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Jongerenwerk locatie in Schalkwijk 

Geachte raadsleden, 

Met de afgelopen jaarwisseling is het gebouw van het jongerenwerk aan de Laan 
van Angers in de brand gestoken. Een ambtelijke werkgroep heeft gekeken naar 
altematieve mogelijkheden van vrije tijdsbegeleiding voor de doelgroep en heeft 
mij geadviseerd het locatieverbonden werk voorlopig onder te brengen in de 
voormalige Al Ikhlaasschool aan de Floris van Adrichemlaan. Er is ook gekeken 
naar mogelijkheden om zonder vaste locatie te werken. Echter, voor een goede 
uitvoering van het jongerenwerk in Schalkwijk is, gelet op onderstaande 
argumenten, een accommodatie in Schalkwijk voorlopig gewenst. De komende 
periode vindt, binnen het samenwerkingsverband Jeugd, onderzoek c.q. herijking 
van nut en noodzaak van het jongerenwerk in Haarlem in brede zin plaats. Half 
2015 is dit afgerond en volgt advies, ook over nut en noodzaak van de jongeren-
accommodaties in de stad. De besluiten worden betrokken in de Haarlemse vraag 
inzet jongerenwerk 2016 e.v.. 

De argumenten om in Schalkwijk voorlopig zowel met ambulant als 
locatieverbonden jongerenwerk door te gaan zijn de volgende. 

1. Ambulant jongerenwerk 
In Schalkwijk zijn relatief veel jongeren (12-18 jaar) die de weg naar een 
sportvereniging, scouting of andere vrije tijdsorganisatie niet gemakkelijk weten te 
vinden. Over een deel van hen zijn zorgen. Over hun gedrag, slechte 
privéomstandigheden zoals gebrek aan ruimte en het ontbreken van een goed 
pedagogisch klimaat. Juist deze groep biedt Doek altematieve vrije tijdsbegeleiding 
zoals activiteiten in de openbare ruimte (gymzaaltjes, sporthal enz). Deze jongeren 
wordt ook een luisterend oor en zo nodig geboden ondersteuning en/of begeleiding 
geboden. 
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2. Argumenten voor een vaste locatie in Schalkwijk 

a. Doelgroep vindt nog niet z 'n plek bij 'gewone vrije tijdsbesteding' 
ln Haarlem is de relatieve en absolute omvang van de doelgroep 
jongerenwerk in Schalkwijk het grootste. Het gaat hier vaak om jongeren 
uit gezinnen met laaggeschoolde ouders die over het algemeen weinig vrij 
te besteden budget hebben. Het is een kwetsbare groep waarvan een deel 
zwakbegaafd is, risicogedrag vertoont, thuis te maken heeft met een zwak 
pedagogisch klimaat, onvoldoende leefruimte in de eigen woning en vaker 
dan gemiddeld schooluitval heeft. 
Deze jongeren, veel jongens maar een groeiend aantal meisjes, vinden niet 
of zeer lastig aansluiting bij de 'gewone' vrijetijdsbesteding zoals een 
voetbalvereniging of scoutingclub. De aansluiting lukt beter bij een vaste 
laagdrempelige plek die naar hun smaak is ingericht en waar ze zich meer 
op hun plek (gemak) voelen. Jongeren kunnen elkaar hier onder begeleiding 
ontmoeten en er samen activiteiten (leren) ondernemen. Hier zijn 
professionals en vrijwilligers die in kunnen spelen op de wensen, behoeften 
en soms 'gebruiksaanwijzing' van de jongeren. 

b. Uitvoeringsorganisatie gebruikt locatie om jongeren aan zich te binden 
Een locatie vormt een belangrijk onderdeel in ons systeem van 
vroegsignalering. De verantwoordelijke uitvoerder, in dit geval Doek, heeft 
een vaste, herkenbare en laagdrempelige setting nodig om de jongeren aan 
zich te binden en er een goed pedagogisch klimaat te vestigen, te 
onderhouden en innovaties door te voeren, bijvoorbeeld op het gebied van 
activiteiten. Met een locatie voorhanden hebben straathoekwerkers en 
ambulante jongerenwerkers de kans jongeren daar naar toe door te 
verwijzen en ze daar op een ander moment weer tegen te komen. Dit is ook 
de plek waar gemakkelijker gesprekken kunnen worden gevoerd en 
ondersteuning en begeleiding wordt geboden. 

c. Jongerenlocatie is van toegevoegde waarde voor de politie 
De politie komt op straat in aanraking met jongeren en vindt het belangrijk 
om ze bij het aanspreken (bijvoorbeeld op overlastgevend gedrag) door te 
verwijzen naar een vaste locatie. Dit is een vast adres van waar wordt 
samengewerkt met de jongeren, hun jongerenwerkers en anderen, met het 
oog op hun ontwikkeling, de verstandhouding met overige wijkbewoners en 
de buurtveiligheid. 

d. Vindplaats voor diverse organisaties in de buurt 
Een vaste locatie fungeert als vindplaats voor een scala aan professionele en 
niet professionele organisaties en samenwerkingsverbanden. Denk aan 
informatie en voorlichting door organisaties op gebied van jeugd zoals: 
RMC, Brijder stichting, CJG, politie. Ook is het een plek die (organisaties 
van) buurtbewoners weten te vinden en wijkgerelateerde zaken kunnen 
bespreken op het gebied van leefbaarheid, wijkveiligheid en de omgang 
tussen jong en ouder in de buurt. 
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3. Eisen jongerencentrum Schalkwijk 
a. Er moet een frisse nieuwe start gemaakt kunnen worden, op het gebouw 

mag niet een stigma of negatieve geschiedenis rusten; 
b. De locatie moet gebruikt kunnen worden door verschillende 

j ongerengroepen; 
c. De locatie wordt gedeeld met andere doelgroepen, zodat jongeren leren om 

verantwoordelijkheid te dragen voor een goede relatie met andere 
gebruikers; 

d. Efficiënt gebruik van ruimte en middelen met het oog op duurzaamheid en 
kostenbeheersing. Kosten van accommodatie moeten binnen het hiervoor 
bestemde budget blijven; 

e. Er mag geen sprake zijn van vandalisme, brandstichting etc. aan de locatie 
vanuit de eigen gebruikers. 

4. Plaats van de locatie 
De vraag is of we het gebouw van het jongerenwerk Futurzz aan de Laan van 
Angers willen opknappen of naar een andere locatie gaan uitkijken. In beide 
situaties binnen het budget dat voor huisvesting voorhanden is. De Prisma/Futurzz 
locatie aan de Laan van Angers vinden wij niet geschikt. Op dit gebouw rust meer 
dan een decennium een negatief stempel. Het gebouw staat geïsoleerd van andere 
welzijnsvoorzieningen en wordt voornamelijk gebruikt voor het jongerenwerk. Het 
is lastig hier een multifunctioneel gebouw van te maken, waar ook andere 
doelgroepen hun plek kunnen vinden. Conclusie: herbouw van Futurzz is niet 
gewenst. Voorstel is om te verhuizen naar de locatie van het voormalig 
schoolgebouw Al Ikhlaas aan de Floris van Adrichemlaan. Het gebouw is geschikt 
voor multifunctioneel gebruik en ligt vlakbij wijkcentrum Ringvaart, beide 
voorzieningen kunnen elkaar versterken. 
Doek wil in dit gebouw twee ruimten voor het jongerenwerk gebruiken en de 
overige ruimten voor verhuur beschikbaar stellen, onder andere ten behoeve van 
zorggroepen. Hier is behoefte aan, de nabijliggende Ringvaart accommodatie is 
drukbezet en kan de vraag naar ruimte daar niet volledig honoreren. Voordeel van 
een gedeelde locatie is dat de jongeren leren verantwoordelijkheid te dragen voor 
een goede relatie met hun buren. 

5. Financieel 
In 2014 en 2015 wordt aan Doek jaarlijks € 572.154 = subsidie verleend voor het 
jongerenwerk in Haarlem. In Schalkwijk wordt hiervan circa € 235.000,= besteed. 
Hiervan wordt 2,7 fte ingezet, zowel aan ambulant als locatie verbonden werk. 
Voor Futurzz werd hiervan 25.000 euro aan huur betaald. 
De kosten van ontwikkeling en beheer van het jongerenwerk in de voormalige Al 
Ikhlaas school vindt plaats binnen de begroting van Doek, c.q. verloopt budgettair 
neutraal voor de gemeente Haarlem. 

Met vriendelijke gro 


