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1. Het project op hoofdlijnen
Reigersbos is een Amsterdamse wijk in het stadsdeel Zuidoost, gebouwd en opgeleverd in de eerste helft van
de jaren tachtig. In 2017 werd de wijk door de gemeente Amsterdam aangewezen als ontwikkelbuurt. Naar
verwachting zullen in 2024 de eerste werkzaamheden starten. Eén pijler van de voorgenomen transformatie is
het realiseren van een nieuw jongerencentrum in de buurt. Met het project Stories that matter zagen we een
kans om jongeren te betrekken bij de planvorming rond dit nieuwe jongerencentrum én om te verkennen hoe
het perspectief van jongeren (hun percepties, ervaringen, behoeften, en meningen) op andere plekken kunnen
worden meegenomen in plannen voor gebiedsontwikkeling.
Daarvoor gebruikten we de storytelling-methode. Storytelling zet het ‘ik’ centraal: eigen percepties, ervaringen,
behoeften, drempels en kansen die iemand zelf vanuit een positief frame formuleert. In het eerdere HvAproject Fieldlab Toekomstplannen Jongeren (2018 – 2020) bleek storytelling een effectieve en speelse methode
om jongeren te laten nadenken over abstracte onderwerpen, zoals het eigen toekomstperspectief. De
ontwikkeling van hun buurt is voor jongeren niet minder abstract. In samenspraak met collega’s van Urban
Education en professionals van het stadsdeel Zuidoost besloten we daarom te onderzoeken of de storytellingmethode waardevol zou kunnen zijn om jongeren te betrekken bij de ontwikkeling van hun buurt. In het
bijzonder richten we ons op waar ze behoefte aan hebben in het kader van het voorgenomen
jongerencentrum.
In dit project verzamelden we met de storytelling-methode individuele verhalen van jongeren, die we
vervolgens bundelden in een gezamenlijk product: een serie korte podcasts, waarin jongeren zelf vertellen over
een ervaring die kenmerkend is voor hun interesses of passies, en vanuit die herinnering gedachten delen over
hoe een jongerencentrum eruit zou moeten komen te zien.
Deze podcasts presenteren we aan professionals die zich bezighouden met het ontwerp en de programmering
van het jongerencentrum. We zijn tevreden met het eindproduct, maar het proces was op momenten wel
uitdagend. Daarom maakten we deze gids om onze ervaringen met betrekking tot het gebruik van de
storytelling methodiek vast te leggen – als steuntje in de rug voor anderen die iets vergelijkbaars willen gaan
doen.

Stories that matter. Verhalen van jongeren in een veranderende buurt.
Erik Essen, Jelle van Aanholt & Karin de Nijs

2. Welke keuzes zijn gemaakt, en waarom
Doelgroep
We richten ons op jongeren die oud genoeg zijn om hun perspectief op de buurt te kunnen formuleren en
inbrengen, en jong genoeg zijn om tot de potentiële doelgroep te behoren wanneer het jongerencentrum
gerealiseerd is. We mikten daarom op jongeren met een leeftijd tussen de 11 en 16 jaar oud, die wonen in
Reigersbos en/of daar naar school gaan. Bovendien bleek uit overleg met het Stadsdeel dat deze doelgroep nog
onvoldoende bereikt was in de voorbereiding voor het jongerencentrum. Een samenwerking met het Lely
Lyceum, de brede middelbare school in Reigersbos, zagen we als een kansrijke manier om deze doelgroep te
bereiken.
Programma
Initieel beoogden we om met een groep van ca. 40 leerlingen twee series van een klein aantal storytellingsessies te doen. Vanwege corona-maatregelen en praktische overwegingen is met samenwerkingspartners een
alternatieve opzet bedacht: minder leerlingen die een intensiever programma volgen, en ook zelf meewerken
aan het eindproduct. Uiteindelijk deden daardoor 7 leerlingen uit verschillende klassen van het Lely Lyceum
mee. Achteraf bezien is deze keuze goed uitgepakt. Jongeren – zeker in deze leeftijdsgroep – hebben tijd nodig
om te landen en om vertrouwen te ontwikkelen. Om persoonlijke verhalen naar boven te kunnen halen, is echt
een serie van sessies nodig. En bovendien duurt het in een grotere groep langer om een veilige sfeer te
creëren.

De deelnemende jongeren in gesprek met ambtenaren
Fouad Lakbir, een trainer van het Storytelling Centre, begeleidde de zeven sessies, zowel vanwege zijn expertise
met de methodiek, als zijn ervaring met het werken met jongeren in ontwikkelbuurten. Alle sessies zijn
voorbereid en uitgevoerd samen met het onderzoeksteam, en ondersteund door een jongerenwerker van
Swazoom die op het Lely werken. Daarnaast waren er drie keer twee HvA-studenten aanwezig die
observeerden, en data verzamelden voor de evaluatie van het project.
Het programma bestond uit drie overlappende onderdelen. Eerst gingen we op zoek naar de ervaringen van de
jongeren in Reigersbos, en gingen we de buurt in om de jongeren oog te geven voor (het verbeteren van) hun
omgeving. Daarna lag het accent op op de persoonlijke verhalen van de jongeren, hun passies, en de plekken
waar die met die passies bezig zijn. Tenslotte werkten we met de jongeren samen aan het maken van de
podcast. Hieronder is de opbouw van het programma per sessie uitgewerkt.
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Sessie 1. Kick-off & kennismaking
Op het Lely-lyceum hebben we wat kennismakingsspellen met de jongeren gespeeld, en uitgelegd wat de insteek
van het programma is.
Sessie 2. Bustour door Zuidoost
In deze sessie hebben we met een bus van Swazoom een korte tour door Zuidoost gemaakt, waarbij we gestopt
zijn bij Kraaiennest (als voorbeeld van een plek waar ontwikkelingen nog in volle gang zijn), en bij Heesterveld (als
voorbeeld van een plek die al een bruisende creatieve hotspot is). We hebben de jongeren fototoestellen gegeven,
in groepjes door de buurten laten lopen, en gevraagd: maak foto’s van plekken die je mooi of prettig vind, en van
plekken die beter kunnen.
Sessie 3. Foto’s selecteren, analyseren en klassikaal bespreken
In deze sessie zijn de jongeren gevraagd om foto’s van de vorige sessie uit te zoeken waar ze iets over willen
zeggen. Er is ze verteld dat er volgende sessie bezoek komt van de gemeente. Wat zouden zij graag zien voor een
jongerencentrum, of voor de buurt in het algemeen, en wat kan er nog beter? Aan de hand van de foto’s hebben
de jongeren hun pitch voorbereid.
Sessie 4. Korte pitches aan ambtenaren
In deze sessie zijn Raphael Beaumont (projectleider sociaal), Guus van Dijk (gebiedsmakelaar) en Oscar van
Maurik (projectleider fysiek) namens de gemeente op bezoek geweest. Aan de hand van de pitches en foto’s
gingen zij met de jongeren in gesprek over (de toekomst van) de buurt, en het jongerencentrum in het bijzonder.
Sessie 5. Verhalen uitwerken
De jongeren zijn aan de slag gegaan met hun eigen persoonlijke wensen voor een jongerencentrum. Wat zijn hun
passies, waar zijn ze graag mee bezig? Welk verhaal kunnen ze daar over vertellen? We zijn met behulp van die
verhalen op zoek gegaan naar het verband tussen hun passies en de plekken waar ze daar mee bezig zijn. Elke
jongere heeft een mindmap gemaakt waarin die dingen met elkaar in verband zijn gebracht.
Sessie 6. Verhalen uitwerken
Vanuit de mindmaps hebben de jongeren gewerkt aan het voorbereiden van een verhaal voor de podcast, over
een moment waarop ze zich ergens (buiten school) prettig voelden, en bezig konden met iets waar ze passie voor
hebben. Wat was dat voor een plek? Hoe voelde het om daar te zijn? Wat ontbrak daar nog?
Sessie 7. Podcast-opname
In de laatste sessie zijn we naar broedplaats de Kazerne in Reigersbos gegaan om daar in de muziekstudio de
podcasts op te nemen. Een voor een zijn de jongeren met de storytellingcoach de studio in gegaan om hun
verhaal te vertellen. Sommige jongeren hadden het tot in de puntjes voorbereid. Anderen vonden het lastiger, en

Stories that matter. Verhalen van jongeren in een veranderende buurt.
Erik Essen, Jelle van Aanholt & Karin de Nijs

bij hen kreeg de opname meer het karakter van een interview. De opnames zijn tussen de 3 en 6 minuten lang, en
worden gemonteerd als individuele korte podcasts: voor elk verhaal één.

Samenwerkingspartners
Bij het project waren de volgende partners betrokken:
•
Faculteit Urban Education & opleiding Toegepaste Psychologie HvA
•

Het Lely Lyceum, teamleider mavo

•

Swazoom, twee jongerenwerkers met een betrokkenheid bij het Lely Lyceum

•

Storytelling Centre, coach Fouad Lakbir

•

Ambtenaren van Team Maatschappelijke Voorzieningen en stadsdeel Zuidoost

•

Kazerne Reigersbos, coordinator buurtinitiatieven

Deze kring van betrokkenen had meerdere doelstellingen. In de eerste plaats gaat het project om participatie
van jongeren. Via het Lely Lyceum vonden we de mogelijkheid om Storytelling aan te bieden in het (verplichte)
keuzeprogramma voor leerlingen van alle jaarlagen. Op die manier konden we met een divers groepje jongeren
in Reigersbos in contact komen op een plek waar zij sowieso komen, en hadden we redelijke zekerheid dat zij
na aanmelding het hele programma zouden doorlopen. Zonder de hulp van de twee jongerenwerkers van
Swazoom was het onmogelijk geweest om de jongeren ook daadwerkelijk naar de lessen te krijgen. Zij konden
ons bovendien adviseren over hoe we deze specifieke jongeren het best konden motiveren om mee te doen.
Dankzij het Storytelling Centre kon in de vormgeving en uitvoering van het programma worden voortgebouwd
op hun uitgebreide ervaring met de methodiek, waarbij ook de samenwerking met jongerenwerkers van belang
was om het programma te laten aansluiten op de leefwereld van jongeren in Zuidoost. De samenwerking met
gemeente Amsterdam van belang om te begrijpen welke ontwikkelingen er spelen in de wijk en om
ambtenaren die bezig zijn met de gebiedsontwikkeling in direct contact te brengen met verhalen en behoeften
vanuit jongeren, en zo te zorgen dat de inbreng van jongeren ook direct terecht komt bij de professionals die
het jongerencentrum gaan vormgeven. Ten slotte was de interne samenwerking met Urban Education
waardevol om het project te voeden met expertise over leren en jongeren, en stelde de samenwerking met
studenten van de opleiding Toegepaste Psychologie ons in staat data te verzamelen tbv de evaluatie.
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3. Sleutelmomenten
Het project was in veel opzichten een pilot: het concept, de samenwerkingen en de uitwerking waren (voor ons)
nieuw. Bovendien maakte de snel veranderende covid reeds gemaakte plannen nogal eens ongedaan. Dat
betekende dat we een groot deel van de belangrijke keuzes op zeer korte termijn hebben moeten maken. Dat
was uitdagend, maar ook leerzaam: de omstandigheden dwongen ons regelmatig voornemens te herzien,
waardoor ook onvoorziene inzichten naar voren kwamen. Ter inspiratie delen hieronder drie van zulke
sleutelmomenten, in de woorden van drie deelnemende onderzoekers.
Sleutelmoment 1: Alle begin is moeilijk (#paniek!)
“Het is dinsdag 26 oktober 2021. Na een wat wiebelige voorbereiding zijn we op het Lely Lyceum om een start te
maken met het storytelling-programma! We worden naar een lokaal verwezen, maar de verkeerde zo blijkt. Eenmaal
het juiste lokaal gevonden, is er geen enkele leerling te bekennen. Docenten en coördinatoren van de school schieten
te hulp, proberen ‘onze kids’ per telefoon op te trommelen, maar tevergeefs want iedereen is al gevlogen. Een
roosterfoutje, zo hoorden we later.
Een week later gaan we voor een herkansing. Vol goede moed zitten we klaar. Eén, twee.. een derde leerling druppelen
binnen. Maar van de ‘beloofde’ acht deelnemers komt de helft niet opdagen. Daar zitten we dan: zes volwassenen
onderzoekers, trainers en jongerenwerkers tegenover drie ietwat overdonderde kids.
De discussie in het team steekt op of we zo wel verder kunnen. Hoe graag we ook willen, zonder leerlingen kunnen we
geen programma draaien. Dus hoe enthousiasmeren we meer leerlingen om te participeren aan dit programma? Een
kantelmoment in dit project voor mij was de samenwerking met jongerenwerkers en schoolcoördinatoren. Voor de
werving waren wij immers van hen afhankelijk en dankzij hun effort en acties zaten we een week later met meer dan
dubbel zo veel enthousiaste leerlingen. Toen kon het project ook pas écht beginnen. Lesson learned: zorg bij dit soort
projecten voor korte lijnen met en commitment van professionals die met de doelgroep werken.”
Erik Essen, onderzoeker Stories that matter

Sleutelmoment 2: De buurt in
“Voor de sessie van dinsdag 2 november hadden we een bijzonder programma: een bustour door Zuidoost. Met de
deelnemende jongeren zouden we langs een aantal plekken in Zuidoost rijden waar gebiedsontwikkeling plaatsvond of
recent plaatsgevonden had. Een stedenbouwkundige uit Zuidoost zou de jongeren vertellen over deze plekken: wat is
er hier gebouwd? Voor wie is er gebouwd? Op welke manier zijn de bewoners van Zuidoost (al dan niet) betrokken
geweest?
Eén dag voor de sessie bleek echter dat de stedenbouwkundige door omstandigheden toch niet beschikbaar zou zijn.
Fouad (de Storytelling Coach) en ik waren daarom genoodzaakt om een andere invulling voor het programma te
improviseren. Fouad kwam met de suggestie om polaroid-camera’s voor de jongeren mee te nemen, en ze zelf foto’s
van de plekken te laten maken. Ik bereidde op basis van mijn eigen onderzoek naar participatie in Zuidoost
halsoverkop een kort praatje voor in de bus voor, en we besloten de rest van de tijd te reseveren voor een open
gesprek. Dat was wel spannend, want tijdens de eerste sessie hadden de jongeren nog niet veel te melden.
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Uiteindelijk was de bustour een (enigszins chaotisch) succes: de fototoestellen bleken met name een goed idee. De
duidelijke, actieve opdracht werkte motiverend, en door het kijken als fotograaf stimuleerde het eigen denken over wat
er wel en niet goed is in de buurt.
Want die gedachten bleken ze wel degelijk te hebben. Waar tijdens de eeste sessie de jongeren nog weinig te melden
hadden, bleken ze in de bus vol te zitten met ideeën over de buurt. Op welke plekken leuke dingen kan meemaken.
Welke plekken je niet moest komen ’s nachts. Waar je lekker kan eten, of waar het altijd vies is. Waarom de huidige
bewoners vaak niet betrokken worden bij nieuwe bouw. Waarom je de gemeente meestalm niet kan vetrouwen.
De sessie opende onze ogen voor de belevingswereld van de jongeren, en hoe rijk de gedachten die ze – impliciet of
expliciet – al over gebiedsontwikkeling hebben. Bovendien leerden we dat het handig is om met een concrete opdracht
buiten te beginnen: dan heb je iets om over te praten, maak je het concreet. Bovendien vormden de foto’s mooie input
voor het gesprek met de ambtenaren in sessie 4.”
Jelle van Aanholt, onderzoeker Stories that matter
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Sleutelmoment 3: Twee werelden komen samen
“Tijdens de vierde sessie kwamen de ambtenaren langs om luisteren naar de verhalen van jongeren en hun foto’s van
de buurt te bekijken. Deze situatie zou ik een ‘pedagogisch moment’ noemen. Het beeld dat de leerlingen hadden over
de overheid werd op dat moment bijgesteld, dat die wel interesse kan hebben in hen, en wil luisteren naar wat zij te
zeggen hebben. De overheid kreeg een gezicht. Het was niet zo dat er een totale ommekeer plaatsvond, maar het was
een waardevol moment waarin jongeren konden zien dat hun aannames over overheid en bureaucratie misschien
niet altijd opgaan.
Dat is mogelijk een begin ergens van. De vraag is dan hoe dat moment gevolg kan krijgen. Hoe kan het pedagogisch
moment onderdeel worden van een proces? Als begeleiders teruggrijpen op dat moment kan het meer kracht krijgen.
Leerlingen uitnodigen of uitdagen tot volgende stappen waarin ze iets doen met de herinnering of beleving van dat
moment. Dat maakt het verschil tussen een moment dat op zichzelf staat en misschien aan kracht verliest, en een
moment dat bekrachtigd wordt en verrijkend werkt vanwege opvolgende momenten.”
Sebastian Abdallah, Programmacoördinator Maatschappelijke participatie in de grote stad, Centre of Expertise
Urban Education
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4. Ingrediënten voor succes
Hieronder zetten we de lessen op een rij: enerzijds ten aanzien van de ambitie om jongeren te bereiken en een
stem te geven; anderzijds ten aanzien van de wens om die verhalen een plek te geven binnen
planvormingsprocessen voor gebiedsontwikkeling.
Ingrediënten voor het succesvol in gesprek gaan met jongeren over de buurt:
•
Start bij de belevingswereld van jongeren. Een jongerencentrum dat over een aantal jaar wordt gebouwd
is zeker voor jongeren erg abstract. Begin daarom bij de belevingswereld van jongeren. In dit project
werkte het bijvoorbeeld goed om met de jongeren in gesprek te gaan over hun hobby’s en interesses,
en vanuit daar richting de buurtontwikkeling te werken. Belangrijk is ook om bij voorbaat te vragen wat
de jongeren willen leren met storytelling, zodat je vanuit daar kunt vertrekken.
•

Hanteer een speelse en informele aanpak. Het traject moet in de eerste plaats leuk zijn voor jongeren.
Trigger ze met vragen, gedachten, opdrachten en oefeningen. De inzet van creatieve methoden waar
jongeren al vertrouwd mee zijn (foto, film, muziek) kunnen ook enorm helpen om hen mee te krijgen.
Grapjes en complimenten creëren een prettige sfeer.

•

Ga naar buiten. Juist omdat buurtontwikkeling een abstract onderwerp is voor jongeren, is het van
belang om niet binnen te blijven zitten. Verken met de jongeren de buurt, laat hen aanwijzen welke
plekken ze bijvoorbeeld bijzonder of saai, mooi of lelijk, veilig of minder veilig vinden. Organiseer een
tour of een speurtocht. Hierbij kan het helpen om iemand met kennis van de lokale
stedenbouwkundige opzet en ontwikkelingen iets te laten vertellen. Dit moet echter niet de overhand
hebben: laat de jongeren reageren en delen wat zij weten en wat hen opvalt.

•

Zorg voor een vertrouwde omgeving. Storytelling vraagt om een veilige omgeving en de groepsdynamiek
kan zeker bij middelbare scholieren een uitdaging vormen. Pestgedrag en stoorzenders kunnen funest
zijn voor de bereidheid om soms persoonlijke verhalen te delen. De sessiebegeleider dient hier
sensitief mee om te gaan. Een te groot aantal volwassenen of een groot leeftijdsverschil tussen
jongeren kan de veiligheid ook verstoren en moet dus worden vermeden. Het helpt enorm als de
jongeren intrinsiek gemotiveerd zijn – als ze er zelf voor kiezen om mee te doen, in plaats van daar toe
gedwongen worden door hun school. Ook de keuze wat betreft locatie is van belang: een locatie die
voor jongeren bekend is zal voor hen prettiger zijn.

•

Maak duidelijk dat er serieus geluisterd wordt. Hoewel het programma voor een belangrijk deel gericht
was op het creëren van een veilige, speelse omgeving waarin verhalen, interesses en ideeën konden
worden gedeeld, is het ook goed om duidelijk te maken dat wat besproken wordt serieus van belang is.
In dit project viel dat kwartje halverwege het programma, op het moment dat de ambtenaren
langskwamen om naar verhalen van de leerlingen te luisteren. Hierna merkten we dat de leerlingen
meer betrokken waren en minder afleiding zochten bij elkaar. Zo’n bezoek wekt echter ook
verwachtingen: dus zorg ook dat er vanuit de ambtenaren op z’n minst een reactie op het eindproduct
komt. Verschillende van de jongeren bleken de gemeente te wantrouwen: ze dachten dat de gemeente
wellicht wel komt luisteren, maar niks zou doen met die informatie. Het verbaasde ons hoe sterk die
overtuiging op deze leeftijd bij een aantal van de jongeren al was. Net als bij participatie met
volwassenen is het daarom essentieel dat ook duidelijk wordt gemaakt wat er met de resultaten zal
worden gedaan.
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•

Storytelling is investeren. Het perspectief van jongeren ‘vangen’ vraagt om de tijd nemen. Om jongeren
een bijdrage te laten leveren aan het denken over abstracte onderwerpen, is één of enkele sessie(s)
vaak niet voldoende. Wees ook niet te ambitieus in wat in één sessie kan worden bereikt. In ons
project merkten we dat leerlingen gaandeweg steeds opener werden over hun ervaringen. Zo zaten er
twee leerlingen in de groep die in eerste instantie vooral stoorzenders waren, maar later ambitieuze
studenten bleken, en uitgebreide ideeën bleken te hebben over hoe een jongerencentrum een prettige
omgeving zou kunnen zijn om te studeren. We adviseren daarom om voor een onderwerp als
gebiedsontwikkeling ten minste 6 sessies te organiseren.

•

Werken met scholen en leerlingen vraagt om flexibiliteit en improvisatie. Commitment, goede afspraken en
vaste contactpersonen helpen, maar dan nog is de praktijk weerbarstig. Zoals gezegd is gedurende dit
project is het programma regelmatig aangepast aan de onmogelijkheden die, mede vanwege
coronamaatregelen en organisatorische uitdagingen op ons pad kwamen. Vaak hebben we enkele
dagen of zelfs uren van te voren het programma voor een sessie omgegooid. Deze flexibele houding
zorgde er echter ook voor dat we in staat waren om snel verschillende dingen te proberen en bij te
draaien als er iets niet werkte - en heeft zo ook de waarde van het project als leeromgeving vergroot.
Dus waarschijnlijk is het verstandig om, ook als er geen coronapandemie heerst, ruimte te maken voor
flexibiliteit in het programma. Zorg voor korte lijntjes tussen de storytelling coach en de organiserende
onderzoekers of professionals. Ruim bijvoorbeeld standaard een uur tijd voor elke sessie in om te
bespreken, voor te bereiden en eventueel koers te wijzigen.

•

Beperk de groepsgrootte. Door bovengenoemde omstandigheden lukte het zoals gezegd niet om de
oorspronkelijk gewenste omvang van 20 leerlingen in een groep te bereiken. Bij nader inzien is dit
gunstig geweest. 6 leerlingen was een werkbare grootte, waarbij er aandacht kon zijn voor alle
individuele verhalen. Wel is een groep van 6 heel kwetsbaar: als er drie leerlingen niet komen houd je
geen groepsdynamiek meer over. We adviseren daarom een groepsgrootte van tussen de 8 en 10
leerlingen. Om de representativiteit van het resultaat te versterken kunnen eventueel aanvullende
mini-interviews worden uitgevoerd met leerlingen in de gangen van de school rond de thema’s die in
de groep naar boven zijn gekomen.

Reflectie door professionals
Nadat de sessies plaatsvonden, is gereflecteerd op zowel het proces als de uitkomsten. Hierbij zijn de
storytelling-coach, een ambtenaar van de gemeente, de jongerenwerkers, de opdrachtgever vanuit UE en de
onderzoekers betrokken. Hieruit volgen een aantal inzichten over mogelijke vervolgprojecten, die we hieronder
op hoofdlijnen schetsen.
Zowel de trainer als jongerenwerkers merkten achteraf op dat de eerste sessies van het programma toch te
abstract zijn vormgegeven. Hierdoor was er initiëel weinig intrinsieke motivatie bij de jongeren, en was het
lastig om ze bij de start mee te krijgen in het proces. Een duidelijke kentering kwam nadat de gemeentelijke
professionals bij een sessie aansloten. Door interactie en uitwisseling van perspectieven, kreeg de gemeente
‘een gezicht’. Hierdoor leken deelnemers gemotiveerder, zagen ze het doel van het project meer voor zich en
ontstond er meer gezamenlijkheid in de groep. De trainer zegt hierover: “De mooiste, meest vruchtbare sessie was
het gesprek tussen jongeren en gemeentelijke professionals. Dit was echt een omslagpunt. Daarvoor hielden de
jongeren zich in. Daarna ging het beter. Echt een interessant gegeven. Je kon het duidelijk zien”. Een leerpunt is om
ontmoeting en interactie tussen jongeren en professionals eerder in het proces te organiseren.
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De deelnemende leerlingen hadden – hoewel ze naar school gingen in Reigersbos – niet allemaal binding met
de buurt. Professionals zien hierin een mogelijke beperking. Om echt de stem van de buurt te kunnen
vertolken, is het belangrijk om een doelgroep te betrekken die geëngageerd is met deze buurt. Deelnemende
professionals geven aan dat het geen vereiste is dat ze zelf in de buurt wonen, maar wel dat jongeren “iets
voelen of iets vinden van hun buurt, en wat daarbinnen gebeurt”.
Een ‘tastbaar’ eindproduct helpt evident als het gaat om de doorwerking van de methodiek binnen
institutionele kringen. Eerder leerden we dat al van het Fieldlab Toekomstplannen Jongeren. In dit project
resulteerde de storytelling-toepassing in een verhalenbundel, die aangeboden werd aan en gebruikt wordt
binnen de Gemeente Amsterdam. In het huidige project bundelden we de verhalen van jongeren in een
podcast, die is aangeboden aan ambtenaren van Team Maatschappelijke Voorzieningen en stadsdeel Zuidoost.
Zij geven aan dat de verhalen en inzichten uit de podcast plek zullen krijgen in zowel het proces als de planning
rondom het nieuwe buurtcentrum in Reigerbos. Daarbij zien zij binnen het institutionele systeem ook ‘een
groeiend momentum’ voor initiatieven waarbij het accent ligt op het ophalen en gebruiken van percepties en
perspectieven van ‘gebruikers’, in ons geval jongeren. Het zogeheten ‘Masterplan Zuidoost’ speelt daar een
belangrijke rol in, dat een legitimering biedt voor dit soort experimenten.
Alle professionals zien in de deelname van uitsluitend een school een kwetsbaarheid bij dergelijke projecten.
Deze kwetsbaarheid voelden wij als onderzoeksteam ook met regelmaat. In een vervolg is het devies om breder
de verbinding te zoeken met plaatsen ‘waar jongeren gevonden kunnen worden’. Dan valt te denken aan
jongerenorganisaties, buurthuizen en sportverenigingen. Op die manier kan tevens worden voorkomen dat het
een losstaand, geïsoleerd initiatief blijft. Want, zo geven gemeentelijke professionals aan, “alles wat enkel op
zichzelf staat, is slechts beperkt houdbaar”.
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