
Hoe drie mannen van middelbare leeftijd een jongerencentrum in het 
Soesterkwartier reanimeren 
 
Bron: https://www.ad.nl/amersfoort/hoe-drie-mannen-van-middelbare-leeftijd-een-
jongerencentrum-in-het-soesterkwartier-reanimeren~a35bc0e5/ 
 

▲ Jan Herman Koller (in de deuropening) en Jan Slagter hebben De Reset gered van de ondergang. © Saskia Berdenis van 
Berlekom 

 
Jan-Herman Koller (49), Jan Slagter (55) en Robert Dijkstra (43) hebben een missie. 
Jongerencentrum Reset in het Soesterkwartier in Amersfoort behouden voor de jeugd. 
 
Esther de Kloe 02-10-20, 16:15 
 
Zelf behoren ze allang niet meer tot de doelgroep en slechts één van hen heeft zelf kinderen in de 
tienerleeftijd. Toch doen ze er samen alles aan om het jongerencentrum van weleer nieuw leven in 
te blazen.  ,,Ook jongeren verdienen een plekje in de wijk en niet op straat. Zeker nu het weer 
donkerder en kouder wordt”, motiveert secretaris Slagter hun gezamenlijke actie. En hun 
reddingsplan lijkt te gaan lukken. Met de oprichting van Stichting Reset half september, is beheer 
van het gebouw een stapje dichterbij. 
 
Nu is dat nog aan Indebuurt033, de organisatie die het welzijnswerk voor de gemeente Amersfoort 
coördineert, en die de huur voor het gebouw overmaakt aan onderhouds- en beheerorganisatie 
SRO. Indebuurt wil niet meer investeren in stenen, maar in activiteiten die vanuit de bewoners zelf 
worden geïnitieerd.  
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Sociaal hart 
,,De jongerenwerker in onze buurt had geen tijd om dit nieuw leven in te blazen”, vertelt de 
kersverse Reset-voorzitter Jan-Herman Koller (49). Niet geheel toevallig is hij óók voorzitter van 
buurthuis De Nieuwe Sleutel, dat ook in het Soesterkwartier staat. Koller blijkt een man met een 
sociaal hart, want hij vervult ook nog een rol in het buurtbestuur van de wijk. En hij blijkt reuze 
handig. De muren van de feestzaal heeft hij gesaust en een deel van de inventaris sprokkelde hij bij 
elkaar via een oud-werkgever. 
 
,,In oktober vorig jaar kwam ik thuis te zitten”, zegt Koller, die net van een sollicitatiegesprek af 
komt. Het verklaart waarom hij zoveel tijd en energie in het reanimeren van de Reset kon steken. ,, 
Er gebeurde hier niks, het was op sterven na dood. Als Jan, Robert en ik niet waren opgestaan, was 
het centrum afgelopen zomer al dicht geweest.” 
 
Als de organisatie eenmaal staat, is het makkelijker voor de jongeren om het over te nemen 
 
Jan-Herman Koller 
Stevige voeten 
Eigenlijk had de stichting afgelopen zomer al opgericht moeten zijn. Maar corona bepaalde anders. 
De bedoeling is dat er in januari een sluitende begroting ligt en dat jongeren zo snel mogelijk het 
stokje overnemen van Koller, Slagter en Dijkgraaf. Waarom ze het oprichten niet ook aan de 
jongeren hebben overgelaten, zoals wel bij So What in Zielhorst gebeurde? ,,Het opzetten van een 
stichting vraagt stevige voeten. Als de organisatie eenmaal staat, is het makkelijker voor de jongeren 
om het over te nemen”, aldus Koller. ,,De jongeren moeten zien dat het er weer is en dan komen ze 
wel”, zegt Slagter. Toch heeft het zijn tijd nodig voor De Reset het ‘bruisend middelpunt in de wijk’ 
is, waar de heren zo op hopen, denkt Koller. ,,Het duurt wel twee jaar voordat de begroting rendabel 
is.” 
 
Geld voor de huur kunnen de jongeren genereren door de zalen te verhuren. Die kosten 25 euro per 
dagdeel. Er is al een aantal vaste huurders, voornamelijk sportclubjes, die zo zorgen voor inkomsten. 
Budget voor activiteiten kunnen de jongeren aanvragen via Indebuurt033. Koller denkt aan een 
vaste inloopavond of een game-avond. ,,Ik weet dat er een jongen in de wijk is die dat laatste heel 
graag zou willen.” 
 

Stokje overdragen 
En verder is het volgens de heren vooral aan de jongeren om te bepalen wat er gebeurt. Een 
pooltafel staat al klaar in de feestzaal en ook een tennistafel is aanwezig. De verdere aankleding 
laten de heren aan de jongeren. ,,Die mogen straks bepalen wat ze er nog bij willen”, zegt Koller. 
 
Binnen twee maanden hopen ze hun taken over te dragen aan jongeren uit de wijk. ,,We willen wel 
betrokken blijven. Daarom hebben we ook een Raad van Advies in onze stichting opgenomen. Zo 
kunnen we straks toch nog gevraagd én ongevraagd advies geven aan het bestuur.” 
 


