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Noden- en behoeften studie JH Tiener  
De resultaten uit ons traject in een notendop 

Dit document is een samenvatting van de belangrijkste resultaten van het begeleidingstraject dat Formaat in 
opdracht van stad Herentals uitvoerde. De opdracht draait rond vier grote kernvragen. Op basis van een 
uitgebreid onderzoekstraject, samen met de jongeren van JH Tiener, komen we tot deze kernachtige 
conclusies. Het verdient absolute aanbeveling om dit document te lezen in combinatie met het uitgebreide 
onderzoeksrapport.  

De werking: Wat voor werking wil Den Tiener zijn? Binnen 5 jaar, … en binnen 10 jaar?  

JH Tiener is een werking die, zoals haast alle jeugdhuiswerkingen, een regelmatig verloop van jonge 
bestuursleden kent. Jeugdhuizen werken klassiek in cycli van bestuurders die het mandaat aan elkaar 
doorgeven. Op die manier veranderen jeugdhuizen mee met de jeugd, en blijft de werking fris.  

Met het aanwerven van een beroepskracht (dankzij de steun van stad Herentals) wordt er gekozen voor het 
vergroten van de continuïteit van de werking. De Tiener wil een plek zijn voor alle jongeren in Herentals en 
dus een breed aanbod voorzien naast de klassieke instuif en ontmoetingsmethodiek; het gaat o.a. om 
workshops rond diverse thema’s, quizzen, filmavonden, aanbieden van studieplek tijdens examens, 
concerten en feesten, … De Tiener wil ook werken rond vertrouwen en gesprekken met jongeren zodat 
iedereen zich thuis voelt in het jeugdhuis. Daarbij zien ze kansen in samenwerkingen met JAC en het 
nieuwe OverKop huis in Herentals.  

Kortom: de jongeren van Den Tiener willen zich focussen op het uitbouwen van een inhoudelijke 
jeugdwerking, met een eigen smoel en programma, en willen niet louter een plek zijn waar je aan 
democratische prijzen een pint kan komen drinken of een fuif organiseren.  

Primaire behoeftes: Wat zijn de gebouwbehoeftes van de werking? Hoe hier aan tegemoet komen? 

Op korte termijn gaat het om praktische oplossingen (een goed aflopende vloer, meer daglicht, meer 
opslagruimte voor materialen), enkele noodzakelijke fixes (propere toiletten met wat meer privacy, veilige 
branddetectie en een betere manier van leveren voor de brouwer) en om ingrepen die de uitstraling en 
zichtbaarheid van het jeugdhuis vergroten. Voor een uitgebreider overzicht van de meest noodzakelijke 
ingrepen verwijzen we naar de tabel op p. 9-10 van het uitgebreide rapport. 

Op langere termijn wordt JH Tiener een plek met een ontmoetingsruimte die je, via een slim 
opdelingssysteem, modulair kan indelen naargelang de activiteit. De indeling en materialen (podium, tafels, 
stoelen, …) zijn verplaatsbaar en afbreekbaar, en hebben een opslagruimte naast de ontmoetingsruimte. Er 
is een kleine bureauruimte en keukentje voorzien voor de werknemer en een gezellige multiruimte om ook 
gesprekken te voeren. Daarnaast is het jeugdhuis voorzien van praktische ruimtes zoals een inkom, 
vestiaire, voldoende gescheiden toiletten en een koelcel om de frigo’s steeds fris gevuld te hebben en de 
vaten voldoende koud te krijgen. Het overzicht van de ruimtes en hun indeling vind je van pagina 15-17 
van het onderzoeksrapport. 

Locatie: Opnieuw als deel van de nieuwbouw? Of elders de werking onderbrengen? 

De jongeren van Den Tiener vinden het essentieel om in het centrum van Herentals te werken. ’t Hof is 
een prima gegeven, maar het hoeft ook niet noodzakelijk ’t Hof te zijn. Zolang de locatie binnen de oude 
stadsomwalling gelegen is, kan de werking blijven groeien en bloeien. (Er liggen misschien zelfs kansen om 
de werking dichter bij de scholen in Herentals ruimte te bieden?) 

Toch liggen er kansen in een geïntegreerde ruimte: vanuit efficiëntieoogpunt, maar ook vanuit gedeeld 
gebruik kunnen een gezamenlijke inkom, vestiaire, toiletten, stock en koelcel, kosten besparen. De 
investeringen die met deze ruimtes gepaard gaan, zijn zinvol indien ze ook maximaal benut worden.  

Mocht Den Tiener opnieuw geïmplementeerd worden in de site van ’t Hof is het nodig dat de twee aparte 
werkingen en locaties duidelijk zichtbaar zijn voor de bezoekers, passanten en burgers en dat de jongeren 
van het bestuur en de beroepskracht van de werking voldoende eigenaarschap hebben over hun werking en 
de ruimtes die ze benutten. Een slim sleutelplan biedt hier snelle oplossingen.  

Tussentijdse oplossing: wat met Den Tiener tijdens bouwwerken?  

Tussen de sloop van de huidige infrastructuur en de inhuldiging van het nieuwe Hof, zitten enkele jaren. Een 
eeuw in jeugdhuistermen. Het is absoluut aangeraden om nu al een eerste lijst van reële opties samen te 
stellen en samen met het bestuur van JH Tiener nu al en af te toetsen op realiteitszin en gebruiksgemak.  

Daarbij durven de jongeren hun werking ook mobiel te organiseren: een zichtbare uitvalsbasis als 
ontmoetingsruimte is superbelangrijk, maar het neemt niet weg dat den Tiener ook soms op andere plekken 
kan werken, voor een event of een tijdelijk gebruik van ruimte. 
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Eindconclusie 
In dit onderzoekstraject gingen we met de jonge bestuurders van de Tiener op pad om de toekomst te 
verkennen. Doorheen die gezamenlijke tocht mochten we kennis maken met de positieve dynamiek die in 
de groep heerst, en hun wil om echt iets te maken van hun werking.  

Die positieve dynamiek staat in schril contrast met de staat van het gebouw waarin de werking is 
gehuisvest: er zijn veel werkpunten, en ze zijn allemaal prangend. Niet alleen de uitstraling en reputatie van 
de Tiener heeft er onder te leiden. Het gebouw is ook gewoon in slechte staat, moeilijk werkbaar en kan 
allerminst veilig genoemd worden. De problemen die zich in het jeugdhuisdeel van het Hof stellen, 
moeten nu opgelost worden, vooraleer de enthousiaste jongeren afhaken.  

Met het voornemen om deze legislatuur aan de afbraak te beginnen, is het ook meteen duidelijk dat het 
opleveren van een nieuw jeugdhuis nog een hele tijd op zich zal laten wachten. Met de belofte van 
verbetering kan het stadsbestuur het engagement van de jongeren nog een tijdje oprekken: hoe 
bereikbaarder de droom van een goed gebouw komt, hoe groter het enthousiasme om er aan te beginnen. 
Deze redenering werkt ook in de andere richting: hoe verder die droom, hoe lager de motivatie.  

Om die reden willen we duidelijk aanbevelen om op korte termijn een nieuwe (tijdelijke) huisvesting 
voor de werking van de Tiener te voorzien. De enige mogelijkheid om de huidige positieve dynamiek niet 
te smoren, is het tegemoet komen aan de terechte bezorgdheden van het jonge bestuur. Met de huidige 
infrastructuur kan de werking zich gewoonweg niet positief ontwikkelen. We durven er zelfs gif op innemen: 
als de werking nog langer dan een jaar in dit gebouw verder moet, zal er van de Tiener geen sprake 
meer zijn.  

Op de lange termijn is een inkanteling van het jeugdhuis in het nieuwe Hof een goed idee: zowel qua 
praktisch beheer, efficiëntie en kostenbesparing spreekt alles in dit voordeel. Maar in tussentijd zullen er 
ook oplossingen gezocht moeten worden, want tussen de afbraak en oplevering van een nieuw gebouw 
verloopt er heel wat tijd. Tijd waarin de werking ook infrastructuur nodig heeft om verder te lopen. Gezien 
deze zoektocht zich mettertijd zal aandienen, èn de wetenschap dat het engagement van de huidige ploeg 
hoe dan ook eindig is, stellen we voor om per direct te kijken naar een nieuwe tijdelijke huisvesting. Zo 
niet heeft Herentals binnenkort een modern nieuw jeugdhuis, zonder jongeren die er een werking 
organiseren.   

 
 


