik je veel kinderen mee.”
(jongerenwerker)

Ook inhoudelijk staat het project sterk. Door de (ped)agogische interventies van de medewerkers heeft De Vliegende Skatebaan een belangrijke bijdrage geleverd aan het sociale klimaat van de pleinen in De Baarsjes.
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“Een succeselement in dit project is het respect aanleren… We wilden het respect voor elkaar als
medewerkers overbrengen op de kinderen. Wij brachten een bepaald respect bij. Kinderen discrimineren niet. Iedereen speelt met elkaar. Discriminatie is iets wat ze (helaas) later leren. Je moet
alleen tegenhouden dat ze de ander uitbuiten, dat het recht van de sterkste gaat gelden. Als je
twaalf bent, moet je ook een zesjarige laten meedoen. Zelf regelen dat ze partijen hebben voor
een sportwedstrijd, en niet altijd vriendjes met elkaar.”
(pleinwerker)

Kinderen spelen ook echt meer samen sinds de komst van De Vliegende Skatebaan. Dat heeft te maken met de manier
waarop activiteiten op de pleinen vorm kregen. De medewerkers leerden de kinderen dat ze met simpele middelen al een
heel leuk spel kunnen spelen, bijvoorbeeld met krijt een springspel tekenen op de straat. Van die ideeën maken kinderen
echt gebruik. Het project heeft dus blijvend effect, ook nadat de medewerkers hun spullen opgeruimd hebben en van het
plein vertrokken zijn. We constateren hierbij een praktische werking van het abstracte begrip zelfredzaamheid.

“Een paar maanden geleden ging ik kijken bij de Krommert. Daar werd nooit gespeeld. Nu wel. Dat
is leuk. Zo ook nog twee pleinen. Veel Marokkanen zaten daar voorheen. Nu zag ik er ook twee
Surinaamse meisjes spelen. Dat is leuk. Daarin is het project wel geslaagd.”
(pleinwerker)

In een buurt waar sommige ouders hun jonge kinderen per deﬁnitie niet onbegeleid buiten laten spelen, is zo’n ontwikkeling
een opmerkelijk gegeven. En voor kinderen die van jongs af aan juist heel veel tijd op straat doorbrengen (wat vrijwel de
norm is voor veel kinderen in De Baarsjes en Amsterdam-West) is De Vliegende Skatebaan een mooi moment om te leren in
een ander klimaat dan dat van ‘de straat’ met elkaar om te gaan en te spelen. We noemden aan het begin van dit segment
dat sommige doelen niet volledig behaald werden, maar dat er ‘hard aan de weg is getimmerd.’ Het bevorderen van sociale
cohesie is zeker zo’n doel. De Vliegende Skatebaan zorgt via spel en goede inleving voor meer en beter contact tussen
verschillende bewonersgroepen in de buitenruimte.
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6.2 SUCCESSEN EN RESULTATEN VAN HET JONGERENWERK
Er is een duidelijke link tussen enerzijds de aanpak van de Bus en het activeren van jongeren als spelhulp en anderzijds De
Vliegende Skatebaan in algemene zin. De aanpak van de jongerenwerker spoort met de aanpak van De Vliegende Skatebaan, zowel bij het bijdragen aan sociale samenhang als bij zelfredzaamheid.
SOCIALE SAMENHANG
De sociale samenhang in de buurt heeft te maken met de manier waarop buurtbewoners en jongeren elkaar ontmoeten
en groeten. In De Baarsjes zijn groepen rondhangende jongeren op straat. Dat is zichtbaar en hierdoor bepalend voor het
negatieve beeld dat buurtbewoners en sociale professionals hebben van jongeren in het algemeen. Jongeren die geen problemen veroorzaken zie je immers niet op straat. Jongeren die zich actief inzetten als spelhulp in de Bus en op de pleintjes
laten zichzelf van een andere kant zien. Buurtbewoners zien de jongeren op een andere, positievere manier op straat en dat
kan de binding in de buurt positief beïnvloeden.

“Wij betrekken buurtbewoners en zeggen dat iedereen zijn eigen kinderen heeft maar dat de
kinderen uit de buurt van ons allemaal zijn. (…) Iedereen heeft een rol in de opvoeding: leraren,
jongerenwerkers, ouders.”
(jongerenwerker)

“Als je een sterke sociale samenhang hebt, verklein je de kans op criminaliteit aanmerkelijk.
Als bewoners elkaar kennen zullen ze een soort verbond sluiten: hoe gaan we dit zelf aanpakken?
Sociale samenhang leidt tot minder onveiligheidsgevoelens. De sociale kwaliteit van een buurt is
hoog als mensen aan de buurt gehecht zijn.”
(buurtregisseur)

“Dat buurtbewoners denken: ‘het is misschien wel een etterbakkie, maar ook weer niet.
En iedereen moet een etterbakkie zijn om te groeien. Je kunt niet alleen maar lief groot worden.
Dat bestaat niet.”
(netwerkcoördinator 12+)
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ZELFREDZAAMHEID
Het vergroten van zelfredzaamheid betekent: jongeren helpen om zichzelf te helpen. Dit doet DVS door tieners- en jongeren
te ondersteunen in het zelf vormgeven van de eigen vrijetijdsbesteding. De intensieve begeleiding en training maken dat de
jongeren zelf een activiteit kunnen vormgeven, uitvoeren en evalueren. Ook kunnen jongeren oefenen met verschillende omgangvormen. Een voorbeeld: toen het luchtkussen niet in de auto paste begonnen vier jongeren er tegenaan te schoppen
en te schelden. In de training werden zij hierop aangesproken en samen met de trainer is er gezocht naar handelingsalternatieven. Zoiets geeft de jongeren meer zelfvertrouwen, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid.

“Sociaal redzaam betekent voor mij sociaal vaardig zijn, durf hebben om iemand aan te spreken,
mondiger zijn en verantwoordelijk zijn. Het gaat erom dat jongeren de buurt als hun buurt beschouwen, dat zij meedoen en dat zij er iets voor doen.”
(beleidsmedewerker jeugd)

“Jongeren het gevoel geven dat de buurt van hun is, dat ze er verantwoordelijk voor zijn. Ze
moeten niet voor alles bij ons komen maar samenwerken om iets voor elkaar te krijgen.”
(jongerenwerker)

6.3 AANDACHTSPUNTEN
De Vliegende Skatebaan heeft veel bereikt. Ze biedt activiteiten aan waar andere partijen dat niet of mondjesmaat doen.
De medewerkers zijn bekend en vertrouwd in de buurt. Bewoners vinden een vrijetijdsbesteding in hun directe omgeving
die ook als platform dient voor het aangaan van (nieuwe) sociale contacten. De Vliegende Skatebaan kent echter ook haar
beperkingen en aandachtspunten. Zonder afbreuk te doen aan wat het project heeft kunnen bereiken, zoomen we in op
enkele onderdelen en werkwijzen die de moeite waard zijn.
VRIJWILLIGERS
Een belangrijk doel was om jongeren en volwassenen te activeren voor vrijwilligerswerk. Voor een deel is dit gelukt: jongeren werden op activiteiten ingezet, op het buurtfeest hebben enkele moeders zelfs het voortouw genomen. Sommigen
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van hen zijn doorgegaan met vrijwilligerswerk, ook toen het project aﬂiep. Bij een voortzetting van het project of bij het
overnemen van de werkwijze van het project in andere onderdelen van het werk, is het belangrijk deze vrijwilligers op de
juiste manier te betrekken en te ‘horen.’

“Met kinderen is het moeilijk. Het ene jaar heb je ze. Volgend jaar zitten ze op een sportclub
en zie je ze niet meer. Maar ouders blijven, die moet je hebben.”
(pleinwerker)

De vrijwilligers die deelnamen, hadden geen speciﬁek ﬁnancieel belang. Het is dan des te belangrijker te weten met welk
belang ze wel het werk instappen, want dat is niet automatisch hetzelfde als dat van een ingehuurde kracht. Erkenning van
de motivatie kan die motivatie in zo’n geval goed in stand houden Als vrijwilligers de juiste rol krijgen (niet te onderschat
maar ook niet overvraagd) kunnen ze een fundamentele rol spelen in het bevorderen van sociale cohesie en zelfredzaamheid. Hiervan gaf het buurtfeest al een voorproefje.
BEROEPSKRACHTEN
De ingehuurde medewerkers deden hun werk met gedrevenheid. Ze hebben een persoonlijke visie voor het werk dat ze
doen. Ze zien zichzelf niet als ‘oppassers’ die activiteiten begeleiden. Ze zijn bewust bezig met de vraag hoe ze iets kunnen
betekenen op verschillende terreinen in het leven van de deelnemers.

‘Mijn bijdrage werkte omdat ik het leuk vind om met kinderen om te gaan. Maar ook met ze over
van alles te praten. Je moet je ware ik laten zien. Op een gegeven moment eten ze uit je hand.
Na een periode heb je respect gekregen. Dat kost tijd. Het zijn geen Marokkanen. Het zijn mensen.
Voor hen moet je iets doen… Als je de verkeerde persoon bent, kan je handboeken lezen wat je wil,
het lukt niet.”
(pleinwerker)

De vraag is in hoeverre de uitvoerders hun persoonlijke visie weten te koppelen aan die van de organisatie waarvoor ze
werken, maar ook in hoeverre ze daarin gebruik kunnen maken van een breder netwerk aan betrokken instellingen. Hier
ligt een kans die het werk effectiever kan maken in het voorkomen en oplossen van sociaal-maatschappelijke problemen,
bijvoorbeeld bij vermoedens van problemen achter de voordeur.
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Van belang is dan wel dat de uitvoerders signalen daarover kwijt kunnen aan iemand die daar iets mee doet. Tijdens het
project hadden medewerkers het idee dat ze er alleen voor stonden. Het Netwerk 12+ overleg werd gezien als een plek
waar veel gepraat werd, maar waar geen duidelijk resultaat uit voort kwam. De politie werd vooral gezien als bedreiging
omdat die in de afgelopen jaren een hardere lijn heeft ingezet tegen rondhangende en criminele jongeren. Jongerenwerkers
werden op hun beurt wel eens gezien als niet professioneel genoeg omdat ze geen afstand bewaarden van de jongeren en
hen te veel in bescherming namen.
Deze ‘eilandjesvorming’ van verschillende beroepskrachten komt het werk niet ten goede: problemen blijven liggen of worden zelfs erger omdat er niet aan gecoördineerde oplossingen wordt gewerkt. Het aanhouden van één lijn naar de jongeren
toe is echter wel het duidelijkste signaal en de effectiefste oplossing.

Buurtfeest

Jongerentraining

Wethouder Mevr. Smeels
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6.4 VERNIEUWING EN LESSEN
De meerwaarde van De Vliegende Skatebaan is in de voorgaande hoofdstukken al op verschillende manieren aan de orde
gekomen. Kort samengevat is die meerwaarde, dat kinderen en jongeren meer speelmogelijkheden in de openbare ruimte
kregen en daar op een positieve manier met elkaar leerden omgaan. Dat heeft geleid tot een herovering van die openbare
ruimte en een sterkere sociale samenhang in de buurt, als was het maar omdat kinderen en jongeren op een positieve manier zichtbaar werden. Die meerwaarde werd gerealiseerd met een mobiele aanpak en met bijzonder eenvoudige middelen:
soms niet meer dan een krijtje en een bal met een paar stokken.
Wie in de toekomst deze meerwaarde op andere plekken wil realiseren, doet er goed aan een aantal ‘lessen’ van De Vliegende Skatebaan in acht te nemen:
• Mobiel speeltuinwerk is nooit alleen maar mobiel speeltuinwerk. De kinderen en jongeren komen vaak ook met verhalen
en problemen, waar je als werker iets mee moet. Daarvoor is een soort ‘signaleringsstructuur’ nodig: de signalen (van
verwaarlozing, slechte huisvesting enzovoort) moeten ergens terecht komen. Zo’n structuur hoeft niet zwaar te zijn: soms
volstaat het als werkers over elkaars 06-nummer beschikken, maar ze moet wel effectief zijn: de signalen moeten terecht
komen bij iemand die er iets mee doet.
• Een sterk punt van De Vliegende Skatebaan was het vermogen tot improviseren. Afhankelijk van de beschikbare middelen,
de aanwezige kinderen en jongeren en andere toevallige omstandigheden kozen de werkers voor een geëigende aanpak.
Die kracht is onmiskenbaar, maar kan ook een zwakte zijn. In sommige gevallen is een grotere mate van planmatigheid
zinvol. Zo moeten de kinderen (en de ouders en de scholen) erop kunnen rekenen dat het mobiele aanbod niet plotseling
wordt stopgezet. Er moet altijd een ‘slecht-weer-alternatief’ zijn.
• Mobiel speeltuinwerk is bedoeld om vrijwillige inzet mogelijk te maken en De Vliegende Skatebaan is daarin ook goed
geslaagd. Toch moet het ook een professionele kwaliteit hebben. Zo mag de veiligheid van de kinderen niet in gevaar
komen, dus: altijd skaten met knie- en elleboogbeschermers, EHBO in de buurt enzovoort. Dat veronderstelt in feite dat
er altijd agogische professionals bij de uitvoering aanwezig moet zijn.
• De basis van De Vliegende Skatebaan is de uitvoering zelf, met de kinderen, jongeren, volwassen buurtbewoners en
werkers. Die basis veilig stellen vergt passende vormen van aansturing en management. De werkers moeten de ruimte
krijgen om situationeel te handelen, maar ook steun krijgen bij het planmatig organiseren van professionele kwaliteit.
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BIJLAGEN
BIJLAGE 1: GEÏNTERVIEWDE PERSONEN
• Programmaleider Stichting De Combinatie
• Jongerenwerker Stichting De Combinatie
• Pleinwerker Stichting De Combinatie
• Senior opbouwwerker Stichting Dock
• Directeur Basisschool de Roos
• Onderwijzer Basisschool De Roos
• Oud-directeur Basisschool Rosa Boekdrukker
• Adjunct-directeur Basisschool Rosa Boekdrukker
• Conciërge Basisschool Rosa Boekdrukker
• Beleidsmedewerker jeugd Stadsdeel De Baarsjes
• Coördinator Netwerk 12+
• Buurtregisseur Chassébuurt
• Vrijwilliger
Korte gesprekken met buurtbewoners (kinderen, tieners, jongeren, volwassenen) tijdens de observaties op:
• Schoolplein Basisschool de Roos
• Schoolplein Basisschool de Meidoorn
• Schoolplein Basisschool Rosa Boekdrukker
• Kortenaerplein
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BIJLAGE 2: DE TRAINING TOT SPELHULP
De verschillende onderwerpen en vragen van de training tot spelhulp:
WERKEN VOOR DE COMBINATIE:
• Wat betekent het om te werken voor Stichting De Combinatie?
• In hoeverre realiseer je je dat deelnemers en ouders jou kunnen zien als een werknemer van De Combinatie?
• Bijvoorbeeld: Wat denken buurtbewoners en ouders van De Combinatie als zij vrijwilligers horen schelden?
• In hoeverre vind je dat je een visitekaartje bent voor De Combinatie?
• Wat doe je als mensen vragen hebben over het overige aanbod van De Combinatie?
Aan wie kan je het vragen of naar wie kan je ze doorsturen?
• Stel dat er kinderen zijn die de groep niet echt kennen. In hoeverre besteed je daar aandacht aan?
Hoe zorg je ervoor dat zij zich ‘thuis’ gaan voelen?
• Ouders vinden het belangrijk dat de activiteiten veilig zijn voor de kinderen. Jij kunt ervoor zorgen dat ouders het gevoel
hebben dat het veilig is voor hun kind om naar de activiteiten te gaan. Wat zou je tegen de ouders kunnen zeggen?
EIGEN GEDRAG:
• Wat betekent jouw gedrag voor de kinderen?
• Wat betekent het voor kinderen als zij jou horen schelden? (Jij bent een voorbeeld voor de kinderen;
als jij mag schelden, dan mogen zij het ook).
• Stel: Je mobieltje gaat af. Je bent net een spel aan het uitleggen. Twaalf kinderen moeten wachten.
Wat gaan zij doen als jij aan het bellen bent?
• Stel: Je hebt honger en je haalt even een patatje op de hoek. Waarom staat dit niet motiverend voor kinderen?
• Veel ‘straatkinderen’ zetten andere kinderen voor schut. Soms gebeurt het wel eens dat een vrijwilliger aangeeft
dat een kind niet echt slim is. Bijvoorbeeld door een woord als ‘sukkel’. Wat doet het met een kind als de begeleider
dit tegen je zegt?

61

PG_DVS.indd 61

19-6-2007 15:41:28

BEGELEIDEN:
• Wat is de beste manier om te begeleiden?
• Wie vond jij zelf een goede meester of juf op school? Wat deed die meester of juf
waarom hij of zij beter was dan anderen?
• Op welke manieren kan je teams maken? Wat is de eerlijkste manier
(zodat het ‘sukkeltje’ van de groep niet weer als laatste wordt gekozen)?
• Op welke manier(en) kan je negatief gedrag bestraffen? Stel: kinderen pesten elkaar, wat doe je dan?
• Stel: de sfeer op het plein was goed. Het was een gezellige middag. Laat je de kinderen dan weten
dat je het een goede middag vond? Waarom is dit belangrijk?
In het praktische gedeelte werden verschillende spelvormen uitgelegd. Verder kregen de jongeren de opdracht om elk
een spel te begeleiden. Hierop hebben zij feedback ontvangen van de trainer en de jongeren zelf. Vragen die in het praktische gedeelte zijn beantwoord zijn:
• Wat voor verschillende vormen van voetbal kun je spelen?
• Wat zijn spelvormen waar je weinig materialen voor nodig hebt?
• Hoe kan je de spelregels uitleggen?
• Hoe kan je kinderen stimuleren om actief mee te doen?
• Hoe kan je een spel spannend maken?
• Hoe kan je teams samenstellen?
• Hoe zorg je ervoor dat kinderen helpen met opruimen?
• Wat doe je met kinderen die ‘af zijn’ en zich vervelen aan de kant?
(Bannenberg, 2006)
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