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1. Inleiding
In de twee jaar dat Dynamic Arts (2015) inmiddels bestaat hebben we grote sprongen kunnen maken in het
bereiken van de jeugd. Het doel waarom we als stichting zijn gestart heeft zijn vruchten afgeworpen. Inmiddels hebben we in Laren een jongerencentrum (de Scheper) waar elke week de jeugd van Laren en omstreken
samenkomt. Binnen de Scheper is er een samensmelting tussen de jongeren en jonge kunstenaars die hun
creativiteit komen uitoefenen. We hebben een muziekstudio, tekenhoek, sport faciliteiten en een chill ruimte. Hierdoor is het jongerencentrum niet alleen een plek waar jongeren kunnen binnen lopen, maar ook een plek waar
jongeren hun creativiteit kunnen ontplooien.

Inmiddels hebben we te horen gekregen dat we nog twee jaar langer (tot 2019) mogen blijven in de Scheper waardoor
we de activiteiten in het jongerencentrum verder kunnen ontwikkelen. Hierdoor is een van onze onzekerheden van de
afgelopen periode gecoverd en geeft het een positief zicht op de aankomende jaren. Voor de aankomende jaren willen
we als stichting binnen Laren en omgeving een sterkere positie verkrijgen. Zodat verschillende instanties niet alleen
maar van ons af weten, maar ook onze meerwaarde gaan inzien en willen samenwerken.
Dit willen we niet alleen doen door meer te organiseren binnen de Scheper in Laren maar ook elders in de regio. Er zijn
al verschillende samenwerkingspartners waarmee we werken zoals Stad Bussum, Sportinstituut Rebel, Versa Welzijn en
verschillende middelbare scholen. Deze samenwerkingen willen we intensiveren zodat we gezamenlijk meer kunsteducatieve projecten kunnen opzetten. Om deze projecten mogelijk te kunnen maken zullen we op zoek gaan naar particulieren investeerders en fondsen. Door intensief verschillende projecten te organiseren op het gebied van kunsteducatie
en talentontwikkeling van jongeren binnen de regio zal de naamsbekendheid en de meerwaarde van stichting steeds
meer groeien.

Als stichting hebben we sterke connecties met soortgelijk instanties in andere steden, waardoor onze werkzaamheden
ook een nationale bereik hebben. Hierdoor kunnen we de jongeren uit de regio niet alleen koppelen aan locale kunstenaars maar ook aan landelijke kunstenaars binnen ons netwerk. Door op een innovatieve manier te werken heeft
Dynamic Arts een unieke positie binnen de regio. We zien daardoor velen kansen en mogelijkheden binnen de regio die
we graag in de aankomende jaren verder willen ontwikkelen.
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2. Visie & missie
Stichting Dynamic Arts is een platform voor innovatief jongerenwerk, kunst-educatieve projecten en talentontwikkeling
in het Gooi. Wij zien veel verborgen talenten bij de jeugd, die wij graag omhoog willen halen en willen stimuleren. Met
de stichting willen wij jongeren activeren, inspireren en de kans geven om te leren van/ werken met jonge talentvolle, professionele kunstenaars en artiesten uit en actief in de regio. De stichting creëert samen met deze artiesten een
positieve, open leeromgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn. Een omgeving waar men vrij is om te onderzoeken, te
ontdekken, fouten te maken en van deze te leren. Dynamic Arts gelooft er in dat samenwerking goed is voor de jongeren en de samenleving. Wij willen bijdragen aan de versteviging van een inclusieve samenleving, waar iedereen zich thuis
voelt ongeacht leeftijd, ras, geslacht, sexualiteit, kleur, godsdienst, taal.
Ons doel is niet om geld te verdienen, maar om een waardevol component toe te voegen aan het leven van jongeren.

3. Huidige situatie
Jongeren Centrum Dynamic Arts
Sinds maart 2016 zit in Laren in het schoolgebouw de Scheper aan de Kerklaan 29 jongerencentrum Dynamic Arts
(JCDA). Dit jongerencentrum is tot stand gekomen in een samenwerking van de gemeente Laren, Stichting Versa Welzijn en Stichting Dynamic Arts. Stichting Versa Welzijn en Stichting Dynamic Arts hebben de handen ineen geslagen om
elkaar te versterken in het jongerenwerk. De visies van Versa Welzijn en Dynamic Arts overlappen elkaar en vullen elkaar
aan.
Door de komst van het jongerencentrum is er door de gemeente een einde gemaakt aan een probleem dat al meer dan
10 jaar speelt, namelijk het ontbreken van passende accommodatie voor jongeren die iets anders willen naast alleen
hockey, voetbal of tennis.
Jongerenwerk 2.0.
We proberen de jongeren te stimuleren om hun talenten te vinden en te ontwikkelen. Het creëren van een veilige thuishaven voor de jongeren staat centraal. Als ze dat voelen kunnen ze vrienden maken, hun skills zien groeien en zichzelf
ontplooien. Ondertussen leren ze over respect, gelijkwaardigheid, creatief problemen oplossen, collectieve verantwoordelijkheid, samenwerken en meer normen en waarden. Wij creëren een vertrouwde thuisbasis in ons dorp voor jeugd en
jongeren. We spelen in op leef- en belevingswereld van de jeugd, we werken vraaggericht, participatief en competentie
versterkend. Het is een interculturele ruimte waar al spelenderwijs gevoelens van pestgedrag, racisme en uitsluiting
als ‘not done’ worden ervaren. In de Scheper heeft JCDA eigen ruimtes voor het jongerenwerk. Deze ruimtes zijn in de
meivakantie van 2016 samen met jongeren, buurtbewoners en vrijwilligers op eigen kracht opgeknapt zodat het voor
jongeren als een tweede thuis voelt. De gymzaal hebben wij in twee delen gedeeld, een gedeelte wordt gebruikt voor
sport, dans en spel, de andere kant is een chill area. In dat deel kunnen jongeren gamen, spelletjes spelen, tafeltennissen of gewoon lekker chillen op de fatboys of banken. In een hok op de gang hebben wij een muziek studio gebouwd,
waar jongeren vaardigheden leren als dj’en, rappen, zingen, muziek producen, mixen etc. Veel van de spullen die in
JCDA staan, zijn geschonken door mensen en bedrijven uit Laren. De oude kleedkamer van de gymzaal is omgebouwd
tot kantoor en creatieve werkruimte met spelletjes, teken- en schilderspullen, foto’s en kunstwerkjes. In deze ruimte
vinden veel gesprekken plaats met de jongeren en soms gesprekken met ouders. Er wordt ook veel gewerkt met
agogen en artiesten aan nieuwe methodieken om het jongerenwerk te blijven innoveren. Op het schoolplein kunnen
jongeren basketballen, voetballen, skaten, dansen, frisbeeën, knikkeren en mee doen aan work-outs etc. De leeftijd van
jongeren die in de Scheper komen varieert van ca. 7 tot 27 jaar.
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Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u
contact opnemen met Dynamic Arts.
info@dynamicarts.nl
+31 (0)6 492 402 42
DYNAMICARTS.NL

