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Voorwoord 

Voor u ligt mijn bacheloropdracht over de mogelijkheden die er zijn in Hengelo om 
jongerenwerk en culturele organisaties te laten samenwerken. Deze vraag voor 
samenwerking is gekomen vanuit Scala welzijnswerk Hengelo1. In dit onderzoek is gekeken 
naar de culturele behoeften die jongeren hebben en welke visies de verschillende 
organisaties hebben ten opzichte van jongeren. Daarnaast wordt er gekeken welke 
mogelijkheden er zijn om te gaan samenwerken op het gebied van het organiseren van 
culturele activiteiten voor jongeren in Hengelo.  

Graag zou ik een aantal mensen willen bedanken. Ten eerste wil ik graag de personen die ik 
heb geïnterviewd bedanken, waardoor ik informatie kon verschaffen ten behoeve van het 
onderzoek. Daarnaast wil ik graag Petra ter Denge bedanken voor de mogelijkheid om deze 
opdracht binnen Scala welzijnswerk Hengelo uit te voeren en voor de begeleiding tijdens 
mijn onderzoek. Tevens wil ik dr. A. Morissens bedanken voor de begeleiding, hulp en 
feedback tijdens het schrijven van mijn onderzoeksverslag. Tenslotte wil ik dr. M.R.R. 
Ossewaarde bedanken voor het meelezen van dit onderzoek. 
 

Hengelo, 15 september 2010 

Marjolijn Heerts 
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 Verder in het verslag Scala 
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Samenvatting 

In 2009 kwam uit het behoeftenonderzoek, uitgevoerd onder jongeren in Hengelo, dat 

jongeren meer willen participeren in culturele activiteiten. De behoeften van de jongeren 

liggen op dit moment binnen de disciplines van kunst en cultuur en jongeren hebben dan 

ook aangegeven zich hier meer in te willen verdiepen. Scala Welzijnswerk Hengelo wil graag 

in de behoeften van jongeren voorzien en wil het aanbod van culturele activiteiten 

vergroten. Scala wil kijken naar de mogelijkheden die er zijn om te gaan samenwerken met 

de vele culturele organisaties die Hengelo te bieden heeft, zodat jongeren en cultuur dichter 

bij elkaar kunnen worden gebracht doormiddel van culturele activiteiten. De 

onderzoeksvraag is dan ook als volgt geformuleerd :‘In hoeverre kunnen SCALA welzijn 

jongerenwerk en cultuurorganisaties in Hengelo samenwerken in het organiseren van 

culturele activiteiten voor jongeren, waardoor in de behoeften van jongeren wordt voorzien?’ 

Om een antwoord te geven op deze onderzoekvraag wordt er gekeken naar drie culturele 

organisaties in Hengelo te noemen Metropool, Crea en het Rabotheater. Er is gekeken naar 

welke samenwerking er al is tussen de organisaties en welke mogelijkheden tot 

samenwerking er zijn. Uit het onderzoek komt naar voren dat Metropool en Crea goede 

samenwerkingspartners zijn voor Scala. Dit komt mede doordat ze zich alle drie inzetten 

voor jongeren en in de behoeften van jongeren willen voorzien. Ook het Rabotheater zou 

een mogelijke samenwerkingspartner kunnen worden, maar hier kunnen wat meer 

problemen worden ondervonden. Dit komt doordat het Rabotheater niet de mogelijkheden 

heeft om te kijken naar een eventueel samenwerkingsverband met Scala. Samenwerking 

tussen Scala en culturele organisaties in Hengelo is dus een goede optie en mogelijkheid om 

in de culturele behoeften van jongeren te voorzien. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aanleiding van het onderzoek en de verwachte 

onderzoeksresultaten. Daarnaast wordt er ingegaan op de probleemformulering en de hieruit 

volgende onderzoeksvragen. Vervolgens zullen de belangrijkste concepten uit het onderzoek 

worden besproken. Als laatste zal er gekeken worden naar de relevantie van het onderzoek 

voor de betrokken partijen binnen het onderzoek. 

1.1 Aanleiding 

Cultuur bevordert de samenhang binnen een maatschappij, daarom vindt de overheid dat 

cultuur toegankelijk moet zijn voor alle mensen in de samenleving (Rijksoverheid, 2010). 

Cultuur wordt in Nederland gezien als een belangrijke factor om mensen in een 

maatschappij dichterbij elkaar te laten komen en mensen te laten inzien dat er meerdere 

vormen van cultuur zijn. Naast de Rijksoverheid leggen ook de provincies sinds 2001 een 

sterke nadruk op cultuur binnen de provinciale grenzen. Er worden steeds meer subsidies 

verleend aan de gemeenten om cultuur te laten ontwikkelen en cultuureducatie te 

bevorderen (Cultuurnetwerk Nederland, 2006). Een ding valt echter op, jongeren 

participeren nauwelijks in ‘traditionele’ culturele activiteiten. Bij deze culturele activiteiten 

kunnen we denken aan het bezoeken van een museum, het participeren in een 

schildercursus of het volgen van een danscursus. Het is van belang om te weten hoe 

culturele activiteiten aantrekkelijker kunnen worden gemaakt voor jongeren en om te weten 

waar de interesses van deze doelgroep liggen.  

Een welzijnsorganisatie heeft door middel van het jongerenwerk veel inzicht in de interesses 

en behoeften van jongeren. Op deze manier kan een welzijnorganisatie bekijken hoe ze 

kunnen inspelen op deze interesses en behoeften. Scala is een van die welzijnsinstellingen 

die wil weten wat de jongeren in hun gemeente bezighoudt, daarom is er in 2009 een 

behoeftenonderzoek uitgevoerd onder jongeren in Hengelo in opdracht van Scala. Het 

onderzoek moest in kaart brengen wat de behoeften van jongeren waren en welke wensen 

ze nog hadden voor de toekomst, wat betreft activiteiten die worden aangeboden door 

Scala. Uit dit onderzoek kwam onder andere naar voren dat jongeren tussen de 14 en 18 jaar 

meer behoefte hebben aan culturele activiteiten, eventueel ook aangeboden door de 

verschillende culturele organisaties die in Hengelo aanwezig zijn (Holsbrink & Ooink,2009). 

Uit dit behoeftenonderzoek komt naar voren dat jongeren cultuur willen ontdekken en 

willen kijken of cultuur kan bijdragen aan hun levensstijl. Culturele activiteiten worden 

binnen de gemeente Hengelo al wel aangeboden door de verschillende culturele 

organisaties. Ook is er al enige samenwerking tussen organisaties om gezamenlijk 

activiteiten te organiseren. Zo werken Scala en Metropool sinds 1998 samen aan een 

jaarlijks terugkerend muziekfestival, genaamd Summer Square. Echter is op dit moment de 

vraag: In hoeverre wordt aan de culturele behoeften van jongeren voldaan en aan welke 

behoeften kan nog worden voldaan? Kunnen deze behoeften worden gerealiseerd door 

samenwerking tussen het jongerenwerk en culturele organisaties in Hengelo?  
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1.2 Probleemformulering en onderzoeksvraag 

In de behoeften van jongeren op het gebied van culturele activiteiten wordt nog niet genoeg 

voorzien. Dit probleem kan worden onderzocht door te kijken naar de mogelijkheden die er 

zijn om aan deze behoeften te voldoen. Een van de mogelijkheden om in deze behoeften te 

voorzien is het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen het jongerenwerk van Scala 

en verschillende culturele organisaties in Hengelo. Het eerder genoemde probleem en het 

opzetten van samenwerkingsverbanden vormen de aanleiding om een onderzoek uit te 

voeren. In het onderzoek staan de verschillende mogelijkheden centraal die er zijn om over 

te gaan op samenwerking tussen jongerenwerk en culturele organisaties, voor wat betreft 

het organiseren van culturele activiteiten voor jongeren die aansluiten bij de behoeften die 

jongeren op dit moment hebben. Daarom luidt de onderzoeksvraag :  

‘In hoeverre kunnen SCALA welzijn jongerenwerk en cultuurorganisaties in Hengelo 
samenwerken in het organiseren van culturele activiteiten voor jongeren, waardoor in de 
behoeften van jongeren wordt voorzien?’ 

Kortom, het doel is om aan het einde van het onderzoek te weten in welke behoeften van 

jongeren nog moeten voorzien en op welke manier dit kan worden gedaan. Welke 

organisaties kunnen in een samenwerkingsverband worden betrokken en welke vormen van 

samenwerking behoren tot de mogelijkheden?  

1.3 Deelvragen 

Om de bovenstaande onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn er enkele deelvragen 

opgesteld in het onderzoek:  

1. In hoeverre wordt op dit moment in de behoeften van jongeren voorzien? 

Het is van belang om te weten welke behoeften jongeren hebben ten opzichte van cultuur 

en wat er op dit moment aan wordt gedaan om in deze behoeften te voorzien. Is er al enig 

aanbod van culturele activiteiten voor jongeren in Hengelo? Ook is het van belang om te 

weten in welke behoeften van jongeren dan nog niet worden voorzien.  

2. In hoeverre sluiten de visies van de verschillende organisaties, ten aanzien van jongeren, 

op elkaar aan? 

De betrokken organisaties hebben allen een eigen visie wat betreft jongeren en hoe 

jongeren passen binnen hun organisatie. Als duidelijk is welke visies organisaties hebben ten 

opzichte van jongeren wordt het ook duidelijk wat hun doelstellingen zijn ten opzichte van 

deze doelgroep en hoeveel tijd en energie een organisatie in deze doelgroep wil steken. 
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3.In hoeverre sluiten de visies van de verschillende organisaties, ten aanzien van 

samenwerking, op elkaar aan? 

Elke organisatie zal andere belangen hebben bij een samenwerking en ook zal iedereen een 

eigen kijk hebben op samenwerking met een andere organisatie. Het is van belang om te 

weten hoe een organisatie aankijkt tegen samenwerking en in hoeverre ze autonomie willen 

opgeven voor een mogelijke samenwerking met andere organisaties. Het is daarnaast ook 

van belang om te weten waar de overeenkomsten liggen en waar juist knelpunten. 

4. Is er al enige samenwerking tussen deze organisaties in het organiseren van activiteiten 

voor jongeren en welke vorm neemt deze samenwerking aan? 

Uit het onderzoek moet blijken of er samenwerking tussen de verschillende organisaties 

mogelijk is en in welke vorm. Echter is het zo dat er op dit moment al enige vorm van 

samenwerking is tussen enkele organisaties die in het onderzoek betrokken worden. Het is 

van belang om te weten welke vorm van samenwerking dit is en hoe deze samenwerking 

wordt ervaren door de organisaties. Is het een ervaring die leidt tot meer interesse in 

samenwerking of juist niet?  

5. Hoe kan samenwerking tussen de organisaties worden doorgevoerd? 

Als we weten welke samenwerking er op dit moment al bestaat kunnen we kijken hoe deze 

samenwerking kan worden doorgevoerd om aan de behoeften van de jongeren te voldoen, 

wat betreft het organiseren van culturele activiteiten. Deze deelvraag zorgt er voor dat er 

een goed beeld wordt gevormd van de mogelijkheden die er zijn voor een samenwerking en 

in welke vorm deze samenwerking zal plaatsvinden. 

1.4 Conceptualisering   

Om te voorkomen dat er onduidelijkheden optreden omtrent de begrippen in het 

onderzoek, worden in deze paragraaf de belangrijkste begrippen omschreven en uitgewerkt.  

Onder behoeften worden de wensen verstaan die een individu heeft en deze ziet hij graag in 

vervulling ziet gaan. Behoeften zijn per individu verschillend, maar kunnen wel 

overeenkomsten hebben met de behoeften van andere individuen. Hierdoor kunnen 

groepsbehoeften ontstaan (Maslow, 1998). In het onderzoek hebben jongeren ook 

behoeften waar ze graag in voorzien willen worden. In het behoeftenonderzoek van 2009 

hebben jongeren individueel aangegeven dat ze vooral culturele activiteiten missen. In deze 

culturele behoeften willen de jongeren graag worden voorzien. Doordat meerdere 

individuen dezelfde culturele behoeften hebben wordt dit een groepsbehoefte. De 

behoeften van de jongeren worden in het onderzoek aan het licht gebracht aan de hand van 

het uitgevoerde behoeftenonderzoek uit 2009. Aan de hand daarvan kan er worden in welke 

culturele behoeften worden bevredigd en welke culturele behoeften van jongeren nog 

bevredigd moeten worden.  

Cultuur is een breed begrip en wordt verwoord als ‘alles wat de samenleving voortbrengt’ 

(Raad voor Cultuur,2010). Volgens de Raad voor Cultuur kan cultuur onder worden verdeeld 
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in verschillende sectoren, te noemen: ‘amateurkunst en cultuureducatie, archieven, 

beeldende kunst en vormgeving, bibliotheken, cultuurbezit, dans, e-cultuur, film, 

internationaal en intercultureel beleid, landschapsarchitectuur, architectuur en stedenbouw, 

letteren, media, monumenten en archeologie, muziek en muziektheater, musea en theater’ 

(Raad voor Cultuur, 2010). Volgens de Raad van Cultuur is cultuur niet gebonden aan een 

plaats of tijd en komt er nooit een einde aan het overdragen van cultuur in een samenleving. 

Vanuit verschillende ervaringen en mogelijkheden stellen mensen een persoonlijke culturele 

uitrusting samen, waardoor ze zichzelf ontplooien maar ook kunnen leven met andere 

culturele burgers in een samenleving. Cultuur heeft vandaag de dag dan ook niet zoveel 

meer te maken met tradities, maar cultuur heeft steeds meer een maatschappelijke rol 

gekregen binnen de samenleving. ‘Beleid dat inzet op cultuuroverdracht bouwt aan een 

brede basis voor talent en talentontwikkeling en meer diversiteit in de cultuurparticipatie’ 

(Raad voor Cultuur, 2010). 

Een visie schetst een bepaald beeld van een organisatie. In een organisatie dienen vaak 

dieper liggende vragen te worden beantwoord om deze organisatie draaiende te houden. 

Hierbij kan gedacht worden aan de drijfveren die een organisatie heeft, principes die door 

een organisatie worden gekoesterd en het toekomstperspectief dat een organisatie probeert 

na te streven. Deze elementen komen allemaal terug wanneer er een visie wordt 

gerealiseerd binnen de organisatie. Een visie geeft de richting van de organisatie aan en 

verbindt daardoor de mensen binnen een organisatie. Een visie wordt gezien als een bron 

van energie en zorgt daardoor voor een bijdrage aan de verhoging van effectiviteit binnen 

een organisatie (van der Loo, Geelhoed & Samhoud, 2007). Een visie is erg belangrijk binnen 

een organisatie, omdat een organisatie die geen duidelijke drijveren heeft, principes 

koestert en geen toekomstbeeld heeft, grote risico’s loopt. Als een organisatie haar doelen 

niet duidelijk heeft geformuleerd leidt dit vaak tot inconsequent handelen binnen een 

organisatie en worden er vaak verkeerde beslissingen genomen die voor de organisatie tot 

problemen kunnen leiden op de korte termijn. Daarom dient een organisatie permanent 

goed na te denken over de drijveren, principes en toekomst van de organisatie en hoe deze 

toekomstvisie van de organisatie eruit gaat zien. Hierdoor kan er op een efficiente manier 

worden gewerkt binnen de organisatie en naar buiten toe (Guiver – Freeman, 2004). Om de 

visies van de verschillende organisaties in het onderzoek te kunnen achterhalen wordt er 

gebruik gemaakt van deze operationalisatie. In de interviews worden vragen gesteld over de 

doelstellingen die een organisatie heeft, welke drijfveren er achter de organisatie zitten en 

welk toekomstbeeld de organisaties heeft. Hierbij kan gedacht worden aan een 

toekomstbeeld van de organisatie als geheel, maar ook ten opzichte van jongeren en een 

mogelijke samenwerking met andere organisaties. Op deze manier kunnen de visies van de 

organisaties naar voren komen en mee worden genomen in de conclusie. 
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1.5 Relevantie  

In een onderzoek moet ook worden gekeken naar de relevantie van het onderzoek. In dit 

onderzoek hebben we voornamelijk te maken met maatschappelijke relevantie. 

‘Maatschappelijke relevantie is het nut van de resultaten van het onderzoek voor de 

opdrachtgever en eventueel voor de maatschappij  in zijn algemeenheid’ (Geurts, 1999, 

p.133). Voor de opdrachtgever Scala is deze maatschappelijke relevantie sterk aanwezig. Het 

onderzoek is voor Scala van belang om te zien wat de eventuele mogelijkheden voor 

samenwerking in de toekomst is. Voor Scala is het ook zeker van belang om aan de 

behoeften van jongeren te voldoen. Door dit onderzoek uit te voeren krijgt Scala een beter 

inzicht in hoe ze het beste aan de culturele behoeften van jongeren kan voldoen en wat hier 

de beste middelen voor zijn.  

Voor de culturele organisaties, Metropool, Crea en het Rabotheater, is het ook een relevant 

onderzoek. Op deze manier krijgen zij inzicht in de behoeften van jongeren en op welke 

manier zij daar mee om kunnen gaan. Ook krijgen ze meer inzicht in de mogelijkheden tot 

samenwerking tussen hen en Scala. Voor de maatschappij als geheel heeft dit onderzoek 

geen grote belangen, echter voor de maatschappij in Hengelo des ter meer. Het onderzoek 

kijkt naar de mogelijkheden die er zijn om de jongeren in de gemeente nog meer tegemoet 

te komen in hun wensen.  

1.6 Opbouw van het rapport 

Het onderzoeksrapport is opgebouwd uit vijf hoofdstukken. In hoofdstuk twee zal het 

theoretisch kader worden uitgewerkt. Hierin zullen theorieën besproken worden die worden 

gebruikt bij de analyse van het onderzoek. Deze theorieën kunnen helpen bij de 

interpretatie van de data. In hoofdstuk drie worden de methoden van het onderzoek 

besproken. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de manier waarop de data in het onderzoek 

verzameld worden en hoe deze data uiteindelijk zullen worden geanalyseerd. In hoofdstuk 

vier zullen de resultaten van het onderzoek aan bod komen en zullen er antwoorden worden 

gegeven op de deelvragen. Uiteindelijk worden in hoofdstuk vijf de conclusies van het 

onderzoek getrokken en worden de aanbevelingen gedaan. 

1.7 Conclusie 

In dit eerste hoofdstuk van het onderzoeksrapport is gekeken naar de aanleiding voor het 

onderzoek en is het probleem geformuleerd. Uit deze probleemformulering kon de 

onderzoeksvraag worden geformuleerd met de bijbehorende deelvragen. Daarna  is er 

gekeken naar wat verstaan wordt onder de begrippen behoeften, cultuur en visie. Het 

operationaliseren van  de begrippen visie en samenwerken gebeurt in hoofdstuk drie. 

Vervolgens is gekeken naar de relevantie van het onderzoek voor de betrokken partijen.  

Nu de uiteindelijke opzet van het onderzoek bekend is kan er verder worden gekeken naar 

de theorieën die binnen het onderzoek van belang zijn. Deze theorieën worden besproken in 

het theoretisch kader van hoofdstuk twee. 
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Hoofdstuk 2 Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar theorieën die kunnen bijdragen bij de analyse van de 

verkregen data. Het gaat hierbij om theorieën over het samenwerkingsproces en over visie. 

Samenwerken staat centraal in dit onderzoek en het is dus van belang om te weten hoe zo’n 

proces in elkaar zit. Daarnaast is het van belang om te weten hoe organisaties omgaan met 

hun visie en hoe ze deze proberen uit te dragen. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar hoe een 

samenwerking tot stand komt en hoe een samenwerkingsproces verloopt. Daarna wordt er 

gekeken naar de verschillende vormen van samenwerking en wordt er gekeken naar de 

succes- en faalfactoren die een samenwerking met zich mee kan brengen. Tot slot wordt er in 

dit hoofdstuk gekeken naar hoe organisaties een visie tot stand brengen en hoe ze deze 

proberen te realiseren. 

2.1 Samenwerken 

Samenwerken is een begrip wat we vaak tegenkomen in literatuur. Bijvoorbeeld 

samenwerking tussen bedrijven om hun productie te verhogen of om efficiënter te gaan 

werken. Ook in dit onderzoek is het begrip samenwerken erg belangrijk. Het is van belang 

om te weten wat er precies onder samenwerken wordt verstaan en welke vormen van 

samenwerking er zijn. Daarom wordt het begrip samenwerken in deze paragraaf verder 

uitgewerkt. 

‘Samenwerken wordt vaak het middel genoemd om beleidsdoeleinden te verwezenlijken’ 

(Poll & Tal, 2009, p.4). Organisaties kunnen gaan samenwerken om een betere realisatie van 

hun eigen doelstellingen te krijgen. Daarnaast leidt samenwerking tot het behalen van 

gezamenlijke doelstellingen. De redenen om een samenwerkingverband aan te gaan kunnen 

erg verschillen. De meest voorkomende redenen om te gaan samenwerken, zijn de 

tekortkomingen die een organisatie heeft te compenseren. Dit kunnen tekortkomingen zijn 

als gebrek aan specifieke kennis, gebrek aan tijd, gebrek aan financiële middelen of het 

gebrek aan efficiëntie. De samenwerkingspartners kunnen verschillende redenen hebben om 

een samenwerkingsverband aan te gaan. In een samenwerkingsverband is het van belang 

dat er een gemeenschappelijk doel wordt nagestreefd, omdat verschillende doelen kunnen 

leiden tot een wankele samenwerking (Poll & Tal, 2009). 
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2.2 Samenwerkingsproces 

Een samenwerkingsverband ontstaat door middel van een samenwerkingsproces. Een 

samenwerkingsproces wordt in een aantal fases onderscheiden namelijk; strategische 

besluitvorming, partnerkeuze, samenwerkingsplan, uitvoering en evaluatie. Deze fasen 

worden binnen een samenwerkingproces doorlopen door de samenwerkingspartners (Poll & 

Tal, 2009). Hieronder worden de verschillende fasen kort besproken. 

 De eerste fase is die van de strategische besluitvorming waarin een organisatie 

nadenkt over de motieven die er zijn om een eventuele samenwerking aan te gaan. 

‘Organisaties kunnen drie motieven hebben om een samenwerkingsverband aan te 

gaan: namelijk op vrijwillige basis, uit noodzaak of een samenwerking kan ontstaan 

onder dwang’ (Poll & Tal, 2009, p.6).  

 De tweede fase is de partnerkeuze die een organisatie maakt. Bij de partnerkeuze is 

het van belang dat er oriënterende gesprekken worden gevoerd, waardoor duidelijk 

de motieven, doelen en wederzijdse verwachtingen naar voren komen die worden 

verwacht van de samenwerking (Poll & Tal, 2009, p.6).  

 De derde fase is het samenwerkingsplan. In deze fase kiezen de partners die gaan 

samenwerken definitief voor een samenwerkingsvorm. Deze samenwerkingsvorm 

heeft zijn eigen karakteristieke kenmerken met betrekking tot doelen, partners en de 

intensiteit van de samenwerking. In deze fase worden dus concrete werkafspraken 

gemaakt tussen de partners (Poll & Tal, 2009, p.7).  

 De vierde fase is de uitvoering van het samenwerkingsplan. In deze fase worden de 

afspraken, die binnen het samenwerkingsplan zijn vastgesteld, tot uitvoering 

gebracht (Poll & Tal, 2009, p.7). 

 De vijfde fase is de  evaluatie waarin wordt gekeken hoe de samenwerking tussen de 

partners is verlopen. Er wordt gekeken naar de noodzaak om het 

samenwerkingsverband voort te zetten. Een evaluatie richt zich op twee aspecten. 

Ten eerste op het product of eindresultaat, en daarnaast wordt er gekeken naar het 

proces dat is doorlopen (Poll & Tal, 2009, p.7).  

In dit onderzoek staan de eerste drie fasen, strategische besluitvorming, partnerkeuze en 

samenwerkingplan, centraal. De doelstelling van het onderzoek is om erachter te komen 

met welke culturele organisaties in de toekomst samenwerking mogelijk is voor Scala en 

welke vorm deze samenwerking zal aannemen. De fasen uitvoering en evaluatie vallen niet 

binnen de doelstellingen van het onderzoek, daarom worden deze fasen niet verder 

besproken in de analyse 

 



 14 

2.3 Vormen van samenwerking 

Binnen het samenwerkingsproces zijn er verschillende vormen van samenwerking. Er wordt 

een onderscheid gemaakt tussen formele en informele samenwerking.  

Formele samenwerking 

Binnen de formele samenwerkingsvormen kunnen we onderscheid maken tussen het samen 

doen van activiteiten tussen samenwerkingspartners en het samengaan van 

samenwerkingspartners. Het samen doen van activiteiten kunnen we onderverdelen in 

detachering, uitbesteding, co-makership, partnership, joint venture en federatie (Poll & Tal, 

2009).  De verschillende vormen van formele samenwerking worden hier besproken.  

 Een detachering houdt in dat een instelling tijdelijk diensten en/of personeel inhuurt 

van een andere instelling. Detachering mogen we ook een dienstverlening noemen 

van de ene partij voor de andere partij (Poll & Tal, 2009).  

 Bij uitbesteding gaat het om de afname van producten of diensten. De ene instelling 

doet dienst als leverancier, terwijl de andere instelling de afnemer van het product of 

dienst is. Ook uitbesteding is een dienstverleningsrelatie (Poll & Tal, 2009). 

  ‘Co-makership  is een samenwerkingsvorm waarbij twee organisaties samenwerken 

aan een eindproduct die voor een van de twee organisaties bestemd is’ (Poll & Tal, 

2009, p.9). In deze samenwerkingsvorm zijn beide partijen betrokken bij zowel de 

ontwikkel- als uitvoeringsfase. Een co-makership is ook een dienstverlenende relatie 

(Poll & Tal, 2009). 

 Bij een partnership is het zo dat een product of dienst tot stand komt onder 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van de samenwerkende partijen. Een van de 

redenen om een partnership aan te gaan is het leveren van kwalitatief beter werk 

(Poll & Tal,2009). 

 Een joint venture  is een samenwerkingsvorm waarbij twee of meer organisaties een 

nieuwe onderneming oprichten en vanuit deze nieuwe onderneming proberen om 

gezamenlijke activiteiten te ontplooien. Deze samenwerking is langdurig en intensief 

waarbij structureel wordt samengewerkt in een geheel nieuwe instelling (Poll & 

Tal,2009).  

 Als laatste samenwerkingsvorm van deze categorie is er de federatie. ‘Een federatie 

wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de samenwerkende organisaties’ (Poll 

& Tal, 2009, p.10). Bij deze samenwerkingsvorm is het voordeel voor de partners dat 

ze hun eigen zelfstandigheid behouden, maar toch de voordelen zullen hebben van 

een samenwerkingsvorm.  

Naast het samen doen van activiteiten zijn er ook twee formele samenwerkingsvormen 

waarin twee of meerdere partners samengaan. We kunnen hier onderscheid maken tussen 
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een concern en een fusie (Poll & Tal, 2009). Een concern houdt in dat er economische 

eenheid is waarin verschillende zelfstandige rechtspersonen gebundeld zijn. Deze 

samenwerkingsvorm is erg complex, omdat de oorspronkelijke rechtspersonen niet worden 

opgeheven. Naast een concern is er nog een andere samenwerkingsvorm, namelijk de fusie. 

Een fusie houdt in dat de samenwerkende partijen volledig opgaan in een rechtspersoon. Bij 

een fusie zijn de samenwerkende partijen van elkaar afhankelijk tijdens het proces.  

Informele samenwerking 

Formele samenwerking is niet de enige vorm, er kan namelijk ook sprake zijn van informele 

samenwerking. Informele samenwerking wordt gedaan op basis van vertrouwen. Informele 

samenwerking wordt niet vastgelegd tussen twee partijen, maar ontstaat op bepaalde 

momenten. Deze vorm van samenwerken heeft vaak te maken met het adviseren en 

informeren van een andere partij (Argyle, 1991). De definitie van Argyle (1991) past binnen 

de twee informele samenwerkingsvormen die Poll & Tal (2009) onderscheiden. Zij 

onderscheiden kennisnetwerken en kenniskringen. ‘Een kennisnetwerk is een groep 

personen die doelgericht kennis en ervaringen uitwisselt over een specifiek onderwerp’ (Poll 

& Tal, 2009, p.12). De richting van een kennisnetwerk wordt bepaald door de doelen van het 

netwerk en de partners die nodig zijn om deze doelen te kunnen realiseren. ‘Een kenniskring 

is een groep mensen die, naast uitwisseling van informatie, ook als doel heeft kennis te 

ontwikkelen en vernieuwen’ (Poll & Tal, 2009, p.12). Kenniskringen kunnen verschillende 

doelen hebben en kunnen zichzelf tot doel stellen bij te dragen aan kwaliteit van het beleid.  

2.4 Succes- en faalfactoren van samenwerking 

Succesfactoren  

Successen van partijen zijn vaak de oorzaak om een samenwerking met een andere  partij 

aan te gaan. Verschillen tussen partijen kunnen een goede reden zijn om te gaan 

samenwerken en elkaar op deze manier aan te vullen. Het is de kunst en kunde om deze 

verschillen te benutten om tot een goed samenwerkingsverband te komen (StO2, 2010). Er 

zijn verschillende factoren te noemen die kunnen leiden tot een succesvolle samenwerking. 

Als eerste zijn duidelijke doelstellingen belangrijk voor een samenwerking tussen partijen. 

Op deze manier weten de partijen wat ze van de andere deelnemende partijen kunnen 

verwachten en waar eventuele aandachtspunten liggen.  

Als tweede is het belangrijk voor succesvol samenwerken dat er organisatorische alignment 

is op alle afdelingen van een organisatie. Dit houdt in dat alle afdelingen binnen een 

organisatie goed op elkaar afgestemd zijn en dat bepaalde zaken vervlechten, zodat de 

verschillende afdelingen afweten van deze zaken en weten hoe ze ermee om dienen te gaan. 

                                                             

2
 Samenwerking tussen Organisaties 
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 Het hebben van juridische contracten en duidelijke financiële afspraken is een derde aspect 

voor een succesvolle samenwerking. Door deze contracten en afspraken weten de 

deelnemende partijen dat de samenwerkingspartners ook hun verplichtingen dienen na te 

komen en niet zomaar uit het samenwerkingsverband kunnen stappen, zonder dat hier 

consequenties aan verbonden zijn (StO,2010).  

Een andere succesfactor is het hebben van kennis en ervaring wat betreft 

samenwerkingsverbanden (StO, 2010). Door deze kennis en ervaring weet een partij welke 

stappen goed zijn om te ondernemen binnen het samenwerkingsverband en welke aspecten 

minder goed werken. Dit kan ervoor zorgen dat de samenwerking soepel en effectief 

verloopt en er een goed eindresultaat mogelijk is. 

 De laatste belangrijke succesfactor is het continue evalueren en bijsturen van het 

samenwerkingsverband. Door continue te evalueren kunnen problemen snel worden 

opgepikt en worden opgelost. Hierdoor hoeft het proces niet vast te lopen en kunnen de 

uiteindelijke doelstellingen toch worden behaald (StO,2010). 

Faalfactoren 

Naast succesfactoren, kunnen er ook faalfactoren zijn die een mogelijke samenwerking in de 

weg staan. Een van de belangrijkste faalfactoren is vaak dat er te veel concentratie is op de 

korte termijn. Dit betekent dat het samenwerkingsverband tussen de partijen wordt gezien 

als iets wat op de korte termijn dient te gebeuren, terwijl in de meeste gevallen een 

samenwerking vaak een lange termijn in beslag neemt. Doordat er teveel op de korte 

termijn wordt gekeken, kan het gebeuren dat de samenwerking op lange termijn niet goed 

verloopt en er tegen veel problemen wordt aangelopen.  

Een beperkte ervaring op het gebied van samenwerken kan ook een faalfactor zijn. Door 

deze beperkte ervaring kan het zijn dat een organisatie niet goed weet welke stappen er 

ondernomen moeten worden. Daarnaast kan het ook voorkomen dat het niet duidelijk is 

wat er van de andere partij verwacht mag worden en wat de andere partij van jou mag terug 

verwachten. Deze verwachtingen hebben te maken met de visie en doelstellingen van een 

organisatie. Deze verschillen kunnen leiden tot miscommunicatie of onduidelijkheden 

omtrent de gemaakte afspraken tussen de partijen.  

Een andere faalfactor kan zijn dat er geen juridische contracten en financiële afspraken 

worden gemaakt tussen de samenwerkende partijen. Dit kan er toe leiden dat een van de 

partijen makkelijk uit het samenwerkingsverband stapt, zonder dat het consequenties voor 

deze partij met zich meebrengt. Echter kan een dergelijke verbreking van het 

samenwerkingsverband grote gevolgen hebben voor de achterblijvende partij(en). Op deze 

manier kunnen de doelstellingen niet meer worden bereikt en dit gaat vaak gepaard met 

verlies van financiële middelen.  

Een laatste belangrijke faalfactor voor samenwerking is eenzijdige oriëntatie. Als slechts een 

van de samenwerkende partijen zich oriënteert in hetgeen waar de samenwerking door is 
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ontstaan, dan kan dit leiden tot conflicten. Voor de oriënterende partij gaat er veel tijd en 

geld in het proces zitten, terwijl de andere partij wel de gemakken heeft van het 

samenwerkingsverband maar niet de lasten. Zo’n situatie kan leiden tot conflicten tussen de 

samenwerkende partijen en zelfs tot een beëindiging van de samenwerking (StO,2009). 

2.5 Visie 

Een visie van een organisatie heeft te maken met de drijfveren, de doelstellingen en het 

toekomstbeeld dat een organisatie heeft. Volgens Herbert Simon (1997) is het binnen een 

organisatie van belang dat alle individuen weten wat het toekomstbeeld is en wat de 

doelstellingen zijn om dit te realiseren. Simon geeft aan dat een visie erg belangrijk is voor 

een organisatie. ‘Zonder een duidelijke visie, en dus een duidelijk toekomstbeeld, kan een 

organisatie in de problemen raken. Deze problemen zijn niet direct op korte termijn aan te 

duiden, maar zullen gaan volgen op de lange termijn. Het is vooral van belang dat alle 

individuen binnen de organisatie op de hoogte zijn van de visie van de organisatie, alvorens 

ze de visie van de organisatie kunnen uitdragen’ (Simon, 1991, p.187). Doelstellingen kunnen 

het beste in gedragsnormen voor de individuen worden gegoten, zodat het voor de 

individuen makkelijker is om de doelstellingen van de organisatie te begrijpen en uit te 

voeren. Het is voor een organisatie ook van belang om de visie, en daarmee het 

toekomstbeeld en de doelstellingen, precies en specifiek te formuleren. Hoe specifieker de 

visie, hoe groter de impact in de resultaten van de organisatie volgens Simon. Het maken en 

uitdragen van een visie van de organisatie heeft volgens Simon te maken met de hiërarchie 

in een organisatie. Hoe dichter een individu bij de top van de organisatie zit, hoe groter de 

invloed is op het bepalen van de visie van de organisatie. Individuen in lagere posities 

worden geacht om de visie van de organisatie te volgen en deze visie uit te dragen in de 

taken die moeten worden uitgevoerd.  

Simon geeft aan dat het voor een organisatie erg belangrijk is om te kijken naar de middelen 

die worden gebruikt om de visie uit te dragen. Deze middelen moeten worden meegenomen 

in de visie van een organisatie. Dit kan er toe leiden dat de middelen leiden tot nieuwe 

doelen en een aanpassing van de visie van een organisatie. Hierbij kunnen we denken aan 

middelen als nieuwe ICT-software of technologische ontwikkelingen. Simon heeft hiervoor 

de zogeheten means-ends chains ontwikkeld die in drie stappen doorlopen wordt door een 

organisatie. ‘Eerst kijkt de organisatie naar hoe de doelstellingen behaald kunnen worden. 

Daarna worden er nieuwe middelen gevonden die de organisatie kunnen helpen om de visie 

te realiseren. Als laatste worden deze nieuwe middelen meegenomen in de visie en kan dit 

gaan leiden tot een nieuwe doelstelling of een subdoelstelling’(Simon, 1991, p. 240). Op deze 

manier kan volgens Simon een organisatie zijn visie, en daarmee het toekomstbeeld en de 

doelstellingen, uitdragen naar buiten toe en naar de individuen binnen de organisatie.  
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2.6 Verwachte onderzoeksresultaten 

In dit theoretisch kader wordt veel gesproken over samenwerking en het 

samenwerkingsproces tussen organisaties. Daarnaast is bekend hoe een organisatie haar 

visie kan vaststellen, uitdragen en realiseren volgens de theorie van Simon. Aan de hand van 

dit theoretisch kader kunnen een aantal verwachtingen geformuleerd worden over een 

mogelijke samenwerking tussen Scala en de andere organisaties en hoe de visie van een 

organisatie daarin een rol kan gaan spelen.  

De reden van Scala om te gaan samenwerken met andere organisaties (strategische 

besluitvorming) zal naar verwachting vanuit vrijwillige basis plaatsvinden. Voor Scala is het 

niet noodzakelijk om een samenwerking aan te gaan, omdat ze anders niet meer kunnen 

voortbestaan. Scala wil graag in de behoeften van jongeren voorzien, maar zal 

samenwerking voor wat betreft de behoeften vanuit vrijwillige basis uitvoeren. Als er 

gekeken wordt naar de vormen van samenwerking, dan is de verwachting dat voor Scala een 

formele samenwerking de beste oplossing is. Het gaat er voor Scala niet zozeer om dat ze 

meer kennis en ervaring van de organisaties moeten opdoen, maar het gaat vooral om een 

mogelijke samenwerking om in de behoeften van jongeren te voorzien. De verwachting is 

dat het bij Scala vooral om samenwerking zal gaan waarin de organisaties samen activiteiten 

gaan organiseren en dat de organisatie niet zozeer samen moeten gaan om dit te kunnen 

realiseren. Vooral in het begin van het samenwerkingsproces zal het bij Scala gaan om 

dienstverlenende relaties als detachering, uitbesteding en co-makership. Scala heeft nog 

weinig ervaring met intensieve samenwerking, dus is het verstandig om eerst te kiezen voor 

het opdoen van meer ervaring in samenwerking.  

Kijkend naar mogelijke succes- en/of faalfactoren binnen een samenwerking, dan is de 

verwachting dat beide factoren zullen optreden. Succesfactoren zullen zijn dat er heldere en 

duidelijke visies is en dat de doelstellingen zijn vastgelegd door de verschillende organisaties. 

Op die manier weten de organisaties van elkaar wat het toekomstbeeld is en welke 

doelstellingen er binnen de organisaties zijn. Om dit te kunnen achterhalen is het belangrijk 

om in de interviews te kijken of deze aspecten in documenten zijn vastgelegd. Op dit 

moment is de verwachting dat er nog wel veel faalfactoren zijn die kunnen voorkomen in 

een eventuele samenwerking. Scala lijkt een korte termijn visie te hebben voor wat betreft 

het organiseren van activiteiten voor jongeren en dat kan zou een faalfactor kunnen zijn. De 

activiteiten moeten natuurlijk op korte termijn worden gerealiseerd, echter moet er bij een 

mogelijk samenwerking met een andere organisaties ook worden gekeken naar de 

mogelijkheden die er kunnen zijn op lange termijn. Een andere faalfactor voor Scala kan zijn 

het gebrek aan kennis en ervaring met samenwerking. Doordat er nog weinig ervaring in 

intensieve samenwerking is, kan dit leiden tot problemen in de toekomst.  
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Als er wordt teruggekeken op de theorie over visies van Simon (1997) dan is de verwachting 

dat bij Scala deze theorie ook op zal gaan. De individuen binnen de organisatie zijn op de 

hoogte van de doelstellingen die de organisatie heeft en proberen deze doelstellingen te 

realiseren door middel van het uitvoeren van hun taken. De individuen die dichter bij de top 

staan zullen meer invloed kunnen uitoefenen op het maken van de doelstellingen, maar de 

individuen die lager in de organisatie staan kunnen ook bijdragen in de  opstelling van 

doelstellingen van de organisatie. Ideeën vanuit de individuen worden binnen de organisatie 

van Scala zeker meegenomen in het opstellen of bijstellen van de visie. Daarnaast is de 

verwachting dat als Scala nieuwe middelen weet te werven om de doelstellingen te behalen, 

deze nieuwe middelen ook zullen bijdragen tot nieuwe doelstellingen of subdoelstellingen.   

2.7 Conclusie 

In dit hoofdstuk is gekeken naar de verschillende theorieën die kunnen bijdragen bij de 

analysering van de data in het onderzoek. Eerst is het samenwerkingsproces aan bod 

gekomen zoals deze door Poll & Tal (2009) is beschreven. Hieruit kunnen verschillende fasen 

worden onderscheiden in een samenwerking. Ook beschrijven Poll & Tal (2009) de 

verschillende vormen van samenwerken en wordt kort gekeken wat deze 

samenwerkingsvormen inhouden. Samenwerken kan leiden tot succes- en faalfactoren en 

hier zijn dan enkele voorbeelden van geven. Tenslotte heeft de theorie van Simon (1997) 

een kijk gegeven op de manier waarop een organisatie een visie creëert en deze naar buiten 

brengt. Deze verschillende theorieën hebben er uiteindelijk toe geleid dat aan het einde van 

dit hoofdstuk meerdere verwachtingen konden worden geformuleerd. In het volgende 

hoofdstuk zal worden gekeken naar welke methoden er worden gebruikt in het onderzoek 

en hoe data wordt verzameld en geanalyseerd.   
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Hoofdstuk 3 Methoden van het onderzoek 

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de methoden die worden gebruikt in het onderzoek. 

Eerst wordt er gekeken naar het type onderzoek dat uitgevoerd dient te worden. Daarna 

wordt ingegaan op de manier waarop de data in het onderzoek wordt verzameld. Welke 

methoden worden er toegepast en hoe worden de gebruikte data geanalyseerd?  

3.1 Onderzoekstype 

In de methodologie wordt een onderscheid gemaakt tussen kwalitatief en kwantitatief 

onderzoek. Kwalitatief onderzoek is georiënteerd op het ontdekken van de kwaliteit van 

aspecten als, situaties, personen, betekenissen en gebeurtenissen. Kwalitatief onderzoek is 

vooral van belang als je personen, groepen of organisaties wilt bestuderen. Kwalitatief 

onderzoek heeft daarnaast als kenmerk dat het vaak gaat  om verkennend onderzoek, 

waarin de onderzoeker meer wil weten over de casus (Babbie, 2007). Daarentegen is 

kwantitatief onderzoek georiënteerd op cijfers en bedragen. In kwantitatief onderzoek 

wordt veel meer gebruik gemaakt van statistisch onderzoek (van Aken, Berends, van der Bij, 

2007). In een kwantitatief onderzoek gaat het vaak om een verklarend onderzoek waarin 

resultaten worden uitgedrukt in getallen (Babbie, 2007). Kijkend naar de onderzoeksvraag 

van dit onderzoek mag geconcludeerd worden dat de onderzoeksvraag verkennend is. 

Daarnaast is de deelvraag over de behoeften van jongeren, beschrijvend van aard. Hieruit 

kunnen we concluderen dat een kwalitatief onderzoek de beste methode is. Daarnaast is het 

uit te voeren onderzoek gebaseerd op het onderzoeken van de situatie tussen verschillende 

organisaties in Hengelo. Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van 

documentenonderzoek en eigen verkregen data uit interviews. In het onderzoek wordt voor 

interviews gekozen, omdat er is gekozen voor een kwalitatief onderzoek. Het houden van 

interviews is een kenmerk van een kwalitatief onderzoek (Babbie, 2007). Met de data die 

verkregen is uit de interviews kunnen de verschillende organisaties met elkaar vergeleken 

worden. Het uitvoeren van onderzoek aan de hand van documenten, literatuur en verkregen 

data uit de interviews past goed binnen een kwalitatief onderzoek. De keuze voor kwalitatief 

onderzoek heeft ook gevolgen voor de manier waarop de data verzameld wordt. De 

dataverzameling wordt verderop in dit hoofdstuk besproken. 

Nu vaststaat dat het om een kwalitatief onderzoek gaat, kan er gekeken worden naar de 

vraag wie of wat bestudeerd wordt in het onderzoek. In het onderzoek staan de 

verschillende culturele organisaties centraal. Het is belangrijk om te weten wat de 

doelstellingen en belangen van deze organisaties zijn. Het moet duidelijk worden wat de 

visie van de verschillende organisaties zijn ten opzichte van jongeren en ten opzichte van 

samenwerking. Om deze informatie te verkrijgen zullen er interviews plaatsvinden die 

worden aangevuld met documentenonderzoek. Enige informatie over doelstellingen is terug 

te vinden in documenten. Deze documenten zijn aanwezig voor de organisaties van Scala en 

de Gemeente Hengelo. Deze informatie is terug te vinden in de Dienst Activiteit Product 

Kaart 206 van Scala en in de notitie jongerenwerk 2009 van de gemeente Hengelo. De 
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andere organisaties hebben geen documenten waarin duidelijk vermeld staat wat hun 

doelstellingen en visies zijn ten opzicht van deze aspecten. Dit heeft als gevolg dat informatie 

over de doelstellingen van Metropool, Crea en het Rabotheater zal moeten worden 

verkregen uit de interviews.  

Naast het documentenonderzoek wordt er ook gebruik gemaakt van interviews om data te 

verzamelen. Binnen de organisaties die bij het onderzoek worden betrokken zullen 

interviews worden gehouden. Op deze manier kan er informatie worden verzameld die niet 

in documenten terug te vinden is. Het is van belang om te weten wat de doelstellingen, 

plannen en visies zijn van de organisaties. Deze interviews zullen worden gehouden met 

sleutelfiguren van Scala, Metropool, Crea en het Rabotheater. Daarnaast zal er ook een 

interview worden gehouden met een jongerenwerker van het jongerencentrum Radar. Deze 

jongerenwerker zal wellicht meer inzicht kunnen geven over hoe jongeren denken en waar 

de voorkeuren van jongeren liggen. 

3.2 Data verzameling 

In deze paragraaf komen de verschillende methoden aan bod die worden gebruikt voor de 

dataverzameling. Eerst zal er gekeken worden naar het documentenonderzoek dat wordt 

uitgevoerd in het onderzoek. Vervolgens zal verder worden uitgewerkt hoe de interviews 

worden uitgevoerd en hoe deze informatie wordt geanalyseerd. 

3.2.1 Documentenonderzoek 

Om te kunnen achterhalen welke behoeften van jongeren er zijn en op welke manieren deze 

kunnen worden ingevuld, zal er een documentenonderzoek plaatsvinden. In het 

behoeftenonderzoek uit 2009 staat beschreven wat de behoeften van jongeren op dit 

moment zijn en op welke manier invulling zal moeten worden gegeven aan deze behoeften. 

De belangrijkste conclusies wat betreft de behoeften van jongeren, kunnen gevonden 

worden in het behoeftenonderzoek uit 2009 (Holsbrink & Ooink) en het 

tevredenheidonderzoek uit 2007 (Holsbrink, Ripassa, Stoverink & van Tilborgh).  

De visie van Scala, ten opzichte van jongeren, is te vinden in de Dienst Activiteit Product 

kaart 206 van het stedelijk jongerenwerk. De visie van Scala komt ook aan bod in de 

interviews die gehouden zullen worden met Joris ten Vaarwerk en Marco Rosema. Hierdoor 

kan er een vollediger beeld worden gecreëerd van de visie die Scala als organisatie heeft en 

of deze visie wordt gedeeld door de uitvoerders van Scala. Daarnaast moet er duidelijkheid 

komen over de visie die Scala heeft ten opzicht van samenwerking. In het onderzoek wordt 

ook de gemeente Hengelo bestudeerd, echter alleen de visie die de gemeente Hengelo heeft 

ten opzichte van jongeren. Deze visie is uitgewerkt in de notitie jongerenwerk 2009 

(Gemeente Hengelo). Het is in dit onderzoek niet van belang om te weten wat de visie van 

de gemeente Hengelo is ten opzichte van samenwerking, omdat ze niet direct in het 

samenwerkingsverband betrokken zal worden. Uit de notitie jongerenwerk kunnen echter 

wel conclusies worden getrokken die in het belang zijn van het onderzoek. Hierbij gaat het 
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om de doelstellingen die de gemeente heeft ten opzichte van jongeren. Wat wil de 

gemeente bereiken voor de jongeren en worden deze doelstellingen behaald door middel 

van een samenwerkingsverband tussen Scala en de culturele organisaties? De culturele 

organisaties in het onderzoek hebben hun visie of doelstellingen niet in documenten 

vastgelegd. Om evenwicht te krijgen in de analyse moet deze informatie wel worden 

gewonnen. Dit betekend dat in de interviews meer aandacht moet worden besteed, bij de 

culturele organisaties, op de vraag wat hun visie is en welke doelstellingen hierbij zijn 

opgesteld. Op deze manier kunnen de organisaties met elkaar vergeleken worden, zonder 

dat er onevenwichtigheid ontstaat bij het analyseren van het onderzoek. 

3.2.2 Interviews 

Naast documentenonderzoek, zal er in dit onderzoek ook gebruik gemaakt worden van 

interviews. Er is voor gekozen om met een vijftal sleutelpersonen van drie culturele 

organisaties en Scala te praten. De drie culturele organisaties zijn in samenwerking met Scala 

geselecteerd. Scala had namelijk enkele ideeën over mogelijke samenwerkingpartners. De 

sleutelfiguren zijn gekozen door de organisaties zelf. Doordat Scala alleen kijkt naar deze 

organisaties kunnen er ook enkel en alleen conclusies worden getrokken voor een 

samenwerking met een van deze drie organisaties. In de interviews is het van belang dat er 

gesproken word met personen die afweten van de visie en doelstellingen van de organisatie 

en natuurlijk inzicht hebben over het toekomstbeeld van de organisatie. Op deze manier kan 

de geschikte informatie worden verzameld die nodig is voor de uitvoering van het 

onderzoek. 

De interviews worden face-to-face afgenomen. Voor het interview3 is een vragenlijst 

opgesteld die voor het grootste gedeelte uit open vragen bestaat. Deze aanpak heeft als 

voordeel dat de personen die worden geïnterviewd kunnen reageren op de vragen en 

eventueel het antwoord op de vraag kunnen toelichten (Babbie, 2007). Hierdoor kan 

informatie verkregen worden die niet zozeer door de vraagstelling naar voren komt, maar 

door het verhaal dat de geïnterviewde heeft op de gestelde vraag. Op deze manier kan de 

interviewer een nog duidelijker beeld krijgen van de organisatie en daarnaast krijgt de 

interviewer de antwoorden die nodig zijn om het onderzoek te kunnen uitvoeren. Het 

houden van de interviews zal gemiddeld ongeveer drie kwartier in beslag nemen. Het is 

afhankelijk van de persoon die geïnterviewd wordt of deze tijd korter of langer is. In tabel 

3.1 is te zien welke sleutelpersonen geïnterviewd zijn in het onderzoek. 

Inhoudelijk hebben de vragen betrekking op de visie die de organisatie heeft ten opzichte 

van jongeren en ten opzichte van een samenwerking met andere organisaties. De visie moet 

duidelijk worden door vragen te stellen die gaan over de doelstellingen die een organisatie 

heeft met betrekking op jongeren en samenwerking en wat het toekomstbeeld van de 

                                                             

3
 Zie bijlage 1 
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organisaties is ten opzichte van deze aspecten. Waarom willen ze activiteiten voor jongeren 

organiseren? Is dit om jongeren en cultuur dichterbij elkaar te brengen? Heeft het als doel 

om de jongeren binnen je organisatie te krijgen? Of wil de organisatie activiteiten 

organiseren om er uiteindelijk winst mee te behalen?   

Interviews  

Scala Marco Rosema (sectormanager) 

Jongerencentrum Radar (Scala) Joris ten Vaarwerk (jongerenwerker) 

Metropool Coen Bais (directeur) 

Rabotheater Simone Bloemen (hoofd theatermarketing) 

Crea Eugenie Krikhaar (onderwijsconsulent) 

Tabel 3.1 Geinterviewde sleutelfiguren  

3.3 Data analyse 

Het analyseren van de documenten wordt gedaan door in de documenten op zoek te gaan 

naar bepaalde kernbegrippen. In het onderzoek gaat het vooral om kernbegrippen als 

jongeren, behoeften, visie, doelstellingen en samenwerking. Het is dus van belang om in de 

documenten te zoeken naar deze kernbegrippen en te kijken wat hier over wordt gezegd en 

welke informatie in belang is van het onderzoek.  

Het analyseren van de interviews gaat voornamelijk via coding. Het coderen van je 

interviews houdt in dat je de antwoorden in groepen verdeeld, zodat je op deze manier je 

informatie goed kan ordenen (Babbie, 2007). De antwoorden die de geïnterviewden geven 

zullen worden gecodeerd aan de hand van de vragen die worden gesteld. In elk interview 

worden dezelfde vragen gesteld aan de geïnterviewde personen. De antwoorden op deze 

vragen zullen worden gecodeerd, waardoor een vergelijking tussen de organisaties kan 

worden gedaan. De beantwoording van de vraag  leidt er toe dat het antwoord binnen een 

vooraf vastgestelde categorie valt. Zo kunnen de antwoorden op de vraag, welke ervaring 

heeft uw organisatie met jongeren?, worden verdeeld in verschillende categorieën. Zo kan 

een organisatie geen ervaring hebben met jongeren, slechte ervaringen hebben of juist 

goede ervaringen met jongeren binnen hun organisatie. Door de antwoorden van de 

interviews te verdelen in deze verschillende categorieën kan er een duidelijker beeld worden 

geschetst over de beantwoording van deze vraag en geeft het een overzichtelijker geheel. 

Deze indeling in categorieën gebeurd voor elke vraag apart. De codering van de interviews 

wordt mede gedaan door te kijken naar kernbegrippen. Op deze manier kunnen begrippen 

als visie en samenwerking worden geoperationaliseerd. Het begrip visie kan teruggekoppeld 

worden aan de theorie van Simon (1997). Er moet in de beantwoording van de vragen 

gekeken worden naar kernbegrippen als visie, doelstellingen, doel, toekomst en individuen. 
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Deze kernbegrippen hebben betrekking op de visie van een organisatie ten opzichte van 

jongeren en samenwerking. Ook kan het van belang zijn of de persoon die wordt 

geïnterviewd dieper op de vragen ingaat. Op deze manier is ook te achterhalen welke 

aspecten de geïnterviewde belangrijk vindt en van belang vindt voor een eventuele 

samenwerking. Door de antwoorden op de vragen te coderen kan er een rangvolgorde in 

aangebracht worden, waardoor er antwoorden kunnen worden geven op de deelvragen. 

Naast visie is ook samenwerken een begrip dat geoperationaliseerd dient te worden. Hierbij 

kan er gekeken worden naar de theorie van Poll en Tal (2009). Ze noemen in hun theorie 

veel begrippen als samenwerken, samenwerkingsverband, partner, mogelijkheden en korte- 

en lange termijn. Deze begrippen zullen ook als kernbegrippen worden aangehouden binnen 

het onderzoek. Door op zoek te gaan naar deze kernbegrippen in de beantwoording van de 

interviewvragen kunnen ook de vragen wat betreft samenwerken worden gecodeerd. Ook 

hier moet gelet worden op het feit of de geïnterviewde dieper op de vraag ingaat en hoeveel 

belang de geïnterviewde hecht aan de vraag en het onderwerp van de vraag. Uiteindelijk 

moet er belang worden gehecht aan de relevantie van de vraag. De ene vraag is relevanter 

voor de conclusie dan een andere vraag. Ook dit moet worden meegenomen in de codering 

van de interviews. Om de codering te verduidelijken is er in bijlage twee een coderingsboom 

geplaatst.  Door uiteindelijk een vergelijking te maken tussen de organisaties kan er 

antwoord worden gegeven op de deelvragen en kunnen er uiteindelijk conclusies worden 

getrokken uit de analyse van de interviews.  

3.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk is duidelijk geworden welke methoden er worden gebruikt om het 

onderzoek uit te kunnen voeren. Er wordt gekozen voor een kwalitatief onderzoek, waarin 

gebruik wordt gemaakt van documentenonderzoek en zelf verzamelde data aan de hand van 

vijf interviews met sleutelpersonen in de geselecteerde organisaties. Voor de analyse van de 

documenten wordt gebruik gemaakt van vergelijking op basis van kernbegrippen in het 

onderzoek. De interviews worden geanalyseerd aan de hand van coding. Van belang voor 

het onderzoek zijn de concepten visie en samenwerken. Het is belangrijk om kernbegrippen 

aan deze concepten te koppelen, zodat de belangrijke zaken snel kunnen worden opgepikt 

uit een interview. Daarnaast wordt er ook gekeken hoe diep de geïnterviewde ingaat op de 

vraag. Op deze manier kan achterhaald worden aan welke aspecten de geïnterviewde belang 

hecht. Nu bekend is dat het hier gaat om een kwalitatief onderzoek en de methoden voor 

het onderzoek bekend zijn kunnen we deze in het volgende hoofdstuk gebruiken bij de 

analyse van het onderzoekmateriaal. 
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Hoofdstuk 4 Resultaten van het onderzoek 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Door het doen van 

documentenonderzoek en het afnemen van interviews is het mogelijk om een antwoord te 

geven op de deelvragen van het onderzoek. Eerst zal er gekeken worden naar de behoeften 

van jongeren en in hoeverre deze behoeften worden voorzien. Daarna wordt er gekeken naar 

de visie die de organisaties hebben ten opzichte van jongeren en ten opzichte van 

samenwerking. Dit hoofdstuk sluit af met twee paragrafen waarin wordt gekeken naar welke 

vorm de samenwerkingsverbanden op dit moment aannemen en welke mogelijkheden er zijn 

voor de toekomst. 

4.1 Behoeften van jongeren 

In het rapport van Holsbrink en Ooink (2009) staat vermeld welke behoeften jongeren in 

Hengelo hebben ten opzichte van activiteiten die voor hen worden georganiseerd. Jongeren 

konden aangeven wat hun behoeften waren, ten opzichte van activiteiten die voor hen 

werden georganiseerd, en op welke punten ze activiteiten misten en graag aanvulling van 

activiteiten wilden. Uit het behoeftenonderzoek kunnen we halen welke activiteiten er op 

dit moment worden georganiseerd voor jongeren en waar de jongeren tevreden over zijn.  

De behoeften van jongeren worden in deze paragraaf uitgewerkt. Eerst wordt er gekeken 

naar de activiteiten die op dit moment bestaan en waarin de behoeften van jongeren 

worden voorzien. Daarna kunnen we kijken welke behoeften nog niet worden voorzien en 

welke activiteiten worden gemist in het cultuuraanbod van Hengelo. 

4.1.1 Behoeften die worden voorzien 

Scala organiseert voor jongeren in Hengelo verschillende activiteiten in haar wijkcentra en 

ook in het stedelijk centrum, Radar. Deze activiteiten zijn van preventieve, informatieve, 

educatieve en/of (re)creatieve aard.  Hierbij kunnen we denken aan activiteiten op het 

gebied van muziek, zoals zang, het bespelen van instrumenten en het opnemen van een 

eigen single. Ook kunnen jongeren hier terecht om computeractiviteiten te ondernemen. 

Regelmatig worden er ook speciale avonden georganiseerd, bijvoorbeeld een discoavond of 

een avond waarbij een instelling jongeren informatie verstrekt. Scala probeert jongeren te 

betrekken in het organiseren van activiteiten, zodat de vraag aan het aanbod kan worden 

afgestemd. 

 Uit het behoeftenonderzoek (2009) blijkt dat jongeren in Hengelo nog niet alom bekend zijn 

met de activiteiten die door Scala worden aangeboden (Holsbrink & Ooink). Een van de 

activiteiten die wel bekend is bij de jongeren is de jeugdsoos. Zo’n 60% van de jongeren 

hebben aangegeven dat ze aan een jeugdsoos hebben deelgenomen (Holsbrink & Ooink, 

2009). Bij de jeugdsoos komen jongeren bij elkaar in een centrum om gezamenlijk 

activiteiten te ondernemen, zoals spelletjes en groepsgesprekken.  
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Echter blijkt uit het onderzoek dat een gedeelte van de jongeren heeft aangegeven de 

jeugdsoos niet zo leuk vinden. De jongeren geven als redenen dat ze er teveel jongeren op af 

komen en dat de jongeren een stuk ouder dan hen zijn (Holsbrink & Ooink, 2009). Uit het 

behoeftenonderzoek blijkt dat jongeren meer interesse hebben in activiteiten als 

sporttoernooien, internetcafé, buurtfeesten, filmavonden, discoavonden en culturele 

activiteiten zoals theater, zang, dans, acteren en verschillende muziekstijlen zoals hip-hop. 

Deze activiteiten worden gehouden in de wijkcentra en in het stedelijk centrum Radar. Radar 

organiseert daarnaast veel culturele activiteiten waarin deze behoeften van jongeren 

(gedeeltelijk) worden voorzien. Bij Radar is er onder meer een professionele muziekruimte, 

een recreatieruimte en een computerruimte waar jongeren gebruik kunnen maken van het 

internet (Holsbrink, Ripassa, Stoverink & van Tilborgh, 2007). Het voorzien in de behoeftes 

wat betreft het ontdekken en ontwikkelen van muziekstijlen is aanwezig binnen Radar. Joris 

ten Vaarwerk, jongerenwerker bij Radar, zegt hierover het volgende : ‘jongeren kunnen op 

verschillende manieren kennis maken met muziek en kunnen daarnaast ook een eigen single 

opnemen. Wat betreft het ontwikkelen van hun creatieve kant kunnen ze ook bij Radar 

terecht. Zo zijn we nu bezig met een aantal jongeren die met graffiti skateboarden bewerken 

en er hun eigen draai aan geven. Ook hebben we enkele weken geleden een tentoonstelling 

gehad van graffiti kunst. Jongeren kunnen zich binnen Scala dus op verschillende manieren, 

cultureel ontwikkelen.’  

Op verschillende manieren wordt er op dit moment geprobeerd door het (stedelijk) 

jongerenwerk van Scala om in de behoeften van jongeren te voorzien. Jongeren komen in 

aanraking met culturele activiteiten, kunnen hun creatieve kant ontdekken en leren 

daarnaast veel van hun nieuwe ervaringen. Naast Scala dat (culturele) activiteiten aanbiedt 

voor de jongeren doen ook de culturele organisaties in Hengelo dit. Zo heeft Metropool een 

muziekprogrammering dat op jongeren gericht is en biedt Crea cursussen aan die kunnen 

aansluiten bij de behoeften van jongeren in Hengelo. 

4.1.2 Behoeften die niet worden voorzien 

De behoeften van jongeren liggen vooral bij activiteiten als sporttoernooien, buurtfeesten 

en allerlei verschillende culturele activiteiten (Holsbrink & Ooink, 2009). Deze behoeften zijn 

op dit moment onbevredigd bij de jongeren in Hengelo. Voor Scala zijn vooral de behoeften 

aan culturele activiteiten van beland voor het onderzoek. Zoals in de vorige paragraaf  al 

genoemd werd, wordt er door Scala veel aandacht besteed binnen het stedelijk 

jongerenwerk aan het beoefenen en ontwikkelen van zang, bespelen van 

muziekinstrumenten en het ontwerpen van eigen muziekstijlen. 

 Echter hebben de jongeren aangegeven ook interesse te hebben in het beoefenen van 

culturele activiteiten als dans en theater. Ten Vaarwerk zegt daarover het volgende : ‘het 

afgelopen jaar hebben stagiaires binnen Radar met een groepje jongeren een kleine musical 

opgezet. Dit had met name ook het doel om de jongeren in aanraking te brengen met het 

theater en acteren.’ Hieruit kan afgeleid worden dat Scala probeert om in de behoeften van 
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de jongeren te voorzien door te experimenteren met nieuwe activiteiten. Echter zijn er niet 

veel activiteiten omtrent dans en theater voor jongeren en zijn deze activiteiten nog niet 

goed ontwikkeld binnen het jongerenwerk van Scala. ‘Activiteiten moeten bekostigd worden 

en daarnaast is het aanbod van enkele activiteiten er al en is het voor Scala niet de taak om 

deze activiteiten ook aan te bieden’, zegt Marco Rosema, sectormanager van het stedelijk 

jongerenwerk. Hiermee wil Rosema vooral aangeven dat er al enkele activiteiten omtrent 

theater en dans wordt aangeboden door respectievelijk het Rabotheater en Crea. Het is voor 

Scala niet de taak om activiteiten te organiseren die hetzelfde aanbieden dan een van de 

culturele organisaties. Samenwerken en het dichterbij elkaar brengen van vraag en aanbod, 

in dit geval jongeren en cultuur, is meer van belang. Het is dus de vraag of in deze behoeften 

voorzien moet worden door Scala, dat deze taak bij de culturele organisaties moet komen te 

liggen of dat samenwerking de oplossing is. 

4.1.3 Conclusie 

In de behoeften van jongeren worden op dit moment maar gedeeltelijk voorzien. Jongeren 

hebben te kennen gegeven dat ze activiteiten missen op het gebied van theater en dans. 

Deze activiteiten worden op dit moment minimaal aangeboden door de culturele 

organisaties in Hengelo en daarnaast weten jongeren de weg naar de organisaties niet te 

vinden. Ook culturele activiteiten als kunst, muziek en zang zouden beter ontwikkeld mogen 

worden. Op dit moment is enig aanbod in deze disciplines, maar de jongeren in Hengelo 

zouden graag meer van deze culturele activiteiten willen. Voor Scala en de verschillende 

culturele organisaties is het dus de taak om te kijken naar de mogelijkheden die er zijn om te 

gaan samenwerken en op deze manier beter te voorzien in de behoeften die jongeren op dit 

moment hebben voor wat betreft culturele activiteiten. 

4.2 Visies van de organisaties ten opzichte van jongeren 

Alle organisaties, die in dit onderzoek betrokken worden, hebben een eigen visie. De 

organisaties hebben bepaalde doelstellingen die ze willen bereiken en daarnaast hebben ze 

een eigen toekomstbeeld. Als eerste zal er in deze paragraaf gekeken worden naar de visies 

die de organisaties hebben voor wat betreft jongeren. Hoe verhouden jongeren zich binnen 

hun organisatie en zijn jongeren de doelgroep van de organisatie? Daarnaast is het ook van 

belang om te weten of er een toekomstbeeld is voor de jongeren binnen de organisatie. Zijn 

er plannen om jongeren (nog) meer te betrekken in de organisatie of zijn er andere 

doelstelling met betrekking tot jongeren?  

De realisatie van de doelstellingen hebben ook gedeeltelijk te maken met de subsidie die 

een organisatie krijgt. De gemeente Hengelo stelt jaarlijks een kunst- en cultuurvisie op, 

waarin staat vermeld wat de doelen zijn voor dat jaar en hoe de subsidies worden verdeeld 

over de verschillende cultuurorganisaties in Hengelo. ‘De voorzieningen die deel uitmaken 

van de culturele basisinfrastructuur worden structureel gesubsidieerd. Het goed op orde 

houden van de voorzieningen beschouwen wij echter niet als een statisch systeem gericht op 
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behoud, maar als een dynamisch stelsel waarin periodiek de instellingen die structureel 

subsidie ontvangen kritisch worden geëvalueerd’ (Gemeente Hengelo, 2010, p.19). De visie 

van een organisatie ten opzichte van jongeren kan erg beïnvloed worden door de 

hoeveelheid subsidie die de organisatie krijgt. Als een organisatie subsidie kan krijgen voor 

het organiseren van een activiteit voor jongeren, dan wordt het voor de organisatie 

interessanter om het te organiseren. Als er geen subsidieregeling is voor het organiseren van 

een bepaalde activiteit dan zal de organisatie op zoek moeten naar sponsors. Het vinden van 

sponsoren kost veel tijd en geld en er moet dus gekeken worden of het organiseren van de 

activiteit efficiënt is. Het krijgen van subsidies kan er dus voor zorgen dat een organisatie een 

positievere visie heeft ten opzichte van jongeren, maar dit hoeft niet per definitie zo te zijn. 

4.2.1 Scala Welzijnswerk Hengelo (Radar/stedelijk jongerenwerk) 

De doelgroep van Scala jongerenwerk zijn jongeren tussen de 12 en 23 jaar oud (Scala,2010). 

‘Binnen deze groep jongeren is er geen specifieke doelgroep, alle jongeren uit Hengelo zijn 

welkom binnen het stedelijk jongerenwerk’, zegt Ten Vaarwerk. Echter is het zo dat de 

jongeren die binnen de groep ‘risico’ jongeren vallen, bij Radar iets meer aandacht krijgen. 

‘Risico’ jongeren zijn jongeren die het opzichte van leeftijdsgenoten lastig vinden om zich op 

een gewenste manier te ontwikkelen. Het doel van het stedelijk jongerenwerk is om 

jongeren, te stimuleren en te steunen in hun ontwikkelingskansen in hun vrije tijd (Scala, 

2010). Middels activiteiten die worden aangeboden binnen Radar, wordt er geprobeerd om 

een stuk ervaring en leerweg mee te geven en ze te stimuleren om activiteiten te 

ondernemen. Het stimuleren van jongeren kan zijn in de richting van school en opleiding, het 

laten ontdekken van hun eigen talenten en ook het sturen van jongeren in een richting die 

ze nog niet kennen. Jongeren kennis laten maken met onderwerpen waar ze nog niet veel 

van af weten, kan er toe leiden dat ze bepaalde onderwerpen leuk gaan vinden en er verder 

mee gaan. Als jongeren aangeven dat ze geïnteresseerd zijn in bepaalde activiteiten, kunnen 

de stedelijk jongerenwerkers deze jongeren verder begeleiden in een vervolg traject. Hierbij 

kunnen we denken aan het introduceren van jongeren bij culturele organisaties, zodat de 

drempel lager wordt voor jongeren om naar deze organisaties toe te gaan.  

De doelstelling van het stedelijk jongerenwerk is duidelijk geformuleerd in de Dienst 

Activiteit Product kaart 206 en de mensen binnen Scala zijn bekend met de doelstelling. 

Volgens Simon (1997) is het voor een organisatie heel belangrijk dat de individuen in de 

organisatie op de hoogte zijn van de doelstellingen en het toekomstbeeld van de organisatie. 

De visie van de organisatie moet voor alle individuen binnen de organisatie duidelijk zijn. 

Binnen Scala zijn de individuen op de hoogte van de visie van de organisatie en weten ze 

welke doelstelling gerealiseerd dient te worden. Dit kan geconcludeerd worden uit de 

ervaring die is opgedaan binnen de organisatie en het contact met de individuen binnen de 

organisaties. De jongerenwerkers van Scala kunnen op verschillende manieren proberen om 

deze doelstelling te realiseren. Ze kunnen voor een deel ook een eigen invulling geven aan 

het programma dat voor de jongeren in Hengelo wordt aangeboden. Ten Vaarwerk :’We 
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proberen gerichte activiteiten te organiseren voor jongeren, ze komen niet naar Radar toe 

om rond te hangen maar om echt iets te ondernemen.’ Doordat de jongerenwerkers weten 

wat de jongeren graag voor activiteiten willen kunnen ze veel gerichter werken. Op deze 

manier kunnen individuen binnen Scala bijdragen aan de doelstelling van de organisaties.  

Door deze doelstelling te willen realiseren kunnen er nieuwe middelen worden gevonden die 

kunnen bijdragen tot verschillende subdoelstellingen binnen Scala. Een voorbeeld hiervan is 

een expositie die recent bij Scala te zien was. Ten Vaarwerk : ‘De expositie was bedoeld om 

andere jongeren te prikkelen en te laten zien dat er meer manieren zijn om hun belevingen 

uit te drukken.’ De expositie was een middel om de algemene doelstelling te realiseren, maar 

tevens komt een subdoelstelling tot stand. Jongeren kennis laten maken met verschillende 

vormen van kunst en ze op die manier proberen te prikkelen voor andere kunstvormen. 

4.2.2 Gemeente Hengelo  

De gemeente Hengelo heeft een visie die is ontwikkeld in een meerjarenplan voor vier jaar 

(Gemeente Hengelo, 2009). Hierin staan de functies, taken en doelstellingen, voor wat 

betreft het jongerenwerk, vastgelegd. De gemeente wil dat jongeren in Hengelo zich kunnen 

ontwikkelen en dat ze hiervoor de mogelijkheden krijgen. Het jongerenwerk van Scala is 

volgens de gemeente Hengelo een middel om deze ontwikkeling tot stand te brengen. De 

gemeente is de opdrachtgever van Scala en moet haar doelstellingen dus duidelijk maken 

aan Scala. Volgens de theorie van Simon (1997) is het voor een organisatie van belang om de 

doelstellingen op te zetten voor de lange termijn. De gemeente doet dit in haar 

meerjarenplan van vier jaar. Hierdoor weet Scala wat er verwacht wordt van hun in deze vier 

jaar. Daarnaast krijgt Scala subsidies vanuit de gemeente om de doelstellingen van de 

gemeente te proberen realiseren. De gemeente is dus een belangrijke factor voor het 

opzetten van mogelijke samenwerkingsverbanden, omdat zij de subsidies voor mogelijke 

projecten verstrekken. De visie van de gemeente, ten opzichte van jongeren, is vooral 

verzorgend van aard. De gemeente wil dat jongeren kansen krijgen en zich kunnen 

ontwikkelen in hun leven. Het jongerenwerk in Hengelo is een middel voor de gemeente om 

hun doelstellingen, ten opzichte van jongeren, te behalen. ‘Het jongerenwerk is een 

aanvulling op reguliere basisvoorzieningen, met name preventief van aard, werkt integraal 

en outreachend, richt zich primair op jongeren van 12 tot 18 jaar die zich in een (dreigende) 

kwetsbare positie bevinden en het jongerenwerk werkt vanuit een padagogische en positieve 

benadering’ (Gemeente Hengelo, 2009, p.13). De gemeente heeft dus een duidelijke visie als 

het gaat om jongeren en het jongerenwerk en welke voorzieningen er voor jongeren moeten 

zijn, zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen binnen de maatschappij. 

4.2.3 Crea 

Uit het interview met Eugenie Krikhaar, onderwijs consulent bij Crea, kwam naar voren dat 

de doelgroep van Crea niet alleen gericht is op jongeren, maar op alle inwoners uit Hengelo. 

Echter heeft Crea wel een aanbod van activiteiten die gericht zijn op de doelgroep jongeren. 

Deze activiteiten worden gegeven in de vorm van cursussen. Deze cursussen hebben 
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verschillende disciplines zoals theater, ballet, dans en beeldende kunst. Binnen de 

organisatie van Crea merken ze dat de discipline beeldende kunst niet echt de voorkeur 

heeft bij jongeren. Een van de doelen van Crea is dan ook om deze discipline aantrekkelijker 

te maken voor jongeren, zodat ze gaan deelnemen aan  de beeldende kunst cursussen. ‘De 

grote vraag is dan ook, hoe koppel je onze activiteiten aan de jongeren?’ zegt Krikhaar. Crea 

probeert op dit moment voornamelijk vanuit scholen meer aandacht te krijgen van kinderen 

en jongeren die binnen hun organisatie actief willen zijn. Crea probeert een goede 

doorstroom te krijgen van kinderen die activiteiten blijven ondernemen bij Crea, maar dan 

ook op oudere leeftijd. Hierdoor hopen ze ook andere jongeren te kunnen bereiken, doordat 

ze op deze manier een breder aanbod van cursussen en activiteiten kunnen aanbieden.  

Crea is ook geïnteresseerd in wat jongeren willen en wat hun wensen zijn. ‘Misschien kunnen 

we door middel van een denktank erachter komen wat jongeren willen en op welke manier ze 

dit willen’ zegt Krikhaar. Door middel van zo’n denktank kan Crea leren van de kennis en 

ervaring die jongeren hebben met de organisatie. ‘Echter lopen jongeren niet als een rode 

draad door onze organisatie. Op deze manier is niet altijd voor ons goed duidelijk wat de 

jongeren precies willen en hoe we hen binnen onze organisatie kunnen halen.’  Het probleem 

ligt bij Crea dus vooral in het betrekken van de jongeren in hun organisatie. Echter doordat 

jongeren geen primaire doelgroep zijn binnen Crea is het voor de organisatie niet duidelijk 

wat de jongeren willen en hoe Crea hierop in kan spelen. Echter ziet Crea wel mogelijkheden 

voor jongeren om zich beter te ontwikkelen binnen de organisatie. Vooral binnen de 

beeldende kunst ziet Crea nog meer mogelijkheden voor jongeren om zich te kunnen 

ontwikkelen. Ook kan de organisatie zichzelf nog beter en sterker ontwikkelen op het gebied 

van de beeldende kunst. Deze ontwikkeling kan plaatsvinden als er meer interesse vanuit de 

jongeren komt om deel te nemen aan de discipline van beeldende kunst.  

Een van de dingen die Crea in gedachten heeft om hun activiteiten onder de aandacht te 

brengen van jongeren, is het organiseren van een zogeheten zomeractiviteit. Deze activiteit 

kan er voor zorgen dat jongeren in aanraking komen met Crea en enthousiast worden van 

het aanbod dat ze aanbieden. ‘Voor jongeren is Crea op dit moment vaak een onbekend 

terrein, wat ‘eng’ wordt bevonden’, zegt Krikhaar. Door zo’n zomeractiviteit te organiseren 

kan de drempel voor jongeren om activiteiten te ondernemen binnen Crea, lager worden 

gemaakt. Deze drempel kan ook worden verlaagd, doordat jongerenwerkers hen in contact 

brengen met de activiteiten. Vooral het contact maken met jongeren is voor Crea een lastig 

terrein. Het trekken van jongeren gebeurt vaak in de vorm van advertenties, die worden 

geplaatst in kranten en bladen. Op deze manier worden echter de jongeren vaak net niet 

bereikt, waardoor zo’n advertentie vaak niet de uitwerking heeft die er van wordt verwacht.  

Ook bij Crea kunnen we kijken of de means-ends chains van Simon (1997) opgaat binnen de 

organisaties. Uit het interview met Krikhaar kwam naar voren dat bij Crea de doelstellingen 

worden vast gesteld in de top van de organisatie en dat de individuen binnen de organisatie 

op de hoogte gebracht worden van deze doelstellingen. Dat de individuen binnen de 
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organisatie op de hoogte zijn van de doelstellingen kwam ook naar voren uit het interview 

met Krikhaar. Crea heeft voor zichzelf als organisatie doelstellingen gesteld en er wordt op 

dit moment gekeken naar de mogelijkheden die er zijn om deze doelstellingen te behalen. 

Crea zit op dit moment in het eerste gedeelte van de means-ends chains. Dit betekend dat 

de organisatie nog geen nieuwe middelen heeft gevonden om de doelstelling te behalen. 

Hierdoor zijn er dus ook geen nieuwe subdoelstellingen tot stand gekomen binnen de 

organisatie van Crea.  

4.2.4 Metropool 

Metropool heeft een algemeen mission statement opgesteld voor de organisatie. Dit mission 

statement is een belangrijk document binnen de organisatie. De primaire doelgroep van 

Metropool zijn jongeren, waardoor dit mission statement voor het grootste gedeelte 

betrekking heeft op jongeren. In het mission statement staan de doelstellingen die 

Metropool heeft. De organisatie wil een uitdagend, breed programma brengen in een 

gastvrije omgeving waarin mensen met elkaar verbonden worden. Het verbinden van 

jongeren heeft een van de hoogste prioriteiten. ‘We verbinden bespelers met bespelers, 

bespelers met bezoekers en ook bezoekers met bezoekers’, zegt Coen Bais, directeur van 

Metropool. ‘Deze verbindingen die worden gemaakt kunnen voor de jongeren leiden tot 

goede contacten, die ze misschien weer kunnen gebruiken in de toekomst.’  

De doelstellingen van het mission statement probeert Metropool vooral terug te laten 

komen in de programmering van de kleine zaal en de tariefstelling van de oefenruimtes. In 

de kleine zaal proberen ze jong talent een kans te geven om te laten zien wat ze in hun mars 

hebben, wat betreft muziek en cabaret. Metropool zorgt ervoor dat dit jonge talent 

omgeven wordt met zorgvuldigheid en dat ze daarnaast goede begeleiding krijgen vooraf en 

ook op het podium. In de oefenruimtes krijgen kleine, beginnende bandjes de mogelijkheid 

om zich te ontwikkelen en hun muziek op te nemen om het te exploiteren naar buiten toe. 

‘Wat mij opviel was dat elk nieuw poppodium oefenruimtes bouwde om vervolgens hun 

tarieven te verdrievoudigen. Metropool wil echter de talentontwikkeling stimuleren en dit 

kan alleen als je de oefenruimtes bereikbaar maakt voor jongeren en er een aantrekkelijk 

tarief voor vraagt wat de jongeren kunnen betalen’, zegt Bais. Dit geeft aan dat Metropool 

erg begaan is met de jongeren en dat ze staan voor de ontwikkeling van jongeren. 

Metropool wil dat de jongeren kunnen leren en ze willen hun hier graag in begeleiden. Naast 

deze mogelijkheden probeert Metropool niet alleen concerten te organiseren. Bais :‘We 

hebben gemerkt dat we ook andere projecten moesten opstellen om hiermee een nieuw 

soort jong publiek te trekken.’ Een van deze projecten die Metropool heeft georganiseerd 

was het project ‘Do It’. In dit project mochten HAVO en VWO scholieren hun eigen avond 

organiseren, van de muziek tot catering. Iedere student was verantwoordelijk voor een 

eigen taak in een bepaalde discipline. ‘Dit soort projecten hebben positieve neveneffecten. 

We krijgen alleen maar meer vrijwilligers, wat er voor zorgt dat we een steeds betere 

verbinding krijgen met de doelgroep jongeren’, zegt Bais. 



 32 

Metropool probeert steeds meer te betekenen voor jongeren, zoals het begeleiden van 

bandjes tijdens het proces. Door middel van evaluaties met deze bandjes, kan er worden 

gekeken wat succesvol is en waar de knelpunten liggen in het proces. ‘Bandjes leren veel van 

deze evaluaties, omdat ze kritisch leren kijken naar het proces’, zegt Bais. ‘Dat noemen we nu 

talentontwikkeling.’ Deze evaluaties kunnen voor Metropool ook positief zijn, want 

Metropool kan op deze manier ook meer kennis en ervaring opdoen en kunnen dit gaan 

gebruiken in de toekomst. 

Metropool ziet ook in dat de primaire doelgroep soms lastig kan zijn. ‘Een jonger publiek is 

niet gewend om te betalen voor muziek’, zegt Bais. ‘Deze groep jongeren is opgegroeid met 

internet en weten precies waar ze gratis muziek kunnen downloaden en bekijken. Als wij veel 

geld gaan vragen voor onze concerten, wordt de behoefte om naar Metropool te komen voor 

jongeren minder.’ Het is aan Metropool de uitdaging om een goede balans te vinden tussen 

het aanbod en de vraag vanuit jongeren.  

Ook binnen de organisatie van Metropool kan gekeken worden naar de theorie over visie 

van Simon (1997). De doelstelling van Metropool is door de top van de organisatie 

vastgelegd in het zogeheten mission statement. De individuen binnen de organisatie zijn op 

de hoogte van de doelstelling. Dit kwam naar voren uit het interview waarin werd gezegd 

dat de werknemers van Metropool op de hoogte zijn van het mission statement. Kijkend 

naar de means-ends chains die Simon (1997) heeft ontwikkeld kunnen we kijken hoe deze bij 

Metropool plaatsvindt. De doelstelling van Metropool, het verbinden van jongeren en 

muziek, is duidelijk en uit deze doelstelling zijn ook de subdoelstellingen naar voren 

gekomen. Zo is het werven van vrijwilligers zo’n ongeschreven subdoelstelling. Echter komen 

deze subdoelstellingen niet voort uit nieuwe middelen die worden gevonden bij de 

realisering van de doelstelling. Wat betreft de means-ends chains zit Metropool ook nog in 

het eerste stadia, waarin de organisatie kijkt naar de mogelijkheden die er zijn om de 

doelstellingen te behalen. 

4.2.5 Rabotheater 

Het Rabotheater heeft een algemene visie waarin ze ruimte bieden aan professionele 

voorstellingen. Ze richten zich op een breed publiek, van tweejarigen tot mensen in de 

leeftijd van negentig jaar. Het Rabotheater biedt voorstellingen aan in verschillende genres 

en voor verschillende doelgroepen. Voor elke doelgroep proberen ze een brede 

programmering samen te stellen, zodat ze met verschillende genres in aanraking kunnen 

komen. Er is geen specifieke doelstelling of toekomstbeeld voor wat betreft jongeren, echter 

probeert het Rabotheater ook voor deze doelgroep een zo goed en breed mogelijk 

programma op te stellen, zodat ook jongeren in aanraking komen met het theater. ‘Echter is 

het zo dat jongeren niet een primaire doelgroep zijn voor het Rabotheater’, zegt Simone 

Bloemen, hoofd theatermarketing van het Rabotheater. ‘Dit leidt er toe dat er minder ideeën 

op tafel liggen om activiteiten te organiseren voor jongeren.’ Jongeren zijn geen primaire 

doelgroep van het Rabotheater en dit heeft volgens Bloemen vooral ook te maken met de 
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ontwikkeling van jongeren in deze levensfase. Jongeren veranderen snel van smaak en 

voorkeuren, vooral ook door het ruime aanbod dat aanwezig is. Het Rabotheater probeert 

zich dan ook te richten op kinderen die met hun ouders naar het theater te komen. Hierover 

zegt Bloemen het volgende: ‘als we kinderen enthousiast kunnen maken voor het theater, 

kunnen we ze misschien op die manier ook behouden wanneer ze in hun jeugdfase zitten. 

Toch blijft de vraag, hoe pak je dit het beste aan en wat is de beste zet om te nemen voor de 

toekomst.’ Hieruit blijkt eens te meer dat het Rabotheater veel tijd en energie steekt in 

kinderen en op deze manier hoopt dat ze ook op latere leeftijd blijven komen. Het lijkt erop 

dat het Rabotheater jongeren een te grote uitdaging vind om grootschalige activiteiten voor 

te organiseren. 

De theorie van Simon (1997) lijkt bij het Rabotheater gedeeltelijk op te gaan. De doelstelling 

wordt vanuit de top van de organisatie vastgelegd. Uit het interview kwam naar voren dat de 

individuen binnen de organisatie op de hoogte zijn van de doelstelling. Echter lijkt het erop 

dat de individuen binnen het Rabotheater geen sterke invloed kunnen uitoefenen op de 

doelstelling. De means-ends chains theorie van Simon (1997) kan ook toegepast worden op 

het Rabotheater. Er wordt gekeken hoe de doelstelling kan worden gerealiseerd en ook 

worden er de middelen gevonden. Echter leiden deze nieuwe middelen niet tot nieuwe 

subdoelstellingen. Het Rabotheater houdt zich vast aan de hoofddoelstelling van de 

organisatie. 

4.2.6 Conclusie 

Jongeren zijn binnen de verschillende organisaties belangrijk. Echter niet elke organisatie 

heeft jongeren als primaire doelgroep. Binnen de organisaties zijn er doelstellingen voor wat 

betreft de jongeren en is er ook een toekomstbeeld geschetst. Alleen het Rabotheater heeft 

geen specifieke doelstellingen voor de groep jongeren en er is ook geen duidelijk 

toekomstbeeld voor deze groep. Het niet hebben van een visie ten opzichte van jongeren 

betekent niet direct dat een samenwerking niet mogelijk is. Daarom wordt in de volgende 

paragraaf bekeken wat de visie is van de organisaties ten opzichte van samenwerking. 

De verwachting die in hoofdstuk twee is geschetst bij de theorie van Simon lijkt in het geval 

van Scala wel op te gaan ten opzichte van de visie voor jongeren. Er is een goed 

geformuleerde doelstelling en ook het toekomstbeeld voor jongeren is binnen de organisatie 

duidelijk. De individuen binnen Scala zijn bekend met de doelstelling en proberen deze dan 

ook tot uitvoering te brengen. Voor de andere drie organisaties geldt hetzelfde. De 

doelstelling(en) worden vastgelegd in de top en de individuen binnen de organisaties zijn op 

de hoogte van deze doelstelling(en). Vervolgens kunnen we kijken naar de means-ends 

chains van Simon (1997). De individuen binnen Scala hebben gedeeltelijk een eigen invulling 

op de doelstelling. Dit kan leiden tot nieuwe middelen die helpen om de doelstelling te 

realiseren. Door deze nieuwe middelen kunnen er weer subdoelstellingen tot stand komen 

die kunnen bijdragen aan de hoofddoelstelling. Een voorbeeld hiervan is gegeven in 

paragraaf 4.2.1. De means-ends chains theorie van Simon (1997) gaat dus op voor wat 
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betreft Scala, maar niet voor een van de drie andere organisaties. De andere drie 

organisaties bevinden zich alle drie nog in het eerste stadia van de means-ends chains, 

waarin ze bezig zijn met de realisering van de doelstelling van de organisatie. Ze hebben 

echter nog geen nieuwe middelen gevonden die kunnen helpen bij deze realisatie en kunnen 

leiden tot nieuwe subdoelstellingen. 

4.3 Visies van de organisaties ten opzichte van samenwerking 

Elke organisatie in dit onderzoek heeft een eigen visie op samenwerking. Hoe kijken de 

organisaties tegen samenwerking met andere partijen aan en wat zijn redenen om met 

andere partijen te gaan samenwerken. Is er samenwerking vanuit vrijwillige basis, vanuit 

noodzaak of vanuit dwang? Hebben de organisaties redenen om niet met een andere 

organisatie te gaan samenwerken? En welke doelstellingen heeft een organisatie voor wat 

betreft een samenwerking, wat wil een organisatie met een samenwerking bereiken? In 

deze paragraaf moet antwoord komen op deze vragen. 

4.3.1 Scala Welzijnswerk Hengelo (Radar/stedelijke jongerenwerk) 

Het denken over samenwerken en de doelstellingen die hier mee gepaard gaan zijn nog vrij 

recent bij het jongerenwerk. Vooral als we kijken naar het stedelijk jongerencentrum Radar 

staan deze doelstellingen nog in de kinderschoenen. Deze beperkte ervaring is direct een 

van de faalfactoren die kan optreden bij een samenwerking met een andere partij. De 

beperkte ervaring voor wat betreft samenwerking heeft vooral te maken met dat het 

stedelijk jongerenwerk de laatste jaren vooral bezig geweest met de inrichting en het 

opzetten van activiteiten binnen het jongerenwerk. Het denken over mogelijke 

samenwerking met andere (culturele) organisaties in Hengelo is pas recent begonnen. Uit de 

interviews die gedaan zijn met de medewerkers van Scala, ten Vaarwerk en Rosema, kwam 

naar voren dat er nog geen concrete plannen zijn over samenwerkingsverbanden, maar dat 

er op dit moment wel over nagedacht wordt. Scala bevindt zich op dit moment in de eerst 

fase van het samenwerkingsproces, namelijk in de strategische besluitvorming. Er wordt 

gekeken naar de mogelijkheden die er zijn om een samenwerkingsverband aan te gaan met 

een andere partij. Scala heeft al wel enkele gesprekken gevoerd met andere partijen, zoals 

met Crea. Deze gesprekken waren enkel en alleen oriënterend van aard. Er zijn dus nog geen 

concrete samenwerkingsplannen op papier gezet door Scala en Crea. Scala is op dit moment 

dus ook bezig met de tweede fase van het samenwerkingsproces, namelijk de partnerkeuze. 

In dit geval zijn is deze partner Crea. 

Het stedelijk jongerenwerk geeft aan dat samenwerking wenselijk is om zo jongeren in 

aanraking te laten komen met dingen die ze nog niet goed kennen. Activiteiten voor 

jongeren worden nu voornamelijk georganiseerd vanuit Radar, maar het is in de nabije 

toekomst de bedoeling dat er steeds meer naar buiten wordt getreden wat betreft 

activiteiten voor jongeren. Samenwerken in het organiseren van activiteiten voor jongeren 

gaat vanuit vrijwillige basis. Voor Scala is samenwerken niet een kwestie van noodzaak of 
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dwang. Als Scala niet zou gaan samenwerken met andere organisaties betekent dat niet dat 

de organisatie niet kan voortbestaan. Doordat Scala op vrijwillige basis wil gaan 

samenwerken zullen er in het begin geen formele samenwerkingsvormen ontstaan zoals een 

concern of fusie. Voor Scala is het binnen een samenwerking van belang om samen 

activiteiten te organiseren en is het niet de bedoeling om samen te gaan met een andere 

organisatie. Het zal hierbij gaan om samenwerkingsvormen als detachering, uitbesteding, co-

makership, partnership of een joint venture. Uit het interview met ten Vaarwerk kwam naar 

voren dat het stedelijk jongerenwerk wel een duidelijk doel heeft wat betreft samenwerking: 

samenwerking met andere organisaties mag niet ten koste gaan van de jongeren. Het belang 

van jongeren moet voorop blijven staan, ook in een mogelijk samenwerkingsverband. Als 

organisaties een commerciële doelstelling hebben voor wat betreft het organiseren van 

activiteiten van jongeren, dan is dit voor het stedelijk jongerenwerk een reden om niet met 

de organisaties te gaan samenwerken. Daarnaast is het winnen van vertrouwen van 

jongeren voor het stedelijk jongerenwerk erg belangrijk en dit vertrouwen mag niet door 

een samenwerking worden geschaad. 

4.3.2 Crea 

Samenwerken met andere organisaties is een van de doelen die Crea op dit moment heeft. 

Concrete plannen voor een mogelijke samenwerking zijn er nog niet, maar Crea ziet wel 

mogelijkheden om met organisaties samen te werken en activiteiten voor jongeren te 

organiseren. ‘Samenwerken is een keuze en er moet duidelijkheid zijn over je partnerkeuze’ 

zegt Krikhaar. ‘Samenwerken met andere organisaties is heel goed mogelijk en er zijn dan 

ook geen belemmeringen van onze kant om niet te gaan samenwerken met andere 

organisaties. Samenwerken kan heel verrijkend zijn en je kunt met een frisse blik naar andere 

organisaties kijken en naar de manier waarop ze te werk gaan. Als organisatie moet je in een 

samenwerking je identiteit willen behouden.’  

Crea zit op dit moment, net zoals Scala, in de eerste fase van het samenwerkingsproces, de 

strategische besluitvorming. Crea is op dit moment aan het kijken welke motieven er zijn om 

te gaan samenwerken met andere partijen. Daarnaast zijn er de oriënterende gesprekken 

die Crea en Scala hebben gehad over mogelijke samenwerking, wat Crea ook gedeeltelijk in 

de tweede fase van het samenwerkingsproces brengt namelijk de partnerkeuze.  

Uit het interview met Krikhaar kwam naar voren dat samenwerken voor Crea iets is wat 

vanuit vrijwillige basis gebeurt. Echter kijkend naar de groep jongeren zou samenwerking 

voor Crea ook een stukje noodzaak met zich mee kunnen brengen. Crea wil de groep 

jongeren binnen de organisatie graag vergroten, maar weet de groep niet te bereiken. Het 

organiseren van activiteiten voor jongeren in samenwerking met andere organisaties kan er 

voor zorgen dat de groep jongeren binnen Crea groter wordt. Toch is een 

samenwerkingsvorm als een concern of fusie op dit moment geen noodzaak voor Crea. Crea 

zal een formele  samenwerkingsvorm aangaan waarin Crea samen met een andere partij 

activiteiten organiseert voor jongeren.  
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Voor Crea is het heel belangrijk dat in een samenwerkingsverband de verschillende 

organisaties behouden waar ze goed in zijn en dat ze van elkaar kunnen leren. Krikhaar: ‘Je 

moet er niet naar streven om goed te worden in wat de ander kan en andersom. Je kunt juist 

van elkaar leren en elkaar door samenwerking op een goede manier aanvullen.’ Het is heel 

belangrijk dat Krikhaar aangeeft dat het niet de bedoeling is om de taken over te nemen van 

een andere organisatie. Samenwerken is van belang en niet het worden van elkaars 

concurrenten. Dit sluit aan bij de mening van Rosema dat je elkaars aanbod niet moet 

overnemen (paragraaf 4.1.2).  

Crea heeft daarnaast nog een belangrijke reden om te gaan samenwerken, namelijk het 

uitwisselen van kennis en ervaring met andere partijen. Op deze manier wil Crea leren van 

andere organisaties. De visie die Crea op dit moment heeft, wat betreft samenwerken, is dat 

samenwerking op dit moment vooral op kleinschalig niveau moet plaatsvinden. ‘Doordat de 

plannen voor samenwerking nog erg recent zijn, moet je het eerst op kleinschalig niveau 

bekijken’ zegt Krikhaar. ‘Activiteiten dienen eerst kleinschalig te worden neergezet, waarna 

ze later op grote schaal verder kunnen worden ontwikkeld. Misschien na een wat langere 

periode zelfs op organisatorisch gebied.’ Deze uitspraak van Krikhaar geeft aan dat Crea 

zowel doelstellingen heeft voor op de korte termijn, maar ook op de lange termijn. Echter 

kan samenwerking op de korte termijn leiden tot het falen van een samenwerking, waardoor 

er goede afspraken moeten worden gemaakt als er samenwerking voor op de korte termijn 

zou plaatsvinden. Uit het interview met Krikhaar kwam naar voren dat Crea er voor wil 

zorgen dat de kleinschaligheid jongeren enthousiast kan maken voor de activiteiten die de 

organisatie aanbiedt. Dit kan dan eerst een kleine groep jongeren zijn maar dit kan door 

langere samenwerking natuurlijk een steeds grotere groep worden. Krikhaar: ‘daarnaast 

kunnen organisaties van elkaar leren. En natuurlijk is vertrouwen tussen de 

samenwerkingspartners erg belangrijk. Zonder vertrouwen tussen partijen ben je nergens.’ 

4.3.3 Metropool 

‘Samenwerking wordt in mijn organisatie gedragen’, zegt Bais.  Deze uitspraak van Bais kan 

een succesfactor zijn voor mogelijke samenwerkingsverbanden. Als de gehele organisatie 

samenwerken ziet zitten dan kan dat tot succes leiden voor Metropool en de 

samenwerkingspartner. Metropool heeft veel middelen om activiteiten te organiseren en 

projecten op te zetten. Echter weet Metropool heel goed dat samenwerking kan leiden tot 

nog betere resultaten. ‘Wij zijn niet zo arrogant om te denken dat wij niet meer kunnen 

leren’, aldus Bais. Metropool heeft verschillende redenen om te gaan samenwerken met 

andere partijen. Naast dat ze zelf willen leren van de kennis en ervaring van anderen, willen 

ze ook hun eigen kennis en ervaring graag delen. Op die manier kan de andere partij sterker 

uit een samenwerking komen.  

Metropool zit op dit moment middenin het samenwerkingsproces met verschillende 

partijen. Metropool werkt samen met verschillende poppodia in Nederland. Hierbij gaat het 

vooral om het uitwisselen van kennis en ervaringen die door andere poppodia zijn 
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opgedaan. Op deze manier kunnen de poppodia van elkaar leren en komt er een beter 

contact wat kan leiden tot nieuwe samenwerking. Uit het interview met Bais kwam naar 

voren dat de samenwerking met andere poppodia als positief wordt ervaren, vooral ook 

omdat Metropool kan leren van de verschillende poppodia. Naast deze samenwerking zijn er 

nog meer samenwerkingsprojecten, zoals het Summer Square project, waarin ze op dit 

moment in de vierde fase zitten van het samenwerkingsproces, namelijk de uitvoering. 

Doordat Metropool verschillende samenwerking aangaat zitten ze in verschillende fasen 

binnen het samenwerkingsproces, afhankelijk van de samenwerkingpartner.  

Uit het interview met Bais kwam naar voren dat samenwerking voor Metropool gebeurt op 

vrijwillige basis. Voor de organisatie is samenwerking niet iets van noodzaak of dwang om als 

organisatie verder te kunnen gaan met hun activiteiten. Ook voor Metropool zijn er 

verschillende samenwerkingsvormen mogelijk, maar het zal voornamelijk gaan om formele 

vormen en het zullen vormen zijn waarin Metropool samen met een andere partij 

activiteiten voor jongeren organiseert. Hierbij kunnen we denken aan vormen als 

detachering, uitbesteding, co-makership, partnership of een joint venture. De wijze van 

samenwerken hangt sterk af van de samenwerkingspartner. Wie komt met het idee om te 

gaan samenwerken en wie is de leader in het samenwerkingsproces? ‘Samenwerken met 

partijen die minder voor de hand liggen is juist een grote uitdaging om aan te gaan’, zegt 

Bais. ‘In het verleden hebben we alleen nog maar positieve en plezierige samenwerking 

gehad, dus waarom zullen we enige vorm van samenwerking uit de weg gaan?.’ Metropool 

is wel heel duidelijk over de manier van samenwerken. Structurele samenwerking met een 

organisatie is iets wat heel goed mogelijk is. ‘Je wilt zoveel mogelijk bereiken voor je primaire 

doelgroep’, zegt Bais. Naast structurele samenwerking is het ook heel goed mogelijk om een 

samenwerking voor een bepaald project aan te gaan en om daarna de samenwerking te 

beëindigen. ‘Als je alles uit een samenwerking hebt gehaald wat er in zit dan moet je er 

gewoon mee stoppen om het aanbod voor jongeren zo goed mogelijk te houden’, zegt Bais. 

4.3.4 Rabotheater 

‘Samenwerking is iets waar je als organisaties naar wilt streven’, zegt Bloemen. Het 

Rabotheater staat dan ook positief tegenover een samenwerking met andere organisaties. 

‘Niets is onbespreekbaar’, zegt Bloemen. ‘Het probleem van het Rabotheater is dat wij niet 

de tijd en de middelen hebben om ideeën te creëren en uit te werken. Een 

samenwerkingverband zal vanuit het Rabotheater dan ook niet zo makkelijk initiatief vinden, 

maar als een andere organisatie met een idee komt is het altijd het overwegen waard om te 

kijken naar de mogelijkheden die er zijn om een eventueel samenwerkingsverband aan te 

gaan.’ Het Rabotheater bevindt zich op dit moment niet in een samenwerkingsproces, 

omdat ze aangeven dat ze niet de capaciteiten hebben om te kijken naar mogelijkheden tot 

samenwerken. Het probleem dat zich openbaart bij het Rabotheater is dat ze niet de 

capaciteiten hebben om zich op alleen te focussen op jongeren, omdat ze zich moeten 

richten op verschillende doelgroepen. Het gaat hierbij om capaciteiten als beschikbaar 
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personeel en financiering. Uit het interview met Bloemen kwam naar voren dat het 

Rabotheater niet een personeelslid kan laten kijken naar de mogelijkheden tot 

samenwerking. Hier zijn de financiële middelen te gering voor, wat een faalfactor kan zijn 

voor een samenwerking.  

Het motief voor het Rabotheater om te gaan samenwerken is vanuit vrijwillige basis. 

Samenwerken is voor de organisatie goed, maar het is geen noodzaak of dwang. Dit kan ook 

afgeleid worden uit het feit dat er geen capaciteiten zijn om te kijken naar mogelijke 

samenwerking. Het Rabotheater zal zich vooral richten op formele samenwerkingsvormen 

als detachering, uitbesteding en co-makership. Deze dienstverlenende vormen van 

samenwerken kunnen voordelen opleveren voor het Rabotheater en de samenwerkende 

partij. Echter lijkt een intensieve samenwerking voor het Rabotheater op dit moment niet 

mogelijk, omdat hier de capaciteiten niet aanwezig voor zijn.  

4.3.5 Conclusie 

Alle vier de organisaties staan positief tegenover samenwerken. Ook is binnen de 

organisaties duidelijk welk toekomstbeeld er is over samenwerking en welke doelstellingen 

hierbij horen. Scala, Metropool en Crea hebben een toekomstbeeld dat meer samenwerking 

met andere organisaties wil om zo de doelgroepen te voorzien in activiteiten. Doelstellingen 

die voor alle vier de organisaties gelden voor wat betreft samenwerken zijn het vasthouden 

van je eigen visie, het niet verliezen van je identiteit en het opdoen van ervaring in 

samenwerking. 

Wel moet geconcludeerd worden dat samenwerking nog niet in alle organisaties is 

doorgevoerd. Vooral voor Scala en Crea is structurele samenwerking in het organiseren van 

activiteiten iets wat nog niet volledig ontwikkeld is. Voor Metropool ligt dit anders, omdat ze 

met veel verschillende partijen samenwerken, zoals andere poppodia in Nederland. Het 

Rabotheater heeft veel structurele samenwerking met onderwijsinstellingen voor het 

organiseren van activiteiten voor schoolgaande kinderen en jongeren. 

Kijkend naar de hypothesen die geformuleerd zijn in hoofdstuk twee zien we dat de 

motieven voor samenwerking vooral vanuit vrijwillige basis zijn. Voor alle vier de 

organisaties is dit hetzelfde. Samenwerken is voor de organisatie niet een middel om te 

moeten overleven en als organisatie voort te kunnen blijven bestaan. Voor de organisaties 

zijn formele samenwerkingsvormen van belang, maar dan voor wat betreft het samen 

organiseren van activiteiten. Hierbij kan gedacht worden aan een samenwerkingsvorm als 

detachering, uitbesteding, co-makership, partnership en een joint venture. Een concern of 

fusie is op dit moment nog niet een samenwerkingsvorm die lijkt te ontstaan, omdat de 

nadruk van de organisaties ook nog sterk ligt op het behouden van hun eigen identiteit. De 

redenen om te gaan samenwerken zijn de doelstellingen die behaalt dienen te worden en 

om meer kennis en ervaring op te doen voor wat betreft samenwerking. Daarnaast is het 

voor de organisaties ook belangrijk om te leren van anderen en deze lessen te gebruiken 
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binnen hun eigen organisaties. Voor Crea lijkt samenwerking een kleine vorm van noodzaak 

te hebben. Dit heeft vooral te maken met het willen vergroten van de groep jongeren binnen 

de organisatie. Om deze doelstelling te bereiken lijkt samenwerking met een organisatie als 

Scala noodzakelijk. Echter is het niet zo dat Crea niet kan blijven voortbestaan als ze geen 

samenwerkingsverband aangaan met een ander organisatie. 

4.4 Samenwerking 

‘Samenwerken wordt vaak het middel genoemd om doelstellingen te verwezenlijken’ (Poll & 

Tal, 2009, p.4). Organisaties willen dan ook vaak samenwerken met een andere partij om 

nog meer resultaten te behalen binnen hun organisatie. Echter is het wel zo dat er goed 

moet worden gekeken naar de gekozen partner en welke verwachtingen een partner heeft 

van de samenwerking. Ook moet er worden gekeken naar welk vorm van samenwerking de 

partijen willen en hoeveel zeggenschap elke partij heeft (Poll & Tal, 2009). In deze paragraaf 

zal verder worden ingegaan op de samenwerking tussen de organisaties. In de vorige 

paragraaf is er iets gezegd over samenwerkingsverbanden tussen de organisaties. Deze 

samenwerkingsverbanden zullen in deze paragraaf uitvoeriger behandeld worden. Er wordt 

gekeken welke organisaties al op enig vlak met elkaar samenwerken en welke vorm van 

samenwerking dit is. Bevalt de samenwerking met de partner of zijn er juist dingen die beter 

kunnen of moeten in het belang van de organisaties? Als er een duidelijk beeld is over de 

samenwerkingsverbanden op dit moment dan kan er gekeken worden of de samenwerking 

die al bestaat verder kan worden doorgevoerd. Zijn er nog mogelijkheden voor of dient er 

een andere organisaties bij betrokken te worden? In deze paragraaf moet er duidelijkheid 

komen over welke samenwerking er op dit moment al is en welke mogelijkheden er nog zijn 

om verder te gaan met de samenwerking of om nieuwe samenwerking met andere 

organisaties aan te gaan. 

4.4.1 Welke samenwerking is er? 

Uit de interviews met de sleutelfiguren van de organisaties kwam naar voren dat er al enige 

vorm van samenwerking is tussen Scala en Metropool. Daarnaast is er ook een minimale 

samenwerking tussen Metropool en Crea. Uit het interview met Bloemen kwam naar voren 

dat het Rabotheater samenwerkt met onderwijsinstellingen. Ze stellen gezamenlijk 

projecten op om jeugd en theater dichter bij elkaar te brengen op een, voor de jeugd, leuke 

en begrijpelijke manier. Het Rabotheater heeft echter geen samenwerkingsverbanden met 

een van de andere drie organisaties, Metropool, Crea of Scala.  

 

Metropool heeft veel samenwerkingsverbanden met veel verschillende partijen. 

‘Samenwerken zit ons in het bloed’, zegt Bais. Als we ons richten op de organisaties in het 

onderzoek, dan werkt Metropool samen met het stedelijk jongerenwerk van Scala. Deze 

samenwerking is ontstaan bij het organiseren van het Summer Square project, wat jaarlijks 

in september wordt georganiseerd door de twee organisaties. Het is een muziekfestival dat 

wordt georganiseerd voor en door jongeren. ‘Dit is een hele nauwe samenwerking tussen 
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Scala en Metropool. Wij zijn in de loop der jaren wel leading geworden in dit project, maar 

dat komt mede doordat wij meer subsidie aanvraag kunnen doen’, zegt Bais. De 

samenwerking tussen Metropool en Scala voor wat betreft het Summer Square project is 

een vorm van formele samenwerking. Het gaat hierbij om een partnership, waarin een 

product of dienst tot stand komt onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 

samenwerkende partners (Poll & Tal, 2009). De twee organisaties hebben beide hun 

verantwoordelijkheden en het eindproduct, het Summer Square festival, is door hen 

gezamenlijk tot stand gebracht. In een partnership is het mogelijk dat een van de partijen 

een leidende functie heeft. Echter blijft het eindproduct door de samenwerkende partijen 

tot stand gebracht. Ook bij het Summer Square festival is dit het geval, want Metropool 

heeft door de jaren heen de leidende functie vervuld om  financiële redenen. Bais: ‘naast 

deze structurele samenwerking tussen Metropool en Scala, zijn er enkele kleine activiteiten 

die we samen organiseren, maar een structurele samenwerking blijkt nog moeilijk te zijn.’ 

Bais geeft aan dat dit vooral moeilijk is omdat Metropool zijn eigen identiteit wil behouden 

en niet door jongeren wil worden gezien als een nieuw jongerencentrum. 

Crea heeft nog niet zoveel samenwerkingsverbanden op dit moment. Echter staan ze wel 

open voor eventuele mogelijkheden in de nabije toekomst. Crea bevindt zich op dit moment 

in de eerste fase van het samenwerkingsproces, de strategisch besluitvorming. In deze fase 

kijkt een organisatie naar de motieven die er zijn om een samenwerking met een andere 

partij aan te gaan (Poll & Tal, 2009). Crea heeft wel enkele activiteiten waar een 

terugkoppeling is met een andere organisatie. Zo zijn er projecten waarin Metropool de 

beeldende invulling geeft, maar er is nog geen sprake van echte samenwerkingsverbanden. 

Deze vorm van samenwerking wordt detachering genoemd. Bij detachering heeft een van de 

partijen een ondersteunende taak. De partijen blijven in deze situatie zelfstandig werken, 

maar de ene partij biedt hulp aan de andere partij (Poll & Tal, 2009). Uit het interview met 

Krikhaar kwam naar voren dat Crea op dit moment een structurele samenwerking heeft met 

de Muziekschool, maar niet met een van de organisaties die betrokken worden in dit 

onderzoek. 

Scala heeft veel activiteiten die met andere partijen worden georganiseerd, zoals Tactus, 

GGD en soortgelijke instellingen. Dit zijn maatschappelijke instellingen die jongeren willen 

bereiken en hen willen wijzen op maatschappelijke aspecten zoals drugs, ziektes enzovoort. 

Dit zijn geen structurele samenwerkingsverbanden, maar deze instellingen kunnen een 

invulling geven aan de activiteiten die het stedelijk jongerenwerk organiseert voor de 

jongeren. Hierbij is detachering de vorm van samenwerken tussen de organisaties. Tactus of 

de GGD ondersteunt hierbij het stedelijk jongerenwerk bij het uitvoeren van een van hun 

activiteiten. In deze samenwerkingsvorm is er geen sprake van samensmelting van de 

organisaties, maar beide organisatie blijven zelfstandig.  
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Scala heeft op dit moment geen samenwerking met Crea of het Rabotheater, maar wel met 

Metropool. Zoals eerder genoemd is er een nauwe samenwerking tussen deze twee 

organisaties in het Summer Square festival in de vorm van een partnership. Wel kunnen er in 

de toekomst mogelijkheden zijn voor Scala om met de twee andere organisaties te gaan 

samenwerken. ‘Vanuit Crea hebben we de vraag gekregen om te kijken naar de 

mogelijkheden om te gaan samenwerken’, zegt Rosema. ‘We moeten kijken hoe we er voor 

kunnen zorgen dat we vanuit het jongerenwerk beter kunnen aansluiten bij het aanbod dat 

er op dit moment is aan kunst en cultuur. Samenwerken kan erg goed zijn voor de 

organisatie, maar er moet duidelijk zijn dat we niet elkaars taken overnemen en dat het 

alleen in het belang is van de jongeren.’ Naast bestaande samenwerking wordt er op dit 

moment ook gekeken naar de mogelijkheden die er zijn.  

We mogen concluderen dat tussen de vier organisaties nog geen grote 

samenwerkingsverbanden bestaan, op wat kleine projecten na. Deze beperkte ervaring op 

het gebied van samenwerken kan leiden tot het falen van een mogelijk samenwerking 

tussen de organisaties.  Echter hebben de vier organisaties wel ervaring met incidentele 

samenwerking of zitten op dit moment nog midden in zo’n samenwerking met een andere 

organisatie. Metropool en het stedelijk jongerenwerk van Scala hebben een structurele 

samenwerking met het Summer Square festival. Dit is de enige vorm van structurele 

samenwerking tussen de vier organisaties.  

4.4.2 Hoe kan samenwerking worden doorgevoerd? 

In de vorige paragraaf is gekeken naar de bestaande samenwerkingsverbanden tussen de 

vier organisaties. Er is enige vorm van samenwerking maar het is nog niet in verdere mate 

doorgevoerd. Scala en Crea zitten op dit moment in de eerste fase van het 

samenwerkingsproces. Ze kijken wat de motieven zijn om een samenwerking aan te gaan 

(strategische besluitvorming) en kunnen daarna kijken met welke partijen ze een 

samenwerking aan zouden kunnen gaan. Welke partner kunnen ze kiezen om mee te gaan 

samenwerken en hun doelstellingen te realiseren. Metropool zit op dit moment in de fase 

van de partnerkeuze. Het Rabotheater heeft op dit moment geen plannen om te gaan 

samenwerken met nieuwe partijen. Zij zitten op dit moment niet in het 

samenwerkingsproces.  

Als we kijken naar de samenwerkingsverbanden die er tussen de drie organisaties, 

Metropool, Crea en Scala, zijn dan zien we dat het voornamelijk gaat om de 

samenwerkingsvorm detachering. De ene organisatie ondersteunt de ander bij het uitvoeren 

van een reguliere taak. Deze vorm van samenwerking noemen we ook wel een 

dienstverleningsrelatie. Naast detachering zijn er nog twee dienstverleningsrelaties te 

noemen; uitbesteding en co-makership (Poll & Tal, 2009). De organisaties kunnen voor een 

van de andere twee samenwerkingsvormen kiezen, maar het principe blijft hetzelfde. Alleen 

binnen een co-makership werken de twee partijen echt samen aan een eindproduct, echter 

is dit eindproduct slechts functioneel voor een van de twee partijen.  
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Een verdere doorvoering van samenwerking tussen de vier organisaties kan op verschillende 

manieren. Ten eerste kijken we naar de mogelijkheden die er zijn tussen Scala en Crea om te 

gaan samenwerken aan activiteiten voor jongeren. Er hebben gesprekken plaatsgevonden 

tussen de twee organisaties om te kijken naar de mogelijkheden die er zijn om te gaan 

samenwerken in de toekomst. Als er nog geen samenwerking heeft plaatsgevonden tussen 

twee partijen is het verstandig om eerst te kijken hoe een samenwerking verloopt. Een 

samenwerkingsvorm als detachering, uitbesteding of co-makership lijkt op het eerste gezicht 

het meest voor de hand liggend. Crea zou Scala kunnen helpen bij de invulling van 

activiteiten voor jongeren of andersom. Echter geven beide organisaties aan dat er een 

vertrouwensband is ontstaan tussen Crea en Scala, waardoor ook een uitbreidende vorm 

van samenwerking op korte termijn misschien al mogelijk is. Hierbij kunnen we denken aan 

een partnership of een joint-venture. Deze vorm van samenwerking kan leiden tot de 

realisering van doelstellingen voor beide organisaties. Crea wil hun aanbod van cursussen en 

activiteiten meer onder de aandacht brengen bij jongeren, wat kan worden gerealiseerd 

door een samenwerking met Scala. Scala kan de jongeren in contact brengen met het 

aanbod dat Crea heeft wat betreft kunst en cultuur. Hierdoor kunnen jongeren meer 

geïnteresseerd raken in cultuur en kunnen ze er achter komen of het aanbod van Crea past 

bij hun leefwijze. Dit leidt weer tot een realisering van de doelstellingen van Scala; jongeren 

laten ontdekken waar ze goed in zijn en in de behoeften van jongeren proberen te voorzien. 

Wat betreft een samenwerking tussen Crea en Scala zijn er veel mogelijkheden. Deze 

mogelijkheden lijken ook uitvoerbaar, omdat beide partijen hebben aangegeven een 

samenwerking te zien zitten. Daarnaast hebben beide partijen de tijd en middelen om te 

kijken naar de mogelijkheden die er zijn voor een samenwerking en welke invulling aan deze 

samenwerking kan worden gegeven.  

Als we kijken naar de mogelijkheden voor een doorvoering van de samenwerking tussen 

Metropool en Scala, dan zien we dat er al verschillende vormen van samenwerking zijn. 

Detachering en uitbesteding zijn al aan de orde bij kleine activiteiten die Scala organiseert 

voor de jongeren. Hierbij wordt soms de hulp ingeroepen van Metropool en de 

mogelijkheden die de organisatie kan bieden bij de uitvoering van de activiteit die Scala 

organiseert. Deze vorm van samenwerking zou eventueel nog kunnen worden doorgevoerd 

in de vorm van een co-makership. Hierbij zullen Scala en Metropool samenwerken aan een 

eindproduct voor een van beide organisaties. Een co-makership is een mogelijkheid tot 

samenwerking, maar het lijkt erop dat deze vorm van samenwerking geen verdere 

toevoeging geeft aan het samenwerkingsverband tussen de twee organisatie. Een co-

makership is een dienstverleningsrelatie. Scala en Metropool hebben echter op dit moment 

al twee vormen van dienstverleningsrelaties. Co-makership zou een mogelijkheid zijn om de 

samenwerking op een iets andere manier in te vullen. Naast detachering en uitbesteding 

hebben Metropool en Scala nog een andere vorm van samenwerken, namelijk een 

partnership. Bij het organiseren van het jaarlijkse Summer Square festival hebben de 

organisatie gezamenlijk de verantwoordelijkheid over het project. Een partnership is de 

sterkste vorm van samenwerken, waarin beide organisaties in hun oorspronkelijke setting 
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blijven werken.  Als we verder gaan kijken naar eventuele mogelijkheden tot doorvoering 

van samenwerking, dan komen we bij een joint venture of een federatie. Bij deze twee 

vormen van samenwerking behouden beide partijen hun zelfstandigheid (Poll & Tal, 2009). 

Bij een joint venture kunnen Scala en Metropool, en eventueel meerdere partijen, een 

nieuwe onderneming oprichten waarvan uit ze (nieuwe) gezamenlijke activiteiten kunnen 

ontplooien. Het gaat hierbij dan ook om een structurele samenwerking op meerdere 

vlakken. Een joint venture is een langdurige en intensieve samenwerkingsrelatie waarbij 

structureel samengewerkt wordt in een nieuwe instelling. Het is dus van belang om vooraf te 

kijken of het vanuit beide instellingen haalbaar is om een joint venture op te richten. Er 

moeten gekeken worden naar de middelen die de organisaties hebben, zoals tijd en geld. 

Het is namelijk mogelijk dat er nieuwe medewerkers moeten worden aangesteld die zich 

volledig kunnen gaan richten op de joint venture en dus op de mogelijke samenwerking 

tussen de organisaties.  

‘Een federatie daarentegen wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de samenwerkende 

partijen’ (Poll & Tal, 2009, p. 10). Een organisatie behoudt zijn zelfstandigheid, maar draagt 

bevoegdheden over aan de federatie. In een federatie stellen de samenwerkende 

organisaties de activiteiten op elkaar af en voeren ze gezamenlijk activiteiten uit. Een van de 

mogelijkheden voor een doorvoering van samenwerking tussen Scala en Metropool, is een 

federatie. De twee organisaties hebben immers een aantal gelijke doelstellingen, maar er 

zijn ook heel verschillende doelstellingen. Hierdoor wordt het moeilijk om een federatie op 

te zetten, omdat er op den duur waarschijnlijk tegenstrijdigheden zullen ontstaan. Beide 

organisaties hechten waarde aan de ontwikkeling van jongeren, maar hebben ook heel 

uiteenlopende doelen. Zo wil het stedelijk jongerenwerk het vertrouwen van jongeren 

winnen en hen helpen keuzes te maken voor hun verdere leven, terwijl Metropool ook 

gewoon te maken heeft met een programmering van hun Poppodium. Deze verschillen lijken 

een goede en succesvolle federatie in de weg te staan. 

Als laatst kijken we naar een samenwerkingsverband tussen Scala en Rabotheater. Op dit 

moment is er geen samenwerking dus er kan gekeken worden of er een mogelijkheid is tot 

een dienstverleningsrelatie tussen deze twee organisaties zoals detachering, uitbesteding of 

een co-makership. Een voorstel voor een van deze samenwerkingsvormen zal vanuit Scala 

moeten komen, omdat het Rabotheater heeft aangegeven geen tijd en middelen te hebben 

om ideeën voor activiteiten uit te werken. Een dergelijk voorstel is er enige tijd geleden 

vanuit Scala gekomen. Rosema: ‘Radar had in samenwerking met stagiaires een musical 

voorbereid met jongeren die ze graag op een podium wouden uitvoeren. We hebben toen het 

Rabotheater benaderd of deze uitvoering mogelijk bij hen in het theater kon. Het 

Rabotheater wou graag meewerken, maar zag door de bedrijfsfilosofie hier geen 

mogelijkheden toe tot onze grote spijt. Dit was juist een kans geweest voor het Rabotheater 

om een andere groep jongeren in hun theater te krijgen.’ Het zal dus voor Scala interessant 

moeten zijn om een activiteit omtrent theater te organiseren en deze plannen voor te 

leggen bij het Rabotheater. Het Rabotheater moet hierin kijken naar de toekomst omtrent 
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jongeren of ze deze samenwerking aan willen gaan. In het interview met Bloemen werd 

aangegeven dat het Rabotheater open staat voor suggesties over samenwerking, maar in de 

praktijk is het de vraag of deze samenwerking ook wordt aangegaan. Als de samenwerking 

niet wordt aangegaan zal deze ervaring voor Scala erin de toekomst toe leiden dat er minder 

snel een voorstel bij het Rabotheater wordt gedaan, omdat samenwerking dan niet lijkt te 

passen binnen de organisatie van het Rabotheater. 

Er bestaat, naast bovenstaande opties, nog een mogelijkheid voor een samenwerkingsvorm. 

Deze samenwerking zal dan bestaan uit een joint venture of federatie tussen drie 

organisaties, te noemen Scala, Metropool en Crea. Er zullen activiteiten voor jongeren 

kunnen worden georganiseerd waarin alle drie de organisaties wat kunnen gaan betekenen. 

Het is dan ook raadzaam om te kijken of er mogelijke activiteiten zijn die eventueel in deze 

vorm kunnen worden gegoten. Het zijn juist deze drie organisaties waar zo’n 

samenwerkingsvorm mogelijk is, omdat ze alle drie erg positief tegenover samenwerking 

staan. Daarnaast hebben ze de mogelijkheden en middelen om zich te verdiepen in zo’n 

samenwerkingsvorm. Voor het Rabotheater biedt deze samenwerkingsvorm weinig 

perspectieven, omdat ze niet de tijd en middelen hebben om deze samenwerkingsvorm aan 

te gaan. Het Rabotheater heeft te kennen gegeven dat ze niet de middelen en tijd hebben 

om medewerkers binnen hun organisatie enkel en alleen op een samenwerking met een 

andere organisatie te kunnen zetten. Doordat beide vormen van samenwerken intensief zijn, 

is het waarschijnlijk voor het Rabotheater niet haalbaar om in deze samenwerking te 

participeren.   

Kijkend naar het geheel, zijn er meerdere mogelijkheden voor een samenwerking tussen de 

vier organisaties. Het is duidelijk dat Scala met de ene organisatie een ‘makkelijker’ proces 

doorloopt, wat betreft een samenwerkingsverband, dan met een andere organisatie. Dit 

heeft niet te maken met de verhoudingen tussen de organisatie, maar meer met de 

middelen en tijd die een organisatie tot zijn beschikking heeft. Voor Scala lijkt een 

samenwerking met Metropool of Crea makkelijker te realiseren zijn dan een samenwerking 

met het Rabotheater. Het is echter niet zo dat een samenwerking met het Rabotheater 

daarom direct moet worden uitgesloten. Het is zeker raadzaam voor Scala om in de nabije 

toekomst samenwerkingsverbanden aan te gaan met een van de drie organisaties. Scala 

moet echter alleen goed kijken naar de output die een samenwerking met een van de drie 

organisaties met zich meebrengt. De verwachting is namelijk dat Scala door samenwerking 

meer ervaring kan opdoen voor wat betreft samenwerken en meer kennis kan uitwisselen 

met de andere partij. Als het opdoen van ervaring en kennis niet binnen de output van de 

samenwerking valt, moet Scala nogmaals goed kijken naar de redenen om te gaan 

samenwerken en of de output van de samenwerking voldoende is voor de inspanning die 

wordt geleverd tijdens het samenwerkingsproces. 
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4.4.3 Succes- en faalfactoren 

In een samenwerking moet er ook worden gekeken naar de succes- en faalfactoren. In deze 

paragraaf zal er eerst gekeken worden naar de succesfactoren die bijdragen aan een goede 

samenwerking tussen de vier organisaties en daarna naar de mogelijke faalfactoren die een 

samenwerkingsverband kan hebben. 

Succesfactoren 

De belangrijkste succesfactor voor een samenwerking is dat een organisatie weet wat de 

doelstellingen van de andere partij zijn. De doelstellingen en visies van de organisatie 

moeten duidelijk zijn, zodat de organisaties weten waar ze aan toe zijn en waar mogelijke 

aandachtspunten liggen (StO, 2010). De doelstellingen van de vier organisaties in het 

onderzoek zijn helder en duidelijk. Hierdoor weten alle partijen goed wat ze aan de andere 

partij hebben en waar nog mogelijk knelpunten liggen wat betreft doelstellingen. Als we 

kijken naar de vier organisaties dan is deze succesfactor aanwezig bij een samenwerking 

tussen Scala en Crea en tussen Scala en Metropool. De doelstellingen van deze organisaties 

zijn helder en vrijwel identiek. De doelstellingen liggen dicht bij elkaar wat kan leiden tot een 

succesvolle samenwerking. Ook de doelstellingen van het Rabotheater zijn duidelijk 

geformuleerd en Scala is op de hoogte van deze doelstellingen. ‘Echter passen de activiteiten 

van Scala niet altijd binnen de bedrijfsfilosofie van het Rabotheater. Zo hadden we graag 

onze musical van het stedelijk jongerenwerk willen uitvoeren in het Rabotheater, maar zij 

lieten weten dat dit niet binnen hun bedrijfsfilosofie paste’, zegt Rosema. Dit lijkt er op te 

duiden dat de doelstellingen van het Rabotheater en Scala ver uit elkaar liggen. De 

succesfactor dat de twee organisaties op de hoogte zijn van elkaars doelstellingen lijkt wel 

aanwezig, maar het is de vraag of deze succesfactor ook zal optreden. De doelstellingen van 

de twee organisaties lijken namelijk ver van elkaar verwijderd, wat een mogelijke 

samenwerking in de weg kan staan. 

Een andere belangrijke succesfactor in deze context is het hebben van financiële afspraken. 

Alle vier de organisaties krijgen subsidies van de gemeente om activiteiten uit te voeren en 

daarnaast ontvangen ze ook nog incidentele subsidies. Voor een mogelijke samenwerking 

tussen Scala en een van de drie andere organisaties, is het van belang om te weten wie de 

subsidieaanvraag doet en waar de financiële middelen vandaan komen. Beide partijen 

moeten bereid zijn om te kijken naar de financiële mogelijkheden en hier moeten ook 

duidelijke afspraken over worden gemaakt. ‘Als wij zouden gaan samenwerken met Scala 

dan zullen wij voor het grootste gedeelte de subsidieaanvraag moeten doen’, zegt Bais. 

´Scala krijgt een bepaald aantal uren voor een project, de aanvulling op die uren moet dan 

door Metropool worden gedaan.’ Een samenwerking tussen Scala en Metropool zal dus 

gebaseerd moeten zijn op duidelijke financiële afspraken om een goede samenwerking 

mogelijk te maken. Echter doordat alle vier de organisaties kunnen rekenen op 

(gedeeltelijke) subsidie, hoeven financiële middelen een goede en succesvolle samenwerking 

niet in de weg te staan. Geen van de organisatie hoeft zijn eigen budget geheel raad te 
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plegen om de samenwerking tot een goed einde te brengen. Mocht er een gedeelte van het 

eigen budget moeten worden geraadpleegd dan kan dit worden vastgelegd in de financiële 

afspraak die de organisaties met elkaar maken.  Als deze afspraken duidelijk zijn  en als het 

voor elke partij duidelijk is wat hun taak hierbinnen is, dan kan deze afspraak leiden tot een 

succesvolle samenwerking.  

Een laatste succesfactor is het hebben van ervaring en kennis wat betreft samenwerking. 

Deze factor is voor een samenwerking tussen Scala en een van de drie organisaties, in alle 

gevallen aanwezig. Alle vier de organisaties hebben ervaring en kennis voor wat betreft 

samenwerken. Echter is het zo dat niet alle organisaties evenveel ervaring en kennis hebben. 

Zoals Krikhaar in haar interview aangaf : ‘Organisaties kunnen van elkaar leren. Vertrouwen 

tussen samenwerkingpartners is erg belangrijk. Zonder vertrouwen tussen partijen ben je 

nergens.’ Metropool heeft veel ervaring en kennis op het gebied van samenwerken en ook 

met veel verschillende samenwerkingspartners. Een samenwerking tussen Scala en 

Metropool kan zeer profijtelijk zijn voor Scala, omdat Scala nog veel kan leren van Metropool 

en over samenwerking. Bais : ‘ ik zie een samenwerking met Scala zeker zitten en heb ook 

vertrouwen in hun mogelijkheden. De kennis en ervaring die wij hebben uit andere 

samenwerkingsverbanden kunnen we delen met Scala.’ Voor Metropool lijkt het dus geen 

probleem om Scala iets meer te begeleiden in de samenwerking. Op deze manier kan Scala 

ook meer ervaring en kennis opdoen. Ook een samenwerkingsverband met Crea of het 

Rabotheater kan succesvol zijn voor Scala, omdat samenwerken niet nieuw is voor de 

organisaties. Uit alle vijf de interviews kwam ook naar voren dat de organisaties weten dat 

ze altijd nog meer kennis en ervaring kunnen opdoen. Het hebben van ervaring en kennis 

over samenwerken is dus voor alle vier de organisaties een aanwezige factor voor een 

succesvolle  samenwerking.  

Faalfactoren 

Een van de faalfactoren binnen een samenwerkingsverband kan zijn dat organisaties de 

samenwerking zien als iets voor de korte termijn, terwijl een samenwerking vaak een 

langere tijd in beslag neemt. Als de partijen de samenwerking zien als iets van de korte 

termijn kan het gebeuren dat de samenwerking niet goed verloopt en dat er veel problemen 

worden ondervonden. Vooral Scala en Crea zijn nog niet erg ontwikkeld wat betreft 

samenwerkingsverbanden. Dit kan er toe leiden dat deze twee organisaties eerder denken 

op de korte termijn dan op de lange termijn. Echter kwam uit de interviews naar voren dat 

beide organisaties doorhebben dat samenwerken iets is wat tijd en energie vraagt.  ´Een 

samenwerking ga je aan voor een langere termijn en je wilt eruit halen wat erin zit’ , zegt 

Rosema. Scala heeft dus in de gaten dat een samenwerking iets is voor op de lange termijn. 

Een korte termijn tunnelvisie zal dus waarschijnlijk geen faalfactor zijn voor mogelijke 

samenwerkingsverbanden tussen Scala en een van de drie andere organisaties. Alle vier de 

organisaties beseffen dat samenwerking iets is voor de lange termijn en dat een korte 

termijn visie voorkomen moet zien te worden.  



 47 

Een beperkte ervaring met samenwerking kan ook een faalfactor zijn voor een nieuw 

samenwerkingsverband. Scala en Crea hebben een beperkte ervaring voor wat betreft 

samenwerking met andere partijen. Er zijn kleine projecten geweest waarin beide 

organisatie aan samenwerking hebben gedaan, zoals kleine evenementen en exposities of 

informatie- en feestavonden bij Radar. Echter ontbreekt het Scala en Crea nog aan ervaring 

voor wat betreft intensieve samenwerkingsverbanden. Deze beperkte ervaring kan een punt 

zijn waardoor een samenwerking tussen Scala en Crea, Scala en het Rabotheater of Scala en 

Metropool kan falen. Uit de interviews met het Rabotheater en Metropool kwam wel naar 

voren dat beide organisatie wat meer ervaring hebben op het gebied van samenwerking. 

Hierdoor kan Scala in een samenwerking met een van de twee organisaties wat meer 

ervaring opdoen. Een samenwerking tussen Scala en Crea zou wel beperkingen kunnen 

ondervinden van de beperkte kennis en ervaring. Doordat beide partijen niet veel ervaring 

hebben, weten ze niet goed wat de standaard struikelblokken zijn en wat voor problemen er 

kunnen ontstaan.  

Een andere faalfactor zou de eenzijdige oriëntatie kunnen zijn. Beide partijen in een 

samenwerking moeten zich oriënteren op datgene waarin ze samenwerken. Als deze 

oriëntatie slechts door een van de twee partijen wordt gedaan, kan dit gaan leiden tot 

irritaties van een van de partijen. Een samenwerking tussen Scala en een van de drie 

organisaties zal gaan over het organiseren van activiteiten voor jongeren op cultureel 

gebied. Het is dus van belang dat de partijen zich oriënteren op jongeren en op hun culturele 

interesses. Daarna kan de organisatie kijken hoe op deze situatie kan worden ingespeeld. 

‘Voor Scala is het belangrijk dat samenwerken gebeurt in het belang van de jongeren’, zegt 

Rosema.  Een samenwerking zou voor Scala dus ook in het teken moeten staan van de 

culturele behoeften van jongeren en het vertrouwen van jongeren niet te schaden. Scala en 

Metropool zijn erg goed op de hoogte van wat er onder de jongeren speelt en waar hun 

interesses liggen. Voor Scala zouden er in een mogelijke samenwerking met Crea of het 

Rabotheater dan ook irritaties kunnen ontstaan. Crea en het Rabotheater hebben jongeren 

niet als hun primaire doelgroep en zullen dan ook minder afweten van de interesses die 

jongeren hebben. Ook is het voor hen lastiger om te weten hoe ze hier op in kunnen spelen. 

Oriëntatie op dit gebied door Crea en het Rabotheater is dus nodig om een succesvolle 

samenwerking tot stand te brengen. Als een van deze twee organisaties niet bereid is tot 

deze oriëntatie, dan kan dit een probleem worden in een mogelijke samenwerking. Dit kan 

leiden tot het falen van de samenwerking tussen Scala en Crea of Scala en het Rabotheater. 

Echter lijkt deze faalfactor niet aanwezig binnen een mogelijke samenwerking van Scala en 

Crea, omdat Crea heeft aangegeven erg geïnteresseerd te zijn in een mogelijke 

samenwerking en er ook veel voor wil doen om deze samenwerking succesvol te laten zijn. 

‘Jongeren zijn erg belangrijk binnen onze organisatie en we willen ook graag dat meer 

jongeren onze organisatie ontdekken en er graag terugkomen’, zegt Krikhaar. Dit geeft aan 

dat Crea haar oriëntatie dus ook weldegelijk bij jongeren heeft liggen. Deze oriëntatie zal 

dan ook bijdragen aan een succesvolle samenwerking tussen Scala en Crea. Bij een 

samenwerking tussen Scala en het Rabotheater kan oriëntatie wel degelijk tot een faalfactor 
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leiden, omdat het Rabotheater heeft aangegeven niet alle tijd en financiële middelen te 

hebben om een samenwerking aan te gaan en hierbij kan ook de oriëntatiefase in het geding 

komen. 

Naast de benoemde faalfactoren uit de theorie van Poll & Tal lijkt er nog andere mogelijke 

faalfactor te zijn tussen een mogelijke samenwerking tussen Scala en het Rabotheater. De 

doelstellingen van de twee organisaties liggen wat verder uit elkaar, wat kan leiden tot 

knelpunten. Scala wil dat jongeren zich kunnen ontwikkelen en een goed toekomstbeeld 

krijgen van wat ze willen en waar ze zich nog verder in willen ontplooien. Voor Scala zijn 

jongeren de hoofdzaak en draait het alleen om hen. Het Rabotheater deelt deze doelstelling 

niet. Jongeren zijn belangrijk voor de organisatie en ze willen graag een goede 

programmering voor de jongeren in elkaar zetten. Echter hebben hun geen doelstellingen 

om jongeren zich binnen hun theater verder te laten ontwikkelen. Naast de verschillen in 

doelstellingen zijn ook de ervaringen uit het verleden met samenwerking tussen deze twee 

organisaties niet goed. Uit de interviews met Scala kwam naar voren dat 

samenwerkingsverbanden in het verleden niet even vlekkeloos zijn verlopen en dit kan dan 

ook een reden zijn voor Scala en het Rabotheater om een nieuwe samenwerking niet aan te 

gaan. 

4.4.4 Conclusie 

Alle vier de organisaties hebben ervaring wat betreft samenwerken, maar niet allen hebben 

ze evenveel ervaring. Door het opdoen van meer ervaring wat betreft samenwerken kan dit 

voor de toekomst gevolgen met zich meebrengen. Ervaring met samenwerking kan positieve 

gevolgen hebben voor de toekomst, want organisaties weten meer van samenwerken en 

kunnen ervaring uit het verleden toepassen op het heden. 

Terugkijkend naar de hypothesen uit hoofdstuk twee kunnen er enkele conclusies worden 

getrokken. Voor Scala zal samenwerking inderdaad plaatsvinden binnen een formele 

samenwerking. Het zal gaan om het samen organiseren van activiteiten en dan vooral in dit 

geval culturele activiteiten voor jongeren. Hierbij kunnen we denken aan dienstverlenende 

samenwerking zoals detachering, uitbesteding en co-makerschip. Zoals verwacht is het voor 

Scala verstandig om het eerst bij een wat minder intensieve vorm van samenwerking te 

houden, voordat er een intensieve samenwerking tot stand komt. Het is echter wel zo dat 

Scala meer kennis en ervaring op moet doen en dat dit ook zeker heel erg van belang is. Dit 

is anders dan de verwachting die gedaan is in hoofdstuk twee. De verwachting was dat het 

belangrijkste aspect binnen een samenwerking voor Scala was dat in de behoeften van 

jongeren wordt voorzien en niet dat kennis en ervaring opdoen ook zo belangrijk zou zijn. 

Scala zet zeker het belang van de jongeren voorop in een samenwerking, maar ook is het in 

een samenwerking heel belangrijk dat er, vooral in het begin, ervaring en kennis wordt 

opgedaan. 
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De verwachting dat er zowel succes- en/of faalfactoren zouden optreden binnen een 

samenwerking werd bevestigd tijdens de interviews. Een van de succesfactoren voor een 

samenwerking is dat de visies van de organisaties duidelijk en helder zijn. Hierdoor weten de 

organisaties van elkaar wat hun toekomstbeeld is en met welke doelstellingen ze dit beeld 

willen creëren. Wat betreft de faalfactoren lijken de verwachtingen toch niet helemaal te 

kloppen. Scala is zich wel degelijk bewust van het feit dat een samenwerking iets is voor op 

de lange termijn. Dit is tegenstrijdig met de verwachting dat Scala zich alleen zou richten op 

de korte termijn. Scala wil activiteiten voor jongeren op de korte termijn organiseren, maar 

de organisatie weet wel dat een samenwerking iets is voor op de lange termijn. Een 

faalfactor die wel overeenkomt met de verwachting is dat Scala een gebrek aan kennis en 

ervaring heeft. Dit kan zeker tot problemen leiden. Echter kan dit gebrek ook een 

succesfactor worden voor een samenwerking tussen Scala en een van de andere drie 

organisaties. Door ervaring op te doen van de samenwerking kan de kennis en ervaring van 

Scala wat betreft samenwerken vergroot worden, wat voordelen kan opleveren voor op de 

lange termijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk komen de conclusies van het onderzoek aan bod. Eerst zullen de deelvragen 

beantwoord worden. Welke conclusies mogen we trekken uit de beantwoording van de 

deelvragen en wat is het uiteindelijke antwoord op de onderzoeksvraag. In het tweede deel 

van dit hoofdstuk worden er aanbevelingen gedaan voor Scala aan de hand van het 

onderzoek. 

5.1 Conclusies  

‘In hoeverre kunnen SCALA welzijn jongerenwerk en cultuurorganisaties in Hengelo 
samenwerken in het organiseren van culturele activiteiten voor jongeren, waardoor in de 
behoeften van jongeren wordt voorzien?’ 

Bovenstaande onderzoeksvraag kan worden beantwoord door de antwoorden op de 

deelvragen samen te voegen. Daaruit kan geconcludeerd worden dat samenwerking tussen 

de vier organisaties mogelijk is, alleen in verschillende mate en vormen van samenwerking 

en afhankelijk van de organisatie waarmee word samengewerkt. 

5.1.1 Conclusies naar aanleiding van de antwoorden op de deelvragen 

1. In hoeverre wordt op dit moment in de behoeften van jongeren voorzien? 

Om te beginnen kunnen we zien dat op dit moment jongeren behoeften hebben voor wat 

betreft culturele activiteiten. Culturele activiteiten als kunst, muziek en zang, zouden beter 

ontwikkeld moeten worden. Op dit moment is er enig aanbod van deze culturele 

activiteiten, maar niet genoeg om in de behoeften van jongeren te voorzien. De vier 

organisaties kunnen een grote rol spelen in de nog te vervullen culturele behoeften van 

jongeren. Scala, Metropool en Crea zijn bezig om deze culturele behoeften van jongeren te 

vervullen, maar een structurele aanpak is er op dit moment nog niet. Het is duidelijk dat, als 

aan de behoeften van jongeren moet worden voldaan, de organisaties moeten kijken naar 

de mogelijkheden die aanwezig zijn om dit samen te gaan doen. Omdat elke organisatie 

andere middelen heeft om in de culturele behoeften te voorzien, is het verstandig om te 

gaan samenwerken.  

2.In hoeverre sluiten de visies van de verschillende organisaties, ten aanzien van jongeren, op 

elkaar aan? 

De groep jongeren is voor de organisaties erg belangrijk, echter zit er wel verschil in de mate 

van prioriteit die een organisatie geeft aan deze groep. Het jongerenwerk van Scala en 

Metropool zien jongeren als hun primaire doelgroep en zijn als organisatie dan ook constant 

bezig met wat de behoeften van jongeren zijn en hoe ze op deze behoeften kunnen 

inspelen. De gemeente Hengelo is ook erg betrokken bij jongeren, maar ziet het 

jongerenwerk van Scala meer als een instrument om jongeren zich te laten ontwikkelen. De 

gemeente is zelf niet actief in het organiseren van activiteiten voor jongeren, maar probeert 
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te kijken naar de mogelijkheden die aanwezig zijn om jongeren in contact te brengen met 

disciplines die ze nog niet kennen. Crea heeft jongeren bovenaan staan op hun 

prioriteitenlijst. Echter zijn jongeren niet de hoofddoelgroep binnen Crea, omdat Crea zich 

richt op een hele brede doelgroep van twee tot honderd jaar oud. Jongeren weten de weg 

naar Crea nog niet echt te vinden en Crea is dan ook volop bezig om haar activiteiten en 

cursussen voor jongeren zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Op deze manier proberen ze 

steeds meer jongeren binnen de organisatie te krijgen en wordt het belang van jongeren in 

de organisatie steeds groter. Als laatste is er het Rabotheater, waar jongeren ook tot de 

doelgroep van de organisatie behoren. Het Rabotheater richt zich echter op een hele brede 

doelgroep, waardoor er geen prioriteiten zijn. Het Rabotheater heeft niet de middelen en 

tijd om zich op deze doelgroep te richten en dus zijn de jongeren gelijkwaardig aan de rest 

van de inwoners van Hengelo. 

Het is duidelijk dat er verschillen zijn tussen de organisaties wat betreft hun doelgroep. Voor 

het jongerenwerk van Scala en Metropool zijn jongeren de primaire doelgroep terwijl Crea 

en het Rabotheater jongeren wel binnen hun doelgroep hebben, maar niet hun primaire 

doelgroep zijn. De vier organisaties hebben daarnaast twee dingen gemeen. Ten eerste 

vallen jongeren binnen de doelgroep van alle organisaties. Ten tweede hebben alle 

organisaties een maatschappelijke doelstelling, wat ertoe leidt dat de organisaties het beste 

met de jongeren voor hebben en willen dat jongeren in contact komen met hun organisatie. 

Het verschil tussen de organisaties, wat betreft de visie ten opzichte van jongeren, zit hem 

vooral in wat de organisatie zien als hun primaire doelgroep. Op basis van deze visie bepaalt 

elke organisatie hoe ze hun subsidies verdelen en waar ze eventuele incidentele subsidies 

kunnen aanvragen. Echter kunnen niet alle organisaties de subsidies ten gunste laten komen 

van de jongeren. Crea en het Rabotheater hebben jongeren niet als primaire doelgroep 

binnen de organisatie, wat betekend dat de subsidies die deze organisaties ontvangen niet 

geheel kunnen worden besteed aan jongeren. Als deze twee organisaties activiteiten voor 

jongeren willen plannen, is er een mogelijkheid dat ze van de gemeente Hengelo een 

incidentele subsidie kunnen krijgen om de activiteit uit te voeren. Voor Metropool en het 

jongerenwerk van Scala ligt de subsidieregeling anders. Doordat jongeren hun primaire 

doelgroep zijn, worden de subsidies ook voor het grootste gedeelte besteedt aan deze 

groep. De twee organisaties kunnen hun prioriteiten bij de jongeren leggen. Behoeften en 

het welzijn van jongeren kunnen voorop worden gesteld in deze organisaties, omdat deze 

doelstellingen realiseerbaar zijn door de subsidies die ze ontvangen. Deze gelijke prioriteiten 

voor wat betreft jongeren maakt het dat Metropool een aantrekkelijke 

samenwerkingspartner is voor het jongerenwerk van Scala.  

3. In hoeverre sluiten de visies van de verschillende organisaties, ten aanzien van 

samenwerking, op elkaar aan? 

Alle organisaties staan positief tegenover samenwerking. Het motief van de vier organisaties 

om te gaan samenwerken met een andere organisaties is vanuit vrijwillige basis en niet 
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vanuit de noodzaak om als organisatie staande te blijven. Samenwerking is voor de 

organisaties een manier om van elkaar te leren en ervaring op te doen met een andere 

werkwijze. Het is voor alle organisaties wel van belang om niet je eigen identiteit te verliezen 

in een samenwerkingsverband. Je moet bij je eigen doelstellingen en visie blijven en deze 

niet veranderen enkel en alleen om te gaan samenwerken met een andere partij. Ook het 

kiezen van een partner is iets waarvan alle organisaties vinden dat er goed over na moet 

worden gedacht. Een samenwerking is mogelijk, maar wel met een partner waar 

mogelijkheden mee zijn en waar deze niet moeilijk en gecompliceerd zijn. Voor Scala is het 

heel belangrijk om in een samenwerking te kijken naar de behoeften van jongeren. Het 

vertrouwen van jongeren mag in een samenwerking niet worden geschaad, volgens het 

stedelijk jongerenwerk. Voor Metropool en Crea is het belangrijk dat in een samenwerking 

wordt geleerd en dat er goede toekomstplannen op tafel neer worden gelegd. Een 

samenwerking is iets waaruit je kunt leren en waaruit nieuwe mogelijkheden ontstaan. 

Metropool vindt daarnaast ook dat er steeds moet worden gekeken naar de mogelijkheden 

die er nog zijn binnen een samenwerking. Als alles uit een samenwerking gehaald is wat er 

mogelijk is dan is het tijd om te kijken naar de toekomst. Evaluatie van samenwerking is dan 

ook belangrijk om de samenwerking goed te houden. 

Echter moet er worden geconcludeerd dat bij Scala, Crea en het Rabotheater samenwerking 

nog niet in hoge mate is doorgevoerd. Deze organisaties bevinden zich in de eerste fase van 

het samenwerkingsproces. Ze zijn bezig met de strategische besluitvorming en kijken naar de 

mogelijkheden voor een samenwerking met een andere partij. Er is binnen deze organisaties 

enige ervaring op het gebied van samenwerking, maar er hebben zich nog geen structurele 

samenwerking voorgedaan. Het is dus van belang voor de drie organisaties dat ze meer 

kennis en ervaring krijgen op het gebied van samenwerken, voordat ze intensief kunnen 

kijken naar structurele samenwerkingsmogelijkheden. Van deze drie partijen is Scala de 

meeste ervarene op het gebied van samenwerken. Ze hebben sinds tien jaar een structurele 

samenwerking met Metropool in het jaarlijks terugkerend Summer Square festival. 

Samenwerking tussen de organisaties van Scala en Metropool is dus aanwezig, maar nog niet 

in grote mate. De directeur van Metropool heeft ook te kennen gegeven graag meer 

samenwerking met Scala aan te gaan en in meer structurele mate. Ook Crea ziet een 

samenwerking met Scala zitten en wil dan ook kijken naar de mogelijkheden die er zijn en in 

welke vorm deze samenwerking kan worden gegoten. Als laatste is er het Rabotheater, dat 

ook niet verkeerd staat tegenover een samenwerking met Scala. Het probleem is echter dat 

het Rabotheater geen mogelijkheden hebben om als organisatie te kijken naar de 

mogelijkheden die er zijn om te gaan samenwerken. Het samenwerkingsplan zal dus vanuit 

Scala moeten komen, waarna ze deze kunnen bespreken met het Rabotheater. Deze 

samenwerking kan er voor zorgen dat Scala meer werk verricht dan het rendement dat ze 

krijgen. Het is voor een organisatie moeilijk om deze vorm van samenwerking in stand te 

houden, zonder dat er irritaties ontstaan. Daarnaast zijn er eerder negatieve ervaringen 

opgedaan door Scala in een samenwerkingsverband met het Rabotheater. Het Rabotheater 

geeft aan open te staan voor mogelijkheden, maar de vraag is of Scala deze samenwerking 
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dan wel wil. Voor Scala kunnen de negatieve ervaringen uit het verleden een reden zijn om 

een samenwerking met het Rabotheater niet aan te gaan. 

4. Is er al enige samenwerking tussen deze organisatie in het organiseren van activiteiten 

voor jongeren en welk vorm neemt deze samenwerking aan? 

Tussen de vier organisaties is wel degelijk sprake van samenwerking, alleen is deze 

samenwerking nog niet heel intensief of structureel te noemen. Tussen Scala en Metropool 

is op dit moment de meest intensieve samenwerking, namelijk die van het Summer Square 

festival. Deze vorm van samenwerking kunnen we een partnership noemen. Gezamenlijk 

organiseren de twee organisatie een jaarlijks terugkerend festival die onder gezamenlijke 

verantwoordelijkheid tot stand komt. Naast deze structurele samenwerking is er ook sprake 

van incidentele samenwerking in de vorm van kleine projecten, die vaak bij het stedelijk 

jongerencentrum Radar tot uitvoering komen. Naast Metropool heeft Scala op dit moment 

geen samenwerking met een van de andere twee organisaties. Scala, Crea en het 

Rabotheater hebben enige ervaring en kennis voor wat betreft samenwerking, maar deze is 

nog niet optimaal ontwikkelt. Alleen Metropool heeft veel kennis en ervaring op het gebied 

van samenwerken en maakt hier dan ook gebruik van. Daarnaast wil Metropool graag haar 

kennis en ervaring delen met andere organisaties, zodat ook deze organisaties zich kunnen 

ontwikkelen in het samenwerkingsproces. 

5. Hoe kan samenwerking tussen de organisaties worden doorgevoerd? 

Ervaring met samenwerken kan positieve gevolgen hebben voor de toekomst. Als 

samenwerking positief wordt bevonden dan zal een organisatie makkelijker de stap zetten 

om met een andere organisatie ook een samenwerking aan te gaan. Ook kunnen lessen en 

ervaringen uit het verleden bijdragen aan een goede totstandkoming van een volgend 

samenwerkingsverband. De samenwerking tussen de vier organisaties die op dit moment 

plaatsvindt is een goede stap om te kijken naar de mogelijkheden in de toekomst. Zo kan 

samenwerking die op dit moment aanwezig is worden doorgevoerd en uitgebreid. Daarnaast 

is het goed om te kijken naar de mogelijkheden die er zijn om met een totaal nieuwe partner 

te kijken naar de mogelijkheden die er zijn om gezamenlijk activiteiten voor jongeren te gaan 

organiseren. Misschien kunnen er zelfs wel samenwerkingsverbanden plaatsvinden met  

meerdere partners, zodat er nog meer uitbreidingsmogelijkheden zijn en nog meer middelen 

om je doelstellingen te bereiken. Hierbij kunnen we denken aan een partnership of 

misschien zelfs aan een joint venture in de toekomst. Voor Scala en Metropool is een 

partnership al bekend, omdat ze het Summer Square festival onder gezamenlijke 

verantwoording organiseren. Deze ervaring zou echter uitgebreid kunnen worden in de 

toekomst door nieuwe projecten op te zetten. Daarnaast zou een joint venture mogelijk 

kunnen ontstaan door gezamenlijk een nieuwe onderneming op te zetten waar vanuit 

activiteiten structureel worden georganiseerd. Echter hoeft Scala die niet alleen aan te gaan 

met Metropool maar zouden er ook mogelijkheden zijn om dit in de toekomst uit te voeren 

met Crea. 
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5.1.2 Beantwoording van de onderzoeksvraag 

‘In hoeverre kunnen SCALA welzijn jongerenwerk en cultuurorganisaties in Hengelo 
samenwerken in het organiseren van culturele activiteiten voor jongeren, waardoor in de 
behoeften van jongeren wordt voorzien?’ 

Het is duidelijk dat jongeren in Hengelo vinden dat op dit moment niet in hun culturele 

behoeften wordt voorzien. Jongeren missen culturele activiteiten als kunst, muziek en zang 

en zien deze activiteiten graag ontwikkeld worden door verschillende organisaties in 

Hengelo. Scala weet waar de behoeften van jongeren liggen en kan kijken naar de 

mogelijkheden die er zijn om in de behoeften te voorzien. Om in de behoeften van de 

jongeren te voorzien kunnen er culturele activiteiten worden georganiseerd. Deze 

activiteiten kunnen worden georganiseerd in een samenwerkingsverband tussen Scala en 

culturele organisaties in Hengelo. Scala kan met Metropool gaan samenwerken om culturele 

activiteiten te organiseren voor jongeren. Er is al enige ervaring wat betreft samenwerking 

tussen de twee organisaties en deze ervaring wordt positief bevonden van beide kanten. 

Scala en Metropool zouden activiteiten kunnen organiseren op het gebied van muziek en 

zang, omdat Metropool deze disciplines binnen haar organisatie heeft ontwikkeld. De 

samenwerking tussen deze organisaties zou in de vorm van een partnership kunnen, zodat 

de organisaties gezamenlijk de verantwoording hebben over het eindproduct. Dit is een 

diepgaande samenwerking die mogelijk is, omdat de organisaties al ervaring met elkaar 

hebben wat betreft samenwerking. Ook kunnen Scala en Metropool samenwerken in de 

vorm van een dienstverleningrelatie, waarin ze elkaar kunnen bijstaan bij een activiteit of 

project.  

Scala en Crea zouden ook kunnen samenwerken in het organiseren van culturele activiteiten 

voor jongeren. Beide organisaties hebben niet veel ervaring met structurele samenwerking, 

maar beide hebben in het verleden samengewerkt met andere organisaties. Op dit moment 

is er geen samenwerking tussen Scala en Crea, maar het is wel iets dat voor beide 

organisatie goed zou zijn voor in de nabije toekomst. Crea en Scala kunnen elkaar aanvullen 

in hun diensten. Jongeren hebben te kennen gegeven dat ze ook graag meer activiteiten 

willen omtrent kunst en dans. Deze disciplines zijn goed ontwikkeld binnen Crea. Een 

samenwerking tussen Scala en Crea zou er voor kunnen zorgen dat de culturele behoeften 

van jongeren omtrent kunst en dans zou kunnen worden vervuld. Een samenwerking tussen 

Scala en Crea zou in eerste instantie vooral een dienstverlenende samenwerking moeten 

zijn, omdat er niet veel ervaring is met samenwerking tussen de twee organisaties. Scala en 

Crea zouden elkaar kunnen ondersteunen in het organiseren van culturele activiteiten voor 

jongeren. In de toekomst zou een structurele samenwerking tussen Scala en Crea ook 

haalbaar zijn, maar dit hangt af van de ervaring die wordt opgedaan tussen de twee 

organisaties. Te weinig ervaring vanuit beide organisaties wat betreft samenwerking kan een 

faalfactor worden voor de mogelijke samenwerking. 
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Scala en het Rabotheater kunnen gaan samenwerken in het organiseren van activiteiten 

voor jongeren. Echter zal deze samenwerking niet gemakkelijk verlopen. Dit komt vooral 

door eerdere ervaringen die zijn opgedaan tussen de twee organisaties en de financiële 

beperkingen die er zijn voor het Rabotheater. Een samenwerking tussen de twee 

organisaties wordt echter van beide kanten niet tegengewerkt, alleen is het probleem dat 

het Rabotheater geen mogelijkheden heeft om te kijken naar een eventueel 

samenwerkingsproject. Het Rabotheater heeft niet de tijd en middelen beschikbaar om zich 

te richten op een specifieke doelgroep, in dit geval de jongeren. Scala zal dus als enige partij 

in deze samenwerking moeten kijken naar de mogelijkheden voor een samenwerkingsplan. 

Dit leidt ertoe dat Scala veel tijd moet steken in deze samenwerking, terwijl niet zeker is wat 

het rendement is van de samenwerking. Een samenwerking is wel mogelijk, maar Scala moet 

in acht nemen dat de meeste uitwerking op hen ten laste komt. De vraag is aan Scala of dit is 

wat ze willen en of ze deze samenwerking aan willen gaan. 

Om in de behoeften van jongeren te voorzien zijn er meerdere mogelijkheden voor een 

samenwerking met culturele organisaties in Hengelo. Een dergelijke samenwerking zal er 

voor zorgen dat er meer mogelijkheden komen voor Scala voor wat betreft het aanbod van 

culturele activiteiten. Samenwerking met culturele organisaties is voor Scala zeker een ding 

wat goed is voor de eigen organisatie en voor de jongeren in Hengelo.  

5.2 Aanbevelingen 

Door het onderzoek kunnen er uiteindelijk enkele aanbevelingen worden gedaan die kunnen 

leiden tot een goede, structurele samenwerking tussen organisaties. De aanbevelingen 

zullen puntsgewijs besproken worden.  

1. In de huidige situatie wordt onvoldoende voorzien in de behoeften van jongeren. 

Jongeren hebben te kennen gegeven dat ze geïnteresseerd zijn in culturele 

activiteiten, maar niet zelf de stap durven nemen om een kijkje te nemen bij een van 

de culturele organisaties in Hengelo. Het stedelijk jongerenwerk moet er dus in 

eerste instantie voor zorgen dat het reguliere aanbod van culturele activiteiten wordt 

aangevuld, zodat in de behoeften van jongeren worden voorzien. Er kan gekeken 

worden naar de mogelijkheden om jongeren in contact te brengen met culturele 

organisaties, door bijvoorbeeld activiteiten bij Radar aan te bieden en deze laten 

invullen door de culturele organisaties in Hengelo. Op deze manier kunnen jongeren 

enthousiaster raken voor de activiteiten en kunnen ze het minder ‘eng’ gaan vinden 

om binnen de organisatie actief te zijn. 
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2. Het stedelijk jongerenwerk zou zich meer kunnen gaan richten op samenwerking met 

andere organisaties en dan met name op het gebied van culturele activiteiten. 

Doordat het stedelijk jongerenwerk nog niet veel ervaring heeft wat betreft 

samenwerken, is het verstandig om eerst te kijken naar de mogelijkheden die er zijn 

om incidentele projecten op te zetten met een andere organisatie. Hierdoor kan 

Scala als organisatie ervaring op doen wat betreft samenwerken en zich beter 

ontwikkelen in dit concept.  

3. Tussen Scala en Crea is een samenwerking aan te raden. Beide organisaties zijn 

immers erg betrokken met jongeren en willen jongeren ook erg graag binnen hun 

organisatie behouden en voorthelpen. Scala heeft de mogelijkheden om jongeren te 

informeren hoe ze hun behoeften kunnen vervullen en Crea heeft de middelen om in 

deze behoeften te voorzien. Doordat er in het verleden nog geen samenwerking is 

geweest tussen de organisaties en beide organisaties niet veel kennis en ervaring 

hebben op het gebied van samenwerking, is het aan te raden om eerst incidentele 

projecten met elkaar te organiseren. Dit om te kijken hoe een samenwerking tussen 

de twee organisaties verloopt en om te kijken of er meer mogelijkheden zijn voor de 

toekomst om te gaan samenwerken. De beste vorm van samenwerking hiervoor is 

een co-makership. Scala en Crea leren op deze manier met elkaar samenwerken, 

maar het is nog niet van belang dat het een eindproduct is voor beide organisaties. 

Als deze samenwerking goed verloopt staat niets in de weg voor Scala en Crea om 

een structurele samenwerking aan te gaan wat betreft het organiseren van 

activiteiten voor jongeren. We kunnen hierbij denken aan activiteiten als, 

theaterlessen en uitvoering, schildercursussen en kunstexposities en danslessen en 

uitvoeringen. Hierbij kan het gaan om een co-makership, maar ook kan deze 

samenwerking in de vorm van een partnership worden uitgevoerd. 

4. Een samenwerking tussen Scala en Metropool is een goede zet voor beide 

organisaties. Beide willen ze het beste voor de jongeren en beide hebben ze dan ook 

hun doelstellingen op deze doelgroep vastgelegd. Het Summer Square festival moet 

worden voortgezet, omdat beide partijen positief zijn over de samenwerking en over 

het festival. Dit project geeft mogelijkheden voor een doorvoering van de 

samenwerking. Het is voor Scala aan te raden om meer te gaan samenwerking met 

Metropool en het liefst op structurele basis. Samenwerking tussen Scala en 

Metropool gaat goed en biedt daarom toekomst. Scala en Metropool zouden 

projecten kunnen gaan organiseren voor jongeren, waarin verschillende groepen 

jongeren bij elkaar worden gebracht en zich kunnen ontwikkelen in hun 

muziektalenten. De meest aangewezen vorm voor deze samenwerking is een 

partnership, omdat er dan onder gezamenlijke verantwoordelijkheid een eindproduct 

of dienst tot stand komt. Dit is bevorderlijk voor de samenwerking tussen Metropool 

en Scala, omdat ze al bekend zijn met kleinere samenwerkingsvormen.   
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5. Op dit moment doet Scala er goed aan om een mogelijke samenwerking met het 

Rabotheater niet uit te voeren. Het is voor Scala belangrijk om meer ervaring en 

kennis op te doen in het samenwerken met culturele organisaties. Scala kan op deze 

manier leren van samenwerking en kijken wat goede uitgangspunten zijn voor een 

samenwerkingsverband. Daarnaast moet er worden gekeken op welke manier en in 

welke vorm deze samenwerking uitgevoerd kan worden. Het Rabotheater heeft geen 

financiële mogelijkheden om naar een mogelijke samenwerking te kijken en dus 

komt de strategische besluitvormingsfase op Scala neer. Voor Scala gaat er veel tijd 

in zitten om een samenwerkingsplan op te zetten en het lijkt erop dat het rendement 

hiervan niet al te hoog zal zijn. Vanuit dit argument kan Scala op dit moment beter 

geen samenwerking aangaan met het Rabotheater. In de toekomst zou 

samenwerking mogelijk zijn, maar dan moet de onderlinge band tussen de twee 

organisaties sterker worden en er zullen goede en duidelijke afspraken moeten 

worden gemaakt.  
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Bijlagen  

Bijlage 1 Interview onderzoek 

Organisatie :  

Persoon : 

Datum :  

 

Vragen  

Wat is de algemene visie van uw organisatie? 

 Heeft uw organisatie specifieke doelstellingen? 

 Heeft uw organisatie een meerjarenplan? 

 Heeft uw organisatie ook een visie wat betreft jongeren? 
 

Worden de doelstellingen binnen uw organisatie naar uw mening behaald, en zo ja waar 

ontleent u dat aan? 

 

In hoeverre komt uw organisatie in aanraking met jongeren? 

 

Hoe zijn uw ervaringen met jongeren binnen uw organisatie? 

 

Heeft u ook een idee hoe jongeren deze activiteiten binnen uw organisatie ervaren? 

 Zijn er bepaalde voorkeuren? 
 
Zijn er plannen binnen uw organisatie om meer activiteiten voor jongeren in Hengelo te 
organiseren? 
 
Met welk doel organiseert u activiteiten voor jongeren? 

 Stelling:  Is winst belangrijk bij het organiseren van activiteiten voor jongeren? 
 
Werkt u samen met andere organisaties wat betreft het organiseren van activiteiten van 
jongeren? 

 Met welke organisaties werkt u samen? 

 Waarom werkt u met deze organisaties samen? 

 Wat zijn voor u eventuele belemmeringen om niet met een organisatie samen te 
werken? 

 
Hoe bevalt de samenwerking met andere organisaties u? 
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In hoeverre bent u bereid om met het stedelijk jongerenwerk (Scala) samen te werken , wat 
betreft het organiseren van activiteiten voor jongeren? 
 
Hoe ziet u een eventuele samenwerking met het stedelijke jongerenwerk (Scala) voor zich? 

 Alleen jongeren aandragen? 

 Ook naar jongeren toe komen, bijvoorbeeld bij Radar of buurtcentra’s 

 Gezamenlijk activiteiten organiseren? 

 Alleen organiseren en reclame maken binnen het stedelijke jongerenwerk? 
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Bijlage 2 Coderingsboom 

 

   

 

 

Behoeften van jongeren 

Jongerenwerk en 

cultuurorganisaties 

Behoeften die worden 

voorzien 

Behoeften die niet worden 

voorzien 

Visies van organisaties 

t.o.v. jongeren 

Doelgroep 

Visie 

Doelstellingen 

Toekomst 

Individuen 

Visie van organisaties t.o.v. 

samenwerking 

Visie  

Samenwerking 

Samenwerken 

Samenwerkingsverband 

Samenwerkingspartner 

Mogelijkheden 

Doelstellingen 

Toekomst  

Korte- en lange termijn 


