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Inleiding. 
 
Voor u ligt de evaluatienota van het experimentproject Tieneropvang “Tien-inn” zoals dit in 
1999 gestart is. Tien-inn is één van de landelijk erkende en door het ministerie van VWS 
gefinancierde experimentprojecten voor tieneropvang. 
 
Deze nota is een vervolg op het in 2000 verschenen procesverslag over Tien-inn en het in 
januari aan het college  van Burgemeester en Wethouders gepresenteerde plan van aanpak. 
Dit plan van aanpak kende een zestal speerpunten met als doelstelling: 
 
“het enthousiasmeren en binnenhalen van de doelgroep jongeren (gebruikers) en hun ouders 
(afname contracten) om deze na een periodieke ervaring met tieneropvang als betalende klant 
te werven” 
 
In de nota zal inzicht gegeven worden hoe aan deze doelstelling en de reguliere 
projectdoelstellingen gewerkt is en wat hiervan de resultaten zijn. 
 
Tevens zal in de nota inzicht worden gegeven in het aantal bezoekers, de bezoekfrequentie, en 
de behoefte van gebruikers (tieners) en hun ouders m.b.t. het project. 
Buiten de praktijkervaringen en metingen in de praktijksituatie die we hieromtrent gedaan 
hebben is er een bescheiden kwantitatief onderzoek gehouden onder gebruikers en ouders dat 
statistisch is geanalyseerd en onderbouwd. Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen, 
hoe het zit met de bekendheid van het project, hoe gebruikers en ouders het project ervaren, of 
men een vaste plaats op het project zou willen hebben, of ouders hiervoor willen betalen en of 
naar mening van de beiden groepen het project gecontinueerd dient te worden. 
  
Om de nieuwe werksoort zo transparant mogelijk te maken aan de lezer geeft deze nota tevens 
inzicht in de methodiek c.q. het pedagogisch beleid en huisregels zoals gehanteerd binnen 
Tien-inn en de activiteiten en workshops die ontplooit zijn binnen het project. 
 
Daarenboven zal helder worden op welke wijze Tien-inn heeft samengewerkt met 
netwerkpartners zoals onder andere de Brede Welzijns Instelling (BWI), het Fioretti College 
in Sint-Oedenrode en de Gemeente. Ook zal er in de nota aandacht zijn voor de 
samenwerking met het Instituut Pieter Brueghel en andere partners en contacten zoals 
bijvoorbeeld collega tieneropvangprojecten en het buurtwerk Eindhoven. 
 
De nota richt zich op de periode januari tot en met juni 2001 en zal eindigen met een aantal 
beleidsadviezen m.b.t. de toekomst van het project. De nota zal zich niet richten op de 
financiële stand van zaken van het project. Deze evaluatie zal op basis van de jaarrekeningen 
van  stichting KIEM  dienen plaats te vinden. 
 
Het is de uitdrukkelijke bedoeling deze nota als evaluatie-instrument in te zetten binnen de 
gemeentelijke beleidsevaluatie over de toekomst en voortgang van Tien-inn zoals deze na de 
zomervakantie zal plaatsvinden. 
 
Rest ons de lezer veel plezier en inzicht te wensen bij het doornemen van de nota. 
 
Marcel Strolenberg                        Wilma Verhagen 
Regiomanager KIEM                        Tienerwerker 
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1. Legitimering van de doelstellingen en doelgroepbepaling van  Tien-inn Tieneropvang. 
 
 
Het experiment project tieneropvang in de gemeente Sint-Oedenrode kent de volgende 
legitimering voor participatie van de gemeentelijke overheid, zoals opgenomen in de 
beleidsnota “Tieneropvang”, op basis waarvan de subsidie door de rijksoverheid aan het 
project is toegekend. 
 
Als redenen voor participatie van de gemeente in tieneropvang valt te noemen: 
 
1e om te stimuleren dat zorgtaken voor kinderen en betaalde arbeid door inwoners 
 gecombineerd kunnen worden; 
2e om te voorkomen dat jongeren op straat gaan rondhangen of zich terugtrekken en/of in  

sociaal isolement geraken; 
3e om in het kader van gericht preventief jeugdbeleid een bijdrage te leveren aan de ont- 
 wikkeling  van sociale vaardigheden en de sociale integratie van kinderen; 
4e om in het kader van lokaal educatiebeleid een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling 

en (school)prestaties van kinderen (tieners); 
5e om in het kader van het lokale sportbeleid jongeren te stimuleren sportieve  
 activiteiten te (blijven) ontplooien.  
 
Kijkend naar de verschillende invalshoeken van waaruit de noodzaak voor tieneropvang  
wordt onderkend,  kunnen zes doelstellingen voor tieneropvang worden onderscheiden. 
 
1e opvang 
 het bieden van een tweede thuis, een plek waar zij hun verhaal kwijt kunnen. 
2e ondersteuning 
 er wordt ondersteuning geboden bij de ontwikkeling van de eigen identiteit. 
3e netwerkontwikkeling 
 jongeren hebben een belangrijk persoon om zich heen die hen kan steunen 
 en wegwijs kan maken bijv. op het gebied van uitbreiding van hun netwerk,  
 wat noodzakelijk is om vragen waar ze mee zitten op te lossen (bijv. hoe kom ik aan  

een baan, aan een studiebeurs e.d.) 
4e verrijking 
 het uitbreiden van de sociale omgeving door ontmoeting met leeftijdsgenoten, 
 door contacten met vertrouwde volwassenen en het aanbieden van zinvolle vrije- 

tijdsbesteding. 
5e educatie 
 het leren van vaardigheden, (bijv. muziek)  het verwerven van kennis (bijv. pc- 

gebruik en hulp bieden bij huiswerk). 
6e signalering 
 de opvang heeft een signaalfunctie als eventuele problemen  zich aandienen 
7e preventie 
 het voorkomen van problemen zoals falen op school, zwerven op straat e.d. 
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Vertrekkende vanuit deze uitgangspunten beoogt Tieneropvang het volgende te bieden: 
. een ontmoetingsplaats;  
. een veilige plaats; 
. betrokken volwassenen; 
. vrijetijdsbesteding; 
. huiswerkbegeleiding. 
 
Uit onderzoek blijkt dat jongeren boven de twaalf jaar als belangrijkste vrijetijds-activiteiten 
hebben: televisie kijken en muziek luisteren, sociale  contacten  met elkaar, uitgaan, lezen, 
hobby’s beoefenen en sport bedrijven ( zie o.a. Bakker, Ter Bogt en De Waal: Opgroeien in 
Nederland, NIZW, 1993).   
 
Wat betreft de keuze voor doelgroepen is de tieneropvang zoals nu is opgezet in de gemeente  
Sint-Oedenrode bedoeld voor verschillende doelgroepen, te weten: 
 
1. tieners waarvan de ouder(s)/verzorger(s) werken of studeren dan wel anderszins 

niet het benodigde toezicht kunnen verlenen; 
2. tieners uit zgn. één-ouder gezinnen 
3. tieners die dreigen te ontsporen 
4. tieners die uit geen van deze bovenstaande categorieën komen maar een kwalitatief 

goede en vertrouwde plek zoeken om de tijd tussen het van school gaan en het weer 
thuis komen te bezoeken om met leeftijdsgenoten te verkeren en/of activiteiten te 
ontplooien.  

 
 
Tieneropvang zal zich op basis van  uitvoering kunnen legitimeren als voldaan wordt aan de 
hierboven weergegeven doelstellingen. Dit wil zeggen legitimatie van het project vindt plaats 
als de weergegeven doelstellingen binnen het project succesvol worden uitgewerkt. Daarnaast 
zal de Tien-inn zich legitimeren als een of meer van bovenstaande doelgroepen het project 
frequent c.q met een zekere regelmaat bezoeken. Later in de nota zal op basis van 
bovenomschreven doelstellingen en inzicht in bezoekersaantallen en onderzoek onder de 
doelgroepen  worden geëvalueerd of Tien-inn zich kan legitimeren. In het verlengde hiervan 
zal duidelijk worden of participatie van de gemeente in het project derhalve legitiem is 
geweest en zal blijven. 
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2. Inhoudelijke uitvoering van het  plan van aanpak Tien-inn tieneropvang. 
 
In januari 2001 is er aan het college van B&W in de gemeente een plan van aanpak 
gepresenteerd met als doel: “het enthousiasmeren en binnenhalen van de doelgroep jongeren 
(gebruikers) en hun ouders (afname contracten) om deze na een periodieke ervaring met 
tieneropvang als betalende klant te werven” 
 
Dit omdat uit de eerder in 2000 gepresenteerde procesevaluatie bleek dat jongeren de weg 
naar de Tien-inn moeilijk konden vinden en het feit dat er geen betaalde opvangplaatsen 
gerealiseerd werden. 
 
Het plan van aanpak kende zes speerpunten die op een aantal terreinen zeer succesvol zijn 
gebleken. In de volgende paragrafen wordt inzicht gegeven in de  resultaten van de 
inhoudelijke uitvoering van het plan van aanpak. 
 
2.1 Verruiming openstelling en verlaging van drempel van Tien-inn. 
 
In 2001 is de openingstijd van Tien-inn na eerder te zijn ingekort weer conform de 
projectaanvraag gehanteerd. Dit betekent dat de Tien-inn iedere schooldag tussen 14.00 en 
19.00 uur geopend was. In de praktijk betekende dit dat de Tien-inn iedere dag tussen 15.00 
en 18.15 uur jongeren binnen had. Dit zowel in schoolweken als vakantieweken. 
Uitzonderingen op de openstelling waren enkele feest, studie en beleidsdagen waarop de 
Tien-inn dicht was. Verder is op basis van het plan van aanpak de drempel voor binnenkomst 
voor jongeren verlaagd. Zonder kosten hebben jongeren voor een proefperiode van gemiddeld 
vier maanden gratis gebruik kunnen maken van de aanwezige voorzieningen binnen Tien-inn  
zoals; Computer met internet, Audiovisuele apparatuur, Huiswerkruimte met begeleiding, de 
huiskamer, het gebruik van sporthal De Streepen, aanwezig spel en vermaak materiaal en het 
nuttigen van limonade, thee en een koekje. Daarenboven kon er gratis worden deelgenomen 
aan speciaal gearrangeerde workshops en activiteiten. 
  
Hieronder wordt gevisualiseerd wat bezoekers van de Tien-inn in de huiskamerruimte het 
liefst plegen te doen. Deze gegevens zijn gecombineerd met het aantal deelnemers aan 
workshops: 
 
 
 
 
 
 
 
Activiteit: Aantal bezoeken: 
In de sporthal bezig zijn 716 
Niets doen 663 
Met de Nintendo spelen 522 
Chatten 487 
Workshops 113 
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Figuur 1: Aantal bezoekers afgezet tegen activiteiten. 
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Om zicht te krijgen op de bezoekers en dit transparant te maken naar samenwerkingspartners 
en overheden, zijn de bezoekers die dagelijks binnen Tien-inn waren over de periode van 
januari t/m juni geregistreerd.  
 
Wat de nieuwe opzet van het project onder andere betekend heeft voor het bezoekersaantal 
kan de lezer in de nu volgende figuren uitgewerkt zien. 
 
2.1.1 Aantal bezoekers van Tien-inn Tieneropvang Sint-Oedenrode. 
 
In totaal zijn er in de periode  1 januari tot 1 juli 2001 1119 bezoekende tieners geweest. 
Tien-inn werd 483 keer door een jongen en 636 keer door een meisje bezocht. In een 
staafdiagram wordt dit nader gevisualiseerd:  
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Figuur 2: Totaal aantal bezoeken januari t/m juni 2001 naar sekse. 
 
 
Het  totaal aantal bezoeken uitgesplitst per maand geeft het volgende beeld: 
 
 
Maand Aantal 
Januari 32 
Februari 32 
Maart 418 
April 296 
Mei 157 
Juni 184 
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Figuur3: Aantal bezoeken door tieners uitgezet in de tijd. 

 
 
Te zien is dat het in de schoolvakanties qua bezoekers wat rustiger is op de Tien-inn. Dit heeft 
te maken met het op vakantie gaan van verschillende tieners. In juni zijn er veel tieners met 
hun school op schoolkamp geweest, deze tieners waren dan ook afwezig bij Tien-inn. 
Desondanks kende de maand juni een hoog bezoekersaantal. 
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Omdat het aantal bezoekers c.q. contacten niet het aantal vaste tieners meet is ook dit 
gegeven geregistreerd. In totaal gaat het om 138 verschillende tieners die een of meerdere 
keren bij de Tien-inn zijn geweest. Hiervan is de verdeling naar sekse 62 jongens en 76 
meisjes. Als we dit cijfer afzetten tegen de demografische gegevens van Sint-Oedenrode 
betekent dit dat ongeveer 14% van de tieners in Sint-Oedenrode in de afgelopen zes maanden 
vaste bezoekers van het project waren.  
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Figuur 4: Totaal vaste bezoekers Tien-inn naar sekse periode januari t/m juni 2001. 
 
 
2.2 Een ruim aanbod van Tien-inn workshops en activiteiten o.a. binnen het  
      lesprogramma van het Fioretti College. 
 
Om de bekendheid met en de activiteiten van Tien-inn te vergroten en te verbeteren, door de 
tieners hier bewust bij te betrekken, is de Tien-inn binnen een samenwerkingsproject met het 
Fioretti College van start gegaan met het organiseren van workshops als onderdeel van het 
lesprogramma van het Fioretti College.  
 
Zo zijn er binnen de lessen techniek, beeldende vorming, verzorging en lichamelijke 
opvoeding door de Tien-inn de volgende workshops geïnitieerd: 
 
Workshops door Tien-inn verzorgt binnen het lesprogramma van het Fioretti College: 
 
Vak Workshop Data Samenwerkings 

organisatie 
Techniek schildersezels maken 8 december 2000  
Beeldende vorming Graffiti 11 en 13 december 

2000 
 

Verzorging Kapper 12 januari 2001 Kappersschool 
Wetten  

Lichamelijke 
opvoeding 

Tai-bo 15 januari 2001 Sportschool van Dijk 

 
Als in de matrix niets is ingevuld bij de kolom “samenwerkings-organisatie” dan is deze 
workshop geheel alleen verzorgd  door de Tien-inn medewerker en docenten van Fioretti 
College. 
 
(Zoals u ziet starten de workshops op het Fioretti College reeds in december 2000, dit omdat 
alle workshops een samenhangend geheel vormen. Derhalve is ervoor gekozen ook de maand 
december op te nemen in de matrix alhoewel deze buiten de evaluatieperiode valt). 
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In totaal hebben 118 tieners van de klassen 1 t/m 3 van het Fioretti College deelgenomen aan 
de workshops. 
 
Verder zou het feit dat Tien-inn “lessen” verzorgde aan het Fioretti College indirect moeten 
bijdragen aan “zichtbaarheid” van het project naar buiten toe. Ouders en andere 
netwerkpersonen van jongeren horen immers dat Tien-inn zich actief naar buiten manifesteert. 
 
Zoals aangegeven heeft Tien-inn gratis toegankelijke workshops en activiteiten ontplooit met 
als doel de inhoud van Tien-inn te verrijken en nog aantrekkelijker te maken. Nevendoel was 
om met samenwerkingspartners op te trekken en zich actief bezig te houden op het gebied van 
educatie, kunstzinnige bewustwording, muziek en sport. 
 
Dit betekent dat er uitgebreid met jongeren gesproken is over wat voor workshops zij graag 
wilden doen. De Tien-inn heeft vervolgens met of zonder samenwerkingspartners de volgende 
workshops gepresenteerd in aanvulling op de workshops die binnen het lesprogramma van het 
Fioretti-College zijn vormgegeven: 
 
Workshop Data Samenwerkings-partner  
T-shirts bedrukken 11 januari 2001 Instituut Pieter Breughel 
Theater 16 en 23 januari 2001 Instituut Pieter Breughel 
Affiches maken 1 en 8 februari 2001 Instituut Pieter Breughel 
Carnavalsgrime 15 en 22 februari 2001 Instituut Pieter Breughel 
Cd-hoesjes ontwerpen 2 en 9 maart 2001  
Koken 16 en 30 maart 2001   
Computer en keyboard 
(muziek maken met 
computer) 

6 en 13 april 2001  

Graffiti schilderij maken 27 april 2001 Buurtwerk Eindhoven 
Kranten pagina ontwerpen 7 en 11 mei 2001  
Film kijken 1 juni 2001  
Drum / slagwerk workshop 12 juni 2001 Eindhoven Musical 

Instruments 
Fantasie poppen maken 22 en 29 juni 2001  
 
Als hierboven niets is ingevuld bij de kolom “samenwerkings-partner” dan is deze workshop 
geheel  verzorgd door de Tien-inn medewerker. 
 
Workshops die Tien-inn samen met het jongerenwerk van de BWI heeft georganiseerd 
zijn: Theater op 4 mei i.s.m. het Pieter Breughel Instituut en CD-Rack maken in 
kringloopwinkel “d’n Einder” ‘onderdeel van de BWI in juni. 
 
Alle workshops zijn op een aantrekkelijke wijze middels flyers en posters gepresenteerd aan 
jongeren en werkten op basis van inschrijving. Voorbeelden van het PR materiaal voor 
workshops vindt u in de bijlage bij deze nota. 
 
Om inzicht te geven in het totaal aantal jongeren dat deelnam aan workshops verwijzen wij u 
graag terug naar figuur 1. 
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2.3 Een ‘outreaching’ benadering van de doelgroepen. 
 
 
Om klanten te werven c.q. jongeren binnen te krijgen heeft de tienerwerker van Tien-inn 
volgens de methode van het “outreachend” werken jongeren bezocht op de eigen vindplaats. 
Zo is de tienerwerker, als onderdeel van de samenwerking met de afdeling jongerenwerk van 
de BWI, met de BWI jongerenwerkers mee geweest om jongeren op de eigen vindplaatsen te 
ontmoeten. Tijdens deze ontmoetingen is er met jongeren gesproken over te ontwikkelen 
activiteiten  en workshops binnen de Tien-inn. Tegelijkertijd is er een eerste contact gelegd in 
de toeleiding naar de Tien-inn, en is er buiten de vaste plek van Tien-inn met jongeren 
gewerkt. Voorbeelden hiervan zijn het bezoeken van en meerijden met de JIP-bus, het bezoek 
aan de tienerdisco in Nijnsel en het samen met de BWI initiëren van activiteiten voor tieners.  
 
Zoals eerder aangegeven is de Tien-inn “outreachend” aanwezig geweest binnen het 
lesprogramma van het Fioretti College en was de Tien-inn tienerwerker regelmatig te vinden 
op het schoolterrein van het Fioretti College om met jongeren te spreken over nieuw te 
ontwikkelen workshops, activiteiten en het bewustmaken van het Tien-inn aanbod aan de 
doelgroep. 
 
Ook het bezoeken van en deelnemen aan (jongeren)manifestaties is een onderdeel van deze 
benadering geweest.  
 
Hiernaast heeft de tienerwerker van Tien-inn in samenwerking met het lokaal primair 
onderwijs voorlichting gegeven op alle groepen 8 van de basisscholen om kinderen te 
enthousiasmeren voor Tien-inn en ook bij ouders aandacht te vragen bij het project middels 
een mailing via de kinderen. 
 
Wat er verder gedaan is om de doelgroep ouders/ volwassenen te benaderen is het aanwezig 
zijn bij de open dag en een ouderbijeenkomst op het Fioretti-College in januari 2001 en een 
thema-avond omtrent het thema drugs. Ook het aanwezig zijn bij manifestaties en het 
bemensen van een stand in het gemeentehuis bij een bijeenkomst voor nieuwe inwoners in 
Sint-Oedenrode waren “outreachende” activiteiten. 
 
Verder heeft de Tien-inn op basis van de verkregen adresgegevens van tieners zelf drie 
ouderavonden georganiseerd waar 138 ouders persoonlijk voor zijn genodigd. Helaas zijn op 
deze avond slechts 6 ouders geweest die nader hebben kennis gemaakt met de Tien-inn en de 
tienerwerker. Deze ouders gaven helder aan Tien-inn een waardevolle voorziening te vinden. 
Op de vraag aan deze en andere benaderde ouders om een contract met vaste uurafname van  
FL 7,25 per uur af te nemen gaven alle benaderde ouders aan niet of slechts een “symbolisch” 
bedrag voor de voorziening te willen betalen.Wat betreft de belangstelling en mening van 
ouders voor het project en de bereidheid van ouders om in de kosten bij te dragen wordt later 
binnen de nota teruggekomen. 
 
Tenslotte is de Tien-inn ook “outreachend” geweest richting de lokale ambtenaren en 
bestuurders. Zij zijn in een persoonlijke brief genodigd om het project tijdens openingstijden 
te bezoeken om zich nader te laten informeren, met tieners in contact te treden en sfeer te 
proeven. Vanuit de wethouder, de gemeenteraad en op ambtelijk niveau is hiervan gebruik 
gemaakt. 
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2.4 Nieuwe vormen van samenwerking met het jongerenwerk. 
 
Samen met het jongerenwerk is er in de afgelopen periode een nieuwe vorm van 
samenwerking ontstaan die zich op werker niveau vertaalt in het samen optrekken richting 
jongeren zoals omschreven in de vorige twee paragrafen. Verder hebben de tienerwerkers 
verbonden aan het jongerenwerk van het BWI en de Tien-inn gekeken vanuit welk 
methodisch kader zij werken en professioneel handelen. Hierin zijn visie en uitgangspunten 
binnen de afzonderlijke werksoorten onder de loep genomen en ervaringen uitgewisseld. 
Aangegeven is dat bij voortgang van het project verder gereflecteerd dient te worden hoe er 
tot een verdere uitwisseling van ervaringen binnen de methodische samenwerking kan worden 
gekomen. Het vanuit twee werksoorten met een eigen taak, doel en verantwoordelijkheid 
werken met een  zelfde leeftijdsgroep biedt verrijking en nieuwe uitdagingen op methodisch 
inhoudelijk maar zeker ook op samenwerkingsvlak. Binnen het werkplan van de BWI en het 
projectplan van de Tien-inn zijn momenten en samenhangen te vinden die heel goed op elkaar 
aansluiten. Deze gegevenheden nodigen derhalve voor zowel de Tien-inn als BWI uit tot 
verdieping en intensivering van de samenwerking. Buiten dit kan een samenwerking als deze 
als vernieuwend worden beschouwd binnen het veld van welzijn en dienstverlening. 
 
2.5 PR en publiciteit. 
 
Tien-inn heeft in de afgelopen periode onverminderd aandacht gevraagd voor haar 
voorziening middels het aanwezige en nieuw ontwikkelde PR materiaal (folders, boomerang 
kaarten, brieven en mailings, flyers en posters over workshops e.d.). 
 
Tevens is er via persberichten in de lokale pers aandacht gevraagd voor het project en haar 
workshops. Ook is er in de “Infio-krant” van het Fioretti College in maart een artikel 
verschenen over de Tien-inn. Aan samenwerkingspartners en jongeren is frequent 
informatiemateriaal verstrekt. 
 
Daarenboven is er via de nieuwe media aandacht gevraagd voor Tien-inn. Een eigen website 
is sinds februari in de lucht waarop de Tien-inn, de bezoekers hiervan en de inhoud van 
activiteiten en workshops gepresenteerd worden. Ook kent de Tien-inn een eigen e-mail 
adres. De site van de Tien-inn is te bezoeken op www.tien-inn.tmfweb.nl het e-mailadres  van 
Tien-inn is; tien-inn@tien-inn.tmfweb.nl.  
Ook de website mag een bescheiden succes genoemd worden, hieronder worden de bezoekers 
aantallen weergegeven sinds het operationeel zijn van de site: 
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Figuur 5: Het aantal bezoeken aan de Tien-inn website. 
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3. Netwerksamenwerking en internationaal contact binnen Tien-inn. 
 
Zoals de lezer heeft opgemerkt  heeft de Tien-inn de afgelopen maanden nauw samengewerkt 
binnen een mede door Tien-inn opgebouwd netwerk. 
 
Om de lezer kort nogmaals inzicht te geven in de samenwerkingspartners en dit netwerk 
zullen wij nogmaals kort opsommen welke partners in het afgelopen half jaar met ons hebben 
samengewerkt om ieder vanuit een eigen verantwoordelijk en positie invulling te geven aan 
gezamenlijk geïnitieerde activiteiten, acties en workshops. 
 
Het samenwerkingsnetwerk omvat: 
 

• Gemeente Sint-Oedenrode (beleidsadvisering) 
• BWI, afdeling jeugd en jongerenwerk en Den Einder (workshops en samenwerking) 
• Fioretti College, afdeling Sint-Oedenrode (workshops, PR, en samenwerking) 
• BSJ (Brabants Steunpunt Jeugdwelzijn), (beleidsadvies, studie en themadagen) 
• NIZW (Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn), (beleidsadvies, studie en 

themadagen) 
• Pieter Breughel Instituut, (workshops op het gebied van Kunst en Cultuur) 
• Buurtwerk Eindhoven, (professionele uitwisseling en workshops) 
• Lokaal Primair Onderwijs, (PR en presentatie project op scholen) 
• Plaatselijke- en ondernemingen uit de regio zoals de Rooise Salon, Kringloopwinkel 

“d’n Einder”,  Formido bouwmarkt, kappersschool Wetten, Sportschool van Dijk en 
Eindhoven Musical Instruments voor het realiseren van workshops op het gebied van 
techniek, muziek, verzorging en sport.  

• Samenwerkingscontacten met twee andere tienerprojecten, n.l. Bbase (Boxmeer) en 
Bizzi (Schijndel), ook zijn er tijdens de studiedagen van het NIZW met diverse 
tieneropvang-projecten contacten onderhouden en inhoudelijke zaken bestudeerd. 

 
Binnen het samenwerkingstraject kwam er het verzoek van het Fioretti College om in het 
kader van hun internationale relaties met de Karl-Amberg Schule uit Duitsland een middag te 
organiseren voor 20 Duitse en 20 Nederlandse tieners. In totaal is er op 30 maart 2001 in het 
kader van deze internationale uitwisseling een Tien-inn middag geweest waaraan in totaal 70 
tieners deelnamen. Met deze middag heeft Tien-inn  zichzelf en de werksoort tieneropvang 
internationaal weten te profileren aan duitse tieners en hun docenten. Het programma van 
deze dag bestond uit sport, Henna tatoeages maken en verpozen in de Tien-inn huiskamer. 
Door alle partijen werd deze dag als zeer geslaagd ervaren. 
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4. Werkmethode en huisregels binnen Tien-inn. 
 
Binnen Tien-inn is een ervaren tienerwerkster verantwoordelijk voor het methodisch handelen 
en het praktisch reilen en zeilen op de tieneropvang groep. 
 
Buiten de professionele kennis en handvatten die de tienerwerkster reeds bezit wordt haar 
handelen ondersteund door een professionele interactie met de doelgroep binnen de kaders 
van een in dit jaar geoperationaliseerd pedagogisch beleid. Dit beleid dient leidend en 
ondersteunend te zijn in het pedagogisch handelen van de tienerwerkster in relatie tot de 
groep tieners. 
 
Het beleid is derhalve opgesteld als een “praktisch werkdocument” waarin pedagogische 
uitgangspunten, motieven, methoden en technieken in kaders zijn vastgelegd. Dit betekent dat 
binnen deze kaders en aan de hand van praktijkervaring in combinatie met professionele 
uitwisseling met tieneropvang werkers in het veld dit werkdocument regelmatig wordt 
geëvalueerd en bijgesteld.  
 
Daarnaast zijn er vaste huisregels vastgelegd die als leidraad dienen voor de bezoekers. 
 
Middels tienervergaderingen bespreken de tieners onderling de gang van zaken op de Tien-
inn en maken de tieners onderling afspraken en stellen ze hun eigen gedragscode vast dit alles 
binnen de grenzen van het pedagogisch beleid en het huisreglement. De tienerwerker 
begeleidt dit proces. In de bijlagen vind u het meest recente werkdocument “pedagogisch 
beleid”, het huisreglement en door tieners uitgewerkte geanonimiseerde notulen van een door 
tieners zelf gehouden tienervergadering. 
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5. Onderzoek en onderzoeksopzet uitgevoerd door Tien-inn. 
 
5.1 Onderzoeksopzet. 
 
Zoals aangegeven in de inleiding heeft de Tien-inn een bescheiden eigen kwantitatief 
onderzoek afgenomen onder de tieners en hun ouders. Doel van het onderzoek was om inzicht 
te krijgen, hoe het zit met de bekendheid van het project, hoe gebruikers en ouders het project 
ervaren, of men een vaste plaats op het project zou willen hebben, of ouders hiervoor willen 
betalen en of naar mening van de beiden groepen het project gecontinueerd dient te worden. 
 
Als onderzoeks instrument is door ons een enquête voor tieners en ouders ontwikkeld die is 
uitgezet onder beide doelgroepen. De enquête is anoniem afgenomen en werkt met  vragen die 
via meerkeuze opties konden worden beantwoord. In de bijlage kan de lezer de enquêtes en 
aanbiedingsbrieven met garantie voor anonimiteit terugvinden. 
 
Om een representatieve onderzoeksgroep te vinden is gekozen voor het uitzetten van enquête 
via het Fioretti-College. Vanuit deze school en enkele tieners daarbuiten zijn door ons 138 
tieners en even zoveel ouders benadert voor het invullen van de enquête die in een gesloten 
retourenvelop kon worden geretourneerd c.q. ingeleverd echter niet rechtstreeks aan de Tien-
inn.  Dit alles is gedaan om de betrouwbaarheid van de meting binnen het onderzoek te 
garanderen. 
 
De verwerking en toets van de enquête is middels het statistisch analyse programma SPSS 
versie 9.0 gedaan om tot relevante en betrouwbare onderzoeksinformatie te komen. 
Gezien de aard en omvang van het onderzoek is gekozen analyse te doen op basis van 
frequentie en kruistabellen. De gebruikte vragen in de enquête zijn nog door een externe 
onderzoeker bekeken op hun duidelijkheid om er zeker van te zijn dat we “weten wat we 
meten”.  
 
5.2 Onderzoeksgegevens. 
 
5.2.1 Onderzoek onder tieners. 
 
Uit de analyse van het onderzoek onder de tieners komt het volgende naar voren: 
 

  

meisje

jongen

De enquête is uitgezet onder 138 tieners, 121 respondenten (N=121) leverden hun formulier 
in wat een onderzoeksrespons oplevert van 87,68%. 121 jongeren in de leeftijd van 12 t/m 16 
jaar is 11,5 % van alle jongeren in deze leeftijdsrange in Sint-Oedenrode.  
 
Onderstaande diagram geeft inzicht in de verhouding naar sekse bij de respondenten Missing 
 
 
 
 Figuur 6: Verhouding  jongen/meisje onder
respondenten. 
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het volgende onderzoeksresultaat. 

Ook hebben we de leeftijd van de respondenten in kaart gebracht om te zien hoe de 
leeftijdsspreiding was onder de respondenten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 7: Leeftijdsspreiding onder respondenten. 
 
Zoals de lezer ziet is de grootste groep respondenten 13 en 14 jarigen, de ervaring op Tien-inn 
leert dat het grootst aantal vaste bezoekers van Tien-inn rond de 13 jaar is. Dit gegeven maakt 
de onderzoeksgegevens voor de medewerker van Tien-inn extra interessant omdat in het 
onderzoek voor een aanzienlijk gedeelte deze leeftijdsgroep aan het woord is zoals uit het 
cirkeldiagram hierboven blijkt. 
 
Om te onderzoeken of het bij de doelgroep bekend is wat er bij de Tien-inn gedaan kan 
worden is aan de respondenten gevraagd of men wist “wat je bij Tien-inn kan doen”. Dit gaf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 8: Kennis respondenten over inhoud Tien-inn. 

missing 
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Zoals u ziet heeft het overgrote deel van de respondenten de mening dat zij weten wat er bij 
Tien-inn te doen is. Voor Tien-inn betekent dit dat de informatiecampagne van Tien-inn 
richting tieners zeer succesvol geweest is. 
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Om vervolgens te weten te komen hoe de doelgroep het eigen beeld over Tien-inn waardeert 
is deze waardering gemeten; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Figuur 9: Waardering van Tien-inn volgens respondenten. 
 
Het totaal aandeel respondenten dat Tien-inn leuk vindt is ongeveer net zo groot als de 
neutrale groep. Het aandeel respondenten dat Tien-inn negatief beoordeelt zit in procentueel 
op ongeveer 20%. 
 
Hieraan gekoppeld is de vraag gesteld wat tieners ervan zouden vinden als de voorziening 
ophoudt te bestaan wat het volgende resultaat opleverde; 

Wat zou je ervan vinden als tien-inn ophoudt te bestaan?
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 Figuur 10: Oordeel respondenten  

over stopzetten Tien-inn.  
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De groep respondenten die wel jammer vindt als het project sluit is net zo groot als de groep  
respondenten die het niet uit maakt. Beide groepen zijn ieder afzonderlijk ongeveer even 
groot als de respondenten die een neutrale waardering hadden voor Tien-inn. Ongeveer 10% 
vindt het ronduit erg tot afschuwelijk als de voorziening wordt gesloten. 
 

nee

ja

Om in te schatten of de doelgroep naar eigen mening voldoende informatie heeft over de 
Tien-inn hebben we gevraagd of de onderzochte groep meer van Tien-inn wilde weten met 
het volgende resultaat. Missing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 11: Willen respondenten nog meer weten over Tien-inn 
 
Uit bovenstaand cirkeldiagram blijkt dat het overgrote deel der respondenten naar eigen 
mening voldoende weet over de Tien-inn. Het diagram maakt echter ook verdedigbaar dat er 
altijd aanvullende informatie moet worden geboden omdat ongeveer 33% van de 
respondenten aangeeft meer te willen weten. Het beleid van continu en aanvullend informeren 
zullen wij bij continuering van het project dan ook voortzetten. 
 
Wat we hierop aanvullend wilden weten is wat de bezoekfrequentie aan de Tien-inn onder de 
respondenten was, deze is weergegeven in het volgende cirkeldiagram, 
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Figuur 12: Bezoekfrequentie door 
respondenten. 
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Duidelijk wordt dat er onder de respondenten inderdaad een groep frequente bezoekers zit. 
Onder frequente bezoekers rekenen wij die tieners die meer dan 10 keer komen. Deze groep 
telt meer dan 13% van de respondenten. Aangezien het overgrote deel van het onderzoek is 
uitgezet op het Fioretti College kan men in alle veiligheid stellen dat plusminus 13% van de 
klassen 1-2 en 3 van het Fioretti College de Tien-inn bezoekt.  
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Uit onderzoek en ervaringsgegevens blijkt dat jongeren graag facultatief van 
tieneropvangprojecten gebruik willen maken, wij waren benieuwd of dit voor de tieners in 
Sint-Oedenrode ook geldt en hebben gemeten of tieners voor een vaste plek (niet facultatief) 
opteren binnen de Tien-inn. Dit leverde het volgende resultaat op; 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 13: Behoefte aan vaste plek bij respondenten. 
 
 
Het moge duidelijk zijn dat ook de respondenten een duidelijke voorkeur hebben voor het 
facultatief bezoeken van het project. 
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Tenslotte hebben wij aan Tieners gevraagd in te schatten of ouders de huidige uurprijs van  
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FL 7,25 gulden per uur willen betalen voor Tien-inn en gevraagd aan de respondenten het 
bedrag aan te geven wat zij denken dat ouders bereid zijn per uur voor de voorziening te 
betalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 14: Uurprijs door ouders naar mening respondenten 
 
Het cirkeldiagram geeft aan wat naar inschatting van de tieners de ouders per uur willen 
bijdragen aan Tien-inn. Het merendeel geeft aan in te schatten dat ouders niets tot FL 1,-  over 
te hebben voor tieneropvang. Dit komt overeen met onze praktijkervaring in Sint-Oedenrode. 
 
Ook wilden wij graag weten wat de waardering voor Tien-inn was afgezet tegen leeftijd en 
sekse om te zien voor welke leeftijden en voor welke sekse de Tien-inn aantrekkelijk zijn. Dit 
om hier inhoudelijk ons voordeel mee te kunnen doen. Deze gegevens zijn verwerkt in de 
volgende kruistabellen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 15: Kruistabel leeftijd versus waardering Tien-inn. 
 
Opvallend is dat 12, 13 en 14 jarigen Tien-inn het positiefst waarderen, hier ligt dus in de 
huidige opzet de grootste “markt” voor klanten. 
 
 



  

 
Figuur 16: Kruistabel sekse versus waardering Tien-inn. 

 
Naar sekse valt op dat jongens uitgesproken positiever zijn over de huidige Tien-inn dan 
meisjes. Het is dan ook aan te bevelen te kijken hoe voor meisjes de Tien-inn aantrekkelijker 
gemaakt kan worden. 
 
Tenslotte is naar leeftijd en sekse de kennis over Tien-inn onderzocht. Dit is wederom 
inzichtelijk gemaakt in de twee volgende kruistabellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 17: Kruistabel leeftijd versus kennis inhoud Tien-inn. 
 
De twaalf, veertien en vijftien jarigen onder de respondenten blijken volgens zichzelf het 
beste te weten wat er bij Tien-inn gedaan kan worden. Dit betekent dat Tien-inn het best 
aanvullende informatie kan verschaffen aan de groep 13 jarigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 18: Kruistabel sekse versus kennis inhoud Tien-inn. 
 
Uit deze kruistabel blijkt dat de meisjes uit de onderzoeksgroep naar hun eigen mening beter 
weten wat je bij Tien-inn kunt doen dan de jongens uit de onderzoeksgroep. 
 
5.2.2 Onderzoek onder ouders 
 
Tevens is er een enquête uitgezet onder 138 ouders waarvan we tenslotte 17 respondenten 
overhielden. Dit betekent dat er een respons van 12,31 % was. Een erg lage score gezien de 
aard en omvang van de enquête en de relatief makkelijke wijze van retourneren. Voor deze 
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lage respons zijn twee verklaringen te bedenken. Ten eerste dat de enquêtes de geadresseerde 
en/of afzender niet hebben bereikt. Ten tweede, naar onze inschatting een meer plausibeler 
verklaring, geeft de geringe respons aan hoe betrokken ouders zijn bij het project Tien-inn. 
We noemen deze verklaring meer plausibel omdat we de eerdere ervaring hebben gehad met 
het gericht aanschrijven via de PTT van ouders op hun thuisadres met een uitnodiging voor 
informatiebijeenkomsten op Tien-inn. Toevalligerwijs zijn ook toen 138 ouders benadert 
waarvan er zes de bijeenkomsten hebben bezocht. 
 
Het geringe aantal respondenten maakt dat wij besloten hebben om niet zo diep op de door 
analyse verkregen informatie in te gaan omdat deze niet representatief is voor de te 
onderzoeken doelgroep. 
 

buiten de leeftijd

16 jaar

15 jaar

14 jaar

13 jaar

12 jaar

Wel willen we kort een drietal aantal zaken aantippen die wij uit de analyse van 17 enquêtes 
verkregen hebben. Van deze zaken hebben wij het gevoel dat het verantwoord is om hier 
globale uitspraken over te doen; 
Op de vraag aan ouders wat de leeftijd is van hun kinderen die Tien-inn hebben bezocht werd 
het volgende aangegeven; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 19: Leeftijd bezoekers Tien-inn volgens ouders. 
 
Ook hier val weer op dat de groep 13 jarigen wordt aangegeven als de grootste groep die 
Tien-inn bezoeken. 
 
Wat verder gemeten is is dat 88% van de respondenten (de ouders) volgens zichzelf weten 
wat kinderen op Tien-inn kunnen doen. 
 
Twee ouders van de groep gaven aan zelfs een vaste plek voor hun kind te willen op Tien-inn.  
Ouders voor een vaste plek hebben zich overigens (nog) niet gemeld. 
 
Op vragen rondom gezinssamenstelling, waardeoordeel over de voorziening, wat men bereid 
is ervoor te betalen, en hoe de samenstelling en inkomensstroom in het huishouden is en de 
rest van de vragen heeft een dusdanig klein aantal mensen van het toch al kleine aantal 
respondenten iets ingevuld dat hier in onderzoekstechnische zin geen valide conclusies of 
uitspraken over kunnen worden gedaan. 
 



  

5.3 Samenvatting onderzoek en conclusies. 
 
  
Doel van het onderzoek was, zoals in de inleiding bij dit hoofdstuk is aangegeven, om de 
volgende zaken helder te krijgen onder tieners en ouders; 
 

1) Hoe het zit met de bekendheid van het project,  
2) hoe gebruikers en ouders het project ervaren,  
3) of men een vaste plaats op het project zou willen hebben,  
4) of ouders hiervoor willen betalen en  
5) of naar mening van de beiden groepen het project gecontinueerd dient te worden 

 
Wat betreft de bekendheid van het project is er bij beide groepen respondenten van jongeren 
en ouders een hoog percentage (boven de 80%) dat aangeeft bekend te zijn met Tien-inn. 
 
Hoe de gebruikers het project ervaren is transparant bij tieners, 38,4% geeft ronduit aan het 
project leuk te vinden, 41,1 % stelt zich neutraal op en 20,2 % heeft een negatieve mening 
over het project.  
Bij de doelgroep ouders hebben we onvoldoende relevante meetgegevens kunnen verkrijgen. 
Het enige wat zichtbaar is blijft het lage aantal respondenten wat wellicht iets zegt over de 
betrokkenheid van ouders bij het project. 
 
Of men een vaste plaats op het project wil hebben is bij de jongeren in Sint-Oedenrode 
conform het beeld bij collega projecten in den lande, 79,3% van de respondenten geeft aan dit 
niet te willen waaruit een voorkeur voor facultatief komen kan worden gezien. Twee ouders 
gaven aan een vaste plek te wensen, er hebben zich echter geen ouders gemeld voor een vaste 
plek. 
 
Of ouders voor tieneropvang willen betalen is helaas niet op te maken uit de 
onderzoeksgegevens verkregen uit de ouderenquête.  Maar liefst 79,3 % van de tieners 
schatten echter in dat ouders niets willen betalen. Als de ouders volgens tieners al willen 
betalen dan ligt volgens de tieners dit bedrag rond FL 1,- (24%). 
 
Tenslotte de vraag of naar mening van de doelgroep tieners de voorziening moet blijven 
bestaan. Hierover bestaat onder de respondenten een tweedeling, 45,5% maakt het niets uit, 
45,5 % vindt het jammer als de voorziening ophoudt te bestaan, 6,3% zou dit erg en 2,7% zou 
dit zelf afschuwelijk vinden. Onder de ouders is deze vraag niet meetbaar gebleken. 
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6. Eindconclusies, samenvatting en beleidsadvies. 
 
6.1 Eindconclusie en samenvatting. 
 
In deze nota is inzicht gegeven in hoe gewerkt is aan de doelstelling en speerpunten van de 
gewijzigde inhoud van Tien-inn zoals gepresenteerd in het plan van aanpak van januari 2001. 
 
Ook maakt de nota inzichtelijk hoe aan de reguliere projectdoelstellingen is gewerkt. 
Samenvattend kan men rond deze twee gegevenheden de volgende zaken concluderen: 
 

1) Voor wat betreft de doelstelling om de doelgroep tieners te enthousiasmeren en binnen 
te halen binnen het project durven wij te stellen dat dit doel ruimschoots gehaald is. 
Met 1119 bezoekende tieners in de afgelopen zes maanden en 138 vaste bezoekers van 
het project is maar liefst 14% van alle tieners in Sint-Oedenrode vaste klant van het 
project. 

2) Voor wat betreft het werven van betalende vaste klanten door afname van vaste 
plekken is duidelijk geworden dat dit geen haalbare kaart is. Ouders nemen geen vaste 
plekken af voor hun kinderen, waarschijnlijk uit kostenoverweging. Bijna 80% van de 
jongeren geeft aan facultatief gebruik te willen maken van Tien-inn. Deze 
gegevenheid is niet uniek voor Sint-Oedenrode. Bij veel experiment projecten voor 
tieneropvang heeft men deze ervaring. 

3) Voor wat betreft de reguliere doelstellingen van tieneropvang komen wij tot de 
volgende conclusies; 

• Het bieden van opvang; een tweede thuis een plek waar tieners hun verhaal kwijt 
kunnen; het moge duidelijk zijn gezien de bezoekers aantallen dat hieraan in ruime 
mate is voldaan. 

• Ondersteuning; vorm en inhoud van het project bieden tieners in ruime mate de 
mogelijkheid om hun eigen identiteit (verder) te ontwikkelen. 

• Netwerkontwikkeling; door de professionele begeleiding van de tienerwerker worden 
de jongeren gesteund en wegwijs gemaakt en wordt hun netwerk uitgebreid. Via Tien-
inn komen de jongeren in aanraking met het jeugd en jongerenwerk, sportactiviteiten 
en kunst en cultuur activiteiten en ontwikkeling. Tevens is er ondersteuning van de 
tieners bij huiswerkactiviteiten en kan er als dit gewenst of noodzakelijk is door de 
tienerwerker worden verwezen naar instanties en worden tieners hierin ondersteund. 

• Verrijking; de sociale leefomgeving van de tieners wordt binnen het project uitgebreid 
door de punten zoals onder het vorige aandachtstreepje genoemd. Verder wordt aan 
jongeren in de vorm van de Tien-inn huiskamer, workshops en activiteiten een 
zinvolle vrijetijdsbesteding geboden. 

• Educatie; binnen Tien-inn is er een duidelijk educatieve grondstroom, vaardigheden 
van jongeren worden uitgedaagd (bijvoorbeeld door muziek en toneelworkshops) en 
kennis kan worden verworven door internet (workshops) en huiswerkbegeleiding. 

• Signalering; doordat Tien-inn met een grote groep jongeren werkt kan de voorziening 
mogelijke problemen bij tieners (mede) signaleren en hier op acteren. 

• Preventie; doordat de voorziening 5 dagen per week open is voorkomt deze problemen 
zoals bijvoorbeeld zwerven op straat. Vraag is waar de 138 vaste bezoekers zouden 
zijn als de voorziening er niet was en of dit mogelijke problemen of overlastsituaties 
op korte of langere termijn met zich mee zou brengen. Door de signaalfunctie kan er 
ook preventief worden geacteerd op probleemsignalen bij individuele jongeren.  
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4) Voor wat de verschillende doelgroepen betreft gaan wij ervan uit dat gezien het grote 

bezoekersaantal dat wij tieners binnen de voorziening hebben waarvan 
ouders/verzorgers werken dan wel anderszins niet het beoogde toezicht op hun 
kinderen kunnen verlenen, dat we tieners uit zowel twee als een-oudergezinnen binnen 
de voorziening hebben. Of hierbij ook tieners zitten die dreigen te ontsporen is in dit 
stadium nog onvoldoende inzichtelijk. Verder is er inmiddels een vaste groep van 138 
bezoekers die regelmatig de Tien-inn bezoeken en de Tien-inn zijn gaan zien als een 
goede en vertrouwde plek om te vertoeven tussen het van school gaan en weer thuis 
komen. 

 
Op basis van de doelen en doelstelling zoals deze zijn geformuleerd durven wij te stellen dat 
de Tien-inn zich in ruime mate kan legitimeren als wenselijke c.q. noodzakelijke voorziening. 
Het grote bezoekersaantal aan de voorziening is voorts ook een indicator voor de 
wenselijkheid van de Tien-inn voor tieners in Sint-Oedenrode. 
 
Ook meer dan de helft van het aantal respondenten in het uitgezette onderzoek onder tieners 
in Sint-Oedenrode geeft indirect aan het jammer, erg of afschuwelijk te vinden als de 
voorziening eindigt te bestaan. 
 
Op basis van lokale ervaring en het door ons geïnitieerde onderzoek mag duidelijk worden dat 
een afname van vaste tieneropvangplekken op basis van een uurtarief van FL 7,25 geen 
haalbare kaart is. De lokale ervaring wordt gedeeld door soortgelijke ervaringen bij 
tieneropvang voorzieningen in den lande. 
 
6.2 Beleidsaanbevelingen. 
 
Op basis van de in de vorige paragraaf geuite conclusies komen wij vervolgens tot de 
volgende beleidsaanbevelingen betreffende de voortgang en voortbestaan van Tien-inn: 
 

1. Gezien het behalen van de doelstellingen en het grote aantal bezoekers van de Tien-
inn stellen wij voor het project in de huidige inhoudelijke opzet onder 
verantwoordelijkheid van KIEM te handhaven, in ieder geval tot het einde van de 
experimentperiode. 

2. Voor wat betreft het streven naar vaste betaalde tieneropvangplekken met een tarief 
van FL 7,25 per uur doen wij de aanbevelingen deze structuur los te laten maar te 
vervangen voor een structuur waarin tieners zoals nu facultatief gebruik kunnen 
maken van Tien-inn echter tegen een uurtarief van FL 0,25  (in 2002, 10 eurocent). 
Hiermee wordt dan voldaan aan het criterium van de rijksoverheid om bijdrage te 
heffen en is de voorziening voor tieners zelf of hun ouders betaalbaar. 

3. Voor wat betreft de voortzetting van het project na de experimentperiode in het nieuw 
te bouwen jongerencentrum waarvoor tieneropvanggelden zijn ingebracht en tot deze 
tijd op de huidige locatie dient gedurende de tijd binnen de experimentperiode te 
worden onderzocht op welke wijze en binnen welke constructie het project eventueel 
structureel kan worden gemaakt. Hieromtrent dient aan het einde van de 
experimentperiode een principebesluit te zijn geformuleerd. 

4. Binnen de experimentperiode willen de Tien-inn en de BWI verder onderzoeken hoe 
zij de inhoudelijke en methodische samenwerking verder kunnen intensiveren en 
uitbouwen. Dit met het oog op praktische en inhoudelijke samenwerking van beide 
werksoorten binnen het nieuw te bouwen jongerencentrum.   
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Bijlage 1 

 
 

Onderdeel van St.Kiem, Postbus 520, 5460 AM, Veghel, Tel. 0413-366372,
E-mail: Tien-inn@Tien-inn.tmfweb.nl, www.Tien-inn.tmfweb.nl 

Sporthal De Streepen 
Laan van Henkenshage 5 
5492 BH Sint-Oedenrode 
Tel. 0413-321123 
E-mail: Tien-inn@Tien-inn.tmfweb.nl
www.Tien-inn.tmfweb.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tien-inn

 

Er kunnen
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BWI Jongerenwerk 
Sint-Oedenrode 
Dille 2 
5491 KW Sint-Oedenrode 
Tel. 0413-477971 
Inschrijfformulier: 
 
Naam        :_________________________________ 
 
Adres        :_________________________________ 
 
Postcode    :_________________________________ 
 
Woonplaats:________________________________ 
 
Tel.            :_________________________________ 
 
Leeftijd      :_________________________________ 
Op vrijdag 4 mei van 14.00 tot 17.00 uur organiseren  
 en BWI Jongerenwerk Sint-Oedenrode samen de workshop 

 
Theater 

Deze workshop is gratis!!! 
 helaas maximaal 15 jongeren meedoen, dus ben er 

snel bij. 

mailto:tien-inn@tien-inn.tmfweb.nl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderdeel van St.Kiem, Postbus 520, 5460 AM, Veghel, 
Tel. 0413-366372, E-mail: tien-inn@tien-inn.tmfweb.nl  

 

 
 

 
Sporthal De Streepen 

Laan van Henkenshage 5 
5492 BH Sint-Oedenrode 

Tel. 0413-321123 
E-mail: tien-inn@tien-inn.tmfweb.nl 

Tien-inn organiseert  gratis  
voor tieners van 12 t/m 16 jaar 

In het vooruitzicht van de carnaval 
   De workshop 

 
   Carnavalsgrime 

 
Op 15 en 22 februari 
van 

15.30 tot 17.30 uur 
27 



Bijlage 2 

Werkdocument pedagogisch beleid Tien-inn. 
 

1. Inleiding. 
 
Van basisschool naar voortgezet onderwijs, een hele stap, maar tegelijkertijd ook een 
nieuwe fase in het leven van de tiener. De fase waarin de tiener zal doorgroeien naar 
jongvolwassene en meer en meer de ruimte en verantwoordelijkheden krijgt die bij deze 
fase passen. 
Een fase ook waar er een goede balans tussen de nieuwe vrijheden en 
verantwoordelijkheden gevonden dient te worden. Een uitdaging voor zowel ouders, 
tiener en de eventueel professionele groepsopvoeders van een opvangvoorziening zoals  
Tien-inn. 
 
Om de klanten van Tien-inn inzicht te geven in hoe wij in pedagogisch of opvoedkundig 
opzicht invulling geven aan het vinden van de eerder genoemde balans is er een 
pedagogisch beleid ontwikkeld. In dit stuk willen wij u een presentatie bieden van het 
speciaal voor deze doelgroep ontwikkelde beleid. 
Centraal in het pedagogisch beleid van Tien-inn is het bevorderen en stimuleren van 
zelfredzaamheid van de tieners. 
 
 
2.  Het pedagogisch beleid. 

 
Het pedagogisch beleid is gefundeerd op de uitgangspunten arbeidsparticipatie en sociaal- 
maatschappelijke participatie. 
 
1. Arbeids participatie: Zelfredzaamheid houdt in relatie tot arbeidsparticipatie in, het 

vermogen van de deelnemer van Tien-inn om in de toekomst arbeid te kunnen 
verrichten en te komen tot het stimuleren van vaardigheden die in de toekomst een 
bijdrage kunnen leveren aan toetreding op de arbeidsmarkt. 
Een voorbeeld hiervan is dat wij de tieners de mogelijkheid en ondersteuning bieden 
om deel te nemen aan ons eigen aanbod van huiswerkbegeleiding en de 
terugkoppeling met het voortgezet onderwijs om de tieners een stuk begeleiding te 
bieden in de schoolloopbaan. 

 
2. Sociaal-maatschappelijke participatie: Zelfredzaamheid gerelateerd aan sociaal- 

maatschappelijke participatie betekent dat we de tiener stimuleren om binnen Tien-inn 
vaardigheden op te doen om volwaardig binnen de maatschappij te kunnen 
functioneren, wat wil zeggen dat we de tiener uitdagen zijn/haar eigen levensdoelen te 
formuleren. 
Voorbeelden hiervan zijn de door de professionele krachten gehanteerde methodieken 
en interventies en het aanbod van Tien-inn gericht op sport en “kunst en cultuur” 
(motorische ontwikkeling, creatieve ontwikkeling, gemeenschapszin en vrije 
tijdsbesteding). 
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De rechten van het kind in het kader van het pedagogisch beleid. 
 
Het pedagogisch beleid sluit aan op de geformuleerde rechten van het kind, waarvan 
hieronder een selectie: 
 
1) ‘Zorg voor me’ rechten. Als de tieners verdrietig zijn, de verkering uit is, of de juf of 

meester heeft straf gegeven e.d. dan kunnen de tieners getroost worden, je kunt er over 
praten met elkaar, een warm en hartelijk woord doet wonderen. 

2) ‘Blijf van me af’ rechten. Uiteraard worden geen seksuele handelingen en geen geweld 
getolereerd zoals er is beschreven in de huisregels. Met respect omgaan met elkaar 
staat voorop. 

3) ‘Ik heb een eigen mening’ rechten. Ieder kan een eigen mening hebben, dat is 
belangrijk om als volwassene beslissingen te kunnen nemen. Dit kunnen we o.a. 
bereiken door b.v. tienervergaderingen te houden over onderwerpen die de tieners op 
dat moment aangaan.  

4) ‘Ik heb een eigen geloof’ rechten. Welk geloof of overtuiging je hebt, welke kleur 
huid, het is belangrijk om hiermee met zijn allen om te kunnen gaan. De maatschappij 
is veelkleurig en dat kan de Tien-inn ook zijn. Tien-inn moet een afspiegeling zijn van 
de maatschappij. 

 
3. Praktische zaken met betrekking tot het pedagogisch beleid. 
 
Hieronder enkele praktische zaken met betrekking tot het pedagogisch beleid van Tien-inn.  
 
  
Binnenkomst bij Tien-inn. 
 
De tieners komen na school of in vakanties zelfstandig naar Tien-inn. Bij binnenkomst zal de 
tiener zich melden bij de leiding en bestaat er de mogelijkheid om wat te drinken en een 
koekje te eten. Hierna zal de tiener eventueel samen met de  leiding bekijken wat voor 
activiteiten deze die dag binnen Tien-inn wil ondernemen. 
 
 
Regels en afspraken. 
 
Tien-inn is vrije tijd waarin tieners een grote eigen stem hebben, Tien-inn is echter geen 
“ongeregelde bende waar alles moet kunnen”. Ons uitgangspunt is een positieve benadering 
van jongvolwassenen, afspraken en (huis)regels die worden vastgelegd horen hier echter bij. 
Deze huisregels hangen op een prominente plaats in de huiskamer van Tien-inn. 
 
Eten en drinken. 
 
Voor de tieners is er de mogelijkheid om net als thuis te drinken en een koekje te eten bij 
Tien-inn. Drinken is in voldoende mate aanwezig bij Tien–inn en kan na overleg met de 
leiding door de tieners zelf  ingeschonken worden.  
 
Straffen en belonen. 
 
We gaan ervan uit dat met het belonen van gedrag meer bereikt kan worden dan met straffen, 
dit zal binnen de methodiek van de leiding terugkomen. Straffen gebeurt enkel wanneer er 
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geen andere alternatieven zijn, als de leiding straft zal met de tiener besproken worden 
waarom er gestraft is en ervoor gezorgd worden dat de tiener na afloop van de straf weer 
“positief” de groep in kan.  
 
Omgang met elkaar. 
 
Binnen Tien-inn wordt er respectvol met elkaar omgegaan wat betekent dat onrespectvol 
taalgebruik, zoals beledigingen, schelden en “schuttingtaal” in principe niet gebezigd worden 
door tieners en leiding. Respectvol omgaan betekent ook respect hebben voor elkaars normen 
waarden en (geloofs)achtergrond. De behoefte aan een eigen plek en privacy van tieners 
wordt door de leiding gerespecteerd, groepsgericht optrekken wordt gestimuleerd. 
Geweld in fysieke zin wordt ten allen tijde afgekeurd. 
Bij conflicten tussen de tieners zal er gepoogd worden de tieners hun conflicten zelf te laten 
oplossen, de leiding van Tien-inn vervult hierin een begeleidende, ondersteunende en 
bemiddelende rol. 
 
Verantwoordelijkheid. 
 
Tijdens het verblijf van de tieners binnen Tien-inn wordt de verantwoordelijkheid van ouders 
voor hun tiener tijdelijk gedeeld met de leiding van Tien-inn. Eindverantwoordelijk blijven 
echter de ouders. 
Ondanks dat er wordt gestreefd naar een zo veilig mogelijke omgeving zal het verblijf bij 
Tien-inn op eigen risico zijn. De tiener die bij Tien-inn verblijft is en blijft zelf 
verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag en wijze van deelname aan Tien-inn. 
 
Tiener inspraak. 
 
Inspraak van de tieners binnen Tien-inn blijft een centraal element in de totstandkoming van 
programma, ruimte, omgang en activiteiten binnen Tien-inn. 
Eindbeslissingsbevoegdheid rondom deze zaken blijft echter ten alle tijden bij de 
professionele leiding van Tien-inn liggen, die de belangen op basis van hun professionele 
deskundigheid zullen wegen bij het nemen van deze besluiten.  
 
Communicatie met ouders. 
 
De leiding van Tien-inn streeft na een zo goed mogelijke en open communicatie naar ouders. 
Er bestaat de mogelijkheid voor ouders en de tiener om zowel door een mondeling als een 
telefonisch gesprek tot overleg te komen met de tieneropvangleiding. 
 
Communicatie met samenwerkingspartners. 
 
Indien gewenst bestaat er de mogelijkheid voor ouders en tieners om de leiding van Tien-inn 
te laten overleggen met de samenwerkingspartners van Tien-inn. Bijvoorbeeld in het geval 
van huiswerkbegeleiding kan het soms zinvol zijn om contacten tussen Tien-inn en het 
voortgezet onderwijs tot stand te brengen om samen de tieners te ondersteunen in de 
schoolvorderingen. 
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Een vaste plaats. 
 
Voordat de tiener gaat starten met een vaste plaats bij Tien-inn  zal er een uitgebreide 
kennismaking tussen de tiener, ouders en Tien-inn leiding plaats hebben gevonden. Hierbij 
zullen alle belangrijke zaken omtrent de Tien–inn, de tiener en de ouders, zoals huisregels, 
afspraken en aandachtspunten, zijn uitgewisseld en de werkafspraken vastgelegd in een 
toestemmingsformulier. Een afschrift van de huisregels wordt al in het eerste 
kennismakingsgesprek verstrekt en doorgenomen.  
. 
4. Methodisch kader van handelen van de leiding. 
 
 
Om de uitgangspunten zoals geformuleerd in de paragraaf  ‘het pedagogisch beleid’ te 
vertalen in methodisch handelen van de leiding van Tien-inn is er middels literatuurstudie 
over het werken met groepen en de doelgroep van Tien-inn gekomen tot een bepaalde basis 
die dient als structuur voor de omgang  tussen leiding en tiener. 
 
De structuur is samen te vatten in een synthese van de volgende werkmethodieken: 
 

1) Een specifieke werkmethodiek gericht op groepswerk met als focus emancipatie en 
empowerment van groepsleden.1  

2) Een specifieke werkmethode gericht op het actief luisteren en communiceren met 
tieners.2 

3) Literatuur verschenen omtrent Tieneropvang.3 
4) Als basis in het werk respecteert de leiding de rechten van het kind.4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Mullender, A and Ward, D, Self directed groupwork, Users take action for empowerment, Whiting and Birsch 
London, 1991, Third impression, October 1995. 
2 Gordon, Thomas, dr, Luisteren naar kinderen, de nieuwe methode voor overleg in het gezin, Agon Elsevier, 
originele uitgave 1970. 
3 Rijenen, J.A.M., en Schreuder, E.T., Geef ze de ruimte !, Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang, 1997. 
   Schreuder, E.T., en Meijvogel, M.C., De huiskamer, Buitenschoolse opvang als achterwacht 1998. 
   Schreuder, E.T., Tieneropvang, 1999,  allen verschenen bij het NIZW te Utrecht. 
4 http://www.derechtenvanhetkind.nl  
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Bijlage 3 

TTiieenn--iinnnn  HHuuiissrreeggeellss  
 

• De jongeren mogen als ze uit school komen, nadat ze dat 
even gevraagd hebben aan de groepsleiding, zelf drinken 
en eventueel een koekje pakken. 

• De jongeren mogen zelf hun tijd bij Tien-inn invullen. 
• De jongeren kunnen hun huiswerk maken in de daarvoor 

beschikbare ruimte. 
• De jongeren maken zelf onderling afspraken met elkaar 

over wie wanneer en hoe lang men aan de computer of de 
televisie e.d. mag. 

• De jongeren hebben inspraak in de activiteiten die 
worden opgezet. 

• De jongeren worden gemotiveerd op een verantwoorde 
wijze met elkaar om te gaan, elkaar respecteren, niet 
discrimineren of pesten. 

• De Tien-inn is een openbare ruimte en het is dus niet 
toegestaan dat er binnen gerookt wordt. 

• Het gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan. 
• Afspraken die individueel gemaakt zijn gelden voor de 

betreffende persoon en niet voor alle aanwezige jongeren. 
• De groepsleiding neemt de uiteindelijke beslissing over 

welke afspraken er gemaakt worden, de jongere heeft die 
afspraken te accepteren en daar op een nette en 
respectvolle wijze mee om te gaan. 

• Het tonen van seksuele handelingen naar elkaar toe is 
binnen Tien-inn niet toegestaan. 

• Het “hangen” buiten voor het gebouw is in overleg met 
de groepsleiding. 

• Bij overtreding van de huisregels worden de gevolgen 
met de jongere(n) besproken. 
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Bijlage 4 

Tienervergadering 11 april 2001 
 
*onjuist gebruik met de telefoon, mensen lastig vallen, wat vinden we ervan? 
sommige vinden het normaal en de andere weer niet 
 
het moet niet kunnen 
je moet er zelf van betalen 
 
3 mensen eens, de rest vinden dat het niet kan 
 
*het gebruik van de hal, ze hebben een keer punaise op de stoel gelegd en ze laten rommel 
achter 
 
de meeste zijn het er eens dat dat niet kan 
 
*mag je gebruik maken van de bar? 
1 mens is voor dat je de bar mag gebruiken 
19 vinden dat het niet kan 
 
*hoe kun je voorkomen dat andere tieners rotzooi maken? 
het zeggen dat ze moeten ophouden  
het zelf niet doen 
zeggen dat hij/zij het moet opruimen 
 
8 mensen durven te zeggen dat hij/zij het moet opruimen 
12 durven het niet 
 
*de sporthal, opruimen gaat de laatste tijd heel goed 
achter de netten gaan we nog even over praten 
 
je mag geen hutje bouwen achter de netten 
je mag wel spullen pakken 
je mag gewoon niet achter de netten komen 
 
*wie  hoelaat achter de computer? 
de ene zegt 30 min de ander 20 min 
hoe regelen we het? 
een lijsten maken zegt de ene 
 
wie is er voor lijstjes maken voor de computer? 
10 zijn er voor 
10 zijn er niet voor 
 
hoe lang mogen we eraan? 
een kwartier vinden de meeste kinderen het beste 
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*wat doe je als iemand je gestolen spullen aanbiedt? 
 
wie is voor gestolen goederen te kopen? 
2 kinderen 
en tegen zijn er 18 
 
*hoe gaan we om met koekjes snoepjes en drinken? 
de meeste zeiden de eerste reactie 
OPETEN!!PIKKEN!!PAKKEN!! 
 
het idee is? 
als iemand de koekjes gestolen heeft dan moet hij/zij die rol koekjes terug betalen 
een paar kinderen hebben er geen problemen mee 
 
*roken in Tien-inn 
heel veel kinderen zijn voor 
 
*betalen voor de Tien-inn 
 
de kinderen vinden het veel te duur 
7,25 gulden 
de meerderheid iedereen dus vind het veel te duur 
 
*omgaan met het interieur 
 
hoe moet je omgaan met het interieur? 
GOED!! 
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Onderdeel van St.Kiem, Postbus 520, 5460 AM, Veghel, Tel. 0413-366372,
E-mail: Tien-inn@Tien-inn.tmfweb.nl, www.Tien-inn.tmfweb.nl 

Bijlage 5 

Sporthal De Streepen 
Laan van Henkenshage 5 
5492 BH Sint-Oedenrode 
Tel. 0413-321123 
E-mail:Tien-inn@Tien-inn.tmfweb.nl 
www.Tien-inn.tmfweb.nl 

 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
 
 
Door middel van deze brief vragen wij uw aandacht voor het volgende: 
 
Al meer dan een jaar bestaat er in Sint-Oedenrode de voorziening Tien-inn. Om inzicht te 
krijgen in wat ouders op dit moment van de tieneropvang vinden en of Tien-inn moet worden 
voortgezet hechten wij aan deze brief een enquête.  
 
Wij verzoeken u vriendelijk om de enquête in te vullen en via uw kind te retourneren in een  
gesloten blanco envelop (is bijgeleverd) Het invullen van de enquête kost u  ± 3 min. tijd. 
 
Voor alle duidelijkheid, de enquête is anoniem, zet daarom op envelop of enquête geen naam 
of afzender het enquêteformulier wordt hierdoor onbruikbaar voor verwerking. 
 
Wij stellen het op prijs als u de ingevulde enquête binnen een week doch echter voor 
woensdag 16 mei door uw kind op school laat inleveren. Mocht u nog vragen hebben dan kunt 
u hierover met ondergetekende contact opnemen. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten namens Tien-inn: 
 
Wilma Verhagen 
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Enquête voor ouders 
 

Sporthal De Streepen 
Laan van Henkenshage 5 
5492 BH Sint-Oedenrode 
Tel. 0413-321123 
E-mail:tien-inn@tien-inn.tmfweb.nl 
www.tien-inn.tmfweb.nl 

 
Onderdeel van St.Kiem, Postbus 520, 5460 AM, Veghel, Tel.0413-366372, 
E-mail: tien-inn@tien-inn.tmfweb.nl, www.tien-inn.tmfweb.nl 
 Aankruisen wat voor u van toepassing is: 

 
1. Mijn/ons gezin is een ... 

 
O één-ouder gezin 
O twee-oudergezin 
O andere gezinsvorm 
 

2. De leeftijd van de kinderen in ons gezin is … 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

O 12 jaar 
O 13 jaar 
O 14 jaar 
O 15 jaar 
O 16 jaar 
O buiten de leeftijden hierboven 
 

3. Weet u wat u kind(eren) bij Tien-inn kan/kunnen doen? 
 

O ja, ga door naar vraag 4 
O nee, ga door naar vraag 6 
 

4. Hoe vaak is/zijn uw kind(eren) bij Tien-inn geweest? O nooit 
O 1 tot 5 keer 
O 5 tot 10 keer 
O meer dan 10 keer 
 

5. Wat vindt u van Tien-inn? 
 

O heel erg nuttige voorziening 
O nuttige voorziening 
O neutraal 
O niet nuttige voorziening 
O absoluut overbodige voorziening 
 

6. Zou u meer van Tien-inn willen weten? 
 

O ja 
O nee 
 

7. Zou u een vaste plek voor u kind(eren) bij Tien-inn willen afnemen? O ja 
O nee 
 

8. Bent u bereid om hiervoor f 7,25 per uur voor te betalen? 
 

O ja, ga door naar vraag 10 
O nee, ga door naar vraag 9 
 

9. Hoeveel bent u dan bereid per uur te betalen voor Tien-inn? O niets 
O f 1,00 
O f 2,00 
O f 3,00 
O f 4,00 
O f 5,00 
O f 6,00 
O f 7,00 

10. Hoe is de inkomensstroom in uw huishouden? 
(meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

O er is sprake van twee-verdieners 
O er is sprake van één-verdiener 
O er is sprake van inkomsten uit bedrijf 
O er is sprake van een uitkering 
O anders dan hierboven aangegeven 

Tien-inn bedankt u voor het invullen van deze enquête 
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Enquête voor tieners 
 
 
 
Bolletje aankruisen wat van toepassing is: 
 
1. Ik ben een … 

 
O jongen 
O meisje 
 

2. Mijn leeftijd is … 
 

O 12 jaar 
O 13 jaar 
O 14 jaar 
O 15 jaar 
O 16 jaar 
 

3. Weet jij wat je bij Tien-inn kan doen? 
 

O ja, ga door naar vraag 4 
O nee, ga door naar vraag 6 
 

4. Hoe vaak ben jij bij Tien-inn geweest? O nooit 
O 1 tot 5 keer 
O 5 tot 10 keer 
O meer dan 10 keer 
 

5. Wat vind jij van Tien-inn? 
 

O heel erg leuk 
O leuk 
O neutraal 
O niet leuk 
O verschrikkelijk 
 

6. Zou jij meer van Tien-inn willen weten? 
 

O ja 
O nee 
 

7. Zou jij een vaste plek op Tien-inn willen hebben? O ja 
O nee 
 

8. Denk jij dat je ouders f 7,25 per uur willen betalen om jou naar  
Tien-inn te laten gaan? 
 

O ja, ga door naar vraag 10 
O nee, ga door naar vraag 9 
 

9. Hoeveel denk je dat je ouders per uur voor Tien-inn willen betalen? O niets 
O f 1,00 
O f 2,00 
O f 3,00 
O f 4,00 
O f 5,00 
O f 6,00 
O f 7,00 
 

10. Wat zou je er van vinden als Tien-inn ophoudt te bestaan? O maakt me niets uit 
O wel jammer, maar niet meer dan dat 
O erg 
O afschuwelijk 
 

 
Tien-inn bedankt je voor het invullen van deze enquête 
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