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Inleiding. 
  
Voor u ligt de tweede grote evaluatienota van het experimentproject Tieneropvang  
“Tien-inn”. Tien-inn is één van de landelijk erkende en door het ministerie van VWS 
gefinancierde experimentprojecten voor tieneropvang. 
 
Deze nota is een evaluatief vervolg op de in 2001 verschenen project evaluatie nota over 
Tien-inn en is zowel binnen als buiten de gemeente goed ontvangen. Zo goed zelfs dat de nota 
zal worden opgenomen als bijlage bij het boek “Tieneropvang” van het Nederlands Instituut 
voor Zorg en Welzijn. Verder borduurt deze nota voort op tussenrapportages die op ambtelijk 
niveau zijn aangeboden. 
 
In deze nota zal inzicht gegeven worden hoe de eerste periode van dit jaar aan de 
projectdoelstellingen gewerkt is en wat hiervan de resultaten zijn. Daarenboven zal in de nota 
vooruit worden gekeken en enkele beleidsadviezen c.q suggesties worden gedaan in relatie tot 
de huidige en toekomstige vormgeving van het project. 
 
De nota zal eveneens inzicht geven in het aantal bezoekers, de bezoekfrequentie, en de 
activiteiten m.b.t. tieneropvang in de lokale situatie. 
 
Ook 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. Er zal in de nota aandacht zijn voor de samenwerking met  
andere partners en contacten zoals bijvoorbeeld collega tieneropvangprojecten en de Politie 
c.q. jeugdagent. 
 
Zoals gezegd zal de evaluatie  de periode januari tot en met juni 2002 beslaan. 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 
jaarlijks na de zomervakantie plegen  plaats te vinden. 
 
Rest ons de lezer veel plezier en inzicht te wensen bij het doornemen van de nota. 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcel Strolenberg                        Wilma Verhagen 
Regiomanager KIEM                        Tienerwerker 
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1. Legitimering van de doelstellingen en doelgroepbepaling van “Tien-inn” Tieneropvang. 
 
 
 
Ter informatie van de nieuwe raadsvertegenwoordiging en het nieuwe college van 
Burgemeester en wethouders zal deze nota starten met nogmaals kort de legitimering en de 
doelstellingen van Tien-inn. Eveneens zal de doelgroepbepaling worden verhelderd. 
 
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: 
 
1. Om te stimuleren dat zorgtaken voor kinderen en betaalde arbeid door inwoners 

gecombineerd kunnen worden; 
2. Om te voorkomen dat jongeren op straat gaan rondhangen of zich terugtrekken en/of in 

sociaal isolement geraken; 
3. Om in het kader van gericht preventief jeugdbeleid een bijdrage te leveren aan de 

ontwikkeling  van sociale vaardigheden en de sociale integratie van kinderen; 
4. Om in het kader van lokaal educatiebeleid een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en 

schoolprestaties van kinderen (tieners); 
5. 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. 
 
1. Opvang: 

Het bieden van een tweede thuis, een plek waar zij hun verhaal kwijt kunnen. 
2. Ondersteuning: 

Er wordt ondersteuning geboden bij de ontwikkeling van de eigen identiteit. 
3. 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) 

4. Verrijking: 
Het uitbreiden van de sociale omgeving door ontmoeting met leeftijdsgenoten, door 
contacten met vertrouwde volwassenen en het aanbieden van zinvolle vrijetijdsbesteding. 

 

5. Educatie: 
Het leren van vaardigheden, (bijv. muziek)  het verwerven van kennis (bijv. 
computergebruik) en hulp bieden bij huiswerk. 

6. Signalering: 
De opvang heeft een signaalfunctie als eventuele problemen  zich aandienen. 

7. 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 vrijetijdsactiviteiten 
hebben: televisie kijken, 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 ). In een aanvullend onderzoek naar vrijetijdsbesteding door de Groot 
e.a  in 2002 blijkt dat de invulling van de vrije tijd door tieners de laatste jaren ingrijpend is 
veranderd. We komen hier later in deze nota op terug.  
 
Verder biedt Tien-inn een professionele vorm van “aanvullende opvoeding”, vrijheid 
gezelligheid, respect en manieren zijn de kernbegrippen die tieners gebruiken als hen 
gevraagd wordt wat ze belangrijk vinden in de opvoeding (zie De Winter, M m.m.v Kroneman 
M, Jeugdig gezinsbeleid. Visies van jongeren op het gezin, de opvoeding en wat de overheid 
daarmee zou kunnen doen. Rijswijk, ministerie van VWS, 1998). Binnen Tien-inn is er in 
ruime mate aandacht voor deze mix van voor tieners belangrijke elementen.    
 
 
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, inzicht in bezoekersaantallen en onderzoek onder de 
doelgroepen, worden geëvalueerd of Tien-inn zich kan blijven legitimeren. In het verlengde 
hiervan zal duidelijk worden of participatie van de gemeente in het project derhalve legitiem 
is geweest en zal blijven. Eveneens zal helder worden of gemeentelijke participatie voor de 
toekomst relevant is. 
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2.Openstelling en  “de lage drempel” van Tien-inn. 
 
Vanaf 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 is. In de praktijk betekent dit dat de Tien-inn iedere dag tussen 15.00 en 
18.15 uur jongeren binnen heeft. De tijd buiten deze openingsuren voor jongeren, gebruikt de 
tienerwerker voor voorbereidings- en afsluitingsactiviteiten. De tijden gelden 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. In aanvang hebben jongeren zonder 
kosten, 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. Vanaf maart echter wordt er, conform het tieneropvangbeleid en de 
landelijke projectnormen, entree betaald door de bezoekers van Tien-inn. De entree bedraagt 
0,25 eurocent per uur. De vaststelling van het tarief is door de gemeente Sint-Oedenrode in 
samenspraak met de regiomanager van KIEM bepaald. 
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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 ook dit jaar weer jongeren bezocht op de 
eigen vindplaats. 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  jongeren (groepen) op en 
rondom het Fioretti college te Sint-Oedenrode en de lokale basisscholen. 
  

Tien-inn is onder meer 
“outreachend” aanwezig 
geweest binnen het les- 
programma van het Fioretti 
College. 
 
Ook het bezoeken van en 
deelnemen aan voorlichtings- 
bijeenkomsten voor ouders en 
jongeren bijvoorbeeld  op 19 
januari bij de open dag van het 
Fioretti College.  
 
Tevens heeft de Tien-inn op 1 
februari een ouderavond 
georganiseerd met als thema 

"Omgaan met pubers" als onderdeel van deze benadering.  
 
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. 
 
Ook landelijk is de outreachende benadering van het project niet onopgemerkt gebleven, in 
één van de landelijke nieuwsbrieven van de experimentgroep tieneropvang werd hieraan 
gerefereerd. 
 
Tenslotte is de Tien-inn ook “outreachend” geweest richting de lokale ambtenaren en 
bestuurders. Ook bestuurders zelf en ambtenaren weten inmiddels de weg naar Tien-inn te 
vinden. Zo mocht de Tien-inn zich vlak na de installatie van het nieuwe college verheugen op 
een werkbezoek dat de nieuwe wethouder de heer Thijssen aan Tien-inn bracht en waarbij hij 
zich liet vergezellen door de heer van Gerwen verantwoordelijk  ambtenaar voor tieneropvang 
aan de gemeente. 
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4 Samenwerking. 
 
 
4.1 Nieuwe vormen van samenwerking met het jongerenwerk. 
 
Samen met het jongerenwerk is er in de afgelopen periode intensief en inhoudelijk gesproken 
over verdere verdieping van samenwerking tussen beide werksoorten met behoud van 
identiteit van beide werksoorten. De nieuwe directeur a.i. van BWI mevrouw Martha School 
en KIEM regiomanager Marcel Strolenberg zien met de komst van het nieuwe 
jongerencentrum en het cultureel centrum nieuwe uitdagingen.   
 
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. 
 
Zowel KIEM als de BWI zijn klaar voor vernieuwende samenwerking binnen het veld van 
welzijn en dienstverlening aan tieners. Een verdere samenwerking zou eveneens een 
oplossing kunnen bieden voor de vraag om verruiming van de personele inzet op Tien-inn 
door het groot aantal bezoekers die slechts 1 tienerwerker moet bedienen en het probleem van 
de BWI om hoogwaardige professionals aan te trekken voor haar jongerenwerkactiviteiten. 
Door clustering van deze problematiek is een oplossing in zicht waarbij het mes aan meerdere 
kanten zal snijden zoals hieronder zal worden aangegeven. 
 
De nieuwe vorm van samenwerking zal kunnen bestaan door het aantrekken van een HBO 
gekwalificeerde tiener/jongerenwerker die zowel binnen Tien-inn als binnen de BWI 
activiteiten kan worden ingezet. Dit biedt tal van voordelen: 
 
1. Het bieden van “een groot arbeidscontract” op HBO niveau biedt meer perspectief om 

hoogwaardige professionals naar onze gemeente te halen als twee kleine versnipperde 
contracten voor 2 werksoorten. 

2. Er zal op uitvoerend niveau een methodische en pedagogische “kruisbestuiving” kunnen 
ontstaan tussen de nieuwe jongerenwerker en de huidig werkende tienerwerker van Tien-
inn wat leidt tot verdere professionalisering  van beide werkers en werksoorten. 

3. Er zal door deze inhoudelijke samenwerking eerder en gerichter kunnen worden 
doorverwezen naar elkaars werksoorten met het eigen en specifieke aanbod. Dit zal de  
toeleiding van jongeren tot de tieneropvang en het jeugd en jongerenwerk bevorderen en 
dus “de drempel” voor beide specifieke voorzieningen verder verlagen. 

4. Hierdoor zal het preventievangnet voor jongeren groter worden, men zal vanuit twee 
werksoorten en op de verschillende werktijden dat deze werksoorten straks naast en met 
elkaar gaan opereren jongeren kunnen monitoren. Problemen met jongeren en of in hun 
gezin kunnen op deze wijze via twee sporen worden gedetecteerd en aangepakt. Het in 
stand houden van deze twee afzonderlijke en gescheiden werksoorten is hierbij cruciaal 
omdat iedere werksoort vanuit haar specifieke functie iets voor jongeren (en/of ouders) 
kan betekenen die de andere werksoort niet of minder kan. Zo kan men een eventuele 
inhoudelijke samenwerking tussen de twee werksoorten gerelateerd aan de specifieke 
functies van tieneropvang als volg karakteriseren:  
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Ten eerste de opvangfunctie:  
 
Het bieden van een tweede thuis voor tieners meestal met medeweten en/of op aangeven 
van ouders. Een plek waar tieners hun verhaal kwijt kunnen en er vaak met ouders wordt 
overlegd wat tieners wel of niet mogen. Er wordt aangesloten op de opvoedingssituatie 
thuis en hier worden desgewenst tussen kind, de voorziening en ouders afspraken over 
gemaakt. Het jongerenwerk kent geen structurele afspraken met ouders en/of verzorgers 
en is in die zin vrijblijvender voor tieners waar het gaat om haar opvangfunctie. Door 
samenwerking en afstemming tussen deze werksoorten kan men desgewenst problemen 
op gezinsniveau signaleren, hier preventie of interventie op plegen vanuit de 
verantwoordelijkheid van de eigen werksoort. Dit zal het vangnet voor mogelijke 
probleemtieners en gezinnen binnen de lokale situatie vergroten. Voorts is het zo dat het 
jongerenwerk en Tien-inn geheel verschillende doelgroepen trekken c.q. opvangen. Bij 
Tien-inn ligt de nadruk op 12-16 jarige met geen tot vrij lichte problemen. Het 
jongerenwerk werkt veelal met een oudere groep 15-18 jarigen en komt van oudsher in 
beeld bij wat zwaardere en overlastproblematiek. Samenwerking brengt het hele veld 
jongeren van 12-18 jaar in beeld met mogelijkheid om in een vroeg stadium (vanaf 12 
jaar) gezamenlijk problemen te signaleren en aan te pakken zodat oudere 
probleemgroepen in de toekomst worden gereduceerd door een vroege gezamenlijke 
benadering van zowel jongeren als de ouders, wat door intensieve samenwerking mogelijk 
wordt.  
 
Ten tweede de ondersteuningsfunctie:  
 
Er wordt ondersteuning geboden bij de ontwikkeling van de eigen identiteit. Bij vragen 
van persoonlijke aard of bij problemen volgt er indien nodig of gewenst een verwijzing 
naar een specifieke/ gespecialiseerde voorziening, activiteit of instantie. 
 

 

Ten derde de functie van netwerkontwikkeling:  
 
Jongeren hebben een belangrijk persoon om zich heen die hen kan steunen en wegwijs 
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.). Samenwerking op werker niveau betekent een verbreding van het beschikbare 
netwerk voor jongeren en de toegang hiertoe door de toeleidende rol naar (elkaars) 
voorzieningen die de werkers tezamen kunnen gaan vervullen. 
 
Ten vierde de functie van verrijking: 
 
Het uitbreiden van de sociale omgeving door ontmoeting met leeftijdsgenoten en door 
contacten met vertrouwde volwassenen in combinatie met het aanbieden van zinvolle 
vrijetijdsbesteding in het nieuwe jongerencentrum zal de mogelijkheden van verrijking 
van jongeren sterk doen toenemen. Met name door het aanwezig zijn van voorzieningen in 
het nieuwe gebouw en het cultureel centrum en op loopafstand, het voortgezet onderwijs 
en sporthal “de Streepen” waar deze jongeren direct toegang toe geboden zou kunnen 
worden. Ook zal het element vorming, wat van oudsher sterk in het jongerenwerk is 
vertegenwoordigd, ook direct beschikbaar worden voor Tien-inn bezoekers en kan de 
jongerenwerker de jongerencentrum bezoekers tussen 12 en 16 jaar attenderen op 
specifieke activiteiten op Tien-inn zoals computeren, kunstgerelateerde workshops, 
internetten en huiswerkbegeleiding. 
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Ten vijfde de functie van educatie: 
 
Het leren van vaardigheden, (bijv. muziek)  het verwerven van kennis (bijv. 
computergebruik) en hulp bieden bij huiswerk. Het pedagogisch-educatieve element kan 
in de samenwerking in beide werksoorten worden uitgebouwd.  
 
Ten zesde de functie van signalering: 
 
De opvang heeft een signaalfunctie als eventuele problemen  zich aandienen. Welke 
nieuwe kansen zich bij samenwerking van de soorten zich aandienen is aangegeven onder 
punt 1. 
 
En tenslotte de functie preventie: 
 
Het voorkomen van problemen zoals falen op school, zwerven op straat e.d. zoals 
hierboven onder 1 verder is uitgewerkt. 

 
5. Het moge duidelijk zijn dat zowel de Tien-inn  c.q. KIEM als het jongerenwerk c.q. de 

BWI voorstanders zijn van ontschotting, echter met behoud van de inhoudelijke functie en 
instandhouding van de twee gescheiden voorzieningen. Opheffen van de inhoudelijke 
functies en samenvoeging van de beide voorzieningen betekent dat er een principiële 
keuze gemaakt moet worden voor het werkmodel. Een pedagogisch methodisch of 
vormingswerk-methodisch model, in gewoon Nederlands een model met ouderinvloed 
gericht op opvoedings/begeleidings elementen of een vrijblijvender model zonder 
ouderinvloed met het accent op vorming. Een keuze voor een oudere (jongerenwerk) of 
jongere (Tien-inn) doelgroep zoals hierboven geschetst. Een dergelijke keuze voor 
samenvoeging tot  één voorziening betekent dan direct uitsluiting van bepaalde groepen 
jongeren. Of de klassieke jongerenwerkjongeren zullen niet meer aankloppen bij het 
nieuwe centrum of de Tien-inn jongeren zullen verdwijnen met alle negatieve 
consequenties van dien zoals, het niet langer kunnen monitoren, signaleren, interveniëren 
en preventief werken bij de gehele groep jongeren van 12-18 jaar. Voorts blijkt uit lokale 
en landelijke beleidsevaluaties dat beide werksoorten zeer levensvatbaar zijn en een 
specifieke vaste groep bedienen. Ook uit literatuur en onderzoek blijkt dat het zinvol is om 
aandacht te hebben voor de verschillende (leeftijds)groepen waarmee men iets wil. Het is 
een wereld van verschil of je 12 of 15 jaar bent. (Zie hiervoor o.a. Bruggemans, D.A.G. en 
Vriens, G.: Jongerenadviseurs Commissie Tieneropvang, Visie en ervaring van Tieners, 
Amsterdam, Stichting Alexander, 2001). 

6. Als samenwerkingsvorm opteert zowel de BWI als KIEM voor een strategische alliantie, 
waarbij de eindverantwoordelijkheid voor Tien-inn en haar inhoud bij KIEM of diens 
rechtsopvolger blijft en de verantwoordelijkheid voor het jongerenwerk bij de BWI. 

7. De nieuw aan te trekken jongerenwerker voor beiden werksoorten kan via een 
combinatiecontract van KIEM en  de BWI zowel bij Tien-inn als bij het jongerenwerk aan 
de slag en draagt verantwoording af aan zowel de leiding van tieneropvang als aan de 
leiding van het BWI voor de uren dat hij/zij bij deze organisaties in dienst is. Detachering 
uit een der beide organisaties bij de andere is een andere vorm waarvoor geopteerd zou 
kunnen worden. 

8. Vooruitlopend op de samenwerking in het nieuwe jongerencentrum waarin Tien-inn een 
eigen ruimte met eigen identiteit is toebedeeld, lijkt het logisch, zo spoedig mogelijk een 
beleidsuitspraak over deze voorstellen te vernemen om de overgang naar de nieuwe 
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fysieke situatie ook inhoudelijk  een impuls te geven zodat in de nieuwe situatie meteen 
slagvaardig gewerkt kan worden.   

 
 
 
4.2 Andere vormen van samenwerking en netwerkontwikkeling. 
 
Zoals de lezer heeft opgemerkt  hecht Tien-inn aan een brede samenwerking met verscheidene 
“partners”  binnen een mede door Tien-inn opgebouwd netwerk. Netwerkontwikkeling is een 
essentieel onderdeel om op beleids en uitvoerend niveau mee te kunnen blijven liften op 
trends en ontwikkelen en/of deze zelf te initiëren. 
 
Om de lezer inzicht te geven in de samenwerkingspartners zullen wij nogmaals kort 
opsommen welke partners in het afgelopen half jaar met ons hebben samengewerkt, om ieder 
vanuit een eigen verantwoordelijkheid en positie invulling te geven aan gezamenlijk 
geïnitieerde activiteiten, acties en workshops. Ook het conferentiebezoek en de bijdrage op de 
studiedag worden genoemd 

 

 
 
Het samenwerkingsnetwerk omvat: 
 

1. Gemeente Sint-Oedenrode (beleidsadvisering) 
2. BWI, afdeling jeugd en jongerenwerk (workshops en samenwerking) 
3. Fioretti College, afdeling Sint-Oedenrode (workshops, PR, en samenwerking) 
4. BSJ (Brabants Steunpunt Jeugdwelzijn), (beleidsadvies, studie en themadagen) 
5. NIZW (Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn), (beleidsadvies, studie en 

themadagen)  
6. Lokaal Primair Onderwijs, (PR en presentatie project op scholen) 
7. Contacten met andere tienerprojecten, n.l. Bbase (Boxmeer) en de Tieneropvangcentra 

in Wageningen en Valkenburg a/d Geul 
8. Novadic, (preventie en voorlichting alcohol en drugs) 
9. Politie, (aandachtsfunctionaris/jeugdagent, preventie, voorlichting, filmactiviteit) 
10. Beheer sporthal en sportkantine de Streepen (dagelijkse samenwerking en 

samenwerking filmproject) 
11. Deelname aan conferentie “opvoeden doe je samen” op 21 en 22 maart in Den Bosch 
12. Presentatie op een studiedag van en deelname aan werkconferenties van het BSJ te 

Den Bosch. 
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5 Public Relations en publiciteit. 
 
Tien-inn heeft in de afgelopen periode onverminderd aandacht gevraagd voor haar 
voorziening middels het aanwezige PR materiaal (folders, boomerang kaarten, brieven en 
mailings, flyers en posters over workshops e.d.). 
 
De Tien-inn folder is inmiddels qua lay-out en inhoud gerestyled aan de nieuwe situatie van 
“open inloop met entree”. De folder heeft hierdoor een actueel en eigentijds karakter gekregen 
en is hierdoor aantrekkelijk voor zowel tieners, ouders als andere mensen die interesse hebben 
in het product Tien-inn.  
 
Aan samenwerkingspartners en jongeren is frequent informatiemateriaal verstrekt. 
 
Daarenboven is er ook dit jaar via de nieuwe media aandacht gevraagd voor Tien-inn. Een 
eigen website is sinds 2001 in de lucht waarop de Tien-inn, de bezoekers hiervan, 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-mail adres  
van Tien-inn is; tien-inn@tien-inn.tmfweb.nl.  
 
De website mag een bescheiden succes genoemd worden. Met name sinds er via de site van 
het NIZW kan worden doorgelinkt is het aantal bezoekers van de site weerom gestegen. 
hieronder worden de bezoekersaantallen van dit jaar weergegeven: 
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Maand Aantal bezoeken 
Januari 127 
Februari 73 
Maart 114 
April 129 
Mei 195 
Juni 353 
Totaal 991 
 
Figuur 1: Websitebezoek in cijfers    Figuur 2: Websitebezoek in een  

staafdiagram  
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6. Tien-inn, de cijfers 
 
In dit hoofdstuk zullen we de lezer inhoudelijk en cijfermatig inzicht bieden hoe het project er 
procesmatig voorstaat. Het aantal bezoeken, activiteiten en hun toelichting zullen cijfermatig 
en door middel van diagrammen inzichtelijk worden gemaakt en waar mogelijk worden 
vergeleken met de resultaten van dezelfde periode van het vorige jaar. 
 
Voor de goede orde willen wij u melden dat het overzicht de maanden januari t/m juni 2002 
beslaat. 
 
6.1 Het bezoeken en de bezoekers van Tien-inn. 
 
De periode vóór 1 maart werd gekarakteriseerd als de gratis inloopperiode, vanaf maart wordt 
er een vaste entreebijdrage (per uur) van 0,25 eurocent aan de bezoekers gevraagd. 
   
Het heffen van  entreegeld werd door de tieners aanvankelijk vertaald in de opmerking: “Ik 
kom niet meer als ik moet betalen.” Toen dit bericht in februari bekend werd liep direct het 
bezoekersaantal terug. Het resultaat hiervan is te zien in het aantal bezoeken in de maanden 
februari en maart,  waar zoals u ziet, duidelijk minder bezoeken zijn dan vorig jaar. Zeggen en 
doen bij tieners lijkt hier in evenwicht.  
 
Aantal bezoeken aan Tien-inn: 
In totaal zijn er in de periode  1 januari t/m 30 juni 1196 bezoeken geweest, waarvan 718 
jongens en 476 meisjes.  
 
 
 
Maand Aantal bezoeken Jongens Meisjes 
Januari 276 126 150 
Februari 160 108 52 
Maart 160 115 45 
April 287 157 130 
Mei 142 85 56 
Juni 171 128 44 
Totaal 1196 719 477 
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Figuur 4: Overzicht aantal tieners per 
maand in een staafdiagram        
 
 Figuur 3: Kwantitatief overzicht van het aantal bezoeken aan 
Tien-inn.
 
Vaste bezoekers van Tien-inn, een cijfermatige indruk:  
 
Eind 2001 waren er 181 tieners als vaste bezoekers geregistreerd, op 30 juni 2002 waren dat 
er inmiddels 291 (waarvan 146 jongens en 144 meisjes.) Dat is een toename in 2002 van 110 
tieners in een half jaar tijd. Vaste bezoekers zijn die bezoekers die regelmatig (meerdere 
malen) Tien-inn bezoeken. 
 
Verdeling van Tien-inn bezoekers naar sekse: 
 
De verdeling over jongens en meisjes verloopt in 2002 grillig. In januari zijn er meer meisjes 
dan jongens die Tien-inn bezoeken. Van februari tot april zijn er duidelijk weer meer jongens 
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dan meisjes als bezoeker aanwezig waarbij het aantal meisjes in april weer sterk stijgt. 
Oorzaak van deze schommeling is voor het project niet aanwijsbaar. Het vermoeden bestaat 
dat zich groepen jongens en meisjes vormen die ieder hun ruimte willen, en bij Tien-inn is de 
ruimte toch beperkt. Niet alle groepjes (en subculturen) kunnen zich op een plaats 
terugtrekken. Dit gegeven maakt dat er in het toekomstige jongerencentrum kansen liggen. 
Het kunnen werken in meerdere ruimtes met een eigen functie en identiteit zal maken dat er 
meer jongeren c.q doelgroepen met hun eigen (sekse)identiteit gebruik kunnen gaan maken 
van het project. 
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Het aantal bezoeken in vergelijking met vorig jaar: 
 
In vergelijking met vorig jaar zien de cijfers van het aantal bezoeken er het volgende uit: 
 
 
 
Maand 2001 2002 
Januari 32 276 
Februari 32 160 
Maart 418 160 
April 296 287 
Mei 157 142 
Juni 184 171 
Totaal 1119 1196 
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 Figuur 7: Vergelijking van het 

aantal bezoeken in 2001 en 2002  
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Figuur 6: Kwantitatieve vergelijking 
van het aantal bezoeken in 2001 en 
2002. 
in een staafdiagram. 

als de lezer ziet is er weerom een stijging in het aantal bezoeken aan het project te zien. Er 
dus sprake van een gecontinueerd bezoekersbeeld. De inschatting is dat qua personele 
zetting en fysieke ruimte het plafond qua bezoekers en bezoeken gehaald is. In de nieuwe 
uatie en met personele uitbreiding zal zowel het aantal bezoeken als het aantal bezoekers 
ar verwachting verder toenemen. 
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Activiteitenaanbod op de Tien-inn. 
 
De kernactiviteiten die de tieners graag ondernemen zijn: in de sporthal sporten en huiskamer 
activiteiten zoals elkaar ontmoeten, knutselen, muziek maken en een cd draaien. Met de 
Nintendo (computergame) spelen blijkt favoriet bij de jongens terwijl met chatten en 
internetten de meisjes vooral graag bezig houdt. 
 
 
Activiteit: Aantal 

deelnemers: 
In de sporthal bezig zijn (sport) 474 
Huiskamer activiteiten 649 
Met de Nintendo spelen  623 
Computer (internet/mailen) 463 
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Figuur 8: Kwantitatief overzicht van het 
kernactiviteitenaanbod van Tien-inn in aantallen 
deelnemers Figuur 9: Een staafdiagram van het 

kernactiviteitenaanbod van Tien-inn in 
aantallen deelnemers  

 
 
Buiten de kernactiviteiten biedt Tien-inn verscheidene workshops waaraan de vaste bezoekers 
graag deelnemen zoals creatieve workshops, muziekworkshops, computerworkshops etc. Ook 
filmvoorstellingen en het zelf maken van een film i.s.m. met de regiopolitie gericht op 
preventie van alcoholmisbruik zijn activiteiten in de afgelopen periode. Deze professionele 
voorlichtingsfilm is via de politie op te vragen en wordt gebruikt voor 
voorlichtingsbijeenkomsten. 
  
Verder worden er veel workshops die vorig jaar op het programma stonden nu aangeboden als 
de tiener daar behoefte aan heeft zoals de workshops muziek, knutselen, webdesign en 
timmeren.  
 
De tienervergadering is in een nieuw jasje gegoten en komt in de vorm van gesprekken en 
discussies steeds terug tijdens de normale bezoekdagen van Tien-inn. 
 
Hieronder een korte impressie van verdere activiteiten: 
 
 
Activiteit Datum Samenwerking 
Workshop over drugs en alcohol 28 februari 2002 Hetty Weemaes van Novadic / Albert v.d. Laar 

(jeugdagent) van Politie Brabant-Noord 
Voorlichtings-film maken over 
alcoholmisbruik.* 

17 april 2002 Albert v.d. Laar (jeugdagent) van Politie 
Brabant-Noord en zijn ploeg / Kantine-
beheerder Dhr. Foolen 

BSO-dag waarbij de tieners hun ruimte 
moesten delen met kinderen van 8 t/m 12 
jaar. 

10 mei 2002 Rémie Groot  en Femke Prince van Stichting 
Kiem  

Filmdag 23 mei Videotheek Videoland Veghel 
* De film die gemaakt is over alcoholmisbruik is  in mei op diverse plaatsen op scholen  gebruikt door de Regio 
politie Brabant-Noord als voorlichtingsfilm. 
 
Figuur 10: Impressie van verdere activiteiten. 
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7. Conclusies,  de toekomst en beleidsadvies. 
 
7.1 Conclusies. 
 
In deze nota is inzicht gegeven in hoe afgelopen periode gewerkt is aan de doelstelling van 
Tien-inn het lokale tienercentrum te Sint-Oedenrode. 
 
Ook maakt de nota inzichtelijk hoe aan de 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 
weer een stijging in het aantal bezoekende tieners in de afgelopen zes maanden en een 
stijging in het aantal vaste bezoekers van het project is maar liefst 16% van alle tieners in 
Sint-Oedenrode vaste klant van het project. 

2. Voor wat betreft het bestaansrecht van Tien-inn tonen de cijfers van de afgelopen 
anderhalf jaar aan dat de voorziening in een (noodzakelijke) behoefte voldoet in 
aanvulling op reeds bestaande voorzieningen. Dit strookt met landelijke bevindingen (zie 
onder meer de publicatie in vaktijdschrift 0/25 van mei 2002 “behoefte aan tieneropvang 
bewezen” en het eindadvies van de commissie Tieneropvang; Ruimte voor Tieners, Den 
Haag, maart 2002). 

3. Voor wat betreft de reguliere doelstellingen van tieneropvang komen wij tot de volgende 
conclusies, dit zijn bijna eensluidende conclusies als in 2001; 
 
Het bieden van opvang: 
 
Een tweede thuis een plek waar tieners hun verhaal kwijt kunnen; het moge duidelijk zijn 
gezien de bezoekersaantallen 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, kunst & 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 begeleid. 
 
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 een huiskamer, workshops en activiteiten, een zinvolle 
vrijetijdsbesteding geboden. 
 

   17 



Educatie: 
 
Binnen Tien-inn is er een duidelijk educatieve grondstroom, vaardigheden van jongeren 
worden uitgedaagd (bijvoorbeeld door muziekworkshops) 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 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. Verder refereren wij 
gaarne aan de preventieactiviteiten i.s.m Novadic en de regiopolitie Brabant-Noord zoals 
eerder beschreven.  

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 eenoudergezinnen 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 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. 

5. De invoering van entreegeld voor bezoekers 0,25 euro per uur heeft aanvankelijk gezorgd 
voor een terugloop in bezoekers. Na enige tijd echter is de bezoekersstroom weer op gang 
gekomen en bezoeken er in het eerste halfjaar van 2002 meer jongeren de Tien-inn dan in 
dezelfde periode vorig jaar. Het lijkt dat een bijdrage van deze grootte op maat is omdat 
de jongeren deze meestal zelf betalen. Een verdere tariefstijging is vooralsnog af te raden. 

6. Het plafond qua fysieke en menscapaciteit, gerelateerd aan het aanbod en het aantal 
bezoekers van de voorziening, is in de huidige opzet en locatie bereikt. De overgang naar 
het ruimere jongerencentrum, strategische samenwerking met de BWI, en urenuitbreiding 
van het tienerwerk binnen Tien-inn zijn kritische randvoorwaarden om de continuïteit en 
verdere groei van het project te waarborgen. We pleiten voor een samenwerkingsconcept 
zoals gepresenteerd in hoofdstuk 4 van deze nota. 

 
 
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 en nog stijgende bezoekersaantal aan de voorziening is voorts ook een indicator 
voor de wenselijkheid van de Tien-inn voor tieners in Sint-Oedenrode. 
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7.2 De toekomst van Tien-inn gekoppeld aan het eindadvies van de commissie  
      Tieneropvang. 
 
Bovenstaande in beschouwing nemende concluderen wij dat de vraag niet is  “of” maar “in 
welke vorm en constructie” Tien-inn tieneropvang in de toekomst als voorziening 
vormgegeven dient te worden. Een eerste aanzet tot onze visie hierop heeft u in hoofdstuk 4 
kunnen vernemen. Tieneropvang Tien-inn als zelfstandige werksoort dat samen met het 
jongerenwerk van de BWI in een verregaande samenwerking zij aan zij wil optrekken om 
ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid, doelstelling en methodiek jongeren en hun ouders 
te gaan en blijven bedienen. Het spreekt voor zich dat vanuit deze constructie ook nog verder, 
diepgaander en intensiever samengewerkt kan worden met het lokaal voortgezet onderwijs en 
primair onderwijs en andere partners binnen en buiten het jeugdbeleidsveld. 

 

 
Wat wordt er echter in het algemeen c.q. in landelijke zin over de toekomst van tieneropvang 
gesteld en hoe vertalen we dit concreet naar de lokale situatie in Sint-Oedenrode? 
 
We bieden u hieronder enkele perspectieven: 
 
Het eindrapport van de landelijke commissie Tieneropvang; “Ruimte voor tieners”, Den Haag, 
maart 2002 biedt hiervoor aanknopingspunten. 
 
Als algemene aanbeveling in deze nota geldt dat “het begrip tieneropvang dient plaats te 
maken voor vrijetijdsarrangementen voor tieners. Een vrijetijdsarrangement biedt een 
ontmoetingsplek, een begeleider/tienerwerker, computer en internetfaciliteiten, 
huiswerkbegeleiding en doorgeleiding naar diverse activiteiten”. 
Zoals u ziet voldoet de Tien-inn hier in grote mate aan en kan als de voorgestelde alliantie met 
het BWI vorm krijgt verder worden vormgegeven. Sint-Oedenrode loopt dus vooruit op de 
muziek. 
 
Verder kent het eindadvies van de commissie Tieneropvang een splitsing in 2 soorten 
producten tieneropvang. De vaste opvangvariant (inkoop kindplaatsen) en de flexibele 
inloopvariant. Met beide varianten heeft men in de lokale situatie geëxperimenteerd. Uit dit 
experiment blijkt dat de flexibele variant zeer succesvol is gebleken in de lokale situatie. 
 
De bekostiging van deze projecten zouden volgens de commissie Tieneropvang “via een 
stimuleringsmaatregel tienerarrangementen van kracht moeten worden, ingaande in 2004 na 
afloop van de huidige experimentperiode eind 2003. Dit zou voor een periode van vijf jaar 
moeten, voor de helft gefinancierd door het rijk, de andere helft door de gemeente of indien 
passend bij de lokale situatie in een andere verdeling. Monitor deze ontwikkeling, zowel 
financieel als inhoudelijk”. Monitoring vindt reeds plaats in de lokale situatie getuige deze 
nota. Financiering is een politiek vraagstuk waarover het rijk en de lokale overheden nog 
overleg zullen gaan plegen. 
 
“De vrijetijdsarrangementen zullen tieners van 10 tot 16 jaar in hun vrije tijd na school en 
hun vakanties moeten bedienen.” In de huidige situatie worden nu tieners van 12-16 jaar 
bediend. Een verruiming van de leeftijdsgrens betekent in de lokale situatie dus niet alleen een 
nauwere samenwerking met het jeugd en jongerenwerk maar ook met Buitenschoolse opvang 
en primair onderwijs. 
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“Laat de financiering bestemd zijn voor dekking van de kosten van de tienerwerkers, de (huur 
van de) accommodatie en de basisactiviteiten”. Dit spreekt voor zich, wij missen echter het 
noodzakelijke budget bestemd voor inrichting en materialen om de locatie en activiteiten 
(verder) vorm te geven. 
 
“laat ouders of tieners een eigen bijdrage betalen, het streven is 10% van de kosten”. Uit een 
breed kwantitatief onderzoek uitgezet onder ouders en tieners in Sint-Oedenrode, (zie Tien-
Inn Project evaluatienota juli 2001), blijkt dat de inschatting is dat als ouders al willen betalen 
voor tieneropvang dit niet meer zal zijn dan 0,45 eurocent (een gulden) per uur. Tien procent 
van de kosten is dus in de lokale situatie veel te rooskleurig. In de huidige opzet wordt 0,25 
eurocent per uur betaald wat haalbaar blijkt. Aanpassing van de eigen bijdrage in de lokale 
situatie verdient dan ook het nodige onderzoek voordat er wordt gewijzigd. 
 
De in het eindadvies geformuleerde (kwaliteits) eisen rondom de werksoort en inhoud lopen 
in pas met de reeds vigerende situatie. 
 

Het werken met “een inschrijfsysteem voor 
vrijetijdsarrangementen op gemeentelijk niveau” is 
een nieuw idee dat nadere bestudering vraagt 
alvorens hieromtrent tot visievorming en beleid te 
komen. 
 
De in het eindadvies opgenomen aanbevelingen over 
de rol van overheden en aanbevelingen voor het 
monitoren van resultaten lopen voor zover onze 
kennis hierover reikt in de pas met de huidige rollen 
aangenomen door overheden en monitor praktijk. 
 
De afsluitende punten uit de nota betreffen “kansen 
om oudere tieners te activeren in het 
(mee)begeleiden van jongere tieners” ook hier zien 
wij weer direct kansen in de samenwerking met het 
jongerenwerk en lokaal voortgezet onderwijs om dit 
te verwezenlijken. 
 

Tevens wordt een pleidooi gehouden voor het voeren van “een landelijke debat over 
pedagogische visies op de opvang en begeleiding van kinderen en jeugdigen”. Iets wat wij 
omarmen en waarom er in deze tweede projectevaluatienota wordt gesproken over 
kruisbestuiving tussen werksoorten (zie hoofdstuk 4). Hierbij sluit de constatering aan “dat 
ook jongeren van 16 jaar en ouder behoefte hebben aan vrijetijdsfaciliteiten” een gegeven dat 
ook door ons wordt gesignaleerd en eveneens in hoofdstuk 4 is aangeraakt rondom de 
thematiek van de verschillende doelgroepen van jongerenwerk en de Tien-inn. 
 
Tenslotte vinden ook wij dat er aandacht moet zijn voor “bijzondere doelgroepen”, 
bijvoorbeeld jeugdigen met handicaps die in tienercentra de kans moeten krijgen te 
participeren. In de realisatie van het nieuwe jongerencentrum waarbinnen Tien-inn haar eigen 
plek gaat krijgen kan hier rekening mee worden gehouden.  
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7.3 Beleidsaanbevelingen. 
 
Op basis van de in de vorige paragrafen geuite conclusies en voorstellen zoals gepresenteerd 
in deze nota komen wij vervolgens tot de volgende beleidsaanbevelingen betreffende de 
voortgang en voortbestaan van Tien-inn: 
 

1. Gezien het behalen van de doelstellingen en het blijvende, zelfs stijgende grote aantal 
bezoekers van het tienercentrum Tien-inn stellen wij voor het project in de huidige 
inhoudelijke opzet (onder verantwoordelijkheid van KIEM of diens rechtsopvolger) na 
de experimentperiode om te zetten in een structurele en zelfstandige voorziening om 
de komende jaren jongeren vanuit deze specifieke werksoort vrijetijdsarrangementen 
te bieden. 

2. We vragen u daarenboven de voorstellen tot samenwerking met het jongerenwerk van 
de BWI en over de noodzakelijke uitbreiding van het aantal uren Tien-inn tienerwerk 
met nog een werker zoals geschetst in hoofdstuk 4 te bestuderen en te omarmen door 
een positief beleidsstandpunt hierover in te nemen. 

3. Eveneens vragen wij u om hier op korte termijn stelling over in te nemen zodat er in 
voorbereiding op de fysieke samensmelting van de locaties in het nieuwe 
jongerencentrum alvast inhoudelijk geanticipeerd kan worden op de nieuwe situatie 
zodat er straks meteen, professioneel, efficiënt en doelmatig gewerkt kan worden. 

4. We vragen u om hierna samen met ons en de stuurgroepleden verder naar de toekomst 
van Tien-inn te kijken en hierbij de in deze nota aangegeven toekomstvisie verder met 
ons te expliciteren.  
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Bijlagen 
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Ouderavond met als thema “omgaan met pubers”. 
 
Op 1 februari 2002 
 
Voorbereiding: 
 
Zorg daags van tevoren voor een plantje op tafel, dat zorgt ervoor dat de ouders zich welkom 
voelen.  
Koop als je dit nog niet gedaan hebt koffie, thee en een koekje (koffiefilters, suiker en melk 
niet vergeten) 
De avond voor de ouderavond ga je stofzuigen, dweilen, en stoffen.  
Print de keuzeonderwerpen en de informatieadressen uit voor iedere ouder die komt plus een 
aantal extra. 
Zorg 20 minuten voor aanvang voor koffie en thee. 
Zet alles op tijd klaar. 
 
Wat moet er klaarliggen: 
 
De discussiepunten voor de ouders op papier 
Boekjes om in te zien over het betreffende onderwerp 
Zet de websites aan van diverse organisaties die met dit onderwerp te maken hebben. Zoals: 
www.sjn.nl  of www.nizw.nl  of www.tien-inn.tmfweb.nl  
 
De avond heeft als opzet:  
 
1. Eerst een openingswoordje over Tien-inn 
2. Daarna een keuze van drie onderwerpen over omgaan met pubers (hieronder worden de 

keuzes uitgewerkt) 
3. De ouders bedanken voor de komst. 
4. Als laatste een evaluatie met de vragen:  

Hoe vonden de ouders de avond?  
Wat zou er nog beter kunnen? 

 
De hele avond mag ongeveer 1 tot 1 ½ uur duren, Elk onderwerp duurt ongeveer 20 minuten 
 
Een schema: 
 
Als je om 19.15 begint: 
 
19.15  openingswoordje 
19.30 keuzeonderwerp 1 
19.50 keuzeonderwerp 2 
20.10 keuzeonderwerp 3 
20.30 Bedanken en evaluatie 
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(Openingswoordje) 
 
Goedenavond dames en heren.  
Ik heet u van harte welkom op deze avond, die als thema heeft “omgaan met pubers” 
Ik ben blij dat u gekomen bent. 
Ik zal eerst een beetje vertellen van Tien-inn om daarna zo snel mogelijk te kunnen beginnen 
met de discussiepunten. 
 
Van het ministerie van VWS heeft de gemeente Sint-Oedenrode in 1999 toestemming 
gekregen om mee te doen aan een landelijk project tieneropvang. Dit project loopt tot 
september 2003 en is bedoeld voor kinderen van 12 t/m 16 jaar.  
Tieneropvang is in Sint-Oedenrode een samenwerkingsproject met de gemeente, het Fioretti 
College, BWI (jongerenwerk) en Stichting Kiem (kinderopvang). 
 
Tieneropvang beoogt het volgende te bieden: 
 
1. Een ontmoetingsplaats 
2. Een veilige plaats 
3. Betrokken volwassenen 
4. Vrijetijdsbesteding 
5. Huiswerkbegeleiding 
 
Hierbij staat jongerenparticipatie (het meedenken en beslissen) centraal. 
 
Een van de taken van de leiding van een tienercentrum is het uitdragen om op een 
respectvolle, gelijkwaardige manier met elkaar om te gaan. De leiding kan dan ook een rol 
spelen om in het proces naar volwassenheid grenzen aan te geven en elkaar te leren om 
sociaal met elkaar om te gaan. 
 
In 2001 zijn er bij Tien-inn ruim 2445 bezoeken geweest van de tieners.  
Bij een bezoek aan Tien-inn moeten de tieners zich aan de huisregels houden. Dat zijn regels 
zoals: niet roken in de huiskamer, geen alcohol, met respect met elkaar omgaan enz. 
 
Bij Tien-inn  komen de “gewone” tieners, de tieners die op het voortgezet onderwijs zitten. 
Deze komen vooral omdat het gezellig is.  
 
Af en toe heb ik het met de tieners over “zware” onderwerpen zoals drugs, alcohol of 
seksualiteit. Dit om de tieners bewust te maken van de gevaren die ze tegenkomen in de 
maatschappij. 
 
Voor mij als medewerker van Tien-inn is het belangrijk om te weten wat voor u als ouder 
belangrijk is. Tien-inn wil graag samen werken met de ouders als het gaat over het omgaan 
met uw kinderen. Meedenken met de ouders, ideeën opdoen.  
Daarom is het voor Tien-inn van belang om samen met de ouders te kijken wat er voor nodig 
is in het omgaan met pubers. 
 
Hierbij ben ik bij het punt gekomen waar deze avond om draait, het omgaan met pubers. 
 
Omgaan met pubers is soms erg moeilijk. De tieners groeien snel, zowel lichamelijk als 
geestelijk. De pubers zijn geen kind maar ook geen volwassene. Hoe ga je hier nu mee om? 
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Voorbeeld: 
 
Ik heb sinds vorig jaar tieners binnen. In het begin als ik de tieners chips gaf dan was het een 
grote bende. De meeste chips lag op de grond. Door hier op te letten en uiteraard doordat de 
tieners ouder worden, is dit gedrag heel erg verbeterd. De tieners vertellen elkaar dat ze geen 
rommel moeten maken. Dat is de kracht van Tien-inn. Dat tieners zelf leren hoe ze dingen 
kunnen oplossen. 
 
(Einde openingswoordje) 
 
De ouders kunnen eventueel in groepjes gaan zitten van hooguit 6 personen. 
De ouders kiezen hun onderwerpen en de discussie kan beginnen. 
 
 
Als de discussies zijn afgelopen: 
 
Bedanken 
 
Ik dank u voor u komst naar Tien-inn. Ik wil u er nog op wijzen dat op de laatste bladzijde, 
achter de keuzeonderwerpen diverse adressen staan over jeugdzorg waar u aanvullende 
informatie kunt opvragen. Deze lijst is niet volledig. 
 
Evaluatie 
  
Ik wil u nog vragen hoe u de avond vond, is dit wat u verwachte van de avond? 
Wat kan er nog aan een avond als deze verbeterd worden? 
 
 
Eindevaluatie van deze avond: 
 
Er is gesproken over verbieden, en het belonen na het verbieden.  
Zelfstandig zijn 
Uitgaan 
 
De ouders hadden, omdat ze met weinig mensen waren, de mogelijkheid om zelf een 
onderwerp te kiezen dat niet op de lijst stond. 
 
De ouders vroegen wat Poppers waren, (er kwamen tieners thuis met poppers) 
Ik zal dit eens uitzoeken en dit laten weten aan de aanwezige ouders. 
 
De ouders waren positief over de inhoud van de avond, ze vonden wel dat het jammer was dat 
er zo weinig ouders aanwezig waren. 
 
Ik vond zelf dat de ouders die wat stiller waren niet goed aan het woord kwamen. (De 
volgende keer daar op letten). Vragen aan de ouders van:”Wat vindt u van dit onderwerp?” of 
“Wat is uw mening hierover?” 
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De keuzeonderwerpen: 
 
Hieronder heb ik voor u wat onderwerpen gezet die komen uit de folder ”Pubers in de 
puberteit” van Stichting Jeugdinformatie Nederland. Hieruit gaan we drie punten kiezen waar 
we over kunnen discussiëren. 
 
 
Onderwerpen van deze avond kunnen zijn: 
 
1. Toeschouwer 
2. Preken 
3. Experimenteren 
4. Normen en waarden 
5. Verbieden 
6. Kind van de buren 
7. Duidelijke regels 
8. Spannend 
9. Onderhandelen 
 
 
Toeschouwer: 
Kijk naar je puber niet alleen als opvoeder, maar ook als toeschouwer. Zo kun je beter zien 
hoe je kind volwassen probeert te worden en kun je trots op hem/haar zijn. 
 
Preken: 
Toon belangstelling voor het reilen en zeilen van je puber zonder meteen klaar te staan met je 
eigen mening. Dat wordt al gauw een “preek” en dat is wel het laatste waar je kind behoefte 
aan heeft. 
 
Experimenteren: 
Realiseer je dat veel wat je puber doet experimenteren is. Het opdoen van ervaringen om te 
ontdekken wat hij of zij kan en wil. Wat bij hem/haar past. 
 
Normen en waarden: 
Hou vast aan de normen en waarden die jij belangrijk vindt, ook al heeft je puber de behoefte 
er flink tegen te schoppen. Probeer duidelijk te maken waarom je eraan hecht, maar dring ze 
niet op. 
 
Verbieden: 
Al zou je misschien niets liever willen, je puber iets verbieden (ik verbied je met die jongen 
om te gaan, een stickie te roken, te drinken) heeft geen zin. Je riskeert hooguit dat hij/zij het 
juist gaat doen, maar dan stiekem. 
 
Kind van de buren: 
Als je even niet meer weet wat je met je puber aan moet, probeer je dan voor te stellen dat het 
om het kind van de buren gaat. Dan komen de goede ideeën vanzelf. 
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Duidelijke regels: 
Maak alleen duidelijke regels bij wat je echt belangrijk vindt. Op tijd de hond uitlaten kan 
belangrijker zijn dan het geven van een zoen voor het slapen gaan. Het scheelt een hoop 
geruzie en bovendien laat je je puber zo meer in zijn/haar waarde. 
 
Spannend: 
De puberteit is spannend en niet perse een bron van zorg. Als je het zo bekijkt, zit je al aardig 
op dezelfde golflengte als je puber. 
 
Onderhandelen: 
Onderhandel samen over regels en grenzen. Dat is de beste manier om ruzies te vermijden of 
op te lossen. Bovendien maakt je puber zo kennis met geven en nemen. Onderhandelen kan 
over van alles: zakgeld, kamer opruimen, roken, drinken, hoe laat thuis komen, noem maar 
op. 
 
Hoe onderhandel je? 
Eerst maak jij duidelijk wat je wilt of vindt en dan je puber en andersom. 
Vervolgens bedenken jullie samen allerlei oplossingen, zonder meteen te reageren met 
“belachelijk” of “ja, dat zou kunnen” 
Bekijk dan welke bedachte oplossingen voor jullie allebei haalbaar en acceptabel zijn. 
Maak vervolgens een keuze en spreek af het zo te gaan proberen. 
Ga na een tijdje na of jullie allebei tevreden zijn over de gemaakte afspraak. Zo niet dan moet 
er worden bijgesteld of misschien voor een andere oplossing worden gekozen. 
 
 

   27 



Diverse informatie: 
 
Opvoedtelefoon 
De opvoedtelefoon biedt ouders een luisterend oor; advies en informatie over de ontwikkeling 
en opvoeding van kinderen en pubers. 
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en maandag-, dinsdag- en woensdagavond van 
19.00 tot 21.30 uur. 
Telefoon: 0900-821 22 05 (f  0,44 per minuut) 
 
Bureau Jeugdzorg 
Voor hulp bij opvoedingsproblemen. Ook aandacht voor het voorkomen van problemen door 
het geven van opvoedingsvoorlichting en het organiseren van oudercursussen. 
Via de huisarts, schoolarts of op eigen initiatief. 
 
Adviesbureau voor Jongeren en Ouders 
Voor informatie, advies en hulp aan jongeren en ouders. Deze bureaus zijn over heel 
Nederland verspreid. 
 
Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) 
Voor informatie en advies op allerlei gebied, zoals gezinsmoeilijkheden of opvoeding. 
 
Stichting Jeugdinformatie Nederland 
Bij deze stichting kunt u diverse brochures bestellen waaronder de brochure “In de puberteit” 
De brochure “In de puberteit” gaat over opvoeden in deze periode. Er staat informatie in over 
de ingrijpende ontwikkelingen en veranderingen die kinderen in de puberteit doormaken en 
wat die voor hen en voor hun ouders kunnen betekenen. 
Er wordt ingegaan op de puber in huis, op school en in contact met leeftijdsgenoten. Hierbij 
worden steeds tips en adviezen gegeven hoe ouders ermee om kunnen gaan. 
Achter in deze brochure een boekenlijst en nuttige adressen. 
 
Een bestellijst met alle brochures uit de opvoedingsreeks kan worden aangevraagd bij de 
afdeling bestellingen. 
Jeugdinformatie is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur, 
besteltelefoon (030) 239 44 55 
Ook is deze stichting op het internet te vinden op adres: www.sjn.nl  
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