Gouden kans voor gemeenten bij
transformatie jeugdstelsel

Vier innovatieve voorbeelden van
het kinder-, tiener- en jongerenwerk

De waarde van het
jeugdwelzijnswerk bij
de transformatie van
het jeugdstelsel
Investeren in het jeugdwelzijnswerk loont. Jeugdwelzijnswerkers bieden jeugdigen
gelegenheid om in hun vrije tijd in een veilige omgeving uiteenlopende ervaringen
op te doen. Op deze wijze raken ze vertrouwd met algemeen geldende waarden en
normen en versterken ze hun sociale competenties.
Het jeugdwelzijnswerk onderscheidt zich van andere jeugdvoorzieningen in de vrije tijd omdat het zich
richt op álle jeugd. Jeugdwelzijnswerkers zijn gefocust op het leren meedoen aan de samenleving, gaan
talent- en groepsgericht te werk, leveren maatwerk en hebben oog voor het hele leefsysteem van jeugdigen.
Door hun buurtgerichte en outreachende aanpak zijn jeugdwelzijnswerkers als geen ander in staat om
contact te maken en vertrouwen te winnen, zelfs van minder toegankelijke jeugd en hun ouders. Ze zijn in
staat om te signaleren wanneer bepaalde jongeren of ouders een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken,
zowel preventief als na een periode van jeugdzorg.
In deze brochure belichten we in het kader van de transformatie van de zorg voor jeugd een aantal mooie
voorbeelden, shining examples, die gericht zijn op kwetsbare jeugd. Al deze projecten werken vanuit een
positieve werkwijze, een ontwikkelingsgerichte benadering die uitgaat van kansen en het versterken van
de eigen kracht. Jeugdbeleid met een positieve benadering biedt jeugd een goede basis om op te groeien
tot sociale en zelfredzame ( jonge) burgers. Positief jeugdbeleid kan voor gemeenten dus een belangrijke
invalshoek zijn bij de transformatie van de zorg voor jeugd en kan bovendien dure zorg voorkómen.
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EventHands
Leerzame vrijetijdsbesteding van
jongeren in de jeugdhulpverlening

Zinvolle vrijetijdsbesteding
Veel van de deelnemende jongeren gaven aan zich in
hun vrije tijd te vervelen. Dat resulteert niet zelden in
rondhangen in de buurt, blowen en zelfs ongewenst

EventHands is een project van de Amsterdamse

gedrag. Met het werken op een event besteden de

welzijnsorganisatie Stichting B-Challenged dat zich

jongeren hun vrije tijd zinvol. Voor jongeren die voor-

richt op jongeren van 16 tot 23 jaar die begeleid worden

tijdig hun schoolopleiding afbreken of op een andere

vanuit de (jeugd)hulpverlening. De jongeren hebben veel

manier vastlopen in hun opleiding, kan het project

problemen en komen vaak uit instabiele gezinssituaties.

helpen ze weer op de rails te krijgen. Ze leren verant-

Jeugdhulpverleningsinstellingen bieden meestal geen

woordelijkheid te dragen, en ze doen er competenties en

projecten aan die zich richten op vrijetijdsbesteding.

vaardigheden op die hen aansporen weer naar school te

Jongeren moeten hun vrije tijd zelf invullen. Dat is lastig

gaan of een baan te zoeken. Veel deelnemers zien Event-

als je niet beschikt over een sociaal netwerk.

Hands als mogelijkheid om het eigen CV op te bouwen

Tenten opbouwen en andere klussen

en als project waarop ze trots kunnen zijn.

Het project EventHands biedt een eenvoudige maar

Win-win situatie

doeltreffende uitkomst. In kleine groepjes draaien

Voor het werk wordt van festivalproducenten een

jongeren mee op verschillende evenementen: dance

tegenprestatie gevraagd. Dit kan een ﬁnanciële dan wel

events als Mysteryland, muziekfestivals als Mundial

een bijdrage in natura zijn, mits deze de groep ten goede

of theaterevenementen als Over het IJ Festival. Ze

komt en bijdraagt aan het organiseren van activiteiten

doen er allerhande - ongeschoolde en laagdrempe-

die deelnemers aan het eind van het EventHands-

lige - opdrachten: het opbouwen van tenten, kaartjes

seizoen zelf mogen opzetten.

verkopen. De jongeren worden gekoppeld aan een festivalmedewerker. De jongerenwerkers van B-Challenged

Preventieve werking

begeleiden de jongeren tijdens de uitvoering van de

Met EventHands investeert Amsterdam in een project

taken, vormen de buffer tussen producent en jongeren

waarbij jongeren met een kwetsbare achtergrond nieuwe

en blijven eindverantwoordelijk voor de uitvoering van

kansen krijgen. Het project heeft een preventieve

de taken.

werking. Het houdt jongeren af van hangen op straat of

Activeren en participeren

crimineel gedrag. Ze versterken hun sociale en persoonlijke competenties, maar bovenal leren ze te geloven in

Doel is om de jongeren te activeren en te laten parti-

zichzelf en hun eigen ideeën. EventHands is dan ook een

ciperen. Door EventHands komen de jongeren met

leer-ervaringsplek en daarmee een springplank naar de

elkaar en met anderen in contact, ze vergroten op

arbeidsmarkt of een nieuwe opleiding.

deze wijze hun leef- en belevingswereld. Ze leren er
in teamverband maar ook zelfstandig te werken.
Bovendien is het leuk. Muziek, dans en theater spreken
jongeren aan. Op deze manier ontdekken jongeren hun
talenten en ambities.
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LEARN2WORK
De buurt als leerwerkplek

Klussen voor ouderen in de wijk
Wat deze jongeren eveneens vooruit helpt, zijn praktijkervaring en werknemersvaardigheden. Die doen ze
op in de wijk. Ze organiseren knutselmiddagen voor

‘Een jaar geleden hing ik een beetje rond, wist niet wat

kinderen van de school of begeleiden sportactiviteiten

ik wilde, nu heb ik perspectief op werk.’ Dat zegt een

voor kinderen en volwassenen. Ze maken een promotie-

deelnemer aan het leerwerkproject LEARN2WORK van

ﬁlmpje voor een bedrijf in de wijk. Of helpen via het

stichting De Schoor in Almere. Sinds 2010 voert deze

Klussenproject ouderen in de wijk.

welzijnsorganisatie een project uit waarbij jongeren die

Buurtbewoners dragen ook bij aan het project. Zelfstan-

moeilijk aan een baan kunnen komen, zich intensief

dige ondernemers uit de wijk geven jongeren, die een

voorbereiden op de arbeidsmarkt.

onderneming willen starten, tips. Waar mogelijk worden

Stimuleren
Jongeren in Almere tussen de 16 en 24 jaar zonder

stages georganiseerd. Het project bevordert hierdoor
ook de sociale cohesie van de wijk.

werk of diploma, die niet op school zitten maar wel een

Kansen voor kwetsbare jongeren

opbouwende dagbesteding nodig hebben, kunnen bij

De jongerenwerkers van De Schoor werken nauw

LEARN2WORK terecht. Vaak ontvangen ze al op jonge

samen met jeugdhulpverlening en jeugdreclassering.

leeftijd een uitkering. Door LEARN2WORK krijgen ze

Veel van deze jongeren komen namelijk uit de jeugd-

weer perspectief. De bedoeling is dat de jongeren binnen

zorg. Dikwijls hebben ze een detentieverleden, zijn ze

een jaar een startkwaliﬁcatie behalen, waarmee ze de

verslaafd geweest of hebben psychiatrische problemen.

arbeidsmarkt op kunnen of aan een nieuwe opleiding

Voor het oplossen van hun problemen krijgen de

kunnen beginnen.

jongeren ondersteuning van jeugdhulpverleners.

Op zoek naar ieders talent

Bij LEARN2WORK staan hun talenten, kansen en
arbeidstoekomst echter centraal. De jongerenwerkers

In het project nemen jongeren deel aan allerlei activi-

begeleiden de jongeren tijdens het gehele project en

teiten op het terrein van sport, media, facilitair of horeca,

volgen hen tevens gedurende vier maanden na de

vier vormen van dagbesteding die volgens onderzoek

uitstroom. Zo kunnen ze terugval voorkomen.

nauw aansluiten bij de behoeften van jongeren. Zo
vinden jongen uit wat hun talenten zijn, wat ze interes-

Duurzaam

seert en welke baan of opleiding voor hen haalbaar is.

De aanpak is duurzaam. Door LEARN2WORK halen

Als dat duidelijk is, gaan ze aan de slag om de juiste

jongeren, die voorheen in de uitkering belandden of van

startkwaliﬁcatie te halen of passend werk te vinden.

school wegliepen, nu wel een startkwaliﬁcatie. Vanwege

Trainingen op maat

het succes is LEARN2WORK uitgebreid naar een tweede
locatie.

Alle jongeren volgen tijdens het traject een training in
sociale vaardigheden, solliciteren en het maken van een
CV. Er wordt per jongere, naast haalbaarheid en talent,
gekeken naar zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt.
Indien nodig volgt er een aanvullende training.
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UCee Station
Talentbenadering die goed is voor
jeugd én de wijk

Binden en verbinden voor positieve
beeldvorming
UCee en MIX Station worden gemaakt door en voor
jongeren in de wijk. De jongeren maken in hun eigen

Media hebben veel invloed op het leven van jongeren.

buurt reportages over zaken die hen bezighouden.

Ze vormen een bron van kennis en informatie maar

Ze interviewen buurtbewoners, de wijkagent of andere

versterken ook de cognitieve, creatieve en sociale vaar-

jongeren over zeer uiteenlopende onderwerpen: van

digheden. Stichting Click F1 zet verschillende media

buurtfeestjes tot het verdwijnen van hangplekken.

in zodat jongeren hun talenten kunnen ontdekken,

Ze maken gevoelige onderwerpen bespreekbaar en

weerbaarder worden, meer betrokken raken bij de maat-

zichtbaar.

schappij en zich realiseren dat zij zelf de regisseur zijn

De wijken waarin de jongeren wonen, hebben vaak

van hun leven.

een negatief imago. Via UCee en MIX Station kunnen

Zelf radio en tv maken

jongeren de heersende beeldvorming over hun wijk
bijstellen. Door jongeren te verbinden en te binden aan

Via het project UCee Station (spreek uit als ‘you see

elkaar en aan hun wijk, voelen ze zich meer verantwoor-

station’) leren jongeren ﬁlmpjes, radioshows, artikelen

delijk voor wat er gebeurt. Dit leidt tot een veiliger buurt

en fotoreportages te maken. Ze doen dit onder begelei-

en meer sociale cohesie. Door de jongeren zelf op zoek

ding van jongerenwerkers en speciaal voor dit project

te laten gaan naar het positieve in hun wijk, worden

getrainde mediacoaches. Het concept van UCee Station

ze daar weer trots op. Hun ouders zijn op hun beurt

werd in 2009 vertaald naar een project voor kinderen

trots omdat ze zien over welke talenten hun kinderen

van 6 tot 12: MIX Station. Dit project wordt uitgevoerd

beschikken.

op scholen, in wijken en in het kinderwerk.
De producten komen op de interactieve website

Persoonlijke groei

www.UCeeStation.nl, waar ze voor iedereen toegan-

Door deel te nemen aan UCee en MIX Station verster-

kelijk zijn.

ken jongeren hun persoonlijke groei en ontwikkeling.

Kwetsbare jongeren

Volgens een impactonderzoek van de Hogeschool van
Amsterdam uit 2011, draagt het project zichtbaar bij

De doelgroep bestaat uit kwetsbare jongeren van 10

aan de taalontwikkeling, doen de jongeren presentatie-

tot 23 jaar. Het zijn dikwijls jongeren die opgroeien in

vaardigheden op die nuttig zijn op school en bij het

(grote) gezinnen die kampen met armoede, werkloos-

solliciteren naar een baan.

heid, slechte huisvesting, gebrek aan perspectief en
psychosociale problemen. Niet zelden vertonen

De methodiek die de mediacoaches hanteren is opge-

ze problematisch gedrag in de wijk of op school en

nomen in de Databank Methodieken Pedagogische

hebben ze te maken met jeugdzorg. Momenteel lopen

Kwaliteit van het Nederlands Jeugdinstituut.

er projecten van UCee Station en MIX Station in
Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Haarlem.

Nederlands Jeugdinstituut

eigen leefomgeving: er wordt een verbinding gelegd
met de ouders, de school en vooral met hun leven in
de wijk. De medewerkers van Raster Kinderwerk werken
in de wijk en kunnen hierdoor gemakkelijker het sociale
netwerk van de kinderen aanspreken en versterken. En
ze hebben sneller in de gaten, wanneer ook ouders een
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steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Raster Kinderwerk
Naschoolse dagbehandeling in
samenwerking met jeugdzorg

Terug naar de gewone
groepsactiviteiten
Bij deze speciale naschoolse dagbehandeling wordt er
ingezet op twee sporen die waar mogelijk - integraal samenkomen. Pedagogen en kinderwerkers van Raster
Kinderwerk stimuleren de kinderen om gedrag te
ontwikkelen dat is afgestemd op de eigen (on)mogelijk-

Drie jaar geleden opende in Deventer een unieke

heden en ontwikkeling. Daarnaast worden de kinderen

naschoolse dagbehandeling haar deuren. Jeugdzorg

voorbereid op deelname aan de - reguliere - groepsac-

en kinderwerk liepen daarin samen op als gelijkwaar-

tiviteiten in de wijk. De samenwerking heeft nog een

dige partners. Het initiatief lag bij Raster Welzijn en

ander voordeel. Via buurtactiviteiten houden kinderwer-

jeugdzorgaanbieder Lindenhout. De voorziening is er

kers ook na het traject contact met de kinderen. Ze zijn

voor kinderen van 6 tot 12 jaar die extra steun kunnen

er snel bij als blijkt dat kinderen ook later ondersteuning

gebruiken bij hun sociaal-emotionele en cognitieve

kunnen gebruiken.

ontwikkeling. Het gaat om normaal begaafde, schoolgaande kinderen uit diverse wijken in Deventer met

Gemakkelijker achter de voordeur

een indicatie voor jeugdzorg.

Het initiatief past binnen de visie van Raster Welzijn op

Samenwerken aan een stevige basis

het nieuwe kinderwerk. Daarin werkt het kinderwerk
intensief samen met jeugdzorg- en hulpverleningsorga-

Het traject beslaat negen maanden. De kinderen gaan

nisaties. Maar ook met de jeugd-ggz, een woningbouw-

in die tijd na school naar de naschoolse dagbehande-

corporatie en het onderwijs. Deze samenwerking levert

ling. Ze krijgen daar - op maat - hulp en begeleiding

voor alle betrokken partijen voordelen op.

van de ambulante hulpverlener, gedragswetenschapper

Door hun aanwezigheid in de buurt heeft het kinderwerk

en pedagogen van Lindenhout Jeugd- en Opvoedhulp.

al een relatie met de kinderen en ouders. Het kinder-

Vanuit Raster draait een kinderwerker volledig mee

werk kan vanuit die relatie kinderen en ouders gemak-

en draagt bij aan hun sociale ontwikkeling. Er zijn, net

kelijker bewegen mee te werken aan hulpverlenings-

als in de reguliere naschoolse opvang, allerlei sociale

programma’s; de medewerkers komen gemakkelijker

ontwikkelingsactiviteiten. Er wordt gespeeld en gesport.

bij gezinnen binnen. Anderzijds kan Raster Kinderwerk

Uitgangspunt is dat de groep ingebed blijft in de wijk en

eenvoudig en snel gebruik maken van de expertise

dat deelname laagdrempelig is.

van de jeugdhulpverlening en waar nodig - bijtijds -

In de eigen leefomgeving

signaleren en lichte (opvoedings-)ondersteuning of
hulp inroepen.

Voorheen kregen de kinderen hulp of begeleiding op
een locatie van Lindenhout. Nu krijgen ze dat in hun
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