
Caravan Crew

Jongeren die 
 jongeren

empoweren dmv
kunst



We doen alles vanuit onze ‘OpenDeurBeleid’.

Dat is een neutrale speelveld waar je mag zijn

wie je bent, zonder oordeel en verwachting. 

Op het speelveld staat gelijkwaardige

kennismaking centraal. Ieder spreekt zijn of

haar eigen taal en heeft een eigen perspectief.

In het speelveld is het niet zenden en

ontvangen, maar juist op elkaar inspelen en

een kruisbestuiving laten ontstaan. 

Passies en drijfveren zijn de inrichting van

ieders omgeving. Samen met AllOne wordt er

opzoek gegaan naar het antwoord op de vraag

Waar gaan jouw lichtjes van aan?

De Caravan Crew is een van de projecten van

AllOne. De  Crew zijn wij, jongeren die kunst

inzetten om te gaan onderzoeken wat er bij

onszelf en bij andere jongeren speelt. Dit

vertalen we naar creatieve projecten voor

jongeren.…en dat doen we altijd door met

lokale partijen samen te werken

Grote ambities hebben we: Caravan Crews met

eigen identiteiten en groepen jongeren door

Nederland en daarbuiten die samen

kunstprojecten opzetten en co-creëren. Smart

gezegd: 10 Caravan Crews binnen drie jaar!

Tevens willen wij internationale samenwerkingen

en uitwisselingen aangaan. Hierbij willen wij

gezamenlijke projecten opzetten

Wie zijn wij?

Onze ambitie

Neutrale Speelveld 
van AllOne 

Internationaal

Omdat diversiteit zo belangrijk en mooi is,

willen we ook met jongeren uit andere landen

co-creëren. Gezamenlijke thema's bespreken

en kunstprojecten samen opzetten. En met

onze drie-jarige ambities ook fysiek met elkaar

van gedachtes en doen wisselen.



Onze caravan is een artistieke verschijning en de

mobiele plek waar we samenkomen en vanuit

waar we de thematische kunstsessies opzetten.

Tevens is het een opvallend herkennings- en

verzamelpunt voor jongeren en jeugd. De

Caravan ‘reist’ door de wijken om zoveel

mogelijk jongeren te spreken en mooie

kunstsessie mee te doen over belangrijke

levensthema's. Als het niet reist, staat het  op

een locatie van onze samenwerkende partijen.

Onze online Caravan Crew Country is een

plek waar op dit moment vele events

plaatsvinden. Het is ontwikkeld juist

vanwege corona: 'van CoronaTijd naar

CreativiTijd'. Dit sluit goed aan bij onze

doelgroep en dat waar de samenleving om

vraagt op dit moment: bestrijden van

eenzaamheid, cultuurparticipatie stimuleren

en het bezig zijn met levensthema's

Onze thema's gedurende het jaar zijn identiteit,

gezondheid, duurzaamheid en toekomstbeeld.

De thema's spelen in op wat er gaande is in het

leven van de doelgroep. Dit wordt aangevlogen

vanuit verschillende hoeken omdat we geloven

in sector overstijgend  werken.: net als wij is

onze leefomgeving ook heel divers.

Ons doorgroeimodel zal ervoor zorgen dat de

jongeren al op vroege leeftijd met ons in

aanraking komen. De caravan zal een

aantrekkelijke plek zijn om te spelen en te

ontdekken. Later zullen zij de mogelijkheid

krijgen om deel te nemen aan de workshops

en ze uiteindelijk te organiseren. Zo kan een

individu doorgroeien binnen het project. 

De Caravan

Caravan Crew online

Doorgroeimodel



We willen andere jongeren laten ervaren dat de

politiek ook iets voor hun kan betekenen. 

Daarom hebben we samenwerkingen met

lokale politieke organen als wijkplatforms. Later

ook het  Nederlands Jeugddebat en verder

maar eerst ervaren. Zo kunnen we opgedane

kennis van wat er speelt bij jongeren met deze

platforms delen. Ter afsluiting van het caravan

crew jaar, zullen we de verzamelde informatie

als aanbevelingen in de vorm van een creatieve

sessie met de (lokale) politiek delen.

 Onze wens is om onze werkwijze gebaseerd

op experimenteren, onderzoeken (ABR) en

implementeren, als ‘methodiek’ te integreren in

oa het jongerenbeleid.

Onze impact zullen wij meten gedurende het

jaar door middel van Arts Based Research.

Hierbij wordt zowel objectieve als subjectieve

data verzameld. Dit gebeurt door kunst in alle

onderzoeksfases in te zetten. Het onderzoek

wordt gevormd met alle stakeholders samen

die bezig zijn met empowerment van jongeren.

Resultaten worden tussendoor opgehaald en

geimplementeerd om zo het project actueel en

relevant te maken voor alle betrokkenen.

Bij ons staat GROEI centraal. 

We krijgen vele skills mee die ons voorbereiden

op de toekomst. Door het opzetten van

projecten en in aanraking te komen met kunst, 

 leren we vaardigheden die we in een latere

(werkend) leven kunnen benutten. Niet enkel

ondernemende vaardigheden als

projectmanagement, maar ook social skills en

talenten op allerlei gebieden.

Impact 

Nieuwsgierig geworden?
Wij zijn te bereiken op

info@allone.nl  / 06 16752340  / allone.nl/nieuws (we zijn bezig met onze website!)

Lerend Netwerk

Politieke Betrokkenheid


