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Michelle Jacobs
‘Het gaat om idealisme met ondernemerschap. Met 
idealisme alleen verbeter je de wereld niet’

Michelle Jacobs is unitmanager bij het jongerenmediacentrum Be at the Media 

van het Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam. Voor een welzijnswerker heeft ze een 

opmerkelijke achtergrond: Michelle studeerde HTS-telecommunicatie en werkte 

in het bedrijfsleven. Ze was actief in de kraakbeweging en had altijd een grote 

belangstelling voor media-activiteiten. ‘Sta breed in het leven, sluit je niet op, maar 

zoek nieuwe werelden op’, is haar motto. 

‘Mijn belangrijkste inspiratiebron is de groep 

jongeren voor wie ik werk. Zij vertellen me wat 

hen bezighoudt. Als je echte interesse in ze toont, 

vertellen jongeren je van alles. Het leukste vind ik 

het om samen met hen en anderen nieuwe grote 

projecten op te zetten. Ik bedenk iets dat naar boven 

komt drijven in al mijn contacten, ik maak een plan, 

zoek ondersteuning en zet het op tot het zelfstandig 

draait. Ik hou dus van het opbouwproces.’  

‘Elke presentatie van een project is weer fantastisch. 

Het enthousiasme van de jongeren en medewerkers 

en de media-aandacht zijn heel leuk om te beleven. We zijn bewust heel divers 

van samenstelling qua leeftijd, opleiding en culturele afkomst. Ik denk dat zeker 

80% van de jongeren van niet-Nederlandse afkomst is, jongeren zien zichzelf als 

Amsterdammers.’ 

‘Werken met de media is heel leuk voor jongeren, omdat ze er van alles mee kunnen 

doen. Ze leren organiseren, samenwerken, nadenken over allerlei onderwerpen. En 

ze komen ineens overal binnen, want voor een filmploeg gaat de deur altijd open. 

Daardoor komen ze in aanraking met mensen die ze anders nooit zouden ontmoeten, 

met de wethouder, de directeur van een groot bedrijf. Jongeren raken die drempels 

dan helemaal kwijt. Ze leren contacten te leggen, zich te presenteren en gaan hun eigen 

netwerk uitbreiden.’ 

‘Neem het project Ghetto Girls, waarbij meisjes van Noord-Afrikaanse afkomst een 

documentaire maken over meiden in Amsterdam-West en de Parijse voorsteden, over 

zichzelf dus. Die documentaire bestaat uit een serie portretten over hoe die meisjes de 

huidige maatschappelijke situatie zien, wat godsdienst voor ze betekent, welke relatie 

ze bijvoorbeeld hebben met hun familie. Die meiden gaan ervoor naar Parijs en samen 

met cultureel centrum De Balie organiseren ze een hele dag over het project. Zo komen 

ze in aanraking met dingen en mensen, waarvan ze niet wisten dat ze bestonden. Die 

meiden doen het helemaal zelf, zoals alle projecten hier worden gedragen door de 

jongeren zelf.’
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Wie is Michelle Jacobs?

Michelle is een innemende vrouw van 43 jaar die de indruk geeft voortdurend 

doelgericht bezig te zijn. Ze gaat van de ene ontmoeting naar de andere. Ze geniet 

van die ontmoetingen en doet steeds weer nieuwe ideeën op. Ze komt oorspronkelijk 

uit het bedrijfsleven en heeft vier jaar geleden de overstap gemaakt naar het 

welzijnswerk. Michelle voelt zich absoluut geen welzijnswerker, eerder maatschappelijk 

ondernemer. 

Ze netwerkt met externe organisaties en jongerengroepen, bedenkt, plant en 

coördineert. Altijd op zoek naar vernieuwingen, verbeteringen en verbindingen tussen 

mensen die wat voor elkaar kunnen betekenen. Michelle is een doener, een bouwer. Ze 

heeft het jongerenmediacentrum weten om te bouwen tot een groter, professioneler 

vrijetijdscentrum voor jongeren van 15-25 jaar. Allerlei soorten jongeren, wit en 

gekleurd, kansarm en kansrijk kunnen meedoen aan een grote hoeveelheid media-

activiteiten zoals films en TV-uitzendingen maken.  

‘Na mijn opleiding ben ik in het bedrijfsleven gaan werken, eerste bij de NOB en later bij 

Pink Elephant, een ICT-bedrijf. Ik deed vooral technisch werk, later ook projectmatig 

en was bezig met organisatie en processen. Dat is mijn technische, organisatorische 

kant.’ 

‘Daarnaast heb ik een idealistische kant. Ik ben jaren actief geweest in de kraakbeweging 

om er voor te zorgen dat leegstaande woningen weer goed bewoonbaar werden. Ik heb 

in de kraakbeweging altijd veel initiatieven genomen en veel geregeld en georganiseerd. 

Ik vind dat je niet alleen iets moet willen (de wereld verbeteren) maar ook iets moet 

doen. Je komt er niet met alleen theorie en sociale wetenschappers. En daarom heb ik 

een ander vak geleerd en ben ik in 1994 het bedrijfsleven ingegaan.’  

‘Ik heb altijd het idee gehad dat ik een keer weer meer met mensen wilde werken 

in plaats van apparaten en meer maatschappelijk aan de slag wilde. In 2002 kreeg 

ik daar de kans toe. Ik werd gevraagd om een coördinator te worden voor een 

Turkse zelforganisatie die veel met TV en radio deed. In die functie kwam van alles 



samen: maatschappelijke betrokkenheid, kunnen bouwen, regelen en ook media. 

Want radioprogramma’s maken en laten horen wat mensen bezighoudt, is in al die 

voorgaande jaren een hobby van mij geweest.  

‘Ik ben nu vier jaar bij Be at the Media aan het werk als unitmanager. Het is een 

mediacentrum voor Amsterdamse jongeren van 15 tot en met 25 jaar. Allerlei soorten 

jongeren, wit en gekleurd, kansarm en kansrijk kunnen meedoen aan media-activiteiten 

zoals films en uitzendingen maken voor de lokale omroep Salto en ook grote projecten 

uitvoeren zoals theater en debat. Be at the media is in eerste instantie gericht op 

ontspanning en vrije tijd. Tegelijkertijd leren de jongeren ook allerlei vaardigheden en 

zijn ze direct actief in de samenleving.’

Inspiratiebronnen

‘De belangrijkste inspiratiebron is de groep jongeren voor wie ik werk. Zij vertellen 

me wat hen bezighoudt. Als je echte interesse in ze toont, vertellen jongeren je van 

alles. Het is een spannende leeftijd waarin ze veel meemaken en ook veel ontdekken. 

Ik kan er van genieten als ik zie dat een jongere iets ontdekt en er vervolgens helemaal 

op doorgaat.’  

‘Een andere inspiratiebron zijn de mensen die creativiteit, lef en doorzettingsvermogen 

met elkaar combineren en daarbij niet aan status en geld denken maar een 

maatschappelijk doel.’ 

Favoriete case

‘Be at the media heeft eigenlijk twee soorten activiteiten. In de eerste plaats is er het 

basisaanbod, waarbij jongeren in allerlei groepen en workshops aan de slag gaan met 

media: interviews op straat, TV-filmpjes en muziekclips maken, websites opzetten. 

Ze zetten hun eigen ideeën met elkaar om in allerlei activiteiten zoals presenteren, 

interviewen, filmen, monteren in orde maken van licht en geluid. Ik vind het leuk om 

de jongeren zo actief bezig te zien en te merken dat ze bezig zijn met hun mening te 

vormen en hun mening over te brengen. Film en TV zijn uitstekende middelen.’ 

‘Nog leuker vind ik het om samen met jongeren en anderen nieuwe grote projecten op 

te zetten. Ik bedenk iets dat naar boven komt drijven in mijn contacten, ik maak een 

plan, zoek ondersteuning en zet het op tot het zelfstandig draait. Ik hou dus van het 

opbouwproces. Zo zijn er onder andere vijf grote multiculturele projecten ontstaan. 

Deze projecten duren wat langer en hebben een grotere impact, stedelijk en soms ook 

landelijk.’ 

‘Zo is er het project Talking Headz dat het voor jongeren mogelijk maakt om via 

de website te discussiëren over allerlei maatschappelijke thema’s zoals het wel of 

niet verbieden van hoofddoekjes in bepaalde situaties. een ander project was het 

theaterstuk STUK, gespeeld door jongeren uit Amsterdam-West. Dat ging over 

kindermishandeling. Het theaterstuk is gebaseerd op de ervaringen van de jongeren 

zelf en ook hun onderlinge discussies daarover. Na het theaterstuk vond er discussie 

plaats met de zaal. Ik geniet enorm van de manier waarop jongeren zoiets neer kunnen 

zetten en ook van de impact die deze producties hebben op de jongeren zelf en de 

omgeving.’ 
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Professionaliteit en innovatie
‘Voor mij is professionaliteit dat je goed weet wat je kunt en wat je taken zijn. Pas als 

je goed inzicht heb in je eigen taken kun je goed samenwerken met anderen. Mijn 

belangrijkste taak is de aansturing, de coördinatie, het scheppen van randvoorwaarden 

van de medewerkers en vrijwilligers die bij Be at the Media werken.’ 

‘Ik ben eigenlijk voortdurend met innovatie bezig, met het veranderen. Dat kan best 

een oud idee in een nieuw jasje zijn. Ik ben geen type van op de winkel passen! Een 

voorbeeld is dat ik nu aan het nadenken ben over de mogelijkheid van een creatief 

uitzendbureau met betaalde opdrachten. Door onze projecten helpen we jongeren al 

aan werkervaring. Maar het is nog niet genoeg om helemaal zelfstandig aan het werk 

te komen. Er is op zijn minst een tussenschakel nodig.’ 

Hoe werk je met groepen? Hoe ga je om met spanningen?

Er zijn in ons centrum eigenlijk drie groepen: de vrijwilligers (jongeren die projecten 

helpen organiseren), medewerkers (technische en begeleidende beroepskrachten) en 

bezoekende jongeren. We zijn er op gericht om de bezoekende jongeren te verleiden 

tot meewerken, zodat ze van consumeren gaan produceren.’ 

‘Ik werk graag met de vrijwilligers. Dat zijn gemotiveerde jongeren die vol enthousiasme 

leven in de brouwerij brengen. De groep medewerkers is een frisse, flexibele ploeg. 

Natuurlijk zijn er wel eens spanningen, maar relatief weinig. Spanningen kunnen gaan 

over verschil in verwachtingen en ideeën. We praten veel met elkaar en dan worden 

meningsverschillen goed zichtbaar.’ 

‘Spanning bij mij komt niet zozeer door groepen en groepsprocessen, maar meer 

door het steeds moeten knokken om voldoende subsidies binnen te halen. Steeds 

weer moet ik op pad bij fondsen en opdrachtgevers voor producten zoals films. De 

onzekerheid of het wel lukt is spannend. Het is mogelijk om subsidie aan te vragen bij 

een Europees Fonds, maar daar komt zoveel bureaucratie bij kijken, dat ik me afvraag 

of mijn organisatie er wel goed aan doet dat te doen. Onze doelgroep past niet bij 

de bureaucratie van Europa. Kleinschalig en flexibel werken ook niet. Fondsen in het 

algemeen zijn al traag terwijl jongeren snel een project willen starten en hun creativiteit 

kwijt willen. Het zijn twee verschillende werkelijkheden’. 

Hoogte- en dieptepunten

‘Elke presentatie van een project is weer fantastisch. Het enthousiasme van de jongeren 

en medewerkers en de media-aandacht zijn heel leuk om te beleven. Bijvoorbeeld was er 

de presentatie van het project Hijab.nl, waarbij met striptekeningen op de website over 

het dragen van een hoofddoek van gedachte kon worden gewisseld. Bij de presentatie 

zat de zaal vol met 400 jongeren. Tijdens het debat staken velen hun mening niet onder 

stoelen of banken. Of de Hiphop 40+ presentatie, waarbij ouderen en jongeren samen 

een voorstelling gemaakt hebben.’ 

Instelling en beleid. Hoe blijf je fris?

‘Mijn kwaliteit haal ik vooral uit mijn netwerken, uit mijn externe contacten. Mensen 

uit andere organisaties, zoals onderwijs, reclassering of bedrijfsleven, geven me veel 



nieuwe invalshoeken en brengen me daarmee op nieuwe ideeën. Binnen welzijn is in 

het algemeen weinig geld voor nieuwe ideeën, hooguit voor hele praktische toegepaste 

cursussen.’ 

Wat betekent welzijnswerk in 2006? 
Wat zou de sector moeten doen aan 
profilering?

‘Ik heb niet zoveel met de term welzijn. Wij 

hebben het meer over talentontwikkeling. 

We hebben ook geen welzijnswerkers of 

jongerenwerkers in dienst. Dat is een kwestie van 

geld. In de praktijk werk ik voortdurend samen 

met organisaties die ook iets met jongeren 

doen, zoals het onderwijs. Of welzijnswerk, als 

we een traject doen met risicojongeren en dan 

verzorgen wij de culturele kant. Jongeren moeten gewoon aan de slag met iets. Als ik 

meer geld zou hebben, zou ik zeker jongerenwerkers inhuren, maar die luxe hebben 

wij gewoon niet.’

‘Ik heb niet het idee dat we welzijnswerkers zijn, maar eerder creatieve beroepskrachten. 

We zijn in feite een vrijetijdscentrum dat gericht is op ideeën, op mogelijkheden en 

op kansen in plaats van problemen en belemmeringen. We zijn gericht op doen, op 

ontdekken en het vergroten van de wereld van jongeren. Ik zie het welzijnswerk wel 

veranderen. Er is beweging. Het welzijnswerk zoekt veel meer verbindingen met andere 

sectoren, zoals met het onderwijs in de brede school.’ 

Hoe kun je het verschil maken in een multiculturele setting?

‘We zijn bewust heel divers van samenstelling qua leeftijd, opleiding en culturele 

afkomst. Ik denk dat zeker tachtig procent van de jongeren van niet-Nederlandse 

afkomst is. Jongeren zien zichzelf als Amsterdammers en noemen zichzelf ook 

multicultureel. Zowel jongeren als medewerkers zijn een enorme mix van culturen 

en dat is heel leerzaam. Dagelijks hebben we gesprekken, wisselen we opvattingen uit. 

En leren we van elkaar. Het aardige van ons centrum is dat we zoveel activiteiten en 

producten hebben, dat al die verschillende mensen ergens wel hun ei kwijt kunnen. 

Het is dus niet nodig om steeds aan consensus te werken.’ 

‘Hier ontstaat ook vaak contact tussen jongeren en ouderen. De ouderen constateren 

vaak verbaasd dat die jongeren zo leuk zijn, terwijl ze er een negatief beeld van hadden. 

Het is dan ook leuk om te zien hoe ouderen en jongeren dingen samen kunnen doen. 

Ik heb zelf het idee dat iemand is zoals-ie is. Hier kunnen jongeren laten zien wie ze 

zijn. Het beeld van jongeren hoef je niet overdreven positief voor stellen, maar ook niet 

overdreven negatief, zoals de politiek vaak doet.’ 

‘Neem de &-campagne van Rita Verdonk, waarmee ze ‘goede voorbeelden’ wilde tonen 

van mensen ‘die de kwaliteit hun omgeving vergroten’. Dat zegt eigenlijk dat jongeren 

niet goed zijn. Jongeren kunnen natuurlijk wel leren van rolmodellen, maar ze mogen 

ook laten zien wie ze zijn, want dat is goed genoeg. Een realistisch beeld van jongeren 

is prima.’ 
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Favoriete vakliteratuur

‘Ik lees geen specifieke vakliteratuur, maar grasduin in tijdschriften en kranten. 

Ik ben dan op zoek naar ontwikkelingen in en ideeën over onderwijs, schooluitval, 

jongerenbeleid, geloof, politiek en eigenlijk alles wat met jongeren te maken heeft, 

vooral in Amsterdam. Ik probeer actief in de belevingswereld van jongeren te kijken.’ 

‘Ik ben breed aan het surfen via Google en Amsterdamse websites. Bovendien krijgen 

we als mediacentrum via de e-mail heel veel informatie.’

Levensmotto

‘Sta breed in het leven, sluit je niet 

op, maar zoek nieuwe werelden op 

en ga er mee aan de slag.’ 


