
 
Oosterhout

voorgerechten
Het ideeënrestaurant was te gast in diverse klassen van het Oosterhoutse voortgezet onderwijs. 3e, 4e 
en 5e jaars vmbo/havo/vwo. Hier werden verhalen opgehaald waar vervolgens conclusies aan te 
verbinden waren. Het inventariseren van het huidige Oosterhoutse culturele klimaat met jongeren, 
bracht de volgende conclusies:

      
      #0. Jongeren hebben nauwelijks kennis van hun politieke omgeving en de werking van het   
       orgaan ‘Gemeente’. Ze weten niet wat de gemeente voor hen betekent, wat het lastig    
              maaktom ze mee te nemen in het thema. 

      # 1. Voor jongeren is de term cultuur onduidelijk. Ze vinden het lastig in te schatten wat     
       daaronder valt en krijgen er moeilijk grip op.

      #2. Verderop in het gesprek bleek dat zij tradities, volksfeesten en historische gebouwen wel  
        degelijk vonden horen bij cultuur, terwijl de gemeente onder de denitie cultuur, géén   
       erfgoed heeft staan. 

            #3.  Meer dan de helft kwam na deze inventarisatie zelf met de opmerking: ‘wat hebben we   
       eigenlijk veel in Oosterhout’.
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          DOEL: inzicht krijgen in de culturele activiteiten en deelname hieraan door 
jongeren. WAT vinden zij cultuur, wat vinden ze VAN cultuur en wat hebben ze NODIG om zelf cultuur 
te maken? In welke onderdelen vinden ze dat ze iets kunnen/moeten betekenen en welke facetten 
moeten beslist op het bordje van de politiek/gemeente liggen?

Pop up, een woord wat in de huidige tijd staat voor tijdelijkheid; een fenomeen dat er even is en daarna 
weer verdwijnt. Met een snelheid waarin geen tijd is voor verveling. Van pop-up 
adadvertising tot pop up shops en restaurants. Kort, krachtig en vaak met een statement of staat van 
experiment. Het brengt leven in de brouwerij en is een onderdeel van de huidige zapcultuur.

Het ideeënrestaurant is een concept. Het reist rond door de stad en laat op verschillende plaatsen het 
restaurant oppoppen. De setting: een gedekte tafel. Echter, er worden geen 
gerechten geserveerd maar vragen. Met de antwoorden op deze vragen wordt het culturele menu van 
Oosterhoutse jongeren in beeld gebracht. Wat kiezen zij van de Oosterhoutse menukaart?
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                      Volgende stap: inzoomen op dit culturele menu van de     
                   stad. Welke van de activiteiten of bezienswaardigheden zijn voor  
                 de jongeren interessant?

                #4. Er is heel weinig te doen voor de doelgroep van 12-16 jaar. Voor    
                deze doelgroep is het Oosterhoutse menu erg beperkt.
           
                                #5. De activiteiten die ze wél kozen voor hun menu, kunnen vergelek  
                en worden met de keuze voor hun etenswaar; fastfood. Grote, massale  
                activiteiten met algemene kenmerken uit de pop-cultuur. Makkelijk,   
                onopvallend en snel verteerbaar.

            
            De vraag: als jij kok mag zijn in je eigen restaurant, wat zou je koken?

                        #6. Ze missen een bioscoop en meer kroegen. De chef-koks die iets langer    
            over hun gerecht nadachten kwamen met ‘een plek waar jongeren mogen    
            zijn’, ‘meer vertrouwen’ en ‘meer verbondenheid’.

SPECIAL

Op de vraag wat ze denken zelf te kunnen bijdragen aan het ontplooien van nieuwe initiatieven 
voor hun doelgroep, kwam er niks.. Waarop wij, als ideeënrestaurant kunnen concluderen:

     
     #7. Dat ze ondersteuning nodig hebben bij het organiseren van activiteiten.

          #8. Dat hun initiatieven zich op andere gebieden begeven en nog niet zo gericht zijn op  
     grotere bijeenkomsten. Iets kleins voor vrienden of een spontaan initiatief gebeurd,    
     maar zodra er meer bij komt kijken, haken ze af. Ze zijn veel meer bezig met hun eigen   
     sociale positie ten opzichte van andere. 

          #9. De doelgroep is een ‘volg-doelgroep’. Ze gaan mee als de rest ook gaat. Wat de     
     massa doet is ‘goed’. Ze kijken de kat uit de boom, maar staan niet graag zelf op de      
     voorgrond (uitzonderingen daar gelaten). Ze willen best mee helpen, maar dan moet   
     iemand anders koken.

     #10. Hun opmerkingen over de gevestigde instellingen gaven aan dat er een kloof zit   
     tussen de doelgroep en de instellingen. Ze kennen de namen, maar weten niet wat ze   
     doen en weten al helemaal niet wat ze voor hen kunnen betekenen.
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