
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jongeren wijken uit?! 
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jongRRKC is de jongerenraad van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. 
jongRRKC adviseert de wethouder Sport en Recreatie, Kunst en Cultuur over 
onderwerpen die betrekking hebben op jongerencultuur en 
jongerenparticipatie op het gebied van kunst en cultuur. 



  

  3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhoud 
 
 
Inleiding 
 
 
1. Onderzoek cultuuraanbod voor jongeren in wijken         4 
 
2. Jongerencultuur anno 2010; wie is de Rotterdamse jongere eigenlijk?    6 
 
3. Partijen die een rol spelen in het aanbod van cultuur voor jongeren    9 
 
4. Cultuuraanbod voor jongeren in de lokale cultuurcentra     10 
 
5. Cultuuraanbod vanuit het welzijnswerk          15 
 
6. Cultuuraanbod op middelbare scholen         19 
 
7. Conclusies en aanbevelingen            20 
 



  

  4 

 
 
 
Inleiding 
 
jongRRKC wil dat jongeren in Rotterdam de kans krijgen met hun talenten op 
het gebied van cultuur in de stad aan de slag te gaan. Er zijn veel manieren 
om dit te stimuleren en te ontwikkelen. Maar hoe kan dit het beste? Het advies 
van jongRRKC is het resultaat van inzicht op basis van een onderzoek naar het 
functioneren van de lokale cultuurcentra (de lcc’s), een inventarisatie van de 
activiteiten van het jongerenwerk en van cultuuraanbod in het onderwijs, 
verschillende interviews met sleutelfiguren en een verkenning binnen de 
deelgemeenten en eigen kennis en ervaring.  
Wij beogen met dit advies een positieve bijdrage te leveren aan beleid dat 
erop gericht moet zijn de kansen van jongeren om met kunst en cultuur in 
aanraking te komen en hun weg in de kunst en cultuur te vinden, te vergroten. 
 
 
1. Onderzoek naar cultuuraanbod voor jongeren op wijkniveau 
 
Visie 
jongRRKC vindt het van belang dat jongeren met kunst en cultuur in aanraking 
komen en de gelegenheid krijgen kennis te maken met verschillende 
kunstdisciplines, hun eigen talent te ontwikkelen en zelf activiteiten rondom 
kunst en cultuur te organiseren. In een stad als Rotterdam speelt de wijk hierin 
een belangrijke rol.  
 
In dit advies onderzoekt jongRRKC de rol die de wijk kan spelen in de 
ontwikkeling van publiek, creatieven en organisatoren van de toekomst.  
 
Aanleiding advies  
Gedurende 2009, het jaar waarin Rotterdam Europese jongerenhoofdstad 
was, heeft jongRRKC deelgenomen aan een monitorgroep met 
vertegenwoordigers van de Rotterdamse Jongerenraad (RJR), B&W Next en 
YoungEDBR. Tijdens de besprekingen van de activiteiten van Your World en 
stichting REYC, de organisatie achter het jongerenjaar, ging het regelmatig 
over het functioneren van de jongerenpanels in de deelgemeenten en de 
obstakels bij het zelf organiseren van culturele of sportieve activiteiten. Veel 
gehoorde klachten over de ontoegankelijkheid van de lokale cultuurcentra 
(lcc’s) hebben jongRRKC aangespoord te onderzoeken op welke manier lokaal 
cultuuraanbod voor jongeren tot stand komt en wat de mogelijkheden voor 
cultuurparticipatie zijn.  
 
In de zomer van 2009 is jongRRKC in gesprek gegaan met jongerenwerkers, 
cultuurscouts en bedrijfsleiders van lcc’s en buurthuizen. Daarnaast hebben 
leden van jongRRKC veldwerk verricht door festivals en culturele evenementen 
in de wijken te bezoeken. Extra aandacht is besteed aan het culturele 
aanbod vanuit het welzijnswerk en het aanbod vanuit de stedelijke culturele 
instellingen voor alle deelgemeenten, behalve de deelgemeente Rozenburg. 
 
Definitie van jongeren 
Een eenduidige definitie van de ‘jongere’ bestaat niet. Door verschillende 
instanties en voor verschillende onderzoeken worden uiteenlopende 
leeftijdsgrenzen gebruikt voor jeugd en jongeren. In dit advies hanteren wij de 
leeftijdsgrens van de middelbare schoolleeftijd, grofweg 13 tot 18 jaar 
gebaseerd op de veronderstelling dat jongeren na de middelbare school 
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minder deelnemen aan wijkactiviteiten. Cijfers van het Centrum voor 
Onderzoek en Statistiek (COS) bevestigen dit: de groep 13 tot 18 jarigen 
bezoekt vaker buurthuizen, hangplekken en jongerencentra dan de groep 
oudere jongeren tot de leeftijd van 25 jaar. Die groep bezoekt daarentegen 
weer vaker een café, club of discotheek.1 Jongeren vanaf 17 jaar verlaten 
steeds meer het ouderlijk huis.  
 
Beleid  
Vanuit de gemeente Rotterdam wordt beleid ontwikkeld dat erop is gericht 
cultuuraanbod op wijk- of deelgemeenteniveau te stimuleren.  
 
Gebiedgericht werken 
Dit programma is onderdeel van een bredere focus op de wijken. Het vorige 
college van Burgemeester en Wethouders heeft in het collegeprogramma 
2006-2010 het zogenaamde gebiedgericht werken tot uitgangspunt van zijn 
beleid gemaakt.2 Gebiedgericht werken betekent dat er, doordat er door 
gemeentelijke diensten en deelgemeenten intensiever wordt samengewerkt, 
meer kennisdeling is om tot een integrale aanpak van wijkproblematiek te 
komen. In de Sociale Index 2010, de monitor van de kwaliteit van leven in 
Rotterdam, komt naar voren dat Rotterdam een onvoldoende scoort, 33 van de 
65 wijken scoren onvoldoende.  
 
IWAPS 
De focus op de wijk is dus niet verwonderlijk. In de zogenaamde IWAPS, naar 
het Integrale Wijk Actieprogramma Sociaal, worden problemen van 
economische- en sociale aard en oplossingen daarvoor per wijk uiteengezet. 
Van elke wijk in Rotterdam bestaat een IWAP.  
 
Programma Cultuurbereik 
Een van de instrumenten die in het cultuurbeleid worden ingezet is het 
Programma Cultuurbereik. De doelstelling van dit programma is dat in 2012 
significant meer Rotterdammers meedoen aan culturele activiteiten.3 Primaire 
aandacht wordt hierin geschonken aan cultuureducatie en cultuur in (de 
wijken in) de deelgemeenten Delfshaven, Noord, Charlois, 
Kralingen/Crooswijk, Overschie en IJsselmonde. Jongeren zijn in dit 
programma de belangrijkste doelgroep.4

 
Cultuurbuur en Beeldende Kunst in de Wijken 
Verschillende culturele instellingen (waaronder Ro Theater, Rotterdams 
Philharmonisch Orkest, Scapino Ballet Rotterdam en de MEEKERS) hebben 
onder de naam Cultuurbuur bijgedragen aan het cultuuraanbod in de lcc’s. 
Het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam (CBK) verzorgde het programma 
onderdeel Beeldende Kunst in de Wijken en verschillende musea 
presenteerden een deel van hun collectie in de wijken. Cultuurbuur en 
Beeldende Kunst in de Wijken zijn subprogramma’s van Programma 
Cultuurbereik.  
 
Programma Sociaal  
De versterking van het cultuuraanbod in de lokale cultuurcentra en 
versteviging van de positie van de cultuurscouts zijn punten in het 

                                                            

1 Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd, 2009, COS, pagina 57 
2 Tekst over de beleidsthema’s van de dienst Kunst en Cultuur op de website www.dkc.rotterdam.nl
3 Rotterdammers doen mee(r) aan cultuur; het Rotterdamse Programma Cultuurbereik 2009-2012, 
pagina 3 
4 Rotterdammers doen mee(r) aan cultuur; het Rotterdamse Programma Cultuurbereik 2009-2012, 
pagina 4 

www.dkc.rotterdam.nl
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gemeentelijke Programma Sociaal dat aansluit op de doelstelling van het 
Programma Cultuurbereik, dat inmiddels is gestopt. 
 
Jongerenjaar en voortzetting daarvan 
Rotterdam is als jonge stad al jaren behoorlijk constant met een hoog 
percentage jongeren (ongeveer 18% van de bevolking); er zijn in 2010 circa 
104.000 jongeren tussen de 13 en 18 jaar oud.5 Ook na het Jongerenjaar 2009 
is een focus op jongeren en het structureel versterken van 
jongerenparticipatie belangrijk. jongRRKC staat hierin niet alleen; de 
jongerenraden YoungEDBR, de Rotterdamse Jongerenraad en het inmiddels 
opgeheven B&W Next hebben zich eind 2009 achter het standpunt van de 
dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS) geschaard dat Rotterdam de 
positie van jongeren moet blijven versterken en dat er gewerkt moet worden 
aan een stad die aantrekkelijk is voor jongeren en mogelijkheden biedt om 
talenten te ontplooien.6

Om deze ambitie kracht bij te zetten, publiceerde jongRRKC in januari 2010 het 
advies Rotterdam Europese jongerenhoofdstad; hoe nu verder? waarin wordt 
gepleit onderdelen van Your World te behouden en oog te houden voor het 
aanbod van kunst en cultuur voor jongeren. 
 
Rotterdam 2025, visie op kunst en cultuur ’het DNA van de stad’ 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur beschrijft in een toekomstvisie 
voor het jaar 2025 enkele typeringen van de stad Rotterdam en zijn bewoners. 
Aan de hand daarvan schetst de Raad ambities voor het culturele leven in de 
toekomst. Een versteviging van ondernemerschap is een van die ambities. In 
de beschrijving worden jongeren, de stadswijken en ondernemerschap 
aangehaald op een manier waar jongRRKC zich volledig in herkent: “De vraag 
staat centraal, niet het aanbod. De stad, dus de culturele markt verjongt. Dat 
betekent meer gespecialiseerde productmarktcombinaties voor jongeren”.7 
Het cultuuraanbod verandert met de Rotterdamse bevolkingssamenstelling 
mee.  
 
Cultuurplan 2009-2012 
In diverse beleidsplannen voor het cultuurplan 2009-2012 wordt ingegaan op 
wijkactiviteiten en community arts projecten. De Rotterdamse Raad voor Kunst 
en Cultuur is van mening dat inventarisatie, analyse en regie op het gebied 
van wijkgerichte activiteiten nodig is. 
 
 
2. Jongeren en jongerencultuur 2010 
 
Rotterdam is een stad met een relatief groot aandeel jongeren, het 
percentage ligt al jaren tussen de 17 en 18 procent van de totale bevolking.8 
Maar wie zijn die Rotterdamse jongeren eigenlijk? 
 
Jongeren in Rotterdam en de deelgemeenten 
Het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) hanteert in de Quickscan 
Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd de groepen 13 tot 17 jaar en 18 tot 25 
jaar.  

                                                            

5 Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd, 2009, COS, pagina 6 
6 Rotterdam zet haar jongeren in hun kracht! Structurele versterking van Rotterdam als stad voor 
jongeren, dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving, 2009, pagina 3 
7 Rotterdam 2025, visie op kunst en cultuur ‘het DNA van de stad’, Rotterdamse Raad voor Kunst en 
Cultuur, 2010, pagina 6 
8 Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd, 2009, COS, pagina 11 
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Voor heel Rotterdam geldt dat meer dan de helft van de jongeren van 
allochtone herkomst is. Van de leeftijdsgroep 13 tot 17 jaar is ongeveer de 
helft van niet-westerse herkomst, namelijk 49%.9  
Bijna alle 13 tot en met 17-jarigen wonen nog thuis bij hun ouders, de oudere 
jongeren wonen meestal zelfstandig.  
Het opleidingsniveau is in Rotterdam lager dan het landelijke gemiddelde: het 
aantal mbo- en vmbo-leerlingen is hoog, evenals de uitval.10 Het percentage 
vmbo-leerlingen onder de 13 tot 17-jarigen is 24%, tegenover 21% havo/vwo.11  
De Rotterdamse jongeren in deze leeftijdsgroep hebben gemiddeld 20 uur per 
week vrije tijd.  
In onderstaande tabel een overzicht van alle deelgemeentes behalve 
Rozenburg, het aantal jongeren tussen 13 en 17 jaar en het percentage 
jongeren in die leeftijdsgroep ten opzichte van de totale Rotterdamse 
bevolking.  
 
Tabel 1: jongeren tussen de 13 en 17 jaar per deelgemeente 12

 Totale bevolking  Aantal jongeren 
13 -17 jaar  

% jongeren 13 - 17 
jaar op totale 
bevolking per 
deelgemeente 

Centrum 30.193 804 2,7 
Delfshaven 72.921 4.340 6,0 
Noord 50.321 2.091 4,2 
Kralingen-Crooswijk 49.222 2.107 4,3 
Overschie 15.900 794 5,0 
Hillegersberg-Schiebroek 41.930 2.183 5,2 
Prins Alexander 91.645 5.155 5,6 
Hoek van Holland 9.519 532 5,6 
Feijenoord 70.422 4.369 6,2 
IJsselmonde 58.043 3.344 5,8 
Charlois 63.606 3.211 5,0 
Pernis 4.794 276 5,8 
Hoogvliet 34.201 2.208 6,5 
Rotterdam totaal 592.939 31.393 5,3 
Bron: Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd, 2009, Centrum voor Onderzoek en Statistiek Rotterdam. 
 
De meeste jongeren van 13 tot 17 jaar wonen in de (grote) deelgemeenten 
Delfshaven, Prins Alexander en Feijenoord. In de deelgemeenten Delfshaven, 
Feijenoord, Pernis, Hoek van Holland, IJsselmonde en Hoogvliet is het 
percentage jongeren relatief het grootst.  
Daarnaast valt op dat in de deelgemeenten Overschie, Hoek van Holland, 
Pernis en het Centrum weinig jongeren wonen. Voor het centrum betekent dit 
overigens niet dat hier geen jongeren te vinden zijn; het centrum is de 
favoriete plek voor jongeren uit heel Rotterdam. Op de Noordoever binnen de 
ring wonen zowel absoluut als relatief de meeste jongeren van de groep 18 tot 
25 jaar. 13

 
Jongerencultuur 
In het eind 2009 verschenen rapport over Rotterdam als aantrekkelijke en 
jonge stad De top is binnen handbereik van de dienst Kunst en Cultuur worden 
                                                            

9 Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd, 2009, COS, pagina 12 
10 De Top is binnen handbereik, dienst Kunst en Cultuur, 2009, pagina 6 
11 Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd, 2009, COS, pagina 16 
12 Aantallen berekend aan de hand van tabel 2.4 uit de Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije 
tijd, 2009, COS, pagina 14 
13 Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd, 2009, COS, pagina 14 
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terzijde enkele indrukken gegeven van Rotterdamse jongeren en 
jongerencultuur. Een typering van hedendaagse jongeren: “jongeren denken 
allereerst niet meer rationeel, logisch en lineair maar multidisciplinair, creatief 
en horizontaal”.14  
 
Het advies What’s the 411 in Rotterdam? van jongRRKC over urban culture in 
Rotterdam biedt een vergelijkbare karakterisering van jongeren. In het advies 
wordt de heersende jongerencultuur van dat moment besproken en daarin is 
interdisciplinariteit het belangrijkste kenmerk; “de grootstedelijke jongere van 
nu is een alleskunner en een alleseter”.15

De dominante jongerencultuur vergaart indrukken uit populaire muziek, 
modetrends, computerspellen, andere vormen van commerciële cultuur en 
internet, waaronder social media.  
 
De termen kunst en cultuur hebben vaak een negatieve of niet-uitnodigende 
klank voor jongeren, terwijl veel van de bezigheden van jongeren juist in de 
culturele sfeer plaatsvinden zoals filmbezoek en muziek beluisteren. Vooral de 
groep tot 18 jaar beluistert relatief veel populaire muziek, in het bijzonder 
hiphop, urban en wereldmuziek het meest.16  
Ook is de Rotterdamse jongere erg actief in het beoefenen van culturele 
activiteiten, veel meer dan 26-plussers. Jongeren, en vooral de groep tot 18 
jaar, scoren op bijna alle punten hoger, vooral op het gebied van tekenen, 
schilderen, grafisch werk, fotografie, film, zang en het maken van muziek op 
de computer.17

 
Het centrum van Rotterdam heeft een enorme aantrekkingskracht op 
jongeren; zodra ze mogen of kunnen wordt daar gewinkeld en uitgegaan. In 
het centrum is het ‘zien en gezien worden’, elke dag duidelijk zichtbaar op 
Schouwburgplein en Lijnbaan. 
Maar ook in de wijken bloeit de straatcultuur. Jongeren barsten soms van de 
energie en juist in die straatcultuur kunnen veel jongeren hun talenten op het 
gebied van sport, muziek, beweging en beeldende vormen kwijt.18  
 
Cultuurbezoek jongeren 
De Rotterdamse jongere tot 18 jaar bezoekt zelfs meer culturele voorstellingen 
dan volwassen Rotterdammers van 26 en ouder; 89% tegenover 77%.19

De jongeren bezoeken vooral toneel, cabaretvoorstellingen, hiphop-, funk- of 
soul concerten en musicals, gaan naar de film en naar dance- of 
houseparty’s. Ook bezoeken ze relatief vaak culturele festivals. Het aanbod op 
dit gebied is de laatste jaren explosief gegroeid. Zo kunnen jongeren 
gedurende de zomermaanden bijna ieder weekend naar een groot 
evenement. Jongeren in die leeftijdsgroep scoren hoger dan de groep van 
oudere jongeren op het gebied van toneel, urban concerten, musicals en 
uitvoeringen van een koor. De hoge score voor toneelbezoek is deels te 
verklaren door de activiteiten vanuit de scholen soms als verplicht 
lesmateriaal. 

                                                            

14 De Top is binnen handbereik, pagina 3, uit: Generatie Einstein: slimmer, sneller en socialer, 
communiceren met jongeren van de 21e eeuw, Boschma en Groen, 2006 
15 Uit What’s the 411 in Rotterdam?, Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, 2008, pagina 11 
16 Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd, 2009, COS, pagina 27 
17 Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd, 2009, COS, pagina 51 
18 Van de Straat, Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, 2007, pagina 9 
19 Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd, 2009, COS, tabellen 4.1 en 4.2 op pagina 39 en 41 
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3. Cultuuraanbod in de wijken 
 
Verschillende partijen spelen een rol in het aanbod van kunst en cultuur voor 
jongeren op wijkniveau in de lcc’s, buurthuizen en op scholen.  
 
• De gemeentelijke dienst Sport en Recreatie (SenR) ontwikkelt beleid en 

ontwikkelt, regisseert, faciliteert en organiseert tal van programma’s, 
activiteiten en evenementen in de stad op het gebied van vrije tijd, sport 
en natuur en milieu educatie. Daarnaast beheert en exploiteert SenR 
accommodaties -zoals de meeste lcc’s- en draagt zorg voor het aanbod 
in de lcc’s. 

• De dienst Kunst en Cultuur (dKC) bereidt het gemeentelijk beleid voor op 
het gebied van kunst en cultuur en zorgt ervoor dat dit beleid wordt 
uitgevoerd. Daarnaast beheert zij het gemeentelijke subsidiebudget en 
stelt zowel structurele subsidies beschikbaar als subsidies voor de uitvoering 
van eenmalige projecten. De dKC is samen met SenR verantwoordelijk 
voor het culturele aanbod in de lcc’s en subsidieert stedelijke culturele 
instellingen die op wijkniveau actief zijn. De dKC heeft ook geïnvesteerd in 
faciliteiten voor de lcc’s, zoals in technische mogelijkheden.  

• Welzijnsorganisaties organiseren het jongerenwerk en opbouwwerk. 
Jongerenwerkers zijn in de wijk actief met het opzetten van activiteiten 
voor of met jongeren. Soms gebeurt dit in buurthuizen, het lcc of op straat. 
In Rotterdam zijn onder andere de welzijnsorganisaties Stichting Sociaal, 
Cultureel & Werk van Disck, Stichting Welzijn Alexander en Centrum, 
Stichting Welzijn Feijenoord en Thermiek, Thuis op Straat (TOS) en Stichting 
Jong actief.  

• Brede scholen zijn scholen die een naschools aanbod verzorgen in het 
primair onderwijs en steeds vaker het middelbaar onderwijs. Sportieve en 
culturele activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met ander 
partijen, zoals culturele instellingen. Sommige brede scholen integreren 
deze activiteiten in hun lessenpakket.  

 
• In Rotterdam zijn momenteel 12 cultuurscouts actief in de volgende 

deelgemeenten; Prins Alexander, Feijenoord, Charlois, Noord, 
Hillegersberg-Schiebroek, Kralingen-Crooswijk, Hoogvliet, Centrum, 
IJsselmonde, Delfshaven, Rozenburg en Hoek van Holland. De 
cultuurscouts stimuleren kunst en cultuur op wijkniveau door middel van 
advisering, netwerkvorming en projectondersteuning in de wijk.20 De 
cultuurscout heeft overzicht welke projecten in de wijk ondersteuning 
nodig hebben en onderhoudt hierover contact met de portefeuillehouder 
kunst en cultuur van de deelgemeente.  

 
• Enkele culturele instellingen programmeren naast voorstellingen in eigen 

huis ook in de wijk. Voorstellingen en tentoonstellingen worden de wijk in 
gebracht, bijvoorbeeld via de programma’s Cultuurbuur en Musea in de 
wijken.  

 
• In sommige deelgemeenten zijn jongerenpanels actief. Het jongerenpanel 

adviseert de deelgemeente over onder andere kunst en cultuur in de 

                                                            

20 Driemaal is scheepsrecht, een pleidooi voor professionalisering van lokale cultuurcentra in Rotterdam, 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, 2006, pagina 7 
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wijken. De eerste jongerenpanels werden gevormd vlak voor het 
Jongerenjaar in 2009 en een aantal bestaat nog steeds, onder andere in 
Prins Alexander, Overschie, Hoogvliet, Centrum en IJsselmonde.  

  
De samenwerking tussen de partijen in de wijk kan sterk verbeteren. 
Cultuurscouts hebben lang niet altijd contact met de beheerder van het lcc 
of met het jongerenwerk, deze werken niet als vanzelfsprekend samen. Kennis 
en kunde wordt daardoor niet optimaal benut. Binnen de deelgemeenten is 
van alles aanwezig, het is zaak dat de partijen elkaar aanspreken en elkaar 
kunnen vinden.  
De jongerenpanels in de deelgemeenten kunnen voor jongeren de schakel 
zijn tussen vraag en aanbod op lokaal niveau en contact onderhouden met 
de bedrijfsleiders van lcc’s, de cultuurscouts en de eigen achterban. 
 
 
4. Lokale cultuurcentra (lcc’s) 
 
De lokale cultuurcentra zijn multidisciplinaire wijkcentra waar een breed en 
laagdrempelig scala aan culturele activiteiten wordt aangeboden. De 
doelstelling van de lcc’s is het versterken van de sociale samenhang, identiteit 
en attractiviteit van wijken en het ontwikkelen van potentieel cultureel talent 
van de bewoners van Rotterdam.  
Omdat de lcc’s voor alle buurtbewoners zijn, heeft jongRRKC zich de vraag 
gesteld wat er in de lcc’s precies voor jongeren te beleven is en wat het 
aandeel is voor jongeren in de programmering.  
 
Accommodaties 
Momenteel zijn er lcc’s in de volgende deelgemeenten: 
• Hillegersberg-Schiebroek (lcc Castagnet) 
• Hoek van Holland (lcc de Hoekstee)  
• Feijenoord (lcc ’t Klooster)  
• Charlois (lcc de Larenkamp) 
• Prins Alexander (lcc Romeynshof en lcc Zevenkamp)  
• Hoogvliet (lcc de Zevensprong)  
• IJsselmonde (lcc Lombardijen)  
 
Het beleid rondom lcc’s is sterk in beweging. In sommige deelgemeenten lijkt 
de lcc-functie te verdwijnen of verplaatst te worden. In 2010 is de lcc-functie 
voor ’t Kapelletje in Noord en de Tamboer in Kralingen-Crooswijk vervallen.  
In andere deelgemeenten worden plannen voor nieuwe lcc’s ontwikkeld.  
 
Lcc Delfshaven (opgeheven in 2010) week af van de andere lcc’s omdat het 
specifiek gericht was op jongeren en de activiteiten werden ingevuld door het 
jongerenwerk van welzijnsorganisatie DISCK.  
Hoewel niet alleen jongeren het lcc bezochten, waren de bezoekerscijfers toch 
hoopgevend. Met name projecten met beeldende kunst springen in het oog, er 
werden workshops gegeven aan jongeren en jonge kunstenaars kregen ruimte 
te exposeren. Inmiddels zijn er plannen voor een nieuw lcc waarin het 
jongerenwerk geen plek meer krijgt.  
Aan de basis van het nieuwe lcc staan creatieve makers, met meer culturele 
programma’s wordt een uitstraling als community arts centrum verwacht. 
Het Rotterdams Centrum voor Theater gaat de functie van lcc vervullen in 
samenwerking met Grounds/WMDC,  

 
 
 



  

Programmering 
De lcc-gebouwen zijn van oorsprong wijkgebouwen die door SenR worden 
beheerd. De dKC levert per lcc een bijdrage voor stedelijke programmering 
van € 20.000 voor programmering en communicatie. Het programmabudget 
wordt door de deelgemeente aangevuld met maximaal  
€ 10.000. De lcc’s zijn verantwoording schuldig aan de deelgemeente in zake 
opbrengsten uit zaalhuur en horeca.  
 
Het cultuuraanbod in de lcc’s bestaat uit verschillende onderdelen, 
waaronder amateurkunst (optredens van koren, schoolmusicals, 
tentoonstellingen, teken- en schilderclubs), aanbod van stedelijk repertoire, 
gezamenlijke projecten van stedelijke en deelgemeentelijke partners (zoals de 
culturele instellingen die onder het Cultuurbuur-programma vallen) en lokale 
festivals.  
De bedrijfsleiders zijn verantwoordelijk voor de lokale programmering en het 
opzetten van de communicatie van het eigen lcc. Per deelgemeente zijn er 
echter veel verschillen. Lcc Castagnet werkt bijvoorbeeld goed samen met 
jongerenwerkers, waardoor de laatste tijd meer jongeren participeren. Bij 
andere lcc’s is dat contact anders georganiseerd.  
De stedelijk programmeur van SenR stelt een programma samen voor de lcc’s. 
Doordat een voorstelling in meerdere lcc’s opgevoerd wordt, zijn de kosten 
beperkt. Met de bedrijfsleiders wordt per voorstelling gekeken of deze geschikt 
is voor de locatie. Ook wordt gekeken of er vraag is naar een dergelijke 
voorstelling.  
In een gesprek met de programmeur kwam naar voren dat de stedelijke 
programmering vanuit SenR een kwart tot een derde van het totale aanbod in 
de lcc’s vormt. Daarvoor kan hij gebruik maken van lokale, nationale en 
internationale culturele producenten in zijn netwerk, waaronder Explosure, 
Don’t Hit Mama, De Nieuwe Oogst, Solid Ground Movement, Jongerentheater 
020, De Ontbranding, Theatergroep Siberia, HipHopHuis, Ish, Epitome 
Entertainment, Likeminds en Roël Calister. 
 
Cultuuraanbod in het lcc 
In de jaarverslagen van de lcc’s, Cultuur in de Wijken, wordt de 
programmering geschetst voor 2006 tot en met 2009. De gegevens zijn 
ondergebracht in onderstaande tabel. Opvallend is de percentuele terugloop 
bij theater en film, terwijl muziek en overig stijgen in de tabel. Een grote stijging 
is te zien in de categorie overig waarin onder andere cursussen, workshops en 
culturele voorstellingen voor scholen zijn opgenomen. 
 
Tabel 2: activiteiten in het lcc21
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Bron: jaarverslag van de lcc's  Cultuur in de wijken, 2009, dienst Kunst en Cultuur Rotterdam 
 

                                                            

21 Samengesteld uit bezoekerscijfers in Cultuur in de wijken 2009, jaarverslag lcc, dienst Kunst en Cultuur, 
pagina 4 -7 

Soort activiteit  2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

Theater 62%  47% 39%  32%  
Muziek 8% 13% 23% 33% 
Dans 6% 14% 12% 9% 
Film 15% 3% 5% 4% 
Expositie 1% 1% 1% 2% 
Overig 8% 22% 20% 21% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 
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In het jaarverslag wordt opgemerkt dat de bezoekersaantallen voor theater 
niet zijn veranderd, alleen het aantal voorstellingen is teruggelopen. Terwijl het 
aantal activiteiten gestegen is, is het aantal bezoeken aan muziek gedaald 
van 29% naar 27%. Bij dans is het gemiddeld aantal bezoekers met een derde 
teruggelopen in 2009 ten opzichte van 2008, van 90 naar 61.22

 
Cultuurbuur 
Een van de programma’s die door de stedelijk programmeur wordt 
samengesteld is Cultuurbuur. Onder deze noemer geven structureel 
gesubsidieerde Rotterdamse culturele instellingen voorstellingen in de lcc’s. 
Voor deze voorstellingen geldt een speciale prijs, variërend van € 2,50 tot  
€ 7,50. Theater Siberia, Stichting de Ontbranding (jeugd- en jongerentheater), 
MEEKERS (voornamelijk dans voor jeugd) en Intorno (opera en muziektheater 
voor kinderen en jongeren) maken programma’s voor jonge doelgroepen. 
Daarnaast zijn er voorstellingen die toegankelijk zijn voor een breed publiek: 
het Ro Theater maakt bijvoorbeeld ook familievoorstellingen die jongeren 
vaak erg leuk vinden.  
Voor de discipline dans Conny Janssen Danst en het Scapino Ballet 
Rotterdam. Voor muziek Rotterdams Philharmonisch Orkest en Sinfonia 
Rotterdam.  
 
Het Cultuurbuur-programma loopt ongeveer 10 jaar en in die periode is men 
er in geslaagd hogere bezoekersaantallen voor de lcc’s te realiseren. De 
bedrijfsleiders van lcc’s geven in een evaluatie aan dat het aantrekken van 
publiek over het algemeen goed gaat, maar dat dit voor veel Cultuurbuur-
voorstellingen moeilijk is. Vooral jongeren zijn moeilijk bereikbaar en zijn de 
jongerenvoorstellingen relatief duur. 
Gebrek aan tijd en middelen om de communicatie te verzorgen worden als 
belangrijke redenen genoemd. Dit heeft tot gevolg dat culturele instellingen 
zelf de promotie op zich nemen, terwijl zij de wijk veel minder goed kennen. 
Bedrijfsleiders van de lcc’s willen de promotie op zich nemen, mits hiervoor 
extra budget beschikbaar komt.  
In de evaluatie wordt erop gewezen dat er jaarlijks Cultuurbuur-geld over blijft. 
Met dit budget kunnen meer jongerenvoorstellingen geprogrammeerd 
worden en door promotie een betere verbinding met de buurt ontstaan. 
 
Jongerenbezoek aan het lcc  
Geconstateerd wordt een stijging onder alle leeftijdsgroepen. Volgens het 
VTO van het COS 2009/2010 zijn jongeren, samen met ouderen, de grootste 
gebruikers van het lcc. Kinderen tot 13 jaar behoorden niet tot de groep 
respondenten. Gemiddeld kan een kwart (23%) van de Rotterdammers tot 
bezoeker worden gerekend en van de groep 13 tot 17 jaar bezocht 36% een 
lcc. 23  
Het lijkt dus goed te gaan met het lcc-bezoek. De explosieve stijging van met 
name het aandeel jongeren dat een lcc bezoekt komt niet duidelijk naar 
voren in cijfers uit het jaarverslag van de lcc’s uit 2009, waarin een vergelijking 
met eerdere jaren wordt gemaakt. Alleen die bezoekers zijn geteld die aan 
activiteiten meededen die als ‘cultureel’ te bestempelen zijn. In onderstaande 
tabel komt naar voren dat het aandeel jongeren inderdaad iets toeneemt 
vanaf 2006, maar ook dat juist het jaar 2009 een teruggang laat zien ten 
opzichte van 2008, het jaar waarin het grootste aantal jongeren wordt bereikt. 
Het activiteitenpeil is relatief ongeveer gelijk gebleven. Het jongerenpubliek 
blijkt gevoelig voor specifieke programmering; in jaren waarin lcc’s relatief 

                                                            

22 Cultuur in de wijken 2009, jaarverslag lcc, dienst Kunst en Cultuur, pagina 9 
23 Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd, 2009, COS, pagina 50 

http://www.cultuurbuur.nl/gezelschap.php?id=2
http://www.cultuurbuur.nl/gezelschap.php?id=3
http://www.cultuurbuur.nl/gezelschap.php?id=3
http://www.cultuurbuur.nl/gezelschap.php?id=5
http://www.cultuurbuur.nl/gezelschap.php?id=6
http://www.cultuurbuur.nl/gezelschap.php?id=6


  

meer activiteiten voor jongeren organiseren, neemt ook het 
bezoekerspercentage van jongeren t.o.v. andere doelgroepen toe. Dat kun je 
zien bij het jaar 2010, waarin het percentage activiteiten stijgt en ook het 
aantal jongeren. jongRRKC is een aantal instellingen opgevallen die erin slagen 
jongeren te bereiken bij hun activiteiten in lcc’s: het Rotterdams Wijktheater, 
Stichting Epitome Entertainment en Rotterdam Allstars.  
 
Tabel 3: jongeren in de lcc’ 24

 
Jaar 
 

Bezoeker: aantal 
jongeren in de lcc’s 

Bezoekerspercentage 
t.o.v. andere 
doelgroepen 
(kinderen en 
ouderen) 

Activiteiten voor de 
doelgroep jongeren 

  13 

 
 

percentage t.o.v. 
andere doelgroepen 

2006 5.056 

 
 
 

16% 13% 
2007 4.826 

 
11% 10% 

2008 10.569 
 

19% 15% 
2009 7.085 

 
13% 12% 

2010 8.795 
 

19% 19%  
 
jongRRKC juicht het toe dat meer jongeren het lcc bezoeken en deelnemen 
aan culturele activiteiten in de wijk, maar denkt ook dat het beter kan. Er is 
bijvoorbeeld wel het een en ander te verbeteren aan de uitstraling van het 
lcc, jongeren geven aan de gebouwen van de lcc’s niet uitnodigend te 
vinden. Dit komt deels door de, wat gezegd wordt, ‘suffe’ uitstraling van de 
gebouwen, maar volgens de bedrijfsleiders ook omdat er zich andere 
leeftijdsgroepen bevinden. Jongeren zetten zich af tegen ouderen en willen 
zich van kinderen onderscheiden.  
 
In gesprekken met de bedrijfsleiders komt naar voren dat zij soms vervelende 
ervaringen hebben met jongeren en dat in sommige gevallen regelingen 
getroffen zijn om overlastgevend gedrag van jongeren binnen de perken te 
houden. Hun gedrag is in lcc de Hoekstee in Hoek van Holland aanleiding 
geweest om afspraken met jongeren vast te leggen in contracten.  
Daarnaast is het aanbod moeilijk af te stemmen op de vraag. De 
bedrijfsleiders geven aan weinig feeling te hebben met jongeren en weinig 
zicht te hebben op hun wensen en behoeften. Het verdiepen in de doelgroep 
jongeren schiet er bij in. Dit komt mede door drukke werkzaamheden en het 
werken met soms laag opgeleid personeel. Het is daarom een goede zaak dat 
bedrijfsleiders van lcc tegenwoordig een cursus kunnen volgen over hoe met 
verschillende doelgroepen om te gaan.  
jongRRKC vindt het belangrijk dat jongeren zelf de kans krijgen een activiteit te 
organiseren. Voor jong organisatietalent is het een uitgelezen kans ervaring op 
te doen en het geeft lcc’s de mogelijkheid in contact te komen met jongeren 
uit de omgeving. Om dit te realiseren moeten bedrijfsleiders meer 
samenwerken met cultuurscouts, jongerenwerk en jongerenpanels.  
 
Voor de bedrijfsleiders van de lcc’s zijn de mogelijkheden op het gebied van 
communicatie beperkt. De lcc’s mogen geen eigen website beheren en zijn 
aangewezen op de vormgeving van de gemeente. De bedrijfsleiders van de 
lcc’s hebben niet de vrijheid en het budget om jongeren op een 
vernieuwende en overtuigende wijze te benaderen. Jongeren hebben vaak 
een voortrekkersrol als het gaat om het aanwenden van nieuwe 

                                                            

24 Gegevens verwerkt uit Cultuur in de wijken 2009, jaarverslag lcc, dienst Kunst en Cultuur, pagina 4 - 7 
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communicatiemiddelen waardoor je als aanbieder voor die doelgroep hier op 
in moet spelen. Met name het gebruik van social media is onontbeerlijk. 
 
Als laatste is het belangrijk op te merken dat lcc’s weliswaar een functie 
dienen te vervullen voor de gehele deelgemeente, maar dat dit in de praktijk 
lang niet altijd zo ervaren wordt. De meeste deelgemeenten zijn groot 
waardoor het lcc vooral een functie vervult binnen de wijk waar het gevestigd 
is en wellicht voor een aantal wijken daar vlakbij. Bewoners aan de andere 
kant van de deelgemeente voelen zich vaak weinig betrokken bij het lcc. Dit 
geldt niet alleen voor jongeren. jongRRKC adviseert deelgemeenten daarom 
ook te kijken naar andere locaties of accommodaties in de deelgemeente die 
een culturele functie voor jongeren kunnen vervullen. Dat zou kunnen 
gebeuren in die deelgemeenten met een groot aantal jongeren tot 18 jaar, in 
Delfshaven, Prins Alexander, Feijenoord, Ijsselmonde en Charlois.25

 
Jongeren maken steeds vaker gebruik van lcc’s. Uiteraard is dat een goede 
zaak. jongRRKC wil zich echter hard maken voor verbeteringen, gezien de soms 
negatieve geluiden vanuit de jongerendoelgroep en van bedrijfsleiders van 
lcc’s. Bedrijfsleiders hebben vaak weinig affiniteit met jongerencultuur. Zij 
zullen meer tijd moeten investeren om contact te krijgen met de jongeren in 
hun deelgemeente. De gemeente kan hen hierin ondersteunen met interne 
trainingen en opleidingen.  
Bedrijfsleiders maken onvoldoende structureel gebruik van de expertise in de 
wijk (cultuurscouts, jongerenwerk en jongerenpanels) om voor jongeren 
interessante programma’s te ontwikkelen. Dit is jammer, volgens het 
jaarverslag van de lcc’s leveren meer jongerenactiviteiten ook meer jonge 
bezoekers op.  
 
In veel lcc’s krijgen jongeren te weinig kans zelf iets te organiseren. Het door 
jongeren zelf laten organiseren van activiteiten in het lcc is volgens jongRRKC 
dé manier om jongeren een plek te geven in het lcc. Het stimuleert 
organisatietalent en zorgt voor een meer natuurlijke verbinding tussen het lcc 
en jongeren in de deelgemeente.  
 
Op het gebied van communicatie is ook nog veel te verbeteren. Zoek naar 
oplossingen in het op maat snijden van de communicatie. Maak geen gebruik 
meer van de saaie vormgeving van de gemeente Rotterdam, wel van 
communicatievormen die aansluiten bij de leefwereld van jongeren, zoals 
social media, onorthodoxe vormen van communicatie, guerrillamarketing en 
het gebruik van ‘peers’ in het aanwakkeren van interesse. Laat de 
jongerenmarketing aan de jongeren zelf over!  
 
De aanwezigheid van andere leeftijdsgroepen in een lcc (kinderen en 
ouderen) maakt dat jongeren zich minder thuis voelen in het lcc. Bovendien 
blijkt in de praktijk dat lcc’s vaak niet de hele deelgemeente kunnen 
bedienen, omdat sommige deelgemeenten zo groot zijn dat lcc’s aan de ene 
kant van de deelgemeente geen contact weten te maken met bewoners aan 
de andere kant van de deelgemeente.  
Daarom adviseert jongRRKC deelgemeenten zich niet blind te staren op het 
lcc, maar ook activiteiten te organiseren op plekken waar jongeren normaliter 
al te vinden zijn. Te denken valt aan clubhuizen, scholen en sportverenigingen, 
buurthuizen en winkelcentra.  
Voor culturele activiteiten waarbij veel (technische) faciliteiten nodig zijn, is 
het noodzaak jongeren te verleiden tóch naar het lcc te komen.  

                                                            

25 Zie tabel 1, pagina 7 
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5. Welzijnswerk en Cultuur 
 
Op verschillende manieren wordt of is geëxperimenteerd met nieuwe vormen 
om het jongerenwerk te versterken. Talent District en Talenthouse zijn daarvan 
voorbeelden.  
 
Jongerenwerk 
In het rapport Buurthuizen & hangplekken (2008) schetst de Rotterdamse 
Jongerenraad de ontwikkeling van het jongerenwerk sinds de jaren ‘60. Met 
het ontstaan van jongerencultuur ontstond ook de behoefte 
randgroepjongeren van de straat te houden en overlast te beperken door 
activiteiten te organiseren. In veel steden en centrumgemeenten werden 
centra voor popmuziek en jeugdcultuur geopend. Dit jongerenwerk richt zich 
niet uitsluitend op de georganiseerde probleemgroepen, de ‘arbeidersjeugd’, 
maar is toegankelijk voor alle jeugd.26

 
In de jaren ’80 wordt het welzijnswerk verbreed naar meer doelgroepen, zoals 
kinderen en ouderen en wordt flink op het welzijnswerk bezuinigd. Dit betekent 
een ommekeer in het jongerenwerk dat dan weer erg probleemgericht wordt. 
en weer wordt ingezet als een soort ‘vliegende keep’ om met allerlei 
problemen om te gaan, zoals verveling, vandalisme, verslaving, voortijdig 
schoolverlaten of criminaliteit.27  
 
Anno 2011 maakt het jongerenwerk een onderscheid tussen kinderen, 
probleemjongeren en meiden. In de eerste plaats worden voor jongeren 
vooral sportieve activiteiten georganiseerd in en rond de buurthuizen zoals 
voetbaltoernooitjes op de trapveldjes of Cruijffveldjes. In de tweede plaats is 
er ruimte voor culturele activiteiten. Die worden vooral georganiseerd voor 
meiden, zoals modeshows en danslessen.  
 
De voornaamste taak van het jongerenwerk is het activeren van bepaalde 
groepen jongeren met als doel de maatschappelijke participatie te vergoten. 
Vaak komt dit neer op het van de straat houden en bezighouden van 
jongeren. Het jongerenwerk heeft volgens het gemeentelijk beleid een functie 
in het signaleren van problemen, het doorverwijzen naar de juiste instantie en 
het organiseren van activiteiten met een ‘vormend’ karakter.28  
In gesprekken met jongerenwerkers is gebleken dat zij jongeren vooral 
begeleiden in het uitvoeren van projecten die door jongeren zelf worden 
bedacht en opgezet. Volgens enkele jongerenwerkers zijn jongeren in eerste 
instantie lui en ongeïnteresseerd, maar wekt het zelf uitvoeren van projecten 
uiteindelijk toch de nodige interesse. De activiteiten van het jongerenwerk 
zitten vooral in de sportieve sfeer voor de jongens: voor meisjes of meiden 
worden wat meer culturele activiteiten georganiseerd.  
Sleutelwoorden voor het jongerenwerk zijn dan ook ‘laagdrempelig’ en 
‘vraaggericht’. Voetbal, tafeltennis, thaiboksen, breakdance, hiphop, 
streetdance, muziek maken of bezig zijn met beats worden vaak genoemd als 
populaire activiteiten. Hierdoor schiet de aandacht voor kunst en cultuur er bij 
in. 
 
Het is voor jongerenwerkers moeilijk zich een goed beeld te vormen van de 
wensen en behoeften van jongeren in de wijken en wat deze nog meer willen 
als aanvulling op het kunst- en cultuuraanbod. 

                                                            

26 Buurthuizen en hangplekken, RJR, 2008, pagina 11 
27 Buurthuizen en hangplekken, RJR, 2008, pagina 12 
28 Jongerenwerk in Rotterdam, Gemeente Rotterdam, 2005, pagina 8 
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De gebrekkige kennis van kunst en cultuur zorgt er ook voor dat niet veel oog 
is voor potentieel talent onder jongeren. De jongerenwerkers zijn vaak al lang 
blij jongeren te bereiken met een activiteit. Daarbij geven zij aan beperkte 
middelen te hebben om de activiteiten uit te breiden. Daardoor zijn de 
projecten eenmalig of kunnen niet worden afgemaakt.  
Ook ontbreken vaak goede contacten met partijen die wel ervaring hebben 
met kunst en cultuur in de wijk, zoals de cultuurscouts, soms weet men niet 
eens van hun bestaan af.  
 
Opleiding jongerenwerkers 
Het aansturen tot het organiseren van culturele activiteiten zal wel degelijk 
vanuit het jongerenwerk moeten gebeuren: als er niets wordt aangeboden, 
gebeurt er ook niets. Echter de jongerenwerkers zijn hier onvoldoende voor 
opgeleid.  
In Rotterdam wil men met het welzijnswerk een kwaliteitsslag maken door de 
vaardigheden van nu werkzame en toekomstige jongerenwerkers te 
vergroten. Er wordt daarom intensief samen gewerkt tussen overheid, het 
werkveld en de opleidingen. Hieruit is de leerlijn Ideaal Jongerenwerk 
voortgekomen waarin de Rotterdamse mbo- en hbo-opleidingen inhoud 
geven aan het competentieprofiel dat wordt opgenomen in de 
deskundigheidsbevordering van de jongerenwerker. Dit traject heeft een 
sociaal-economische inslag, gericht op het zoeken naar wegen om jongeren 
aan het werk of op school te krijgen. De Rotterdamse methodiek voor het 
jongerenwerk, bedoeld om de Rotterdamse onderwijsinstellingen bouwstenen 
te geven voor het inrichten van onderwijs aan (toekomstige) jongerenwerkers, 
laat kunst en cultuur geheel buiten beschouwing.29

Het is jammer dat jongerenwerkers niet óók goed worden geschoold in het 
opzetten van kunst- en cultuurprojecten voor jongeren en de potentiële 
waarde van kunst en cultuur daarin.  
Essentieel is daarom de inbedding van kunst en cultuur in het onderwijs dat 
aan toekomstige jongerenwerkers wordt gegeven. Verschillende 
onderwijsinstituten leiden momenteel jongerenwerkers op, zowel op mbo- als 
hbo-niveau.  
Binnen de opleiding CMV aan de Hogeschool Rotterdam wordt de nodige 
verdieping gezocht in kunst en cultuur, op het gebied van sponsoring en 
subsidies, kunsteducatie en projectmatig werken met kunst en cultuur.  
Voor de specifieke opleiding tot jongerenwerker is nog veel terrein te winnen 
om kunst en cultuur op de kaart te krijgen.  
jongRRKC vindt dat moet worden ingezet op verbreding van kennis over het 
programmeren van kunst en cultuur in de opleiding tot jongerenwerker. De 
culturele infrastructuur van Rotterdam krijgt ook weinig aandacht.  
 
Buurthuizen en jongeren 
De aanwezigheid van jongerenwerkers in de buurt en op straat is van invloed 
op een veel bredere groep jongeren. Dit biedt kansen. De buurthuizen in 
Rotterdam zijn voor de leefwereld van veel jongeren belangrijke 
accommodaties.  
In vergelijking met de lcc’s zijn buurthuizen plekken waar jongeren wel 
‘gewoon’ naar toe gaan, ook als er niets te beleven valt. Het is vaak mogelijk 
tv te kijken, te tafelvoetballen of te chillen. De laagdrempeligheid gaat hand 
in hand met een bepaalde vrijblijvendheid: de buurthuizen zijn regelmatig op 
onaangekondigde tijdstippen dicht.  
De vrijblijvendheid die van de tamelijk traditionele buurthuizen uitgaat, heeft 
in sommige gevallen geleid tot vernielingen en vandalisme door jongeren. In 

                                                            

29 Het Rotterdamse Jongerenwerk, Adviesbureau van Montfoort, 2006, pagina 1 
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buurthuizen in verschillende deelgemeenten wordt daarom geëxperimenteerd 
met tourniquets en een pasjessysteem.  
 
Talent District 
De dienst SenR is in 2007 gestart met twee pilots onder de naam Talent District. 
In wijkgebouw Romeynshof in Ommoord en in ’t Klooster in Feijenoord worden 
leerwerktrajecten aangeboden aan studenten van verschillende hbo- en 
mbo-opleidingen. Deze zijn bedoeld om met bewoners zelf culturele en 
maatschappelijke activiteiten te reorganiseren vanuit de wijkaccommodaties. 
Het Talent District is bedoeld voor alle doelgroepen, niet speciaal jongeren, 
wel worden ook voor jongeren projecten georganiseerd.  
Deze projecten sluiten goed aan op de interesses van jongeren en soms wordt 
de link tussen sport en cultuur op een goede manier gelegd. In Ommoord is er 
een één-tegen-één voetbaltoernooi (onder de naam ‘pana vs. pana’) met 
een slotact (een freestyle-danser die trucs met de bal doet). Daarnaast werd 
in februari 2010 een politiek debat voor en door jongeren georganiseerd in de 
vorm van het ‘Lagerhuis’-concept. In het project ‘Girls in the City’ staat de 
leefwereld van meiden centraal. In ’t Klooster werd in het kader van dit 
project op een ongedwongen manier gepraat over bezigheden, 
vrijetijdsgedrag, uiterlijk en seks. De avond werd afgesloten met een optreden 
van GIO en een deejay. De pilot is in 2011 gestopt door het beëindigen van 
het Programma Sociaal.  
 
Talenthouse 
Stichting Welzijn Feijenoord (SWF) coördineert het jongerenwerk in Feijenoord 
en IJsselmonde onder andere via de Talenthouses Bivri en Lomba.  
Talenthouses zijn ruimtes waarin jongeren door een team jongerenwerkers 
worden gestimuleerd aan hun talenten te werken door middel van het zelf 
opzetten van projecten. Als jongeren een idee hebben, wordt dit idee 
uitgewerkt met de aanwezige (vaste) jongerenwerker en vervolgens 
voorgesteld aan de Talenthouse commissie die bestaat uit bewoners uit de 
buurt, winkeliers en politie. De jongerenwerkers begeleiden een goed gekeurd 
project tot aan de uitvoering. Deze methode lijkt jongeren ook daadwerkelijk 
te bewegen tot het organiseren van bepaalde activiteiten, volgens de 
jongerenwerkers omdat de eigen verantwoordelijkheid wordt aangesproken. 
 
De aanwezige faciliteiten en rol van de jongerenwerker in deze methode 
maakt het Talenthouse tot een potentieel succes. In Talenthouse Lomba is een 
opnamestudio, een danszaal voor breakdancers en ruimte voor een 
brassband om te repeteren. De jongerenwerkers werken daar met ongeveer 
80 jongens en 20 meiden en registreren de gebruikers van het pand door 
middel van pasjes. In gesprek met de jongerenwerkers werd aangestipt dat zij 
de jongeren in de buurt vooral vastigheid willen bieden door de 
openingstijden van het Talenthouse strak aan te houden. In sommige 
buurthuizen zijn de regels minder duidelijk waardoor dominante jongeren het 
buurthuis als het ware overnemen.  
De kracht van de methodiek in Talenthouse Lomba is het aanbieden van 
faciliteiten om kunst- en cultuurprojecten te organiseren, de ondersteunende 
rol van de jongerenwerker en strakke handhaving van de regels.  
 
Opbouwwerk  
Ook vanuit het opbouwwerk worden culturele activiteiten georganiseerd. Het 
opbouwwerk is erop gericht de sociale verhoudingen binnen de buurt ‘op te 
bouwen’. Vaak worden daarom ‘publieksvriendelijke’ activiteiten 
georganiseerd voor de hele buurt, voor allerlei doelgroepen en verschillende 
leeftijdsgroepen.  
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Diverse organisaties zijn in Rotterdam actief in het opbouwwerk. Zo is SONOR 
actief in het centrum, Rotterdam-Zuid, Prins Alexander en Rotterdam-Noord en 
Stichting DELPHI in Delfshaven.  
 
Samenwerking met andere partijen is in het opbouwwerk over het algemeen 
veel beter georganiseerd dan bij het jongerenwerk. De Kunstroute Noord is 
een goed voorbeeld van zo’n samenwerking tussen welzijnsstichting, 
kunstenaars en buurtbewoners. Ook worden enkele community art projecten 
van de Stichting DELPHI ondersteund door verschillende samenwerkende 
partijen, zoals de cultuurscouts, kunstenaars in de wijk en kunstinstellingen. Het 
zijn dit soort samenwerkingsvormen waar het jongerenwerk een voorbeeld aan 
kan nemen. 
 
De interesse van jongeren wekken is moeilijk, maar de aanpak van het 
Talenthouse lijkt goed te werken. De kwaliteit van de culturele activiteiten is 
echter erg afhankelijk van de kwaliteiten van de jongerenwerker of 
opbouwwerker en van de ondersteunende partijen.  
Het jongerenwerk ondersteunt laagdrempelige activiteiten om op deze 
manier moeilijk te bewegen jongeren te ‘activeren’. Vanwege de beperkte 
middelen en de beperkte scholing van de jongerenwerker worden de 
projecten niet altijd afgemaakt of zijn ze eenmalig. Vanuit het opbouwwerk is 
al meer aandacht voor het betrekken van andere professionele partijen om 
de eigen projecten of activiteiten uit te voeren en naar een hoger plan te 
tillen. Om kunst en cultuur meer in te bedden in de activiteiten van het 
jongerenwerk moet geïnvesteerd worden in de culturele competenties van de 
jongerenwerkers. Een opleidingstraject is al gestart, maar zou kunnen worden 
aangevuld met een stevige module ‘cultuur’. In de leerlijn specialisatie Ideaal 
Jongerenwerk zou organisatie en kunst en cultuur als specialisme moeten 
worden opgenomen. Elke jongerenwerker die van een hbo-of mbo-opleiding 
afkomt moet in staat zijn kunst en cultuurprojecten te organiseren voor en met 
jongeren. 
 
In de Talenthouses wordt hiermee een begin gemaakt en wordt 
laagdrempeligheid gekoppeld aan een bepaalde mate van professionaliteit 
in de uitvoering. Een locatie met goede faciliteiten biedt jongeren veel meer 
mogelijkheden; omdat het kán. De samenwerking met partijen uit de buurt 
staat echter nog in de kinderschoenen en zou uitgebouwd moeten worden.  
 
De activiteiten vanuit het Talent District leken te slagen in het aantrekken van 
verschillende doelgroepen en ook jongeren. Navraag bij de begeleiders leert 
dat men bekender is met werken met cultuur vanuit de gevolgde opleiding. 
Tot dusver zijn de activiteiten voor jongeren schaars, maar hier liggen wel 
degelijk kansen. De stagiairs die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van 
activiteiten zijn zelf jong, afkomstig van verschillende opleidingen en worden 
goed begeleid. 
 
Tot slot willen wij graag benadrukken dat het jongerenwerk er eigenlijk voor 
alle jongeren zou moeten zijn. Het jongerenwerk is op dit moment vooral 
gericht op jongeren met zichtbare en bekende problemen. Dit betekent dat 
jongeren zonder problemen in principe niet of aanzienlijk minder onder de 
aandacht komen van jongerenwerkers.  
Natuurlijk kan overlast een groot probleem zijn voor de buurt of wijk. De 
verschillende IWAPS rapporten laten dat ook zien. In bijna elke wijk in 
Rotterdam wordt overlast ondervonden van jeugd of jongeren.  
In deelgemeenten met maar weinig voorzieningen voor jongeren om aan 
(culturele) activiteiten deel te nemen is een ruimere blik vanuit het 
jongerenwerk vereist. Een voorbeeld is de deelgemeente Overschie waar 
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maar weinig cultureel leven is, geen lcc en er alleen veel aandacht lijkt te zijn 
voor sportfaciliteiten voor jongeren.  
 
 
6. Kunst en cultuur in het voortgezet onderwijs 
 
De groep jongeren die in dit advies besproken wordt spendeert een groot 
deel van zijn tijd aan het voortgezet onderwijs dat daardoor een belangrijke 
rol speelt in de mate waarin jongeren in contact komen met kunst en cultuur 
en hun talent kunnen ontwikkelen. Bovendien spelen scholen door de komst 
van de brede school steeds meer een rol in de wijk. 
 
De brede school 
Op een brede school staat de leerling centraal. De school zet in op 
maatschappelijke betrokkenheid, samenwerking en talentontwikkeling. 
Scholen breiden hun onderwijsaanbod en -uren uit met cultuur, sport, 
techniek, multimedia, educatie (huiswerkklas of schakelklas) en zorg. Het doel 
is de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te vergroten. Brede 
scholen komen vooral voor in het primair onderwijs, maar ook steeds vaker in 
het voortgezet onderwijs. Er zijn verschillende varianten van de brede school 
die van elkaar verschillen door het aantal binnen- of buitenschoolse uren en 
de mate van koppeling met andere scholen of instanties in de wijk.  
 
In Rotterdam zijn meer dan 50 van de 75 schoollocaties voor het voortgezet 
onderwijs brede scholen. Navraag bij enkele van die brede scholen levert op 
dat vooral het sportaanbod tot de basis behoort. Jongeren blijken ook na 
schooltijd goed gebruik te maken van de mogelijkheid deel te nemen aan 
sportieve activiteiten.  
De meeste brede scholen maken gebruik van het sportief en cultureel aanbod 
van de grote stedelijke diensten en instellingen als SenR, SKVR en de 
bibliotheek. Als belangrijkste speler in dit veld in Rotterdam biedt de SKVR 
verschillende programma’s en projecten aan vaak in samenwerking met 
andere culturele instellingen.  
 
De school is zelf verantwoordelijk voor het coördineren van het brede-
schoolprogramma. Het coördineren van de brede-schoolactiviteiten is voor 
docenten meestal een extra taak die ze vrijwillig uitvoeren. Hierdoor kan het 
zijn dat de coördinator weinig affiniteit met of kennis van cultuur heeft en ook 
weinig tijd om zich daarin te verdiepen. Hulp van buitenaf komt dan als 
geroepen.  
Het Rotterdamse onderwijsbeleid richt zich in de periode 2011 tot en met 2014 
op het verbeteren van onderwijsresultaten op het gebied van taal en rekenen 
met het Programma Beter Presteren. JongRRKC is van mening dat dit negatief 
werkt op de aandacht voor kunst en cultuur, gezien de huidige organisatie 
van culturele activiteiten op scholen.  
 
De combinatiefunctie 
De combinatiefunctionaris of de cultuurcoach slaat een brug tussen het 
onderwijs en de professionele cultuurwereld met een langdurig 
cursusprogramma. De cultuurcoach werkt namens een culturele instelling en 
stelt een professionele cursus samen voor een of meer scholen. Landelijk zijn er 
voor alle brede scholen voor het primair en voorgezet onderwijs 150 fte’s 
beschikbaar voor cultuur op een totaal van 1250 combinatiefuncties. In 
Rotterdam zijn 15 fte’s beschikbaar voor cultuur. Slechts 1 fte hiervan is voor 
het voortgezet onderwijs. Een cultuurcoach in dienst van het Ro Theater werkt 
samen met de Horeca Vakschool Rotterdam, het City College St. Franciscus, 
de OSG Nieuw-Zuid Hugo de Groot en de Lucia Petrus Mavo.  
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Concluderend kunnen we stellen dat de combinatiefunctie cultuur en de 
brede school kansen biedt voor jongeren om actief met kunst en cultuur bezig 
te zijn. De mogelijkheden daartoe zijn nu schoolafhankelijk, de school bepaalt 
zelf of er ruimte is voor kunst en cultuur. Met het Programma Beter Presteren 
dreigt er voor die zaken in de nabije toekomst steeds minder aandacht te zijn. 
Rotterdam zou moeten blijven investeren in een duurzame verbinding van de 
brede scholen met kunst en cultuur. 
 
 
7. Conclusies en aanbevelingen 
 
Conclusies 
 
1. Een wijkgericht cultuuraanbod voor jongeren kan worden verbeterd door 

nauwere samenwerking tussen verschillende cultuuraanbieders in de 
wijken. Het contact tussen bedrijfsleiders van lcc’s, culturele instellingen in 
de stad, cultuurscouts, jongerenpanels en jongerenwerkers kan veel beter 
en intensiever.  

 
2. De lcc’s lijden aan een imagoprobleem. Daardoor zijn ze veel minder 

geschikt om cultureel aanbod voor jongeren te faciliteren dan van 
degelijke centrale culturele accommodaties mag worden verwacht. Dit 
vanwege de onaantrekkelijkheid van de gebouwen en de verschillende 
doelgroepen die van het lcc gebruikmaken; andere gebruikers van het lcc 
zijn ook niet erg enthousiast over de aanwezigheid van jongeren.  

 
3. Het aanbod in de lcc’s wordt onvoldoende gecommuniceerd. Juist voor 

jongeren is een goede en effectieve jongerencommunicatie onmisbaar. 
De uniforme vormgeving die momenteel voor alle communicatie-uitingen 
van de lcc’s verplicht is, helpt daar niet bij.  

  
4. Het aandeel kunst en cultuur in de opleiding van jongerenwerkers is te 

beperkt. We zien dit terug in het veld door het geringe aantal culturele 
activiteiten dat wordt georganiseerd vanuit het jongerenwerk en de vaak 
afwezige affiniteit met kunst en cultuur. Dit terwijl jongeren wel degelijk te 
interesseren zijn voor culturele projecten, vooral als zij zelf de regie in 
handen krijgen en door de jongerenwerker ondersteund worden. De 
Talenthouse-methode biedt mogelijkheden omdat jongeren zélf iets 
kunnen ondernemen mits de jongerenwerkers goed zijn opgeleid en er 
voldoende faciliteiten zijn om culturele projecten uit te voeren.  

 
5. De mogelijkheden voor jongeren om op school kennis te nemen van kunst 

en cultuur zijn nu schoolafhankelijk, de school bepaalt zelf of er ruimte is 
voor kunst en cultuur. Met het Programma Beter Presteren dreigt daarvoor 
in de nabije toekomst steeds minder aandacht te zijn.  
 

6. jongRRKC vindt dat in alle deelgemeenten en wijken een focus op cultureel 
aanbod voor jongeren moet komen. Het centrum en de omgeving van 
Zuidplein hebben hierin een uitzonderingspositie; deze gebieden zijn 
verzamelplekken voor jongeren uit allerlei wijken.  
Op die plekken zouden jongeren kennis kunnen maken met kunst en 
cultuur. 
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Aanbevelingen 
 
Bevordering van cultuurparticipatie onder jongeren is een enorme uitdaging 
en noodzakelijk. Jongeren zijn voor veel ‘volwassen’ partijen een ongrijpbare 
en moeilijke doelgroep maar een die wel degelijk alle aandacht verdient: 
jongeren zijn immers de toekomst. jongRRKC denkt dat er op een aantal 
gebieden kansen liggen. 
  
1. Cultuuraanbod voor jongeren in de wijk moet gericht zijn op álle 

Rotterdamse jongeren. Sluit aan bij de behoeften van jongeren in de 
deelgemeenten. De jongerenpanels kunnen daarin een belangrijke functie 
vervullen.  
Het panel informeert de portefeuillehouder kunst en cultuur in de 
deelgemeente en overlegt rechtstreeks met de culturele instellingen of 
bedrijfsleider van lcc. De cultuurscout kan de verbindingen tussen 
verschillende cultuuraanbieders op lokaal niveau verbeteren. Het leggen 
van die verbindingen past naar ons idee in het takenpakket van de scouts. 
Wij vinden een structurele focus van de cultuurscout op het cultuuraanbod 
voor jongeren van groot belang.  

  
2. In een gezamenlijk overleg tussen jongerenwerkers, cultuurscouts, 

jongerenpanels en culturele instellingen of programmeurs, moet worden 
gezocht naar meer aantrekkelijke voorstellingen, tentoonstellingen, 
concerten, evenementen en mogelijkheden voor jongeren om zelf te 
organiseren op aansprekende plekken in de wijk of deelgemeenten. 
jongRRKC stelt daarom voor de culturele programmering voor jongeren 
goed te spreiden in de wijk, in lcc’s, maar vooral ook op plekken waar 
jongeren vaker komen of normaliter te vinden zijn.  

  
3. Het gedrag en de interesses van jongeren zouden specifieke 

aandachtspunten moeten zijn in het bereiken van deze doelgroep, vooral 
op lokaal niveau. Daarom pleit jongRRKC ervoor jongerenmarketing op 
wijkniveau te beschouwen als een serieus te nemen uitdaging: 
- geen saaie gemeentelijke vormgeving meer voor 

jongerencommunicatie. 
- wees spaarzaam met het gebruik van de termen kunst en cultuur, 

maar richt je in de communicatie op de inhoud, op het verhaal, wat 
valt er te winnen? ‘What’s in it for me?’ 

- laat jongeren zelf de marketing verzorgen.  
- intensiveer het gebruik van social media in de communicatie. 

Rotterdamse culturele instellingen maken steeds vaker gebruik van 
Hyves, Facebook en Twitter, partijen in de wijk of deelgemeente 
zouden gezamenlijk de communicatie van verschillende programma’s 
of projecten kunnen doen.  

- investeer in sleutelfiguren en ‘peers’. Succesvolle of bekende jongeren 
uit de eigen wijk of stad hebben een enorme invloed op jongeren. 
Activiteiten waarin dergelijke sleutelfiguren een rol spelen, spreken 
jongeren erg aan. 

 
4. Het jongerenwerk neemt in de wijk een cruciale plek in op het gebied van 

vrijetijdsbesteding voor veel jongeren. Dit kunnen probleemjongeren zijn, 
maar ook jongeren die weinig kansen hebben hun talent te ontwikkelen. 
Elke jongerenwerker die de opleiding succesvol afrondt moet in staat 
worden geacht diverse kunst- en cultuurprojecten op te zetten en te 
begeleiden, voor en met jongeren. In de opleiding tot jongerenwerker 
verdient kunst en cultuur daarom een veel prominentere plaats; het 
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reguliere vakkenpakket moet verstevigd worden met een uitgebreide 
module kunst en cultuur.  
Daarnaast verdient de Talenthouse-formule zorgvuldige monitoring.  

 
5. Op brede scholen behoort de kennismaking met cultuur en sport voor 

iedereen mogelijk te zijn, ook op scholen voor voortgezet onderwijs. Er zijn 
extra middelen nodig jongeren van 13 tot 18 jaar de kans te bieden in 
aanraking te komen met diverse vormen van kunst en cultuur.  

 
6. Met het Jongerenjaar nog vers in het geheugen, moet er volgens jongRRKC 

-naast intensivering van het wijkaanbod- aandacht blijven voor culturele 
programmering in het centrum en in de omgeving Zuidplein. Dit zijn dé 
ontmoetingsplekken voor jongeren uit allerlei deelgemeenten en wijken. 
De aanwijsbare centrale plekken voor jongeren in het centrum zijn het 
Schouwburgplein en de Lijnbaan. Hier kan worden bereikt dat kunst en 
cultuur voor veel jongeren zichtbaar worden. Voor de cultuurscout van het 
centrum en van Charlois ligt hier de uitdaging om in samenwerking met 
partners uit de buurt, de culturele instellingen en een 
jongerenaccommodatie jongeren te prikkelen deel te nemen aan 
culturele activiteiten.  
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