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Voorwoord  
 
In augustus 2000 ben ik gevraagd door voormalig regiomanager van Stichting Kiem, Marcel 
Strolenberg, om aan het project tieneropvang Tien-inn in Sint-Oedenrode mee te werken als 
tienerwerker. Op 1 september zou ik de plaats van de vorige tienerwerker overnemen. De 
huiskamer was al ingericht, en ik kon zo beginnen. Er waren nog geen inschrijvingen dus ik 
begon met een schone lei. Tijdens de grote openingsmanifestatie op 25 augustus 2000 had ik 
aan voormalig wethouder Dhr.v.d.Boomen beloofd om me voor 150% in te zetten, zodat er in 
Sint-Oedenrode een plek kwam voor de tieners.  
In het begin was het erg rustig, maar naargelang de tijd vorderde kwamen de tieners soms met 
bosjes tegelijk binnen. De tieners hebben er een gezellige boel van gemaakt. Het was dan ook 
vaak een feest om bij Tien-inn te werken. Bij de vraag aan enkele tieners wat ze vonden van 
Tien-inn was hun antwoord: “Het is gezellig met vrienden onder elkaar” en “Het is gezellig 
op deze plek”. Ik vond het daarom een eer dat Stichting Kiem mij gevraagd had om 
tienerwerker te worden. Deze jaren zijn omgevlogen en dat was niet alleen door mijn eigen 
toedoen. Ik heb bijzonder goede steun gehad van Marcel Strolenberg, die mij heeft gecoacht 
en gesteund in moeilijke tijden. Later, na de overname van Stichting Kiem door Stichting 
Humanitas, heeft rayonmanager Olga Hilgers deze taak op zich genomen. Beide wil ik 
daarom bedanken voor de goede zorg en ondersteuning. 
De samenwerking met Ineke Hurkmans en Martha School van het BWI en Wil de Roo van 
het Fioretti College heb ik als zeer plezierig ervaren, hartelijk dank hiervoor.  
Als laatste wil ik nog Hr.v.d.Boomen, Hr.Thijssen, Hr.A.Van Gerwen en Mw.M.Lasker 
bedanken, zonder de ondersteuning van de gemeente Sint-Oedenrode was tieneropvang Tien-
inn niet gelukt.  
Na bijna 3 jaar hard werken en onderzoek naar de mogelijkheden voor tieneropvang in Sint-
Oedenrode is het einde van deze drukke, doch vruchtbare experimentele periode aangebroken. 
Daarom ligt hier voor u de laatste Project Evaluatie Nota. Ik wens u hiermee veel leesplezier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilma Verhagen 
Tienerwerker 
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Inleiding 
 
Voor u ligt de derde en laatste evaluatienota van het project Tieneropvang “Tien-inn” dat door 
het ministerie van VWS is uitgekozen en gefinancierd wordt als experimentproject Tiener-
opvang. Deze nota is een evaluatief vervolg op de in 2002 verschenen Project Evaluatie Nota 
over Tien-inn. Verder is deze nota een vervolg op de tussenrapportages die op ambtelijk 
niveau zijn aangeboden. 
 
Er zal in deze nota ingegaan worden op de doelstellingen evenals de doelgroepbepaling en in 
hoeverre deze gehaald zijn. 
 
In deze nota zal aandacht gegeven worden aan ontwikkelingen op het gebied van registratie 
van tienergegevens. Ook de werkmethode bij Tien-inn waarbij de pedagogische visie heel 
belangrijk is gebleken wordt in deze nota besproken.  
 
Verder zal de aandacht gevraagd worden voor het aantal bezoekers, de bezoekersfrequentie en 
activiteiten van Tien-inn over de eerste zes maanden van dit jaar die in verschillende vormen 
gepresenteerd zullen worden.  
 
Hier en daar zal in het kort ingegaan worden op de ervaringen van tieneropvang Tien-inn over 
de afgelopen jaren en de knelpunten die zich hebben gemanifesteerd. 
 
Deze nota is als evaluatie-instrument in te zetten binnen de gemeentelijke beleidsevaluatie 
over de toekomst en voortgang van Tien-inn. 
 
 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olga Hilgers              Wilma Verhagen 
Rayonmanager Stichting Kinderopvang Humanitas          Tienerwerker 
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1. Doelstelling en doelgroepbepaling van Tien-inn 
 
In dit hoofdstuk worden de doelstellingen en doelgroepbepalingen besproken. Eveneens 
wordt er gekeken of hieraan voldaan is binnen de dagelijkse praktijk van tieneropvang Tien-
inn. 
 
1.1 Doelstelling zoals beschreven in tieneropvangnota 1999 
 
1. Opvang: 

Het bieden van een veilige plek waar tieners hun verhaal na school kwijt kunnen, dus een 
aanvulling op de thuis en schoolsituatie.  

2. Ondersteuning: 
Ondersteuning bij de ontwikkeling van de eigen identiteit van de tieners.  

3. Verrijking: 
Sociale kontakten leren maken door ontmoeting van leeftijdgenoten in een omgeving met 
vertrouwde volwassenen. 

4. Educatie: 
Het leren van vaardigheden, (bijv. muziek)  het verwerven van kennis (bijv. pc-gebruik en 
hulp bieden bij huiswerk). 

5. Signalering: 
De opvang heeft een signaalfunctie als eventuele problemen  zich (gaan) aandienen. 

6. Preventie: 
Het mede voorkomen dat de tieners op straat rondzwerven en dat de verveling toeslaat.  

7. Pedagogie: 
Het ontwikkelen van een pedagogisch klimaat voor de tieners waarbij samengewerkt 
wordt  op het gebied van gemeentelijk jeugd- en jongerenbeleid, sociaal cultureel werk, 
jeugdzorg, politie en diverse andere werksoorten. 

8. Arbeidsmarkttoeleiding en tienerparticipatie 
Gestreefd moest worden om de opvang van tieners mede te koppelen aan het toetreden 
van de tieners aan de arbeidsmarkt en om een betere arbeidspositie te creëren op het 
moment dat sprake is van uitval in het reguliere onderwijs door middel van participatie 
van de tieners. 
 

1.1.1 Bevindingen 
  
1. Opvang: 

De tieners hebben laten zien dat ze behoefte hebben aan tieneropvang dat is te zien aan het 
aantal bezoeken die ze aan Tien-inn hebben gebracht. Zeker als het op school of thuis om 
diverse redenen niet zo goed wil lukken willen de tieners graag relaxen of een praatje 
maken met medetieners of de tienerwerker. 

2. Ondersteuning: 
In de puberteit zijn de jongeren nog aan het ontdekken wie ze zijn en wat ze te bieden 
hebben. Ze moeten nog een plaats in de maatschappij veroveren. De tieners werden hierbij 
ondersteund door de tienerwerker. 

3. Verrijking: 
Er zijn veel tieners bij Tien-inn geweest. Voorkomende conflicten werden opgelost met 
hulp van de tienerwerker. Doordat deze tieners conflicten leerden hanteren konden de 
tieners onderling goed met elkaar omgaan, hierdoor leerden ze nieuwe contacten leggen.  
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4. Educatie: 
De tieners hebben door middel van workshops kennis kunnen maken met o.a. webdesign, 
muziek programma’s, kunst en cultuur. Tevens komen er verschillende tieners bij Tien-
inn die dyslectisch zijn, één van deze tieners kan helemaal niet lezen en schrijven. De 
tienerwerker probeert deze tieners door middel van de computer te leren lezen en 
schrijven.  

5. Signalering: 
Er zijn diverse signalen die erop wijzen dat bepaalde tieners op vroege leeftijd bezig zijn 
met drugs. Ter preventie werkt de tienerwerker hiervoor samen met het voortgezet 
onderwijs, politie en jongerenwerk. 

6. Preventie: 
Bij Tien-inn komt er regelmatig een groep tieners die vaak rondhangen op straat en zich 
vervelen. Zij richten vernielingen aan op straat, maken lawaai en zorgen zo voor overlast. 
Als deze tieners bij Tien-inn komen kan de tienerwerker rust brengen in deze groep en is 
er toezicht. Bij Tien-inn hebben deze tieners het naar de zin, dat is te zien aan het aantal 
bezoeken van deze tieners aan de tieneropvang (ze zijn bijna dagelijks op bezoek) 

7. Pedagogie: 
De tienerwerker is de jongeren aan het leren om op een pedagogisch veilige manier 
volwassen te worden. Hierdoor kan  ongeoorloofd gedrag voor een groot deel voorkomen 
worden en zullen de tieners normen en waarden leren.  

8. Arbeidsmarkttoeleiding en tienerparticipatie 
De tienerwerker van tieneropvang Tien-inn heeft tieners d.m.v. meedenken, discussiëren 
en praten met elkaar (tienerparticipatie) gestimuleerd om op school goed hun best te doen 
zodat deze jongeren toe kunnen treden in de arbeidsmarkt. 
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1.2 De doelgroepbepaling 
 
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.  

 
Hierin voldoet de tieneropvang, alle bovengenoemde doelgroepen komen bij Tien-inn binnen. 
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2. Registratie systeem 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het registratiesysteem dat speciaal ontwikkeld is voor dit 
project en welke functie de registratie van tienergegevens heeft bij de tieneropvang. 
 
In het begin van september 2000 heeft de huidige tienerwerker een registratiesysteem 
ontwikkeld. Het doel van dit registratiesysteem was:   
 
• Het registreren van het aantal bezoekers om inzicht te kunnen krijgen in de kwaliteit en 

kwantiteit van Tien-inn.   
• Als er onverhoopt een ongeluk zou gebeuren in de sporthal konden de ouders 

geïnformeerd worden. 
• Voor de brandveiligheid. Hierdoor weet de tienerwerker wie er allemaal in het gebouw 

aanwezig zijn. 
 
Elke dag moeten de tieners zich melden als deze binnenkomen. De tienerwerker schrijft dan 
de naam op van de tiener en wat deze op die dag aan activiteiten onderneemt.  
 
• De tienerwerker kan aan de gegevens uit het registratiesysteem zien hoeveel bezoeken er 

geweest zijn, om hoeveel verschillende tieners het gaat, hoeveel jongens en meisjes er zijn 
geweest.  

• In het registratiesysteem is bijgehouden wat de tieners iedere dag doen aan 
basisactiviteiten, waardoor de tienerwerker kan zien of de activiteiten voldoen aan de 
wensen van de tieners. 

 
De activiteiten die de tieners doen worden in het registratiesysteem in vier groepen geplaatst 
te weten: 
 
1. In de sporthal sporten 
2. Huiskamer activiteiten 
3. Nintendo spelen 
4. Aan de computer bezig zijn 

 
De activiteiten kunnen als volgt worden uitgelegd: 
 
1. In de sporthal sporten:  
Hiermee wordt bedoeld dat de tieners in de sporthal op enigerlei wijze bezig zijn met 
bewegen. Dit kan zijn voetballen, zwieren aan een touw, basketballen, maar het kan ook 
betekenen dat ze elkaar na rennen om te stoeien. Dit draagt allemaal bij om te voorkomen dat 
de tieners bewegingsarm worden. De tienerwerker merkt, dat vooral de oudere tieners niet 
meer bij een sportclub zijn aangesloten.  
 
2. Huiskamer activiteiten:  
Hiermee wordt bedoeld dat de tieners op enigerlei wijze bezig zijn in de ruimte van Tien-inn. 
Dit kan knutselen, schilderen, muziek maken, maar ook gezellig kletsen zijn. Allemaal 
activiteiten om zich te ontwikkelen op cultureel en sociaal gebied.  
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3. Nintendo spelen: 
Bij Tien-inn wordt er veel met een gamecomputer gespeelt. Hier kunnen vier tieners tegelijk 
aan deelnemen. Het komt regelmatig voor dat er tieners staan te wachten om aan de 
gamecomputer te kunnen deelnemen. De tieners hebben onderling bedacht om te rouleren 
zodat geen enkele tiener lang hoeft te wachten om te spelen, dit is duidelijk een vorm van 
participatie en goed voor de sociale ontwikkeling van de jongeren.  
 
4. Aan de computer bezig zijn: 
Dit kunnen spelletjes, chatten of internetten zijn. Allemaal activiteiten waar een tiener van kan 
leren.  
 
• Het is goed voor de fijne motoriek. 
• De tieners leren om met een computer om te gaan.  
• Enkele tieners kunnen niet goed lezen en/of schrijven. Door middel van internetten en 

chatten leren de tieners met taal om te gaan. Vaak wordt er aan elkaar gevraagd hoe er iets 
geschreven dient te worden of vraagt men wat er staat. Dit is een uitgelezen kans voor de 
tienerwerker om deze tieners de Nederlandse taal eigen te maken. 
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3. Ervaringen 
 
In dit hoofdstuk  wordt een stukje geschiedenis geschreven en worden het pedagogisch beleid, 
de werkmethode binnen Tien-inn samen met voorbeelden gegeven. Ook wordt de 
“outreachende” benadering van de doelgroep en de Public Relations en publiciteit weer-
gegeven. Als laatste wordt hier over de samenwerking  met diverse instanties geschreven. 
 
Tot 1 september 2000 was er maar 1 aanmelding voor de tieneropvang. Er is tussen 1 
september en 31 december 2000 begonnen om, door gratis workshops te geven, nieuwe 
aanmeldingen binnen te krijgen. De workshops bestonden uit webdesign, nagelstyling en 
make-up, deze werden redelijk bezocht door de tieners maar er waren nog steeds geen extra 
aanmelding. Daarom ontstond het idee om eens te kijken wat de oorzaak hiervan was. In de 
eerste maanden van 2001 is in een proefperiode geprobeerd om, door de tieners gratis binnen 
te laten, te kijken of de tieners wel geïnteresseerd waren. De tienerwerker kon aan de slag om 
de tieners op locatie te werven en hun dit aanbod te doen. Toen de tienerwerker merkte dat de 
toestroom van tieners goed liep werd er verder gekeken naar de oorzaak van de minieme 
inschrijvingen. Daarom is er een enquête gehouden onder de leerlingen en hun ouders van het 
Fioretti College. (In de Project Evaluatie Nota van 2001 is aan deze enquête aandacht 
besteed) Hieruit kwam naar voren dat er genoeg animo bestond voor een tieneropvang bij de 
tieners, maar dat er van inschrijvingen door ouders en tieners geen sprake kon zijn. Met dit 
onderzoek in de hand is besloten om de tieneropvang een open inloop karakter te geven 
waarvoor een minimale entree van € 0,25 werd gevraagd. Sinds deze tijd is het enthousiasme 
onder de tieners groot te noemen, dit is te zien aan het aantal bezoeken die er de laatste jaren 
gebracht zijn aan Tien-inn. 
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3.1 Het Pedagogisch beleid 
 
Vanaf de start van tieneropvang Tien-inn is er gewerkt aan het pedagogische beleid die als 
basis dient voor het werken van de tienerwerker. Dit pedagogisch beleid is als bijlage aan de 
Project Evaluatie Nota 2001 gevoegd. 
 
Hieronder wordt beknopt weergegeven welke methodieken ten grondslag liggen voor het 
werken bij de tieneropvang Tien-inn, vervolgens gaan we wat dieper in op deze werkmethode. 
 
• Een specifieke werkmethode gericht op groepswerk (ook te gebruiken als instrument voor 

de individuele tiener) met als focus emancipatie en empowerment van groepsleden. *1 
• Een specifieke werkmethode gericht op het actief luisteren en communiceren met tieners. 

*2 
• Als basis in het werk respecteert de tienerwerker de rechten van het kind. *3  
• Literatuur verschenen omtrent tieneropvang en aanverwante thema’s. *4  
 
 
3.1.1 Werkmethode binnen Tien-inn 
 
Er wordt binnen Tien-inn met de Self-Directed Groupworks methode en de Gordon methode 
gewerkt zoals in het pedagogisch beleid vermeld. Hieronder een beknopte uitleg van beide 
methodieken:  
 
 
De Self-Directed Groupworks methode 
 
Deze methode houdt in:  
 
1. Participatie methode in het tienercentrum 

Er wordt gewerkt op een participatieve manier, de tieneropvang is voor en door de tieners 
vormgegeven. De tienerwerker heeft hierin een begeleidende rol. 

2. Mensen in gang zetten, zonder dat je daaraan steeds moet trekken 
Deze methode zorgt ervoor dat de tieners zelf aan de slag gaan.  

3. Mensen zelf aan het denken zetten 
Als de tieners zelf nadenken over problemen dan staan ze ook achter de uitkomst. Bij een 
tienervergadering of discussie moeten de tieners zelf nadenken over problemen die ze 
tegenkomen en lossen ze zelf deze problemen op. 

4. De wat, wie, hoe en waarom vragen zijn in deze methodiek eigen 
Stel de vragen: Wat is het probleem? Waarom is dit een probleem? Hoe kan ik daar 
verandering in brengen? Door op deze manier naar de problemen te kijken wordt het 
probleem duidelijk voor de tieners en is de oplossing nabij.  

 
 

*1 Mullender, A. and Ward, D., Self Directed Groupwork, users take action for empowerment, Whiting and Birsch London 
*2 Gordon, dr.Thomas, Luisteren naar kinderen, de nieuwe methode voor overleg in een gezin, Agon Elsevier 
*3 www.derechtenvanhetkind.nl/ 
*4 zie de literatuurlijst op pagina 25 
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De Gordon methode  
 
De Gordon methode kenmerkt zich door: initiatief herkennen, ontvangstbevestiging / 
instemmend benoemen, beurtverdeling/leiding geven, ik boodschap, conflicthantering / 
overlegmethode. 

 
1. Luisteren en kijken naar de tiener, wat willen en bedoelen ze, attent zijn op initiatieven 

(initiatief herkennen).  
2. Laten merken dat men de tiener ziet of hoort (ontvangstbevestiging).  
3. Gelijke verdeling van aandacht, zorgen dat ieder aan bod komt, gewenst gedrag belonen.  

De tieners zijn erg gevoelig voor complimenten, zijn vaak onzeker en willen graag een 
bevestiging. Als men de tieners regelmatig complimenteert voor hun gedrag krijgen de 
tieners meer zelfvertrouwen. Men kan hiermee ongewenst gedrag corrigeren en 
alternatieven aanbieden (beurtverdeling/leiding geven).  

4. Als het gedrag van de tiener niet te accepteren is dan beschrijft men het gedrag van de 
tiener, de tastbare gevolgen daarvan en beschrijft men de gevoelens daarover (ik 
boodschap).  

5. Men bekijkt de behoeften of tegenstellingen van de tieners en probeert een oplossing aan 
te bieden (conflicthantering/overleg methode).  
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3.1.2 Enkele voorbeelden uit de praktijk 
 
Krantenknipsels 
 
In de huiskamer van de tieneropvang is op een prominente plaats ruimte gereserveerd voor 
krantenknipsels en actuele artikelen uit tijdschriften. Door middel van deze artikelen zijn er 
met de tieners discussies gevoerd over diverse onderwerpen uit de maatschappij, zoals 
kindermishandeling, seksualiteit, macho gedrag, vernielingen en nog veel meer. Het was de 
bedoeling om de tieners bewust te maken van diverse onderwerpen. Het idee daarachter is dat 
de tieners zelf over deze onderwerpen meedenken waardoor de tieners achter de boodschap 
kunnen staan en dat ze daardoor hun ideeën over deze onderwerpen langer vast kunnen 
houden. Bij de discussies werden de tieners gestuurd door de tienerwerker. De methode die 
hier gebruikt wordt is de “Self Directed Groupworks” methode. 
 
Schoolbord 
 
Een schoolbord, dat aan de wand hangt van het instructielokaal is een enorme hulp, het is een 
uitlaatklep van zowel positieve als negatieve gevoelens van de tieners waarover gediscus-
sieerd wordt. Positieve gevoelens als verliefdheid en vriendschap, negatieve gevoelens zoals 
ruzie, liefdesverdriet of pesten. Door middel van dit schoolbord komen soms ongenoegens 
naar voren die een oplossing behoeven, hier kan de tienerwerker dan onmiddellijk op 
reageren. 
 
Sporthal  
 
Door het gebruik van de sporthal kan worden voorkomen dat de tieners bewegingsarm 
worden. Volgens de tieners is het niet meer stoer om bij een sportclub te zijn, de tienerwerker 
merkt, dat vooral de oudere tieners niet meer bij een sportclub zijn. Deze tieners willen niet 
meer gebonden zijn aan verplichtingen. Maar vrijwillig een potje voetballen of aan de touwen 
zwieren kunnen bijdragen aan het weer in beweging brengen van de tieners.  
 
Vrijwilliger 
 
Op 11 april 2003 heeft de tienerwerker aan een tiener gevraagd of deze vrijwilliger wilde 
worden bij Tien-inn. Deze tiener kwam elke keer met een groep vrienden mee, maar was te 
oud voor Tien-inn. De aanleiding om hem als vrijwilliger te vragen was: 
 
• De situatie bij Tien-inn, die aan het escaleren was, om te buigen naar een positieve 

instelling van de tieners. 
• Het tweede argument was dat deze tiener bij de jeugdrechter voor moest komen. De tiener 

vertelde dat hij zich op straat niet altijd goed kon gedragen.  
• Hij was erg druk bij Tien-inn en luisterde vaak niet goed, hij hield zich vaak niet aan de 

huisregels.  
• De betreffende tiener kon niet goed met de jongere tieners om gaan zoals te zien was bij 

het vernielen van een fiets van een van de jongere tieners. 
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Aan de vrijwilliger werden de volgende eisen gesteld: 
 
• Goed omgaan met de jongere tieners ( de oudere tieners staan onder direct toezicht van de 

tienerwerker) 
• Kijken of de jongere tieners hulp nodig hebben en deze dan bijstaan 
• Niemand discrimineren 
• Boodschappen en andere klusjes doen voor Tien-inn 
• Minimaal één maal per week aanwezig zijn tijdens de openingsuren van Tien-inn 
 
De doelstelling van deze actie was: 
 
• Het slachtoffer van de vernielde fiets over de angst heen te helpen, het slachtoffer zou 

kunnen inzien dat de tiener ook goede kanten had. De vrijwilliger had in het verleden al 
laten zien dat hij rustig en aardig kon zijn dus er waren genoeg mogelijkheden voor hem. 

• Het was de bedoeling dat de vrijwilliger bij Tien-inn sociale vaardigheden zou leren zodat  
hij goed met alle tieners om zou kunnen gaan in de hoop dat, door deze aanpak, hij niet in 
de criminaliteit zou belanden. Doordat deze tiener hierdoor meer positieve reacties kon 
krijgen, was het mogelijk dat hij meer zelfvertrouwen kreeg en daardoor wellicht het 
stoere gedrag niet meer nodig zou hebben.  

• Omdat vrijwilliger zich in het algemeen beter zou kunnen gaan gedragen en zich 
positiever op zou kunnen stellen naar andere mensen toe, zou er minder vernield worden 
op straat en zou hij dan wellicht minder (verbaal) geweld gaan gebruiken. 

 
De resultaten van deze actie zijn hoopgevend te noemen. 
 
• Het stoere gedrag wat hij voorheen had is voor een groot deel verdwenen.  
• De jongere tieners hebben bijna geen last meer gehad van deze tiener  
• Het slachtoffer van de vernielde fiets is niet zo bang meer van hem.  
• De groep vrienden van deze tiener (die als leider van de groep gezien wordt) is weer een 

stuk rustiger geworden waardoor de sfeer bij Tien-inn opnieuw gezellig is geworden. 
• Door de complimenten die de vrijwilliger kreeg heeft hij meer zelfvertrouwen gekregen 

waardoor hij zich minder hoeft te bewijzen ten opzichte van zijn vrienden.  
 
  Zie bijlage I (de naam is uit privacy redenen veranderd) 
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3.3 Een “outreaching” benadering van de doelgroepen 
 
Door outreachend te werken is de tienerwerker er in geslaagd om veel tieners binnen 
tieneropvang Tien-inn te krijgen. 
 
• Tien-inn heeft zich ieder jaar gepresenteerd op de open dagen van het Fioretti College. In 

2003 bereikte de tienerwerker op deze dag ongeveer 120 tieners en hun ouders.  
• Tien-inn heeft elk jaar in de gemeente Sint-Oedenrode, voor de klas van groep 8 in alle 

basisscholen, informatie aan de tieners gegeven. Hierdoor werden in 2003 ongeveer 250 
tieners bereikt. Veel van deze tieners kwamen een kijkje nemen bij Tien-inn, wat te zien is 
aan het aantal bezoeken aan de tieneropvang nadat de tienerwerker op betreffende scholen 
was geweest. 

 
3.4 Public Relations en publiciteit 
 
Tieneropvang Tien-inn heeft zich de eerste zes maanden van 2003 op de volgende manier 
gepresenteerd.  
 
Tien-inn heeft in het regionaal weekblad Midden Brabant gestaan met een activiteit die de 
tieneropvang samen met het vluchtelingenwerk heeft georganiseerd.  
 
Vanaf september 2000 is het logo van Tien-inn consequent gebruikt. Tien-inn presenteert zich 
op een professionele wijze op briefpapier, flyers en op de website waarop het logo is te zien.  
Hierdoor is de Tien-inn herkenbaar geworden bij de tieners van Sint-Oedenrode. Als de 
tienerwerker op het Fioretti College gaat werven met een flyer voor een workshop is het 
eerste wat te horen is vanuit de tieners:”Wat is er te doen op Tien-inn?”  
 
In mei 2003 is de website (www.tien-inn.tmfweb.nl) vernieuwd, er staat nu nog meer 
informatie op de site. Ook bij enkele zoekmachines staat onze website bovenaan, zodat de site 
gemakkelijk te vinden is op het internet. De eerste zes maanden van dit jaar heeft de website 
van Tien-inn veel bezoekers getrokken. In totaal zijn er in deze periode 1342 bezoeken 
geweest op de website.  
 
Hieronder worden de bezoekersaantallen van januari t/m juni 2003 weergegeven. 
 
 
Maand Aantal bezoeken 
Januari 143 
Februari 218 
Maart 255 
April 278 
Mei 253 
Juni 195 
Totaal 1342 
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Figuur 2: Websitebezoek in een staafdiagram 
 
Figuur 1: Websitebezoek in cijfers 
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3.5 Samenwerking 
 
Tien-inn heeft de afgelopen maanden nauw samengewerkt binnen een mede door Tien-inn 
opgebouwd netwerk. 
 
Op zaterdag 31 mei is de tienerwerker samen met de tieners naar de jeugdgevangenis gegaan 
ter preventie van jeugdcriminaliteit waardoor met diverse instanties is samengewerkt. De 
aanleiding was de volgende: In maart 2003 was een tiener in de sporthal aan het poetsen in 
het kader van project Halt. Deze tiener vertelde aan de aanwezige tieners dat zij door bureau 
Halt naar een jeugdgevangenis was gestuurd om een rondleiding bij te wonen ter afschrik-
king. Zij deed verslag van deze rondleiding waardoor de aanwezige tieners erg onder de 
indruk waren. Omdat de tienerwerker had gezien dat een bepaalde groep tieners zich bezig 
hielden met lichte criminaliteit vond zij dat het goed zou zijn om een excursie te maken naar 
Rijksinrichting “Den Hey-Acker” in Breda. Na afloop van deze excursie op de weg naar Sint-
Oedenrode waren de tieners die mee waren geweest erg onder de indruk. Enkele uitspraken 
van de tieners waren: “Het was cool” en “De tieners die niet mee zijn geweest krijgen er spijt 
van”.  
Er is voor deze excursie samengewerkt met: Elvira Pan van Bureau Halt, Fred Friskus van 
J.J.I. “Den Hey-Akker”, Albert v.d. Laar van Politie Brabant-Noord, Macha de Kok van het 
Fioretti College en Wim Foolen van sportkantine “De Streepen”. 
 
De tienerwerker heeft op 19 juni 2003 meegedaan aan de Expertmeeting Sociaal Beleid 
Provinciebreed op het onderdeel “opvoedingsondersteuning”. Dit was een debat van het 
Provinciale Uitvoeringsprogramma 2004 Sociaal Beleid Provinciebreed, georganiseerd door 
J.J.M.Michels hoofd welzijn en educatie van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.  
(Zie bijlage II) 
 
Hieronder een korte opsomming welke partners in het afgelopen half jaar met Tien-inn 
hebben samengewerkt: 
 
Dhr.Thijsen, Dhr.A.van Gerwen en Mw.M.Lasker van de Gemeente Sint-Oedenrode 
(beleidsadvies) 
Mw. M. School en de jongerenwerkers van het BWI. (samenwerking) 
Dhr. W.de Roo en docenten van het Fioretti College. (PR en samenwerking) 
Dhr.Vincent Vis en Mw.Romy Karamat Ali van K2. (K2 beleidsadvies, studiedagen) 
Dhr.G.Haagoort, Hr.G.v.Meeuwen van Sportbedrijf “De Streepen” (samenwerking en 
activiteiten) 
Dhr. W. Foolen van Sportkantine “De Streepen” (dagelijkse samenwerking) 
Docenten groep 8 van het Lokaal Primair Onderwijs (PR en presentatie project op school) 
Mw.Elvira Pan van Bureau Halt (samenwerking) 
Dhr.Albert van de Laar en collega’s van Politie Brabant-Oost (preventie en samenwerking) 
Dhr.Fred Friskus van J.J.I. “Den Hey-Acker” (samenwerking en preventie) 
Saskia van Schaaijk en collega’s van Vluchtelingenwerk. (samenwerking en workshop) 
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4 Knelpunten 
 
In dit hoofdstuk een opsomming van diverse knelpunten die in de loop van de tijd zich hebben 
gemanifesteerd. 
 
4.1 Entree heffing 
 
Zoals u weet is de entree op het ogenblik € 0,25 per uur, een minimaal bedrag dat zeker voor 
de ouders geen probleem hoeft te zijn. De praktijk leert dat bijna alle tieners de entree zelf 
moeten betalen van hun zakgeld. De tienerwerker constateert dat er vaak, als er tieners bij 
Tien-inn binnen willen komen, een paar tieners geen geld bij zich hebben, dit zijn vaak tieners 
waarvoor tieneropvang heel belangrijk zou kunnen zijn omdat juist deze tieners vaak overlast 
veroorzaakt in de maatschappij. Deze tieners staan onder sociale druk om ook zo’n mobieltje 
te kopen, uit te gaan enz. Een deel van deze tieners heeft daar niet genoeg zakgeld voor of ze 
moeten het geld dat is verdiend sparen van hun ouders. Door deze tieners op te vangen kan er 
preventief gewerkt worden. Ook is er een groep tieners die het geld gewoon vergeten zijn en 
beloven de volgende keer te betalen. Als preventief instrument zou een gratis entree heel 
nuttig kunnen zijn. 
 
4.2 Personeel 
 
De tieneropvang heeft vanaf het begin één vaste tienerwerker.  
Ieder jaar gaat de tienerwerker op de scholen in Sint-Oedenrode werven, zoals rond 
november/december als de tienerwerker in de klassen 1 t/m 3 van het Fioretti College een les 
overneemt waarbij zij ongeveer120 tieners bereikt.  Of in maart/april als de tienerwerker naar 
alle basisscholen gaat om informatie aan groep 8 te geven, hiermee bereikt zij ± 250 tieners. 
In deze tijden kan het erg druk zijn bij Tien-inn. Het gemiddelde aantal bezoeken per dag aan 
tien in is in dit half jaar 10 tieners. Op de dagen dat de tienerwerker naar de scholen gaat kan 
dit oplopen van 25 tot 35 tieners, op zulke dagen is de werkdruk erg hoog.  
In het begin van het schooljaar is er een introductiedag voor alle brugklassers van het Fioretti 
College en komen deze tieners per klas naar Tien-inn. Op zo’n dag komen er ± 140 tieners bij 
Tien-inn binnen.  
Vanaf oktober 2002 is de tienerwerker ernstig ziek geweest, daarom is de Tien-inn in 
november 2002 een hele maand dicht geweest. Vanaf december 2002 t/m mei 2003 heeft de 
tienerwerker niet volledig kunnen werken. Hierdoor is de tieneropvang beperkt open geweest 
en hebben een aantal tieners geen bezoek kunnen brengen aan Tien-inn.  
Ook heeft de tienerwerker vrije dagen en vakanties, waardoor de tieneropvang om personele 
redenen gesloten is.   
Door te voorzien in een tweede tienerwerker zouden boven genoemde problemen opgelost 
kunnen worden.  
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4.3 Huiswerkruimte 
 
In het begin dat de tieneropvang begon leek het goed om in het instructielokaal van Sporthal 
“de Streepen”  huiswerk te maken. Er is nog niet zoveel gebruik gemaakt van de 
huiswerkruimte, de huiswerkruimte is erg rumoerig, de tieners die geen huiswerk maken 
lopen door de huiswerkruimte naar de sporthal of toilet. Hierdoor is huiswerk maken 
praktisch onmogelijk en worden de tieners die huiswerk willen maken gedemotiveerd. Het is 
duidelijk dat hier voorlopig niet veel aan veranderd kan worden, de huisvesting kan hieraan 
niet voldoen. Met de nieuw te bouwen huisvesting zou hieraan mogelijkerwijze verandering 
in kunnen komen.  
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5 Beoogd resultaat 
 
In dit hoofdstuk kunt u cijfermatig inzicht krijgen hoe het project er de eerste zes maanden 
van 2003 voor stond. 
 
5.1 Aantal bezoeken aan Tien-inn  
 
In totaal zijn er in de eerste 6 maanden van dit jaar 922 bezoeken geweest, waarvan 734 
jongens en 188 meisjes. Vanaf mei is het resultaat van werving op de basisscholen goed te 
zien. 
 
 
Maand Aantal bezoeken Jongens Meisjes 
Januari 182 149 33 
Februari 140 114 26 
Maart 107 98 9 
April 120 103 17 
Mei 229 157 72 
Juni 144 113 31 
Totaal 922 734 188 
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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 

 
5.2 Vaste bezoekers van Tien-inn: 
 
Vanaf het begin t/m juni 2003 hadden 368 tieners de weg gevonden naar Tien-inn en zijn als 
vaste bezoekers geregistreerd, waarvan 197 jongens en 162 meisjes. (Dit zijn  tieners die 
meerdere keren Tien-inn bezochten.)  
 
5.3 Verdeling van Tien-inn bezoekers naar sekse: 
 
De verdeling qua sekse over jongens en meisjes verloopt ook in 2003 grillig. Vooral voor de 
jongens schijnt Tien-inn aantrekkelijk te zijn. Er kunnen diverse oorzaken aangewezen 
worden voor het verschil in aantal jongens en meisjes, er kunnen groepen jongens en meisjes 
gevormd worden die ieder hun ruimte willen, en bij Tien-inn is de ruimte toch beperkt. Niet 
alle groepjes kunnen zich op een plaats terugtrekken.  
Vanaf maart is de rust in de groep jongens langzaam teruggekeerd en is het voor de meisjes 
aantrekkelijker om bij Tien-inn te komen. 
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 Figuur 5: Sekseverdeling bezoekers per maand in 

een staafdiagram  
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5.4 Een ruim aanbod van Tien-inn workshops en activiteiten 
 
Hieronder een opsomming van de activiteiten die bij Tien-inn voorkomen. 
 
• Zoals in hoofdstuk 2 is vermeld kunnen de basisactiviteiten in vier punten worden 

onderverdeeld n.l.: 
 
1. activiteiten in de sporthal,  
2. huiskamer activiteiten,  
3. met de Nintendo (computergame) spelen  
4. met de computer werken (spelletjes, chatten en internetten).  
 

• Verdere activiteiten voor de tieners bij Tien-inn bestaan uit workshops en excursies zoals 
een excursie met een groep tieners naar de jeugdgevangenis in Breda naar aanleiding van 
project Halt waar een tiener aan deelnam.   
 

• Een andere activiteit voor de tieners is het koken dat regelmatig tijdens de reguliere 
openingstijden gebezigd wordt. Onder toezicht kunnen de tieners zelf meegebracht 
voedsel bakken en magnetron maaltijden bereiden. Hiermee verhogen de tieners hun 
zelfstandigheid en zelfvertrouwen. 
 

• De tienervergadering is in de vorm van gesprekken en discussies steeds terug gekomen 
tijdens de normale bezoekdagen van Tien-inn. 

 
5.4.1 Activiteitenaanbod van Tien-inn in cijfers 
 
De basisactiviteiten die de tieners van Tien-inn graag doen 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 bij het chatten 
en internetten de meisjes in de meerderheid zijn.  
 
 
Activiteit: Aantal 

bezoeken: 
Activiteiten in de sporthal 441 
Huiskamer activiteiten 553 
Met de Nintendo spelen  457 
Computer (internet/mailen) 363 0
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Figuur 6: Kwantitatief overzicht van het kernactiviteitenaanbod van 
Tien-inn in aantallen deelnemers Figuur 7: Staafdiagram van het kernactiviteitenaanbod 

van Tien-inn in aantallen deelnemers 
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Veel workshops die op het programma staan worden aangeboden als de tiener daar behoefte 
aan heeft zoals de workshops muziek, knutselen, webdesign en timmeren.  
 
 
Activiteit Datum Samenwerking 
Koken met de tieners samen met 
jongeren van vluchtelingenwerk 

26 april Saskia van Schaaijk en collega’s van 
Vluchtelingenwerk 

Bezoek met tieners aan 
Rijksinrichting “Den Hey-Acker” in 
Breda ter preventie van criminaliteit 

31 mei Elvira Pan van Bureau Halt, Albert v.d. 
Laar van Politie Brabant-Oost, Fred 
Friskus van J.J.I. “Den Hey-Acker”, 
Macha de Kok van het Fioretti College, 
Wim Foolen van sportkantine “De 
Streepen”  

 
Doordat de tienerwerker voor langere tijd ziek is geweest zijn er maar een beperkt aantal 
activiteiten georganiseerd. 
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6. Samenvatting en conclusie 
 
Samenvatting 
 
De doelstellingen die in het begin van het project bepaald waren zijn ruimschoots gehaald. 
Zoals u heeft kunnen zien is er voldoende behoefte aan tieneropvang in Sint-Oedenrode. De 
tieners hebben weer ruim gebruik gemaakt van het aanbod van Tien-inn.   
 
• Ze leerden conflicten te hanteren waardoor zij ook nieuwe contacten konden leggen, dit 

met de nodige ondersteuning van de tienerwerker.  
• De tieners hebben d.m.v. workshops kennis kunnen maken met cultuur en ze hebben 

sociale vaardigheden geleerd.  
• Door vroege signalering zijn er problemen voorkomen en zijn er preventieve activiteiten 

georganiseerd.  
• De jongeren leren op een pedagogisch verantwoorde manier de normen en waarden 

kennen die ze nodig hebben om volwassen te worden en toe te kunnen treden aan het 
arbeidsproces. 

 
Dankzij het registratiesysteem, dat speciaal voor Tien-inn ontwikkeld is, kon er duidelijk 
gemeten worden hoeveel tieners er aanwezig waren en hoe vaak er aan de basisactiviteiten 
meegedaan werd. Hierdoor kon er een duidelijk overzicht worden gemaakt in de nota’s en 
jaaroverzichten. 
 
De tienerwerker heeft vele tieners op locatie ontmoet om informatie te geven over de tiener-
opvang, hierbij heeft ze enkele honderden tieners bereikt die op hun beurt weer de Tien-inn 
kwamen bezoeken.   
 
Door het pedagogische beleid is er succes geboekt bij moeilijke groepen tieners die op deze 
manier hun normen en waarden bij konden stellen.  
Door middel van een schoolbord kunnen de tieners hun emoties kwijt waarop ingespeeld kan 
worden door de tienerwerker.   
Door tieners aan te zetten om zelf problemen op te lossen krijgen de tieners hun zelfver-
trouwen en eigenwaarde waardoor ze zich minder op een negatieve manier hoeven te uiten. 
De wand met krantenknipsels en andere actuele informatie zet de tieners aan het denken, 
waardoor ze een standpunt in leren nemen over diverse onderwerpen.  
Het zijn vooral de oudere tieners van 15/16 jaar die niet meer bij sportclubs komen. Als de 
tieners vrij kunnen sporten zullen ze niet zo gauw bewegingsarm worden zoals aangetoond is 
in diverse literatuur.  
 
Er zijn in het laatste half jaar 922 bezoeken gebracht aan Tien-inn, het gemiddelde aantal was 
10 bezoeken per dag. Er waren dagen bij die weinig bezoekers kende (2 bezoeken per dag), 
maar vooral als de tienerwerker op locatie was geweest kon het bezoekersaantal oplopen tot 
35 bezoeken per dag, wat een grote belasting voor de tienerwerker was.  
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Conclusie 
 
De doelstellingen die in het begin van deze pilot werden beschreven zijn ruimschoots gehaald. 
De tieners uit Sint-Oedenrode komen graag en met grote getale naar de tieneropvang. Doordat 
er bij Tien-inn volgens pedagogische methoden *1 wordt gewerkt is er resultaat geboekt bij het 
aanleren van sociale competenties waardoor de tieners nieuwe contacten kunnen leggen en 
hun schoolloopbaan zo goed mogelijk kunnen volgen. Hierdoor kunnen de tieners als ze van 
school komen op een waardige manier aan hun arbeidscarrière beginnen.  
Ook constateert de tienerwerker dat tieners die Tien-inn bezoeken op dat moment niets op 
straat kunnen vernielen of overlast veroorzaken.  
 

*1  De pedagogische methoden worden in deze nota besproken 
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7 Aanbevelingen 
 
Open inloop model met pedagogische ondersteuning 
 
Bij de tieneropvang, zoals deze gestalte heeft gekregen, wordt er, zoals in deze nota beschre-
ven, gewerkt volgens bepaalde pedagogische methodieken. Door deze werkwijze is er veel 
bereikt op het gebied van opvoeding en preventie. Het idee achter deze methodieken is, dat 
door middel van opvoeding de tieners leren voor een goed burgerschap met de juiste normen 
en waarden, waardoor criminaliteit minder kans krijgt en positief gedrag normaal wordt 
gevonden.  
 
Tien-inn heeft als pilot zijn waarde inmiddels bewezen. Het bezoekersaantal liegt er niet om. 
Het gemiddelde aantal bezoeken per dag in het laatste half jaar komt op 10 uit en het totaal 
aantal bezoeken is 922. Gezien de omstandigheden ( het ziek zijn van de tienerwerker) is dit 
een hoog aantal te noemen. Gezien de hoge werkdruk en het aantal dagen dat Tien-inn om 
personele redenen gesloten moest zijn adviseren wij u om een tweede tienerwerker aan te 
trekken om dit tekort op te kunnen vullen. 
 
De entree van € 0,25 per uur is voor de tieners toch een drempel die genomen moet worden. 
Door de hoge druk om mee te doen aan de tienercultuur hebben de tieners niet veel geld te 
besteden en daardoor komen groepen tieners, waarvoor tieneropvang van belang kan zijn 
zoals tieners die op straat hangen en vernielingen aanrichten of overlast veroorzaken, niet bij 
Tien-inn. Daarom  adviseren wij om de entreeheffing af te schaffen zodat iedere tiener van 
Sint-Oedenrode gebruik kan maken van de tieneropvang. 
 
In de loop van dit project is de gemeente tot de conclusie gekomen om door te gaan in eigen 
beheer, dit juichen wij ten zeerste toe. 
 
 
 
In vertrouwen u voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olga Hilgers         Wilma Verhagen 
Rayonmanager Stichting Kinderopvang Humanitas    Tien-innwerker 
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Bijlage I 

 

 
Onderdeel van Stichting Humanitas, 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 

 
 
 
Sint-Oedenrode  
30 mei 2003 
 
 
Geachte ouders van Jan Anders 
 
 
Op 11 april 2003 heb ik met Jan afgesproken dat hij, onder voorwaarde dat hij zich goed 
gedraagt, vrijwilliger kan worden bij Tien-inn.  
 
 
Aanleiding: 
 
De aanleiding hiervoor was dat Jan niet goed met de jongere tieners om kon gaan zoals te zien 
was bij het vernielen van een fiets van een van de jongere tieners. Het tweede argument was 
dat ik van Jan hoorde dat hij bij de jeugdrechter voor moest komen. Jan vertelde mij dat hij 
zich op straat niet altijd goed kon gedragen. Jan was erg druk bij Tien-inn en luisterde vaak 
niet goed, hij hield zich niet aan de huisregels.  
De leeftijd voor bezoekers van Tien-inn is van 12 t/m 16 jaar, maar omdat Jan graag met zijn 
vrienden bij Tien-inn kwam bedacht ik deze constructie.  
 
 
Doel: 
 
Mijn eerste doel was om het slachtoffer van de vernielde fiets over de angst heen te helpen, 
het slachtoffer zou kunnen inzien dat Jan ook goede kanten kan hebben. Jan had in het 
verleden al laten zien dat hij rustig en aardig kon zijn dus zag ik genoeg mogelijkheden voor 
Jan. 
Het was mijn bedoeling dat Jan bij Tien-inn sociale vaardigheden zou leren zodat  hij goed 
met alle tieners om zou kunnen gaan. Ik hoop dat, door deze aanpak, Jan niet in de 
criminaliteit zal belanden. Doordat Jan hierdoor meer positieve reacties kan krijgen, is het 
mogelijk dat hij meer zelfvertrouwen krijgt en daardoor wellicht het stoere gedrag niet meer 
nodig zal hebben.  
Omdat Jan zich in het algemeen beter zou kunnen gaan gedragen en zich positiever op zou 
kunnen stellen naar andere mensen toe, zou de maatschappij hier ook profijt van kunnen 
hebben omdat er minder vernield zou worden op straat en hij dan wellicht minder (verbaal) 
geweld zou gaan gebruiken. 
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Afspraken: 
 
Met Jan is afgesproken om het de jongere tieners naar de zin te maken en zich goed te 
gedragen. Jan zal de tieners helpen bij computerspelletjes, in de sporthal helpen met opruimen 
en  klusjes doen zoals het doen van de boodschappen. Ook zal hij zich op straat goed moeten 
gedragen zoals niets vernielen of niemand uitschelden e.d. Ik heb met Jan afgesproken, dat hij 
minimaal 1 maal in de week bij Tien-inn zal komen. 
 
 
Conclusie na enkele weken: 
 
Na enkele weken observatie van Jan kan ik zeggen dat hij zich heel goed houdt. Hij doet erg 
zijn best en heeft het in deze weken dan ook erg goed gedaan. Het stoere gedrag wat hij 
voorheen had is voor een groot deel verdwenen. De jongere tieners hebben bijna geen last 
meer gehad van Jan en het slachtoffer van de vernielde fiets is niet zo bang meer van hem.  
Het zou goed zijn voor Jan om dit goede gedrag vast te houden en te verbeteren. Als Jan 
iemand in zijn buurt heeft die hem wil steunen en stimuleren, zodat hij rustig kan blijven en 
wat tolleranter om kan gaan met mensen, dan ben ik er zeker van dat het weer helemaal goed 
komt met hem. 
Ik hoop daarom dat Jan nog een tijd onder dezelfde condities vrijwilliger wil blijven bij Tien-
inn zodat ik hem hiermee kan helpen.   
 
 
Als u vragen heeft over deze brief dan kunt u mij bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 
15.00 tot 18.00 uur op tel. 0413-321123. 
 
 
Hoogachtend 
 
Wilma Verhagen 
Tienerwerker  
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