
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Evaluatieformulier: Inhoudelijk eindverslag van project Blockjam 2022 
 
Projectnaam   : Blockjam Leidschendam-Voorburg 
Datum    : 17-10-2022 
Naam organisatie  : Stichting Aight 
Naam contactpersoon  : Birgit Westgeest     
Adres, inclusief postcode : Van der Kunstraat 12, 2521 BB Den Haag 
Telefoonnummer  : 070 3852116 
Emailadres   : birgit@aight.nu 
Website   : www.aight.nu / www.blockjamdenhaag.nl  
 
Inleiding 
Wat waren we weer ontzettend blij dat we dit jaar weer een volwaardige Blockjam konden 
organiseren, zonder enige restricties. 
Zaterdag 24 september heeft er in Park Prinsenhof in Leidschendam een succesvol evenement 
plaatsgevonden waar een paar honderd bezoekers over de hele dag op af gekomen zijn en mee 
hebben gedaan aan de verschillende workshops en hebben genoten van de optredens die op het 
Open Podium stonden. 
Samen met het jongerenwerk van S&W en de jongeren uit de wijk hebben we een mooi programma 
kunnen samenstellen op het gebied van cultuur en urbans sports.  
 
Hierbij hebben we de volgende doelen gesteld: 

• het creëren van meer betrokkenheid vanuit de jongeren in de eigen wijk;  
• het opbouwen van een creatieve CV en het ontwikkelen van algemene competenties;  
• betrokken jongeren die andere jongeren op 

hun beurt activeren;  
• verbindingen leggen tussen de verschillende 

verenigingen, organisaties, ondernemers en 
de jongerenraad in de stadsdelen; 

• Bevorderen van de prioriteiten van het 
stadsdeel; 

• werving van unieke jongeren ten behoeve van 
de jongerenraad. 

 
 

Hiernaast een screenshot van de laatste update 
van de Prinsenhof videoclip, de clip is via het 
videokanaal van rapdocent Mekki gelanceerd en 
heeft een jaar na dato 10.000 weergaven!! 
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Verloop Blockjam 
 
Helaas liet mijn gezondheid dit jaar te wensen over, waardoor 
een groot gedeelte van mijn taken overgenomen zijn door 
verschillende collega’s. Zij hebben het hele Blockjamtraject in 
goede banen weten te leiden. Ik ben inmiddels geopereerd aan 
een hernia en nu herstellend! 
 
Met de deelnemers van het Prinsenhof rapproject is afgelopen 
jaar regelmatig contact geweest. Zij zijn de belangrijkste contact 
met de doelgroep in de wijk. Met hen hebben we voornamelijk 
de Bockjam vormgegeven en ontwikkeld. Er was behoefte aan 
een Open Podium waar ze alles wat ze hebben geleerd tijdens 
het rapproject in praktijk konden brengen en waar ze ook 
konden luisteren en kijken naar andere beginnende en al wat 
gevorderde artiesten uit de regio.  
 
Zoals afgelopen jaren is beschreven in de evaluaties hoe Corona inpact heeft (gehad) op de jongeren 
en de daarbij horende lockdown, merken we dat we echt onze schouders eronder moeten zetten om 
de jongeren betrokken te houden. Gelukkig pakken de meeste jongeren de draad wel weer op, maar 
er zijn ook jongeren voor wie dit ontzettend lastig is. Al met al geld voor de meeste jongeren dat er 
frustraties zijn over het gat dat Corona heeft geslagen in hun levens.  
Blockjam staat voor verbinden, met elkaar en met de wijk. We proberen met de Blockjam projecten 
hun blik te verruimen en een leuk moment te creëren waarop ze op een laagdrempelige manier 
kennis kunnen maken en kunnen deelnemen aan activiteiten en zichzelf kunnen profileren in de wijk.   
 

We begonnen de dag met somber weer, het regende zelfs tijdens het opbouwen. We hadden een 

slome start, maar gelukkig waren de weergoden ons gunstig gezind en kwam de zon door in de loop 

van de middag. Het had niet beter gekund, we hebben erg geluk gehad! Wat ontzettend leuk was dat 

de Burendag van Prinsenhof samenviel met Blockjam. We hebben hierdoor een breed publiek  

kunnen trekken door het diverse aanbod van beiden evenementen.  
 
Dit jaar zijn er weer creatieve en sportieve activiteiten neergezet in samenwerking met de jongeren 
en het jongerenwerk. Hieronder volgt een overzicht. 
 
Activiteiten: 
• Boks demonstraties/workshops 
• Voetbal- panna workshops en andere voetbalspeletjes 
• Clinic Easy Man (wereldkampioen Panna) 
• Streetdance optreden 
• Graffiti workshops/jams 
• Stift art workshops 
• Open Podium  
• Mocktailbar 
• Photo booth 
• TikTok workshop dans 
 

 



 

 

Open Podium 
Onze host van het Open Podium was een bekende uit de Haagse Rapscene. Hij heeft een gedeelte 
van de programmering voor zijn rekening genomen en verschillende Haagse artiesten 
geprogrammeerd. Ook waren er dit jaar weer een aantal aanmeldingen van jongeren uit de wijk met 
rap- en zang acts, dj en streetdancegroep.  
We proberen Blockjam steeds meer uit te breiden als broedplaats waar jongeren elkaar ontmoeten, 
in gesprek gaan met elkaar en samenwerkingen met elkaar aangaan en elkaar inspireren. Het Open 
Podium is hier een goed voorbeeld van.  

Uiteindelijk vonden een aantal deelnemers het te spannend om zelf op te treden, zij hebben 
vooral kunnen ervaren hoe het is om zelf een Open Podium te organiseren en kunnen kijken 
en luisteren. 
 
Uit de evaluatie is gekomen dat de podiumprogrammering wel iets te eenzijdig was dit jaar, veel rap. 
Aangezien Burendag ook met verschillende activiteiten in het park aanwezig was en de doelgroep 
daardoor veel breder was dan alleen jongeren, was wat meer diversiteit leuker geweest. 
We zullen voor volgend jaar moeten kijken wat voor vorm wenselijk is. Blockjam puur alleen voor 
jongeren of meer voor de buurt. Dit zullen we met de jongeren en het jongerenwerk overleggen.  
 

 
Samenwerkingen  
Onze grootste partner in de organisatie van Blockjam is S&W, zij zijn bekend in de wijk en doen voor 
een groot deel de promotie in de wijk en onder de doelgroep. De Blockjam viel dit jaar samen met 
Burendag, die ook in Park Prinsenhof plaatsvond. Door de krachten te bundelen, hebben we meer 
mensen weten te bereiken. Daarnaast zijn er nog verschillende partijen die hun aandeel hebben in 
het Blockjamaanbod: 
 
 



Sport & Welzijn Leidschendam-Voorburg ● Burendag Prinsenhof ●  GUAP ● Haags Hiphop Centrum ● 
The Hague Streetart ●  Boksschool LV Boxing ● The Dance Factory  ● Leidschendam Voorburg TV  ● 
Building Better People  
 

 

 

 
Jongerenraad 
Om de betrokkenheid van jongeren in de wijk te activeren, is er een jongerenraad samengesteld, die 
begeleid wordt door Stichting Aight. Onze begeleider is de eerste aanspreekpunt voor zowel vragen 
vanuit de jongeren als vragen vanuit de instanties en ondernemers. Tijdens de Blockjams worden elk 
jaar weer jongeren geworven ten behoeve van de jongerenraad, zodat de bezetting vanuit de 
jongerendoelgroep gegarandeerd blijft. Na de Blockjam proberen we zoveel mogelijk contact te 
houden met de jongeren, om het jaar daarna weer opnieuw met ze aan de slag te gaan. 
 
Afgelopen vier jaar hebben we in samenwerking met de raadsleden van de jongerenraad de Blockjam 
georganiseerd. De jongeren hebben meegedacht en beslist over de invulling.  
In de aanloop naar het festival hielpen de jongeren bij de promotie van de programma’s (flyers  
en online mededelingen). Op de dag zelf hebben de jongeren geholpen met de op -en afbouw, 
beheer infostand en hebben zij de taak van gastheer/vrouw, runner, host of stagemanager op zich 
genomen en uitgevoerd of begeleid. Zij hebben hierdoor de mogelijkheid gekregen om een creatief 
CV op te bouwen en/of uit te breiden.  
 
De raad bestaat inmiddels voor een groot deel uit jongeren die er via het rapproject zijn ingerold. We 
zullen voor Blockjam 2023 de raad proberen aan te vullen met scholieren van onder andere het 
Corbulo college en het ’s Gravendreefcollege.  
 

Jongerenwerving  
Voorgaande jaren werden jongeren bereikt en geworven via middelbare scholen, verenigingen en 
sportscholen voor deelname jongerenraad, om op te treden, te helpen op de dag zelf of om een 
workshop te verzorgen. Door mijn uitval stond dat dit jaar op een lager pitje. Voor komend seizoen 
zal daar weer in geïnvesteerd worden.  
Het jongerenwerk van Sport & Welzijn Leidschendam-Voorburg was dit jaar de belangrijkste partner 
betreft de organisatie en het werven van jongeren. Doorgaans faciliteren zij ook de bijeenkomsten 
van de jongerenraad en hebben zij ook een rol in de begeleiding van de jongeren. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Media/publiciteit                                                                                                                                   

We hebben dit jaar weer ingezet op het betrekken van jongeren via de social media kanalen 
(voornamelijk Instagram) en via fysieke flyers. 

-  Drukwerk: er zijn 300 flyers uitgelopen door de jongeren in de wijk.  

-  Pers: er is een persbericht uitgezet naar het regionale persbestand van Stichting Aight.  

-  Website: er is een website ontwikkeld voor Blockjam met alle informatie over het festival en 
waarop na afloop ook de foto’s werden gepubliceerd.  

-  Social Media: voor het project is een facebookpagina en Instagram aangemaakt en hebben er 
advertenties gelopen. Aan de deelnemende wijkorganisaties en jongeren is gevraagd deze zoveel 
mogelijk te delen.  

 
Ook maakt Blockjam gebruik van een eigen online identiteit via de volgende kanalen: 
-  www.blockjamdenhaag.nl 
-  Facebook: facebook.com/blockjamdenhaag/ 
-  Instagram: instagram.com/blockjamdenhaag/ 

 
 
 

 
 
 



Nawoord 

 
Elk jaar zetten we met Blockjam meer in op het vergroten van de zichtbaarheid en het verbinden van 
verenigingen, cultuur en sport onder de jongerendoelgroep. Ik moet wel zeggen dat dat dit jaar op 
een lager pitje stond door mijn gezondheid. Komend seizoen zullen we wel weer hier vol op in 
zetten.  
We hebben dit jaar wel weer kunnen inzetten op de talentontwikkeling en jongeren kunnen laten 
snuffelen op een laagdrempelige manier aan nieuwe creatieve uitingen. De workshops vonden plaats 
in een vertrouwende omgeving, waardoor de drempel voor veel jongeren laag genoeg om zich te 
wagen aan iets nieuws.   
 
Samen met de jongerenraad, het jongerenwerk en een aantal organisaties is er een artistiek, creatief 
en sportief programma tot stand gekomen. De jongeren hebben hier aan bijgedragen, zij houden 
Blockjam in beweging. 
 
Het hele jaar door wordt er gewerkt aan het uitbreiden van het draagvlak van Blockjam in de wijk 
maar ook stedelijk, door plaats te nemen in verschillende forums en overleggen. Ook worden er na  
het project actief jongeren geworven om aan te sluiten op voornamelijk het Blockjamforum 
Instagram. Constant worden er berichten gepost en gedeeld van urban gerelateerde activiteiten om 
ook de bestaande achterban betrokken te houden. 
Het idee om Blockjam te verdiepen is een gegeven waaraan vast gehouden moet worden. Met 
Blockjam wordt een doelgroep bereikt, die doorgaans moeilijk te bereiken is. Er is een platform 
gecreëerd waar organisaties de kans krijgen informatie over te dragen en contacten te leggen op 
wijkniveau.  

 
De kracht van Blockjam is de jongerenparticipatie, de jongeren bedenken, beslissen en voeren uit. 
Aight probeert elk jaar een groter deel van de organisatie over te dragen aan de deelnemende 
jongeren, zoals de organisatie van bepaalde onderdelen (BMX contest) en het laten uitvoeren van 
belangrijke taken tijdens de Blockjam (runner, stagemanager, host) met als uiteindelijk doel dat Aight 
slechts een ondersteunende functie heeft. 
 
 
 

 
   

 


