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Improbattle bij Dynamo
Voor aanmelding en meer informa-
tie neem contact op met: Güldemet 
Arisoy, garisoy@dynamo-amster-
dam.nl, 06 51 31 38 62, club JACO, 
Rhijnspoorplein 1a, Amsterdam.
Voor inhoudelijke informatie over 
Improbattle kun je contact opne-
men met Stichting Improbattle

Bedankt!
Alle tieners, jongeren, trainers en 
werkers van Dynamo en Improbat-
tle bedankt voor je deelname en 
bijdrage aan Improbattle en het 
onderzoek. En bedankt Stichting 
Steunfonds bja-cow die het onder-
zoek financieel mede mogelijk 
gemaakt heeft. 

Het hele rapport ontvangen?  
Stuur een berichtje naar communi-
catie@dynamo-amsterdam.nl, 
onder vermelding van je naam en 
adresgegevens.

Contactgegevens 
Dynamo Jeugd & Jongerenwerk
Contactpersoon: Oscar Bodelier
Telefoon: 06 13 86 03 90
Email: obodelier@dynamo-amsterdam.nl
Dynamo
Postbus 93500
1090 EA Amsterdam
www.dynamo-amsterdam.nl

Stichting Improbattle
Contactpersoon: Marijn Vissers
Telefoon: 023 53 41 538
Email: info@improphondo.nl



De waarde
van Improbattle 



Improbattle is een vorm van theater 
waarbij de spelers het verhaal en 
de rollen ter plekke zelf verzinnen 
of suggesties daarvoor aangereikt 
krijgen van een publiek. 

Dynamo werkt samen met Stichting 
Improbattle aan deze methodiek 
van improvisatietheater. Belangrijke 
spelregels zijn rekening houden met 
elkaar, respectvol met elkaar omgaan 
en aandacht hebben voor de ander. 
Regelmatig zijn er workshops en live 
voorstellingen in theaters en buurt-
centra.

Meedoen is leuk!
Tieners en jongeren vinden het erg 
leuk om mee te doen. Door het 
spontane creatieve karakter zijn de 
workshops en voorstellingen vaak 
humoristisch en speels van opzet. Er 
gaat een motiverende werking vanuit 
omdat de focus ligt op het versterken 
van potentiële kracht en talent van 
jezelf.
We zien dat deelnemers hun sociale 
vaardigheden zoals samenwerken, 
communiceren en presenteren 

ontwikkelen. Ook zien we dat hun 
weerbaarheid groeit, dat ze nieuwe 
vrienden maken en zich beter kunnen 
verplaatsen in anderen.

Wat kun je ermee? 
Dynamo en Stichting Improbattle 
hebben onderzoeksbureau Noorda 
en Co gevraagd een onderzoek uit te 
voeren naar de effecten van Impro-
battle op tieners en jongeren. In het 
onderzoek zijn vier trainingscursus-
sen voor drie verschillende groepen 
onder de loep genomen: een groep 
gevorderden, een beginnersgroep en 
een ‘tienerstraatgroep’.

Aanbevelingen uit het onderzoek
Improbattle is een veelbelovende 
informele vorm van eerstelijns 
jeugdzorg. Het is toepasbaar bij 
laagdrempelige voorzieningen als 
jongerenwerk, scholen en culturele 
initiatieven. Het is in feite een vorm 
van groepstherapie zonder dat het er 
als jeugdzorg uitziet. 
Improbattle is een aantrekkelijke 
en bruikbare hulpverleningsformule 
voor jongeren in kansarme buurten. 
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Lessen uit onderzoek
Een knelpunt bij de workshops Impro-
battle is het integreren van verschil-
lende typen jongeren. Dit vraagt om 
de expertise van jongerenwerkers. 
Zij zijn bekend met de culturele 
codes en omstandigheden van buurt-
jeugd en andere typen van jongeren 
en hebben een belangrijke functie als 
rolmodel. Het effect van Improbat-
tle, gedragsverbetering bij jongeren, 
is groter wanneer ook buiten de trai-
ning aandacht wordt besteed aan hun 
nieuwe gedrag. Bijvoorbeeld elders 
in het jongerenwerk, maar ook op 
school, in de buurt of het gezin.
 
Er zit toekomst in Improbattle!
Improvisatietheater moet een gro-
tere rol krijgen als aantrekkelijke 
methode van mogelijke gedragsver-
andering bij kwetsbare buurtjeugd. 
Improbattle als methodiek verdient 
het om verder onderzocht te wor-
den als positieve interventie die het 
gedrag van jongeren aantoonbaar 
verbetert.

Vooral voor jongeren met argwaan 
richting hulpverleningsinstanties. Dit 
laatste vraagt wel om een specifieke, 
benadering aangepast aan de cultuur 
van deze buurtjeugd. Trainers en 
begeleiders van Improbattle moeten 
ervaring hebben in hun omgangsvor-
men en taalgebruik. 

Toegevoegde waarde voor  
de deelnemers

Aan de deelnemers zijn voor en na de trainingssessies vragen gesteld. Uit de antwoorden blijkt dat:
•  hun sociaal-emotionele problemen afnemen
•  de training een positieve 

uitwerking heeft op hun 
welbevinden en persoonlijke 
ontwikkeling

•  ze een positievere kijk op het 
leven ontwikkelen en meer 
zelfvertrouwen krijgen

•  ze elkaar leren te respecteren met meer begrip voor andere culturen• ze hun vrije tijd actiever invullen •  hun persoonlijke sociale netwerk 
zich uitbreidt 

•  ze zichzelf meer onderdeel voelen van de samenleving waarin ze 
worden gerespecteerd zoals ze zijn


