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Verslag	  van	  het	  Project	  	  
ZOOM:	  Verhalen	  uit	  de	  Tarwewijk.	  
	  
In	  2015	  hebben	  wij	  met	  een	  groep	  jongeren	  uit	  de	  Tarwewijk	  het	  project	  ZOOM:	  Verhalen	  uit	  de	  
Tarwewijk	  gerealiseerd.	  	  Aanleiding	  voor	  ZOOM	  vormde	  een	  videoportret	  dat	  jongeren	  in	  2014	  
onder	  begeleiding	  van	  filmmaker	  Amin	  Daci	  van	  hun	  wijk	  (de	  Tarwewijk)	  hebben	  gemaakt.	  Dat	  
concept	  is	  uitgewerkt	  tot	  een	  educatief	  en	  sociaal-‐maatschappelijk	  project,	  waarbij	  deelnemers	  op	  
diverse	  niveaus	  bij	  het	  technische	  proces	  van	  het	  film-‐maken	  betrokken	  worden,	  terwijl	  zij	  zichzelf	  
en	  hun	  leefomgeving	  in	  een	  reeks	  korte	  videofilms	  voorstellen.	  	  
Voor	  ZOOM	  hebben	  wij	  enerzijds	  gewerkt	  met	  jongeren	  die	  niet	  aangesloten	  zijn	  bij	  een	  
organisatie	  en	  met	  wie	  wij	  op	  straat	  /	  bij	  pleinen	  in	  contact	  zijn	  gekomen	  en	  anderzijds	  met	  
jongeren	  die	  aangesloten	  zijn	  bij	  organisaties	  (The	  Mall,	  Jong	  Burger	  Blauw).	  In	  totaal	  hebben	  er	  40	  
jongeren	  in	  de	  leeftijd	  van	  13	  t/m	  23	  jaar	  mee	  gewerkt	  aan	  het	  project.	  Het	  resulteerde	  in	  acht	  
korte	  documentaires,	  een	  Youtube	  kanaal	  en	  een	  veelvuldig	  bezochte	  Facebookpagina	  met	  600+	  
vrienden.	  Het	  project	  was	  goed	  zichtbaar	  in	  de	  wijk	  en	  ontving	  voortdurend	  positieve	  respons.	  
Vanwege	  een	  tekort	  aan	  financiële	  middelen	  (ca.	  euro	  10.000	  ten	  opzichte	  van	  de	  oorspronkelijke	  
begroting)	  hebben	  wij	  het	  project	  (voorlopig)	  wat	  kleinschaliger	  gehouden.	  In	  plaats	  van	  60	  
jongeren	  hebben	  wij	  dus	  met	  40	  jongeren	  gewerkt	  en	  wij	  hebben	  besloten	  één	  grote	  afsluitende	  
presentatie	  inclusief	  talkshow	  in	  de	  Tarwewijk	  te	  organiseren	  in	  plaats	  van	  zes	  kleinere	  talkshows	  
en	  één	  presentatie	  in	  het	  centrum	  van	  Rotterdam.	  
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Het	  in	  contact	  komen	  met	  de	  doelgroep	  	  
	  
Op	  verschillende	  wijze	  hebben	  wij	  bekendheid	  gegeven	  aan	  het	  project:	  
Zoals	  gepland	  hebben	  wij	  voorafgaand	  aan	  de	  eerste	  projectmaand	  een	  facebook	  pagina	  opgezet	  
met	  sprekende	  foto’s	  en	  pakkende	  teksten.	  Vervolgens	  zijn	  wij	  op	  straat	  /	  bij	  pleinen	  in	  gesprek	  
gegaan	  met	  jongeren,	  hebben	  hun	  over	  ZOOM	  verteld	  en	  de	  facebook-‐pagina	  laten	  zijn.	  Ook	  
hebben	  wij	  flyers	  aan	  ze	  uitgedeeld.	  Op	  scholen,	  buurthuizen,	  sportverenigingen	  hebben	  wij	  
posters	  opgehangen	  en	  flyers	  achtergelaten.	  Verder	  hebben	  wij	  lokaal	  actieve	  partijen	  
ingeschakeld	  zodat	  zij	  via	  hun	  programma’s	  jongeren	  over	  ZOOM	  gingen	  informeren.	  	  Deze	  
organisaties	  hebben	  tevens	  via	  social	  media	  en	  hun	  websites	  bekendheid	  gegeven	  aan	  ZOOM.	  Een	  
greep	  uit	  deze	  organisaties:	  	  
Millinxparkhuis	  (Dock),	  Hart	  voor	  Carnisse,	  Dock	  Charlois,	  Pit010,	  project	  014,	  Young	  Up,	  Raaf,	  
Vakmanstad,	  Jinc,	  Jongerenloket	  Gemeente,	  Jongerenwerk	  Zuid,	  NPRZ,	  de	  cultuurscout,	  Buurt	  
Bestuurt,	  OvdB	  bewonersorganisatie,	  TOS,	  JOZ	  en	  een	  aantal	  kerkelijke	  organisaties	  zoals	  Het	  
Anker,	  House	  of	  Hope	  en	  The	  Mall.	  	  
De	  cultuurscout	  en	  de	  gebiedsnetwerker	  werden	  uiteraard	  ook	  zoveel	  mogelijk	  betrokken	  bij	  het	  
proces	  van	  werving,	  netwerk	  opbouw	  en	  bekendmaking.	  
	  
	  
	  
Tijdspad	  
	  
	  
Januari,	  februari,	  maart	  en	  medio	  april	  2015	  

• Verdere	  uitwerking	  van	  idee	  en	  uitvoering.	  
• Versteviging	  van	  de	  band	  met	  jongerenorganisaties	  in	  de	  wijk	  en	  andere	  voor	  het	  project	  

interessante	  partijen.	  	  
• Jongeren	  werven	  en	  selecteren.	  
• Bekendheid	  geven	  aan	  het	  project.	  
• Fondsenwerving,	  crowdfunding	  en	  sponsorwerving.	  

	  
Medio	  april	  tot	  medio	  mei	  

• Poging	  om	  met	  10	  jongeren	  van	  straat	  te	  werken	  
• Uitvoering	  project	  met	  een	  groep	  van	  10	  jongeren	  aangesloten	  bij	  The	  Mall	  

	  
Medio	  mei	  tot	  medio	  juni	  

• Uitvoering	  project	  met	  een	  groep	  van	  10	  jongeren	  aangesloten	  bij	  Jong	  Burger	  Blauw	  
	  
Medio	  juni	  tot	  medio	  juli	  en	  vervolg	  november	  

• Uitvoering	  project	  met	  een	  groep	  van	  10	  jongeren	  aangesloten	  bij	  Jong	  Burger	  Blauw	  
	  
Oktober	  

• Plein	  excursies	  
	  
November	  en	  december	  

• Evaluatie,	  verslaglegging	  
	  
Maart	  2016	  

• Slotpresentatie	  
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Realisatie	  van	  het	  project	  ZOOM	  
	  
1:	  De	  deelnemers	  zoomden	  in	  op	  hun	  directe	  leefomgeving	  en	  maakten	  op	  basis	  daarvan	  steeds	  
een	  video-‐bericht	  (een	  korte	  documentaire	  van	  ca.	  5	  minuten).	  Daarmee	  geven	  zij	  een	  dynamische	  
en	  een	  wat	  positievere	  inkijk	  in	  het	  leven	  in	  de	  Tarwewijk.	  Alle	  	  items	  te	  samen	  gaan	  onderling	  een	  
gesprek	  aan.	  Zo	  ontstond	  en	  ontstaat	  een	  uitwisseling	  van	  ideeën	  ten	  overstaan	  van	  een	  
geïnteresseerd	  meekijkend	  publiek,	  met	  name	  op	  Facebook.	  	  
2:	  Al	  doende	  zijn	  de	  deelnemers	  een	  leertraject	  ingegaan	  met	  de	  insteek	  per	  groep	  2	  á	  3	  video-‐
berichten	  te	  realiseren.	  Dit	  hield	  in	  dat	  zowel	  inhoudelijke	  als	  technische	  vaardigheden	  bijgebracht	  
werden	  maar	  ook	  hele	  basic	  zaken	  als	  afspraken	  over	  een	  langere	  periode	  	  maken	  en	  nakomen.	  
Maar	  vooral	  het	  linksom	  of	  rechtsom	  tot	  stand	  brengen	  van	  een	  product	  kreeg	  prioriteit	  in	  de	  
gedachte	  dat	  tastbaar	  materiaal	  voor	  de	  deelnemers	  een	  concreet	  handvat	  vormt	  om	  op	  terug	  te	  
grijpen	  en	  nieuwe	  stappen	  te	  zetten.	  Zo	  lukte	  het	  ons	  om	  de	  educatieve,	  technische	  en	  praktische	  
doelen	  van	  het	  project	  te	  verwezenlijken.	  
	  
	  
Werkwijze	  
	  
Het	  ZOOM	  productieteam	  bestaat	  uit	  mediakunstenaars	  Tessa	  Biemans,	  Kathrin	  Wolkowicz,	  Amin	  
Daci,	  Marco	  Douma	  en	  Gerwin	  Luijendijk.	  Zij	  zijn	  ook	  ervaren	  in	  het	  geven	  van	  cursussen	  en	  
workshops.	  De	  artistieke	  leiding	  lag	  in	  handen	  van	  Henk	  Bakker,	  geluidskunstenaar.	  De	  algemene	  
leiding	  en	  het	  houden	  van	  het	  overzicht	  lag	  bij	  Karin	  Trenkel,	  beeldend	  kunstenaar	  en	  
projectmanager.	  
Het	  productieteam	  is	  een	  ambulant	  team;	  het	  brengt	  alle	  apparatuur	  (camera's,	  microfoons,	  
computers,	  beamers	  e.d.)	  naar	  daar	  waar	  het	  nodig	  is	  of	  waar	  het	  praktisch	  gezien	  het	  beste	  
uitkomt.	  Na	  korte	  theoretische	  sessies	  gevolgd	  door	  discussies	  over	  onderwerpen	  trok	  het	  team	  er	  
met	  de	  deelnemers	  op	  uit	  om	  	  te	  gaan	  filmen.	  Daarna	  	  werd	  het	  gefilmde	  materiaal	  en	  groupe	  
bekeken,	  besproken,	  geëdit	  en	  gepubliceerd.	  Gedurende	  deze	  fase	  werden	  er	  met	  de	  deelnemers	  
ook	  gesprekken	  gevoerd	  over	  de	  beroepspraktijk	  in	  de	  media	  branche	  (een	  openbare	  
informatiebijeenkomst	  met	  als	  onderwerp	  multimedia	  studies	  en	  beroepsmogelijkheden	  hebben	  
wij	  vanwege	  het	  lagere	  budget	  niet	  georganiseerd).	  	  
Het	  team	  probeerde	  zoveel	  mogelijk	  publiciteit	  rond	  het	  project	  te	  genereren	  om	  deelnemers	  te	  
werven	  en	  om	  betrokkenheid	  en	  reacties	  vanuit	  de	  wijk	  los	  te	  maken.	  
Op	  uiterst	  flexibele	  en	  inventieve	  wijze	  en	  in	  steeds	  wisselende	  functionele	  rollen	  heeft	  het	  team	  
handen	  en	  voeten	  weten	  te	  geven	  aan	  dit	  project.	  
	  
	  
De	  deelnemers,	  de	  jeugd	  van	  de	  Tarwewijk	  
	  
De	  doelgroep	  van	  13	  t/m	  23	  jaar	  is	  voornamelijk	  druk	  bezig	  met	  zijn	  eigen	  leven	  zo	  blijkt,	  en	  
terecht	  natuurlijk.	  Druk	  met	  school,	  vervolgopleiding,	  werk	  zoeken	  en	  allerlei	  sportactiviteiten	  en	  
sociale	  bezigheden.	  De	  ambitie	  van	  het	  project	  -‐door	  middel	  van	  een	  serie	  opeenvolgende	  
werkafspraken	  het	  hele	  traject	  van	  regie	  -‐	  cameravoering	  -‐	  editen	  -‐	  nabewerking	  doorlopen,	  per	  
groep	  tot	  2	  á	  3	  items	  komen..	  en	  dat	  alles	  binnen	  het	  tijdbestek	  van	  een	  maand-‐	  werd	  als	  
behoorlijk	  ambitieus	  ervaren.	  De	  aandachtspanne	  van	  de	  doorsnee	  deelnemer	  is	  kort,	  	  hun	  agenda	  
vol	  en	  het	  eindresultaat	  laat	  'lang'	  op	  zich	  wachten.	  Wanneer	  de	  inhoud	  dan	  ook	  nog	  eens	  
behoorlijk	  abstract	  blijkt	  te	  zijn	  wordt	  er	  een	  stevig	  beroep	  gedaan	  op	  	  het	  geduld	  en	  het	  
voorstellingsvermogen	  van	  de	  deelnemers.	  Soms	  té	  stevig.	  Door	  flexibel	  te	  zijn	  en	  goed	  te	  
luisteren	  ontstonden	  dan	  nieuwe	  plannen	  en	  oplossingen	  waarmee	  we	  verder	  konden	  zonder	  
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onze	  doelstellingen	  uit	  het	  oog	  te	  verliezen.	  	  
Zoals	  boven	  genoemd	  hadden	  wij	  met	  twee	  verschillende	  soorten	  jongeren	  te	  maken:	  op	  straat	  en	  
aangesloten	  bij	  organisaties.	  Het	  samenwerken	  met	  jongeren	  met	  wie	  wij	  op	  straat	  in	  contact	  zijn	  
gekomen	  verliep	  lastiger	  dan	  oorspronkelijk	  verwacht	  en	  leverde	  uiteindelijk	  onvoldoende	  
resultaten	  op.	  Ondanks	  het	  enthousiasme	  van	  deze	  groep	  jongeren	  aan	  het	  begin	  bleek	  het	  
onmogelijk	  te	  zijn	  om	  hun	  echt	  aan	  het	  filmen	  en	  editen	  te	  krijgen	  met	  een	  concreet	  zichtbaar	  
resultaat.	  Hun	  spanningsboog	  is	  hiervoor	  te	  kort.	  
Vandaar	  dat	  wij	  ons	  meer	  gingen	  richten	  op	  jongeren	  die	  reeds	  aangesloten	  zijn	  bij	  een	  
organisatie.	  Hierdoor	  konden	  wij	  drie	  ZOOM-‐groepen	  samenstellen:	  Een	  groep	  bij	  The	  Mall	  -‐een	  
buurthuis	  voor	  de	  jeugd	  van	  Youth	  for	  Christ-‐	  en	  twee	  groepen	  bij	  Jong	  Burger	  Blauw,	  een	  
jongerenproject	  waarin	  TOS,	  JOZ	  en	  de	  Politie	  samenwerken.	  	  
Onze	  samenwerking	  met	  The	  Mall	  en	  Jong	  Burger	  Blauw	  verliep	  prima.	  Wij	  vormden	  binnen	  de	  
kaders	  van	  deze	  organisaties	  en	  hun	  activiteiten	  met	  jongeren,	  een	  goede	  aanvulling.	  	  De	  'ZOOM-‐
jongeren'	  hebben	  door	  het	  werken	  aan	  een	  aantal	  korte	  films	  met	  alle	  facetten	  van	  het	  filmen	  en	  
nabewerken	  hands-‐on	  kennis	  gemaakt,	  	  samengewerkt,	  in	  groepssessies	  ervaringen	  gedeeld	  en	  
lessen	  geleerd	  voor	  volgende	  rondes.	  
	  
	  
	  
Aanvullende	  acties:	  het	  ZOOM-‐team	  de	  pleinen	  op	  -‐	  interviews	  met	  jongeren	  
	  
	  
Het	  ZOOM-‐team	  is	  aan	  het	  eind	  van	  het	  traject	  ook	  twee	  keer	  op	  excursie	  geweest	  en	  heeft	  
manifestaties	  voor	  de	  jeugd	  op	  Zuid	  bezocht:	  New	  Skills	  in	  het	  Zuiderpark	  en	  Plein	  Rules	  op	  het	  
Verschoorplein.	  Beide	  keren	  werkten	  wij	  samen	  met	  TOS	  en	  wij	  maakten	  steeds	  een	  beeldverslag	  
van	  het	  event.	  Wij	  	  beschouwden	  de	  events	  als	  een	  goede	  gelegenheid	  om	  de	  jeugd	  te	  ontmoeten	  
en	  te	  interviewen.	  We	  wilden	  op	  die	  manier	  ook	  een	  kader	  creëren	  voor	  de	  video-‐documentaires	  
die	  we	  met	  de	  ZOOM	  groepen	  maakten.	  
	  
	  
Beeldverslag	  op	  Social	  Media	  
	  
Onze	  Facebookpagina	  'ZOOM	  Tarwewijk'	  hielden	  we	  dagelijks	  bij	  en	  lieten	  met	  het	  plaatsten	  van	  
onze	  video's	  en	  foto's	  steeds	  zien	  waarmee	  we	  bezig	  waren.	  Met	  de	  Facebookpagina	  bereikten	  we	  
het	  snelst	  en	  het	  meest	  publiek.	  We	  hebben	  inmiddels	  bijna	  700	  vrienden	  en	  veel	  positieve	  
reacties.	  
Naast	  de	  Facebookpagina	  hebben	  we	  voor	  de	  video's	  ook	  een	  Youtube	  kanaal	  opgezet.	  
Momenteel	  zijn	  wij	  bezig	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  de	  ZOOM	  rapportages	  	  via	  zoekmachines	  meteen	  
als	  eerste	  te	  zien	  zijn	  zodat	  het	  negatieve	  imago	  van	  de	  Tarwewijk	  op	  internet	  een	  positieve	  
tegenpool	  krijgt.	  
	  
	  
Evaluatie	  -‐	  nabespreking	  van	  het	  project	  door	  het	  ZOOM	  productieteam	  
	  
ZOOM	  ontwikkelde	  zich	  tot	  een	  veelzijdig	  en	  bewogen	  project.	  Ook	  voor	  het	  team	  was	  het	  een	  
intense	  ervaring.	  Buitengewoon	  leerzaam	  door	  de	  omgang	  met	  een	  weerbarstige	  realiteit,	  niet	  
opgeven,	  vasthouden	  aan	  de	  uitgangspunten	  van	  het	  ZOOM	  project	  maar	  wel	  snel	  en	  inventief	  
bijsturen	  bracht	  ons	  tot	  een	  goede	  synergie	  met	  de	  jongeren	  en	  tot	  bijzondere	  resultaten:	  de	  
korte	  video-‐documentaires.	  	  
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De	  begeleiders	  konden	  duidelijk	  vooruitgang	  bij	  de	  jongeren	  zien	  wat	  betreft	  samenwerken.	  Aan	  
het	  begin	  wilden	  de	  deelnemers	  nog	  veel	  meer	  hun	  ‘eigen	  ding’	  maken,	  maar	  vrij	  snel	  beseften	  zij	  
dat	  zij	  alleen	  maar	  met	  elkaar	  tot	  goede	  resultaten	  konden	  komen.	  	  Binnen	  de	  deelnemende	  
jongeren	  is	  de	  beeldvorming	  over	  hun	  wijk	  meer	  genuanceerd	  /	  verbeteerd.	  Zij	  hebben	  aan	  
gegeven	  dat	  zij	  zich	  na	  afloop	  van	  het	  project	  meer	  met	  hun	  wijk	  verbonden	  voelen.	  	  Bij	  sommigen	  
(ca.	  10	  jongeren)	  is	  het	  interesse	  gewekt	  voor	  creatieve	  beroepen	  in	  de	  media	  branche.	  Zij	  denken	  
erover	  na	  of	  zij	  hierin	  verder	  willen	  gaan.	  
Ook	  de	  samenwerking	  met	  TOS,	  JOZ,	  de	  Politie	  en	  The	  Mall	  verliep	  fijn.	  Daarvoor	  dank.	  
	  
	  
Voorlopige	  conclusies	  	  
	  
ZOOM	  is	  een	  mooi	  en	  sympathiek	  project.	  Zeer	  dynamisch	  en	  als	  instrument	  om	  jongeren	  te	  
bereiken	  en	  diverse	  groepen	  bewoners	  te	  verbinden	  waardevol	  voor	  de	  wijk.	  Wat	  ons	  betreft	  
verdient	  ZOOM	  zeker	  een	  vervolg.	  	  Zo	  zou	  het	  werkterrein	  uitgebreid	  kunnen	  worden	  	  (een	  groter	  
deel	  van	  Rotterdam	  Zuid	  bestrijken)	  om	  de	  dynamiek	  en	  het	  bereik	  te	  vergroten,	  meer	  
samenwerkingspartners	  te	  vinden	  en	  de	  samenwerkingsinspanning	  te	  vergroten.	  	  
	  

	  
	  
	  


