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“Vertrouwen op kracht samenleving”
Erik Dannenberg, verantwoordelijk wethouder

Level 2

“Een heel goed resultaat”
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“Talenten ontplooien”

Project jongerencentrum Level Z

Enthousiasme en communicatie
succesfactoren
Wie over de Mastenbroekerbrug Stadshagen binnenrijdt, kan niet om het jongerencentrum Level Z
heen. Het markante gebouw ziet er niet alleen opmerkelijk uit, het is ook op een bijzondere manier
tot stand gekomen. Honderden jongeren hebben zich verenigd in diverse werkgroepen en hebben
samen met het jongerenwerk van Travers, de gemeente en de architect het project gerealiseerd.
Afhankelijk van de projectfase, zijn verschillende beginspraakmethodes toegepast. De jongeren
namen alle beslissingen. De betrokken partijen zijn meer dan tevreden met het resultaat, het
enorme draagvlak in de wijk en de verantwoordelijkheid van de jongeren.

“Het hoogst haalbare”
Bart Demmers, jongerenwerker Travers Welzijn
“Toen ik hoorde dat er een jongerencentrum zou
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komen in Stadshagen heb ik meteen contact op-
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Ruben Scholing

Dick Mulder

genomen met de gemeente. Ik wilde graag dat de
jongeren het in het hele proces voor het zeggen
zouden hebben, daarbij heb ik ze ondersteund.
Dat varieerde van meedenken met brainstormsessies tot het bijwonen van vergaderingen met
de architect en de gemeente. Per fase in het proces hebben we de manier van inspraak bepaald.
Er zijn chatsessies en inspraakavonden geweest,

>

een ontwerpwedstrijd en werkbezoeken. De gemeente en de architect hebben, met hulp van het
jongerenwerk, de kaders voor dit project bepaald.
Binnen deze kaders, met uitzondering van bepaalde zaken die nu eenmaal vastliggen, omdat
ze aan wettelijke eisen moeten voldoen, hebben
de jongeren alle beslissingen genomen. Level Z is
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een metafoor voor het hoogste niveau van partici-
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patie. De jongeren wilden en willen het hoogst
haalbare bereiken met hun centrum. Ze hebben
het goed en serieus opgepakt en dat was de sleu-
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Linda Nugter, projectleider gemeente Zwolle
“Ik was gelijk enthousiast toen jongerenwerker
Bart Demmers uitlegde wat zijn voorstel was”,
vertelt projectleider Linda Nugter van de gemeente
Zwolle. “Hij wilde dat de jongeren vanaf het eerste
begin veel inspraak zouden hebben bij het totstandkomen van een jongerencentrum in Stadshagen. Dat paste perfect binnen het jeugdparticipatiebeleid van de gemeente. Nadat Bart in een
plan had beschreven hoe hij dit wilde aanpakken,
heb ik de randvoorwaarden gecreëerd, zoals
zorgen voor budget en bestuurlijk draagvlak.”
Volgens Nugter zijn er een aantal factoren die het
proces succesvol hebben gemaakt. “Dat waren het
enthousiasme van alle partijen die hieraan
meewerkten, de communicatie en de kracht van
met name Bart Demmers om de aandacht van de
jongeren vast te houden tijdens de soms trage
bestuurlijke processen. Deze manier van werken
én met deze doelgroep, vraagt om duidelijk en
laagdrempelig communiceren. Wij hebben als

gemeente veel geleerd van de welzijnswerkers en
de jongeren die ons scherp hielden. Een bestuurlijk
traject kan door allerlei omstandigheden langer
duren dan gepland. Wanneer we dat goed en
duidelijk uitlegden, accepteerden de jongeren dat
zonder problemen. Dat is ook een algemeen
leerpunt voor de gemeente.”
Nugter kijkt goed terug op het proces. “Het was
ontzettend leuk en dynamisch. Mede doordat er
een goede klik was tussen iedereen die eraan
meewerkte. Je moet bepaalde vaardigheden
hebben om dit proces te kunnen laten slagen,
waaronder geduld, een enorme inzet en flexibiliteit.
Door deze werkwijze op wijkniveau op te pakken en
eigen te maken, zorg je voor continuïteit wanneer
één van de deelnemers wegvalt. Ik ben ook wel
eens bang geweest dat de jongeren minder
enthousiast werden, maar dat is nooit gebeurd.
Iedereen was tot het laatste moment enorm
betrokken.”

tel voor succes.”

