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VOORWOORD

Beste Lopsters,

Met behulp van dit document doen we verslag van onze  
bevindingen tot nu toe. We schetsen een aantal scenario’s die we 
hebben onderzocht, als passende constructie om  
de Bazenfabriek een vervolg te geven. Met elk scenario hangt een 
aantal keuzes en vervolgstappen samen die we graag aan jullie 
willen voorleggen. Wij voorzien graag hierin van advies. 

Samen hebben we op 16 september 2020 een knoop doorgehakt  
over het vervolg van de Bazenfabriek op basis van onze 
bevindingen. Wij, en een aantal anderen met ons, staan in de  
startblokken!

We gaan in op
•  de uitkomsten van de twee ‘proceslijnen’ die we hebben uitgezet: 
 1.  de korte termijn (o.a. het zomerprogramma) met als doel: 

zichtbaarheid, betrokkenheid creëren, behoeftepeiling en 
experimenteren met de programmering;

 2.  de lange termijn: samen met jongeren en diverse partijen 
toewerken naar een toekomstbestendige constructie.

•  drie scenario’s die dan naar voren komen, uitgewerkt in een 
voorgesteld concept;

•  een voorgesteld stappenplan voor het realiseren daarvan;
•  de daaruit voortgekomen planning en begroting die we voor  

de komende periode voor ogen hebben. 

Joris Jonker en Marleen van der Werff
Buro Bries
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CONCLUSIES

Conclusies 

Gedurende ons onderzoek en de projectleiding van de 
Bazenfabriek hebben we ingezet op twee proceslijnen. 
Eén was gericht op het doen van korte termijn interventies 
met als doel om jongeren te betrekken en hun behoeften 
in beeld te krijgen. Zo kwamen we achter dat wat 
wérkt. De andere lijn was gericht op de lange termijn: 
samen met jongeren en partijen toewerken naar een 
toekomstbestendige constructie om hier vervolg aan te 
kunnen geven.

De bevindingen van onze werkzaamheden hebben tot 
een aantal conclusies geleid. Hieronder vatten we ze per 
onderdeel samen. Meer erover is te lezen in de beschrijving 
van de resultaten van het zomerprogramma, en in de 
tussenrapportage van juni jl. (zie bijlagen).   

Conclusies
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Jongerenparticipatie
We hebben vele gesprekken gevoerd met jongeren in de 
gemeente Loppersum. Ook hebben we events, workshops 
en programmaonderdelen georganiseerd, met als doel om 
met jongeren in gesprek te raken en hen te betrekken bij de 
Bazenfabriek. De uitkomsten vatten we hier samen.

•  Het bleek een grote uitdaging te zijn om 
jongeren te betrekken bij (de activiteiten 
van) de Bazenfabriek. Gaandeweg zijn we 
in contact gekomen met een groeiend 
aantal jongeren; dit vergde een lange 
adem en grote inzet! De jongeren willen 
in deze fase nog vooral betrokken worden 
op praktisch niveau en (nog) niet zozeer 
op organisatorisch/strategisch niveau. 
Wel is ook daarvoor een begin gemaakt.

•  Het bleek goed te werken om dingen te 
doen, te organiseren, uit te proberen, 
te laten zien, en zo de jongeren te 
verleiden om een kijkje te komen nemen. 
Dus niet alleen vraaggericht dingen 
organiseren, maar ook zelf het initiatief 
nemen en divers ‘aanbod’ laten zien. 
De contactmomenten dan vervolgens 
benutten om vraaggericht, een vervolg te 
bepalen.

•  Er zijn drie jongeren die zich structureel 
aan ons hebben verbonden en die 
zich flink hebben ingezet de afgelopen 
periode. Daarvan zijn er twee afkomstig 

uit de gemeente Delfzijl. Ons idee hierbij 
is dat de ‘woonplaats’ de mogelijkheid tot 
deelname aan het project niet in de weg 
zou moeten staan; de jongerennetwerken 
zijn immers ook verspreid over de hele 
gemeente Eemsdelta (en verder). 

•  Er is een groot aantal jongeren dat 
ideeën heeft over wat er te doen 
zou moeten zijn voor jongeren in de 
gemeente. Van de 250 jongeren die op 
de events kwamen, hebben we bijna de 
helft hierover gesproken. Als je vraagt 
of zij daar zelf wat in willen betekenen, 
blijkt dat ze dit vaak wel willen, maar 
dit ook lastig of spannend vinden. 
Sommigen hebben eerder iets opgezet 
wat bijvoorbeeld niet goed liep (bijv. 
jeugdsoos Middelstum). Hier zouden ze 
begeleiding in kunnen gebruiken, is ons 
idee. Daarin zijn vaste gezichten zoals 
andere jongeren (o.a. rolmodellen), 
jongerenwerkers, leerkrachten, ouders, 
etc. erg belangrijk.

CONCLUSIES

Behoeftenonderzoek
We hebben maandenlang (actiegericht) onderzoek 
gedaan naar de behoeften die jongeren hebben als 
het gaat om talentontwikkeling; wat zij graag zouden 
willen doen en zouden willen leren. Zo hebben we diverse 
programmaonderdelen en workshops uitgeprobeerd, om zo 
een beeld te krijgen van wat bij jongeren in deze gemeente 
aanslaat en wat minder. 

•  We merkten dat het voor jongeren 
lastig kan zijn om te bedenken wat ze 
graag zouden willen doen en zouden 
willen leren. Samen hierover nadenken 
helpt goed, dat vraagt om tijd en een 
vertrouwensband. Ook helpt het om ze 
(spelenderwijs) te laten kennismaken 
met diverse mogelijkheden.

•  Jongeren geven massaal aan dat ze 
op sociaal gebied graag meer zouden 
willen ondernemen. Daarbij worden 
genoemd: feestjes, thema-avonden, 
jeugdsoosavonden (ook mét alcohol 
voor de jeugd vanaf 18 jaar). 

•  Er is behoefte aan meer leuke 
plekken om heen te gaan, ook buiten, 
zoals avontuurlijke speelplaatsen of 
speeltuinen, hang-/ en sportplekken voor 
de wat oudere jeugd. 

•  Het aanleggen van strandjes langs 
kanalen en terrasjes langs het water, 
worden diverse keren genoemd.

•  Als activiteiten die jongeren graag 
zouden willen doen, wordt het vaakst 

genoemd: e-sports oftewel samen 
gamen in teamverband. Er is behoefte 
aan plekken waar dit kan, en waar ook 
andere technische vaardigheden 
kunnen worden ontwikkeld zoals 
bijvoorbeeld programmeren en  
Virtual Reality. 

•  Verder worden veel outdoor- en 
sportactiviteiten genoemd zoals: 
paardrijdactiviteiten, zwemmen,  
free runnen, kickboksen, crossen,  
skaten, survival-activiteiten, naar  
een werkplaats kunnen, naar  
concerten gaan.

•  Dingen die jongeren noemen om graag 
te willen leren zijn o.a.: vloggen, editen, 
game design, creatief bezig zijn (zowel 
online: programmeren etc. als offline: 
striptekenen, sieraden maken), design 
in het algemeen (webdesign, maar 
ook bijvoorbeeld schoenen of etalages 
ontwerpen), een kappersworkshop 
volgen, kooklessen, muzieklessen, zingen, 
dansen en ‘kunst maken’. 
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“
Laat zien wat er 

mogelijk is.

“
Laat zien wat er 

mogelijk is.

MaKey MaKey workshop: jongeren maken op een speelse manier kennis met de beginselen 
van programmeren

CONCLUSIES

Succesfactoren voor een  
goed proces
We hebben geëxperimenteerd met verschillende werkwijzen 
en daarin vooral gevolgd wat werkt. Zo begonnen we 
aanvankelijk met wat strakkere doelen, resultaten en 
tijdspaden, maar merkten we gaandeweg (o.a. door corona, 
maar ook door hoe dat specifiek bij deze doelgroep werkt) 
dat het proces vroeg om een andere koers, die meer ruimte 
openliet voor wat zich in de praktijk aandiende. Hieruit 
hebben we een aantal succesfactoren afgeleid die wat ons 
betreft bepalend zijn voor het slagen van de Bazenfabriek 
en dus voor het vervolg.

•  Eén van de belangrijkste leerpunten 
van dit proces is wat ons betreft: zorg 
voor een open proces, dat niet vooraf 
te veel is ingevuld qua wensen en 
verwachtingen. Er is ruimte nodig om te 
laten ontstaan wat er zich van onderop 
aandient. Dat gaat niet hand in hand 
met vooraf bepaalde resultaten en 
tijdspaden. Ook mislukkingen zijn 
belangrijk, om erachter te komen wat 
wél werkt. 

•  Jongerenparticipatie is iets wat om 
vertrouwen en een lange adem 
vraagt: ook al werk je vraaggericht 
en zo lokaal mogelijk, alsnog moet je 
het vertrouwen winnen en stapje voor 
stapje beginnen. Jongeren komen niet 
vanzelf. Je begint met één, dan volgt er 
nog één, etc. 

•  Het is belangrijk om vraaggericht 
activiteiten te organiseren, en dan 

alsnog moet je er persoonlijk achteraan 
om deelnemers te werven. Via de 
ouders en via jongeren onderling, en 
ook via Whatsapp-groepen werkt dit 
beter dan via Instagram en Facebook 
(die werken wél heel ondersteunend). 
Tijdens elke ontmoeting kun je weer 
met jongeren in gesprek gaan over wat 
een vervolgactiviteit zou kunnen zijn.

•  Naast een vraaggerichte aanpak 
werkt het goed ook divers aanbod te 
organiseren en zo te laten zien wat er 
mogelijk is. Op deze manier kunnen 
jongeren ergens laagdrempelig 
mee kennismaken, en als het hun 
interesse heeft, worden ze getriggerd 
om mee te doen (voorbeeld: veel 
jongeren die door ‘Makey Makey’ met 
programmeren in aanraking kwamen 
kenden dit niet, maar werden heel 
enthousiast).
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•  Blijf tijdens dat proces met open vizier 
om je heen kijken, en blijf continu 
jongeren opzoeken en met ze in 
gesprek gaan. Dit vraagt om veel 
initiatief nemen. Zorg voor een goede 
coach die de jongeren opzoekt 
en ze uitdaagt. Stapje voor stapje 
leren ze meer en durven ze meer 
verantwoordelijkheid te nemen. Dit 
staat bij de Bazenfabriek nog in de 
kinderschoenen, maar het begin is 
gemaakt.

•  Naamsbekendheid van de 
Bazenfabriek, niet alleen online 
maar ook met een gezicht erbij, is 
erg belangrijk. Vooral in combinatie 
met andere vertrouwde personen 
eromheen. Blijf gebruik maken van het 
netwerk en van promotiemateriaal.

•  Er is heel veel aanbod aanwezig 
op educatief, technisch, creatief en 
cultureel gebied, maar de jongeren 
maken er vaak weinig gebruik van. We 
zien grote winst in het verbinden van 
vraag en aanbod, en in het helpen 

om lokale aanbieders vindbaarder te 
maken. Kijk creatief naar verbindingen 
tussen bijvoorbeeld school en vrije 
tijd, of tussen gezellige avondjes en 
educatieve workshops.

•  Maak gebruik van de lokale partners, 
zowel grote als kleine (vrijwilligers-) 
organisaties: zij hebben de netwerken, 
kennen de jongeren en zijn langdurig in 
hun leven aanwezig. Een vervolg voor 
de Bazenfabriek zal -om succes te 
kunnen hebben- door hen gedragen 
moeten worden, samen met de 
jongeren zelf.

•  Het houden van een open budget 
is een belangrijke voorwaarde om 
vraaggericht te kunnen werken. Dit 
geeft financiële ruimte om, wanneer 
na een lange aanloop, jongeren met 
steeds meer ideeën komen, initiatieven 
snel te kunnen realiseren. Ook als dit 
pas ná afloop van een politieke termijn 
en de NPG-verantwoording valt.

CONCLUSIES
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Een zwerm van samen- 
werkingspartners
De afgelopen maanden hebben we actief verbindingen  
gelegd met vele samenwerkingspartners, op verschillende  
niveaus. We spraken met de provincie, we spraken met  
diverse betrokkenen van de twee andere ‘Eemsdelta’  
gemeenten en we spraken met landelijke en regionale  
organisaties rond dit onderwerp. Ook hebben we intensieve 
contacten opgebouwd met bijna alle lokale uitvoerings- 
organisaties in en rond de gemeente Loppersum.  

Uit deze gesprekken komen een aantal partners naar voren 
die zich aan de Bazenfabriek willen verbinden in een vastere 
samenwerkingsvorm. We beschouwen deze groep van  
samenwerkingspartners als ‘zwerm’, net zoals wij de groep 
van de deelnemende jongeren beschouwen: er is een ‘harde 
kern’ van organisaties met wie we nauw samenwerken, met 
daaromheen meer flexibel betrokken organisaties.  
(Meer hierover in het plan van aanpak).

•  SW&D (vooruitlopend op de fusie 
rekenen we Aswa Welzijn hier 
ook onder): Stichting Welzijn en 
Dienstverlening Delfzijl, Appingedam 
en Loppersum. SW&D verzorgt het 
jongerenwerk in deze regio. Zij 
hebben een groot netwerk onder 
jongeren en de lokale organisaties, 
en zijn langdurig met vaste personen 
aanwezig in de dorpen en op de 
vindplaatsen van jongeren. Hoewel hun 
inzet in de gemeente Loppersum qua 

ureninzet niet zo groot is, zien wij hen 
als belangrijke partner: zonder SW&D 
is het erg moeilijk om een langdurige 
vertrouwensband met jongeren op 
te bouwen, en die is essentieel om 
jongeren in dit gebied te bereiken. 

•  IVAK: culturele netwerkorganisatie 
Delfzijl, Appingedam en Loppersum. 
IVAK ondersteunt mensen en partijen 
die cultuur aanbieden. Zij verbinden 
vraag en aanbod, en bieden aan 
inwoners de mogelijkheid om hiermee 

CONCLUSIES

kennis te maken via een cultuurkaart. 
Zo kan iedereen die op zoek is naar 
een creatieve les of workshop of zich 
wil aansluiten bij een vereniging, een 
keuze maken. IVAK werkt met twee 
‘cultuurgastjes’: zij halen actief vragen 
op uit de samenleving en verbinden 
die met het lokale aanbod. IVAK 
zien wij als een belangrijke partner 
voor de Bazenfabriek: door nauwe 
samenwerking met IVAK kan een 
veel breder deel van de jongeren 
in aanraking komen met cultuur en 
met korting gebruik maken van een 
groot programma op gebied van 
talentontwikkeling.

•  Biblionet Delfzijl Appingedam 
Loppersum: Biblionet zet zich actief 
in op gebied van talentontwikkeling 
voor jongeren, vanuit hun visie op 
‘een leven lang leren voor jong 
en oud’. Biblionet heeft locaties in 
Loppersum en Middelstum en stelt 
deze open voor programmering 
en voor jongerenactiviteiten in dit 
kader. Zij hebben een nieuwe (jonge) 
domeinspecialist aangenomen die 
de taak heeft om actief naar buiten 
te treden en verbinding te leggen 
met diverse netwerken, waaronder 
jongerennetwerken. Ook gebruiken 
ze daarin een i-Lab (mobiel lab met 
technische middelen, dat in te zetten is 
op diverse plekken voor gebruik door de 
samenleving).

Andere waardevolle partijen voor 
de samenwerking zijn tot nu toe: 

•  ICO Assen: zij coördineren de Digital 
Art Factory’s (DAF) in Assen en Gieten. 
Bij het ICO zit veel kennis en ervaring 
rond met name de technische kant 
van talentontwikkeling en het coachen 

van jongeren hierin. ICO zou kennis en 
expertise kunnen leveren op dit gebied, 
zodra er (mogelijk) een pand wordt 
ingericht. Wel is ons advies hierin om 
ICO adviserend te laten optreden, en 
de lokale partners te benutten in de 
uitvoering en begeleiding ervan (zoals 
IVAK, De Jonge Onderzoekers, Jimmy’s 
en SW&D). Dit vanwege hun link met 
regionale netwerken en verbinding met 
de jongeren. 

•  De gemeente Appingedam is aan 
het kijken naar een vergelijkbaar 
concept als de DAF, gekoppeld aan de 
campus-ontwikkeling. Daar liggen veel 
kansen voor onderlinge versterking en 
samenwerking met de Bazenfabriek; dit 
vraagt wel om tijdige afstemming. 

•  De provincie Groningen: de provincie 
wil regionaal meer werk maken van 
jongerenparticipatie en wil meehelpen 
om hier lokaal meer lijn en verbinding 
in te brengen. Zij zouden een rol 
kunnen spelen in het verbinden en 
‘verduurzamen’ van programma’s en 
subsidiestromen op dit gebied. 

•  Up to us: dit is een organisatie die 
zich ten doel stelt om zoveel mogelijk 
kansen voor jongeren te helpen 
ontwikkelen. Up to us is op verschillende 
manieren betrokken in deze regio. 
Zij zijn de moederorganisatie achter 
Jimmy’s in Appingedam en coördineren 
ook het ‘Vernieuwingsnetwerk Delfzijl’ 
dat momenteel naar de gemeente 
Eemsdelta wordt verbreed. Daarnaast 
denkt Up to us samen met de provincie 
na over hoe er meer samenhang kan 
komen in het beleid rond jongeren, en 
in de lokale beleidsstructuur bij  
de gemeenten. 

•  Er hebben enkele andere sociaal 
ondernemers interesse getoond in een 
rol in de Bazenfabriek, gecombineerd 
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met hun eigen ondernemingsplannen 
in Loppersum. Dit wordt nog verder met 
ze geïnventariseerd. Het lijkt ons slim 
om deze partijen goed aangehaakt 
te houden/krijgen, vanwege hun 
ondernemende aanpak, verfrissende 
visie, en de in potentie waardevolle 
bijdrage die sociale ondernemingen in 
deze regio kunnen hebben.

•  De Jonge Onderzoekers werkt op 
dit moment vanuit een pand in 
Appingedam, in samenwerking 
met het Alfa-college. Zij werken 
aan talentontwikkeling voor 
jongeren en zouden een deel van 
de programmering op locatie in 
Loppersum kunnen verzorgen. Tijdens 
ons zomerprogramma hebben we 
hierin al samen opgetrokken.

•  De Rijdende Popschool heeft een mooi 
aanbod gericht op jongeren in deze 
regio, waar gebruik van kan worden 
gemaakt door de Bazenfabriek. 

•  Verder zijn er de lokale 
ontmoetingsplekken zoals jeugdsoos 
Flits, The Rising Sun, Landgoed De 
Camping en diverse dorpshuizen en 
verenigingsgebouwen waar inmiddels 
nauwe samenwerking mee is, en die 
kan worden uitgebouwd. Hier hebben 
wij een volledig overzicht van.

•  Het LKCA is nog interessant om 
samenwerking mee te verkennen 
(Landelijk Kennisinstituut 
Cultuureducatie en Amateurkunst). 
Deze club zet zich in om de 
aandacht voor cultuureducatie, 
cultuurparticipatie en de 
toegankelijkheid van cultuur te 
vergroten. Dit sluit mooi aan op de 
doelen van de Bazenfabriek, daar waar 
het om cultuur gaat.

Jongeren dachten in de 
zomerperiode, samen 
met twee ‘tafelheren’ van 
de Bazenfabriek, tijdens 
ideeënworkshops na over 
wat ze graag zouden 
willen ondernemen in hun 
omgeving.

CONCLUSIES

Inbedding en voortzetting
 
Uit de verschillende gesprekken met de stakeholders en de 
jongeren, komen wij tot een aantal adviezen voor het voort-
zetten van de Bazenfabriek en de inbedding daarvan in de 
lokale structuur:

•  Hoewel de oprichting van de gemeente 
Eemdelta voor de deur staat, hebben 
we gemerkt dat samenwerking 
tussen de DAL gemeenten 
nog niet altijd vanzelfsprekend 
is. Ons advies is om rond het 
onderwerp jongerenparticipatie en 
talentontwikkeling meer samen op 
te trekken. Op deze manier komt er 
meer eenheid in het beleid en kunnen 
budgetten efficiënter en effectiever 
worden ingezet. Ook kan hierin meer 
(structurele) co-creatie met de 
inwoners worden opgezocht, zodat er 
meer langdurig draagvlak onder -ook 
jonge- inwoners kan ontstaan. 

•  Er lopen op beleidsniveau diverse 
ontwikkelingen die zijdelings van 

invloed zijn op de Bazenfabriek, en 
andersom. Zo is er natuurlijk het 
Nationaal Programma, het programma 
Jong Goud Eemsdelta, het Positief 
jeugdbeleid (o.a. childfriendly cities, 
het platform kansrijk opgroeien, 
talentontwikkeling) en is er een 
uitvoeringsnotitie daarvoor in 
ontwikkeling. De uitdaging is dat er een 
structureel proces ontstaat rond deze 
thema’s en dat de praktijk niet uit losse 
projecten en tijdelijke subsidies bestaat. 
Zo’n structureel, lange termijn proces, 
zien wij als een belangrijke ontwikkeling 
voor de Bazenfabriek om op te 
anticiperen. Hierin zien wij een rol voor 
de gemeente Eemsdelta, om de regie 
te pakken en tegelijkertijd dit proces 

‘Er is heel veel aan cultureel en educatief 
aanbod, alleen de jongeren hebben er vaak 
geen idee van. Dat hoeft niet erg te zijn, maar 
we zien wel vaak dat ze er blij van worden.’
Lokale welzijnswerker



IN DE STARTBLOKKEN

20 21

‘van onderop’ te faciliteren. Hierin zien 
we ook een belangrijke rol voor het 
vernieuwingsnetwerk, dat hierin  
‘van onderop’ verbindend en 
versterkend werkt.

•  Hoewel de Bazenfabriek zich specifiek 
richt op de jongeren in de gemeente 
Loppersum, zien wij dat de reikwijdte 
van de netwerken van jongeren, 
en ook die van de samenwerkende 
organisaties (ook om een aanbod 
exploitabel te maken) juist gemeente-
overstijgend georganiseerd zijn. 
Ons advies is om de ontwikkeling 
van de Bazenfabriek te richten 
op de gemeente Eemsdelta, met 
daarin prioriteit voor de jongeren in 
Loppersum.

•  Qua organisatievorm voor de 
Bazenfabriek hoeven we het niet 
te zoeken in een nieuw te vormen 
stichting of organisatie (dit sluit 
ook niet aan op de leefwereld 
van jongeren merken we), maar 
kunnen we juist gebruik maken van 
wat er al is. Door het concept ‘de 
Bazenfabriek’ te laten adopteren door 
een bestaande organisatie, met een 
slim samenwerkingsmodel eromheen 
en door inzet van iemand die daar 
specifieke uren voor heeft, versterken 
we dat wat er al is en verbinden we 
de juiste eindjes aan elkaar. Op die 
manier ontstaat er een duurzaam 
samenwerkingsmodel, want de 
Bazenfabriek is niet ‘de zoveelste’ 
nieuwe organisatie die zich op 
jongeren richt, maar juist een manier 
om de bestaande organisaties gericht 
in te kunnen zetten op het thema 
talentontwikkeling voor jongeren in 
deze regio.  

•  Aansluitend op het vorige punt: wij zien 
de Bazenfabriek als een zwerm, zoals 
de directeur van IVAK het beschreef. 
Een hybride, flexibele vorm die past 
bij deze doelgroep. Jongeren van nu 
laten zich niet vangen binnen vaste 
structuren en bij vaste organisaties, 
maar zijn dynamisch: ze gaan binnen 
een paar jaar weer naar elders, 
bijvoorbeeld omdat ze naar een 
middelbare school in de stad gaan. 
Ze zijn tijdelijk geïnteresseerd in een 
onderwerp en daarna verschuift 
hun aandacht weer. Zodoende zijn 
ze vaak vluchtig betrokken, en meer 
incidenteel dan structureel inzetbaar. 

•  Qua toekomstbestendigheid ligt er 
in de financiering nog een uitdaging. 
Op dit moment is er budget voor de 
inzet van een jongerencoach voor 
twee jaar. Er ontbreekt nog structurele 
financiering voor na die periode. 
Natuurlijk kan deze jongerencoach, 
met ondersteuning van een subsidie 
adviseur een vervolgaanvraag doen 
bij diverse fondsen, waaronder het 
Nationaal Programma Groningen. 
Ook zou er gekeken kunnen worden 
naar wat de twee andere gemeenten 
kunnen bijdragen als de Bazenfabriek 
Eemsdelta-breed wordt ingebed. 
Ons advies is dat er daarnaast 
gekeken wordt naar een structurele 
uitbreiding van het jongerenwerk 
in de gemeente Eemsdelta, met een 
directe koppeling aan het thema 
talentontwikkeling voor jongeren. 
Daaruit zullen dan elk jaar uren voor 
ondersteuning van de Bazenfabriek 
kunnen worden gereserveerd.

CONCLUSIES
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Toekomst- 
scenario  
voor de  
Bazen- 
fabriek

Toekomst- 
scenario  
voor de  
Bazen- 
fabriek

TOEKOMSTSCENARIO VOOR DE BAZENFABRIEK

Op basis van de hiervoor beschreven conclusies en  
aanbevelingen komen we tot een aantal scenario’s om  
de Bazenfabriek te kunnen voortzetten.  

Naast onze eigen ervaringen, haalden we hiervoor  
inspiratie uit verschillende praktijkvoorbeelden die we  
onderzochten in het land. Dit waren onder andere de  
Digital Art Factory in Assen en Gieten, jongeren ontdekplek 
Stichting SCN in Groningen, het Frysklab, de (ook mobie-
le) FabLab’s, diverse Maakplekken en het jongerennetwerk 
Vers van Forum Groningen. Allen zijn niet één op één  
toepasbaar op de gemeente Loppersum, maar we  
hebben gekeken naar elementen eruit die van waarde 
kunnen zijn voor de ontwikkeling van de Bazenfabriek. 

Hieronder de drie scenario’s, met een voorstel voor een 
concept waarin we deze drie scenario’s combineren.  
In het volgende hoofdstuk werken we dit uit in een plan  
van aanpak.
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VOORWOORD

Drie scenario’s 
•  De Bazenfabriek als zwerm waar 

jongeren elkaar kunnen ontmoeten, 
nieuwe dingen kunnen ontdekken 
en aan hun talenten kunnen werken 
op diverse plekken in de regio. Een 
jongerencoach helpt jongeren om 
activiteiten te ontplooien op lokale 
bezoekplekken in de dorpen. Ook 
helpt de jongerencoach om jongeren, 
organisaties en aanbieders op gebied 
van talentontwikkeling (onderwijs, 
techniek, cultuur, sport) met elkaar te 
verbinden. Er wordt gebruik gemaakt 
van een flexibel budget dat door 
jongeren zelf kan worden benut, 
samen met de jongerencoach.

•  De Bazenfabriek als fysieke ontdek- 
en ontmoetingsplek waar jongeren 
elkaar kunnen ontmoeten, nieuwe 
dingen kunnen ontdekken en aan 
hun talenten kunnen werken. Een 
jongerencoach helpt jongeren om 
hier hun activiteiten te ontplooien 
en verbindingen te leggen met 
organisaties en aanbieders op 
gebied van talentontwikkeling (zoals 
onderwijs, techniek, cultuur, sport). 

•  De Bazenfabriek expeditie-bus: een 
rondtrekkende bus met praktische 
en technische middelen om de 
activiteiten te faciliteren. Een 
jongerencoach beheert samen met de 
jongeren de bus, legt verbinding met 
jongeren, organisaties en aanbieders 
op gebied van talentontwikkeling,  
en verzorgt samen met jongeren  
de programmering.

De drie scenario’s zijn in theorie volledig 
los van elkaar toe te passen, maar er zijn 
ook combinaties tussen de verschillende 
scenario’s te maken. In de afwegingen om 
tot een kansrijk concept te komen, hielden 
we rekening met drie factoren:

•  de toepasbaarheid: wat werkt op 
basis van ervaring het beste, en past 
bij deze jongeren en de  
lokale structuur, 

•  de haalbaarheid: wat is een praktisch 
toepasbare en efficiënte vorm, die op 
korte termijn al kans van slagen heeft,

•  en de duurzaamheid: hoe kan deze 
vorm ook op de lange termijn voor de 
jongeren ondersteunend en  
succesvol zijn.

Wij zien hieruit een toekomstbeeld 
ontstaan voor de Bazenfabriek, waarbij 
we verschillende elementen uit deze drie 
scenario’s combineren.

Digital Art Factory in Gieten – een samenwerking 
met Dr. Nassau College

Frysklab: een oude Bibliobus van Fers, de Bibliotheekorganisatie van 
Friesland,die dienstdoet als mobiel Fablab 

VRROOM Virual Reality Experience: een truck met VR brillen tijdens het 
zomerprogramma van de Bazenfabriek
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Concept voor doorontwikkeling 
van de Bazenfabriek

Wij verstaan onder 
een ‘zwerm’ een 
dynamisch netwerk 
van jongeren dat 
bij elkaar komt rond 
onderwerpen, naar 
gelang hun interesse 
en behoefte op dat 
moment. De jongeren 
komen en gaan 
binnen de zwerm; 
de zwerm zelf blijft 
doorbestaan en 
neemt steeds andere 
vormen aan.

Kanttekeningen bij de  
ontwikkeling van dit concept:

TOEKOMSTSCENARIO VOOR DE BAZENFABRIEK

‘Ik heb een tijdje de jeugdsoos geprobeerd 
nieuw leven in te blazen. Dat was nog  
best lastig, want je moet met iedereen  
rekening houden. Uiteindelijk zijn we er  
maar mee gestopt.’
Jongere

Wij zien een kansrijke toekomst voor de 
Bazenfabriek, als zwerm waarin jongeren 
elkaar kunnen ontmoeten, nieuwe dingen 
kunnen ontdekken en aan hun talenten 
kunnen werken op diverse plekken in de 
Eemsdelta gemeente. Een jongerencoach 
helpt jongeren om activiteiten te ontplooien 
op lokale bezoekplekken in de dorpen. 
Ook helpt de jongerencoach om jongeren, 
organisaties en aanbieders op gebied 
van talentontwikkeling met elkaar te 
verbinden. Er wordt gebruik gemaakt van 
een flexibel budget dat door jongeren zelf 
kan worden benut, in afstemming met de 
jongerencoach. 

De Bazenfabriek zou in deze vorm kunnen 
worden ondersteund door een expeditie-
bus die rondrijdt in de verschillende dorpen, 
gevuld met praktische en technische 
middelen om jongerenactiviteiten te 
faciliteren. Een jongerencoach beheert 
de bus, legt verbinding met jongeren, 
organisaties en aanbieders op gebied van 
talentontwikkeling en verzorgt samen met 

jongeren de programmering. Overigens is 
er de mogelijkheid om voorlopig gebruik te 
maken van de Frysklab bus, zodat er kan 
worden geëxperimenteerd met de inzet van 
een bus, zonder grote kosten te maken.

Door terugkerend gebruik te maken van 
bepaalde plekken, zou kunnen worden 
toegewerkt naar één of meerdere ontdek- 
en ontmoetingsplek(ken). Dat kan in 
structurele vorm of als ‘pop-up’ hangplek 
(bijvoorbeeld wekelijkse jeugdsoosavonden 
met verschillende thema-workshops). 
Ook kan er worden aangehaakt op de 
campusontwikkeling in Appingedam; 
dit zou op termijn een vaste thuisbasis 
kunnen bieden voor de Bazenfabriek-
activiteiten, die vanuit daar ook ‘op locatie’ 
in de verschillende dorpen kunnen worden 
georganiseerd. Deze plek zou de thuishaven 
kunnen zijn voor de benodigde middelen en 
apparatuur, welke zouden kunnen worden 
vervoerd in de expeditie-bus.

 
De ontwikkeling van een vaste locatie is op 
dit moment nog te vroeg. Hiervoor is ten 
eerste meer draagkracht onder jongeren 
nodig, maar ook is er een trekkende partij 
nodig die een financieringsplan wil maken 
om een pand te kopen of huren en exploi-
teren. Eén potentiële partij heeft interesse 
getoond, maar ziet hierin vooralsnog niet 
voldoende winst. Dit wordt nog nader  
onderzocht, waarbij ook de afdeling vast-
goed van de gemeente nader zal moeten 
worden betrokken. 
Daarnaast zijn er nog wel wat vraagtekens 
bij een succesvolle exploitatie, in een 
gemeente waarin de dorpen aardig ver uit 
elkaar liggen en het ‘hoofddorp’ Loppersum 
van beperkt formaat is. (De onzekerheden 
die corona met zich meebrengt voor 
een goede exploitatie, nog even buiten 

beschouwing gelaten.) Dat wil niet zeggen 
dat dit in de toekomst niet kansrijk zou 
kunnen zijn. In het Plan van aanpak doen 
we een aantal suggesties voor hoe dit 
verder kan worden onderzocht.
Ook voor de aanschaf en inzet van een 
expeditie-busje vinden we het op dit 
moment te vroeg. Er is nog te weinig zicht 
op welke activiteiten structureel kans 
van slagen hebben, en óf, en zo ja welke 
faciliteiten hiervoor nodig zijn, anders dan 
er op dit moment in de dorpslocaties, op 
scholen en bij het i-lab van Biblionet al 
aanwezig zijn. Voorlopig kan een andere 
aanpak volstaan, daarnaast zou er 
kunnen worden geëxperimenteerd met 
bijvoorbeeld een leen-constructie van de 
bus van Frysklab. Zie plan van aanpak.
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PLAN VAN AANPAK

Doel: 
Jongeren van 10-25 jaar in de hele 
gemeente Eemsdelta, met prioriteit in de 
gemeente Loppersum, de kans bieden 
om elkaar te ontmoeten, nieuwe dingen 
te ontdekken en zelf aan de slag te gaan 
met hun talenten. 

Aanpak:
•  De Bazenfabriek als zwerm waar 

jongeren elkaar kunnen ontmoeten, 
nieuwe dingen kunnen ontdekken en 
aan hun talenten kunnen werken op 
diverse plekken in de regio; 

•  Met een jongerencoach die jongeren 
helpt om activiteiten te ontplooien 
en ze te verbinden aan organisaties 
op gebied van talentontwikkeling 
(onderwijs, techniek, cultuur, sport); 

•  Met bijbehorend flexibel budget dat 
door jongeren zelf kan worden ingezet, 
samen met de jongerencoach;

•  Als er behoefte aan is, wordt 
toegewerkt naar een vaste, fysieke 
ontdek- en ontmoetingsplek (of 
bijvoorbeeld verschillende pop-up 
plekken);

•  Als er behoefte aan is kan gebruik 
worden gemaakt van een expeditie-
busje dat door de dorpen trekt met 
praktische en technische middelen 
om de jongerenactiviteiten te 
faciliteren.  

Resultaat:
Een ‘zwerm’ van jongeren die weten hoe 
ze samen of alleen aan hun talenten 
kunnen werken en nieuwe dingen kunnen 
ontdekken. Ze worden daarbij geholpen 
door een ‘zwerm’ (met een vaste kern) 
van organisaties en aanbieders om hen 
heen, op gebied van talentontwikkeling.

Wie:
•  Jongeren (te beginnen bij de jongeren 

die nu aangehaakt zijn);
•  Een jongerencoach voor minimaal 8 

uur per week gedurende 2 jaar;
•  Een nauwe samenwerking van 

organisaties, te beginnen met SW&D/ 
ASWA Welzijn, IVAK en Biblionet DAL.

Stappenplan
 
Stap 1 :  een zwerm vormen 
Een ‘zwerm’ rond de Bazenfabriek vormen: 
een aantal jongeren en de belangrijkste 
samenwerkingspartners verzamelen. 
Samen met hen, in continu proces van 
co-creatie, steeds de vervolgstappen 
bepalen (dit is al in uitvoering):
•  Op 3 juni 2020 is een eerste team van 

jongeren en organisaties verzameld, 
dat werd aangevuld met een groot 
aantal geïnteresseerde jongeren 
tijdens de vijf Bazenfabriek events 
in de zomerperiode (ondertussen 
wordt continu ingezet op het blijvend 
betrekken van deze jongeren);

•  Op 2 september 2020 vond een 
bijeenkomst op bestuursniveau met 
belangrijke samenwerkingspartners 
plaats (SW&D/ ASWA Welzijn, IVAK en 
Biblionet DAL), waarin de intentie werd 
uitgesproken dit samen op te pakken;

•  Binnenkort vindt er een 
uitvoeringsoverleg plaats met een 
aantal van de nauw aangesloten 
uitvoerders/jongerenwerkers;

•  Samen bepalen we waar de 
jongerencoach onder te brengen,  
hoe we blijvend nieuwe jongeren 
kunnen betrekken en hoe we 
het resterende budget voor hun 
activiteiten kunnen reserveren. 
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Stap 2 : een jongerencoach aanstellen
Bij één van de samenwerkingspartners 
brengen we een jongerencoach onder. De 
jongerencoach werkt in een nauw ‘team’ 
van organisaties om hem heen. Qua profiel 
is dit iemand met bij voorkeur een hbo-
functie, met affiniteit voor jongerenwerk en 
bij voorkeur met ervaring in de toepassing 
van technische/ creatieve middelen. We 
organiseren een open sollicitatieronde 
en bij voorkeur een open aanbesteding 
voor het onderbrengen van deze functie. 
Er is financiering voor een jongerencoach 
voor twee jaar; daarna moet dit uit (liefst 
structurele) vervolgsubsidies worden 
betaald. 
 
Stap 3: een ‘open’ programma met 
flexibel budget organiseren
De jongerencoach gaat samen met de 
jongeren aan de slag met activiteiten 
die zijzelf organiseren. De jongerencoach 
helpt, coacht en stimuleert hen hierin. 
De uitkomsten en onderwerpen liggen 
helemaal open: zo lang het maar een link 
heeft met talentontwikkeling voor jongeren 
in deze regio. Er wordt gebruik gemaakt 
van een flexibel budget dat door jongeren 
zelf kan worden ingezet, samen met de 
jongerencoach. NB: er is voor één jaar 

exploitatieplan en zet fondsen- en 
subsidieaanvragen uit. Dit kan Buro 
Bries op verzoek verzorgen, een eerste 
inventarisatie  
is al gemaakt.

 
Stap 4b:  de mogelijkheden verkennen 
voor de inzet van een expeditie-busje
Doordat een divers programma van 
jongerenactiviteiten ontstaat, wordt 
bekend wat er nodig is op gebied van 
praktische en technische middelen om de 
jongerenactiviteiten te faciliteren:
•  De jongerencoach maakt samen met 

de jongeren een inventarisatie van 
welke faciliteiten nodig zijn om hun 
activiteiten te kunnen ondersteunen;

•  Met Biblionet wordt gekeken welke 
mogelijkheden hun i-lab biedt en of 
dat voldoende is of er wellicht iets 
anders nodig is;

•  Als er behoefte aan een busje 
blijkt, bekijkt de jongerencoach 
met het Frysklab de mogelijkheid 
om de Frysklab-bus te gebruiken 
voor inzet bij de activiteiten. De 
eerste gesprekken hierover hebben 
plaatsgevonden, Frysklab staat open 
voor een samenwerking;

•  Is dit niet doeltreffend en is er behoefte 
aan een eigen bus, dan wordt in 
samenwerking met andere partijen 
(zoals de campusontwikkeling 
in Appingedam, Biblionet, Jonge 
Onderzoekers etc.) een plan gemaakt, 
inclusief financiëringsplan voor een 
Bazenfabriek expeditie-bus.

Stap 5: (continu) evalueren,  
door-ontwikkelen, bijstellen
De jongerencoach zorgt voor een 
doorlopend proces waarin steeds samen 
met jongeren en betrokken organisaties 
acties worden ondernomen. Deze worden 
geëvalueerd, ideeën worden bijgesteld en 
nieuwe vervolgacties worden bepaald. Dit 
gebeurt continu, door in gesprek te blijven 
en aan te passen aan dat wat werkt. 

NB: Stap 1 t/m 5 hoeven niet lineair 
te verlopen, en na stap 5 herhalen 
voorgaande stappen zich weer. De zwerm 
jongeren en organisaties vernieuwt zich 
continu, net als het programma. Naar 
aanleiding daarvan worden steeds 
opnieuw de behoeften en mogelijkheden 
verkent op gebied van bijvoorbeeld de 
inzet van een fysiek pand en of busje.

PLAN VAN AANPAK

‘Vroeger zat ik alleen maar te gamen.  
Inmiddels weet ik dat er meer is om te doen, 
en durf ik dat ook. De Bazenfabriek zou  
daarin wat voor jongeren kunnen betekenen.
Jongere

budget aan programmering, na dat jaar 
moet dit uit de exploitatie, vervolgsubsidies 
en fondsen worden betaald.

Stap 4a: de mogelijkheden verkennen 
voor een fysieke ontdek- en 
ontmoetingsplek 
Doordat een divers programma van 
jongerenactiviteiten ontstaat en er steeds 
contact is met jongeren, wordt bekend 
wat het animo is voor een fysieke ontdek- 
en ontmoetingsplek en kan dit verder 
worden onderzocht: 
•  De jongerencoach bekijkt samen met 

jongeren of bestaande locaties de 
functie kunnen vervullen van ontdek- 
en ontmoetingsplek of

•  De jongerencoach bekijkt samen 
met de gemeente Appingedam en 
het Eemsdeltacollege of de DAF-
ontwikkeling een mogelijkheid biedt 
voor samenwerking op een fysieke 
locatie op de campus; of

•  De jongerencoach verkent samen 
met potentiële partijen (verder) of 
er voldoende draagkracht is voor of 
aanschaf of huur van een eigen pand;

•  Als één van bovenstaande opties 
‘ja’ is: de jongerencoach maakt 
een verbouwplan, begroting, 



Tijdsplanning 

September 2020 Besluit GO / NO GO Bazenfabriek.

Oktober 2020  Start van vervolgproces; 
Alle jongeren en partners betrekken ; 
Aanstellen jongerencoach.

Oktober 2020 – 
september 2022

(Vervolg)programma Bazenfabriek: activiteiten 
voor en door jongeren organiseren;  
Begroting concretiseren;  
Subsidie en fondsenaanvragen doen. 

April 2021 Zicht op behoefte, draagkracht en exploitatie 
voor vervolg programma, evt. met fysiek pand 
en expeditie busje; 
Begroting concretiseren; 
Subsidie en fondsenaanvragen doen. 

September 2021 Uitsluitsel subsidie en fondsenaanvragen.

September 2021 Aankopen / huren pand, inrichten; 
Exploitatie incl. verhuur en baromzet.

Najaar 2022 Einde eerste fase inzet jongerencoach; 
Vervolg organiseren n.a.v. vervolgfinanciering.
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Bijlage 1:
Zomerprogramma

Doel: 
•  In contact komen met meer jongeren 

in de gemeente Loppersum, en ze laten 
kennismaken met de Bazenfabriek 
(betrokkenheid creëren, zodat er een 
netwerk rond de Bazenfabriek ontstaat);

•  Experimenteren met een divers 
programma gericht op talentontwikkeling 
voor jongeren, en zo ontdekken waar de 
behoeften liggen en wat aanslaat.

Onderdelen:
•  Gesprekken met jongeren in de 

gemeente Loppersum
•  Events, workshops en 

programmaonderdelen gericht 
op talentontwikkeling en 
jongerenparticipatie

Opzet:
•  We organiseerden een Bazenfabriek 

roadtour met vijf jongerenevents in 
Loppersum, Middelstum, Stedum, ’t Zandt 
en Garrelsweer/Wirdum;

•  We trokken hierin nauw op met lokale 
jongeren- en dorpsorganisaties (we 
riepen ze op in een gezamenlijke brief 
met de gemeente, we coördineerden 
de uitvoering, en faciliteerden ze in hun 
zoektocht hoe je tóch iets voor jongeren 
kunt aanbieden, ondanks corona).  

Programma:
Vaste onderdelen:
•  ‘Bouw je eigen (hang)plek’: een 

brainstormworkshop om ideeën 
bij jongeren op te halen, met als 
workshophost’s twee jongeren uit Delfzijl 
(‘rollmodels’);

•  Een Makey Makey-workshop waarin de 
verbinding tussen computertechnologie 
(programmeren) en alledaagse 
voorwerpen zoals fruit wordt gemaakt;

•  VR brillen van VRRoom waarmee o.a. een 
visuele toer door bedrijven in de regio kon 
worden gemaakt.

Wisselende onderdelen:
•  Een vlog-workshop van VideoProfs;
•  Bevingsbestendige blokken-huizen 

bouwen met de Proatbus van VGA 
Groningen;

•  Ballon-auto’s bouwen met De Jonge 
Onderzoekers;

•  Verschillende activiteiten die 
door de dorpsorganisaties 
(speelweekorganisaties, 
activiteitencommissies etc.) werden 
georganiseerd, zoals een Mud Run, buiten 
lasergamen, een viswedstrijd, sport- en 
spelactiviteiten, etc.

Resultaten:
•  In totaal waren er rond de 250 

kinderen (vanaf 8 jaar) en jongeren die 
meededen;

•  We hebben een groot bereik/
zichtbaarheid gehad door 
communicatie via posters, social media 
en onze vlag/banner;

•  We hebben drie jongeren aan ons 
kunnen binden die zich verder willen 
inzetten voor de Bazenfabriek. Daarnaast 
hebben we een aantal jongeren 
gesproken die enthousiast zijn over het 
organiseren van gerichte activiteiten, en 
daarmee willen helpen. Wel zien we hierin 
bescheidenheid/ terughoudendheid; 
jongeren geven aan het spannend 
en ingewikkeld te vinden om iets te 
organiseren. Hierin merken we dat het 
erg belangrijk is zelf voortvarend te zijn, 
ze te blijven uitnodigen, dingen samen 

BIJLAGE 1

te blijven ‘doen’, en zo langzaam het 
vertrouwen van de jongeren te winnen. 
En ze dan steeds meer in te zetten op 
wat ze durven en kunnen. 

•  We hebben een inventarisatie gedaan 
naar de behoeften die jongeren hebben 
als het gaat om talentontwikkeling; wat 
zij graag zouden willen doen en zouden 
willen leren. Samenvattend:

 -  Jongeren geven massaal aan dat 
ze op sociaal gebied graag meer 
zouden willen ondernemen. Daarbij 
worden genoemd: feestjes, thema-
avonden, jeugdsoosavonden (ook 
mét alcohol voor de jeugd vanaf 
18). 

 -  Er is behoefte aan meer leuke 
plekken om heen te gaan, 
ook buiten, zoals avontuurlijke 
speelplaatsen of speeltuinen, 
hang-/ en sportplekken voor de 
wat oudere jeugd. 

 -  Het aanleggen van strandjes 
langs kanalen, van terrasjes langs 
het water, worden diverse keren 
geopperd.

 -  Als activiteiten die jongeren 
graag zouden willen doen wordt 
het vaakst genoemd: e-sports / 
samen gamen in teamverband. Er 
is behoefte aan plekken waar dit 
kan. Verder wordt veel genoemd: 
paardrijdactiviteiten, zwemmen, 
freerunnen, kickboxen, survivel 
activiteiten, naar een werkplaats 
kunnen, crossen, skaten, naar 
concerten gaan.

 -  Dingen die jongeren graag zouden 
willen leren, zijn vloggen, editten, 
game design, creatief bezig zijn 
(zowel online: programmeren 
etc. als offline: striptekenen, 
sieraden maken), (web)design, 
een kappersworkshop volgen, 

muzieklessen volgen, zingen, 
dansen, kooklessen, kunstvormen.

•  We hebben diverse 
programmaonderdelen en workshops 
uitgeprobeerd waardoor we een eerste 
beeld hebben van wat bij jongeren in 
deze gemeente aanslaat en wat minder, 
namelijk: 

 -  Succesvol was de cursus vloggen, 
jongeren willen massaal vlogger en 
Youtuber worden; 

 -  Ook de VR brillen waren enorm 
populair. Wel was er minder animo 
voor de educatieve onderdelen 
dan voor de ‘fun’ onderdelen.

 -  Ook populair was MakeyMakey. 
Weliswaar moesten ze even over 
een drempel, maar ze bleken dit 
toch vaak leuk te vinden. Als ze 
eenmaal bezig waren geweest 
wilden ze graag verder en meer 
ontdekken.

 -  Striptekenen was ook erg populair. 
Hier hielp het goed om gewoon te 
gaan zitten, en te laten zien wat er 
gebeurde. Dan sloten steeds meer 
jongeren aan.

 -  Aan een workshop lassen leek 
aanvankelijk behoefte te zijn, 
maar leverde uiteindelijk geen 
deelnemers op.

•   We hebben ervaring en lering opgedaan 
in hoe te werven en wat succesfactoren 
zijn om programma-onderdelen te laten 
slagen. Deze hebben we verwerkt in 
de succesfactoren in het voorgaande 
hoofdstuk. 

•   We hebben een overzicht van geschikte 
dorpslocaties, waar jongerenactiviteiten 
door de Bazenfabriek georganiseerd 
zouden kunnen worden. Namelijk:
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 -  Jeugdcentrum Flits 
 -  The Rising Sun: jeugdsoos 

op initiatief door jongeren, in 
Middelstum die nu niet door deze 
doelgroep wordt gebruikt

 - Diverse dorpshuizen en   
   verenigingsgebouwen, zoals het 

dorpshuis in Loppersum en het 
verenigingsgebouw in Stedum,  

 - Vita Nova in Middelstum
 - De bilbiotheek in Loppersum 
 - Landgoed de Camping in ‘t Zandt
 -  Het gebouw van de Jonge 

Onderzoekers in Appingedam
 - Jimmy’s in Appingedam
 -  De middelbare scholen en campus 

ontwikkeling in Appingedam

•  Er is afgelopen zomer ontzettend veel 
georganiseerd in de dorpen door 
de verschillende dorpsorganisaties, 
waarvan we weten dat dit zonder 
onze nadrukkelijke acties, oproepen 
en coördinatie grotendeels niet was 
gebeurd. De organisatoren ervan 
hebben ervaren wat je ondanks corona 
wél kunt doen voor de jongeren en 
verdere inwoners. Ook is hierdoor meer 
samenwerking tussen dorpsorganisaties 
ontstaan. 

•  Niet alleen tussen dorpsorganisaties, 
ook tussen organiserende comités en 
organisaties zoals IVAK, SW&D en Biblionet 
is meer samenwerking ontstaan naar 
aanleiding van onze oproepjes en 
coördinatie.

BIJLAGE 1
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Bijlage 2
Ideeën m.b.t. behoefte  
inventarisatie

Uitkomsten van de behoeftepeiling 
zomerprogramma. Per dorp uiteengezet met 
welke ideeën en activiteiten jongeren in deze 
dorpen graag aan de slag zouden willen.

‘t Zandt
•  e-sports in het dorpshuis (samen, in 

wedstrijdvorm spelen van games)
• paardrijlessen
• freerunnen
• youtubers ontmoeten / cursus vloggen
• skaten / skatebaan
• voetbal
• programmeren
• zingen
• jeugdhonk / jongerenavond (dorpshuis?)
• kookles voor ouders (LOL)
• kinderyoga
• met bootjes varen 

Wirdum/Garrelsweer
• veilige fietspaden naar de dorpen
• blote voetenpad
• strand aan het Damsterdiep
• pottenbakken
• boomhutten maken
• activiteitenwebsite voor het dorp
• theater
• sieraden maken
• survival activiteiten
• leren designen/ontwerpen
• themafeestjes
• trampolines
• filmavond
• kookles
• hondenuitlaatservice door jongeren 
• hondenpark
• kickboxen

• nagelstyliste
• duikplank bij het haventje
• zwembad en glijbaan
• verzorgpony’s op manege
• water gevecht
• marsmallows roosteren
• doolhof maken
• padvindersactiviteiten
•  seizoenstrends: elk seizoen iets anders 

voor jongeren aanbieden
• kampeeravond
• ouderwetse kouwgomballenmachine
• crossbaan
• quat rijden
• hanen gevecht (balk over het water)
• naailes
• escape room
• spooktocht
• foodtruck
• lipdub maken
• inhaalpunt voor biebboeken
• rolschaatsbaan
• skibaan
• bungeejumpen
• boogschieten

Loppersum
•  boomhutten / speeltuin aan de kant van 

Loppersum waar niks is (je mag nu vaak 
niet het spoor over)

•  het schoolplein kunnen gebruiken na 
schooltijden (in veel andere steden/
dorpen mag dit ook)

•  (avonturen) speeltuin voor grotere 
kinderen

• bowlingbaan
• ziekenhuis
• nieuwe voetbalkantine / kleedkamers
• concertzaal
• glijbaan bij het zwembad
• leren striptekenen
• muzieklessen
• gamehal / e-sporthal
• design: schoenen ontwerpen

BIJLAGE 2

• (hand)henna workshop 
• bankje om te lezen (met licht)
• speeltuin Badweg
• indoorspeeltuin
• jeugdcentrum Flits weer open
• crossbaan
• skatepark
• werkplaats
• winkels (stripwinkel, gamewinkel

Middelstum
• jongerencentrum
• leuke kinderopvang
• theater
• doolhof
• schoner dorp
• paardrijden
• smoothies maken
• voetballen
• tekenen
• kookles
• prullenbakken
• meer prullenbakken in het Asingapark
• losloopgebied voor honden
• maneges 
• evenementenhal
• chocola maken
•  drinkwaterkraan voor sporters en 

buitenspelers

Stedum
• kappersworkshop
• salsa lessen
• stijldansen
• pannakooi
• sunsation miniversie
• filmavond
• camping gebied
• watervereniging: suppen, canoën
• crossbaan
• turnbaan
• meer sportfestiviteiten
• meer vlotjes als bij Peertil
• Tiktokhok

• Outdoor fitness
• Havenfestival 18+
• foodtruckfestival 
• freerunningpark
• kunst in het dorp
• uitbreiding van het bos
• martial arts leren
• renovatie voetbalkleedkamer
• schoolbus naar de stad
• workshop skaten
• duikplank bij de haven
• game hal / e-sports
• strandje bij de haven
• terras met kroegje/barretje bij de haven
• creatieve workshops zoals bears maken
• pubquiz
• bedrijvenvoetbal
• nieuwe sporthal
• vaker voetbaltoernooien
• doolhof
• dorpsmarkt
• bakken
• taalcursussen
• braderie
• dorps barbecue
• kermis
• workshop koken 
• workshop cocktails maken
• beach volleybal op zandvlakte
• bingo
• bibliotheek punt
•  voetbalkantine gebruiken en promoten in 

het dorp
•  ‘derde helft’ > feesten met het hele dorp
•  nachtleven (iets te doen in de 

weekenden!)
•  meer feestjes (18+ of met een bandje 

voor wie 18 is) 
•  jongeren achter de bar en helpen 

organiseren
• Q-music party
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