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Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En toch staan 
jongeren vaak aan de zijlijn als er beslissingen worden 
genomen. Beslissingen die een impact hebben op de 
lange termijn – en dus de volgende generaties.
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Het betrekken van jongeren bij de democratie is een belangrijk 
thema. Ook wel: jongerenparticipatie. Daar binnen denken we 
na over hoe we de frisse blikken en tomeloze energie van 
jongeren kunnen inzetten voor een nog mooier Etten-Leur. 

Om dit te doen heeft Etten-Leur zich in 2022 als pilotgemeente 
aangesloten bij de integrale kennisgroep van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) en hun landelijke project: ‘Mijn 
Stem Telt’. Binnen deze projecten houden we ons bezig met: 

- De Community of Practices.

- Op welke manieren kunnen we jongeren triggeren 
   input te geven?

- Hoe kunnen we jongeren meer betrekken bij de lokale politiek         
   en maatschappij?

- Hoe kunnen we de stem van jongeren een platform geven
   en versterken?

Elke aangesloten Gemeente heeft gewerkt aan een project 
rondom jongerenparticipatie. Etten-Leur heeft gekozen voor het 
maken van een filmdocumentaire. De documentaire ‘Etten-Leur 
In The Picture’ moet jongeren triggeren, uitnodigen input te 
geven en werkt als een platform voor het laten horen van hun 
visie en stem. De documentaire is vertoond tijdens de 
bijeenkomst ‘Etten-Leur Connect’ 9 februari 2022.

MijnStemTelt Festival
Het MijnStemTelt Festival op 3 maart 2021 ontving bestuurders, 
ambtenaren en jongeren uit zes pilotgemeenten in Groningen 
om met elkaar in gesprek te gaan over jongerenparticipatie in 
de lokale politiek. Deze Gemeenten (Etten-Leur, Groningen, 
Heerenveen, Urk, Kerkrade, Heerhugowaard) ondertekenden 
daar een manifest voor het stimuleren van jongerenparticipatie.

Recap van het MijnStemTelt Festival 2021:
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WE ZOOMEN EVEN
IETS NADER IN

https://www.youtube.com/watch?v=ip9vnr6XVRk
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Etten-Leur In The Picture
‘Etten-Leur In The Picture’ is een filmproductie over de Gemeente 
Etten-Leur. In de documentaire komen jongeren aan het woord over 
hoe zij Etten-Leur nu zien en wat hun visie is voor de toekomst van 
Etten-Leur. We beantwoorden vragen als: ‘welke struggles ervaar je?’, 
‘waar hang je uit?’, ‘wat doe je daar en waarom?’, ’wie zijn je voorbeel-
den?’ en veel meer. De documentaire heeft als bijeffect dat jongeren, 
ondernemers, politiek en de andere maatschappelijke organisaties 
met elkaar in contact komen over onderwerpen die belangrijk zijn 
voor jongeren.

Etten-Leur Connect
Etten-Leur Connect was een avond van verbinding en dialoog. 
Een feestelijke start en een kans voor gezamenlijke verdieping. 
In gesprekken met jongeren, ondernemers, bestuurders en 
maatschappelijke organisaties werden inspirerende onderwerpen 
besproken als: toekomst, wonen, ondernemen, kansen en lifestyle.

Wat we ervan geleerd hebben? Jongeren willen graag in Etten-Leur 
blijven wonen. Ze willen er ondernemen, zich ontplooien en 
ontwikkelen. Maar helaas is dit niet vanzelfsprekend. Er is te 
weinig betaalbare woonruimte en er zijn nog te weinig kansen. 

Jongeren trekken weg naar de Randstad en daarmee verdwijnt de rijke 
kweekvijver aan talentvolle jonge ondernemers in Etten-Leur. Om een 
oplossing te vinden voor deze problemen zijn we begonnen met het 
vormen van een team onder de werknaam: ‘What’s Next?’.
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https://www.youtube.com/watch?v=LPz49-PZMss
https://www.youtube.com/watch?v=pGmbt4BOKKs


WHAT’S NEXT
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What’s Next is een team van jongeren en jonge ondernemers 
die hun talenten inzetten ‘voor en door’ Etten-Leur. 
Het initiatief is ontstaan tijdens de Etten-Leur Connect 
bijeenkomst met als doel de ideeën en visies concreet te 
maken. 

In de deep-dive is er in enkele weken onderzocht, 
ondernomen, gebrainstormd, out-of-the-box gedacht 
en gediscussieerd. Dit heeft geleid tot een scherper inzicht 
in de vraag hoe we Etten-Leur samen aantrekkelijker kunnen 
maken en jongeren meer perspectieven kunnen bieden.

Evenementen
Evenementen hebben de kracht om jongeren te binden. Aan Etten-Leur 
en de mensen in Etten-Leur. Evenementen zijn er voor ontspanning, 
inspiratie, sociale contacten en momenten die je bijblijven. 

Evenementen zijn een essentieel onderdeel van een levendige en 
bruisende leefomgeving. Helaas zien we dat er op dit moment te weinig 
aansprekende evenementen en uitgaansgelegenheden te vinden zijn. 
Dit zorgt ervoor dat jongeren deze behoefte ergens anders (moeten) 
invullen.

Er moet volgens ons ingezet worden op het verbinden van nieuwe met 
gevestigde ondernemers, met culturele organisaties, jongeren met 
overheid om betaalbare en aansprekende evenementen te kunnen 
organiseren. Alleen zo ontstaat het essentiële netwerk om ideeën ook 
echt uit te kunnen werken. De Creative Factory (zie verderop) kan hierin 
een belangrijke rol spelen als plek voor verbinding. 

Wonen
Het vinden van woonruimte is een probleem voor vele Nederlanders en 
dat is niet anders voor jongeren in Etten-Leur. Ze geven aan zich 
zorgen te maken over de beschikbaarheid en de prijzen van woonruim-
tes in Etten-Leur. Zelfs met een goede studie zijn zij niet zeker van een 
passende en betaalbare plek. 

Natuurlijk zijn er geen makkelijke oplossingen, maar jongeren geven 
aan graag mee te willen denken over deze toekomst en manieren om te 
kunnen blijven wonen in de Gemeente waar ze van houden. Is het 
probleem te groot? Dan is daar alle begrip voor. Maar het is de 
toekomst van de jongeren en jongeren moeten daarin gehoord worden 
– “ga met ons in gesprek”. Wij willen creatief en ondernemend 
meedenken en mee beslissen. 

Een succesvol voorbeeld van innovatieve ideeën op het gebied van 
wonen is “De Rock”. Aantrekkelijk ook voor jonge talentvolle 
ondernemers en zo een prachtige aanwinst voor Etten-Leur.
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Ondernemen
Etten-Leur kent veel jonge ondernemers. Om het jonge ondernemers 
leven te laten floreren is het belangrijk dat jonge ondernemers elkaar 
weten te vinden. Vaak weten ze niet van elkaars bestaan en dat moet 
anders. Wie is nu wie en waar kunnen we elkaar vinden?

Een aanjager om ontmoetingen en bijeenkomsten te stimuleren is 
cruciaal. Ontmoetingen en bijeenkomsten om elkaar te helpen, verder 
te ontwikkelen, te inspireren en hè bedrijfsleven in Etten-Leur naar een 
hoger plan te brengen. Dit is belangrijk om jonge ondernemers hier te 
houden maar ook om het bestaande bedrijfsleven te kunnen verjongen.

Momenteel zijn deze mogelijkheden er nauwelijks. Echter is na Et-
ten-Leur in The picture de eerste beweging al in gang gezet. Deze kan 
wel wat wind in de zeilen gebruiken om Etten-Leur echt aantrekkelijk te 
maken voor jonge ondernemers.

De ‘Talent Marktplaats’ is het idee van onze jongeren om alle 
stakeholders samen te brengen en te verbinden op één plek. 
Een ‘marktplaats’ die kan dienen als inspiratiebron en startpunt 
voor nieuwe samenwerkingen. Zo kunnen jonge ondernemers sneller 
aanhaken en andersom kunnen gevestigde ondernemers gebruik 
maken van het talent en de energie van jongeren die zij niet eerder 
hebben ontdekt. 

Als alle partijen meedoen, kan de dynamiek binnen Etten-Leur 
gigantisch toenemen. De Talent Marktplaats richt zich o.a op de 
thema’s: webdesign, media/vormgeving, marketing/communicatie, 
fotografie, film, sport, lifestyle en nog veel meer. 

Lifestyle sport en bewegen
Kunnen sporten in de openbare ruimte is voor jongeren belangrijk om 
talent, passie en gezonde leefstijl te ontwikkelen. Urban Sport is op dit 
moment trending. Is een innoverende manier van sporten, ontmoeten 
die bijdragen aan community.
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Persoonlijke ontwikkeling
Jongeren hebben een grote behoefte om  zichzelf te ontwikkelen. 
Daarbij zijn korte cursussen, workshops, coaching belangrijk. 
Wij vinden dat hier in Etten-Leur meer (betaalbare) mogelijkheden 
voor geboden moeten worden. 

Communicatie met jongeren
Blijf met ons in gesprek op een manier die bij ons past. Geen saaie 
lange vergaderingen maar snelle (digitale) standpunten. Heeft u 
voornemens: u vraagt wij antwoorden op manieren die bij ons passen.

https://www.youtube.com/watch?v=eodJ6xyixxE


ONZE
THEMA’S

- CREATIVE FACTORY & EDUCATIE
- URBAN SPORTPARK
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Wij kiezen voor het uitwerken van de voor ons meest 
belangrijke thema’s in de vorm van 2 concepten



CREATIVE
FACTORY
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Where ideas meet. De Creative Factory is een inspirerende 
en creatieve community waar jongeren en jonge ondernemers 
kunnen samenwerken op een fysieke plek. Met de 
mogelijkheid van ondersteuning van een community 
manager.
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Work
Het is een broedplaats van en voor inspirerende, creatieve 
en betrokken jonge ondernemers. Een plek waar je de ruimte 
krijgt en gestimuleerd wordt je te ontwikkelen.

Think
Het is een uitvalsbasis voor ontwerpers, muziekproducenten, 
modefotografen, architecten en anderen. Een plek die verbindt en waar 
iedereen met passie aan zijn of haar onderneming kan bouwen. Een 
plek waar je geholpen wordt met ondernemen op vele verschillende 
manieren.

Meet
Het is een professionele leer- en werkomgeving. Waar het verbinden 
van kleine creatieve bedrijven, start-ups en talentvolle creatieve 
ondernemers centraal staat. 

Create & Learn
Het is een community die samen nieuwe ideeën ontwikkelt vanuit 
passie en skill. Alles om zo de beste versie van zichzelf te worden.
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Community
Een werkruimte delen met collega’s of gelijkgestemden creëert een 
gevoel van gemeenschap. En mensen zijn sociale wezens! Alleen 
thuiswerken kan op de korte termijn handig zijn, maar op den duur 
verandert zelfs de meest introverte persoon in een eenzame 
bergbeklimmer.

Transparante scherpe prijs
Jongeren willen graag duidelijkheid daarom hebben de spaces een 
all-in huurprijs per netto m2 of per werkplek per maand. Voor onderne-
mers gericht op sport & lifestyle is er een vaste all-in huurprijs voor het 
huren van een zaal/ruimte. Altijd incl. servicekosten, internet 
en vergaderruimte. Zonder verrassingen of servicekosten 
verrekeningen achteraf.

Wat heeft de Creative Factory te bieden?
- Werkplekken en co-working spaces
- Vergaderruimtes
- Ruimtes voor evenementen
- Ruimtes voor jonge sport & lifestyle 
   ondernemers

Co-Workingspace
De co-working space is inspirerend en 
prikkelend. Je kunt er creëren, leren en 
ontmoeten. Je bouwt er netwerken voor je 
onderneming, terwijl je onderneemt. Ook biedt 
het een professionele ruimte waar je graag 
mensen en partijen uitnodigt om te praten of 
mee aan de slag te gaan. Je toont dedication en 
laat zien dat je gaat voor wat je wilt. Zo is het 
een marketingtool en nog zoveel meer. 

Focus
Co-working spaces zorgen voor een meer 
gefocuste omgeving met een geweldige balans 
tussen eigen werkruimtes, sociale interactie en 
een inspirerend design.

Flexibele contracten
Iedere ondernemer wil oplossingen die met de 
onderneming meegroeien. Zo kunnen de spaces gehuurd 
worden met contracten vanaf 3 maanden, maandelijks 
opzegbaar of juist uit te breiden als het bedrijf groeit.
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1. Leg contact met andere commerciële of maatschappelijke bedrijven 
binnen dezelfde sector of andere kennisintensieve sectoren.

2. Als huurder of partner van Creative Factory heb je eenvoudig 
toegang tot meerdere netwerkorganisaties.

3. Creative Factory biedt een platform om je organisatie, core business 
en innovaties aan anderen binnen het netwerk te laten zien. 

4. Maak verbinding en krijg toegang tot vele samenwerkingsmogelijk-
heden bij de Creative Factory.

5. Je hebt toegang tot een actieve community. De Creative Factory 
organiseert verschillende evenementen, van community meetings tot 
zakelijke evenementen met ondernemers, specialisten, 
wetenschappers en andere interessante sprekers.

6. Creative Factory organiseert evenementen om locatie- en 
kennisuitwisseling te stimuleren.

7. De Creative Factory kan helpen met de inrichting van je lab. We 
creëren ruimtes op maat en vinden partners om te helpen met het 
samenstellen van de perfecte ruimte.

8. Op zoek naar extra financiering voor een organisatie? Creative 
Factory geeft huurders toegang tot een breed netwerk van 
investeerders.

9. Als huurder van de Creative Factory kan er gebruik gemaakt worden 
van alle vergaderfaciliteiten. Het boeken van een vergaderruimte kan 
heel eenvoudig via een online boekingssoftware.
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De Creative Factory is de plek waar jongeren hun talenten 
kunnen ontwikkelen en in staat worden gesteld te creëren. 
Het is de plek voor cursussen, meetings, trainingen 
en mentorships. Alles om jonge ondernemers te helpen 
de beste versie van zichzelf te worden.

Een nieuwe werkwijze
We kiezen voor een sterke bottom-up benadering. Door de 
behoeften van de jongeren te kennen, kunnen we zorgen voor 
een aanbod dat hierop aansluit – iets wat niet altijd goed gaat. 
Zo creëren we kansen en perspectieven voor jonge 
creatievelingen en ondernemers.
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Voorbeelden van cursussen en trainingen:
We bieden een divers aanbod aan cursussen en trainingen om de visie 
te verwezenlijken. Denk aan cursussen en trainingen binnen thema’s 
als:

- Marketing
- Ondernemerschap
- Financiën en boekhouding
- KvK-registratie
- Persoonlijke ontwikkeling
- 12-stappenstrategie
- Communicatie
- TED Talks
- Enz.

Coaching & Mentorship
Een goed idee hebben is het begin van elke onderneming en 
gelukkig barsten de jongeren in Etten-Leur van de goede ideeën. 
Maar dan moeten de ideeën nog uitgewerkt worden. Er moet een 
bedrijfsplan komen, een marketingplan, een website, de boekhouding, 
een KvK-registratie, een zakelijke bankrekening; en dan begint 
het ondernemen eigenlijk pas. 

Veel dingen om te doen en vragen om te beantwoorden. Zeker voor 
jongeren die weinig ervaring hebben en druk zijn met waar ze goed in 
zijn en wat ze vooral leuk vinden: creëren, bedenken en ontwikkelen. 

In de Creative Factory worden zij geholpen met al deze zaken. Ze 
krijgen coaching voor hele concrete vraagstukken, maar worden ook 
geholpen met evt. onzekerheden, twijfels en andere dingen die 
belangrijk zijn voor (gelukkig) ondernemen. 

Mentorship
Iedereen kan een persoonlijke mentor gebruiken. Of dit nou is voor 
nieuwe inzichten, het kunnen praten met iemand die je begrijpt of juist 
concrete vragen. Een mentor is iemand met ervaring die op structurele 
basis iets waardevols meegeeft aan iemand met minder ervaring. 

Een mentor deelt waardevolle levenslessen, biedt een luisterend oor of 
heeft kennis in een bepaald vakgebied. We kennen verschillende 
thema’s binnen de lijn coaching en mentorship:

- Personality
- Mentoring
- Financial
- Business
- Health
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URBAN
SPORTPARK
In iedere Gemeente zijn er tegenwoordig voetbalveldjes 
en sportpleintjes te vinden. De pleintjes en veldjes verbinden 
culturen, leeftijden en achtergronden met zweet, interactie 
en inspiratie. Het Urban Sportpark bouwt hierop verder. 
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Het is een nieuwe visie op deze sportpleinen en -velden waarvan wij 
geloven dat die meer duurzaam is, meer diversiteit aan jongeren trekt 
en meer dynamiek teweegbrengt. Het Urban Sportpark creëert kansen, 
communities en een podium: letterlijk en figuurlijk. Daarnaast zien we 
verschillende disciplines die gigantisch in populariteit toenemen de 
laatste jaren zoals: 

- Freestyle voetbal
- Freerunning
- Calisthenics
- Survival
- Skaten
- BMX
- 3x3 basketbal

Create Communities
Het unieke van urban sports is het raakvlak met zoveel verschillende 
maatschappelijke domeinen. Denk aan gezondheid, welzijn, duurzaam-
heid, natuur en ondernemen in lifestyle. Urban sports triggeren passies 
en actie; inspireren anderen om zich te aan te sluiten. Er is een cultuur 
van ‘learning by doing’ en de kruisbestuiving van verschillende talenten 
en interesses zorgt voor gezonde communities. 
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Urban Sport biedt Kansen
Urban sports dragen bij aan het behalen van doelstellingen op 
het gebied van bewegen, gezonde leefstijl en sportparticipatie. 
Deze voordelen zijn in verschillende domeinen te zien:

Domein Sport en Cultuur: het nieuwe activiteitenaanbod stimuleert een 
gezonde, actieve leefstijl en laat mensen meedoen in de maatschappij. 
Deze sporttrend biedt ook een uitgelezen kans om een doelgroep te 
bereiken die niet altijd even makkelijk te bereiken is voor Gemeenten.

Domein Sociaal en Maatschappelijk: de urban scene bereikt nieuwe 
doelgroepen en vormt een community die werkt aan weerbaarheid 
en initiatief. Ze draagt bij aan kwaliteiten als zelfredzaamheid, 
ondernemerschap en talentontwikkeling.

Domein Ruimte: locaties voor urban sports zijn goedkoper dan officiële 
sportaccommodaties. Helemaal als locaties al vanaf het ontwerpproces 
bij gebiedsontwikkeling beweegvriendelijk worden ingericht. De stad 
als podium en/of playground voegt directe waarde toe aan de openbare 
ruimte. Bovendien kunnen urban sports een plek vinden in leegstaande 
gebouwen.

Domein Economie: urban culture is een creatieve en artistieke lifestyle 
die gebaseerd is op ‘learning by doing’, ondernemerschap en 
innovatie. De urban scene voegt nieuwe activiteiten toe aan 
het stadsleven, bindt jongeren aan de stad en door het hippe 
imago creëert het ook economische meerwaarde bij 
gebiedsontwikkeling.
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Laagdrempelig en toegankelijk
Buiten sporten is geschikt voor iedereen. Het Urban Sportpark is zo 
ingericht dat er op ieder niveau kan worden getraind. Trainen doe je 
met behulp van je eigen lichaamsgewicht en op laagdrempelige 
toestellen. 

Het park is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. Deze doelgroep wordt 
uitgedaagd door de mooie vormgeving van het park en kan gebruik 
maken van duikelrekken, optrekstangen en andere uitdagende 
attributen.

De gekozen urban sports zijn ideaal voor jongeren (12 t/m 18 jaar) 
omdat trainen met eigen lichaamsgewicht goed is voor de ontwikkeling 
van botten, spieren en pezen. Ook worden zij uitgenodigd om deel te 
nemen aan street workouts van de oudere doelgroepen. In deze 
leeftijdsgroep wordt de grens gezocht en leert men omgaan met 
andere leeftijdsgenoten in een gezonde en sportieve omgeving.

Het urban sportpark leent zich ook perfect voor volwassenen (18 t/m 
50 jaar). Calisthenics, freerunning, pannavoetbal, dansen en andere 
straatsporten zijn momenteel ook enorm populair onder volwassenen – 
de jongeren van vroeger. Het urban sportpark biedt de ultieme outdoor 
sportbeleving voor deze groep. Men kan alle workouts doen op 
verschillende niveaus, van beginner tot gevorderd. 

Buiten sporten is zeer laagdrempelig en nodigt ook de ouderen (vanaf 
50 jaar) uit tot de meest eenvoudigste lichaamsbewegingen zoals: rek- 
en strek oefeningen en lichte trek en duw bewegingen om de spieren 
en pezen flexibel te houden. Trainingsprogramma’s voor ouderen zijn 
leuk, uitdagend en zijn er op diverse niveaus.
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NEXT
STEPS
Om een vervolg te geven aan de bevindingen en concepten uit de 
onderzoeksfase verwijzen we naar het raadsprogramma.

[Raadsprogramma Gemeenteraad Etten-Leur 2022-2026]
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Om een echt vervolg en concrete uitvoering te geven aan onze 
conclusies en gepresenteerde concepten zijn volgens ons NEXT STEPS 
nodig.Jongeren hebben behoefte aan duidelijkheid en horen graag van 
het gemeentebestuur en de politiek hoe hun output nu verder wordt 
opgepakt. 

De ideeën in deze Glossy sluiten prima aan bij de inbreng die 
jongeren eerder hebben geleverd bij het opstellen van 
het raadsprogramma 2022-2025 waarin alvast (deels) een vertaling 
heeft plaatsgevonden. De basis is gelegd, maar dat is niet concreet 
genoeg. Samen met het gemeentebestuur willen we daarom 
de volgende “Next Steps” maken en toelichten. 

Jong zijn in Etten-Leur betekent voor ons het volgende
Het belang van het blijven binden en boeien van jongeren is groot.
Jongeren willen gehoord worden en weten dat er echt naar hen 
geluisterd wordt. De jeugd heeft de toekomst en moet invloed hebben 
op die toekomst. Dit doen we door met hen te brainstormen, dieper 
de inhoud in te gaan en hen mee te laten denken over bestaande en 
compleet nieuwe oplossingen. Gesterkt door andere partners zoals 
ondernemers en verenigingen die aangeven dat ook zij aandacht 
van de jeugd van groot belang vinden. 

Samen met sport- en wijkverenigingen en commerciële partners willen 
we daarom kijken naar de mogelijkheden om jongeren te binden aan 
Etten-Leur. Mooie nieuwe evenementen in Etten-Leur laten organiseren. 
Met elkaar willen we in gesprek over de vraag “hoe maken en houden 
we de jeugd enthousiast voor Etten-Leur?”. Wat is de behoefte en wat 
kunnen we zelf organiseren?
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Als het gemeentebestuur ons om een mening vraagt over 
onderwerpen die juist ook wij van belang vinden? Dan geven wij 
die graag op een snelle (digitale) eigentijdse manier, zonder formele 
overlegstructuren als een jongerenraad. Iedere mening van een jongere 
telt wat ons betreft, niet alleen de mening van een kleine groep 
vertegenwoordigers die het lastig vinden meningen van anderen 
te verzamelen en te presenteren. Zoek ons op, vraag onze mening en 
wij leggen u uit hoe wij dingen zien of tegen onderwerpen aankijken. 

Kortom: op onze jonge eigentijdse frisse manier van communiceren: via 
Instagram, twitter, tiktok, snapchat of op welke andere manier dan ook 
en op een moment dat het ons uitkomt (ochtend, middag, avond). Maar 
ook fysiek in het Jongerencentrum of in het Raadhuis.

Wij praten graag mee over toekomstige woonvoorzieningen in 
Etten-Leur. Wij vinden Rock top en blijven aandringen op meer goede 
en betaalbare huisvesting zoals Rock. Daarnaast is het volgens ons 
nodig om:

- Jongeren een eigen (vernieuwde) ontmoetingsplek te bieden. Een plek 
waar meer kan dan wat nu al mogelijk is. Een kansencentrum juist ook 
voor talenten.

- Wij willen samen met u stappen nemen om te komen tot het realiseren 
van een Creative Factory en Urban Sport Park. Daarnaast vragen wij 
u het VNG Manifest met aandacht voor jongeren en hun mening, een 
blijvende status te geven in toekomstige raadsprogramma’s.
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https://www.etten-leur.nl/
https://www.wucares.com
https://cuzzofilms.com/
https://www.facebook.com/jongerenwerkettenleur/
https://vng.nl/artikelen/het-mijnstemtelt-project
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