Groningen, 6 juli 2016
Beste gemeenteraad van Assen,
Met deze brief reageren wij op het voorstel van het college van B&W dat op 7 juli voor u ligt met
betrekking tot de invulling van de plek voor jongerenparticipatie.
Laten we beginnen met te zeggen dat er, sinds wij in februari 2015 de opdracht kregen om de
voorbereidende fase van Jimmy's Assen uit te voeren, ontzettend veel gebeurt is in de
samenwerking, het proces en communicatie, waar wij ons meer dan eens over verbaasd hebben.
Vanuit het idee dat we daar allemaal van kunnen leren, denken wij dat het waardevol zou zijn om in
openheid nog eens te reflecteren op dit proces.
Ook het voorstel wat nu voorligt verbaast ons ten zeerste. En met deze brief geven we hier graag
een toelichting op.
Naar aanleiding van het gesprek op woensdag 8 juni, waar wethouder Vlieg aan refereert, stelt het
college dat ‘de overall conclusie is dat er overeenstemming is over een combinatie van beide
methodieken waarin alle elementen goed tot hun recht kunnen komen’.
Wij hebben deelgenomen aan dit gesprek, en we delen deze conclusie niet, maar eigenlijk begrijpen
we hem ook niet.
Vanaf voorjaar 2015 heeft Up to Us, initiatiefnemer van het concept Jimmy’s, in opdracht van de
gemeente Assen de voorbereiding voor de realisatie van Jimmy’s Assen uitgevoerd. Deze bestond
eruit te verkennen met organisaties en jongeren of er draagvlak bestond voor Jimmy’s, en hoe
vervolgens Jimmy’s daadwerkelijk gerealiseerd zou kunnen worden.
De uitkomst van dit traject is dat er groot draagvlak onder zowel jongeren als organisaties bestaat
voor het concept Jimmy’s en de betekenis die Jimmy’s voor jongeren in Assen zou kunnen hebben.
En niet alleen draagvlak, ook is er een concreet beeld ontstaan hoe een bij de jeugd in Assen
passende Jimmy's kon worden opgezet, aansluitend bij de lokale context, en met inzet van een
divers gezelschap aan betrokkenen.
We hebben in dit proces ver en heel lang meebewogen om met de gemeente te zoeken naar
manieren om de verschillende ambtelijk en bestuurlijk benoemde uitdagingen om te zetten in

mogelijkheden. Of het nu om de kosten van het Jimmy’s implementatietraject of de huisvesting ging.
Al tijdens de voorbereidende fase gaven we oplossingsrichtingen aan voor financiering van de
implementatie en dienden er zich heel concrete oplossingen voor de huisvesting aan vanuit het
netwerk van Up to Us.
Ondanks deze inzet is er ergens in het proces door de gemeente afgestapt van het concept
Jimmy’s en is de vraag bij Vaart Welzijn neergelegd om tot een concept voor jongeren te komen.
Uiteraard staat het de gemeente vrij om dit te doen, maar wat wij hierin wel betreuren is dat ons
eigenlijk nooit goed duidelijk is geworden waar deze keuze vanuit de gemeente op gebaseerd is
geweest. Open communicatie over het waarom, maar ook dat die keuze gemaakt was, hebben wij
hierin gemist. Zowel wij als de jongeren hebben dit mogen vernemen middels een brief van het
college aan de raad, in januari 2016 verstuurd en we mochten dit verder in de media vernemen.
Ook nadat de jongeren met Vaart en vervolgens ook met de wethouder in gesprek gingen, zijn wij
toch aan de zijlijn betrokken gebleven. En bleven we open staan om te verkennen hoe we toch
invulling konden geven aan de wens en behoeften van jongeren in Assen. Ook omdat in dit hele
traject de jongeren standvastig bleven in hun wensen en behoeftes. Zij willen een bij Assen
passende invulling van Jimmy’s. Zij hebben in dit traject ook blijvende steun ervaren vanuit
verschillende organisaties in Assen en zelfs uit uw raad.
Daarom stonden wij toch ook weer open voor het gesprek waar wethouder Vlieg in haar brief aan de
raad aan refereert.
Echter, in dit gesprek is naar onze mening het gesprek slechts gevoerd over de vraag naar wat er
voor jongeren belangrijk is aan een plek. De uitgangspunten daarvoor zijn gewisseld en gedeeld. En
uiteraard is dit van belang, maar binnen het concept Jimmy’s is het slechts een onderdeel, een
middel, om te werken aan een veel groter proces van verandering in de benadering en het werken
met jongeren. Wanneer je als gemeente dus kiest voor Jimmy’s, kies je voor en krijg je dus iets meer
dan een plek of een naam. Dan krijg je een totaalconcept, waarbij het realiseren van een plek
gepaard gaat met veranderen van de mindset en het leren werken volgens een nieuwe werkwijze die
aansluit bij de tijdgeest en (maatschappelijke) veranderingen in de samenleving. De manier waarop,
ons team dat dat lokaal ondersteunt, de zorgvuldig opgebouwde kennis en ervaring en het bouwen
van een grens overschrijdende infrastructuur die het delen van kennis en ervaring en het inspireren
van elkaar zo makkelijk maakt, dat alles bij elkaar maakt Jimmy's.

In het gehele traject en daarna nog in vele gesprekken (en ook in documentatie) met de gemeente
hebben we dit proberen duidelijk te maken, maar komen wij - ook bij het lezen van voorliggend
voorstel - tot de conclusie dat hier vanuit de gemeente met een andere blik tegenaan wordt
gekeken. En dat is jammer. Zeker gezien alle inspanningen en het moois dat door onder meer de
jongeren in het voortraject in Assen in beweging is gezet.
Complicerende factor daarbij in dit alles is, en dat is voor ons een zwaarwegende factor, is het feit
dat Tinten (moeder organisatie van Vaart) heeft aangegeven geen toegevoegde waarde te zien in het
samenwerken met Up to Us. Dat betekent dat al zouden we een waarde zien in het combineren van
methodieken (hier is voor ons geen aanleiding voor, aangezien wij niet bekend zijn met de methodiek
van Vaart) wij op basis van deze uitspraak geen goede vruchtbare grond voor samenwerking zien.
Hoe nu dan verder? Wij geloven in samenwerking in de vorm van waardecreatie. 1+1=11. Zo
werken we al ruim 5 jaar samen met een zeer uiteenlopend, bruisend en groeiend netwerk samen
aan Jimmy's, in inmiddels 12 gemeentes in Nederland. Dat levert dus een stevig en groeiend
netwerk op aan jongeren, individuen en organisaties en een hele hoop kennis en ervaring die we
iedere dag met elkaar delen en wat leidt tot nieuwe inzichten en initiatieven waarmee we invulling
geven aan de grote uitdagingen en transities waar we met elkaar in zitten.
Dat doen we op basis van co-creatie, gelijkwaardigheid en in partnerschap. En vanuit openheid en
vertrouwen. Altijd op zoek naar manieren hoe het wel kan. Jongeren zijn daarin altijd ons startpunt.
En we steken onze tijd en energie graag in het samen met jongeren en partijen vormgeven van dat
waar bij hen behoefte aan is. Daarbij verankeren we graag lokaal, maar verbinden we landelijk en
desnoods 'global'.
Wat betekent dit nu voor Assen? Wij gaan nu samen met jongeren en iedereen die daar bij wil
helpen, verkennen hoe we verder kunnen met datgene wat afgelopen jaar met veel energie en
enthousiasme in Assen in beweging is gezet. En we nodigen iedereen die hier een bijdrage aan wil
leveren, van harte uit om met ons mee te doen.
Mocht u vragen hebben, bel of mail ons gerust!
Hartelijke groet,
Namens Up to Us
Marloes Dekker
Fanny Koerts

