
Evaluatie Jimmy’s 

De VVD is fan van het Jimmy’s concept. Dat hebben we eerder uitgesproken en dat doe ik bij deze 

nog eens. 

De VVD is geen fan van de evaluatie, om maar direct met de deur in huis te vallen.  

De evaluatie van Jimmy’s heeft zich lang op zich laten wachten. Hoewel ons dit in de eerste helft van 

2020 is beloofd, hebben we het dan nu.  

Mooi om te zien dat er zoveel positieve kanten zitten aan het initiatief. Super zelfs dat het zo positief 

wordt ervaren door betrokken en bezoekende jongeren. 

Dat een faciliteit als Jimmy’s geld kost is een gegeven. En dat is, gehorende de mening van alle 

partijen in de raad, waaronder die van de VVD, geen enkel probleem. Maar zullen we eens stoppen 

met net doen of Jimmy’s ons tussen de 2 en 3 ton bespaart. Elke vraag naar concrete bewijsstukken 

hiervoor worden steeds vermeden, met het antwoord dat dit moeilijk te zeggen is. Prima, maar schat 

het dan ook niet zomaar in. 

Het onderzoek dat aan de evaluatie ten grondslag ligt, werkt hier niet aan mee. Excuses dat ik het zo 

breng als dit, maar het is een onderzoek van laag niveau. Persoonlijk vind ik dat dit geen onderzoek 

genoemd mag worden. Vraag een gemiddelde HBO-student tien minuten te filosoferen over de 

voordelen van een initiatief als Jimmy’s en je hebt hetzelfde resultaat. En dat is ook gebeurt, want 

het overzichtelijke, duidelijke document van de jongerenraad, gemaakt door en dus ook 

complimenten aan kersverse HBO-student Indra Smeerdijk, heeft dezelfde strekking en conclusie. 

Sterker nog: het is veel eerlijker. 

Waarom ik zo fel ben op dit document? Ik zal één voorbeeld noemen, afgezien van een aantal 

stukken waar het onderzoek ook de factsheet tegenspreekt.  

Schooluitval is in Nederland echt een groot en groeiend probleem. Een heel serieus probleem! Hoe 

kan een onderzoek stellen dat we minder schooluitval hebben in Berkelland, met als reden dat 

jongeren een plekje hebben bij Jimmy’s om hun huiswerk te maken? Wat is dat voor een logica? Dat 

is net zoiets als stellen dat de hongersnood in Afrika verbeterd omdat iemand daar een 

rekenmachine heeft gekocht. Het raakt kant noch wal, maar ondermijnt daarbij de serieusheid van 

het probleem.  

Het aller lelijkste is misschien wel dat het college op 7 december een persbericht heeft verspreid 

waarin staat – ik citeer: “Onderzoeksbureau Gelijkschap heeft kwalitatief onderzoek gedaan”. Wat 

een misser, zeg!  

Zullen we de volgende keer gewoon de jongerenraad inschakelen als het om de meerwaarde van 

Jimmy’s gaat? Zij weten blijkbaar beter waar positieve punten liggen, maar ook verbeterpunten. 

Daarnaast is geld steken in een onderzoek van dit niveau weggegooid gemeenschapsgeld. Beste 

college-, commissie en raadsleden. De VVD stelt voor: geen flutonderzoeken meer voor Jimmy’s en 

gebruik het geld dat dat bespaart om ook de jeugd in Eibergen te bedienen met een eigen Jimmy’s, 

want daar is groeiende vraag naar.  

Resumé:  

- Jimmy’s heeft wel degelijk een meerwaarde. Sociale cohesie, meetellen en gezien worden 

onder jongeren; 

- We zijn absoluut fan van Jimmy’s; 

- Jimmy’s kost geld. Dat is prima, maar benoem dat ook zo. 

- Wat ons betreft ook een Jimmy’s in Eibergen! 


