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Evaluatie Open Podium Jeugd 12 + 
2e seizoen 2015 – 2016 
 
 
 
Inleiding 
Conform de projectbeschrijving zijn er vijf Open Podium-avonden voor de jeugd 12+ 
georganiseerd door Stichting Talentenloods in Dekker’s Hoeve  in Leidschendam-Voorburg 
op de tweede donderdagavond van de maand in oktober en november 2015 en in januari, 
februari, maart 2016 met een Slotavond in Theater Ludens op zaterdag 21 mei 2016. 
Ook dit tweede seizoen kan het Open Podium zonder meer zeer succesvol genoemd 
worden. Zowel qua deelname, de reacties van de bezoekers, de samenwerking tussen 
partners en de publiciteit. 
 

 
 
Het doel  
Doel is de jeugd van 12-21 jaar een laagdrempelig podium in Leidschendam-Voorburg te 
bieden voor het presenteren van hun talentontwikkeling in de brede zin: van muziek, dans, 
theater, literatuur, multimedia, techniek tot sport en andere talenten.  
De Podiumavonden heeft jongeren het podium geboden die zich bezighouden met muziek: 
van bands, trio, duo tot solo met voor het eerst ook harp en opera. Daarnaast waren er ook 
presentaties van voetbal, scouting, multimedia, modellenwerk en de TU met de Solar Boat.  
Vooral het zichtbaar maken van talenten op divers gebied spreekt de bezoekers van het 
Open Podium erg aan. Daarmee kan de jeugd ook elkaar stimuleren te laten zien wat de 
mogelijkheden zijn op divers gebied.  



 

 
 

Jury 
De jury kiest elk Open Podium Two Talents voor de Slotavond in het theater. Voor het eerst 
werden er ook Wildcards uitgedeeld, waarmee deelnemers alsnog een kans maakten op 
deelname aan de Slotavond. De jury bestaat uit een vaste juryvoorzitter, iemand uit het 
vakgebied en een afgevaardigde uit de gemeenteraad. Hierdoor ontstaat er breed draagvlak 
binnen de gemeente voor het Open Podium. De feedback van de jury is bedoeld om de 
jeugd te ondersteunen bij het zich verder ontwikkelen. Ook biedt het Open Podium de jeugd 
de mogelijkheid om nogmaals te komen optreden en meer werk te laten horen of te laten 
zien/horen hoe zij zich verder hebben ontwikkeld  met behulp van het jurycommentaar. Van 
deze mogelijkheid wordt goed gebruik gemaakt. 
Het breed programmeren vraagt een intensieve benadering van partners om samen te 
werken aan het stimuleren van de jeugd in de eerste drie jaar. Zo is de samenwerking met 
het ’s Gravendreefcollege met de musicalklas verstevigd en met Sport en Welzijn die zich 
vooral richt op jeugd uit een kwetsbaar sociaal milieu. 
 

   
 
Doelgroep 
Jeugd van 12-21 jaar kan aan het Open Podium deelnemen. In het nieuwe seizoen willen wij 
ons voor het eerst ook richten op groep 8 van de basisscholen door het laatste Open 
Podium te bestemmen voor een acte de presence uit de musicals van de basisscholen. 
Hiermee verwachten wij jeugd direct vanaf 12 jaar bekend te maken met de mogelijkheden 
van het Open Podium.  
 
Open Podium-avonden 
Iedere avond was een groot succes met  ca. 7 optredens per avond. Voor het eerst was er 
een  opera optreden van een van de leerlingen van Skrjabin, een vooropleiding voor wie 
naar het conservatorium wil. Het publiek is enorm enthousiast en positief over wat de jeugd 
laat zien.  
Ook werd er iedere avond een special guest uitgenodigd om de jeugd te stimuleren. Een van 
de juryleden liet zich van zijn muzikale kant zien door met de jeugdige jazzspelers een trio te 
vormen, waarbij er een verrassende combinatie ontstond met zijn zangkwaliteiten. Op een 
ander Open Podium hield een studente van de TU Delft een aansprekende presentatie over 
de Solar Boat, waarmee zij techniek op een aantrekkelijke wijze toegankelijk maakte voor de  
jeugd. En zo liet een jeugdige soulzangeres van 15 jaar, die de School voor Jong Talent van 
het Conservatorium in Den Haag volgt, horen hoe het klinkt als je talent op een optimale 
manier kunt ontwikkelen. 



 

 
 

De technische doorloop is van 16.30 tot 18.30 uur inclusief korte gesprekken met de 
deelnemers door de vaste presentator, die de deelnemers voorbereidt op de avond en hun 
presentatie.  
Het podium is laagdrempelig: er is geen verhoogd podium en de ruimte is verlicht, waardoor 
degenen die optreden en hun bezoekers elkaar goed kunnen zien. De presentator maakt de 
verschillende optredens tot een geheel door de deelnemers vragen te laten beantwoorden.  
 

  
 
Publiek 
Het publiek is zeer enthousiast over de avonden. Er zijn tussen de 60 en 90 bezoekers per 
avond.  
Voor seizoen 2015/2016 is geëxperimenteerd met gratis toegang, waarbij de bezoekers 
gevraagd werden om een vrijwillige bijdrage. Dit blijkt helaas niet te werken. Omdat we 
streven naar het zo laagdrempelig mogelijk houden van het Open Podium voor jeugd  willen 
wij het derde seizoen de toegang tot 21 jaar gratis houden, maar vanaf 21 jaar een entree 
vragen van € 5,- p/p. Uit deze inkomsten worden de consumpties gedekt worden voor de 
jeugd die optreedt. Het is niet vanzelfsprekend om speciale doelgroepen, zoals bewoners 
van GGZ , mensen met een beperking bij Midin of asielzoekers  als bezoeker te betrekken. Er 
zijn wel contacten met deze organisaties, die wij voor het nieuwe seizoen zeker weer gaan 
benaderen, omdat wij verwachten dat voor deze kwetsbare doelgroepen de avonden een 
positieve impuls kunnen zijn.  
 

  
 
 
 



 

 
 

 
Organisatie 
Wij stellen vast dat het project een gewenste noodzakelijke voorziening is.  
Het Open Podium biedt jongeren de kans buiten de school en organisaties of thuis de 
talenten in Leidschendam-Voorburg te presenteren. Dit maakt onderdeel uit van het 
ontwikkelen van talenten.  
Het is geenszins vanzelfsprekend dat jongeren van 12 tot 21 jaar zich zelf aanmelden.  
De organisaties, zoals Drumschool Voorburg, scholen en ouders vervullen een belangrijke 
rol om de jeugd aan te moedigen zich te presenteren. Daarnaast vervult Stichting 
Talentenloods een actieve rol om partijen en jeugd actief te benaderen en worden ook 
‘podiumavonden’ van school bezocht. Er is vooral tijd nodig om het netwerk goed op te 
bouwen. De contacten met de VO-scholen in Leidschendam-Voorburg nemen toe, evenals 
met de organisaties (muziek, sport, theater) en hun contactpersonen om jongeren door te 
verwijzen. Ook worden er contacten gelegd met voorzieningen die niet in Leidschendam-
Voorburg aanwezig zijn in Leidschendam-Voorburg en wel bereikbaar zijn.  
Wij verwachten dat het Open Podium met 3 tot 5 jaar een goedlopende voorziening in 
Leidschendam-Voorburg zal zijn.   
 
Publiciteit 
De publiciteit is zonder meer uitstekend te noemen, zowel in de lokale krant Het Krantje, 
digitale kranten als Dichtbij.nl en Vlietnieuws  als de lokale radio en televisie van Midvliet 
waar iedere keer een videoregistratie van 15 minuten op verschenen is. Ook de regionale 
editie AD heeft enkele keren aandacht aan het Open Podium besteed. De lokale krant heeft 
aan de Slotavond de hele voorpagina gewijd. 

 

 
 



 

 
 

Financiën 
Met behulp van de financiële ondersteuning van de gemeente Leidschendam-Voorburg, 
Fonds1818, Prins Bernhard Cultuurfonds, Vlietgemeenschapsfonds, Van Ravesteynfonds en 
Rabobank is het tweede seizoen Open Podium voor de jeugd gerealiseerd. 
  
Daarnaast heeft samenwerking met partners heeft op velerlei gebied kosteloos of tegen 
gereduceerde prijs plaatsgevonden: 
* ruimte Partycentrum Dekker’s Hoeve: 5 avonden (vanaf 14.30 – 23.30 uur) 
* ruimte Theater Ludens Slotavond 21 mei (gehele dag) 
* videoregistratie door Midvliet 
* vaste fotograaf Ot Douwes 
* vaste juryvoorzitter Ilona Haenen 
* beschikbaar stellen van apparatuur: Muziekschool Haenen 
* beschikbaar stellen drumstel: Drumschool Voorburg 
* juryleden uit het vakgebied: 5 juryleden 
* juryleden vanuit de gemeenteraad: 5 juryleden 
* extra ureninzet LS-talent ondersteuning Talentenloods 
 
Entree voor de Open Podiumavonden in Dekker’s Hoeve 
Het afgelopen jaar was er sprake van een vrijwillige bijdrage. Dit brengt te weinig op om de 
consumpties voor de optredende jeugd te kunnen dekken (2 consumpties per persoon).  
Voor het derde seizoen willen we de toegang voor de jeugd tot 21 jaar gratis houden en 
vanaf 21 jaar € 5,-. 
 

  
 
 
Conclusie 
Het Open Podium Jeugd 12+ kan zonder meer zeer succesvol genoemd worden. Dit is te 
danken aan alle inspanningen van de partners. Wij zien een belangrijke toename van de 
samenwerking met de partners: scholen en organisaties en verwachten dat met drie jaar de 
organisatie voldoende stevig is opgebouwd en verankerd zou kunnen worden als culturele 
voorziening in de gemeente Leidschendam-Voorburg, waardoor jongeren zich mede door 
het Open Podium blijvend optimaal kunnen ontwikkelen. 


