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Onderzoek Jan van Besouw!

Jan uan eesouw

Gemaakt door de Jeugd gemeente raad Goirle.
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Inleiding.
Het Jan van Besouw te Goirle heeft de Jeugd Gemeente Raad Goirle gevraagd een onderzoek te doen
over de eigen exploitatie van het Jan van Besouw. Hierbij hebben zij concreet de vraag gesteld:

Wat kom jij of komen je vrienden en familie over 10 jaar doen in het Cultureel Centrum Jan van
Besouw?
Het afgelopen jaar is dan ook onderzoek gedaan naar deze vraag. De wijze waarop wij het onderzoek
aan zijn gegaan ligt in de lijn van de Raad van kinderen van Prinses Laurentien. In deze methodiek
worden kinderen gevraagd hun mening te geven op verschillende niveaus. Door een gesprek met een
organisatie, het binnen de raad hebben over uitgangspunten en ideeën, kunnen aanbevelingen
worden gedaan op het vraagstuk. Deze zelfde werkwijze hebben wij bij de Jeugd gemeente Raad ook
gehanteerd om tot een goede aanbeveling te komen naar het Jan van Besouw.
In dit verslag ziet u de aanbevelingen vanuit de Jeugd gemeente Raad . ·
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Aanbevelingen:
Als we kijken naar de aanbevelingen van de kinderen kunnen wij deze rangschikken in 5 verschillende
thema ' s. Omdat het Jan van Besouw een groot gebouw bemenst en er andere partners zijn die ook
van het pand gebruik maken hebben de kinde ren gekeken naar het geheel. Daaruit kunnen w ij
concluderen dat er vo lgens de kinderen op versch illende terre inen beter ingezet kan worden. Naast
de activiteiten die al gedaan worden en nog op de plank liggen. Wij hebben als begeleiders van de
jeugd gemeente raad de aanbevelingen.

Thema 1: Horeca .
Het thema Horeca had vanuit veel verschillende hoeken de aandacht van de kinderen . Er wordt wel
al gebruik gemaakt van de Horeca voorziening in het Jan van Besouw. Dit wel voornamelijk aan de
hand van een voorstelling of een evenement. De kinderen merken daarbij op dat deze ruimte en
voornamelijk de Horeca effectiever en beter ingezet kan worden . Naast datgeen dat al georganiseerd
word raden de kinderen het Jan van Besouw aan om :
1.

Het restaurant uit te breiden, niet alleen voor lunch maar ook voor diner. Een echt restaurant
zou niet misplaatst zijn op deze locatie.
2. Vanuit de keuken zou er een maaltijdservice/bezorgservice opgezet kunnen worden voor
ouderen . Dit brengt niet meer mensen naar het Jan van Besouw, maar verankerd het Jan van
Besouw meer in de maatschappij .
3. Een speciale High Tea, met een t heater voorstelling. (weer net anders dan bij andere zaken in
Goirle).

Thema 2: Maatschappe lij k.
Het Jan van Besouw is een un iek pand op een unieke locatie. Juist deze locatie is geschikt voor vele
maatschappelijke doeleinden. Zo worden er al vele zaken bij het Jan van Besouw georganiseerd als
het gaat om netwerkbijeenkomsten. Maar de kinderen zouden deze maatschappelijke positie meer
benutten . Zij bevelen dan ook aan om:
1. Een ontmoet ingsplek t e organiseren waa r Jong en Oud elkaar kunnen treffen .
2. Niet alleen inzetten op Jeu de Boulles, maar denk Oök aan Game ruimtes, Kookworkshops en
bijvoorbeeld ruimtes om te chillen (voor of na les bij Fact orium) .
3. Een exposit ie ruimte of soort Museum over Go irle inrichten op de begane grond, die iedere
paar maanden wisselt. (niet zoals nu op de bovenst e verdieping1 daar komen t e weinig
mensen) .

Thema 3: Evenementen.
De evenementen die worden georganiseerd vanuit het Jan van Besouw zijn goed. Echter zou er meer
openhe id gecreëerd kunnen worden voor evenementen . Hiermee bedoelen de kinderen dat het
meer naar buiten gericht mag zij n. Vaak heeft het Jan van Besouw nog een gesloten gezicht, zodra je
binnen bent is dat weg. De aanbeveling die de kinderen doen zijn:
1. Meer openheid creëren. (begin al bu iten met je evenement)
2. De fraterstuin kan meer gebru ikt worden voor evenementen op kleine schaal. Bijvoorbeeld
door lx per maand een open pod ium te organ iseren in samenwerking met partners.
3. Geef rondleidingen door het gebouw met als afsluiting gebak en koffie .
4. Organiseer meer avonden voor ouderen en jongeren. Spellen avonden, bingo enz.
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Thema 4: PR.
De PR machine van het Jan van Besouw werkt goed . Vooral als wij kijken naar de boorstellingen die
er worden gegeven. Maar op het gebeid van andere communicatie kan het beter. Vooral als we
kijken naar eventuele verhuur van ruimtes voor verjaardagen enz. Hierin zou meer PR een goede stap
kunnen zijn, maar ook voor andere evenementen vanuit het Factorium of vanuit de bibliotheek
zouden beter naar voren moeten komen. De kinderen bevelen aan om :
1. Meer reclame op lnstagram, SnapChat en op scholen. Dit zodat jongeren weten dat het een
cultureel centrum is.

Thema 5: Bibliotheek.
Bij het Jan van Besouw hoort natuurlijk de bibliotheek. Wil het Jan van Besouw meer jongeren
trekken naar de locatie, zal een betere "zichtbare" samenwerking met de bibliotheek aan te bevelen
zijn . Aangezien zij in 1 pand zitten hebben de kinderen ook een aantal aanbevelingen aan de
Bibliotheek.
Kinderen adviseren om samen (bibliotheek en Jan van Besouw) een gameroom te
organiseren.
2. Samen met de scholen kijken of een betere studieruimte te realiseren is.
1.
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