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Project Jongerenruimte Floreshuis 
 

 
Beschrijving project 
Doel is om het Floreshuis in de stad Groningen een plek te laten worden waar je anderen kan 
ontmoeten, waar je kan co-werken, en waar nieuwe verbindingen tussen mensen ontstaan. Tot nu 
toe heeft een groot aantal doelgroepen de weg naar het Floreshuis gevonden. Echter, jongeren in de 
leeftijd 12 tot 26 jaar komen nog niet naar het Floreshuis. Deze groep heeft daar nu nog niets te 
zoeken. Floreshuis wil hier verandering in brengen door een jongerenruimte in te richten. Door de 
komst van een jongerenruimte in het Floreshuis zal de overlast veroorzaakt door jongeren in de wijk 
afnemen. Deze ruimte helpt jongeren een plek voor zichzelf te hebben maar ook een volgende stap 
in het nemen van verantwoordelijkheid. Het organiseren van je “eigen” plek met “eigen” activiteiten. 
 
Het Floreshuis wil een ruimte beschikbaar stellen voor deze groep jongeren. De ruimte zal voor 
de jongeren zijn maar ook door de jongeren zelf worden georganiseerd. Een van de 
uitgangspunten van het Floreshuis is dat alle ruimtes multifunctioneel zijn, dit houdt in dat het 
door iedereen gebruikt moet kunnen worden. Om draagvlak te creëren en zich welkom te laten 
voelen in deze ruimte, richten de jongeren zelf de ruimte in. Daardoor zijn ze betrokken bij het 
project. 
 
Verstrekte subsidie provincie Groningen: € 10.000 
 

“ Een plek voor en door jongeren (12-plus)” 
 

Ervaringen van één van de initiatiefnemers 
Door dit project hebben jongeren een plek voor henzelf. Hier kunnen ze op zoek naar antwoorden op 
hun vragen. Dit project was nodig omdat er nog niet iets vergelijkbaars bestond. Er zijn wel veel 
activiteiten maar deze worden voor jongeren georganiseerd, niet met de jongeren zelf. Door hen 
erbij te betrekken kunnen ze zich ontwikkelen. Op deze manier werken we meer vraag gestuurd.  
Het is nog moeilijk te zeggen wat het project precies voor de leefbaarheid doet. Het vraagt tijd, zowel 
jongeren als professionals moeten wennen deze nieuwe manier van werken. Het heeft er in ieder 
geval toe geleid dat alle partijen samen komen en samen willen werken met en voor deze jongeren. 
Er is een verandering gaande maar er is nog geen significant effect zichtbaar. 
 
Wat er tot nu toe goed gaat aan het project is dat jongeren meewerken, ze worden actiever en zijn 
een deel van de organisatie geworden. 
 
Wat ons opviel is hoe goed jongeren de vragen voor de sollicitatie van de jongeren coördinator 
voorbereiden. Jongeren waarvan je dit op het eerste gezicht niet zou verwachten. Ze hadden goede 
vragen bedacht en konden zich goed inleven in de functie en de persoon. 

 
Hoeveel energie is er ingestoken? 
Wekelijks is er een jongeren coördinator die 12-20 uur met dit project bezig is. Daarnaast zijn er 5 
stagiaires die ieder 5-8 uur erin steken. Wat er precies aan kosten is uitgegeven is niet paraat, in 
ieder geval is voor de inrichting van de ruimte geld uitgegeven. 
 
 



 
 

De gouden tip  
Zorg ervoor dat omstanders enthousiast worden over het project en betrokken worden.  
 

Meer informatie?  
U kunt contact opnemen met Gijs Jansen (g.jansen@floreshuis.nl) 


