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Korte inleiding STAD: 

Mijn naam is Bart van Duin en ik ben oprichter van Stichting Talent And Dreams. Ik wil graag gebruik 

maken van deze gelegenheid om aandacht te vragen voor de jongeren van Haarlem. En dan met 

nadruk niet op problemen, problemen die al dan niet terecht worden gelieerd aan jongeren maar 

juist aan de kracht, energie en potentie van de jongeren van Haarlem. 

In 2007 heb ik samen met mijn collega Robin stichting STAD opgericht, een jongerenorganisatie die 

uitgaat van de kracht van jongeren. STAD stelt jongeren in staat om allerlei (jongereninitiatieven) te 

realiseren. Geen idee is te gek. Inmiddels zijn er meer dan 150 projecten gerealiseerd. Uiteenlopend 

van voetbaltoernooitjes tot een heuse African Influenced Fashion Show. 

En natuurlijk de meer bekendere initiatieven zoals stadsstrand de Oerkap, Parksessies en Triple 

ThreaT 

Werkwijze STAD: 
Stichting STAD is dé (jongeren)organisatie die haar doelgroep in haar kracht zet. Stichting STAD weet 

haar doelgroep te bereiken en vervolgens te empoweren. STAD stelt haar doelgroep in staat om zelf 

verantwoordelijkheid te nemen in de vormgeving van hun eigen leefomgeving. Dankzij de 

begeleiding en ondersteuning worden burgerinitiatieven gerealiseerd die bottum-up, vanuit de 

doelgroep worden gedragen.  

Dit is het succes van Stichting STAD, de doelgroep kent de behoeftes van de doelgroep waardoor zij 

succesvolle initiatieven realiseren. Initiatieven die veel meer bezoekers en deelnemers trekken dan 

top-down, vanuit organisaties (bedachte en) aangeboden initiatieven. STAD onderschrijft dan ook 

landelijke ontwikkelingen en geeft hier graag op lokaal niveau vorm aan. 

Doe democratie  

De kranten staan bol van termen als burgerparticipatie, doe-democratie. Het Sociaal Cultureel 
Planbureau (SCP) heeft het over de ‘participatie samenleving’ en zelfs de Koning heeft er een idee bij.  
 
De kracht van eigen burgerinitiatieven (we gaan er even voor het gemak vanuit dat jongeren ook 
burgers zijn) noopt tot nadenken over welke rol overheden daarin moeten spelen. Zij moet haar rol 
omvormen van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. De rol van de overheid is beperkt, maar zij kan wel 
voorwaarden scheppen en stimuleren. Juist het lokaal bestuur, omdat verreweg de meeste 
voorbeelden van maatschappelijk initiatief en sociaal ondernemerschap zich lokaal afspelen. 
 
In de informatienota: Herijking Visie Jongerenwerk (Reg. Nummer: 2015/200522) wordt het 

coalitieprogramma “Samen doen” vertaald naar het jongeren- en straathoekwerk 2016-2019 in de 

volgende uitgangspunten: 

1. jongeren wordt geleerd voor elkaar te zorgen, initiatief te nemen en een actieve bijdrage 

te leveren om hun leefomgeving mooier en beter te maken. 

2. De aanpak moet aansluiten bij de eigen kracht van de jongeren, het gezin en het sociale 

netwerk, niet alleen bij hun primaire vraag. Jongeren zijn ‘eigenaar’ van de aanpak. 



3. Het jongeren- en straathoekwerk stelt grenzen en communiceert maatschappelijke 

normen en waarden. 

4. Begeleiding van kwetsbare jongeren is noodzakelijk: zij zijn per definitie nog niet geheel 

zelfstandig en zelfredzaam.  

 
De kracht van eigen initiatieven krijgt in de verdere uitwerking van de Herijking visie Jongerenwerk 

totaal geen ruimte. Het vervolg van deze herijking vervalt in meer “ambulant jongeren- en 

straathoekwerk”; “aanpak schoolverzuimers en hun ouders”; en als laatste topic het versterken 

“integrale aanpak jeugdgroepen en overlastlocaties”. 

Deze keuzes spelen in op het sentiment en de beleving dat jongeren uitsluitend overlastgevend zijn. 

Veel problemen worden gelieerd aan jongeren, jongeren als veroorzakers van overlast. Jongeren 

worden nergens beschouwd als onderdeel van de oplossing voor problemen of overlast. 

Het vervolg van deze herijking gaat compleet voorbij aan de intenties jongeren te betrekken bij het 

coalitieprogramma (“Samen Doen”) en bijbehorende doelstellingen. En gaat vooral voorbij aan de 

visie over ‘een samenleving  waar bewoners voor elkaar zorgen en initiatieven ontwikkelen om de 

stad mooier en beter te maken’.  De belangrijke stakeholder voor deze herijking, namelijk de jongere, 

komt niet meer aan bod in de herijking.  

Coalitie akkoord  
De gemeente Haarlem heeft onlangs haar doelen als volgt geformuleerd: 

 Haarlemmers hebben regie over hun eigen oplossing; wat kunnen zij wél (eigen kracht) 

 Haarlemmers kunnen, al dan niet met hulp, zelfstandig blijven functioneren 
(zelfredzaamheid) 

 Haarlemmers doen mee vanuit de eigen mogelijkheden en vanuit  
 wederkerigheid (actief burgerschap) 
 
Deze doelstellingen zijn geformuleerd voor alle Haarlemmers. De meeste winst valt echter te behalen 

bij de doelgroep jongeren. Jongeren zijn sterk te beïnvloeden, zitten midden in persoonlijke 

(leer)ontwikkeling en beschikken over veel (creatief) talent. Juist het activeren van jonge inwoners is 

belangrijk voor de gemeente Haarlem, jongeren gaan nou eenmaal langer mee. Het is dus van 

cruciaal belang dat gemeente Haarlem investeert in haar jongere inwoners, de jeugd. 

In de gepresenteerde informatienota: Herijking Visie Jongerenwerk (Reg. Nummer: 2015/200522) 

ontbreekt het volledig aan ruimte voor jongeren om zelf onderdeel te zijn van de oplossing van 

bestaande problemen en wie is er beter in staat dan jongeren zelf om dit te doen? 

Conclusie 

STAD doet een oproep aan de commissie samenleving om zich sterk te maken voor jongeren die uit 

eigen beweging zelf initiatief nemen om de leefbaarheid in hun buurt, wijk of stad te verbeteren.  

Een oproep om de jongeren met eigen initiatief serieus te nemen als belangrijke stakeholder en 

partner in de stad Haarlem en meer specifiek het jongerenwerk, niet alleen als eenmalig initiatief 

maar als deskundigen op het gebied van behoeftes onder en van de jongeren. Niet alleen door het 

beschikbaar stellen van een innovatiebudget maar door de organisatie STAD, die op een duurzame 

wijze voorziet in de wens van jongeren om eigen initiatieven te realiseren, te ondersteunen.  

Nieuwe doelstellingen zoals geformuleerd in het coalitieakkoord Samen Doen vragen om nieuwe 

methodes. Deze biedt STAD. 


