event hands
VAN ZORGVRAAG NAAR ZELFREGIE

event hands
VAN ZORGVRAAG NAAR ZELFREGIE

Culturele zorginterventie
verbindt Zorg, Welzijn en Arbeid

Stichting B-Challenged
Deze handleiding EventHands is een uitgave van Stichting B-Challenged, platform voor
sociale innovatie en maatschappelijke activering.
Missie
B-Challenged is de springplank voor jongvolwassenen naar een eigen rol in de samenleving.
Visie
B-Challenged stimuleert en bereikt jongeren door aan te sluiten bij hun belevingswereld.
Daarin zoekt B-Challenged naar kansen om jongeren positieve ervaringen te laten opdoen, te blijven uitdagen en zelfvertrouwen te geven. Hiermee ontwikkelen jongeren een
sterk zelfbeeld en tonen ze initiatief in hun leven en in de samenleving.
Kernwaarden
Uitdaging
Samenwerken
Meedoen
Ondernemen
Respect
Identiteit
Gelijkwaardig

Test jezelf, ga de uitdaging aan
Met elkaar sterker, van elkaar leren
Niemand laten vallen, niemand uitsluiten
Pro-actief, aanpakken
Voor elkaar, voor jezelf
Leer jezelf beter kennen, wie je bent, wat je kunt en wat je wilt
Niemand achterstellen, ieders rol en bijdrage is belangrijk

EventHands door Stichting B-Challenged
Een perspectiefgericht begeleidingsprogramma voor jongeren met een heftig verleden
en affiniteit met cultuur, die nieuwe ervaringen willen op doen en verandering willen in
hun leven.
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in leiding
‘EventHands is de thuisbasis voor jongeren die graag bezig zijn met evenementen en
andere vormen van cultuur waar ze persoonlijk affiniteit mee hebben. De waarde van de
leer- en ervaringsopzet biedt daardoor een win-win-winsituatie. De werkwijze die EventHands daarin hanteert brengt een zichtbaar snelle ontwikkeling teweeg bij de jongeren.’
Dhr. M. Rauws, KABOEM productions en eventmanagement

Wat begon als leuk vrijetijdbestedingsproject in de zomermaanden voor jongeren uit de (jeugd)hulpverlening in de leeftijd van 16 – 24 jaar, is ontwikkeld
tot een perspectiefgericht en talentgedreven éénjarig individueel begeleidingsprogramma met diverse vervolgtrajecten en een uitstroomprofiel. Dit
hele programma beslaat maximaal twee jaar.
Deze innovatieve methodiek is binnen het EventHands project (edities 2010 –
2013), en op basis van een grondige analyse van de doelgroep en hun leefomgeving, aangescherpt en ontwikkeld. Deze aanpak onderscheidt zich binnen
het Jeugdwelzijnswerk door de doelgroepkeuze, het begeleidingsprogramma
en de brugfunctie, en is in dit handboek inzichtelijk samengebracht als toepasbare interventie.
Nu deze pionierende fase en de gemaakte professionaliseringsslag achter ons
ligt en de toepasbaarheid zichzelf heeft bewezen, dient deze methodiekbeschrijving als voorbeeld om vanuit een netwerkaanpak en positieve benadering, gericht op het ontdekken van kansen en kwaliteiten, jongvolwassenen
perspectief te bieden en (weer) mee te laten doen aan de samenleving.
De methode EventHands verbindt de domeinen (Jeugd)zorg, (Jeugd)welzijn
en Arbeid, met cultuur als activeringsmiddel. Deze nieuwe werkwijze is gericht
op sociale- en arbeidsparticipatie van jongeren met afstand tot arbeidsmarkt
en samenleving. Zorg, Welzijn en Arbeid worden niet meer afzonderlijk georganiseerd maar naast elkaar ingezet zodat zij elkaar aanvullen en versterken.
EventHands laat zich vatten onder de noemer: culturele zorginterventie.
Het handboek is geschreven ter inspiratie van professionals die met jongeren
werken, voor directie & leidinggevenden van Jeugdzorginstellingen en –welzijnsorganisaties, en voor beleidsmakers / adviseurs die zich bezighouden met
de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet.
Het ontwikkelen, bijschaven en onderbouwen van de EvenHands aanpak is
mogelijk gemaakt dankzij de inzet van velen. Gezamenlijk is deze methode
tot een bruikbaar instrument ontwikkeld. Graag dank ik alle deelnemers, professionals, partners en pioniers van het eerste uur voor hun bijdrage en inspiratie. De aanpak wordt dagelijks naar de uitvoeringspraktijk vertaald door
de tomeloze en energieke inzet van mijn team en het gebruik ervan door de
deelnemers. Zij zijn degenen waarvoor het programma is ontwikkelt en waren
als zodanig, bewust en onbewust, mijn klankbord. Door hen en met hen heb
ik de aanpak in de afgelopen seizoenen kunnen toetsen en met hun input
aangescherpt.
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In het bijzonder gaat mijn dank uit naar Saskia van Oenen, Olaf Goorden,
Anneke Wassink, Kitty Felix, Jaap Noorda, Remco Neuteboom, Tamara de
Bruin, Irma van Hoorik, Wouter Messchendorp en de overige bestuursleden
van B-Challanged voor hun betrokkenheid, geloof en opbouwende feedback
gedurende het ontwikkelingsproces van deze handleiding.
Wim Haveman
Directeur Stichting B-Challenged
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voor woord
In welzijnsland, ook in het domein van jeugdwelzijn, is de laatste tijd veel rumoer: transities in het Sociale Domein, Eigen kracht, Burgerkracht, Welzijn
Nieuwe Stijl en niet te vergeten: de Participatiesamenleving. Er wordt veel
over geschreven en gepraat. Het voorliggende EventHands Handboek van
B-Challenged laat zien dat het niet alleen om ideologie en om praatjes gaat,
maar ook om het concreet ontwikkelen van nieuwe praktijken. In dit geval gaat
het om een innovatieve aanpak van zogenaamde ‘probleemjongeren’, die al
enkele jaren in de praktijk is beproefd en die met dit handboek van een stevig
methodisch fundament wordt voorzien.
Als docent Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) bij de Hogeschool
van Amsterdam ken ik het initiatief al vanaf het begin. Wim Haveman, initiatiefnemer en ontwikkelaar van B-Challenged heeft als CMV student tijdens zijn
studie het nieuwe motto van CMV Amsterdam als ‘opleiding voor Cultureel en
Sociaal Ondernemen’ in de praktijk gebracht en zijn eigen (jeugd)welzijn onderneming opgericht. B-Challenged was geboren met EventHands als belangrijkste innovatieve project. De afgelopen jaren hebben vele CMV stagiaires
een bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van het project
en daarbij het vak op een uitstekende wijze kunnen leren.
Het innovatieve en de sleutel voor het succes van EventHands ligt volgens
mij in de uiterst slimme en creatieve manier waarop een verbinding wordt
gemaakt tussen jeugdhulpverlening en festivalorganisatie. Het concept en de
werkwijze van het project sluit aan bij de behoeften, motieven en talenten
van jongeren om zich te ontwikkelen en een eigen plek in de samenleving te
vinden. De doordachte en systematische manier waarop de ondersteuning en
begeleiding van de jongeren wordt vormgegeven zorgt ervoor dat het project
een ideale leeromgeving is voor die jongeren die het (even) moeilijk hebben
die plek te vinden en die in de reguliere jeugdhulpverlening niet of nauwelijks
meer te motiveren zijn.
Dat is ook de reden waarom B-Challenged en EventHands door de opleiding
CMV als toonaangevende praktijk omarmd wordt. In de recente discussies
over opleiding en praktijk klinkt de roep om integrale benaderingen steeds luider. Daarbij wordt de specifieke kwaliteit van sommige benaderingen wel eens
naar de achtergrond verdrongen. Voor CMV geldt bijvoorbeeld dat het macroperspectief (samenlevingsopbouw) wel wordt gewaardeerd, maar dat de
oriëntatie op event-management en festivalorganisatie vaak minder begrepen
wordt. ‘Jullie moeten eens ophouden met het organiseren van feestjes’, wordt
dan gezegd. Het EventHands handboek en de succesvolle praktijk waarop dit
boek is gebaseerd, laat zien dat het organiseren van feesten een belangrijke
praktijk is waarin jongeren (maar niet alleen jongeren) zichzelf leren kennen,
samen leren werken met anderen, hun talenten kunnen ontwikkelen en zo leren participeren in de samenleving. De stevig onderbouwde ondersteuningen begeleidingsmethodiek maakt dat festivalorganisatie ook voor jongeren
die uit de boot dreigen te vallen, een hoogwaardige leeromgeving kan zijn
om vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om nieuwe perspectieven te
ontwikkelen en een bijdrage aan de samenleving te kunnen leveren. Met dit
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handboek levert B-Challenged een schoolvoorbeeld van hoe ondernemend
en modern professioneel welzijnswerk er in de participatiesamenleving uit kan
zien. Dat de praktijk van EventHands ook de meerwaarde bewijst van specifiek
CMV-vakmanschap bij de effectieve aanpak van jongeren met problemen, is
mooi meegenomen.
Pieter van Vliet
Voorzitter Landelijk Opleidingsoverleg Culturele en Maatschappelijke Vorming
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De uitgangs punten
EventHands staat voor leren door beleven, ervaren en ontdekken, en is ontwikkeld voor jongeren in de leeftijd van 16 – 24 jaar (late adolescenten en
jongvolwassenen) met een zorgachtergrond door schooluitval, werkloosheid,
problematische thuissituatie en/of een ontwikkelingsachterstand (risicojongeren) of ondersteuningsvraag.
Het doel is om met een cultureel gerelateerd programma deelnemers met
elkaar en anderen in contact brengen, de leef- en belevingswereld van deelnemers te vergroten, deelnemers positieve (werk)ervaring laten opdoen, hun
zelfbeeld positief te beïnvloeden, sociale en arbeidsparticipatie te stimuleren
en versterken, deelnemers maatschappelijk te activeren, preventief zorgvragen te ondervangen (dan wel responsieve en soms repressieve zorgtrajecten
verkorten) en de deelnemer op een positieve manier vanuit zijn eigen innerlijke motivatie te prepareren op een betere toekomst.
De psychosociale, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van late
adolescenten en jongvolwassenen1 is gebaat bij individuele ondersteuning
bij het vervullen van nieuwe perspectieven (perspectiefgericht begeleiden),
de inzet van groepsdynamische processen voor sociaal-maatschappelijke activering / bewustwording (participatie), een versterkte autonoom zelfstandige
positionering door de inzet van peers en het bieden van een netwerk (welzijnsbevordering).
EventHands daagt uit, speelt in op de intrinsieke motivatie, heeft een vrijwillig
karakter en biedt een zinvolle vrijetijdsbesteding die aansluit op de belevingswereld. Receptieve cultuurparticipatie stimuleert en faciliteert deelname aan
het sociaal-economische verkeer en biedt ondersteuning bij het zelfstandig
ingroeien in de samenleving.
EventHands biedt jongeren de mogelijkheid om aan spannende, eigentijdse
(culturele) evenementen mee te werken. Van festivalmedewerker tot publieksbegeleider en van medewerker terreinonderhoud tot suppoost of artiestenbegeleider. De uitvoering van deze taken vindt altijd plaats onder professionele
begeleiding vanuit het EventHands-team of de festivalorganisatie. De werkzaamheden zijn laagdrempelige klussen die door iedereen zijn uit te voeren.
Hierdoor komen succeservaringen tot stand, wat het zelfvertrouwen vergroot.
Door te kiezen voor evenementen waar de jongeren zelf veel affiniteit mee
hebben, garandeert EventHands betrokkenheid van de jongeren en biedt hen
tegelijkertijd een aan cultuur gerelateerde leerervaringplek met nieuwe perspectieven.
Wanneer een jongere actief deelneemt, dient hij rekening te houden met een
gemiddelde tijdsinvestering van zes dagdelen per maand. Dit is inclusief de
inloop en groepsmomenten, evenementen, activiteiten, workshops en trainingen.
Naarmate men meer taken oppakt en intensiever betrokken raakt bij de organisatie van activiteiten, evenementen en andere eigen initiatieven, zal deelname ook meer tijd vergen. Dit is de eigen keuze van de individuele deelnemer.
Deelnemers worden gecoacht in kans-ontwikkeling en het organiseren van
1
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Verder aangeduid als jongeren.

eigen activiteiten, en krijgen workshops en trainingen aangeboden ter ondersteuning van hun persoonlijke en professionele ontwikkelingsproces. De
begeleiding komt tot stand door: een individueel begeleidingsprogramma,
uitgevoerd door een professional met een hulpverleningsachtergrond, aansluitend op hulpverlenings- en re-integratieprogramma’s; een groepsdynamisch
begeleidingsprogramma, uitgevoerd door een professional met een welzijnsachtergrond, gericht op bewustwording en maatschappelijke activering.
Professionals werken binnen het programma intensief samen om de verschillende onderdelen op elkaar aan te laten sluiten. Op deze wijze krijgen individuele deelnemers ondersteuning bij het ontwikkelingsproces. Naarmate men
langer deelneemt, worden de taken uitdagender en vormen de deelnemers
een nieuwe groep. Hierdoor groeit de deelnemer zowel persoonlijk als professioneel.
Door leer-ervaringsplekken te faciliteren en een (nieuwe) peergroup met diverse rollen te creëren, waarin ontwikkelingsmogelijkheden centraal staan binnen
een perspectiefgerichte individuele begeleiding met ruimte voor experiment,
doen deelnemers in een beschermende omgeving nieuwe ervaringen op, maken ze vlieguren en ontwikkelen ze vaardigheden om actief en autonoom deel
te nemen aan de samenleving.
Het programma:
bestaat uit een EventHands-seizoen (van mei t/m april), opgebouwd uit drie
fasen:
Groepscohesie & inspiratie
Teambuilding & kennisoverdracht
Zelforganisatie & autonomie
biedt drie trajecten waarlangs deze groei tot stand komt:
Eventhands-traject (intensief individuele begeleiding & groepsdynamische ondersteuning)
Seniortraject (actief burgerschap & autonomie)
Plustraject (autonomie & initiatief)
richt zich op maatschappelijke participatie:
Betaald werk
Scholing
Vrijwilligerswerk
Door leer-ervaringsplekken te faciliteren en een (nieuwe) peergroup met diverse rollen te creëren, waarin ontwikkelingsmogelijkheden centraal staan binnen
een perspectiefgerichte individuele begeleiding met ruimte voor experiment,
doen deelnemers in een beschermende omgeving nieuwe ervaringen op, maken ze vlieguren en ontwikkelen ze vaardigheden om actief en autonoom deel
te nemen aan de samenleving.
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WERK PRINCIPES

1 1 Cultuur als activeringsmiddel
Bij het bepalen van het middel waarmee jongeren nieuwe inspiratie en ervaring op kunnen doen en aangespoord worden tot (maatschappelijke) activiteit,
is er gekozen voor het meewerken aan een bestaand evenement. Want wat
spreekt motivatie en talent aan? Datgene wat men leuk vindt, dus dat wat
aansluit bij de belevingswereld. Muziek, film, games, dans, fashion en theater
zijn vormen van cultuur die aansluiten op de belevingswereld van jongeren,
en vormen de programmering op culturele evenementen. Daarmee bieden
evenementen goede voorwaarden voor het maatschappelijk activeren en positioneren van jongeren.
een evenement als metafoor voor een samenleving in het klein, waarin
Metaforische Zie
iedere taak, hoe summier ook, belangrijk is voor het functioneren en beleven
samenleving ervan. Men werkt met de hele crew aan het grotere geheel. Daarbij is ieders

bijdrage van belang voor het welslagen van dit evenement en voor hoe bezoekers het ervaren en er later aan terugdenken. Zo werkt het ook binnen de
samenleving: iedere handeling van een individu is van invloed op de beleving
en ervaring van een ander.
Door reflectie kan een deelnemer ontdekken wat hij2 heeft bijgedragen en
ontdekken wat hem daarin aanspreekt. Hierdoor wordt hij zich bewust van zijn
mogelijkheden en wat hij daarmee kan betekenen voor een ander en zichzelf.
Zelf doen + samen doen = meedoen. Als iemand zich hier bewust van is,
kan hij dit breder toepassen. Door een evenement als metafoor te gebruiken,
wordt dit bewustwordingsproces op gang gebracht en het gedragsveranderingsproces geactiveerd.
‘In mijn boek werk ik de logica van het activeren uit aan de hand van een aantal begrippen: aansluiten en afstemmen, empowerment, partnership, arrangeren en ensceneren en ten slotte verbinden. Een professional of vrijwilliger die
volgens deze logica werkt, brengt mensen bij elkaar, en op de plek waar dat
gebeurt, heeft die aandacht voor wat er tussen mensen onderling speelt én
voor wat er met individuen aan de hand is.’ (Spierts, Sociale vraagstukken 2014)

Eigen
activiteit

Om jongeren te laten experimenteren met samenwerken, uitvoeren en terugkoppeling, organiseren zij groepsgewijs eigen activiteiten. Hiermee kunnen
deelnemers opgedane ervaring en kennis vertalen naar activiteiten waarmee
zij vanuit hun eigen visie en betrokkenheid een bijdrage leveren en zelf de
volledige regie voeren. Men leert op een kleinschalige manier onder andere
het volgende in de praktijk:
Overleggen
Tot democratische besluitvorming komen
Plannen
Programmeren
Financieel beheer
Evalueren

Evenement
organiseren

Na het werken op al die grote evenementen is het natuurlijk een grote uitdaging om zoiets ook zelf neer te zetten. Om de ontwikkelde kennis, vaardighe2 Daar waar in de tekst de mannelijke persoonsvorm wordt gehanteerd, kan ook de vrouwelijke worden gelezen,
mits van toepassing.

14

den en houding [competentie(s)] dan ook in de praktijk toe te passen, organiseren deelnemers van A tot Z een eigen evenement. Door hen zelf te laten
beslissen op welke wijze zij een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid,
door maatschappelijke doelen te koppelen aan het evenement dat zij organiseren, worden zij aangezet tot actief burgerschap in hun eigen leefomgeving
en worden zij zich bewust van hun eigen mogelijkheden hiertoe.
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De intern integrale aanpak

De interventie komt tot stand middels een integrale aanpak (gezamenlijk betekenis geven aan, collectieve en individuele leerprocessen, maatschappelijke
participatie, persoonlijk talent)3, een ambulant-outreachende benadering en
perspectiefgerichte begeleiding. Dit maakt deel uit van de gezamenlijke zorgaanpak rondom een jongere en zijn gezin, opdat een jongere zo lang mogelijk
in zijn eigen leefomgeving opgevangen en ondersteund wordt bij het deelnemen aan het sociaal-maatschappelijke verkeer. Ook voelt hij daardoor steun bij
het afronden van zijn opleiding en/of het behouden van zijn baan en ervaart
hij een zinvolle vrijetijdbesteding, een gezonde levensstijl en een steunend
netwerk & sociale contacten.
De focus van deze interventie ligt op talentontwikkeling en -benutting (in de
breedste betekenis)4 en op het ontwikkelen van kansen (Geerhof, 2011). Empowerment en zelfsufficiëntie staan daarin voorop. Dit laatste wil zeggen dat een individu zich zo ontwikkelt dat het kan voorzien in eigen behoefte aan materiële
en niet-materiële zaken. Deelnemers worden hierin gecoacht en gefaciliteerd.
De kracht van de interventie zit in de aansluiting op de belevingswereld, wat
de innerlijke motivatie aanspreekt. Het stimuleert om binnen een vrijwillig kader actief deel te nemen aan geboden programma’s, iets wat jongeren leuk
vinden en waar ze zich door aangesproken voelen. Hier ligt vaak ook de bereidheid talenten in te zetten en te ontwikkelen. Daarmee is deze interventie
een krachtig middel voor de persoonlijk-professionele ontwikkeling van mensen, het stimuleren van het zelfoplossende vermogen van mensen, het klein
houden van zorgvragen, het vinden van perspectief en het vormgeven van de
eigen toekomst.
‘…overheid en professionals moeten zich niet richten op het oplossen van problemen, ze moeten naar de context van deze problemen kijken...’ (Speech de Winter,
jaarcongres VNG 2011)

De Winter heeft vanuit de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) diverse adviezen geschreven over Positief jeugdbeleid en de toepassing ervan.
Ook het Nederlands Jeugdinstituut biedt een programma voor advies over
jeugdbeleid en publiceerde hierover (Oenen en Westering, 2010). Binnen de Vereniging
Nederlandse Gemeenten is positief jeugdbeleid tegenwoordig ook een gebezigde term (Mudde, VNG magazine 2011).
Voor EventHands vormt positief jeugdbeleid het uitgangspunt van waaruit de
interventie wordt ingezet. Een netwerkgerichte benadering en behoefte- en
perspectiefgericht begeleiden vormen de context.
3 Hier wordt in de paragraaf ‘Integrale aanpak’ nader op in gegaan.
4 Talent in deze wordt geduid als zijnde latent aanwezige kwaliteiten, hoe miniem ook, die bijdragen aan sociaal-economisch en maatschappelijk welzijn van eenieder.
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Positief
jeugdbeleid

1 3 DE EXTERNE INTEGRALE AANPAK
De EventHands-aanpak gaat uit van het versterkende karakter door de samenwerking aan te gaan met andere partijen binnen het sociale domein en de
culturele industrie. Door vanuit een gezamenlijke visie aansluiting te vinden,
versterken de verschillende programma’s elkaar. Dit betekent voor alle partijen
investeren, wat bijdraagt aan een versterkte maatschappelijke positionering
van de jongere, maar wel aanpassing vraagt van de organisatie en uitvoeringstaken van de professional.
Vanuit de hulpverlening, de sector ‘Zorg’, ligt de focus op de probleeminhoudelijke kant. Binnen de vrijetijdsbesteding, de sector ‘Welzijn (Jeugd)’, is het
aanbod weer gericht op groepsdynamica en het semantisch leren, oftewel het
persoonlijk betekenis geven aan de wereld om je heen en je zodoende maatschappelijk positioneren. Re-integratie en dagbesteding, de sector ‘Arbeid’,
richt zich op het conditionerend en conformerend leren.
EventHands verbindt deze sectoren met elkaar. Hiervoor is het belangrijk ieders aanpak en ondersteuningstaken op elkaar af te stemmen. Professionals
dienen hiervoor de samenwerking op te zoeken en de hulpverlening, de maatschappelijke activering en professionele ontwikkeling integraal aan te pakken.
Hierdoor kan er vanuit ieders expertise een constructieve bijdrage worden geleverd aan het beantwoorden van de zorgvraag, het ontdekken en ontwikkelen
van het eigen talent en het vinden en vervullen van nieuwe mogelijkheden.
Zo biedt EventHands een krachtige Jeugdwelzijns-aanpak die aansluit op de
verschillende programma’s binnen de andere sectoren.

1 4 theorie & inspiratie
Mensen hebben drie basisbehoeften die het ontwikkelen en optimaal functioneren van een persoon beïnvloeden: autonomie, verbinding en competentie
– zelfbeschikkingstheorie. Ook heeft ieder mens in onze westerse samenleving
dezelfde rechten. Alleen heeft iedereen niet dezelfde kansen. Dit heeft allerlei
redenen, maar bovenal consequenties, met name voor jeugdigen met minder kans hun autonome positie en persoonlijke competenties te ontwikkelen.
Vanuit deze perceptie wordt gesproken over ‘jeugdigen met een achterstand’.
Hiermee worden jeugdigen bedoeld die: opgroeien in een opvoedomgeving
zonder vangnet om op terug te vallen; opgroeien zonder rolmodellen die de
algemeen opgevatte norm voorleven of ontwikkeling van latent aanwezige talenten stimuleren; over onvoldoende middelen beschikken om deel te nemen
aan verenigingswezen, sport en/of culturele activiteiten. Voor deze jeugdigen
bestaat een groter risico niet mee te komen in de samenleving omdat hun talenten onontdekt blijven en/of niet genoeg benut worden en zij onvoldoende
weet hebben van hun eigen kunnen en de bijdrage die zij daarmee kunnen leveren aan hun eigen (leef)omgeving en leefbaarheid. Zij worden onvoldoende
uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen en hebben veelal een beperkt
vangnet en sociaal netwerk of beschikken niet over de middelen om optimaal
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te ontwikkelen en te participeren, met als risico sociale uitsluiting en beperkingen.
Zowel G. T. Witte als I. van Hoorik schrijven over het belang van talentontwikkeling om deze jongeren te empoweren, mee te laten doen en hun kansen op
sociale inclusie en status te vergroten. (Witte, Talentontwikkeling, een maatschappelijke zorg 2012)
(van Hoorik, Talentontwikkeling stimuleert participatie en zelfvertrouwen 2011) Beiden staan kans- en
talentontwikkeling voor bij alle jongeren, en stellen dat er niet enkel gefocust
moet worden op de toptalenten. Er moet voor eenieder ruimte zijn het eigen
talent te ontdekken en te ontplooien. Anders blijft talent onbenut, worden
mensen uitgesloten en komen jonge en waardevolle mensen aan de zijlijn te
staan.
Met name in deze tijd waarin er een steeds groter beroep wordt gedaan op
de zelfredzaamheid van mensen, men geacht wordt te participeren, technische
ontwikkelingen steeds sneller gaan en er op een steeds jongere leeftijd steeds
meer keuzes gemaakt moeten worden, is het van belang te weten wie je bent
(identiteit), te weten waar je staat (semantiek) en waar je kracht ligt (talent). Dit
stimuleren staat voor empowerment.
Dit vraagt van professionals binnen de sociale sector een andere manier van
benaderen, van werken, van focussen. Witte: ‘Zorg en Welzijn dienen samen
een meer actieve brugfunctie te gaan vervullen tussen risicojongeren en samenleving en behoren een aanvullende rol te spelen ten aanzien van zorg, opvoeding, onderwijs en arbeid. Dit betekent in de omgang met risicojongeren
niet alleen achteruit kijken (het verleden van de cliënt), bezig zijn met moeilijkheden en problemen, maar evenzeer en vooral vooruitkijken, oog hebben
voor het perspectief.’ Dit betekent voor professionals binnen deze sectoren
dat de ‘ondersteunings- of zorgvraag’ op een andere manier benaderd dient
te worden. Witte duidt dit aan als Welzijnszorg. (Witte, 2012)
M. de Winter trekt dit verder en introduceert de Pedagogische Civil Society
(Winter, 2011) Hiermee wordt een breder krachtenveld bedoeld dat van invloed is
op de ontwikkeling van individuen, en dan met name op die van jeugdigen.
Door versterking van de sociale omgeving en de afzonderlijke onderdelen
daarbinnen te verbinden, door kennis van elkaars professie en kracht, betere
aansluiting binnen het sociale domein (integrale benadering en samenwerking)
en het inschakelen van informele netwerken (binnen de opvoed- en leefomgeving van de mensen zelf) bij het beantwoorden van opvoedvraagstukken,
worden mensen beter in hun kracht gezet en in staat gesteld te groeien en te
participeren binnen de samenleving.
De sociale omgeving dient hiervoor betrokken, en desgewenst verstrekt te
worden. Hierbij moet niet enkel gefocust worden op de individuele hulpvraag,
maar de gehele context vanwaaruit deze vragen ontstaan, moet deel uitmaken van de beantwoording ervan. Door vroegtijdige signalering (preventief)
en interveniëring worden zorg- en opvoedvragen klein gehouden omdat deze
vragen samen worden aangepakt (co-creatie).
Met betrekking tot het jongerenwerk, de sector binnen de Jeugdwelzijn waar
EventHands veel overlap mee heeft, draagt J. Metz drie kernwaarden aan (Metz,
Lectorale rede 2013). Deze kernwaarden maken de focusgebieden binnen EventHands ook inzichtelijk:
Ontwikkelingsgericht
Sociale rechtvaardigheid
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Emancipatie en disciplinering
Het werkveld van het jongerenwerk verandert:
Er moet (vaker) gebruik worden gemaakt van welzijnsvoorzieningen
door mensen met een beperking.
Het uitgangspunt van het (Jeugd)welzijnswerk moet de kracht zijn die
ieder individu in zich heeft.
Informele netwerken en vrijwilligers worden ingezet ter aanvulling op
de begeleiding binnen de trajecten.
De verschillende sociale, pedagogische en vrijetijdsvoorzieningen
dienen integraal te werken en hun trajecten aanvullend op elkaar aan
te bieden.
Witte en Metz richten zich met name op het beroepenveld en de uitvoeringspraktijk waarbinnen professionals met elkaar moeten samenwerken om sociale
inclusie te stimuleren en te faciliteren.
Sociale inclusie van risicojongeren vraagt van professionals een positieve manier van werken, van benaderen en dialogisch handelen.
De cultuuromslag en normatieve opvattingen die De Winter voorstaat en de
manier van werken waar T. Witte over schrijft, dienen te worden vertaald naar
de dagelijks uitvoering van het (Jeugd)welzijnswerk.
In haar literatuurstudie (Hoe) werkt talentontwikkeling bij risicojongeren? (van
Hoorik, 2011) beschrijft van Hoorik het belang van ‘deliberate practise’ oftewel: de
jongere en zijn mogelijkheden centraal stellen; hem in de gelegenheid stellen
om eigen doelen te stellen en daar eigen voorwaarden aan op te hangen om
zelf optimaal te ontwikkelen; hem stakeholder en zelf verantwoordelijk maken
van zijn leerproces; het bieden van een helder plan met een duidelijk doel,
kader, tijdspad en coach. Om een voorwaardenscheppend klimaat te bieden
waarlangs talent zich ontwikkelt, is het van belang de individuele leerdoelen
van deelnemers aan te laten sluiten bij de algemene doelen waarlangs de
organisatie haar programma aanbiedt.
Als deze verbonden kunnen worden, kan de begeleiding tot stand komen en
de geboden mogelijkheden vanuit de organisatie, en de talenten en kwaliteiten van een deelnemer optimaal worden benut. Onderstaand schema is daar
een voorbeeld van.

Figuur 1 Schematische weergave overeenkomstige doelen
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Een toepasbaar model hierin is het Positive Youth Development (PYD) raamwerk dat uitgaat van een holistische kijk op ontwikkeling en opgroeien, en
aandacht besteedt aan alle aspecten van de ontwikkeling (moreel, lichamelijk,
cognitief, emotioneel en sociaal) (Valkenstijn, Ince en Yperen 2013). Opvoedings- en ontwikkelingsvraagstukken die hieruit voortvloeien, dienen vervolgens vanuit een
netwerk te worden beantwoord.
EventHands sluit aan op de huidige ontwikkelingen in het jongerenwerk, werkt
vanuit het beleidskader Welzijnswerk Nieuwe Stijl en is een verbreding van de
(Jeugd)hulpverlening en het (Jeugd)welzijnswerk. Concreet vertaalt zich dit als
volgt naar haar uitvoeringspraktijk:
De primaire doelgroep voor de interventie zijn jongeren die door
omstandigheden een achterstand hebben opgelopen. Dit vertaalt
zich naar een beperking.
Door intensieve samenwerking met zorginstellingen en individuele
hulpverleners kan deze doelgroep beter bereikt en bediend worden
(Welzijnszorg).
Empowerment door talentontwikkeling vormt de basis van de interventie.
Door in te spelen op de belevingswereld en de intrinsieke motivatie
aan te spreken, wordt talent en de eigen kracht ontdekt.
Het ontdekken van talenten stelt deelnemers in staat de regie te nemen en verandering aan te brengen in de eigen leefomstandigheid.
EventHands staat voor aansluiting bij en creëren van (in)formele netwerken.
EventHands bestaat bij de gratie van vrijwilligers. Dit vormt één van
de fundamenten van de interventie.
Integraal werken en betrekken van vrijwilligers / informele netwerken
grijpt terug op Welzijnzorg en de pedagogische civil society.
Werken vanuit een netwerk is van belang om (meer) mensen met een
beperking te bereiken en gebruik te laten maken van collectieve
welzijnsvoorzieningen.
Doordat werkvelden en programma’s hierbinnen anders georganiseerd en
aangeboden worden, is het voor professionals vaak moeilijk elkaar te bereiken, wat overleg en afstemming lastig maakt. Werken vanuit een netwerkbenadering betekent in de praktijk investeren in het netwerk, elkaar opzoeken en
buiten de kaders kunnen en durven handelen.
Proactief opstellen binnen deze samenwerkingsrelaties en samen mogelijkheden onderzoeken, waarbij er vanuit elkaars expertise en netwerken op maat
ondersteuning (generalistisch werken) wordt geboden, werkt productief en
versterkend. Dit betekent dat men in bepaalde situaties mogelijk anders zal
moeten handelen dan men vanuit het normatieve kader gewoon is te doen.
Door het ontbreken van het normatieve kader wordt een beroep gedaan op
het intuïtieve vermogen van professionals om situaties en hulpvragen te beoordelen en te beantwoorden.
Hier is lef voor nodig, aangezien er van de professionals wordt verwacht dat
zij dit op eigen inzicht, kennis en ervaring doen, oftewel de eigen expertise
aanwenden, en dat organisaties deze professionals hierin de ruimte geven,
zonder dit van boven te kunnen sturen en te weten hoe groot ieders rol is of
zal worden.
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Van theorie
naar EventHands

1 5 Werken met peer groepen
Door deelname aan EventHands vormt men een nieuwe sociale groep (peers).
Deelnemers hebben een overeenkomstige achtergrond en gedeelde interesses. Dit vergemakkelijkt het aangaan van nieuwe contacten en de positionering binnen deze groep.
Op ongedwongen en informele wijze leren zij het belang van individuele inzet
en betrokkenheid binnen de groep kennen en begeven zij zich vrijwillig in verschillende werkvelden. Deze ongedwongen benadering is belangrijk omdat
veel jongeren zich door hun beschadiging, ontwikkelingsachterstand, fysieke/
mentale/seksuele mishandeling, uitsluiting et cetera en veelal gedwongen
zorg- / begeleidingstrajecten, een anti-autoritaire en wantrouwige houding
hebben aangemeten.
‘Als je een tijd lang in de jeugdzorg hebt gezeten in een instelling, ben je blij
als je je eigen keuzes kunt maken en die kinderen trekken er dan op uit….je
maakt het heel vaak mee…’ (Hermanns, Onderzoek naar effect stoppen Jeugdzorg 2014)
‘De schade als gevolg van een gebrekkige opvoeding bij het ingroeien in de
complexe samenleving kan een grote impact hebben, namelijk uitsluiting en
segregatie.’ (van Hoorik, 2011)
Deze schade en de achterstanden hebben bepaalde gedragingen tot gevolg
waar begeleiders oog voor moeten hebben en ruimte voor moeten laten.
Daarmee vraagt deze groep een specifieke benadering.
‘Om deze ontwikkeling te keren wordt er vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines een pleidooi gehouden voor opvoeden en ontwikkeling van burgerschap in onze complexe samenleving. Begeleiding die een goede balans
weerspiegelt tussen grenzen stellen en inspireren, die erop gericht is om de
verbinding te realiseren met de samenleving, te beginnen met de omgeving
waarin zij opgroeien en verpozen.’ (van Hoorik, 2011)

peer to peer

Binnen EventHands hoeven deelnemers elkaar niets uit te leggen over hun
achtergrond, sterker nog, men wisselt ervaringen en mogelijkheden uit en versterkt elkaar (peer tot peer). EventHands biedt zo een veilige leeromgeving
waarbinnen deelnemers zich vrij ontwikkelen, hun kwaliteiten en mogelijkheden ontdekken, elkaar positief beïnvloeden, steunen en hun eigen leefsituatie,
hoe complex en vervelend soms ook, spiegelen en relativeren ten opzichte
van de ander. Vanuit deze veilige leeromgeving worden deelnemers uitgedaagd elkaar te complimenteren en/of aan te spreken op gedrag, inzet en
mogelijkheden. Dit draagt bij aan het relativerings- en zelfoplossende vermogen van deelnemers.

Tijdens het instroomgesprek gaf Angela, een meid van 21 die op haar zeventiende haar zus verloor, vastliep
in haar studie en via een verkort DWI begeleidingstraject deelnam aan EventHands, aan in de eerste twee
maanden van haar deelname ontdekt te hebben dat ze niet de enige was met nare ervaringen in haar leven.
Ze refereerde naar een deelnemer die al drie jaar geen contact meer heeft met haar familie, zwerft en geen
opleiding heeft afgemaakt. “…als ik mijn situatie met die van haar vergelijk, vind ik dat me niet moet
aanstellen.” Angela heeft haar DWI traject afgerond en is onlangs gestart met een nieuwe opleiding in de
richting van event manager. Ze wil graag wedding planner worden.
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De deelnemer waar Angela naar refereerde heeft omgekeerd juist weer heel
veel aan Angela gehad. Angela is die sterke persoonlijkheid waar zij zich aan
optrok, wat ertoe heeft geleid dat ze nu assertiever is, nee durft te zeggen,
voor zichzelf opkomt en een opleiding volgt.
Naarmate men langer deelneemt, vervult men andere functies, gaat men nieuwe deelnemers uitleg geven over het project, de festivals, de regels en omgangsvormen. Binnen dit proces kan men experimenteren met rollen en elkaar
ondersteunen, met als uitgangspunt: de sterkste schouders dragen de grootste verantwoordelijkheid. Dus in plaats van: ik ben hier langer, dus ik mag meer
/ bepaal wat er gebeurt (neerwaartse hiërarchie) wordt het: ik weet hoe het
moet, dus ik zal je helpen / het uitleggen als je dat wilt (opwaartse hiërarchie).
Op deze wijze vormen deelnemers een nieuwe referentiegroep.
Om zich als individuele deelnemer te verhouden tot de (referentie)groep en
als peer op te kunnen treden, doorloopt men verschillende stadia (Mellanby en et
al 2000), waardoor men een steeds prominentere rol aan kan nemen binnen de
groep, meer verantwoordelijkheid kan dragen en kennis kan delen.
Groepsrollen rouleren en groepsdynamische processen zorgen voor een juiste
balans in de groep, mits dit goed wordt begeleid. In de paragraaf Begeleidingsstijlen worden vier verschillende stijlen beschreven die door begeleiders
ingezet kunnen worden bij het begeleiden van individuen binnen de groep en
bij de groep zelf als geheel.
De hiërarchische structuur binnen de groep is als een trechter, opgedeeld in
verschillende stadia. Men stroomt van boven in, mengt zich met de overige
deelnemers, blijft nog even bovenin of zakt snel door, al naar gelang de eigen
mogelijkheden, behoefte(n), de groep en begeleidend maatwerk. Onderin
dragen de deelnemers nieuwe instromers en delen hun kennis. Vervolgens
stroomt men individueel uit richting samenleving en (her)vindt zijn positie hierbinnen.
Figuur 2 EventHands ontwikkelingsmodel, zie blz 24

Peer to peer overdracht heeft binnen EventHands als belangrijkste pijler dat
deelnemers elkaar inspireren, uitdagen en van elkaar leren: positieve peer
pressure. Groepsdynamische kenmerken die voorkomen moeten worden zijn
ingroup / outgroup benadering, polarisatie en social loafing5. Begeleiders
moeten hier oog voor houden en het groepsdynamische proces zo sturen dat
deelnemers zich verantwoordelijk gaan voelen voor elkaar, nieuwkomers verwelkomen, het belang van deelname en het welslagen van het project erkennen en elkaar leren aan te spreken op zowel positieve - als negatieve bijdragen.
Idealiter sturen begeleiders aan op de doorontwikkeling van sociogroup naar
psychegroup, schakelt men van formele naar informele groep, en desgewenst
weer terug, en ontstaat er een referentiegroep; het individu participeert echt
als persoon, zoals blijkt uit zijn betrokkenheid bij het groepsdoel, het innemen
van een bepaalde plaats binnen de groepsstructuur en het naleven van de
groepsnorm. Een groep doorloopt hierbij verschillende vormingsfasen. Hier
wordt op teruggekomen in (Bijlage 1) Stappen uitvoering EventHands, in het
kader van de begeleiding van de groep in de verschillende fasen.
5 Proces dat er toe bijdraagt dat individuele deelnemers binnen een groep geneigd zijn niet (meer) het beste
uit zichzelf en de groep te halen om doelen te bereiken, dan dat zij onafhankelijk en zelfstandig van elkaar zouden
handelen. Dit draagt ertoe bij dat men minder productief is.
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Figuur 2 EventHands ontwikkelingsmodel
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Begeleidingskenmerken

Oog hebben voor de achtergrond van een deelnemer en een luisterend oor
bieden voor het ontstaan van zijn leefsituatie, vormt de basis voor het begeleiden van de deelnemers.
Daarop aansluitend richt de begeleiding zich op deelnemers activeren en beinvloeden, opdat veranderingsprocessen tot stand komen die bijdragen aan
een positieve, persoonlijke ontwikkeling. Dit veranderingsproces is te typeren
als: ‘Handelen in de vorm van iets doen, denken, ondergaan en ervaren ten
einde daarmee een bepaalde waarde te realiseren.’ (Donkers 2010) Om dit proces
te stimuleren en te sturen, mogen essentiële kenmerken binnen het begeleidingsprogramma niet ontbreken.
Ervaringsleren is de grondslag van de EventHands-aanpak. Dat houdt in: deelnemers interessante dingen laten doen, na laten denken, dingen laten ondergaan en vooral ook dingen laten ervaren, teneinde zodoende de waardes
van zelfredzaamheid, identiteitsvorming, talentontwikkeling en participatie te
realiseren.
Bij ervaringsleren (ook wel levensecht leren) gaat het om het ervaren van bepaalde situaties in het echt, zo kennis op te doen, een houding aan te nemen
en van daaruit leren te handelen. De online encyclopedie definieert dit als
een ‘leermethode waarbij de ervaringen van de deelnemers opgedaan in hun
leef- en werksituatie en/of in een cursus zelf het materiaal leveren om van te
leren’. (Woordenboek sd)
Dit doet EventHands door de deelnemers mee te nemen naar interessante
plekken waar zij taken uitvoeren die hun ontwikkeling ten goede komt. Hen
wordt niet verteld hoe dit er in de praktijk aan toegaat, zij ondervinden dit aan
den lijve. Hands on. Op deze manier maken zij zich deze ervaringen eigen.
Deze hands on-aanpak spreekt deelnemers aan, waarmee de kracht van ervaringsleren tot uiting komt.

Kenmerk 1:
ervaringsleren

Naast het ervaringsleren wordt het individuele begeleidingsprogramma afgestemd op doelen die de deelnemer zelf formuleert. Daarbij stellen begeleiders
de persoon en de competenties van de deelnemer centraal. Voor het realiseren van zelfgeformuleerde doelen is geloof in het eigen kunnen onontbeerlijk.
(Donkers 2007) Dit ontstaat onder andere door succeservaringen, positieve bejegening en bevestiging op resultaten door leeftijdgenoten. Vanuit dit zelfvertrouwen komt autonomie en zelfsufficiëntie tot stand.

Kenmerk 2:
doelen
stellen

De begeleider moet iets van zichzelf laten zien bij het opbouwen van een
begeleidingsrelatie. Hij dient de dialoog aan te gaan en zichzelf, zijn expertise
over mensen, gedragingen en patronen in te brengen binnen de begeleiding,
ter versterking van de reflecterende capaciteiten bij de doelgroep. (Ruiter 2013)

Kenmerk 3:
persoonlijke
inbreng
Kenmerk 4:
structureren

Structureren is een kerncompetentie van de EventHands-coach. Door middel van probleem-analyserende, en -oplossingsgerichte gesprekstechnieken
wordt de vraag achter de vraag geanalyseerd en is de deelnemer in staat de
eigen regie op te pakken; vervolgens kan de coach vanuit zijn eigen achtergrond en expertise de begeleiding resultaatgericht gaan sturen, en de deelnemer hierin meenemen. Hij dient het gesprek te ordenen tot een scheppend
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verhaal om vervolgens de vraag achter de vraag te kunnen achterhalen. Vervolgens dient de begeleider de ontwikkelingsmogelijkheden te structureren,
opdat een deelnemer zelf zijn mogelijkheden ontdekt.

Kenmerk 5:
fouten durven maken

Parallel hieraan is er binnen het begeleidingsprogramma ruimte voor experiment. Daarbinnen kunnen fouten gemaakt worden en ontdekken deelnemers
door middel van de coaching inzichten die ze in de praktijk kunnen toepassen.
Middels ervaringsleren ontwikkelen ze zelf vaardigheden die ze nodig hebben
bij het verwezenlijken van de eigen ambities. Dit wordt door alle begeleiders
voorgeleefd en het geloof in het kunnen van de deelnemers wordt uitgesproken, ook wanneer er een inefficiënte, niet-werkende keuze wordt gemaakt. Dit
is namelijk inherent aan experiment en moet je ook durven. Fouten durven en/
of mogen maken, is namelijk iets wat veel deelnemers zichzelf niet toestaan,
en is dus onderdeel van het ontwikkelproces.

1 7 Vrijwillig, niet vrijblijvend
Jongeren nemen op eigen initiatief deel en ontvangen in beginsel geen financiële vergoeding voor hun inzet. Met andere woorden: deelname heeft
een vrijwillig karakter, waarbij commitment en betrokkenheid nodig zijn om
specifieke doelen te realiseren. Iedereen is ergens goed in, maar als je iets wilt
bereiken, zul je er wat voor moeten doen. Het principe van geven en krijgen;
eerst zaaien, dan oogsten; investeren, dan renderen. Voor wat, hoort wat. Dit
betekent: je proactief, open minded en ondernemend opstellen, oog hebben
voor de ander en in staat zijn te kunnen geven en te ontvangen.
Een sterk motiveringsmiddel zijn de evenementen die bezocht worden en de
privileges, de status en de ervaring die deelnemers opbouwen. Men ontvangt
hiermee een andere beloningsvorm, waarmee het programma adolescenten
aanspreekt, ondanks haar vrijwillig karakter.

‘Het geeft me zo’n goed gevoel, als ik andere mensen vertel wat ik doe. En dat ik vrijwilligerswerk doe enzo.
En om dan hun reactie te zien, dat doet me goed en dan voel ik me trots. Door EventHands ben ik weer actiever
in het leven gaan staan en begonnen met een nieuwe opleiding’
Deelnemer 2013 tijdens een functioneringsgesprek
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De doel groep

2 1 Indicatie en contra-indicatie
EventHands richt zich op jongeren met affiniteit met cultuur in de leeftijd van
16 - 24 jaar (adolescenten en jongvolwassenen) met een heftig verleden6 en/of
afstand tot samenleving en arbeidsmarkt.
Om gebruik te kunnen maken van het programma wordt een deelnemer op
drie momenten getoetst aan de hand van de volgende criteria. Tijdens het
eerste contactmoment (telefonisch / mail / sociale media / in persoon), de
kennismakingsperiode (eerst maand) en het instroomgesprek. Over de hele
linie wordt gelet op zelfkennis en overschatting, intrinsieke- en/of extrinsieke
motivatie, een overeenstemmend verwachtingspatroon van deelnemers en
begeleider met betrekking tot de mogelijkheden.

Indicatoren
voor deelname zijn:

Leeftijd
Werkloos
Ontwikkelingsachterstand
Resocialisatie en -integratie
Geen vast woon- of verblijfplaats
Vluchteling
Leerdoelen om aan te werken
Enthousiast / gemotiveerd

Contra-indicatoren voor
deelname
zijn:

Bij jongeren < 18 geen toestemming van ouder/voogd.
(Jeugd)detentie of voorlopige hechtenis; (beperkte beschikbaarheid).
Ernstige psychische stoornis of gedragsstoornis / verstandelijke bepekingen/of verslavingsproblematiek; die kan/kunnen leiden tot één of meer van
de volgende punten:
Agressief gedrag met kans op fysiek/verbaal geweld en/of intimidatie
Geen aansluiting kunnen vinden bij de bestaande groep
Geen kans op positieve ontwikkeling binnen het programma
Onder invloed zijn tijdens activiteiten of door gebruik wegblijven bij
activiteiten en afspraken
Disbalans in de samenstelling van de groep

Begeleid vanuit de (jeugd)
hulpverlening
Voortijdige schoolverlater
Lichte delinquentie (HALT/
reclassering / justitie)
Licht psychiatrische of
psychosociale klachten
Gedragsproblemen

2 2 Deelnemers aan zet
In de context van de doelgroep wordt vaak gesproken over ‘risicojongeren’,
‘probleemjongeren’, ‘hangjongeren’ en zo kan het rijtje verder worden uitgewerkt. Al deze typeringen zijn stigmatiserend, negatief en maken de jongere probleemdrager, zo niet het probleem zelf, terwijl de oorzaak van het
probleem vaak buiten hen zelf ligt, zoals het opgroeien met een achterstand.
Want al ben je getalenteerd, voor jeugdigen die opgroeien met een achterstand is sociale inclusie en maatschappelijke participatie niet vanzelfsprekend.
6
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Inspiratie; Ali B en de 40 wensen (2014).

De ervaring leert dat deze achterstand bijna niet in te lopen is, of zelfs groter
wordt. Dit hangt af van het sociaal-economische kapitaal, de hulpbronnen en
de rolmodellen die beschikbaar zijn (Guiaux 2011). Bij veel van de jongeren binnen
de doelgroep van EventHands ontbreekt één van deze, zo niet alle factoren
(allemaal externe factoren). Vaak geldt voor hen het recht van de straat: overleven in plaats van opgroeien in een veilige, vertrouwde omgeving met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden.
Dit betekent dat deze jeugdigen niet dezelfde kansen krijgen aangereikt, en
dus achterstand oplopen bij het ingroeien in onze samenleving, waarin participatie en zelfredzaamheid belangrijk zijn en er meer en meer van burgers zelf
wordt verwacht.
Vaak is er sprake van Culture of poverty; een uitzichtloze situatie die een ander
perspectief geeft op de maatschappij en de eigen positie daarbinnen dan de
algemeen geldende norm. Door de negatieve werking van etikettering (stigmatisering), het daaraan gekoppelde negatieve zelfbeeld (perceived stigma)
en de uitzichtloze situatie, bestaat het risico van de glijdende schaal (Muis, et al.
2012). Ons inziens is het een gemiste kans om deze achterstand niet te overbruggen en de glijdende schaal te laten voor wat het is. Er liggen legio mogelijkheden om de negatieve spiraal te doorbreken en sociale exclusie in te
dammen en/of om te buigen.
Door een positieve benadering kunnen talentvolle potenties worden ontdekt,
ervan uitgaande dat talent voortkomt uit iets wat je leuk vindt en waar je vaardig in bent of wilt worden, iets wat je onderscheid van de ander (deel van je
identiteit). Dit talent moet alleen wel worden ontdekt en ontwikkeld, en er
moeten rolmodellen zijn die het voorleven, het ondersteunen en erin geloven.
EventHands gaat uit van deze kracht die eenieder in zich heeft. Daarmee is
de deelnemer aan zet en kan zich focussen op nieuw hervonden perspectief.
Deze talenten kunnen bijdragen aan een verbeterd welzijnsniveau; zodoende
worden mogelijke achterstanden verkleind, zo niet overbrugd.
Jongeren die affiniteit hebben voor cultuur en evenementen, deel willen
nemen aan het sociaal-maatschappelijke en economische verkeer, maar door
een heftige ervaring afstand hebben tot samenleving en arbeidsmarkt.

Huidige
doelgroep

De definitie spitst zich dus toe op de maatschappelijke positionering en mogelijkheden van de jongere, en minder op het mogelijke risico dat hij loopt of
het probleem waar hij mee kampt.
Voor wat betreft de bepaling van de doelgroep spreken we van jongeren waarbij het expliciet gaat om late adolescenten en beginnende volwassenen. De
onder- en bovengrens van de interventie is zestien en vierentwintig jaar.
Prof.dr. Eveline Crone, hoogleraar Neurocognitieve Ontwikkelingspsychologie, duidt de levensfase van adolescentie van de leeftijd 10-22 jaar als de
periode waarin de hersenen zich ten volle ontwikkelen. Deze levensfase behelst het proces van opgroeien tot maatschappelijk volwassene. (De Jonge academie - Universiteit Leiden 2012) Dit is een wetenschappelijke bepaling. De leeftijdsgrens
van adolescentie blijkt alleen louter een theoretische constructie en cultureel
bepaald. (Wit, Veer en Slot 2010) Vandaar dat wij ons de vrijheid permitteren, omwille
van psychosociale, sociaal-emotionele en groepsdynamische redenen, deze
levensfase op eigen wijze te duiden.
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Leeftijds
categorie

Psychosociaal

Deze leeftijdscategorie kenmerkt zich door de vorming van een visie op de
eigen toekomst. Centraal binnen deze levensfase staat het loskomen van de
opgroeiomgeving en het opvoedklimaat, het ontwikkelen van de eigen identiteit en het positioneren binnen de samenleving; kortom het maatschappelijk
volwassen worden. De ratio ontwikkelt zich sterk en maakt de weg vrij voor
zelfontplooiing en participatie.
‘Het brein is in deze levensfase nog erg vatbaar voor invloeden en prikkels bij
het maken van keuzes. Deze worden voornamelijk nog gemaakt vanuit emotie
en niet vanuit de ratio… De focus ligt op: waar word ik NU zelf beter van.
Naarmate men ouder wordt, gaat men anonieme anderen meer vertrouwen,
daar de bredere context beter begrepen wordt en men daarbinnen het eigen
belang leert te onderscheiden. Men is beter in staat perspectieven te zien,
langetermijnvisies te ontwikkelen, de intenties van anderen te begrijpen en/of
zichzelf te kunnen positioneren ten opzichte van die ander. De focus ligt meer
op: waar BLIJF ik beter van.’ (Crone 2011)
Naast de psychosociale ontwikkeling, is de cognitieve en sociaal-emotionele
ontwikkeling in deze levensfase van grote invloed bij het zelfstandig ingroeien
in de samenleving. Jongeren komen los van hun gezin, zoeken aansluiting en
bevestiging en creëren hun eigen habitat. (Harris 1999) Deze drang en kracht kan
zowel op een positieve als op een negatieve manier worden toegepast voor
het ontwikkelen van vaardigheden. (Kamerman 2006)

Cognitief

Gedurende deze levensfase leren jongeren steeds beter langetermijnkeuzes
te maken (oorzaak / gevolg overzien) en verschuift de individuele focus tijdens
de rijping naar volwassenheid steeds meer richting hun omgeving en eigen
toekomst. De eigen positie en het belang dat daaraan gekoppeld is, kan men
beter inschatten en men leert daar ook naar te handelen door inzicht te krijgen
in oorzaak en gevolg, bewustwording en secondair te leren reageren. Door
deze cognitieve ontwikkeling kan maatschappelijke activering en mentaliteitsverandering echt tot stand komen.

Sociaalemotioneel

Jongeren van 16 t/m 23 jaar zitten in de fase waarin de meesten hun school
nog afronden en zich gaan richten op hun toekomst / carrière en het positioneren binnen de samenleving. Wat kan men al en wat heeft men nog nodig om
verder te komen? In deze fase zijn voor het eerst in het leven van de jongeren
alle ingrediënten voorhanden voor de opbouw van zijn of haar eigen identiteit.
(Wit, Veer en Slot 2010) Dit biedt een basis om met deze groep aan de eigen toekomst
te werken.
De groep jonger dan zestien jaar is nog voornamelijk bezig met zichzelf. Binnen dit proces speelt een hoop onzekerheid en emotie, waarbij nog ontdekt
moet worden wat men leuk vindt, waar men staat en waar men aansluiting
vindt. Hierdoor is het lastig om zich te verhouden tot een groep en actief te
participeren.
Wanneer men ouder is dan 24 jaar heeft men in meer of mindere mate al een
eigen leven opgebouwd, kan men zich over het algemeen goed positioneren
en is men voornamelijk bezig deze positie verder uit te bouwen. Bepalende
keuzes zijn veelal gemaakt en men is bezig als jongvolwassene geheel onafhankelijk te worden. Men weet wat wel en niet kan, wat er in de wereld te koop
is, waar de ambitie en affiniteit ligt en wat ervoor nodig is deze te realiseren.
Er is minder vrije tijd en de tijd die er is vult men zelf in.
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Voor het aansluitend laten verlopen van groepsprocessen, waarbij de één niet
onevenredig reageert vanuit emotie (-16), of de ander niet extra domineert
door levenservaring en meer aanzien (24+), is het van belang balans in de
groep te brengen. Dit maakt het aanbrengen van een leeftijdsgrens belangrijk,
maar laat zich niet zo statisch vatten als binnen de (neuro) wetenschap.

Groepsdynamisch

Voor het groepsdynamische proces, een wezenlijk deel van de EventHands-aanpak, gaat het met name om sociaal-emotionele aansluiting binnen de groep
deelnemers. Deelnemers samenbrengen die in dezelfde ontwikkeling zitten en
aansluiting vinden in een overeenkomstige belevingswereld qua muziek, films,
sport, opleidingen, wereldgebeurtenissen, stimuleert deze aansluiting. Deelnemers vinden onderlinge geborgenheid, delen gemeenschappelijke ervaringen en belevingen en hebben dezelfde interesses. Ze hebben dezelfde helden en maken deel uit van elkaars wordingsgeschiedenis. Dit is een belangrijk
aspect voor een gezamenlijk referentiekader, de eigen identiteitsontwikkeling
en het kunnen bieden van een veilige, vertrouwde leeromgeving. Vanuit zo’n
omgeving kan ieder zijn eigen rol binnen de groep oppakken, kan men zich
aan elkaar optrekken en zo de eigen positie bepalen.
De psychosociale, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de adolescent is bij uitstek geschikt voor: het bieden van individuele ondersteuning
bij het vervullen van nieuwe perspectieven (perspectiefgericht begeleiden);
het inzetten van groepsdynamische processen voor sociaal-maatschappelijke
activering / bewustwording (participatie); een versterkte autonoom zelfstandige positionering door de inzet van peers en het bieden van een netwerk
(welzijnsbevordering).
Door een programma dat aansluit op de interesses en belevingswereld van
jongeren, het creëren van een (nieuwe) peergoup met diverse rollen en ontwikkelingsmogelijkheden, perspectiefgerichte individuele begeleiding met ruimte voor experiment en ontwikkeling, komen jongeren in een beschermende
omgeving los van hun opvoedingsomgeving en maken ze vlieguren alvorens
ze volledig zelfstandig en autonoom deel gaan nemen aan het maatschappelijk-economische verkeer. Aansluitend op de actuele ontwikkelingen, is dit juist
wat jongeren in deze levensfase nodig hebben. Dit maakt de EventHands-aanpak uitermate geschikt voor deze leeftijdscategorie en specifieke doelgroep.
Voor de gekozen leeftijdscategorie binnen EventHands wordt dus niet enkel
uitgegaan van de neurowetenschappelijke leeftijdsgrens van de adolescentie.
Toch typeert de doelgroep zich als adolescent vanwege haar kenmerken (Wit,
Veer en Slot 2010), welke karakteristiek zijn voor deelnemende jongeren:
Het vormen van de eigen identiteit en het bereiken van autonomie
met betrekking tot hun opvoedingsomgeving (sociaal).
Het leren omgaan met innerlijk beleefde conflicten (emotioneel).
Het kunnen overzien van oorzaak en gevolg en hier zelfstandig naar
kunnen handelen (cognitief).
Het vierentwintigste levensjaar maakt deel uit van de EventHands-doelgroep,
want:
De psychosociale, cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling
van de doelgroep is veelal gestagneerd.
Veel jongeren hebben op deze leeftijd nog steun nodig bij het ingroeien in de samenleving.

31

Samenvattend

2 3 Verslag over effecten op ontwikkeling
Een verslag over N. en de effecten op zijn ontwikkeling door deelname aan
EventHands.
N. verblijft sinds september 2012 in de jongerenopvang het Fasehuis. Bij binnenkomst had N. geen dagbesteding en al heel snel kwam EventHands in
beeld m.b.t. deeltijd dagbesteding.
Vanaf het begin dat N. actief was binnen EventHands was hij heel enthousiast
over het aanbod v.d. activiteit en zijn participatie bij EventHands. Voor N. was
het heel belangrijk dat hij weer zinvolle dagbesteding zou realiseren en dat hij
met een gericht en leerzaam doel aan de slag kon. Sinds de start tot heden
heeft zijn deelname en inzet veel betekend voor zijn persoonlijke ontwikkeling.
Met name voor zijn zelfvertrouwen, het idee weer ergens bij te horen en m.n.
ook gewaardeerd voor zijn kwaliteiten heeft hem heel goed gedaan. Ook door
de sociale contacten die hij daar heeft opgedaan, was deelname aan EventHands tot nu toe een absolute meerwaarde.
Ook de persoonlijke en professionele begeleiding hebben veel positieve
meerwaarde voor N. gehad. N. voelt zich hierdoor heel serieus en betrokken
bij het proces. Ook heeft naar mijn idee de begeleiding vanuit EventHands
veel geïnvesteerd in N. en is N. dit zich heel erg bewust. Ook was het goed
dat N. aangesproken werd op zijn kwaliteiten, maar zeker op zijn leerdoelen.
Samenvattend is het een zeer leerzame maar ook leuke periode voor N. geweest bij EventHands. N. heb ik op afstand als hulpverlener enorm zien groeien en is het vanuit mijn optiek een hele belangrijke fase in zijn leven geweest.
Met vriendelijke groet,
HV
Hulpverlener Transit Leger de Heils.
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De praktijk in
vogel vlucht

3 1 De EventHands-aanpak
Mirthe is zeventien jaar. Ze woont met leeftijdgenoten begeleid op kamers
en heeft mensen met wie ze kan praten, maar wezenlijk contact met de (werkende) buitenwereld heeft ze weinig. Wel wil ze graag (werk)ervaring opdoen
en later een baan vinden, maar ze vindt het lastig aansluiting te vinden. Sinds
een tijdje neemt ze deel aan EventHands. Ze voert allerlei werkzaamheden
uit tijdens culturele evenementen, laatst nog op het festival Mysteryland. Het
doet haar goed. Ze ontdekt er haar zwakke kanten, maar vooral ook haar kwaliteiten, waar haar ambitie ligt en welke mogelijkheden er op maatschappelijk
en arbeidsgebied zijn die haar aanspreken. Ze ontmoet leeftijdgenoten waar
ze anders nooit mee in contact zou komen en organiseert met hen diverse activiteiten. Zo ontwikkelt ze arbeidsvaardigheden, een breder sociaal netwerk,
een positiever zelfbeeld, een eigen identiteit en een betere aansluiting binnen
de maatschappij.7
Uitdaging is de sleutel tot actieve betrokkenheid, afgaande op wat deelnemers aangaven. ‘Anders haken we af‘8 De EventHands-aanpak is daarom opgebouwd uit drie trajecten en een uitstroomprofiel. Het doorlopen van de trajecten en het uitstromen duurt maximaal twee jaar.
Gedurende deze twee jaar:
Is er ruimte voor 40 – 100 deelnemers
Wordt EventHands ingezet op 20 – 50 evenementen
Krijgen deelnemers jaarlijks 12 workshops aangeboden
Kan men jaarlijks 7 interne trainingen volgen voor hulpcoach en
festival assistent
Wordt toegewerkt naar maatschappelijke participatie, een passende
opleiding / stage, betaald of vrijwilligerswerk

Fasering

Het programma wordt gedurende het EventHands-seizoen (van april t/m
maart) gefaseerd aangeboden. Fase 1 is gericht op cohesie & verbinden, fase
2 op empoweren & zelfsturing en fase 3 op eigen kracht & autonomie. Deelnemers weten zo wat ze wanneer kunnen verwachten.
Iedere fase heeft zijn eigen doel. Idealiter volgt een deelnemer deze fasen
chronologisch, maar gezien de instroommogelijkheid gedurende het hele
seizoen, en de deelnamemogelijkheid (actief, semi-actief en/of inactief) is dit
geen must. Uiteindelijk draagt elke specifieke fase bij aan het leerproces van
een deelnemer, ongeacht het instroommoment, deelname of het traject dat
doorlopen wordt. Individuele contactmomenten bieden namelijk de mogelijkheid om een deelnemer specifieke kennis of handvaten mee te geven die
in een eerdere fase aan bod zijn gekomen, mocht dat wenselijk zijn voor de
deelname.

Trajecten

De trajecten onderscheiden door een specifiek eigen programma. Alle deelnemers doorlopen eerst het Eventhands-traject, alvorens ze door kunnen stromen naar één van de vervolgtrajecten. Afhangend van de ambities, de affiniteit en behoefte kan een deelnemer in samenspraak met de coach zelf bepalen
welk traject het beste aansluit bij zijn behoefte.
7
8
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Het – verzonnen - voorbeeld van Mirthe is illustratief voor de EventHands-aanpak.
Deelnemers tijdens evaluatie interviews in 2012.

Het Eventhands-traject bestaat uit een kennismakingsgesprek, een instroomperiode van een maand, een instroomgesprek, vier individuele functioneringsgesprekken, het meedraaien op evenementen, plenaire bijeenkomsten, het
ondernemen van activiteiten, het organiseren van een eindevenement, het
volgen van workshops en het leren kennen van de eigen kwaliteiten en talenten.
Het Eventhands-traject biedt ruimte voor twintig actief deelnemende jongeren
en het ontwikkelen van specifieke competenties en vaardigheden. Deze competenties en vaardigheden zijn gericht op:
Het werken in teamverband
Het dragen van verantwoordelijkheden
Het planmatig kunnen werken
Overleg & afstemming
Kunnen reflecteren
Persoonlijke presentatie
Het zijn basisvaardigheden en competenties die men moet beheersen om als
zelfstandig en onafhankelijk individu te kunnen functioneren. Dit is weer van
belang voor maatschappelijke participatie en vormt de basis voor het vervolgtraject.
Voordat men kan doorstromen naar een vervolgtraject, dient men een ruime
mate van autonomie en zelfstandigheid te hebben ontwikkeld. Daarom is het
nodig om eerst alle individuele functioneringsgesprekken gevoerd te hebben
en in beeld te hebben waar de persoonlijke kansen en uitdagingen liggen.
Van daaruit kan onderzocht worden welk traject het beste aansluit bij de persoonlijke behoefte en wat men daarvoor nodig heeft. Waar dient op gelet en
op ingezet te worden? Wat wordt er van de deelnemer en van de begeleiding
verwacht? Wat voor perspectief wordt er gezien en geboden?
Het Plustraject, gevolgd door de zogenaamde ‘Plussers’ bestaat uit:
Het volgen van interne trainingen
Mentorschap voor nieuwe deelnemers
Het assisteren van de festivalcoördinator
Het uitvoeren van uitdagende en individuele taken
Het vertegenwoordigen van de groep
Het werven van nieuwe deelnemers
Het representeren van het project bij externe partijen
Het uitzenden naar betaalde klussen
De kern van het traject is de uitwisseling van kennis en ervaring en het volgen
van de interne trainingen. Na het afronden van de training, het ontvangen van
de bijbehorende EventHands capuchontrui en het certificaat, kunnen specifieke taken worden opgepakt door de Plussers, als festival-assistent gedurende
het festivalseizoen en/of als hulpcoach tijdens groepsmomenten en bij nieuwe
ontmoetingen. Daarnaast worden Plussers zelfstanding ingezet en krijgen ze
de mogelijkheid om meer uitdagende taken op te pakken. Er wordt van hen
verwacht dat ze voor de groep eigen initiatieven opzetten / uitvoeren en men
kan zich kandidaat stellen als functionaris binnen de deelnemersraad.
Dit tweede traject onderscheidt zich van het eerste door verdieping, het dragen van meer verantwoordelijkheid en het ontwikkelen van autonomie binnen
de organisatie. Begeleiding vindt plenair plaats, maar kan op initiatief van de
deelnemer individueel worden geboden. Plussers kunnen ook worden ingezet
voor klussen, waarvoor zij een vergoeding ontvangen.
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Eventhandstraject

Seniortraject

Als de deelnemer na het Eventhands-traject aangeeft nieuwe uitdagingen te
zien, stroomt hij door naar het Seniortraject. Hij blijft inzetbaar voor activiteiten
en evenementen. Deelname is vergelijkbaar met het Eventhands-traject, maar
zonder intensief begeleidingsprogramma en er hoeft minder tijd te worden
geïnvesteerd.
Na het afronden van het Eventhands-traject wordt samen met de deelnemer
bepaald of hij autonoom deel blijft nemen, meer uitdagende taken oppakt,
eigen initiatieven ontplooit of anderszins actief blijft.
Hij wordt wel gefaciliteerd in het voordragen, uitwerken en organiseren van
eigen initiatieven en individuele ondersteuning blijft mogelijk, zij het op aanvraag en incidenteel.
Op evenementen wordt een Senior als ‘Eventhand’ ingezet, tenzij er taken /
klussen liggen die meer ervaring vragen en aansluiten bij wat de Senior nog
wil ontwikkelen. Als Senior wordt hij dan zelfstandig ingezet. Het Seniortraject
biedt zo ruimte om het persoonlijke CV verder uit te bouwen, en in contact te
komen / blijven met leeftijdgenoten. Seniors kunnen, net als Plussers, ook worden ingezet voor betaalde klussen, waarvoor zij een vergoeding ontvangen.

de keuze van de deelnemer voor een vervolgtraject, wordt er geduUitstroom- Ongeacht
rende het gehele begeleidingsprogramma gekeken naar de uitstroomwensen
traject
en -mogelijkheden.

Eindigen de trajecten of kiest een deelnemer er eerder voor om uit te stromen, dan wordt er samen met de deelnemer bepaald wat hij nodig heeft om
dit te kunnen doen. Ook wordt bepaald wat qua ondersteuning geboden kan
worden en of hij hier nog verder in doorverwezen of gefaciliteerd kan worden. Dit is positieve uitstroom, waarmee bedoeld wordt dat een deelnemer de
deelname beëindigt om nieuw ontdekte perspectieven verder uit te diepen,
of om meer tijd vrij te kunnen maken om met gespecialiseerde hulp de eigen
problemen eerst aan te pakken.
Kenmerken van het uitstroomprofiel zijn: vrijwilligerswerk, betaalde klussen,
stages, vergroot sociaal netwerk, autonome doorverwijzing, deelnemersraad.
Binnen het gehele begeleidingsprogramma wordt dit geaccentueerd opdat
deelnemers bewust bekwaam worden, deelname aan het maatschappelijke
verkeer vanzelfsprekend is, de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind wordt en
deelnemers empowered uitstromen.

Stoppen

Als een deelnemer besluit te stoppen of uit beeld dreigt te raken, volgt een
eindgesprek. Het is hierbij het streven om het begeleidingsprogramma gezamenlijk af te kunnen ronden, opdat een deelnemer ook hier nog het nodige
uit kan halen met betrekking tot de eigen ontwikkeling en mogelijkheden.
Daarmee kan een deelnemer ondersteund worden voor het maken van vervolgstappen, alvorens hij geheel uit beeld verdwijnt en er geen zicht meer is
op zijn ontwikkeling.

3 2 Vormen van deelname
Kijkend naar de doelgroep en haar complexiteit, is dynamische deelname en
specifieke ondersteuningsbehoefte een feit. Binnen de begeleiding wordt onderkend dat er sprake kan zijn van terugval in gedrag of leefomstandigheden
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van de jongere, wat van invloed is op deelname binnen het programma. De
mate van participatie wordt bepaald door de mogelijkheden qua in-, terug- en
uitstroom, waarmee zoveel mogelijk maatwerk wordt geboden.
Dit maatwerk plaatst deelname in perspectief en sluit aan op de behoefte
en mogelijkheden van een deelnemer, waarbij onderscheid wordt gemaakt
tussen vijf verschillende deelnamevormen: actieve, semi-actieve, inactieve,
uitgestroomde en gestopte deelnemers. Deze deelnamecategorieën worden
hieronder nader toegelicht.
Onder actieve deelnemers verstaan we de jongeren die regelmatig aanwezig
zijn, de workshops / trainingen volgen, meegaan naar zoveel mogelijk evenementen en activiteiten organiseren.
Jongeren die omwille van persoonlijke redenen niet altijd aanwezig zijn tijdens groepsmomenten, maar wel meegaan naar evenementen / activiteiten
en meehelpen in de uitvoering van eigen projecten, vallen onder de semi-actieve deelnemers.
Inactieve jongeren zijn meegegaan naar evenementen en hebben deelgenomen aan activiteit(en). Er is vooralsnog geen sprake van deelname aan
groepsmomenten of het individuele begeleidingsprogramma, want zij kunnen
dit vanwege hun complexe omstandigheden nog niet. Zij hebben incidenteel
contact via sociale media en telefoon, en hebben de intentie om meer gebruik
te maken van het begeleidingsprogramma.

Actief /
semi-actief
/ inactief

Vanwege het feit dat deelnemers door persoonlijke omstandigheden tijdelijk
minder actief deel kunnen nemen of even uit beeld verdwijnen, wordt begeleiding op maat geboden. Het team onderhoudt en/of zoekt actief contact. Dit is
van belang om deze deelnemers niet uit het oog te verliezen en de ruimte te
laten om weer in te kunnen stromen.
Zodra een deelnemer weer actief deel kan nemen en het begeleidingsprogramma op wil pakken, wordt er gekeken wanneer er weer een plek beschikbaar is. Aan de hand van de wensen van de deelnemer, eerdere gesprekken en
de mogelijkheden wordt er bepaald wat er qua begeleiding nog nodig is om
in te kunnen stromen. Het gevolgde programma wordt vervolgens opgepakt
en verder doorlopen.

Zij-instroom

De jongeren die uit beeld raken of zijn, worden onderverdeeld in uitgestroomd
en gestopt. De uitgestroomde jongeren hebben goed meegedraaid, maar zijn
nu te druk met hun eigen leven. Denk hierbij aan het op orde krijgen / houden van het eigen leven, werk, opleiding en/of hobby’s, contact opbouwen
/ onderhouden met familie. Er blijft desgewenst wel contact, maar verdere
deelname en/of ondersteuning is niet meer nodig. Dit wordt beschouwd als
positieve uitstroom.
Gestopte jongeren hebben geen aansluiting gevonden binnen het project,
hebben geen belang meer bij het programma en/of zijn vastgelopen in het
project. Hierdoor hebben zij zelf en/of de begeleiders besloten om het begeleidingsprogramma stop te zetten.

Uitgestroomd
/ gestopt

Het op non-actief stellen houdt in dat deelnemer(s) verdere deelname wordt
ontzegt, tot er een gesprek is geweest met de individuele deelnemer en begeleider waarin verdere deelname en de daaraan verbonden voorwaarden zijn
afgestemd.
Het op non-actief stellen van deelnemers is een uiterst pressiemiddel wanneer
zich incidenten hebben voorgedaan, er grenzen gesteld dienen te worden en

Non-actief
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om begeleiders de regie weer op te laten pakken. Zie onder ‘Incidenten’ voor
het protocol hoe te handelen bij incidenten (Bijlage 2).
Zoals gezegd nemen deelnemers op verschillende manieren deel en maakt
ieder naar eigen behoefte gebruik van de trajecten. Hierbinnen volgt een
deelnemer verschillende routes, afhangend van de trajecten die men kiest.
Om de uitvoeringspraktijk binnen EventHands inzichtelijk te maken, is figuur
3 opgenomen.

Routing

Figuur 3 EventHands uitvoeringspraktijk

In aanvulling hierop, een toelichting op enkele onderdelen binnen dit model.
Deelname begint met de werving, die middels verschillende kanalen wordt
ingezet. Belangrijk is deze in te zetten binnen de omgeving van potentiële
deelnemers.

Werving

Als potentiële deelnemers zich melden via de verschillende contacten, volgt
een kennismaking, die deel uitmaakt van de werving. Mocht een deelnemer
concluderen dat het project toch niet helemaal aansluit bij zijn verwachting,
kan hij nog altijd besluiten niet deel te nemen.
Besluit een jongere na afronding van het kennismakingsgesprek deel te nemen, wordt er kennis gemaakt met de overige deelnemers, het team en het
project. Deze kennismaking beslaat ongeveer een maand, opdat de deelnemer kan bepalen hoe het individuele begeleidingsprogramma vormgegeven
dient te worden en waar hij in gecoacht wil worden.
Gedurende de een maand durende kennismaking wordt duidelijk op welke
wijze een deelnemer gebruik maakt van het programma en deel wil blijven
nemen.

Kennismaking

De belangrijkste vervolgstap is de instroom. Hier worden kaders uitgezet en
start de (perspectiefgerichte) begeleiding. Binnen het verdere programma
wordt deze begeleiding toegepast, vandaar het opgenomen kader aan de
linker buitenzijde.
De deelnemer neemt vervolgens actief, semi-actief of inactief, deel. Op basis
daarvan wordt de verdere begeleiding ingezet en het aanbod vormgegeven,
doet men mee aan groepsmomenten of is er contact op afstand.

Instroom en
begeleiding

De wekelijkse inloop biedt deelnemers de mogelijkheid om op gezette momenten samen te komen en aansluitend zaken te bespreken en/of voor te bereiden. Dit is een zichzelf herhalende cyclus voor elk groepsmoment, waarbij er
altijd weer een inloop is voorafgaand aan deze groepsmomenten. Ongeacht
de deelname, staat het een (potentiële) deelnemer vrij om op deze inloopmomenten langs te komen, ook als men alleen een keer een avond mee wil draaien voor een kennismaking met de groep en het team. Vandaar een langgerekt
kader aan de linker binnenzijde, aansluitend op het perspectief gerichte blok
aan de linker buitenzijde, voorafgaand aan de overige groepsmomenten.

Inloop

In navolging op de instroom en begeleidingsinzet, starten de verschillende
routes. Deze bestaan uit groepscontactmomenten, die door actieve en semi-actieve deelnemers doorlopen wordt, en individuele contactmomenten
middels functioneringsgesprekken binnen het Eventhands-traject dat door actieve deelnemers doorlopen wordt.

Vervolg
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geheel wordt (rechts) omsloten door uitstroomgesprekken en het faciliteUitstroom en Het
ren en bemiddelen. Dit kan gedurende het gehele programma, vandaar dat
bemiddelen dit kader de gehele trajecten omsluit.
het gehele programma gericht is op het maatschappelijk laten participeMaatschap- Daar
ren in de breedste zin, omsluit het onderste kader het gehele programma. Dus
pelijk parti- ongeacht welk(e) deelnamevorm of doorlopen traject, is dit het hoofddoel,
vandaar dat dit onderaan staat opgenomen.
cipatie
is altijd een deel van de deelnemers dat door omstandigheden besluit te
Uit beeld Er
stoppen en/of uit beeld raakt. Vaak gaat inactieve deelname hieraan vooraf,

waarbij de begeleiders er alles aan doen om de deelnemer actief deel te laten
nemen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, raakt een deelnemer uit beeld en
houdt het contact op.

3 3 Begeleidingsomgeving
Alvorens in te zoomen op mogelijke stijlen van begeleiden, is het goed om
eerst de omgeving te schetsen waarin de begeleider werkzaam is, met de op
microniveau van invloed zijnde (f)actoren; begeleider, organisatie en deelnemer. Deze factoren (relationele elementen) dienen afzonderlijke belangen en
vormen de begeleidingsomgeving. Daar waar deze factoren overlappen, ontstaat ruimte (de context) voor begeleiding, supervisie en feedback.

Figuur 4 Drie relationele elementen voor de begeleiding binnen EventHands
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De context die ontstaat tussen de drie relationele elementen, als opgenomen
in figuur 4 komt als volgt tot stand. De begeleider maakt zich als professional de doelstellingen en cultuur van de organisatie eigen, waardoor gebied 1
ontstaat. Vervolgens richt de begeleider zich als medewerker vanuit de organisatie tot de deelnemer en ontstaat gebied 2. Een begeleider representeert
de organisatie en haar diensten / producten en een deelnemer verhoudt zich
eerst tot die organisatie en haar programma.
We kunnen uitgaan van de vanzelfsprekendheid van gebieden 1 en 2.
Gebied 1: is gebaseerd op de relatie die de begeleider aangaat met de organisatie en andersom, zowel in werk- als stagevorm, met affiniteit voor de
doelgroep, het werkveld en ruimte voor de professionaliteit van de begeleider.
Gebied 2: is gebaseerd op de bereidheid tot deelname van jongeren aan het
project, de mogelijkheden die de organisatie biedt, de nieuwe perspectieven
die van daaruit ontstaan en waarop de begeleider de begeleiding kan inrichten, oftewel zijn begeleidingsrelatie kan opbouwen.

Positionering

Gebied 3: de begeleidingsrelatie, tussen de individuele deelnemer en professionele begeleider komt tot stand middels een wederkerige vertrouwensband.
Dit houdt in dat deelnemer en begeleider elkaar versterken en dat er binnen
de begeleiding snel geschakeld kan worden tussen informeel en formeel. Dit
is ook van belang om af en toe lucht te kunnen scheppen in de begeleiding.
Deze authentiek interpersoonlijke relatie (van mens tot mens) dient als hefboom voor ontwikkeling, en is van grote waarde voor het begeleiden van de
deelnemer. Daarmee is de begeleidingsrelatie tussen begeleider en deelnemer mede bepalend voor het succes van de interventie. Oprechtheid, betrokkenheid en doorzettingsvermogen zijn daarin van belang. De begeleidingsrelatie ontstaat door een deelnemer die kennis aanneemt, zich begeleidbaar
opstelt en wil leren, en de professional die zijn kennis en kunde deelt, professionele afstand bewaart en de relatie binnen de context plaatst waarbinnen de
deelnemer zich ontwikkelt.
Daarbij is de houding, positionering en begeleidingsstijl van een begeleider
bepalend voor de relatie die een begeleider met een deelnemer aangaat. Is
iemand zelfverzekerd in zijn (beroepsmatig) handelen of juist niet? Staat iemand in de groep, naast de groep of voor de groep? Is er sprake van individuele - of groepsbegeleiding? Neigt iemand naar een autoritaire of juist een
‘laissez faire’ benadering? Het zijn aandachtspunten waar een begeleider zich
bewust van moet zijn.

Begeleidings
relatie

Figuur 5 Baas versus leider blz 45

Het belang van de doelgroep en de individuele deelnemer staat centraal. Daar
is de begeleidingsrelatie op gericht. Het opbouwen van zo’n relatie begint met
een deelnemer die iets specifieks uit het programma wil halen, de organisatie
die dit faciliteert en de begeleider die dit ondersteunt. Dit alles komt samen in
gebied 4, de context waarbinnen de begeleider deze relatie vormgeeft. Hiervoor geldt: ‘seek first to understand, then to be understood. ‘(Covey 2004)
Voorkom dat de hulpvraag van een deelnemer centraal komt te staan en leer
een deelnemer zelf de regie te nemen. Maak hem coproducent in het vinden
van oplossingen bij individuele vraagstukken. Daar moet de begeleiding op
gericht zijn.
Investeer daarom in die relatie met de deelnemer, neem een empathische
houding aan, kijk vanuit de optiek van de deelnemer, sluit aan bij zijn belevingswereld en heb oog voor zijn achtergrond.
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Inleven in
de deelnemer

‘Alle mensen hebben een levensverhaal en een wordingsgeschiedenis. Daarbij
aansluiten kan veel in beweging brengen.’ (Prof. dr. C. de Ruiter 2013)

Als ik J. vraag of hij zich kan omschrijven als persoon komt hij niet verder dan ‘druk’. Hij ziet deze eigenschap
als negatief, maar na doorvragen weet hij ook positieve kenmerken te benoemen. We gaan verder over het
positieve van deze eigenschap en komen uit op sociaal. Hij is druk maar legt hierdoor wel snel contacten met
mensen. (Fragment uit een functioneringsgesprek met een deelnemer in 2012)

Kwetsbaar
opstellen

Voor het opbouwen van een gedegen ‘vrijwillige’ begeleidingsrelatie moet
de begeleider zichzelf ontdoen van zijn hulpverlenerscocon en inzetten op
wederkerigheid. Probeer onwetendheid te delen, dat draagt ertoe bij dat begeleider en deelnemer elkaar als persoon tegemoet treden en een begeleider
zich van zijn (mogelijk geveinsde of toebedeelde) alwetende machtspositie
losmaakt. Zich kwetsbaar opstellen en op gezette momenten los durven laten
is daarvan de consequentie. Dit houdt in dat de oplossing mogelijk niet geheel
de oplossing op een vraagstuk zou zijn, zoals jij je die zelf voorstelt. ‘Zet in
op onzekerheidsbenutting in plaats van onzekerheidsvermindering. Het is veel
belangrijker samen te werken in het vinden van oplossingen en aan te geven
dat je iets ook niet weet, om van daaruit te co-creëren.’ (Stam 2013)

betrokkenheid, oftewel begaan zijn met de ander, en van daaruit de
Positione- Oprechte
begeleiding inrichten, is belangrijk voor het benaderen van de doelgroep en
ring ten het opbouwen van de begeleidingsrelatie. Is hier geen sprake van en wordt
meer een geprotocolleerde benadering of professioneel kunstje, verloopt
opzichte van het
het eerste contact mogelijk goed, maar wordt er een groter beroep gedaan
deelnemers op de ondersteuning, of vergt een vraag een andere invalshoek / benadering,

valt de begeleider door de mand. Deze moet dan namelijk ook buiten zijn
eigen kaders durven denken, zichzelf kwetsbaar durven opstellen of aangeven
ook geen oplossing te hebben voor specifieke vraagstukken. Daarmee valt het
schild weg waarachter een professional zich kan verschuilen of waar vandaan
men een vraagstuk door kan schuiven. Je moet dan persoonlijk naar voren
treden en vanuit jezelf redeneren en handelen. Dit vraagt durf, doorzettingsvermogen en het vermogen om los te kunnen laten. Dit betekent dat situaties
niet altijd worden benaderd of aangepakt op de manier zoals een begeleider
dat mogelijk zelf voor ogen heeft. Zo ontstaat ruimte voor co-creatie, wat een
belangrijke waarde is voor het vinden van, en inhoud geven aan, de eigen
kracht en zelfregie.
Maar hoe toon je oprechte betrokkenheid? Door persoonlijke nabijheid en
professionele afstand. Oftewel door in eerste instantie van jezelf als persoon /
ouder / bewoner / zoon / dochter / echtgenoot / et cetera uit te gaan bij een
vraagstuk dat voorligt, de ander te betrekken bij het beantwoorden ervan en
dit vervolgens vanuit je eigen professionele waarden, analytisch en normatief
beoordelen. Dit vraagt dat je snel moet kunnen schakelen tussen formele en
informele begeleiding, van leef- naar systeemwereld, goed bereikbaar bent en
ad hoc-begeleiding en terugkoppeling kan bieden.

het stimuleren van het zelf oplossen van persoonlijke vraagstukken is een
Stimuleren Voor
coachende benadering, en aansluiten bij competenties en interesses, een goein plaats de methode voor het ontwikkelen van het eigen reflecterende en oplossende
van deelnemers. Een begeleider moet niet alles in willen vullen en
van invullen vermogen
als alwetend optreden. Deductieve kennis werkt op die manier belemmerend.
Een deelnemer moet zelf tot inzicht komen. Dit maakt hem zelfverzekerder en
eigenaar van de oplossing.
44

Figuur 5 Baas versus leider

Bereikbaarheid

Van begeleiders wordt verwacht dat er een oprechte betrokkenheid bestaat.
Dat uit zich in ‘bereikbaar zijn’ voor deelnemers en ‘een luisterend oor bieden’.
Dit klinkt tijdrovend, en kan het ook zijn, maar via verschillende kanalen, met
name via de sociale media, is het goed te realiseren.
Dit houdt in dat een begeleider zowel mobiel als via de diverse digitale kanalen bereikbaar is en werkt buiten kantoortijden. Jongeren worden bezocht in
hun eigen leefomgeving of kunnen op afspraak langskomen op kantoor. Daarnaast is er de vaste inloop. Het is verder aan de begeleiders om te bepalen
wanneer men wel en wanneer men niet reageert op berichten, vragen en/ of
verzoekjes. Hoe verder met individuele deelnemers wordt omgegaan (bijvoorbeeld wel / niet lenen van geld of andere materialen, het verstrekken van eten
/ drinken), is vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

Zelfstandigheid

De begeleiding is erop gericht om deelnemers zoveel mogelijk zelfstandig
te laten functioneren, in zoverre dat hun situatie dit toelaat. Dit is een afweging die een begeleider maakt. Te verwachten situaties worden besproken,
van tevoren gestructureerd en met alle betrokkenen afgestemd, waarna de
deelnemer het in principe zelf gaat doen. Bijvoorbeeld vroeg opstaan om naar
stage te gaan. Het is aan de begeleider om te bepalen of hij wel / niet bereikbaar is, maar hij zal op een bepaald moment om terugkoppeling vragen.
Hij toont hiermee interesse en betrokkenheid, iets wat voor de eigenwaarde
van de deelnemer belangrijk is, maar laat het de deelnemer wel zelf doen /
ondervinden.

Rechtvaardigheid

Zowel het individuele als het groepsdynamische begeleidingsprogramma
moet altijd gericht zijn op: ‘opkomen voor sociale rechtvaardigheid’, de tweede kernwaarde van het jongerenwerk’ (Metz 2013). Dit is bepalend voor de wijze
waarop een begeleidingsrelatie wordt opgebouwd en de positie die een begeleider ten opzichte van de deelnemer(s) inneemt.

Blijf bij
jezelf

Voor de begeleiders is het belangrijk dicht bij zichzelf te blijven. Bij de benadering van de deelnemers zijn zij wel participerende begeleiders maar moeten zij
geen onnatuurlijke rol spelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan taalgebruik. Het is
van belang een taal te spreken die zij begrijpen, maar niet de taal van de deelnemers over te nemen. Dit komt niet oprecht (echt) over en roept aversie op.

Begeleidingsrol

EventHands biedt een belangrijke pedagogische waarde, die door de begeleiders wordt vertolkt in de dagelijkse uitvoeringspraktijk. Die vertolking krijgt
vorm door de combinatie tussen emancipatie en disciplinering, de derde kernwaarde van het jongerenwerk. Dit betekent concreet binnen de uitvoering:
nabellen, aanspreken op onaangepast en/of onwenselijk gedrag, duidelijk en
consequent regels toepassen en doorvoeren, jongeren leren om op eigen wijze een bijdrage te leveren aan leefbaarheid en samenhang, complimenten
geven, of jongeren juist die extra push geven als ze eigenlijk op willen geven.

3 4 Begeleidingsvormen
Begeleiden blijft mensenwerk. Als begeleider meet men zich dan ook een
specifieke houding en begeleidingsstijl aan, welke past bij het eigen karakter.
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Begeleiders dienen deze stijl desgewenst wel anders in te zetten, afhangend
van de wensen en behoeften van de groep, de individuele deelnemers en het
doel van het begeleidingsmoment. Bewust zijn van mogelijke stijlen is belangrijk, mede omdat dit binnen het begeleidingsprogramma vorm wordt gegeven
zowel binnen individuele contactmomenten als binnen groepsmomenten. Beide momenten vragen om een andere stijl van begeleiden, waarbij binnen de
groepsbegeleiding rekening wordt gehouden met groepsontwikkelingsfasen.
Voor het individueel begeleiden van deelnemers en het verkleinen van hun
afstand tot samenleving en arbeidsmarkt, is een autoritatieve stijl de manier
om deelnemers te stimuleren het eigen oplossend vermogen aan te spreken
en kansen te ontdekken, te onderzoeken en te ontwikkelen.
Deze autoritatieve stijl van begeleiden komt tot stand door gerichte ondersteuning bij te ontwikkelen vaardigheden en terugkoppeling van gedrag,
waarbij een inductieve manier van corrigeren wordt toegepast. De stijl weerspiegelt democratie en de samenleving, en draagt ertoe bij dat men beter in
staat wordt gesteld zich hiernaar te verhouden en hierin te groeien. (Winter 2011)

Individuele
begeleidingsstijl

Inductief corrigeren: middels argumentatie en redenatie gedrag bespreekbaar
maken, waarbij ruimte is voor tegenargumenten en andere zienswijzen, waarna op basis van overeenstemming en/ of consensus een algemene norm met
betrekking tot het gedrag wordt afgesproken waar een ieder zich vervolgens
aan houdt.
Deze manier van corrigeren laat ruimte voor meerdere oplossingen van een
vraagstuk. Door de wederkerige en duurzaam opgebouwde relatie, ontstaat
hechting en kunnen er eisen worden gesteld aan verantwoordelijkheden en
moraliteit (hoe verhoudt je je tot een ander en wat kan je verwachten van een
ander). Specifiek gedrag wordt inzichtelijk en bespreekbaar gemaakt aan de
hand van observaties en registraties, waarna in samenspraak met de deelnemer, op basis van gegronde argumenten, bepaald wordt wat wel / niet wenselijk is. Er dient hierbij rekening te worden gehouden met het feit dat een
deelnemer een andere oplossing kan aandragen, die niet beter of slechter is,
maar wel toepasbaar en daarom ook ingezet kan worden. Het is goed daarvoor open te staan.

Argumentatie en
redenatie

Als er eenmaal een algemene afspraak is gemaakt omtrent het gedrag en de
aangedragen oplossingen, worden doelen bepaald ter stimulering of verzwakking van dit gedrag, opdat eenieder die dit aangaat zich hiernaar verhoudt. De
coach stuurt een deelnemer in dit zelfreflecterende proces en zorgt dat deze
inzicht krijgt in het eigen handelen. (Kooijmans 2009)

Afspraken

Voor het begeleiden van de groep is er sprake van vier begeleidingsstijlen die
toepasbaar zijn voor begeleiders die de groepsprocessen aansturen:
Directieve stijl
Overtuigende stijl
Participerende stijl
Delegerende stijl

Groepsbegeleiding

De ene deelnemer heeft binnen de groep meer baat bij een overtuigende stijl
en de ander weer bij een meer delegerende stijl. Het is van belang dat de begeleider zorgt dat hij voor elke deelnemer een stijl vindt, deze kan toepassen
en weet waarom hij in een situatie kiest voor de ene en niet voor de andere
stijl.
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Figuur 6 Leiderschapsstijlen

Deze specifieke stijlen en het inzetten ervan, hangt af van het individu, het
traject en de groepsfase waarin de deelnemers zitten. Voor de begeleidingsstijlen per ontwikkelingsfase van de groep en de manieren van begeleiden zie
(Bijlage 4.) Eén stijl wordt nu wel nader toegelicht. Dit is de algemene manier
van begeleiden binnen het programma.
De algemene stijl voor het begeleiden van de groep is participerend, waarmee
je jezelf als gelijke positioneert binnen de groep. Dit houdt in dat je je bezighoudt met de relatie tussen jou en de deelnemers, maar ook met de relatie die
de deelnemers met elkaar hebben. Je overlegt met de deelnemers en luistert
goed naar hun wensen en problemen. Je stelt je informeel op, bent empathisch en sympathiek. Het is wel duidelijk voor de deelnemers dat jij de leiding
hebt, maar je staat met één been in de groep. Je doet mee met activiteiten en
vervult daarin een actieve rol. Dit betekent dat je samen met de deelnemers
dezelfde taken uitvoert. Dit versterkt de band en zorgt voor een betere relatie
met de deelnemers. Je bent afhankelijk van elkaar en kunt niet zonder elkaar
(wederkerigheid). Als je je directief opstelt, zal dit aversie oproepen, de groepscohesie ondermijnen en contraproductief werken.

Participerend
begeleiden

Waarden en oprechtheid maken het verschil. Begeleid van onderaf (inspelen
op behoeften en kwaliteiten) in plaats van bovenaf (vermogen om capaciteiten
te onderscheiden), samen in plaats van apart (deel kennis en versterk elkaar),
zet informele krachten in en zorg dat men weer deel wordt / blijft van de eigen
leefomgeving en zich hiernaar verhoud.
Ook kan je baat hebben bij het volgen van de zeven eigenschappen van effectief leiderschap (Covey 2004), toegespitst op deze aanpak:
Stap 1 Wees actief. Neem initiatief om zaken op poten te zetten.
Als leider moet je je actief opstellen. Geef het goede voorbeeld.
Stap 2 Stel samen je einddoelen op. Houd voor ogen wat je wilt bereiken. Maak dit voor jezelf en de deelnemers duidelijk en blijf dit
beeld voor je houden.
Stap 3 Stel prioriteiten vast. Bepaal of de activiteit die je doet nuttig
is voor het einddoel en in welke volgorde dit gedaan moet worden.
Stap 4 Win/win situatie. Ga altijd uit van een situatie waarin ieder een
winnaar is. Je opstellen als ‘de leider die alles weet’ gaat (zeker in dit
project) niet op! Zet in op geven en ontvangen.
Stap 5 Luister voordat je spreekt. Zodra je luistert is het veel makkelijker om te begrijpen hoe de ander denkt en jouw gedachten en
plannen hierop aan te sluiten.
Stap 6 Zorg voor synergie. Laat de deelnemers samenwerken. Het
één + één = drie effect. Door samen te werken bereik je veel meer
dan alleen. Maak dit de groep ook duidelijk.
Stap 7 Verlies jezelf en je eigen normen en waarden niet in het leiding geven. Er zijn doelen opgesteld door jezelf en de organisatie.
Houdt deze vast en blijf vanuit jezelf werken (niet alleen vanuit het
boekje) en stem je benadering en begeleiding af op wat wenselijk is.
Dit kan wel eens afwijken van de wijze waarop iets bedacht is.

Effectief
begeleiden
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Ontwikke- Begeleidingsstijlen dienen te allen tijde het doel: behoefte- en perspectief
begeleiden. De kern daarin is: verstaan wat de deelnemers zoeken /
lingsgericht gericht
nodig hebben / willen (behoefte gestuurd) en sturen op doelen (perspectiefgericht), zonder hierbij de focus te leggen op de herkomst van de problemen
van de deelnemers. (Vogelenzang en Hagemans 2003) Dit gaat uit van affiniteit en ambitie. Zo wordt een deelnemer in zijn eigen kracht gezet.
Nieuwe mogelijkheden worden ontdekt, waarna doelen in samenspraak met
de deelnemer worden bepaald en hieraan gewerkt wordt. Langs deze weg
komen specifieke problemen van deelnemers wel naar boven, omdat dit vaak
kwesties zijn waarmee ze in het dagelijkse leven vastlopen. Hierdoor kunnen
deze problemen en de consequenties ervan bespreekbaar worden gemaakt,
waarna gezamenlijk naar oplossingen gezocht wordt om nieuwe (of hervonden) perspectieven vervolgens toch te realiseren. Met andere woorden: de
begeleiding is ontwikkelingsgericht, één van drie geformuleerde kernwaarden
van het jongerenwerk. (Metz, Lectorale rede 2013)

‘Ik zie al de flyers en dan krijg ik zin.’
M. vertelt dat de begeleiding van EventHands hem veel heeft geholpen. Zo hebben ze hem geholpen bij het zoeken
naar dagbesteding en heeft hij beter leren presenteren.
Zijn allergrootste ontwikkeling binnen EventHands is dat hij zijn creativiteit weer heeft hervonden. Hij had
er een hele tijd geen zin in en geen tijd voor. Hij heeft het nu dankzij het project weer opgepakt. Hij heeft
dit gedaan door met de festivals bezig te zijn, is hierdoor veel gaan tekenen en heeft zich ingeschreven voor
een grafische opleiding. (Interview deelnemer 2012)
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op bouw

Trajecten worden in twee opeenvolgende jaren aangeboden. Het eerste jaar
bestaat uit laagdrempelige deelnamemogelijkheden, gebaseerd op enthousiasme en intrinsieke motivatie (Eventhands-traject); het tweede jaar uit meer
uitdaging (Seniortraject) en autonomie (Plustraject).

N. zat twee jaar bij EventHands, hij is van de eerste lichting. Vanaf het begin is hij super enthousiast, had
niet veel te doen in zijn vrije tijd en was helemaal gek van festivals. Hij geeft aan geleerd te hebben hoeveel
er gedaan moet worden om iets te realiseren en dat hij zelf liever alleen werkt, hij is geen groepsmens. Wel is
hij minder gesloten en minder snel boos als in het begin. Hij is sociaal gegroeid, heeft zijn netwerk uitgebreid
en heeft meer geduld. Momenteel werkt hij als webdeveloper, lekker alleen en zelfstandig. (Geïnterviewde
deelnemer uit 2010)

4 1 De doorloop
Elke deelnemer doorloopt eerst het Eventhands-traject alvorens hij zelf bepaalt welk traject het best aansluit bij de eigen behoefte. De één zoekt verdieping, de ander verbreding. Binnen het aanbod is er voor ieder wat wils.
Zo stromen deelnemers ook op elk gewenst moment uit, afhangend van de
persoonlijke situatie, de eigen ambities en het (hervonden) perspectief. Een
deelnemer hoeft daarom ook niet alles te doorlopen om gefaciliteerd en bemiddeld te worden in het vervullen van de eigen ambitie. Zodoende wordt een
programma op maat geboden.

EventHandsseizoen

Het EventHands-seizoen loopt van april tot en met maart, waarbinnen drie
fasen worden doorlopen. Hoe deze fasen zich verhouden tot het seizoen en
de trajecten is weergegeven in figuur 7
Figuur 7 Schematische weergave van trajecten, fasering en activiteiten

Ontmoetings
momenten

Wekelijks komt de EventHands-groep op een vast moment samen. Dit moment is bedoeld om elkaar te ontmoeten, ideeën en ervaringen uit te wisselen,
te overleggen, lopende zaken af te stemmen, samen te werken en voorbereidingen te treffen voor activiteiten en/of evenementen. Ook worden er workshops aangeboden.

Binnen EventHands heeft M. leren samenwerken. Je zit met mensen van verschillende achtergronden in een groep,
iedereen heeft zijn eigen unieke problemen, en samen breng je iets tot stand. Nieuwe deelnemers kunnen ervaren
hoe festivals werken, nieuwe mensen leren kennen en leren hoe met hen om te gaan en met hen samen werken.
De samenwerking met de anderen uit de groep gaat op zich goed, alleen zijn sommige ‘stiff’. Maar ja, je kunt
ook niet met iedereen op dezelfde manier omgaan. Dit heb je niet voor het zeggen en daar heb je in elke situatie mee te maken. Aan zijn vrienden vertelt hij alles over wat hij bij ons doet en leert, en dat het gewoon
superleuk is. (Geïnterviewde deelnemer uit 2011)
Naast dit vaste EventHands-moment kunnen deelnemers op afspraak langskomen en is er een inloopavond voor en door Plussers en Seniors met een eigen
programmering en activiteitenaanbod voor de hele groep. Zo worden er deze
avond Plus- trainingen aangeboden, of gaat men op excursie.
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Evenementen
(fase 1)

Jongeren draaien in kleine groepjes onder professionele begeleiding mee op
verschillende evenementen: dance-events als Mysteryland, muziekfestivals als
Mundial of theaterevenementen als Over ’t IJ festival. Ze doen er allerhande laagdrempelige klussen die geen vooropleiding vereisen: het inrichten en
decoreren van het terrein, kaartjes controleren, parkeerbeheer, mensen van
informatie voorzien.

Bevrijdingsfestival, Appelsap, Indische Buurt festival en Welcome to the future vond M. de leukste festivals.
Bij Bevrijdingsfestival was het heel erg lekker weer en waren er heel veel mensen, wat hij leuk vond. Ook was
dit het eerste festival.
Appelsap vond hij leuk, omdat dit in Amsterdam is maar hij er nooit geweest was. Indische Buurt festival
herinnerde hem aan de buurt en dingen waar hij vroeger als kind altijd heen ging. Het was leuk om dit nu van
de andere kant te zien (zelf kinderen schminken in plaats van geschminkt worden).
Volgend jaar wil hij weer naar alle festivals waar we dit jaar waren, en nog wat andere nieuwe dingen zoals
Latin Village, Sensation, Dirty Dutch en Indian Summer. (Geïnterviewde deelnemer uit 2011)

Activiteiten
(fase 1 & 2)

Activiteiten dragen bij aan de cohesie binnen de groep, de ontwikkeling van
vaardigheden, de leefbaarheid in de eigen omgeving en actief burgerschap.
Activiteiten worden aangeboden of deelnemers organiseren ze zelf.
In fase 1 worden de activiteiten aangeboden vanuit de organisatie en worden
al dan niet aangedragen door de deelnemers. Voorbeelden van activiteiten
zijn: een rap battle, film- of dansavond op de eigen locatie, een glow in the
dark golf game, picknicken in het park, zwemmen of blowkarten. Deze activiteiten dienen ter inspiratie, opdat deelnemers mogelijkheden ontdekken voor
wat zij zelf in fase 2 kunnen organiseren.
Activiteiten in fase 2 worden qua organisatie steeds complexer, met als uitgangspunt dat deelnemers dit zelf initiëren en uitvoeren. Hierbij kan gedacht
worden aan een bioscoopavond / bowlen, een stadswandeling, eten en een
concert bezoeken / een spelletjes- en ontmoetingsavond op de eigen locatie
voor vrienden en bekenden / een excursie met rondleiding naar Tweede Kamer
of rechtbank, een bungeevoetbalwedstrijd en een workshop action painting.

Als we het hebben over de activiteiten geeft S. aan dit heel erg tof te vinden. Hij denkt dan vooral aan
het uitje naar Arnhem en de keer dat ze naar het theater gingen voor een workshop. Toen mochten ze alles
uitproberen met het licht, geluid en beamers op het podium.
De activiteiten die de groep zelf regelt vindt hij belangrijk. Zo kunnen ze samen lol hebben en elkaar beter
leren kennen, het is erg gezellig. Op deze manier wordt de band wat sterker, zodat je niet alleen collega’s
van elkaar bent, maar elkaar ook echt mag. Bijna iedereen van de groep heeft hij nieuw leren kennen en hij
is door het project in het dagelijks leven een stuk vrolijker geworden. (Geïnterviewde deelnemer uit 2011)

Workshops
(fase 2 & 3)

Professionals verzorgen workshops ter ondersteuning en inspiratie van het organisatieproces voor de organisatie en uitvoering van de eigen activiteiten en
de eindactiviteit. Van conceptontwikkeling tot draaiboek opstellen, van budgettering tot programmering.

afsluiting van het seizoen organiseert de groep van A tot Z een zelf beEindactivi- Ter
dacht grootse eindactiviteit, waarin opgedane kennis en ervaring in de praktijk
teit (fase 3) toegepast worden. Het is een publiekelijke activiteit die projectmatig wordt

aangepakt. Getrainde medewerkers coachen de deelnemers, begeleiden het
organisatie- en uitvoeringsproces en faciliteren dit.
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Voor het eindevenement had R. de taak van vormgever. Hier was hij erg blij mee. Deze taak wilde hij graag
hebben, want het past goed bij hem. Hij had al veel ideeën in z’n hoofd. Zo heeft hij tijdens de workshop
vormgeving al een concept gemaakt voor een flyer. Hier was de groep ook enthousiast over, wat bevestigde dat
hij op de goede weg zat. (Geïnterviewde deelnemer uit 2012)
Het tweede jaar bestaat uit meer uitdaging. Ervaren deelnemers worden Seniors en krijgen de mogelijkheid om individueel ingezet te worden op uitdagende taken, betaalde klussen of men stroomt door naar het Plustraject middels
Plus-trainingen. Deze bieden de mogelijkheid om door te groeien binnen de
organisatie en/of zitting te nemen in de deelnemersraad.

Nieuwe
uitdagingen

‘Op deze manier kan ik nog meer leren wat ik eventueel ook bij andere banen zou kunnen gebruiken dus ik ben
zeker bereid om hier tijd in te steken.’
‘EventHands is voor mij al een fijne nieuwe kans en met deze nieuwe functies heb ik het idee dat ik nog meer
kansen krijg, ik maak graag tijd hiervoor vrij.’
‘Het lijkt me heel leuk om één van deze twee nieuwe functies te kunnen doen, op deze manier kan ik laten zien
dat ik toch wel dingen kan doen en afmaken. Nu gelooft niemand in mij omdat ik al zoveel heb verpest. Dit kan
ik dan ook in mijn CV en portfolio stoppen, voor als ik ergens zou solliciteren.’ (Deelnemers tijdens interviews

bij het opzetten van de trainingen)

S. volgt nu een training tot hulpcoach, waarna hij straks nieuwe deelnemers mag begeleiden in de groep. S.
geeft aan er veel van te leren. Het geeft hem een goed gevoel deze trainingen straks af te kunnen ronden,
aangezien hij nog geen enkele opleiding af heeft kunnen maken. (Geïnterviewde deelnemer in 2013)
De deelnemersraad is een pool van enthousiaste (en uitgestroomde) Plussers
die de groep in- en extern vertegenwoordigt, nieuwe projecten voor / met
de groep initieert en ontwikkelt en optreedt als sparringpartner van de programmamanager. Plussers kunnen zich verkiesbaar stellen voor verschillende
functies binnen deze raad die ieder jaar in de tweede fase van het seizoen
wordt aangesteld. Zij zetten hun opgedane kennis en vaardigheden in voor
de groep en treden als rolmodel op voor nieuwe deelnemers. Daarnaast krijgen zij verantwoordelijkheden binnen de organisatie aangereikt en vervullen
zo zelfstandig rollen. Zo worden ze als sleutelverantwoordelijke en/of avondcoördinator aangesteld. Ook kunnen ze voorstellen doen ter verbetering van
het programma en/of andere projecten. Op deze wijze maken zij binnen de
organisatie vlieguren en doen werkervaring op.

Begeleiding
‘Ik krijg de kans om mezelf te zijn’ (Interview met een deelnemer in 2013)
De begeleiding is gericht op het ontdekken van eigen perspectief. Daarbij
wordt niet vraaggericht gewerkt, want dat impliceert ‘u vraagt wij draaien’,
maar er wordt behoefte- en perspectiefgericht begeleid. De vraag is namelijk,
wat vind je leuk / interessant en wat heb je nodig om verder te onderzoeken of
dit nieuw perspectief biedt? Waar loop je tegenaan en wat kun jij eraan doen
om dit aan te pakken?
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Deelnemersraad
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Figuur 8 Individuele - en groepsdynamische EventHands beïnvloedingfactoren en rolverdeling

Met andere woorden: begeleiding bestaat uit het faciliteren van deelnemers
in het ontdekken van perspectieven, en het coachen van deelnemers in het
toepassen van het eigen vermogen om
complicaties zelf aan te pakken en op te lossen.

S. omschrijft zichzelf als een erg verlegen persoon. De begeleiding helpt hem goed en hij geeft aan bij ons
terecht te kunnen met zijn problemen. Zo hebben wij hem kunnen helpen met zijn privésituatie en bij het
overwinnen van zijn verlegenheid.
‘Ik stop mezelf altijd in een hoekje, maar hier heb ik de kans gekregen om een leider te zijn’
Zonder EventHands was het voor S. veel lastiger geweest om het leiderschap te beheersen. Hij had namelijk
nooit gedacht dat hij een leider kon zijn. Doordat hij hier door de begeleiders in wordt gestimuleerd en ruimte
krijgt om hier in te groeien, neemt S nu zelf de leiding door de taak als voorzitter te vervullen tijdens de
vergaderingen. Dit helpt hem enorm. (Weergave uit een verslag van een doorstroomgesprek met een deelnemer

in 2013)

coach en de jongerenwerkers vormen de kern van het begeleidingsproRolverdeling De
gramma. In figuur 8 is het rolverdelingsmodel opgenomen, waarbij de coach

met name het individuele ontwikkelingsproces, en de jongerenwerker met
name het groepsdynamische (plenaire) ontwikkelingsproces begeleidt, ondersteund door de rest van het team en overige actoren die op het programma
van invloed zijn.
Figuur 8 Individuele - en groepsdynamische EventHands beïnvloedingfactoren en rolverdeling blz 56/57

Plenair
versus
individueel

De kern van de begeleiding zit hem in de plenaire contactmomenten met de
jongerenwerker, waarin wordt gewerkt aan groepscohesie, samenwerking en
maatschappelijke positionering, en in de individuele contactmomenten met
de coach, waarin begeleider en deelnemer aan de hand van twee modellen
de persoonlijke ontwikkeling kunnen monitoren, terugkoppelen en bijsturen.
De kracht van de interventie zit in de samenwerking en onderlinge afstemming
tussen de jongerenwerker en de coach, wat bijdraagt aan de perspectiefgerichte begeleiding. Naast de expliciete rolverdeling en achtergronden van de
begeleiders wordt het programma beïnvloed door intrinsieke en extrinsieke
factoren als weergeven in figuur 8.

Registratie

Het persoonlijke ontwikkelproces van individuele deelnemers wordt aan de
hand van de verschillende observaties gedurende het begeleidingsprogramma vastgelegd in een deelnemers- monitoringssysteem. Aan de hand van
deze registraties en de begeleidingsmodellen coacht de coach een deelnemer
en geeft gerichte feedback. Dit deelnemersvolgsysteem maakt deel uit van
het digitale dossier van een deelnemer en dient als ondersteuningstool voor
het gehele begeleidingsprogramma. De praktische toepassing hiervan wordt
nader toegelicht in (Bijlage 3) Verslaglegging.

Wervingsmethode

Voordat de coach een begeleidingsprogramma kan starten dienen eerst jongeren te worden geworven. Het is zaak samen te werken met instanties en
professionals (de systeemwereld) die met deze jongeren werken (Jeugdhulpverlening, Schoolmaatschappelijk werk, Jeugdzorg +, Re-integratiebureaus,
Schuldhulpverlening) dan wel hen in het vizier hebben (Leerplicht, Buurtregisseurs, Sportvereniging).
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M. is binnengekomen door het begeleid wonen traject waar hij in zit. Iemand van EventHands kwam langs samen
met een deelnemer. ’Ik vond het echt gelijk tof!’ M. was nog nooit eerder naar een echt festival geweest dus
dat wou hij wel. (Interview deelnemer 2012)
Naast bekendheid via de systeemwereld, dient te worden aangehaakt op de
leefwereld van de jongere door veldwerk op vindplekken en daar in gesprek
te gaan over EventHands. Dit betekent de straat op gaan en jongeren die
men daar tegenkomt aanspreken en interviewen, of bekendheid te genereren
binnen de leefomgeving, bij mensen die EventHands kunnen inschakelen, bijvoorbeeld ouders, verzorgers en/of bekenden.
Voor het activeren, het doorverwijzen en de onderlinge samenwerking rondom een deelnemer is het EventHands activeringsmodel ontwikkeld, waarmee
inzichtelijk wordt hoe de verschillende sectoren zich tot elkaar verhouden en
bijdragen aan activering.
Figuur 9 EventHands integraal activeringsmodel blz 62

De jongeren hebben geen schoolgaande leeftijd, zijn niet actief binnen vereniging en clubwezen, vallen na hun achttiende buiten de (Jeugd)zorg en zijn
veelal niet bezig met dingen buiten hun leefomgeving. De straat of de bank is
hun basis, het gebied dat ze kennen en kunnen domineren. Daarbuiten treden
doet men niet snel. Voor het werven en begeleiden van deelnemers werken
begeleiders dan ook ambulant-outreachend. Dit houdt in dat de doelgroep
actief wordt opgezocht en het programma en de begeleiding krijgt aangereikt
binnen de eigen leefwereld. Potentiële deelnemers opzoeken in hun eigen
leefomgeving werkt drempelverlagend. Het contact wordt persoonlijker en
informeler. Het biedt een referentie en de mogelijkheid om binnen het begeleidingsprogramma aan te haken bij de leefwereld van de jongere. Als begeleider maak je even deel uit van de probleemsituatie, waardoor je ook deel
uit kan maken van de oplossing. Hierdoor wordt echt contact gemaakt met
de deelnemer en wordt door beiden geïnvesteerd in de begeleidingsrelatie.

J. is bij ons gekomen via 16+ huis Landsmeer. Een begeleider van EventHands kwam daar langs om te vertellen
over het project. J. besloot er gelijk heen te gaan.
’Ik dacht: Dat is wel chill, even me kop legen.’
J. heeft met een aantal deelnemers goed contact. Vertelt ook dat hij met de begeleiding goed kan lachen.
(Geïnterviewde deelnemer uit 2012)

Dit vraagt van de begeleiders dat ze zich openstellen voor input van de deelnemer, eigen onwetendheden durven te delen en dat er over en weer vragen
gesteld worden. Invulling van het programma moet uit de jongere zelf komen,
wat inhoudt dat van tevoren niet alles vastgelegd en bepaald is, maar dat er
gezamenlijk wordt bepaald en uitgezet.
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Ambulant outreachend

Figuur 9 EventHands integraal activeringsmodel

Begeleidingsprogramma
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In het eerste jaar bestaat het begeleidingsprogramma uit individuele functioneringsgesprekken en groepsmomenten met de deelnemer. Dit dient het doel
om een goede begeleidingsrelatie op te bouwen met de deelnemers en hen
inzicht te geven in hun manieren van handelen en mogelijke perspectieven.
Begeleiding in het tweede jaar bestaat uit plenaire begeleidingsmomenten en
incidentele gesprekken op afspraak, gericht op uitstroom.
Deelname start met een kennismakingsgesprek, waarin de taakverdeling binnen het team en de mogelijkheden en verwachtingen met betrekking tot het
begeleidingsprogramma nader wordt toegelicht.
De mensen binnen het systeem van een jongere doen de eerste screening, zij
kunnen inschatten voor wie EventHands een meerwaarde biedt. Na aanmelding (hiervoor zijn diverse kanalen inzetbaar) wordt met de jongere zelf een
afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek, op een door de jongere
voorgestelde locatie. Tijdens dit gesprek worden het project, de trajecten en
de begeleiding toegelicht, worden de verwachtingen van de jongere en die
van de organisatie afgestemd en wordt het gestandaardiseerde kennismakingsformulier ingevuld en door beiden getekend. Vanaf dit punt wordt het
begeleidingsprogramma gestart. De eerste maand is bedoeld als kennismakings- en inwerktijd.

Kennismaking

Na één maand mee te hebben gelopen, volgt het tweede individuele contactmoment, het instroomgesprek met de deelnemer. In dit gesprek wordt de
deelname geëvalueerd en wordt gezamenlijk met de deelnemer bepaald wat
de vervolgstappen zijn, waar hij aan wil werken, wat hij daarvoor nodig denkt
te hebben en hoe de begeleider hem daarin kan ondersteunen en coachen.
Hierbij gaat het om het vermogen van de begeleider om contact te leggen en
de wijze waarop hij dat doet. Er wordt ingegaan op de hoop en verwachtingen
van de deelnemer, in het zelf laten geloven in wat hij doet en kan, waarbij de
nadruk wordt gelegd op ‘alliantie en allegiance’. (Hermanns en Pĳnenburg, 2010) Een
toepasbaar model is het integratief werkzame factoren model, zoals dat wordt
afgebeeld in figuur 10.

Instromen

figuur 10 Integratief werkzame factoren model
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Voor dit instroomgesprek wordt het bijbehorende formulier ingevuld en er
wordt bepaald aan de hand van welk model het verdere begeleidingsprogramma met individuele functioneringsgesprekken wordt aangeboden. Op
deze wijze stroomt de deelnemer officieel in, ontvangt een T-shirt en het workshoppaspoort en mag zich Eventhand noemen.

Functioneringsgesprekken

Toen M. net begon aan het project was hij erg stil, begon ook te blozen als hij ons wat vroeg. Hij beheerste het
Nederlands ook niet zo goed, maar naarmate hij langer meedraaide werd hij mondiger, ontving complimenten,
werd gestimuleerd in het geven van zijn mening en vond uiteindelijk ook de taak als voorzitter erg leuk.
We hebben hem zien groeien op sociaal vlak. Waar hij verlegen begon, sprak hij uiteindelijk zelf mensen
aan. Hij is zelfs opgestaan in een volle zaal en is deze zaal gaan aanspreken. Hier was hij zelf ook erg
verrast over, omdat hij normaal zoiets nooit zou doen. (Weergave van een registratie over de ontwikkeling van
een deelnemer)

Vervolgens vinden er elke tweede maanden na het instroomgesprek vier
functioneringsgesprekken plaats. Ook de functioneringsgesprekken worden
gevoerd op een door de deelnemer zelf aangewezen locatie (outreachend).
Deelnemers kiezen ervoor om het functioneringsgesprek te voeren aan de
hand van het dialoogmodel of het competentiemodel en de door de deelnemer zelf gestelde doelen. Deze modellen zijn gestandaardiseerde formats, die
tijdens de functioneringsgesprekken gebruikt worden en waarmee duidelijk de
persoonlijke ontwikkeling van een jongere besproken, gemeten en inzichtelijk
wordt gemaakt.
De coach is gespreksleider en stuurt aan op zelfinzicht en bewustwording. Het
toepassen van het model moet geen invuloefening worden, want dat gaat ten
koste van de kracht van het gesprek en het model. De modellen dienen dan
ook als leidraad en zijn niet leidend.
Het dossier van de deelnemer moet worden doorgelezen ter voorbereiding op
het gesprek. Aan de hand daarvan kan de ontwikkeling door de coach worden
geanalyseerd. Dit dient ter inleiding van het gesprek. De observaties en overdrachten van de individuele deelnemers zijn hierin bepalend, want die bieden
een referentie, waarmee begeleiders al coachend het gesprek kunnen sturen
en na kunnen gaan of dit overeenkomt met wat de deelnemer zelf ervaren
en ontdekt heeft. Vaak werkt dit als een eyeopener voor de deelnemer. Zelf
hebben ze niet altijd zicht op wat ze kunnen en/of gedaan hebben. Zodoende
verschaft het functioneringsgesprek een deelnemer een moment om doelen
te evalueren en bij te stellen.

Focus

Als coach is het zaak om zowel te focussen op dat wat goed gaat. Dit neemt
niet weg dat aandachts- en/of verbeterpunten besproken moeten worden. Als
mogelijke weerstand of doelontwijkende gedragingen in dit stadium van het
begeleidingsprogramma worden opgemerkt, wordt daar aandacht aan besteed. Er wordt met de deelnemer gekeken welke dilemma’s er spelen en hoe
de begeleiding ingericht kan worden, opdat de weerstand wordt weggenomen.
Vervolgens kan, aan de hand van de voorgaande gesprekken en opgestelde
doelen, gesproken worden over de verdere vaardigheden waaraan gewerkt
wordt. Ter afsluiting wordt bepaald op welke ontwikkelingspunten / leerdoelen de nadruk wordt gelegd voor het verdere begeleidingsprogramma en dit
wordt, samen met een weergave van het gesprek, opgenomen in het begeleidingsmodel en in het dossier. Ook worden opgegeven contactpersonen op de
hoogte gehouden over het ontwikkelingsproces die deelnemers doorlopen.
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Oprechtheid, duidelijkheid en consequentheid zijn belangrijke waarden binnen de begeleidingsrelatie. Wanneer er wordt getwijfeld aan de inzet of betrokkenheid van een deelnemer en als bijvoorbeeld te laat komen veelvuldig
voorkomt, moet dit kenbaar gemaakt worden. Deelnemers moeten worden
aangesproken door ze gewenst gedrag voor te spiegelen. Probeer daarom
zoveel mogelijk het woord NIET te vermijden en gebruik te maken van reflecterende gespreksvoering. Denk goed na over de benadering en opbouw van
zo’n gesprek, en stuur aan op bewustwording. Gedragswijziging volgt hierop,
waarna gewerkt kan worden aan disciplinering.
Zo kan een jongere die bijvoorbeeld vaak te laat komt, worden voorgelegd
dat hij op tijd moet komen. Dit geeft direct een negatieve lading aan een gesprek. Er kan ook worden gesteld dat het goed is dat hij altijd aanwezig is en
(wellicht ook) actief meedoet. Daarmee ontstaat een ander soort gesprek. Er
kan bijvoorbeeld worden teruggekoppeld hoe de jongere het zelf ervaart wanneer mensen te laat op afspraken komen. Daar komt vervolgens weer input
uit waarmee doorgepraat kan worden over dit onderwerp. Hierdoor ontstaat
bewustwording en ruimte voor verandering.

Disciplinering

Zo vertelde hij (aan de coach) dat hij erg achterdochtig is en het idee heeft een vuurwapen te moeten aanschaffen. Hij heeft geen rust in zijn hoofd, vindt niks meer leuk en denkt negatief over zichzelf. Hij wil een
mes opsturen naar zijn vader met de tekst in de trant van ‘in de rug gestoken’. Lang hierover gepraat met
hem. Hij zag uiteindelijk ook in dat dit hem niks op zou leveren.
Omdat hij zo negatief over zichzelf denkt is hem als opdracht meegegeven om elke dag in de spiegel te kijken
en zichzelf een compliment te geven.
Verder met hem gesproken over wat hij nou precies wil. Hier kwam uit dat hij iets in de techniek wil gaan doen,
dat blowen een probleem is en dat hij het moeilijk vindt om hulp te accepteren. Hij geeft aan vijf verschillende
begeleiders te hebben en moet hierdoor elke keer zijn verhaal opnieuw vertellen. Met hem afgesproken dat we
zijn vaste begeleider bellen, om hier met haar over te praten. (Weergave van een functioneringsgesprek met

een deelnemer)

Na het afronden van het eerste traject met de functioneringsgesprekken heeft
de deelnemer:
Een eigen workshoppaspoort
Werkervaring opgedaan
Nieuwe mensen ontmoet
Een eigen event georganiseerd

Doorstroom

Tijdens het laatste afrondende functioneringsgesprek kan worden gekeken
welke ruimte er is en wanneer er naar welk traject doorgestroomd kan worden.
Wanneer een deelnemer niet door wil stromen, wordt gekeken op welke wijze
hij uit wil stromen.

Uitstroom

Door deelname aan EventHands:
Bouwt men een CV op
Ontwikkelt men werknemersvaardigheden als
Op tijd komen
Presenteren
Samenwerken
Overleggen en afstemmen
Vergaderen
Notuleren
Planmatig werken
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Een proactieve houding aan te nemen
De organisatie te representeren
Dit zijn vaardigheden die bijdragen aan een sterk uitstroomprofiel. Men beschikt daarnaast over een referentie voor elke sollicitatie.

4 4 Coaching
Door deelname, de groep en de individuele contactmomenten worden deelnemers uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen en te werken aan het eigen
toekomstperspectief. Deelnemers worden hierin gecoacht, wat inhoudt dat
deelnemers binnen elk contactmoment worden aangesproken op wat ze zelf
willen / denken / ervaren en wat ze daar vervolgens mee willen doen. Middels
motiverende gespreksvoering wordt er gewerkt van extrinsieke inzet naar intrinsieke betrokkenheid, en ingezet op co-creatie door het werken aan eigen
specifieke doelen en individuele ontwikkeling. Het is aan de begeleiders om te
coachen, om de ontwikkeling met betrekking tot gestelde doelen op gezette
momenten terug te koppelen en van een context te voorzien. Dit gebeurt altijd vanuit de inhoud; gericht op bewustwording, handelen en persoonlijk-professionele ontwikkeling.
Coaching binnen het begeleidingsprogramma begint bij het instroomgesprek.
Eerst wordt de kennismakingsfase geëvalueerd, de binding met en de rol binnen de groep bepaald en het gedrag en de bijdragen van de deelnemer geanalyseerd. Daarna worden, al sturend, aandachtsgebieden en doelen door
de deelnemer geformuleerd.
Vervolgens volgt de coach het ontwikkelingsproces van de deelnemer binnen
de groep en in contact met de collega’s, heeft individuele contactmomenten
op de groep, onderhoudt het contact met hulpverlener / het netwerk van de
deelnemer en belegt desgewenst extra individuele contactmomenten, afhangend van de deelnemer en de situaties die zich voordoen.
Na twee maanden volgt het eerste functioneringsgesprek, waarin deze eerste
fase wordt geëvalueerd en het gedrag en bijdragen daarbinnen geanalyseerd.
De mogelijkheden die ontstaan vanuit de deelname worden onder de loep
genomen door krachten, talenten en ambitie naar voren te laten komen aan
de hand van wat de deelnemer zelf inbrengt. Vervolgens wordt er gekeken
naar de gestelde doelen en hoe hier expliciet aan gewerkt is. Aan de hand
van deze evaluatie en analyse wordt bepaald waar de knelpunten en de kracht
zitten, wat aanspreekt en wat aversie oproept. Vervolgens wordt met de deelnemer bepaald of de keuzes die hij hierin maakte de juiste zijn geweest, of dit
vastgehouden en/of bijgesteld zou moeten worden en waar de focusgebieden
voor het vervolgtraject liggen. Aan de hand van dit gesprek vult de deelnemer
samen met de coach vervolgens het gekozen model in en wordt bepaald wat
concrete doelen moeten worden.
Dit coachingsproces herhaalt zich gedurende de opvolgende functioneringsgesprekken. In het kader van de bewustwording wordt tijdens deze gesprekken door de coach aangestuurd op het vervolgtraject en de uitstroommogelijkheden.
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Al voor het doorstroomgesprek plaatsvindt, heeft de deelnemer bepaald binnen welk traject hij verder wil. Gedurende het doorstroomgesprek kunnen
details omtrent dit vervolgtraject worden doorgenomen, kan de begeleiding
hierbinnen worden toegelicht en de verwachtingen met betrekking tot de
deelnemer en de coach worden afgestemd. Tevens wordt gekeken hoe het
vervolgtraject aansluit bij de persoonlijke ambities en perspectieven, waarna
ook direct de uitroommogelijkheden worden besproken en de deelnemer gedurende het vervolgtraject een profielschets van zichzelf uitwerkt.
Vervolgens bepaalt de deelnemer wat hij nog nodig heeft om te voldoen aan
het opgestelde profiel en kijkt de coach samen met de deelnemer wat er vanuit het begeleidingsprogramma ingezet kan worden om dit te realiseren. Het
uitstromen van een deelnemer is gericht op vrijwillige inzet, scholing / stage
en/of arbeid. Een coach richt zich voor het uitstromen dan ook altijd op deze
drie focusgebieden.
Voorafgaand aan de beëindiging van het begeleidingsprogramma vindt altijd
een uitstroomgesprek plaats waarin het doorlopen proces geëvalueerd wordt.
In de voorgaande gesprekken zijn de uitstroommogelijkheden al bepaald, wat
betekent dat gedurende dit gesprek de laatste ondersteuning wordt geboden
bij de verdere realisatie ervan, waarna het dossier wordt afgesloten.
Mocht een deelnemer besluiten om het begeleidingsprogramma al eerder te
beëindigen en te stoppen, zal aan worden gestuurd op een gesprek om te
bepalen wat de achterliggende reden is. Het is van belang om inzichtelijk te
krijgen wat de beweegredenen zijn om te stoppen en om het contact goed
te houden. Mocht een deelnemer namelijk in een later stadium besluiten toch
weer in te willen stromen, moet er geen drempel zijn om dit te initiëren. Mocht
het voorgaande traject niet goed zijn afgerond, wordt het een stuk lastiger
voor een deelnemer om terug te komen.
Een coach volgt in principe altijd de deelnemer in datgene wat hij zelf aandraagt en/of inbrengt. Maar zoals eerder gesteld, is het wel van belang dat
de coach in dit proces stuurt vanuit zijn expertise, mensenkennis en ervaring.
Een ander belangrijk begeleidingsdeel binnen het programma is het zelf organiseren van activiteiten en projecten door de deelnemers. Hierin is het zaak dat
deelnemers in feite alles zelf voorbereiden en uitvoeren. De ervaring leert dat
dit wel een spanningsveld met zich meebrengt voor de begeleiders. Het programma is er namelijk op gericht jongeren succeservaringen te laten beleven,
maar ook om zelfstandigheid en autonomie te stimuleren en te ontdekken dat
deelnemers tot meer in staat zijn dan ze zelf voor mogelijk achten. Hoe begeleid je de deelnemers in dit proces? Wat pak je wel, en wat pak je niet op? Voor
een begeleider is het vooral zaak de overall view te houden en deelnemers te
betrekken in de besluitvorming rondom een activiteit. De ideeën en invulling
van zaken moeten vooral uit de deelnemers komen.
Vervolgens is het zaak het proces te sturen en keuzes te maken in wat bijdraagt
in het leer- en ontwikkelingsproces van deelnemers. Dit houdt in dat, wanneer
een activiteit mis dreigt te gaan, je als begeleider bepaalt of je dit als leermoment wilt laten gelden, of dat het resultaat en het succes prevaleren. Dit is
wat het spanningsveld oplevert. Want laat je het mislopen, ervaart men geen
succesmoment, en voelt het voor een begeleider mogelijk als falen of dat hij
de doelgroep te kort doet.
Prevaleert toch het succesmoment, betekent het dat je als begeleider in de
achtergrond taken oppakt, opdat het organisatieproces doorgaat en deel67

Spanningsveld

nemers ervaren dat ze het zelf allemaal tot stand brengen. Uiteraard dienen
deelnemers, indien nodig, aangesproken te worden op gedrag en verantwoordelijkheden, maar blijft het een constante afweging van de begeleider wat hij
wel en niet oppakt. Deze manier van afwegen en handelen maakt deel uit van
je verantwoordelijkheden als begeleider, en maakt deel uit van je normatieve
kader.

Succesmoment

Het succesmoment creëer je door voorbereidend werk te doen, kaders te
scheppen en vervolgens een duidelijk gekaderde taak / klus over te dragen
waarbij je naast de deelnemer blijft staan en/of bereikbaar blijft voor vragen.
Ook is het van belang een duidelijke rol / taakverdeling af te stemmen met
de deelnemers, waar zij vervolgens in begeleid en op aangesproken kunnen
worden.
Als voorbeeld bij op te zetten activiteiten door de deelnemers zelf, kan het
plan van aanpak worden aangehaald. Dit is een gestandaardiseerd format die
enkel door de deelnemers zelf ingevuld hoeft te worden. Het is aan de begeleider om samen met de deelnemers ideeën te genereren, rollen en taken te
verdelen en vervolgens met de initiatiefnemer of programmamanager uit de
groep dit format in te vullen. Vervolgens wordt het plan van aanpak uitgevoerd
door de deelnemers en stuur je dit proces als begeleider door het geven van
feedback en zorg te dragen voor de realisatie ervan.

4 5 Praktijkvoorbeelden
Om vanuit de praktijk de aanpak inzichtelijk te maken, worden twee casussen
beschreven waaruit de potentie van de aanpak duidelijk spreekt. Twee deelnemers en een moeder komen aan het woord over hun ervaringen.

Casus 1

Een schoolmaatschappelijk werker (SMW’er) wilde een psycholoog inzetten en
kijken welke zorg nodig was voor een meerderjarige MBO-leerling (A.), maar
besloot ook EventHands in te schakelen als een aanvulling op haar zorg. A
meldde zich samen met de SMW’er aan.
A. bleek een thuisloze jongere met depressieve klachten. Moeder in ziekenhuis, zij mantelzorg. Wel meerderjarig en contact met moeder en zus. A. dreigde van school uit te vallen en dronk en blowde veel.
Na de kennismaking bleek A. zeer enthousiast. In navolging daarop werd de
zorg afgestemd met de leerling en SMW’er. De SMW’er ging aan de slag ging
met de systemen en het op één lijn krijgen van de verschillende instanties.
EventHands bood persoonlijke ondersteuning in het inzichtelijk maken van
haar ontstaansgeschiedenis en het grip krijgen op haar eigen leefsituatie,
waarna het seizoen startte. A. kwam naar de inloopavonden, ondernam diverse activiteiten en ontwikkelde zich van een terughoudend introvert persoon
naar iemand die haar mening durfde te geven, die ontdekte dat het organiseren en een vet project neerzetten een kick geeft en dat ze ertoe kan doen.
Een wereld opende zich voor haar en de negatieve spiraal werd doorbroken.
Het opgezette 3e lijnshulptraject werd niet doorgezet, A. zit nog op school en
loopt stage (afrondend), is gecertificeerd Plusser en zal naar alle waarschijnlijkheid (als de situatie het toelaat) zitting nemen in de eerste deelnemersraad. Er is zicht op een verbeterde leefsituatie, al laten instanties zich niet
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sturen. Procedures dienen te worden gevolgd en afgewacht, maar samen met
EventHands, de deelnemers en zijn persoonlijke begeleider slaat A. zich er nu
doorheen.
Nu volgt een uitgewerkt interview met de betreffende deelnemer.

‘Ik kwam in contact met EventHands via een school maatschappelijk werker (SMW’er). Ik zocht contact met haar,
omdat het niet zo goed met me ging. Ik was down en depressief, kon met niemand over mijn problemen praten,
dronk en blowde veel en voelde me alleen.
Ik had in mijn vrije tijd weinig te doen en toen die SMW’er vertelde over EventHands leek me dit wel tof.
Diezelfde week nog volgde een kennismaking, waarna ik gelijk ben begonnen met het werken op festivals. Ik
heb workshops gevolgd, het eindevenement georganiseerd, hiervoor grote artiesten geprogrammeerd en mijn
certificaten als Plusser behaald. Ik vond dit allemaal erg interessant en weet nu ook beter wat ik wil. Eerder
klooide ik maar wat aan, zonder een duidelijk doel. Dat is nu dus wel anders. Ik ben veel opener en volwassener geworden en ben me anders gaan gedragen. Ik weet nu dat als ik iets wil bereiken, ik dit voor een groot
deel zelf in de hand heb en er zelf voor moet zorgen dat ik het bereik, of het in ieder geval moet proberen.
De eerste keer Mysteryland moesten we vuil prikken. Dat voelde voor sommigen als taakstraf, dat zeiden ze
tenminste, maar ik zie het als kans om nieuwe dingen te ontdekken en te leren, mede door de workshops die we
konden volgen. Prikken is daarmee bijzaak.
Dit onderscheid kan ik nu maken, en dus ook bewust voor mezelf inzetten. Dat is wat ik bedoel met me anders
gedragen. Vroeger was ik daar anders mee omgegaan, maar mede door hier tijdens de functioneringsgesprekken
over te praten, ben ik dit dus anders gaan inzetten en me meer gaan focussen op wat belangrijk is voor mij
en wat ik wil. Dit heeft best veel voor me opgeleverd, hoe moet ik dat zeggen? Door EventHands heb ik nieuwe
contacten opgedaan met mensen waarmee ik mijn levenservaringen kan delen. Dit werkt helend. Je ontdekt dat
je niet alleen staan met je problemen, maar dat anderen die ook hebben, zij het op een ander vlak. Zo kan je
elkaar bijstaan en adviseren.
Ik heb dan ook veel nieuwe ervaringen opgedaan, heb meer zelfvertrouwen gekregen door taken op te pakken
die ik nog niet eerder had gedaan, maar welke ik wel tot een succesvol einde heb gebracht. Hierdoor ben ik
gaan beseffen dat ik tot meer in staat ben dan ik voor mogelijk hield. Zo ook praten voor een groep mensen
bijvoorbeeld, tijdens de uitreiking van de Participatieprijs 2013 waar ik samen met andere deelnemers een
presentatie gaf over wat ik binnen EventHands allemaal doe. Dat had ik twee jaar geleden echt NOOOIIIIIT
gedaan. Nu ben ik daar in gegroeid en ook trots op wat ik bereikt heb, dus praat daar makkelijker over. Dat
vind ik best VET van mezelf.
Door bij EventHands te starten ben ik gaan inzien dat er meer is dan alleen de probleen in mijn hoofd.
Ik kan nu eigen initiatief nemen om dingen aan te pakken, durf meer, heb meer geloof in mezelf en mijn
omgeving. Ben nu in staat om ervaring en gevoel te delen. Ben geen gesloten boek meer en in staat mezelf
te presenteren.
Mijn SMW’er heeft me gestimuleerd door te zetten. Ze gelooft in mij en heeft begrip voor mijn situatie. Ze
snapt hoe het is om jong te zijn, ondanks dat ze ouder is, maar blijft me wel pushen het goeie te blijven
doen voor mezelf.
Het onderlinge contact tussen EventHands en mijn SMW’er verliep soepel. Er werd goed overlegd en afgestemd.
Ze verstrekten elkaar, door taken te verdelen in de begeleiding en ondersteuning. Zo heb ik samen met Gio, de
EH begeleider, een stage gevonden en heeft Eev, SMW’er, mij geholpen bij het vinden van een dak boven m’n hoofd.
Dankzij de inzet van hen heb ik dat nu beide, en heb ik eindelijk even rust. Ik ervaar dit als zeer prettig en
heb er veel aan gehad. Ik werd overal bij betrokken, werd gebeld als ik ergens mijn mening over moest geven
en er werd nooit zomaar voor mij beslist. Ook voor het uitwisselen van informatie werd toestemming gevraagd,
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dan wel werd dit teruggekoppeld en als ik aangaf dat ik liever niet wilde dat iets gedeeld werd, of juist wel,
werd hiernaar geluisterd. Ik voel mij als zodanig dan ook gerespecteerd en betrokken.
Op dit moment ben ik niet meer depressief. Ben nu op dreef, school gaat goed, stage gaat goed, heb meer rust
en tijd voor mezelf. Kan nu mijn eigen ding doen en ben minder afhankelijk van anderen. Dat voelt goed.
Ben mijn eigen koers gaan varen en het voelt goed om minder gefocust te zijn op anderen en (on)echte vrienden.
Wil me focussen op mijn eigen toekomst en heb ontdekt wat mijn recht is, dat ik iets in te brengen heb, maar
wel op een nette correcte manier. Hoe spreek je iemand aan en maak je duidelijk
wat je wilt? Dat heb ik mede door de trainingen ontdekt.
Wat ik verder nog kwijt wil: ‘Nooit opgeven, als je weet wat je wilt, ga ervoor! Alles op zijn tijd, niks
overhaasten. Mijn ding!’

Casus 2

C. Minderjarig. Voortijdig schooluitval. Uit huis gezet. Ontwikkelingsachterstand. Verslavings-gevoelig. Contact met justitie en reclassering. Contact met
zijn moeder. Meegekomen met een deelnemer.
C. gaat vanuit reclassering verplicht vijf maanden in de afkick met heropvoedingprogramma en strikte bezoekregeling. C. gaat onder expliciete voorwaarden, in overleg met de instelling en moeder, mee naar enkele festivals. Daarnaast onderhoudt de coach telefonisch contact en ontmoet hem tijdens zijn
verlof.
Bij terugkeer neemt hij deel aan diverse activiteiten, wordt autonoom ingezet
voor aanverwante projecten en is ondertussen op zoek naar werk.
C. werkt nu als loodgieter 50-60 uur per week, drinkt en/of blowt alleen nog
als daar gelegenheid voor is, woont op zichzelf en is bezig zijn startkwalificatie
te behalen via zijn werk.
C. is ondertussen uitgestroomd. Er is nog wel incidenteel contact met EventHands, omdat C. nog wel ingezet wil worden als er ‘leuke’ klussen zijn. Zo was
hij laatst ingezet voor een klus met het Rotterdam Philharmonisch Orkest op
een festival in de oude Onderzeeloods in Rotterdam van het museum Boijmans Van Beuningen. C. heeft vertrouwen in de toekomst en weet dat hij die
nu zelf in de hand heeft.

Iemand uit
het netwerk

Moeder. Doorverwijzende instantie, crisisopvang Nieuw West.
Moeder vond het prettig betrokken te worden bij het begeleidingsprogramma dat C. aangeboden werd binnen
EventHands. Dit hielp haar weer vertrouwen te krijgen in haar zoon, nadat hij door omstandigheden uit huis
was gezet en in de crisisopvang terecht was gekomen. Dit herwonnen vertrouwen hielp bij het teruggeplaatst
krijgen van C. en het overbruggen van de periode tussen crisisopvang en afkick. Er was een duidelijke afstemming over wat wel en niet kon, hoe laat C. waar verwacht werd, terug zou komen en wat hij ging doen.
Ook tijdens de afkickperiode was ze blij dat het contact is onderhouden met haar en C. en hij vanuit de afkick
met strikte regels ruimte kreeg om op gezette momenten iets leuks en uitdagends te ondernemen. Dit heeft
hem zeker geholpen. Het gaf perspectief en houvast voor als zijn behandeling zou worden afgerond. Er was
toen nog niet direct uitzicht op wat de mogelijkheden erna voor C. zouden zijn. Daarom was de zekerheid van
EventHands belangrijk.
Moeder heeft nu goed contact met C.. Hij komt af en toe eten of zij gaat bij hem langs. Wat haar betreft zou
hij ook wat minder mogen werken, al houdt het hem wel van de straat. Ook moeder gelooft in de toekomst van
C. en steunt hem hierin.
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C. is blij met zijn huisje en heeft het goed voor elkaar. Mag hier een jaar blijven wonen. Wil daarna graag weg
uit Amsterdam. Hij vindt het te druk. Zou graag naar een kleinere en rustigere stad verhuizen. Weet alleen
niet zo goed hoe hij dat moet aanpakken, met name qua werk.
C. vertelt dat hij de laatste tijd wat minder uren draait bij zijn baas, maar vrijdag begint bij een pizzabezorger. Hij vertelt dat hij graag geld opmaakt en dus veel moet werken.
C. blowt wel weer, maar alleen na werktijd. Van de harddrugs is hij helemaal af. Geeft aan dat hij niet wil
stoppen met blowen. Het blowen zit hem niet in de weg met werk. Hij vindt dat hij er verantwoordelijk mee
omgaat.
Het gaat veel beter met de relatie met zijn familie. Het contact is een stuk beter. Geeft aan hier erg blij mee
te zijn. Het gaat dan ook goed met hem, zowel met werk, school, familie en vrienden. C. is enorm gegroeid in
de bijna twee jaar waarin hij deelnam aan EventHands. C. kwam binnen als nonchalante jongen en staat er
nu echt als een jongeman die zijn eigen leven weer op de rit aan het zetten is.
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De deelnemer

de organi satie

5 1 Het team
Binnen de organisatie worden professionals gezien als de kleinst mogelijk organisatievorm (Lans 2008), waarop de organisatie is ingericht. Er wordt gewerkt
vanuit het beleidskader Welzijnswerk Nieuwe Stijl. Dit beleidskader gaat uit
van acht bakens van waaruit gewerkt wordt: Vraaggericht werken / Direct erop
af / Eigen kracht van de burger / Collectief versus individueel / Informele zorg
versus formele zorg / Integraal werken / Resultaatgericht / Ruimte voor de professional (Kluft 2011). Al deze bakens zijn van toepassing op de uitvoeringspraktijk
van EventHands en vertaalt zich als zodanig naar de werkvloer.
Het uitvoerende team wordt gefaciliteerd door directie en bestuur. Er wordt
vraag-gestuurd gewerkt, wat inhoudt dat medewerkers zelf ondersteuning en
feedback vragen van praktijkbegeleiders, collega’s, directie of, in het uiterste
geval, bestuur. In de praktijk betekent dit dat de zelfredzame en -sturende
teams elkaar aanvullen in verschillende samenstellingen en iedere professional
eigen beslissingsbevoegdheden heeft. De lijnen zijn kort en er kan snel worden gehandeld / geschakeld.
Het team bestaat uit een programmamanager een coach, jongerenwerkers,
stagiaires en ondersteunend personeel. Elk teamlid heeft zijn eigen inbreng
en potentie.
Figuur 11 EventHands organogram

De twee belangrijke pijlers van de uitvoerende organisatie zijn het individuele begeleidingsprogramma (Coach en -begeleider) en het groepsdynamische
begeleidingsprogramma (Ambulant) Jongeren- en Cultureelwerker). De overige functies dienen ter ondersteuning van deze pijlers.
De taken en verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld: de programmamanager en gedragswetenschapper dragen zorg voor de bewaking van de
inhoudelijke methodiek, het managen en uitbouwen van de organisatie en het
implementeren van de aanpak.
De coach zorgt voor de dagelijkse aansturing, netwerkonderhoud en promotie, de toepassing van de methodiek en het individuele begeleidings- / trainingsprogramma.
De jongerenwerker draagt zorg voor de uitvoering van het groepsdynamische
begeleidingsprogramma. Verder ondersteunt hij het individuele begeleidings/ trainingsprogramma en voert organisatorisch ondersteunende taken binnen
het team uit.
De ambulante jongerenwerker legt de eerste contacten met jongeren in de
buurt(en), op straat en ondersteunt zowel het groepsdynamische als het individuele begeleidings- / trainingsprogramma.
De overige functies zijn die van Sales / marketing- en Communicatiemedewerker, welke door professionals parttime worden uitgevoerd en waarbij geen
direct contact met de doelgroep en het begeleidingsprogramma is.
De verdere begeleiding wordt ondersteund door freelancers, stagiaires (HBO /
MBO) en vrijwilligers. Deze functies zijn te allen tijde boventallig, men is nooit
eindverantwoordelijk.
De hierboven opgenomen functiebeschrijvingen hebben betrekking op de dagelijkse uitvoerings- praktijk en de werkvloer. Wat hierin ongenoemd blijft, zijn
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de functies van directie en bestuur, daar zij van afstand sturing geven en zich
niet mengen in de dagelijkse praktijk.
De directie voert op structurele basis werkoverleg met de programmamanager
/ coach / gedragswetenschapper. Het bestuur bewaakt de statuten en het doel
van de stichting. Zij controleert middels bestuursoverleg op gezette momenten de directie, door terugkoppeling over de lopende zaken, mogelijk nieuw
op te zetten trajecten, toekomstige projecten / samenwerkingen en ontwikkelt
zo nieuw beleid.

Diversiteit

Diversiteit binnen het team, oftewel collega’s met verschillende achtergronden, expertises en interessegebieden die samenwerken, is een belangrijk gegeven. Door de diversiteit kan het team individuele deelnemers binnen de
groep vanuit verschillende invalshoeken benaderen, analyseren of ondersteuning bieden. Dit betekent dat per situatie en individueel geval gekeken wordt
welk teamlid het beste aansluit op een behoefte of vraagstuk. Daarmee wordt
maatwerk geboden bij het beantwoorden van de vraag achter de vraag, wat
de slagkracht groter maakt.
Zo wordt ingezet op en gebruik gemaakt van mogelijkheden die buiten de
kaders liggen; de professionele en persoonlijke bagage van het desbetreffende teamlid wordt optimaal benut. Daarmee kunnen collega’s ondersteuning bieden en op elkaar terugvallen bij onvoorziene situaties. De individuele
teamleden moeten hier wel voor openstaan, wat diversiteit binnen het team
gemeengoed maakt.

5 2 Medewerkers
Het team van medewerkers bestaat uit autonoom handelende professionals,
ondersteund door stagiaires. Kleine zelfsturende en -redzame teams, met
korte lijnen en zo weinig mogelijk schijven. Dit zet deze medewerkers in hun
kracht en daagt hen uit het beste uit zichzelf, hun functie en de deelnemer te
halen. Medewerkers zijn vanuit deze benadering zeer betrokken en voelen zich
verantwoordelijk voor het welslagen van de interventie. Dit vraagt het nodige
vertrouwen en de kunst van het los durven laten:
‘…doen, door niet te doen.’ (Doodkorte 2012).
Naast aansturing op autonomie en het in kracht brengen van medewerkers,
brengt elke medewerker eigen expertise en interesses mee die een aanvulling
zijn op de functie waarvoor iemand is aangenomen. Door medewerkers deel
te maken van het uitvoeringsproces, wordt deze meerwaarde sneller duidelijk,
daar men veelal bereid is die eigen expertise in te brengen. Hiermee krijgt
iedere medewerker meer potentie.
Een leidinggevende dient de medewerker hierbij te blijven steunen, ook wanneer hij een vergissing of foute keuze maakt door niet-methodisch te handelen. Wanneer men een medewerker in zo’n situatie niet blijft steunen, zal deze
niet snel geneigd zijn buiten zijn eigen kaders te treden of fouten te durven
maken en/of toe te geven. (Uslu 2013)
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Samenwerkingsrelaties

53

De interventie komt tot stand middels duurzaam opgebouwde samenwerkingsrelaties, een netwerkbenadering en een integrale aanpak. Het gaat om
het bieden van gezamenlijke zorg en uitvoeringsondersteuning binnen een
vrijwillig kader. Dit heeft consequenties voor de verwachtingen die aan een
deelnemer gesteld kunnen worden en de taken die deelnemers uitvoeren op
de evenementen. Uitgangspunt blijft het bieden van een win-win-winsituatie.
Partners vormen de basis voor de interventie. Van een partner wordt verwacht
dat deze een constructieve bijdrage levert aan het ontwikkelingsproces van
deelnemers, bereid is om hier contact over te onderhouden en mee wil denken in de doorontwikkeling en toepassing van de interventie.
Deze relatie wordt opgebouwd door:
Een lijst met potentiële partners op te stellen
De contactgegevens te verzamelen
Te achterhalen wie je binnen de organisatie moet benaderen
Deze persoon eerst te bellen
Toelichting te geven op de mogelijkheden / de dienst / de voorwaarden
Een follow up af te spreken

Partners

Stem af wat men van elkaar verwacht en hoe men elkaar aan denkt te vullen.
Houd partners op de hoogte over ontwikkelingen en stappen die genomen
worden door deelnemers. Maak hierover duidelijke afspraken, met name ook
over de vorm en frequentie. Koppel dit ook altijd naar elkaar terug.
De interventie is opgebouwd in samenwerking met het opgebouwde netwerk
en de allianties die daarbinnen zijn aangegaan. Zo is er sprake van:
Een hulpverleningsnetwerk
Een evenementennetwerk
Een algemeen netwerk met aanverwante welzijnsorganisaties en cultuuraanbieders
Een netwerk met individuele professionals waar mee wordt samen
gewerkt
Een netwerk met aanverwante organisaties waar deelnemers individueel naar worden doorverwezen

Netwerk &
allianties

Het is wenselijk om minimaal één keer per jaar een manifestatie te organiseren
waarvoor het hele netwerk uitgenodigd wordt. Dit creëert een platform, wat
dient als basis voor een kenniscentrum dat sociale innovatie en -ontwikkeling
nastreeft en biedt betrokkenen de gelegenheid elkaar te ontmoeten, kennis
uit te wisselen en om potentiële netwerkpartners kennis te laten maken met
EventHands.
Het uitgangspunt bij het aangaan van een alliantie is dat men stakeholder
wordt van de interventie. Dit zal niet elke partner beogen, maar is wel de inzet
vanuit de interveniërende organisatie. Het is daarom van belang netwerkpartners in te lichten over, en te betrekken bij de interventie, wat daarin van hen
verwacht wordt en, mogelijk nog belangrijker, wat men daarbinnen van de
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Stakeholders

organisatie en de deelnemer(s) kan verwachten.
Iedere netwerkpartner is daarmee op de hoogte van het doel, neemt zijn eigen rol daarin op en draagt op eigen wijze bij aan het realiseren van het doel.

Rollen

Als stakeholder is een partner nauw betrokken bij de inzet van de interventie en medevormgever van het beoogde resultaat. Dit gaat verder dan enkel
begeleidings- of uitvoeringsondersteuning. Er is nauw contact en er vindt regelmatig een terugkoppeling plaats. In de praktijk ziet de rolverdeling er als
volgt uit.
De coach doet de individuele begeleiding en onderhoudt het contact met de
persoonlijk begeleider, dan wel met het systeemcontact van de deelnemer (dit
wordt op voorhand afgesproken met de deelnemer en de persoonlijk begeleider). De coach deelt ervaringen, belevingen en ontwikkelingen van de deelnemer op persoonlijk & professioneel vlak. Omgekeerd koppelt dit contact
ontwikkelingen binnen de het systeem- en de leefwereld van de deelnemer
terug. Beide acties zijn bedoeld om de deelnemer in de juiste positie te zetten,
opdat de afzet (vanuit de beschermde EventHands-omgeving) goed is en de
deelnemer kan landen.
De jongerenwerker onderhoudt het contact met contactpersonen van evenementen waarvoor deelnemers worden ingezet, dan wel aanverwante projecten
en overige cultuuraanbieders. Zij worden op de hoogte gehouden over de
ontwikkelingen die de deelnemers binnen het project doormaken en de ervaringen die zij, met name binnen hun projecten, hebben opgedaan. Dit wordt
als prettig en zinvol ervaren door de contactpersonen en organisaties.
Omgekeerd wil de jongerenwerker teruggekoppeld krijgen wat de ontwikkelingen binnen die projecten zijn, wat de ervaringen van deze partners zijn met
betrekking tot de uitvoering en in hoeverre zij bij kunnen dragen aan het begeleidingsprogramma.
Daarnaast onderzoekt de jongerenwerker de mogelijkheid om, na afloop van
het werk op een evenement, een plenair feedbackmoment met de opdrachtgever te organiseren. Persoonlijke feedback van een opdrachtgever doet namelijk enorm veel met de deelnemers. Op een later moment vindt altijd nog
een evaluatiemoment plaats tussen jongerenwerker en opdrachtgever. Dit kan
digitaal, telefonisch of persoonlijk, als het maar gebeurt voor het onderhoud
van de relatie.

5 4 Integrale aanpak
Een ondersteuningsvraag wordt binnen EventHands integraal aangepakt. Dit
betekent een intensieve afstemming, regelmatige overdracht en specifieke
begeleidingstaken verdelen tussen de verschillende betrokkenen. Dit gaat
verder dan opvangen, begeleiden of doorverwijzen.
Professionele ondersteuning binnen EventHands wordt anders vormgegeven
dan binnen hulpverleningstrajecten. Het aandachtsgebied van deze interventie is namelijk niet gericht op een probleem- of zorgvraag, maar op datgene
wat men kan en uit het programma wil halen. De deelnemer heeft de regie
en bepaalt de doelen, de wijze van begeleiding en mate van ondersteuning.
Dat is anders dan binnen de zorgtrajecten waar anderen (voogden / hulpver-
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leners / psychologen) bepalen welke problemen er spelen en welke trajecten
( uit huis / intensieve thuishulp / therapie / et cetera ) in worden gezet ter ondervanging van dit probleem. Daar heeft een cliënt / deelnemer vooralsnog
weinig invloed op, al is deze tendens met programma’s als Erop-Af aan het
veranderen.
Binnen EventHands experimenteren deelnemers met rollen en verantwoordelijkheden en krijgt men ruimte om naar eigen inzicht rollen en taken op te
pakken en initiatieven te ontplooien. Desalniettemin speelt de achterliggende
zorgvraag wel door in de trajecten die men doorloopt. Idealiter sluit het individuele begeleidingsprogramma daarom aan op het zorgaanbod dat men ontvangt, opdat beide interventies elkaar aanvullen en een deelnemer excelleert.
Hiermee wordt de (her)opvoeding een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij democratische waarden voorop worden gesteld:
De wil en de vaardigheid om consensus te bereiken
Bijdragen aan het sociaal-maatschappelijke verkeer
Je mening durven en kunnen geven
De balans kennen tussen individueel en algemeen belang
Door middel van welzijnsinterventies wordt met name ondersteuning geboden
binnen de leefgebieden; sociale relaties, zingeving, vrije tijd, dagbesteding,
gericht op empowerment, sociaal-maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid.
Vanuit de hulpverleningsinterventie wordt voornamelijk ondersteuning geboden binnen de leefgebieden; gezondheid, financiën, wonen, sociale relaties,
gericht op achterliggende systeem en voorzieningen.
Beide benaderingen beogen een deelnemer/cliënt zolang mogelijk op en in
te laten groeien in zijn eigen omgeving, zijn sociale netwerk te vergroten en zo
mogelijk te betrekken, zijn systeem- en leefwereld weer op elkaar aan te laten
sluiten, maatschappelijke activering en nieuw perspectief te laten ontstaan.
Dit is een heel gesegmenteerde benadering, terwijl de deelnemer dit niet zo
beleeft. Zijn leef- / systeemwereld is holistisch en laat zich niet in plakjes opdelen. Reden om zorg en welzijn rondom een deelnemer integraal te organiseren, opdat het elkaar versterkt en aanvult. Kijk waar de overlap zit, en waar
elkaars expertise ligt. Stem dat af en maak gebruik van elkaar.
Vaak is de berichtgeving over gedragingen van de deelnemer negatief. De
situatie op school, werk
en/of de thuissituatie is dusdanig vertroebeld dat de focus enkel en alleen op
het negatieve komt te liggen. Dit komt de vicieuze cirkel niet ten goede en
benadrukt het negatieve stempel.
Door EventHands integraal in te zetten, kan deze cirkel worden doorbroken
en de focus verlegd worden naar positieve aspecten. Deelnemen en een vrijwillige bijdrage leveren, is daarbij al een positief uitgangspunt.
Hoe deze integrale aanpak in de praktijk werkt, blijkt uit de volgende beschrijving.
SMW’er E. licht vanuit haar rol de beginsituatie, samenwerking en huidige omstandigheden toe.

In mei 2012 is A. door de zorgcoördinator van het ROCVA vrijwillig doorverwezen naar de schoolmaatschappelijk werker (SMW) van Spirit Jeugd en Opvoedhulp. De aanmeldreden was last van somberheid, wat zich uitte
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door weg te blijven van school.
A. is in die gesprekken met SMW open geweest over haar situatie. Al kost het haar ook moeite, omdat zij zo
lang niemand hierover verteld heeft.
EventHands werd ingeschakeld, in eerste instantie als vrijetijdsbesteding. Samen met de begeleider vanuit
EventHands zijn regels en afspraken gemaakt over wat er van haar en mij verwacht werd, o.a. transparante
communicatie.
SMW-er weet wat er speelt bij EventHands; positieve en zorgelijke ontwikkelingen.
Cliënt communiceert zoveel mogelijk zelf met EventHands over de hulp en ondersteuning die vanuit SMW wordt
geboden en vice versa
SMW-er communiceert na overleg en toestemming met cliënt over de voorgang van hulpverlening, met begeleider
van EventHands.
EventHands communiceert na overleg en toestemming van cliënt over voorgang en ontwikkeling met SMW-er.
Regelmatig contact (telefonisch, whatsapp, mail) over knelpunten, voortgang en zorgen. Wederom transparant.
Voorbeeld1: A. wil leren proactief te communiceren. Welke rol nemen de verschillende betrokkenen hierin aan?
Door gezamenlijk het doel helder te hebben, kunnen zowel EventHands als SMW-er haar hierbij ondersteunen.
Ieder vanuit zijn positie/rol kan haar hierbij ondersteunen.
Voorbeeld 2: A. verzuimt op school in verband met ziekte, maar verschijnt wel bij EventHands. Gezamenlijk met
A. de signalen bespreken die zij hiermee afgeeft.
Voorbeeld 3: A. geeft aan moeite te hebben met haar nieuwe rol bij EventHands. Doordat zij aspirant staflid is
geworden krijgt haar rol binnen de groep een andere lading. A. komt klem te zitten en deelt dit met SMW-er.
SMW-er en EventHands stemmen af in een gezamenlijke visie hierop. Kijken vanuit hun eigen rol wat de beste
benadering is van dit probleem. Cliënt ziet dat haar probleem serieus genomen wordt en voelt zich gesteund.
Effect op A. is dat het een gevoel van veiligheid geeft dat beide ondersteunende partijen op één lijn zitten,
ruimte bieden om fouten te mogen maken en deze te kunnen herstellen of ervan leren. A. wil zich verder
ontwikkelen en ziet zich hierin gesteund. Er is ruimte voor verschillende insteken en benaderingen, zij weet
wat ze waar kan halen. Het gezien, gehoord en serieus genomen worden heeft een enorme weerslag op A. gehad
in positieve zin. De uiteindelijke ingezette ondersteuning door psycholoog is hierdoor niet nodig geweest. De
kaders zijn ruim, maar de grenzen zijn duidelijk. Dat maakt de samenwerking tot een succes.
Voor het bewerkstelligen van zo’n werkwijze (gezamenlijk) is afstemming over

en overdracht wat betreft ontwikkeling en mogelijkheden van belang.
Afstemming taken
Hoe dit geconstrueerd dient te worden is per individuele deelnemer verschil& overdracht lend en zal tussen coach en persoonlijk begeleider moeten worden bepaald
en afgesproken. Structureel contact is hierbij belangrijk. Naast deze manier
van samenwerken, waar de professional over schrijft, en de kracht die dit in
zich heeft,
is de bijdrage die een opdrachtgever / contactpersoon van een aanverwant
project biedt, van een even groot belang voor de integrale EventHands-aanpak. Deze faciliteert ontwikkelingsmogelijkheden, en daarmee het beoogde
doel, stelt ingezette middelen beschikbaar en is zo stakeholder. Een belangrijk
element hierin is zoals gezegd de uitvoeringsevaluatie na afloop van een klus.
Een persoonlijk plenair feedbackmoment met de opdrachtgever doet veel
met deelnemers, aangezien zij hierdoor een effect van hun handelen in ‘de
echte wereld’ ervaren.
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Na afloop van een uitgevoerde klus vindt er altijd nog een evaluatiemoment
plaats waarin de mogelijkheden voor het volgende seizoen alvast worden afgestemd.
Door vanuit de integrale benadering een jongere met een zorg- of ondersteuningsvraag te bedienen, is het van belang rollen en taken af te stemmen. Want
waar begint de ondersteuning vanuit het begeleidingsprogramma, en waar
worden zaken overgedragen?
De scheidslijn is te trekken tussen zaken die betrekking hebben op de leefwereld, en op zaken die betrekking hebben op de systeemwereld van een
jongere. Zaken die betrekking hebben op de leefwereld van een deelnemer
kunnen vanuit het begeleidingsprogramma worden opgepakt, aanvullend op
het hulpverleningsprogramma. Hiermee kan op maat gesneden ondersteuning worden geboden door betrokken professionals, mits een deelnemer hiervoor openstaat. Uiteraard bestaat er een grensgebied waarbinnen overleg en
afstemming nodig is, daar leef- en systeemwereld nogal eens in elkaar overlopen.
Zo worden deelnemers ondersteund in het zoeken naar huizen en vacatures,
het in kaart brengen van schulden en het aanbrengen van een geordende
administratie. Ook kan er nog ondersteuning worden geboden bij het invullen
van formulieren of het redigeren van een sollicitatiebrief, of kan een begeleider desgewenst mee naar een arts, ziekenhuis of de GGZ. Het opzetten
van schuldhulpverlening, lobbyen bij woningbouwverenigingen, contact onderhouden met een advocaat en/of het bieden van opvang valt buiten de
mogelijkheden van een EventHands-begeleider.
Wanneer een begeleider vanuit EventHands bij een ondersteuningsvraag niet
in staat is die ondersteuning te bieden, zal hij doorverwijzingsmogelijkheden
onderzoeken en een deelnemer bijstaan in het vervolgtraject.

Aanvullende
ondersteuning

Een deelnemer die was opgelicht, bleef achter met een aanzienlijke schuld. Ze
was in een eerder stadium in beeld bij de hulverlening, maar had dit traject onder druk van haar familie afgebroken, waardoor ze nergens meer terecht kon
met dit probleem. Van haar familie kon ze niks meer verwachten, dus is met
deze deelnemer de administratie op orde gebracht, zijn instanties benaderd
en is vervolgens (schuld)hulpverlening ingezet, die de zaak heeft overgenomen. Ondertussen bleef de deelnemer wel meegaan naar de evenementen,
ondernam activiteiten en deed mee aan de groepsmomenten. Dit maakte de
situatie draagbaar voor de deelnemer.
De administratie van de deelnemer bleef op het kantoor van EventHands. Dit
leidde ertoe dat deze te allen tijde beschikbaar was voor deze deelnemer,
die te kampen had met een zeer instabiele thuissituatie. Dit gaf haar rust en
zekerheid. In dit proces bleef de coach nauw contact onderhouden met de
hulpverlener, opdat beiden op de hoogte bleven van ontwikkelingen die deze
deelnemer doormaakte en er snel geschakeld kon worden wanneer een situatie hier om vroeg. Ondertussen is er opvang voor de deelnemer geregeld,
worden de schulden afgelost en heeft ze een baantje. Het gaat naar omstandigheden goed en de deelnemer is uitgestroomd.

casus 3

EventHands is ontwikkeld vanuit de uitdaging handvaten te bieden waarmee
professionals binnen het sociale domein de doelgroep samen kunnen bedienen en samen afstanden kunnen overbruggen

Kader
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Dit staat voor een andere manier van werken en door in te zoomen op de
veranderingen in het huidige sociale domein, ontstaat het kader voor de toepassing van de aanpak.
De interventie wordt toegepast voor het sturen van sociaal-maatschappelijke activering, zelfsufficiëntie, en het eigen oplossende vermogen en professionele ontwikkeling.
Autoritatieve begeleiding stimuleert emancipatie en disciplinering,
aan de hand van concrete doelen en door middel van vaste contact
momenten.
Het programma richt zich op het ontdekken van (nieuwe) kansen en
perspectieven.
De focus ligt op persoonlijke mogelijkheden, ambities en het aanboren van talenten.
Men leert zich verhouden tot een groep, en via deze groep tot de
samenleving.
Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
Het programma staat voor identiteitsontwikkeling, semantisch leren,
sociale inclusie, en voor autonoom en zelfstandig ingroeien in de
samenleving.
Ervaringsleren staat centraal, wat inhoudt dat men leert in een
niet-schoolse setting door zelf te doen en te ontdekken waar men
goed in is.
De aanpak staat voor bridging en linking, bonding en binding tot
samenleving en arbeidsmarkt.
Twee principes staan voorop: 1) iedereen telt mee; 2) de sterkste
schouders, de zwaarste lasten (de omgekeerde piramide).
EventHands biedt een gediversifieerd begeleidingsprogramma, wat nauwkeurig ingaat op de persoonlijke kwaliteiten en capaciteiten van deelnemers. Dit
kan zowel preventief worden ingezet, binnen de nulde - en eerstelijns hulpverlening, als reactief, binnen de tweedelijns hulpverlening, of responsief, binnen
derdelijns hulpverlening. Zodoende worden zorgtrajecten voorkomen dan wel
verkort.
De interventie verbreedt hiermee het ondersteuningspalet van de hulpverlener en biedt een veilige leeromgeving voor jongeren met een overeenkomstige achtergrond, problematiek en psychosociale en emotionele ontwikkeling.

5 5 festivalproducent aan het woord
Dhr. M. Rauws, KABOEM productions / eventmanagement, heeft EventHands
ingezet binnen diverse producties en festivals als: Pleinfestival, Foodfestivals
Smaakboulevard en World of Food, Blow ‘n away festival en theaterproducties
Nikola en Sloterproms (theater de Meervaart).
Daarnaast heeft Rauws als gastdocent een festival-productietraining verzorgd
voor deelnemers binnen het Plustraject.
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Rauws: ‘EventHands is de thuisbasis voor jongeren die graag bezig zijn met evenementen en andere vormen van
cultuur waar ze persoonlijk affiniteit mee hebben. De waarde van de leer- en ervaringsopzet biedt daardoor
een win-win-winsituatie. De werkwijze die EventHands daarin hanteert brengt een zichtbaar snelle ontwikkeling teweeg bij de jongeren.
Deze combinatie maakt dat KABOEM graag gebruik maakt van de diensten van B-Challenged [overkoepelende
organisatie van waaruit EventHands ontwikkeld is]. Door EventHands in te schakelen is zij verzekerd van een
enthousiaste, gemotiveerde en proactieve crew, en draagt zij tegelijk bij aan de ontwikkeling van diezelfde
jongeren.
Vanaf het eerste contact met B-Challenged is duidelijk dat de begeleiders proactief zijn met betrekking tot
de jongere, zijn aanwezigheid en zijn ontwikkeling. In goed overleg wordt gekeken welke jongere geschikt
is om een bepaalde functie binnen een evenement te bekleden en ook de afhandeling na een evenement wordt
secuur gedaan.
Medewerkers van B-Challenged werken buiten kantoortijden, zijn goed te bereiken en indien nodig in te
schakelen bij complicaties. Dit geeft de betrokkenheid aan bij zowel deelnemer als bij hen, en zorgt voor een
kwalitatief hoogstaande dienst die geleverd wordt.
Door af te gaan op de persoonlijke voorkeur van wat een jongere uit zijn tijd binnen EventHands wil halen
en ze aan de hand daarvan gericht te plaatsen, haalt een jongere het beste uit zichzelf. Het zorgt voor een
zichtbaar gevoel van verantwoordelijkheid bij de jongere. Deze voelt zich serieus genomen in zijn kunnen en
brengt dit weer over op anderen. Jongeren zetten zich niet alleen tijdens hun tijd als Eventhand in, maar
blijven zich daarna ook inzetten. Zo komen jongeren ook op eigen initiatief terug om bij te dragen aan onze
producties en kunnen wij hen hiervoor benaderen.
EventHands kan makkelijk worden ingezet in de uitvoering van een evenement, men weet wat het werk inhoudt,
welke regels er gelden en werkt snel en efficiënt. Met name de ervaren deelnemers (Seniors / Plussers) kunnen
worden ingezet op zelfstandige en verantwoordelijke taken en zijn in staat anderen te instrueren. Voor hen
een waardevolle leerweg en voor evenementproducenten een welkome toevoeging aan de crew.’
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slot
beschouwing

6 1 Bewustwording
De interventie is gericht op het bewustwordingsproces van deelnemers. Dit
gaat over de kijk op de samenleving met haar (on)mogelijkheden en het actief
participeren daarbinnen. Binnen het begeleidingsprogramma vertaalt dit zich
in een ‘nieuw sociaalpedagogisch arrangement’ van waaruit het algemeen democratisch belang vormgegeven wordt. Vandaar dat er voor de aanpak eigen
vertrekpunten zijn geformuleerd.
EventHands-aanpak dient meer dan alleen het belang van de deelnemenWin-Win-Win De
de jongere.
Deelnemers:
Bezoeken aansprekende evenementen
Ontdekken mogelijkheden
ontwikkelen zichzelf

Producenten:
Zetten festivalmedewerkers met begeleiding in op hun evenementen
Faciliteren de ontwikkeling van deelnemers
Stimuleren actief burgerschap
De samenleving krijgt:
Participerende en actief betrokken jongeren
Meer cohesie
Verhoogd welzijnsniveau
Met andere woorden: winst voor deelnemers, producenten & samenleving,
oftewel, win - win - win.

belonen

Het bezoeken van de evenementen is vaak al een beloning. Dit is wat de
intrinsieke motivatie aanspreekt, even als het opbouwen van het CV en het
verkrijgen van een goede referentie. Daarnaast wordt er ruimte geboden voor
activiteiten, workshops en/of excursies en is er:
Gelegenheid om het programma op de evenementen mee te maken,
De mogelijkheid om anderen te ontmoeten.
Hiermee wordt de vrijwillige inzet in ruime mate beloond.

tegenprestatie van partnerorganisaties wordt niet individueel aan jongeren
Tegenpres- De
uitgekeerd, maar aan de hele groep. Tegenprestaties zijn:
tatie
Een vergoeding voor het initiëren en uitvoeren van eigen activiteitenen projecten
Workshops
Materiële ondersteuning of invulling voor de programmering

Ondanks dat het een groepsbeloning is, is het wel een deel van de deelnemer
zelf. Het komt per slot van rekening voort uit iets waar hij zich voor heeft ingezet en waar hij oprecht trots op mag zijn. Dit levert een positieve ervaring op,
wat voortkomt uit de individuele bijdrage: het eigen gedrag. Dit vergroot de
kans op herhaling van dat gedrag, omdat men die ervaring weer wil beleven.
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Door professionals uit het werkveld workshops te laten verzorgen in de tweede
fase van het Eventhands-traject, komen deelnemers in aanraking met verschillende beroepspraktijken. Zo krijgen zij een beter beeld van wat een bepaalde
functie inhoudt en wat er komt kijken bij de uitvoering ervan.
Door de koppeling te kunnen maken met het evenement waarvoor deze professional werkzaam is en waar zij zelf werkzaam waren, trekken deelnemers
zich op aan deze professionals. Deze professional is namelijk een medewerker
(soort van baas) van dat aansprekende evenement waar zij zo graag werkten
en hun vrienden trots over vertelden. Daar wil men wel iets van aannemen.
Ook komt de doelgroep hierdoor in aanraking met mensen die vanuit een
betrokkenheid en/of bevlogenheid iets doen, vrijwillig, dus zonder daar direct
iets voor terug te krijgen. Veel van de deelnemers komen binnen hun eigen
omgeving, waar machogedrag, geld en macht vaak leidend zijn in de omgang
(Jong 2013), vrijwel niet in aanraking met vrijwilligers. Daarmee is het betrekken
van deze professionals een extra meerwaarde; zij vertegenwoordigen overbruggende contacten, en dit daagt deelnemers uit buiten hun eigen referentiekader te denken en te kijken, om zo nieuwe mogelijkheden te kunnen ontdekken en maatschappelijk bewuster te worden; het derde opvoedingsmilieu
(Klein, et al. 2011).

Kennismaking
beroepspraktijk

Binnen EventHands wordt een (nieuwe sociale) omgeving gecreëerd. Jongeren leren het belang van individuele inzet en betrokkenheid binnen de groep
kennen, begeven zich buiten hun ‘veilig vertrouwde’ comfort zone en worden
uitgedaagd zichzelf te herprofileren, hun eigen identiteit te versterken en/of
te verbreden en zich te positioneren ten opzichte van de samenleving en hun
leefwereld.
Deelnemers doen als groep en individueel nieuwe ervaringen en inspiratie op.
In combinatie met de overeenkomstige achtergronden en gedeelde interesses, versterkt dit de cohesie, ontdekt men dat men zelf tot meer in staat is en
welke mogelijkheden er zoal voor hen zijn.

Sociale
omgeving

Door deelname worden:
Nieuwe contacten gelegd
Deelnemers buiten hun comfort zone uitgedaagd
Reflectiemomenten geboden
In groepsverband plannen gemaakt en uitgevoerd
Het zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld opgebouwd
Nieuwe mogelijkheden ontdekt
Deelnemers hebben vaak een negatief zelfbeeld en weinig vertrouwen in zichzelf en hun omgeving. Dit laatste komt veelal voort uit het feit dat zij voor hun
gevoel weinig invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leven. Veel wordt voor
hen bepaald.
Het negatieve zelfbeeld ontstaat vaak door het stempel ‘probleemjongere’ dat
jongeren opgedrukt krijgen. Probleemjongeren die nergens anders toe in staat
zijn dan rottigheid uithalen. Dit beeld neemt een jongere over, terwijl gedrag
vaak een uiting is van het probleem dat erachter speelt (Buis 2011). Niet de jongere is het probleem, maar de situatie waar veel van hen in verkeren.
Dit stempel ‘probleem- en/of risicojongere’ verdwijnt als sneeuw voor de zon
tijdens evenementen waar iedereen gelijk is en bijdraagt aan het grote geheel.
Daarmee vormt een evenement een samenleving in het klein. De jongeren
maken onderdeel uit van ‘de crew’ en de taken zijn laagdrempelig, dus voor
iedereen uit te voeren. Het gevoel dat ze deel uitmaken van een organisatie
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Zelfbeeld

en ontdekken dat ze een bijdrage kunnen leveren, sterkt het zelfvertrouwen
van de jongere en draagt daarmee bij aan hun persoonlijke groei.Deze benadering biedt ruimte voor positieve ervaringen voor de jongere. Het maakt niet
uit wat men heeft meegemaakt of gedaan, door deelname laat een jongere
zien iets te willen en te kunnen bijdragen. Dat wordt gewaardeerd en dat voelt
men dan ook zo. EventHands doorbreekt hiermee het negatieve stigma dat
deelnemers veelal ervaren. De jongere ontdekt hoe hij invloed kan uitoefenen,
dat hij ertoe doet en zeker wat kan bereiken. Dit sterkt een positieve kijk op
het eigen kunnen.
werken gericht aan de persoonlijke presentatie, verzorging en de
P o s i t i e v e Jongeren
eigen positionering ten opzichte van anderen. EventHands biedt een manier
proFilering om de vrije tijd op een zinvolle manier in te vullen, met een resultaat waarop
men trots kan zijn en waarmee men zich kan onderscheiden. Dit is voor velen
dan ook een uitkomst, met name in de lange zomervakantie en de veelal beperkte middelen die zij beschikbaar hebben om deze in te vullen. Deelnemers
spiegelen zich met het project en dragen middels sociale media en hun CV uit
dat ze ‘Eventhand’ zijn.

Maatschappelijke
participatie

Door evenementen als referentie en metafoor voor de samenleving te gebruiken, ontstaat maatschappelijke bewustwording bij deelnemers. De jongeren
ontdekken hoe en wat ze kunnen bijdragen, wat dat betekent voor anderen,
wat dit betekent voor henzelf en vooral wat dit weer oplevert. Ze worden zich
bewuster van hun eigen rol en mogelijkheden. Dit vergemakkelijkt deelname
aan het maatschappelijke verkeer en werkt stimulerend.

Wat heb ik genoten van het weekend dankjewel peepz en shaggy was aan met R, EH en de rest.
op naar een nieuw festival soon !!! Deelnemer 2013 op zijn facebook
Gister ben ik samen met X festival assisent/hulpcoach geworden als eerste van EventHands. Ik ben erg trots
op ons en wij gaan zeker onze best doen en thxx aan P die ons onwijs veel heeft geleerd over onze nieuwe
functie. PeaceLovex Deelnemer 2011 op facebook
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Subdoelen

62

Het beoogde doel kan worden geconcretiseerd in een aantal subdoelen die
hieronder categorisch zijn weergegeven.
Ontdekken van persoonlijke talenten, ambities en perspectieven.
Deelnemers leren hun ambities en persoonlijke doelen op een proactieve wijze te verwezenlijken.
Deelnemers leren afspraken na te komen.
Deelnemers ontwikkelen. verantwoordelijkheidsgevoel voor hun gedrag en taken.

Persoonlijke
groei

Deelnemers ontwikkelen vaardigheden op het gebied van organi
satie, projectmanagement, vrijetijdsmanagement en ondernemerschap.
Deelnemers maken kennis met verschillende beroepspraktijken en
haar mogelijkheden.
Deelnemers leren samenwerken, overleggen, budgetteren, planma
tig werken en democratisch besluiten nemen.
Deelnemers vergroten hun sociale en professionele netwerk.
Deelnemers bouwen hun CV op.
Via training ontwikkelen deelnemers vaardigheden die toepasbaar
zijn binnen diverse werkvelden.
Deelnemers kunnen EventHands als referent gebruiken wanneer zij
solliciteren.

Voorbereiding
arbeidsmarkt
en scholing

Actief burgerschap wordt bevorderd door deelnemers te stimuleren
tot initiatieven die de leefbaarheid in hun woonomgeving bevorderen.
Door zich vrijwillig in te zetten op (culturele) evenementen waar veel
mensen van genieten, nemen deelnemers deel aan het maatschappelijke verkeer en dragen zij bij aan de leefbaarheid.
Deelnemers worden uitgedaagd na te denken over hun meerwaarde
voor zichzelf, anderen en de maatschappij.

Maatschappelijke bewustwording,
activering en
participatie

Deze algemene doelen worden afgestemd op de situatie van de jongere en
nader gespecificeerd. In een kennismakingsgesprek gaat de begeleiding hierover met de jongere in gesprek. De beoogde doelen kunnen in die zin dus per
jongere verschillen.
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6 3 EventHands-aanpak, een goede aanpak?
Het leuke van een methodiekbeschrijving is dat iets wordt vastlegt wat in feite
een dynamisch proces is. Toepassing ervan blijft mensenwerk. Al probeer je
processen nog zo te sturen, het individu met zijn keuzevrijheid laat zich niet
vastleggen in protocollen en modellen. Dit is de onzekere factor, helemaal bij
de doelgroep waarvoor de aanpak ontwikkeld is.
Deze beschrijving dient dan ook als leidraad waarlangs de aanpak toegepast
en verder ontwikkeld kan worden. Op deze manier kan het met de behoeften
van de doelgroep meegroeien, opdat het altijd aansluit op wat voor hen belangrijk is. Daardoor blijven zij uitgedaagd en geactiveerd.
Deze handleiding dient dan ook niet als wetmatige beschrijving en vaststaand
kader gehanteerd te worden; de bedoeling is veeleer dat iedereen die er gebruik van maakt het op zijn of haar manier interpreteert en toepast. Elke situatie en elke jongere vraagt zijn eigen benadering, en daar blijft op deze manier
ruimte voor.
Is het daarmee een goede aanpak? Het antwoord op deze vraag kan de lezer
na het lezen van de volgende paragrafen zelf beantwoorden. De resultaten
zijn hoe dan ook overtuigend. Dit is ook de reden waarom we deze aanpak
hebben beschreven en blijven ontwikkelen, graag samen met iedereen die de
aanpak toepast.

Innoverende
benadering

Binnen EventHands is de deelnemer zelf regisseur en bepaalt welke ondersteuning het best aansluit bij de eigen behoeften en welke trajecten daarvoor
toepasbaar zijn. Om aan te kunnen sluiten op deze behoefte, is dan ook een
pallet aan deelname mogelijkheden. Deze innovatieve manier van werken
blijkt bijzonder effectief.

Zomaar
een leuk
project, of
toch niet?

Aansluiten op zorgtrajecten, de integrale benadering en intensieve samenwerkingen vormen succesfactoren waarbij het semantisch en het non-formele leren (ervaringsleren en identiteitsontwikkeling) voorop staat en activerend
werkt, zonder de achtergrond en het zorgprogramma uit het oog te verliezen.
Nieuwe perspectieven worden gevonden, beproefd en talent wordt ontdekt.
Talentverlies kan veel breder worden aangepakt, opdat iedereen mee kan (blijven) doen.
De literatuur laat zien dat, als er zicht is op dit potentieel (talent en haar mogelijkheden) en er is eveneens een motivatie om dit te ontwikkelen, dat dit niet
mogelijk is zonder een steunend netwerk, dat ook stimuleert en het financieel
en organisatorisch mogelijk maakt om dit talent te trainen en te ontwikkelen.
Dit benadrukt de rol van ouders en steun uit de directe kring van familie en
kennissen. Als dit ontbreekt, dient dit anders georganiseerd te worden en daar
is de EventHands -aanpak een mogelijkheid toe.
Figuur 12 Tabel met cijfers over 2012 en 2013

Spiritwerkt
en EventHands

Soms werkt EventHands samen met bestaande jongerenorganisaties zoals Spiritwerkt, die stageplaatsen of dagbesteding zoekt voor ‘kwetsbare’ jongeren.
Contact zoeken met deze of soortgelijke organisaties is ook een zinvolle manier om deelnemers voor EventHands te werven. Spiritwerkt is onderdeel van
Spirit Jeugd en Opvoedhulp en is bedoeld ter ondersteuning van jongeren
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voornamelijk tussen de 16 en 23 jaar, die door een combinatie van factoren
worden belemmerd in het vinden en vasthouden van een opleiding of werk.
Het gaat veelal om jongeren die dreigen uit te vallen, of al uitgevallen zijn,
uit het onderwijs en/of nu al in begeleiding bij zorgpartners. Doel is om deze
jongeren te koppelen aan betrokken instanties en werkgevers die een leeromgeving kunnen bieden met zorg op maat voor de specifieke deelnemer.
EventHands en Spirit delen de visie dat juist voor de ‘kwetsbare jongeren met
een grote afstand tot de arbeidsmarkt’ geldt dat een intensieve en organisatieoverstijgende integrale samenwerking tussen onderwijs, werkgevers, cultuur,
welzijn en zorg randvoorwaardelijk is voor positieve persoonlijke ontwikkeling.
EventHands biedt deze jongeren de mogelijkheid om binnen een veilige omgeving te werken aan deze vaardigheden. In de vorm van vrijetijdsbesteding
of middels een stageplaats wordt er geoefend met ‘nieuw’ of ander gedrag.
Hier is dat benodigde stukje extra zorg en aandacht aanwezig dat in de hectiek
van het reguliere (bedrijfs)leven veelal ontbreekt. Vaardigheden die van belang zijn om deze groep in een latere fase ook met succes (terug) te kunnen leiden naar school of werk maar bovenal bijdragen aan een positiever zelfbeeld.

Succesverhaal

Zo heeft EventHands eerder een jongere van Spiritwerkt een stageplaats geboden binnen hun eigen organisatie. Deze jongen was toen voor de derde
keer bij een reguliere stageplaats weggestuurd. Voornamelijk door gebrekkige
communicatievaardigheden en verbale agressie in de conflicten die hierover
ontstonden. Hierdoor kwam ook zijn examen voor school direct in gevaar. Er is
met de begeleider van EventHands een plan opgesteld met doelen t.a.v. de
specifieke (werknemers)vaardigheden. Door de gerichte individuele begeleiding op de werkvloer en intensieve samenwerking met de betrokken hulpverlener zijn de communicatieve vaardigheden aanzienlijk verbeterd. Waarna hij
alsnog zijn stage en daarmee ook zijn opleiding heeft behaald. Inmiddels is
deze jongen werkzaam bij een groot energiebedrijf.

Hoezo, deze
aanpak
werkt?

B-Challenged gelooft in de kracht van jongeren. Zij streeft ernaar dat jongeren zelfvertrouwen ontwikkelen en participeren. Dit betekent in de praktijk dat
men onder ander ontdekt wat men wil, trots is op zichzelf, grenzen verlegt en
positieve bejegent wordt.

‘…ik leer veel nieuwe dingen, en leer zo ook beter wat ik wil in mijn leven…’
‘…ben trots op mijn rol als programmamanager en vond de presentatie bij het NUT Fonds heel apart. Ben
ontzettend trots dat mede door het projectplan dat ik heb gemaakt we zoveel geld hebben gekregen. Dat had
ik echt nooit verwacht.’
‘…nu heb ik iets wat ik echt leuk vind, echt iets van mijzelf, samen met de anderen. Als ik het op school
of in de buurt vertel, reageert iedereen heel positief en dat doet me goed. Ik ben losser geworden en trots
op het feit dat ik deelneem.’
De aanpak werkt, omdat:
Jongeren actief worden benaderd vanuit een vrijetijdsbestedingsprogramma.
Er wordt aangesloten op de belevingswereld.
Latent aanwezige talenten daardoor worden aangesproken (iets wat
je leuk vindt en aanspreekt, ligt vaak dicht bij dat waar je goed in
bent).
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Uitgegaan wordt van behoeften en de eigen kracht.
Er gewerkt wordt vanuit de context van positief jeugdbeleid.
Empowerment door middel van talentontwikkeling voorop staat.
Zorg, Arbeid en Welzijn worden in één programma verbonden.
Het daarmee een breed scala aan mogelijkheden biedt, waarmee
zowel sociaal-maatschappelijke activering, als arbeid- en zorgdoel
stellingen gerealiseerd worden.
De begeleiding en facilitering zijn gericht op het bieden van perspectieven.
Keuze vrijheid van, en de deelnemer zelf centraal staat.
Er zowel groepsdynamische begeleiding als individuele begeleiding
wordt geboden aan de hand van expliciete doelen.
Er wordt gewerkt vanuit een ‘deliberate practise’.
Begeleiders handelen vanuit een insidersperspectief.
Er wordt gewerkt aan heldere doelen vanuit een expliciet individueel
begeleidingsprogramma.
Er wordt in een niet schoolse setting gewerkt.
Doordat het steunende netwerk van deelnemers met sociaal-economisch kapitaal, hulpbronnen en de nodige faciliteringsmogelijkheden vaak ontbreekt,
men (in onze ogen) veelal geen positieve rolmodellen heeft en moeite heeft
de eigen kwaliteiten te zien, te bevatten en in te zetten, is het positioneren en
ingroeien in de samenleving en het zien en ontwikkelen van kansen vaak lastig.
Daarbij blijven empathie en semantiek vaak onderontwikkeld. Dit doorbreekt
deze aanpak. Deelnemers leren zich verhouden tot zichzelf, de ander en hun
omgeving, waarbij hun oplossend vermogen wordt aangesproken voor het
aanpakken van de eigen problemen en het verwezenlijk van de eigen ambitie.

Maatschappelijke ontwikkelingen
In Nederland moeten alle mensen, met of zonder beperking, als volwaardigeburgers meedoen aan de samenleving. Bij voorkeur via een reguliere baan,
maar als dat (nog) een brug te ver is, door op een andere manier te participeren in de samenleving (VNG 2014). Hierin voorziet EventHands, het project
stelt de deelnemer en zijn vraag en/of behoefte centraal en biedt de nodige
ondersteuning bij het beklimmen van de ladder, als opgenomen in figuur 13.
Figuur 13 EventHands participatieladder (extern), blz 94

Om alle mensen mee te laten doen, wordt momenteel nieuw beleid uitgezet.
Dit brengt een transformatie van het sociale domein (Min.VWS; MO Groep; VNG 2010)
met zich mee, wat vanuit het domein zelf als pakket bezuinigingsmaatregels
wordt gezien. Dit hoeft niet te betekenen dat er dan ook aan kwaliteit ingeboet hoeft te worden, het aanbod binnen het jeugdstelsel moet voornamelijk
anders worden georganiseerd.

93

64

Figuur 13 EventHands participatieladder (extern)

Figuur 14 Verantwoordelijkhedenmodel binnen de WMO

verdeling van verantwoordelijkheden wordt binnen de WMO als piramide
WMO verant- De
opgebouwd. Vanuit deze piramide van verantwoordelijkheden bekeken
woordelijk, is de EventHands-aanpak toepasbaar binnen de bovenste
drie
segmenten,
gericht op het doorstromen naar het onderste segment.
heden
(Sprink-

huizen en Scholte 2012)

Figuur 14 Verantwoordelijkhedenmodel binnen de WMO, blz 95

Het begeleidingsprogramma richt met name in op het versterken van de basis
(in plaats van de breedte of diepte) van de zorgpiramide. Niet ter vervanging
van de top, maar inzetten op de onderste laag is tevens terugdringen van de
bovenste (zware problematiek) laag (preventieve werking). Als aangegeven stimuleren preventieprogramma’s de ontwikkeling en activeert mensen.
Deze preventieve werking verlaagt de zorglast / -druk, houdt kleine zorg klein
en stelt netwerken en systemen van de zorgvrager in staat vroegtijdig betrokken te worden bij de aanpak van problemen en/of probleemgedrag, al dan
niet met (kortstondig) professionele ondersteuning.

Inhoudelijke
benadering

Omdat het huidige jeugdzorgstelsel versnipperd is, er weinig aansluiting tussen instellingen en organisaties bestaat en de jeugdzorg overgeheveld wordt
naar gemeenten, vindt ook een inhoudelijke vernieuwing plaats.
‘Decontextualiseren’ van kinderen, de traditionele vorm van zorgverlening,
waarbij kinderen voor een langere tijd uit hun eigen omgeving worden gehaald, ‘gerepareerd’ en weer teruggeplaatst in het gezin, werkt niet altijd even
goed en is wellicht inefficiënt. Uitgaande van het Nederlands Jeugdinstituut,
werkt het werkt beter om zorg in de eigen omgeving integraal rondom gezinnen in te zetten. Dit wordt aangeduid als ‘wrap around care’. (Hermanns en Pĳnenburg

2010)

Vanuit deze inhoudelijke benadering zijn de uitgangspunten van de EventHands-aanpak ontworpen, daar aansluiting wordt gezocht bij professionals die
met een gezin werken. Zij vervullen de regiefunctie en zetten de interventie
in voor ontwikkelingsvragen, ontwikkelingsplanning, ontwikkelingscrisis van
jeugdigen.

Vrije tijd

De EventHands-aanpak omsluit een groot deel van het sociale domein
(Jeugd)9. Het vrijwillige karakter stelt jongeren in staat op eigen wijze mee te
doen, te ontwikkelen en bij te dragen. Dit kan op diverse niveaus.
Figuur 15 EventHands participatietrap (intern)

Het project biedt een positief kader en door het niet-verplichte karakter, de
keuzevrijheid die daarmee gepaard gaat en de nieuwe sociale verbanden en
systemen die eruit ontstaan, kan men uit vastzittende patronen breken. Juist
op het gebied van vrije tijd is er daarom veel te winnen.

9 Werk & inkomen, educatie, vrije tijd, maatschappelijke en sociale participatie, opgroeien, fysieke en geestelijke
gezondheid..
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6 5 Jeugdstelsel
Het Nederlands Jeugdinstituut stelt dat het jeugdstelsel op twee pijlers moet
berusten en pleit daarbij voor meer aandacht voor de gewone positieve ontwikkeling van de jeugd (positief jeugdbeleid), en daarmee voor meer aandacht voor de algemene voorzieningen die dit ondersteunen, zoals jeugdwelzijnswerk, buurtvoorzieningen, kinderopvang en school: (Pedagogische) civil
society; het versterken van de informele steun van sociale netwerken en de
gemeenschapszin van burgers. (Klein, Bulsink en Gaag 2012)
één verbetert de kwaliteit van de leefomgeving van jongeren en versterkt
Pijler één Pijler
hun positie. Het gaat hierbij om jeugdbeleid waarin de gewone, gezonde, pode leefomge- sitieve ontwikkeling en opvoeding van jongeren centraal staan. Dit betekent
stimulering van gezond opgroeien, positief opvoeden, kansen op een succesving
volle schoolloopbaan bieden, talentontwikkeling en actief kunnen participeren
in school. Het beleid is daarbij gericht op de zogeheten ‘civil society’ – de
leefomgeving.

‘Nu is de meeste winst te boeken door na te denken over de opvoeding en de
omgeving. Bij een kind van vier wordt het IQ slechts voor 10% bepaald door
het genenmateriaal. 90% is dus de omgeving10. Ouders, vriendjes, de opvang.
Kinderen van nu ondervinden veel meer stimuli in de eerste levensjaren dan
100 jaar geleden. We hoeven dus niet aan het DNA te sleutelen om winst te
boeken. We kunnen ons beter concentreren op de leefomgeving.’ (Dijkgraaf 2013)
Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat opvoeders (lees; alle binnen de civil
society betrokkenen) weet hebben van de ontwikkelingsfasen en het gedrag
van kinderen en jongeren. Zij moeten toegang hebben tot informatie over hoe
je het beste de ontwikkeling en de ‘gewone strubbelingen’ die daarbij horen
in goede banen leidt en hoe je de talenten en ontwikkeling van de jeugd stimuleert.
‘De pedagogische civil society staat voor actie, participatie, emancipatie, gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en nabijheid. Dit betekent niet dat
specialistische expertise gediskwalificeerd moet worden, maar dat deze op
een andere manier moet worden benut. Deze expertise zou zo moeten worden toegepast dat mensen juist minder zorg nodig hebben. Dit kan worden
gedaan door ouders, de omgeving en eerste lijn zorgverleners in staat te stellen opvoedvragen en -problemen zelf aan te gaan en ermee leren om te gaan.
Uiteraard blijven er altijd specialistische hulpvragen, dat ontkent niemand en
daar moet ook steun voor zijn.’ (Winter, De gewoonste zaak van de wereld 2013)
Het is goed een andere cultuur te creëren, waarin deze specialistische zorg
anders ingezet wordt en de focus ligt op het verbeteren en versterken van de
leefomgeving.

Pijler twee

Pijler twee bestaat uit een drieledige opbouw van een samenhangende zorgstructuur die erop gericht is de opvoeding zoveel mogelijk te versterken en in
de eigen omgeving te laten bestaan, dus niet over te nemen.
Figuur 16 Trapsgewijs zorg-ondersteuningsmodel
10 De WPPSI (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence) is een IQ test, waarmee deze gemeten kan
worden bij kinderen onder de 6.
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Opvoeding versterken (1e lijnshulp)
Opvoedingsondersteuning, preventie en jeugdgezondheidszorg versterken de pedagogische basiscompetenties van ouders en andere
opvoeders – thuis. Preventieprogramma’s stimuleren de veilige en
gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren en versterken de
sociale netwerken.
Intensievere hulp (2e lijnshulp)
Deze intensievere hulp is aanvullend op bovenstaande activiteiten
en komt zoveel mogelijk naar de jeugdige en de (beroeps)opvoeders
toe.
De opvoeding overnemen (3de lijns hulp)
Hier gaat het om hulp die zo min mogelijk moet worden ingezet,
omdat het de oorspronkelijke opvoedingscontext in sterke mate
doorbreekt.
(Nederlands Jeugdinstituut 2012)

Welke lijn wordt ingezet, hangt af van de context waarbinnen het gedrag en/
of de zorgvraag ontstaat. Wie is probleemdrager?

Systemen en
factoren

Rondom het kind werken verschillende systemen waarbinnen problemen zich
voor kunnen doen. 15% van de jeugdigen heeft dan ook problemen bij opvoeden en opgroeien. Dit is geen indicering maar een algemene aanname,
daar niet alle problemen gemeld en/of geregistreerd worden. Het leidt niet
per se tot onaangepast en/of onwenselijk gedrag, maar is wel een eerste vingerwijzing.
Typerend voor probleemgedrag is het feit dat het in een context plaatsvindt,
waarbij juist de
interactie tussen degene die zich als zodanig gedraagt en zijn omgeving, tot
problemen leidt. Door middel van een risicosimulatiemodel kan het risiconiveau bepaald worden en gekeken worden wie probleemdrager is, de klager
of de beklaagde.
Figuur 17 Extrinsiek beïnvloedende ontwikkelingsfactoren

In figuur 17 zijn van invloed zijnde extrinsiek factoren op de ontwikkeling van
de jongere opgenomen. Aan de hand van dit model kan worden bepaald waar
problemen zich voordoen en aan toe te schrijven zijn. De jongere zelf blijft in
deze altijd centraal staan en betrokken bij de analyse. Bij drie of meer risicokenmerken waaruit een probleem voortkomt, is er sprake van een verhoogd risico. Aan de hand hiervan wordt gekeken met welke interventie dit risico wordt
ondervangen, welke ondersteuningsvraag hieruit voortkomt en hoe deze het
beste beantwoord wordt.

Rendement

Focussen op mogelijkheden, toekomst en kansen, embedded in een integrale
benadering, zonder de achtergrond en realiteit van een zorgvrager uit het oog
te verliezen, biedt een beter perspectief en stelt mensen in staat problemen,
al dan niet in samenspraak met het eigen netwerk en hulpverlener, zelf aan te
pakken. Verbreden en verbinden, in plaats van centraliseren en kaderen.
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6 6 (Jeugd) welzijn 3.0
Deze inhoudelijke vernieuwing, gebaseerd op beide pijlers, loopt parallel met
de transitie en is de basis voor de transformatie van het sociale domein. Dit
betekent ook voor Jeugdwelzijn dat het zich anders moet organiseren, en veel
belangrijker, dat ze een grote rol kan spelen in deze vernieuwing. Welzijnsorganisaties verbeteren de leefomgeving van mensen en dienen vanuit die expertise de samenwerking aan te gaan met hulpverlenings- en andere instellingen / cultuuraanbieders in de buurt. Door gezamenlijk een duurzamere aanpak
te ontwikkelen, gericht op risicomijding, talent, toekomst, maatschappelijke- &
arbeidsparticipatie voor jongeren met een beperking en/of risico, kan deze
groep beter ondersteund worden.
Hiervoor moeten welzijnsorganisaties individuele begeleiding gaan bieden,
zonder de eigenheid van het Jeugdwelzijnswerkveld ‘vrijetijdsbesteding’ uit
het oog te verliezen. Jeugdwelzijn is namelijk nooit een vervanger voor Zorg,
maar een aanvulling op en omgekeerd.
Aangezien jeugdzorg ophoudt bij de leeftijd van achttien en volwassenenzorg
ontoereikend is voor de groeiende groep <24 jarigen (Steketee, Vandenbroucke en Rijkschroeff 2009), er binnen de Welzijn voornamelijk programma’s bestaan voor jongeren tot en met 17 jaar, is het goed een programma in te richten dat zich juist op
deze groep richt. Een programma dat uitgaat van kansen, persoonlijke doelen
en talent, en aansluit op de zorgbehoefte van deze groep, zonder de zorgvraag voorop te stellen. Onder jongeren t/m 23 jaar is er namelijk wel behoefte voor ontwikkelingsondersteuning, zij het middels een specifiek programma
met een eigen aanpak wat los staat van de (volwassenen)zorg.
onderzoek van Youth Spot lectoraat - Jongerenwerk in de Grote Stad, komt
J o n g e r e n - Uit
naar voren dat het jongerenwerk (een belangrijk onderdeel van Jeugdwelzijn)
werk
bijdraagt aan de ontwikkeling van verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving (Metz 2013). Randvoorwaarden waarborgen de kwaliteit van het jongerenwerk en de legitimatie ervan. Er is sprake van legitimatie op drie niveaus:
Aan jongeren = als jongerenwerker ben je machtiger, maar moet je
bijdragen aan het doorbreken van de machtsrelatie door jongeren
zelf te leren vliegen.
Aan collega professionals = check van kwaliteitsvorming en professionaliteitsvorming.
Aan financiers = verantwoording van resultaten.

haalt jongeren uit hun perspectiefloze inactiviteit, buigt antisociPROFILERING Jeugdwelzijn
aal gedrag om en is ingrijpend voor de ontwikkeling van jonge burgers, daar
Jeugdwelzijn zij hun ontwikkeling stuurt vanuit:
Kennis
16+
Ambachtelijkheid
Legitimiteit
Persoonlijke commitment
Normatief kader
Reflectie

‘De opgave waar we in Nederland voor staan is hoe we ontzorgen: hoe we met
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behulp van eigen krachten en sociale netwerken niet langer opvoedvragen tot
zorgproblemen maken.’ (Hilhorst en M. Zonneveld 2013)
Kleine zorg, klein houden. Los van het feit dat met deze cultuuromslag zorgvragen anders geformuleerd en benaderd / beantwoord worden, niet geproblematiseerd, maar juist binnen de eigen context worden aangepakt, is het
ook aannemelijk dat het daardoor goedkoper kan. Op basis van Gezondheid
en Welzijnscijfers (CBS 2013) komt naar voren dat Jeugdzorg en Internaten (heropvoedings-instellingen & gesloten opvang) in 2012 bij elkaar een kleine 2,5
miljard euro kostten, tegenover een ruime 1,1 miljard voor het Sociaal Cultureel Werk.
Binnen het SCW valt er een groter rendement te behalen ter voorkoming en
beperking van zorgproblemen, zonder op kwaliteit van zorg te hoeven inleveren. Door de grote invloed die het Jeugdwelzijn op de ontwikkeling van
jongeren heeft, draagt zij bij in het klein houden van zorg, met name voor die
groep jeugdigen waar Zorg en Welzijn zich primair niet op richt, de groep van
16-24 jaar. Voor het ontwikkelen van programma’s dient een ruimer budget
beschikbaar te worden gesteld voor het SCW, gericht op het versterken van
de pedagogische civil society gericht op het beantwoorden van opvoed- en,
of ingroeivragen van deze specifieke groep.
Dus de opdracht luidt: met minder middelen tot eenzelfde, zo niet beter resultaat komen; dat is de uitdaging met name voor het Jeugdwelzijn 16+.
Het huidige jongerenwerk ligt onder vuur en de maatschappelijke tendens, ingegeven door bezuinigingen, transities en transformaties, stelt de meerwaarde ervan ter discussie. Een programma voor het Jeugdwelzijn 16+ dient dan
ook anders te worden georganiseerd.
Belangrijke aandachtspunten:
Specificeer expliciet een doelgroep waarvoor je programma’s ontwikkelt
Organiseer programma’s gebiedsgerichter, wat inhoudt:
Binnen een bredere maatschappelijke context, opdat meerdere doelen worden gediend en er een breed draagvlak
vanuit de omgeving is voor het programma
Met een sterke lokale binding, waarbij meer partijen zijn
betrokken en er gezamenlijk een meerwaarde wordt gecreëerd voor deelnemer / doelgroep de omgeving
Bied een structureel begeleidingsprogramma, met een duidelijk gefaseerd tijdspad en gekaderde doelen, in plaats van incidentele activiteiten en/of kortlopende projecten
Richt het programma zowel in op groepsdynamische, als individuele
ontwikkelingsmogelijkheden, en bied individuele begeleiding en ondersteuning van mensen / professionals met insidersperspectief op
het gebied van Zorg en/of Cultuur
Verleg het focusgebied naar het snijvlak van Welzijn (vrije tijd,
groepsdynamica en maatschappelijke activering), Zorg (persoonlijke
ontwikkeling, eigen kracht en toekomst perspectief) en Arbeid (ervaringsleren, cv opbouw en vrijwillige inzet, betaald werk)
Voor een goede terugkoppeling wat betreft ontwikkeling, individuele
bijdragen en groepsprofilering, is het van belang elk contactmoment
te registreren voor het individuele begeleidingsprogramma
Denk en werk marktgericht, zonder het belang van de beoogde doelgroep uit het oog te verliezen, en genereer zo eigen inkomsten
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Programma
Jeugdwelzijn
16+

Een interessante ontwikkeling hierin is ook de nieuwe structurering van het
curriculum Sociaal Werk. Binnen diverse hogescholen worden de specialismen
CMV, SPH en MWD samengevoegd in één studie. Hier worden generalisten
binnen het sociaal domein opgeleid, die over de kwaliteiten beschikken om de
jongere binnen zijn gehele context te bezien, waaronder het functioneren in
de peergroup. Zo is er op de Hogeschool van Amsterdam naast het Uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker nu ook een tweejarige kopstudie Integraal Sociaal
Werk in ontwikkeling.
Dit is ingegeven door het werkveld zelf. Bij het aannemen van afgestudeerde
professionals blijkt dat men vooral kijkt naar de kenmerken van een sollicitant,
waarbij persoonlijkheid, lerend vermogend, aanvullende eigenschappen en
kennisniveau belangrijker zijn dan enkel de afstudeerrichting. Het is aan de
professional het onderscheidende vermogen aan te brengen.
Dit sluit aan op de EventHands-aanpak; vanuit de eigen professie bijgedragen aan de ontwikkeling van iemand, en niet alleen de focus hebben op één
specifiek probleem of zorgvraag. Nee, juist vanuit een bredere context (een
alliantie) steun bieden.
Gemeenten moeten vanuit een heldere regierol de randvoorwaarden schepSociaal
pen voor nieuwe werkwijzen
. Aan de transitieprocessen liggen
domein jeugd dezelfde uitgangspunten ten grondslag, namelijk processen die gericht zijn
(Berenschot 2012)

op ombuigingen van de manier waarop de overheid ondersteuningsvragen
benadert. Door deze processen aan elkaar te verbinden, implementeren gemeenten deze slim en versterkt dit het sociale domein.
De ombuigingen zijn:
Van vangnet naar springplank: nadruk op eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers. Focus op participeren in de samenleving en gebruikmaken
van sociale netwerken.
Dicht bij huis: ondersteuning en participatie dichter bij de burger. Organisatie vindt zoveel mogelijk op lokaal niveau plaats.
Voorkomen in plaats van genezen: investeren in preventie wordt lonend door
het in één hand leggen van de regie en financiering.

Vernieuwend

Het is voor gemeenten zaak om resultaten te kunnen meten, om te bepalen
of een programma voldoet aan de voorwaarden en gestelde doelen, oftewel
aan de kwaliteitseisen. Maatschappelijke resultaten kunnen daarbij leidend
zijn, wat inhoudt dat inzichtelijk wordt of men maatschappelijk geactiveerd is,
een breder netwerk heeft ontwikkeld, deelneemt aan het verenigingswezen
of vrijwilligerswerk doet. Hiertoe kan men zowel kwantitatieve als kwalitatieve
prestatie-indicatoren uitwerken (output , aantallen / outcome, welbevinden en
versterkte sociaal-maatschappelijke positie ) en toepassen.
Indicatoren binnen EventHands zijn (kwantitatief): bereik, vrijwillige inzet, stages, uitstroom (arbeid / scholing / participatie) en (kwalitatief): sociaal-maatschappelijk welbevinden en activering (hobby, sport, lid van vereniging, verbreed netwerk), psychisch-sociale staat van zijn (assertief, zelfverzekerd) en
emotionele ontwikkeling (zelfbewuster, minder agressie, betere concentratie).
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Conclusie
Factoren als de leeftijd van de adolescent, accumulatie van problematiek in
systemen, gedwongen bemoeienis, de focus op problemen in plaats van op
mogelijkheden, de transitie binnen de Jeugdzorg, fragmentatie in de zorg
en gebrek aan integraal werken, vergroten de afstand die jongeren met een
achterstand hebben opgelopen. Vanuit een meer experimentele benadering
(ervarings-/belevingsgericht), waarbij ruimte is voor eigen inbreng en behoefte (zelfregie), maar wel methodisch ingezet (normatief kader), opdat talent
en kracht ontdekt worden (identiteit en autonomie), wordt vanuit deze 16+
Jeugdwelzijnsaanpak aansluiting geboden op de hulpverlening. Door begeleidingsprogramma’s op elkaar af te stemmen, versterken zij elkaar en wordt
adolescenten ondersteuning geboden bij het ingroeien in onze samenleving
en het verkleinen, zo niet opheffen van de opgelopen achterstand.
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bij lagen

BIJLAGE 1 Stappen uitvoering EventHands
De praktische uitvoering van EventHands komt in verschillende stappen tot
stand. Voor de begeleiders zijn deze stappen als volgt te onderscheiden.
Stap 1: Acquisitie en werving van deelnemers
Stap 2: Verbinden, inspireren en verdiepen
Stap 3: Vaardigheden en kennis versterken, begeleiden en faciliteren
Stap 4: Certificering
Stap 5: Perspectief bieden

Stap 1:
Acquisitie en
werving van
deelnemers

Door contact te leggen met instanties en individuele professionals die met de
doelgroep werken, vindt een eerste screening plaats om te bepalen of een
jongere affiniteit heeft met evenementen en cultuur, zich aangesproken voelt
om activiteiten te ondernemen met andere jongeren, of anderszins te enthousiasmeren is voor het begeleidingsprogramma. Deze professionals weten welke jongeren aangesproken worden en kunnen deelnemers aanmelden of hen
zelf contact laten opnemen.
Daarnaast is het zaak om zelf in contact te komen met de doelgroep door
plekken op te zoeken waar zij zich ophouden.
Deelnemers worden gedurende het hele seizoen op verschillende manieren geworven, mits daar ruimte voor is binnen het begeleidingsprogramma.
Mocht er geen mogelijkheid zijn voor een deelnemer om direct in te stromen in het Eventhands-traject, kan deze wel kennismaken en deelnemen aan
groepsmomenten.
Koude benadering
Voor werving en acquisitie is er sprake van een koude benadering, wat inhoudt
dat samenwerkingspartners en potentiële opdrachtgevers onaangekondigd
worden gebeld.
Voor een telefoongesprek is het daarom belangrijk: dat je vooronderzoek hebt
gedaan, zodat je weet wie je aan de andere kant van de lijn hebt en welke organisatie die persoon vertegenwoordigt; om kort en bondig uit te leggen wie
je bent, vanuit welke organisatie je belt en wat de reden is waarvoor je belt;
degene aan de andere kant van de lijn daarop laten reageren, door te vragen
of dit helder is en/of deze persoon het juiste contact hiervoor is. Spiegel en
verifieer de informatie die je over de organisatie hebt gevonden, waarna je to
the point vraagt wat je wilt weten. Bent u geïnteresseerd in…? Zou u willen…?
Is het mogelijk…?
In de meeste gevallen willen mensen meer informatie, dus zorg voor een standaardmail met bijbehorend digitaal promotiemateriaal. Wanneer je afspreekt
materiaal op te sturen, spreek je ook gelijk een follow-up moment af, bijvoorbeeld een week later. Verifieer of dit uitkomt, want mocht dit niet het geval
zijn, kan degene aan de andere kant van de lijn zelf met een voorstel komen.
Ter afronding kan er gevraagd worden of degene nog andere mensen / organisaties / instanties kent die met deze vraag benaderd kan worden. Als dit
het geval is, vraag je de contactgegevens en of het goed is degene aan de
telefoon als referentie te gebruiken.
Door een telefoongesprek op deze wijze op te bouwen, weet je snel of degene die je belt interesse heeft. Tevens biedt je mensen de gelegenheid om het
telefoongesprek eerder te beëindigen. Dit scheelt voor beiden tijd.
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Voorwaarden opdrachtgevers
Voor EventHands werkelijk wordt ingezet op evenementen, dient het nodige te worden uitgewerkt en afgestemd door de jongerenwerker. Deze begint
vanaf maart met het benaderen van bestaande opdrachtgevers, om op basis
daarvan de festivalplanning voor het seizoen te bepalen en te weten waar mogelijk nieuwe netwerkpartners voor benaderd moeten worden.
Wanneer de planning in grote lijnen vaststaat, moet twee weken van te voren
duidelijk zijn welke taken er uitgevoerd worden, hoe laat men aanwezig moet
zijn, bij wie men zich melden moet, hoeveel en welke deelnemers er meegaan,
wie binnen het team welke rol gaat vervullen in de voorbereiding en in de
uitvoering, wie waar verantwoordelijk voor is en wie gaat chauffeuren en,- of
fotograferen. Daarnaast wordt afgesproken wat de tegenprestatie is die de
producent biedt, wat wel niet vergoed wordt en een pers- en/of parkeerpas
nodig is. Om geen zaken over het hoofd te zien, of taken te laten liggen, wordt
er gewerkt met een festival checklist en een overeenkomst met desbetreffende
voorwaarden en afspraken. Deze overeenkomst dient een week van te voren
getekend door de opdrachtgever teruggezonden te zijn.
Voorwaarden netwerkpartners
Voor het doorverwijzen van deelnemers dient men bereid te zijn om informatie
te delen, te willen overleggen en af te stemmen, en in overeenstemming begeleidingstaken te willen verdelen. Een doorverwezen deelnemer dient hiermee in te stemmen.
De werving middels netwerkpartners vindt het gehele jaar plaats en ligt met
name bij de jongerenbegeleider. Deze heeft op wekelijkse basis contact en
ziet toe op het verzorgen van presentatie en het verspreiden van promotiemateriaal.
Logboek
Van elk telefoongesprek is het nodig een logboek bij te houden. Vermeld hierin de contactgegevens, het contactmoment, wie je gesproken hebt, wat er
besproken is en wat de follow-up moet zijn. Neem deze follow-up vervolgens
over in je agenda / planning en zorg voor een reminder, ruim voor dat deze
follow-up uitgevoerd moet worden. Stel ook gelijk een actielijst op, die je na
de telefoongesprekken direct af kunt werken.
Ook wanneer je bijvoorbeeld iemand niet te pakken hebt gekregen of wanneer je om een terugbelafspraak hebt gevraagd, registreer dit en leg vast wie
je gesproken hebt en wanneer je wordt teruggebeld of terug kunt bellen.
Wanneer je naar aanleiding van het telefoongesprek een mail met informatie
zou sturen en een week later weer zal bellen, registreer je dit in je logboek, op
je takenlijst en de afspraak in de agenda. Na de belronde werk je de actielijst
af en verzamel je de informatie die je nodig hebt voor de follow-up. Een follow-up is een handeling die volgt op een actie. Zorg altijd voor een concrete
afgesproken follow-up, het liefst op zo’n kort mogelijke termijn. Je moet het
ijzer smeden als het heet is. Maak duidelijke afspraken over een terugkoppelmoment en maak ook daarvan een registratie met follow-up.
Op straat aanspreken
Het is belangrijk om vindplekken van de doelgroep in beeld te krijgen en daar
de werving in zetten. Dit betekent de straat op en jongeren die men daar
tegenkomt aanspreken en interviewen, of bekendheid te genereren binnen
de leefomgeving (woongemeenschap/ scholen / buurtcentra) door diverse
presentaties, of bij mensen die EventHands kunnen inschakelen, bijvoorbeeld
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ouders, mentoren of bekenden door het verspreiden van promotiemateriaal
en/of aanwezig zijn bij publieke aangelegenheden. Hiervoor dient een geheel
eigen ambulant wervingsprogramma opgezet te worden, door middel van bijvoorbeeld Pop-Up events op de hoek van de straat en/of op vindplekken van
de jongeren. Daarnaast zullen deelnemers zelf vrienden en bekenden meebrengen die in aanmerking komen voor deelname en/of wervingsactiviteiten
initiëren waarvoor zij mensen uitnodigen die deel willen nemen.

Stap 2:
Verbinden en
inspireren

In navolging op de wervingsacties en bij aanvang van het nieuwe seizoen (fase
1) vindt er in de meivakantie een excursie plaats om deelnemers kennis met elkaar te laten maken in een omgeving die voor alle deelnemers nieuw is. Gedurende deze excursie worden activiteiten ondernomen om elkaar te leren kennen en onderling contact tot stand te laten komen. Daarnaast wordt er in de
opbouw en uitvoering van een festival achter de schermen gekeken en, indien
mogelijk, ook direct meegewerkt. Dit is tevens de start van het festivalseizoen.
Festivals
Nadat de deelnemers geworven zijn, en zo mogelijk mee op excursie zijn gegaan, worden zij ingezet op de evenementen, die voornamelijk in het voorjaar en in de zomer plaatsvinden. Deze festivals dragen bij aan de onderlinge
verbinding en het ontdekken van elkaars kwaliteiten. Daarnaast treden deelnemers in contact met bezoekers en overige crewleden wat het aangaan van
nieuwe sociale contacten stimuleert en men zichzelf, buiten de eigen comfort
zone, moet profileren en verhouden tot deze nieuwe contacten.
Extra activiteiten
Gedurende deze eerste fase biedt de jongerenwerker diverse activiteiten aan
ter inspiratie. Eventhands dragen ideeën voor deze activiteiten aan en kunnen hier een rol in oppakken, al naargelang zij daar zelf tijd en behoefte aan
hebben. De ervaring leert dat de evenementen zelf al het nodige van hun tijd
vraagt, vandaar dat deze activiteiten op deze manier worden aangeboden.
Het activiteitenaanbod dient ter voorbereiding op het zelf initiëren en organiseren van groepsactiviteiten door de deelnemers. Men kijkt en doet mee,
zonder direct verantwoordelijk te zijn voor de realisatie ervan, maar waardoor
wel groepscohesie tot stand komt.
Activiteiten dienen tweemaal per maand te worden aangeboden, één grote
en één kleine. Idealiter worden deze kort na de uitvoering op een evenement
aangeboden. Men kan dan gezamenlijk terugkijken op zo’n evenement en ervaringen met elkaar delen in een informele en ontspannen setting. Dit versterkt de onderlinge band.
Organiseren activiteiten
Eventhands zullen in de tweede fase van het EventHands-seizoen eigen initiatieven/evenementen gaan bedenken, uitwerken en organiseren. Hiervoor
dient men een plan van aanpak op te stellen, waarvoor een format beschikbaar
is. Het organiseren van de eigen activiteiten wordt qua omvang en organisatie
steeds complexer, waarbij men elkaars kwaliteiten ontdekt, leert samenwerken
en er gefaseerd gezamenlijke succesmomenten gerealiseerd worden. Dit is
deel van het ontwikkelingsproces voor de organisatie van het afsluitend eindevenement, waarbij het van belang is dat men op elkaar kan bouwen.
Plussers en Seniors zetten individueel, of in groepsverband, het hele seizoen
eigen initiatieven op. Daarnaast draagt de deelnemersraad voorstellen aan
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voor activiteiten die zij organiseren en aanbieden voor de rest van de groep.
Dit versterkt de onderlinge banden en contacten.
Na afronding van het festivalseizoen, en parallel aan het organiseren van eigen activiteiten, start het workshopprogramma (fase 2) op de vaste Eventhands-avond. Aan de hand van deze workshops werkt men toe naar het grote
afsluitende eindevenement, dat van A tot Z zelf bedacht, georganiseerd en
uitgevoerd wordt door de deelnemers.
De workshops dienen als één van de tegenprestaties van de opdrachtgevers.
Zij schakelen voor het onderdeel dat zij willen verzorgen een professional in
die deze workshop op de Eventhands-locatie verzorgt, of biedt de mogelijkheid om in de vorm van een excursie op een nader te bepalen locatie een
workshop te verzorgen.
De programmamanager stelt het workshopprogramma samen aan de hand
van de projectfasen voor de organisatie een evenement (Verhaar 2008). Dit workshopprogramma bestaat uit twaalf afzonderlijke workshops. Per workshop
wordt bepaald welk thema van toepassing is met betrekking tot het organisatieproces, waarna een planning wordt opgezet die gelijk loopt aan de organisatie van het eindevenement van de deelnemers.
De uitvoering van het workshopprogramma valt onder verantwoordelijkheid
van de jongerenwerker. Hij dient de opgezette workshopplanning in overleg
met de workshopleiders nader in te vullen. De workshopleiders geven aan hoe
zij de inhoud van de workshop in willen vullen, welke faciliteiten zij nodig hebben en welke onderwerpen van het thema zij gaan behandelen.
Aan de hand van de onderwerpen wordt een tijdsindeling gemaakt. Hierbij
moet rekening worden gehouden met de beperkte spanningsboog van sommige deelnemers. De workshops beslaan +/-2 uur en worden in drie blokken
van een half uur aangeboden. De vaste standaard hierin is: kennismaking /
uitwisseling, samenwerking / doe-opdrachten, presentatiemoment / plenaire
terugkoppeling.
Als de planning, het tijdspad en de invulling zijn vastgelegd, wordt de verdere
uitvoering en coördinatie ervan overgedragen aan de cultureel werker. Die verzorgt de nodige faciliteiten en onderhoudt het contact met alle betrokkenen.
Alle Eventhands krijgen een workshoppaspoort. Na deelname aan een workshop ontvangen zij een stempel, een notitie en een handtekening van de desbetreffende workshopleider in het paspoort. Hiermee hebben deelnemers,
naast de kennis en ervaring die zij opdoen, na het afronden van alle workshops
ook een tastbaar resultaat in handen.
Afsluitend eindevenement
Het gehele Eventhands-traject staat in het teken van de organisatie van het
afsluitende eindevenement. Dit is waar de deelnemers hun ervaring, kennis en
skills toe kunnen passen en kunnen experimenteren met hun ontdekte talent
en kwaliteiten.
Deelnemers werken hiervoor gezamenlijk een concept uit en bedenken een
werktitel voor hun project (brainstormfase). Vervolgens wordt er een programmamanager gekozen vanuit de groep deelnemers, waarna deze een projectplan met planning opstelt en wordt er een zakelijk leider en een communicatiemedewerker / vormgever uit de groep aangesteld. Zij gaan samen met de
programmamanager aan de slag om een begroting en communicatiestrategie
uit te werken, bedenken een naam voor het evenement, gaan fondsen werven
en ontwikkelen een beeld/logo (initiatieffase).
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Stap 3:
Vaardigheden
en kennis
versterken

Er zullen presentaties worden verzorgd, onder andere aan het bestuur en externe fondsen, voor het verkrijgen van het nodige budget. Ook andere deelnemers kunnen hier een rol in vervullen. Vervolgens wordt een productieleider
en een programmeur aangesteld. Dit is het kernteam voor de organisatie van
het eindevenement die aan de slag gaan met de verdere voorbereidingen
(voorbereidende uitvoeringsfase).
Tijdens de vaste wekelijkse Eventhands-avond vindt er een terugkoppeling
en afstemming plaats, waarbij het team gedurende het proces steeds verder
uitgebreid wordt met teamleden die specifieke taken oppakken zoals promotie, decoratie, medewerkers, distributie en inrichting. Zo wordt er gezamenlijk
doorgewerkt en wordt het team uitgebreid tot aan de uitvoering.
De productieleider stelt een uitvoeringsdraaiboek op en zorgt dat alle medewerkers weten wat er van hen wordt verwacht, de programmeur boekt de
artiesten en maakt de verdere afspraken rondom de optredens en techniek. Hij
zorgt voor een programmadraaiboek met aankomsttijden, contactgegevens
en stageplannen. De zakelijk leider doet betalingen en houdt een financiële
administratie bij en de communicatiemedewerker zorgt voor de uitvoering van
de communicatiestrategie. De programmamanager ziet toe dat deadlines worden bewaakt en gehaald (productiefase).
Vervolgens vindt de uitvoering plaats en worden alle uitvoerend medewerkers
in positie gebracht. Iedereen zet de schouders eronder en zowel bezoekers als
deelnemers hebben een onvergetelijke avond, waarna de locatie weer opgeruimd en schoon opgeleverd moet worden (uitvoeringsfase). Vervolgens halen
leveranciers hun spullen weer op en alle betrokkenen ontvangen een bedankje
voor hun bijdragen (post-productiefase).
Ter afronding vindt er een plenair evaluatiemoment plaats en worden alle lopende zaken afgerond, waarna de zakelijk leider een financiële verantwoording opstelt en de programmamanager een evaluatieverslag schrijft. Deze
worden samen met de financiële verantwoording ter goedkeuring ingediend
(evaluatiefase).
Dit gehele proces loopt synchroon met het workshopprogramma en maakt
hier wezenlijk deel van uit. Kennis die men opdoet in de workshops, kan direct
worden toegepast in de uitvoeringspraktijk. Hierdoor versterken beide processen elkaar, wat optimaal rendement oplevert voor de eindactiviteit.
Trainingsprogramma
In het kader van het Plustraject wordt eenmaal per jaar (maart - april) een
trainingsprogramma aangeboden, bestaande uit zeven trainingen. De deelnemers worden geselecteerd door de coach. De jongerenwerker ondersteunt
de coach hierin en is verantwoordelijk voor de overdracht van de observaties
ten tijde van de trainingen. De trainingen worden begeleid en gecoördineerd
door de cultureel werker die hier een actieve rol in vervult door deel te nemen
aan de training.
Een trainer wordt extern aangetrokken, bijvoorbeeld via een hogeschool of
vrijwilligerscentrale. Deze moet affiniteit met de doelgroep en ervaring met
het werkveld en de desbetreffende functies hebben.
De training dient het doel dat een deelnemer trots terug kan kijken op het
resultaat dat hij heeft bereikt. Dit betekent dat de trainer alles in het werk stelt
de deelnemer het certificaat te laten behalen.
Er worden wel criteria gesteld, zoals het op de hoogte stellen bij afwezigheid
en/of te laat komen, niet meer dan één les missen en, wanneer een les gemist
wordt, deze in te halen of een individuele opdracht maken. Wanneer er niet
van dit soort consequenties en eisen worden gesteld, verliest het certificaat de
112

waarde en heeft een deelnemer niets om trots op te zijn.
De eerste vijf trainingen zijn hetzelfde, waarvoor bij enkele lessen een gasttrainer of acteur wordt uitgenodigd. De zesde training gaat specifiek over de
functie van hulpcoach en festival assistent. Ook voor deze trainingen wordt
een aan het thema verbonden professional uitgenodigd die toelichting geeft
over zijn ervaringen en beroepspraktijk en bevraagd kan worden.
De zevende training staat in het teken van een opfrisronde en assessment waar
de trainer, de programmamanager en/of een teamlid bij aanwezig zijn. In dit
assessment ligt de deelnemer toe wat hij aan de training heeft gehad en wat
dit betekent voor zijn verdere toekomst binnen de organisatie en het project.
Het teamlid dat bij dit assessment aanwezig is, maakt aantekeningen van wat
de deelnemer zegt en wat hem opvalt.
Met het afronden van de trainingen heeft men praktijkgerichte kennis opgedaan. Dan vindt de certificering plaats, waarvoor de deelnemers zelf mensen
uitnodigen en andere deelnemers welkom zijn. Het verkrijgen van een certificaat is belangrijk, helemaal voor deelnemers die veelal geen opleiding af
hebben kunnen maken. Het teamlid houdt een persoonlijk praatje en roept de
deelnemer naar voren. Daar zitten de directeur / programmamanager en de
trainer met de al ingevulde certificaten aan tafel om deze samen met de deelnemer te tekenen (fotomoment), waarna deze officieel worden overhandigd
(fotomoment) door de directeur / programmamanager. Na deze bijeenkomst is
de deelnemer formeel Plusser en wordt vanaf dan als zodanig ingezet.
Individuele deelnemer
Door de ontwikkeling van de deelnemer te spiegelen binnen het individuele
begeleidingsprogramma, ontdekt een deelnemer zelf zijn affiniteit, ambitie,
kansen, wat ervoor nodig is deze te verzilveren en welke steun hij daarvoor
nodig heeft. Op basis daarvan wordt vervolgens behoeftegestuurde en perspectiefgerichte ondersteuning geboden die uitgaat van de mogelijkheden
van de deelnemer. Afhangend van de behoefte kiest een deelnemer zijn eigen
route binnen het programma. De verschillende mogelijkheden hiertoe staan
opgenomen in figuur 3 op pagina 40.
Bestuurders
Bij groepsoverleggen rouleren de rollen van notulist en voorzitter en tijdens
activiteiten wordt de rol van penningmeester toegewezen aan degene die zich
hierdoor uitgedaagd voelt.
Er zijn formats ontwikkeld die deelnemers inzage geven in de functies van
voorzitter en notulist. Speciale financiële administratieformulieren dienen ter
verantwoording van activiteiten uitgaven. Begeleiders kunnen, voorafgaand
aan de groepsmomenten, aan de hand van deze formats de rollen bespreken
met degenen die deze vervullen, want experimenteren met deze rollen is deel
van het leerproces dat deelnemers doorlopen.
Binnen de verschillende trajecten wordt geëxperimenteerd met verantwoordelijkheid, vertegenwoordiging, aansturing en samenwerking. Op deze wijze
ontdekken deelnemers spelenderwijs wat deze rollen inhouden en hoe zij deze
vervullen. Dit zijn ervaringen die meegenomen worden voor de vervulling van
de rol als bestuurder binnen de deelnemersraad.
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Stap 4:
Certificering

Stap 5:
Perspectief
bieden

Doorstromen
Ter afronding van het Eventhands-traject wordt met een deelnemer gesproken
over het vervolg. Dit kan het Seniortraject zijn, met dezelfde cyclus als het
Eventhands-traject, maar met de mogelijkheid zelfstandig ingezet te worden
binnen aanverwante projecten en/of vergoedingen te kunnen ontvangen.
Kiest een deelnemer voor het Plustraject, dan volgen interne trainingen. Het
kan zijn dat hij niet direct met de trainingen kan beginnen en moet wachten
tot deze weer aangeboden worden. Gedurende deze periode wordt een deelnemer dan als Senior aangemerkt. Aansluitend op de trainingen en de certificering wordt de deelnemer zelfstandig op diverse klussen ingezet en kan hij
doorstromen naar de deelnemersraad.
Deelnemersraad
Ter afronding van het Plus-traject kan een deelnemer zitting nemen in de deelnemersraad. De raad opereert autonoom en wordt als volgt geïnstalleerd; een
Plusser stelt zich kandidaat voor de raad. Daarnaast draagt de coach kandidaten aan, welke vervolgens worden verkozen door middel van stemming door
de deelnemers. De programmamanager benoemt vervolgens de raadsleden.
Dit gebeurt op jaarbasis.
De raad bepaalt zelf hoe vaak en hoe lang men samenkomt. Zittende raadsleden bepalen zelf wanneer zij geen zitting meer nemen, of worden met meerderheid van stemmen ontzet door de deelnemers die zij vertegenwoordigen.
Er zit dan ook geen beperking op het zitting nemen. Zodra deelnemers zitting
nemen, stromen zij uit, omdat zij geacht worden autonoom en onafhankelijk
te kunnen handelen. De raad wordt gemonitord door de programmamanager.
Uitstroom
Binnen de doorstroomtrajecten wordt al geen individuele begeleiding meer
geboden. Het zelfstandig inzetbaar zijn, autonoom opereren en de deelnemersraad ligt daarmee op het grensgebied van maatschappelijke participatie,
waar het begeleidingsprogramma op gericht is. Daar deze doorstroomtrajecten nog altijd binnen een beschermde omgeving tot stand komen, is er pas
echt sprake van uitstroom wanneer men geheel zelfstandig invulling geeft aan
de eigen positie en het hervonden perspectief, en men geen verdere ondersteuning meer nodig heeft.
Elke deelnemer kan gedurende het hele begeleidingsprogramma uitstromen,
daar de gehele begeleiding gericht is op het faciliteren en bemiddelen van
deelnemers in het vervullen van de eigen ambitie (perspectief gericht) op:
het maatschappelijke vlak; hobby, vrijwilligerswerk, verenigingsleven, mantel /
buurtzorg, publieke ruimten
arbeidsvlak; vinden / starten stage, sollicitatie, schrijven brief / opstellen CV,
referentie afgeven, parttime baan, uitzendwerk, fulltime werk
educatief vlak; verkrijgen startkwalificatie, zoeken / beginnen opleiding, omscholen, trainingen / cursussen volgen, aanvullende certificaten behalen (heftruck / BHV / Sociale hygiëne)
Zodra dit vervuld is, is verdere deelname niet meer nodig en stroomt men uit.
Voor het kunnen uitstromen en afronden van de geboden begeleiding is er
altijd sprake van een uitstroomgesprek, waarin gevolgde trajecten gezamenlijk
worden afgerond en het dossier wordt gesloten.
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BIJLAGE 2 Begeleiding
De begeleiding komt binnen verschillende begeleidingsmomenten tot stand
en alle teamleden zetten dit vanuit hun eigen rol en positie in. Taken en verantwoordelijkheden tijdens deze momenten zijn gekoppeld aan de functie, zie
(Bijlage 7) Functieprofielen en rol van het desbetreffende teamlid.
Individuele begeleidingsgesprekken
Individuele begeleidingsgesprekken komen in overleg en afstemming met
het team tot stand. Voor elke individuele deelnemer kan op deze manier een
eenduidige begeleiding worden opgebouwd, waarlangs eenieder zijn of haar
begeleiding kan inzetten. De coach is in dit geval leidend, daar hij het begeleidingstraject inhoudelijk vormgeeft.
Gesprekken vinden altijd plaats met twee begeleiders, opdat één het gesprek
kan voeren en de ander kan observeren en rapporteren. Door altijd in tweetallen te werken is er tevens sprake van onderlinge terugkoppelmogelijkheden.
Individueel contact tussen een begeleider en deelnemer wordt dan ook zoveel
mogelijk voorkomen en niet zonder instemming met collega(’s) ingezet, los
van de ad hoc-gesprekken tijdens inloop, activiteiten en op kantoor.
In het kader van de outreachend-ambulante aanpak, organiseert de jongerenbegeleider de begeleidingsgesprekken op een door de deelnemer bepaalde
locatie, en maakt de afspraken met alle betrokkenen.
Vindt het gesprek plaats in een café, dan kan er tijdens het gesprek wat te drinken worden aangeboden. Vindt het gesprek plaats in de huiselijke setting van
een deelnemer, neem dan een koekje mee voor bij de koffie/thee. Hiermee
kan de mogelijk wat gespannen sfeer of formele setting worden getransformeerd, waardoor er meer ruimte ontstaat voor interpersoonlijk contact.
Neem de tijd voor een gesprek en geef er vooral ook zelf invulling aan door
vragen te stellen die:
Niets met het project te maken hebben
Meer zicht geven op de achtergrond van een deelnemer
Je interesse in de desbetreffende deelnemer tonen en
Vertel ook wat over jezelf
Raffel het format niet slechts af en maak er al helemaal geen invuloefening van.
Hou het persoonlijk en zoek verdieping daar waar mogelijk.
Aanmelding (JB1)
Vanaf het moment dat een jongere zich wil aanmelden en in contact komt
met de organisatie, wordt de begeleiding ingezet. Dit eerste contact loopt
via de jongerenbegeleider die vanuit het team optreedt als contactpersoon
en, naar aanleiding van de aanmelding, het begeleidingsprogramma opstart.
Hij onderhoudt het eerste contact met alle betrokkenen, incl. de deelnemer,
waarmee dit begeleidingsmoment een belangrijke waarde heeft voor verdere
deelname. Hij inventariseert en enthousiasmeert, waarna een afspraak wordt
gemaakt voor het kennismakingsgesprek.

1

JB – Jongerenbegeleider.
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Kennismakingsgesprek (JC2 & JB)
Het kennismakingsgesprek vormt het startpunt van het begeleidingsprogramma en is daarmee een belangrijk ijkpunt. In dit gesprek worden verwachtingen,
wensen en behoeften, mogelijk- en onmogelijkheden besproken. Hiermee
wordt een duidelijk kader gegeven met betrekking tot het aanbod, deelname,
afspraken en omgangsvormen.
De jongerenbegeleider organiseert het gesprek en maakt de afspraken. De
coach voert samen met de jongerenbegeleider het kennismakingsgesprek,
waarbij de coach op overtuigende wijze uitleg geeft en vragen beantwoordt
en de jongerenbegeleider observeert en registreert. De jongerenbegeleider
draagt zorg voor de formulieren en licht de vervolgprocedure van het begeleidingsprogramma kort toe. Er wordt een toelichting gegeven over de duur
ervan en de mogelijke vervolgtrajecten die een deelnemende jongere kan kiezen.
De jongerenbegeleider stemt het tijdspad voor de vervolggesprekken af. Hij
of zij spreekt af om een week voor het volgende functioneringsgesprek contact op te nemen voor het maken van een definitieve afspraak. Minderjarigen
worden verplicht gesteld een toestemmingsformulier voor deelname te laten
invullen door hun ouder/begeleider dat zij bij het eerst volgende contact moment weer dienen te overleggen.
De coach nodigt de deelnemer uit voor het eerstvolgende groepsmoment en
na afloop maakt de jongerenbegeleider een dossier aan, en draagt zorg voor
de verdere rapportage, overdracht, planning en organisatie van de vervolggesprekken.
Instroomgesprek (JB & JC)
Na één maand deel te hebben genomen, vindt het instroomgesprek plaats.
Dit is een volgend belangrijk begeleidingsmoment, omdat nu de persoonlijke beleving, ervaring en ontdekking wordt geëvalueerd met de deelnemer.
Er wordt gekeken naar individuele deelname & ontwikkeling, affiniteit & perspectief, eigen ideeën & aansluiting in de groep. Dit is ook nog een moment
waarop een deelnemer aan kan geven niet verder van het aanbod gebruik te
willen maken.
Een week voor aanvang neemt de jongerenbegeleider contact op met de
deelnemer en maakt een definitieve afspraak. Vervolgens gaat hij samen met
de coach naar de deelnemer toe en leidt de coach het instroomgesprek.
De jongerenbegeleider controleert voor aanvang of het dossier volledig is;
volledig ingevulde formulieren, handtekeningen en/of verzekeringsnummers,
en zorgt daarbij voor de correcte afhandeling van nog te ontvangen stukken.
Ook draagt de jongerenbegeleider zorg voor alle middelen die voor het instroomgesprek van belang zijn; formulieren, t-shirt, camera. De coach neemt,
voorafgaand aan het gesprek, de kennismakingsregistratie en verdere rapportage door (dit geeft inzage in de ontwikkeling en bijdrage van de deelnemer
de eerste maand) en maakt aantekeningen op het formulier dat voor dit gesprek is gemaakt. Deze analyse van de eerste maand dient als leidraad voor
het gesprek.
Op basis van de eigen evaluatie en de terugkoppeling van de observaties van
de coach wordt gekeken naar de ontwikkeling die een deelnemer heeft doorgemaakt, de kracht die een deelnemer zelf ontdekt heeft en de uitdagingen
die hij daaraan verbindt. Op basis daarvan worden persoonlijke doelen en
het vervolgtraject bepaald. De deelnemer kan aangeven of hij de verdere ge2 JC – Coach.
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sprekken wil voeren aan de hand van het competentiemodel, of aan de hand
van het dialoogmodel.
Ter afronding van het instroommoment ontvangt de deelnemer een EventHandst-shirt en mag zichzelf vanaf dat moment crewmember noemen. Dit is
uiteraard een mooi fotomoment.
De jongerenbegeleider maakt gedurende het gesprek aantekeningen en observeert, stemt dit na afloop af met de coach die hier zijn aanvulling op kan
geven. De jongerenbegeleider draagt zorg voor de verdere rapportage, overdracht en dossierverwerking en de coach leest mee op inhoud en terugkoppeling.
Functioneringsgesprekken (JC & JB)
Aansluitend op het instroomgesprek worden er vier functioneringsgesprekken
gevoerd met de desbetreffende deelnemer. Deze vinden om de twee maanden plaats. Aan de hand van de observaties van die twee maanden, de persoonlijke doelen en het ingezette begeleidingsmodel wordt de ontwikkeling
van de deelnemer geanalyseerd en gezamenlijk geëvalueerd.
Naar aanleiding van dit gesprek worden doelen bijgesteld en/of geherformuleerd, nieuwe perspectieven en mogelijkheden onderzocht, en wordt er
gekeken naar wat een deelnemer verder nodig heeft voor de realisatie van
de persoonlijke doelen. Mocht blijken dat persoonlijke problemen de ontwikkeling in de weg zitten, kan er gekeken worden naar extra steun die er vanuit
de begeleiding ingezet kan worden. Hiervoor kunnen aanvullende begeleidingsmomenten worden opgezet, in samenspraak met de deelnemer.
De taakverdeling tussen de coach en jongerenbegeleider blijft hetzelfde als
in de eerdere gesprekken. Gedurende de functioneringsgesprekken worden
er afspraken met de deelnemer gemaakt met betrekking tot ontwikkeling, afronding, uit- en/of doorstroom. Als een deelnemer uitstroomt, ongeacht het
moment, dient er altijd een afrondend eindgesprek (uitstroomgesprek) plaats
te vinden.
Ook met betrekking op doorstroom wordt een deelnemer uitgelegd wat er
qua begeleiding binnen het vervolgtraject te verwachten is, wat er van de
deelnemer zelf verwacht wordt en hoe het verdere programma eruit zal zien.
De deelnemer kan aangeven hoe, en naar welk traject hij door wil stromen.
Op afspraak (JW3 & CW4 / JC & JB)
Deelnemers kunnen op de locatie langskomen om zelfstandig (of met andere
deelnemers) te werken aan een project, huiswerk, sollicitaties of andere lopende zaken. Mocht men hier begeleiding en/of ondersteuning bij nodig hebben,
of niet voor een dichte deur willen komen te staan, is een afspraak met één
van de begeleiders gewenst. Dit soort begeleiding wordt met name geboden
door de cultureel werker met in de achtergrond de jongerenwerker.
Na afronding van het Eventhands-traject kan een deelnemer zelf begeleidingsgesprekken met betrekking tot zijn ontwikkeling initiëren met de coach en
-begeleider. Hierbij is het uitgangspunt dat de deelnemer dan zelf de agenda
voor dit gesprek bepaalt en onderwerpen behandelt die voor zijn / haar ontwikkeling relevant zijn. Ook kunnen lopende zaken omtrent het vervolgtraject
behandeld worden, of kan een deelnemer ondersteuning vragen in de aanpak
van specifieke problemen.

3
4

JW – Jongerenwerker.
CW – Cultureel werker.
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Nieuwe media (JC & JW / CW / JB)
Naast persoonlijke contactmomenten is er ook veel individueel contact langs
de digitale kanalen. Dit medium is laagdrempelig en maakt contact makkelijk,
want begeleiders zijn overal snel en makkelijk te benaderen. Het vraagt ook
een andere vorm van begeleiden, omdat:
1) De correspondentie extern wordt opgeslagen.
2) Anderen mee zouden kunnen kijken.
(Probeer te voorkomen dat er heel inhoudelijk en privé gevoelig
wordt gecorrespondeerd).
3) Je in de beleving van de deelnemer altijd bereikbaar bent (moet zijn).
4) Door het kanaal ook altijd open te hebben staan; dit kan van grote invloed
zijn op de rest van de uitvoering- en begeleidingstaken.
5) Je mogelijk geneigd bent direct (te snel) te reageren op vragen /opmerkingen, terwijl overleg en afstemming met collega’s in sommige gevallen eerst
gewenst is.
6) Het gevaar bestaat dat het een één op één contact wordt.
(Nieuwe media blijft een middel dat ondersteunend kan worden ingezet, maar nooit persoonlijke begeleiding vervangt. Zet het in als
promotie- en/of signaleringsmiddel waarna verdere begeleiding van
uit het team kan worden opgezet).
7) Er een duidelijke afbakening moet zijn over wie welk kanaal beheert en wanneer, waarop en hoe reageert.
8) Je ook kwetsbaar bent, daar iedereen altijd berichten kan plaatsen die de
organisatie, het project en/of de overige deelnemers mogelijk kunnen schaden
9) Grammatica en spelling van wezenlijk belang zijn, begeleiders zich altijd
bewust moeten zijn van de berichten die geplaatst worden, daar het als naslagwerk en archief dient.
10) Er altijd één moderator moet zijn die op alle kanalen meeleest en bijstuurt
/ corrigeert / aanvult daar waar nodig.
(Blijf bewust van het feit dat het een openbaar kanaal is waar ieder
een toegang toe heeft, berichten en andere post te allen tijde terug
te vinden en te herleiden zijn, het een naslag is van alle activiteiten.
Ongeacht je doelgroep en kanaal, hou het correct en professioneel,
let op je eigen persoonlijke berichten en privépagina (‘s) en wordt
privé geen vrienden met deelnemers).
Inloop (JC & CW/JB)
Wekelijks vindt er een inloopavond plaats, waarbij deelnemers in de gelegenheid worden gesteld elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, activiteiten voor te bereiden of andere zaken af te stemmen. Vaak gaat zo’n inloop
vooraf aan een groepsoverleg, training, workshop of andere activiteit. Deze
zijn afzonderlijk georganiseerd en vragen hun eigen specifieke inzet.
Voorafgaand aan een inloop is het belangrijk om tijdens een teamoverleg taken en rollen af te spreken, laatste wijzigingen met betrekking tot begeleiding,
observaties en de deelnemers af te stemmen.
De begeleiding op zo’n moment komt tot stand vanuit de coach die, ondersteund door de jongerenbegeleider en cultureel werker, verantwoordelijk is
voor het groepsproces, de observaties en contactmomenten met deelnemers
op de groep.
De ondersteunende functies worden, afhangend van het moment, specifiek
ingezet. De jongerenbegeleider richt zich op de individuele ondersteuning
van jongeren binnen de groep, observeert dit en rapporteert hierover aan de
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coach. De cultureel werker richt zich op de groepsactiviteiten en het aanjagen
van groepsprocessen en -dynamica, waarbij de coach observeert en – in overeenstemming met de cultureel werker – de rapportages opstelt.
Tijdens de inloopmomenten zijn er nooit meer dan twee begeleiders tegelijk
op de groep, tenzij de situatie hierom vraagt. Dit betekent dat de coach ofwel
met de jongerenbegeleider, of met de cultureel werker op de groep staat,
afhangend van de avond en de interne afspraken.
Een inloop kan de coach gebruiken om individueel met deelnemers in gesprek
te gaan over lopende zaken, idealiter op kantoor zodat één van de collega’s
mee kan luisteren, zonder zich in het gesprek te mengen.
Zo’n gesprek kan plaatsvinden op initiatief van de jongere of van de coach.
Het is hierbij wel van belang dat de coach dit afstemt met de collega’s, opdat
een dergelijk contactmoment het programma van dat moment niet in de weg
zit.
Hetzelfde geldt voor de jongerenbegeleider, want mocht een deelnemer een
vraag hebben, of er moet bijvoorbeeld een afspraak worden gemaakt, kan dit
tijdens een inloop ad hoc worden opgepakt. Bespreek tijdens het teamoverleg
voorafgaand van de avond met betrekking tot het groepsmoment, hoe er met
zo’n ad hoc-situatie omgegaan wordt.
Verder is het bij uitstek het moment om jongeren buiten het begeleidingsprogramma te spreken. Kun je het namelijk ook eens over die leuke schoenen, of
te gekke foto op Facebook hebben. Dit draagt bij aan het versterken van de
begeleidingsrelatie en het interpersoonlijke contact.
Groepsoverleg (JC / JW & CW)
Een ander specifiek begeleidingsmoment zijn de groepsoverleggen. Dit dient
verschillende doelen en wordt ingezet door de coach of jongerenwerker en
cultureel werker. De cultureel werker structureert het overleg en stelt een
agenda samen in overeenstemming met deelnemers en collega’s. Hij bereidt
dit apart voor met de gekozen voorzitter en notulist, zodat zij ook nog aanvullende zaken kunnen agenderen, en coördineert het verdere verloop van het
groepsoverleg.
Het is van belang deelnemers tijdens deze groepsmomenten zoveel mogelijk
met de verschillende groepsrollen te laten experimenteren, hen te leren overleggen en besluiten te nemen. Hierbij moet erop worden toegezien dat iedereen voldoende ruimte krijgt een bijdrage te leveren aan het overleg. Hier ligt
de taak van de cultureel werker. De coach/ -werker observeert, ondersteunt
en rapporteert.
Begeleiden op evenementen (JC / JW & CW)
Het begeleiden van deelnemers op de evenementen vraagt om een intensieve samenwerking tussen begeleider en festivalcoördinator, met ondersteuning van collega’s en Plussers.
Deze samenwerking begint al tijdens de voorbereiding, waarbij het contact
met de individuele deelnemers over wordt genomen door de coach/ jongerenwerker.
De festivalcoördinator richt zich op het praktisch uitvoerbare deel binnen het
evenementenwerk en communiceert hier ook met alle desbetreffende betrokkenen over. Zo maakt de festivalcoördinator bekend wie er wel en wie er niet
zal worden ingezet tijdens een introbijeenkomst over het festival.
De begeleider kijkt juist vanuit de achtergrond mee en focust zich op het aan
laten sluiten van het individuele begeleidingsprogramma en de praktijkervaring die opgedaan wordt.
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Vanuit deze rolbenadering is de jongerenwerker verantwoordelijk voor:
Overleg en afstemming met de evenementenorganisatie
Dat de desbetreffende deelnemers op het evenement aankomen en
vertrekken
Dat zij weten wat er van hen verwacht wordt
Dat wat zij weten wat zij kunnen verwachten
Voor de nodige voorzieningen, lijsten en overige informatie dat voor
Een optimale uitvoering van de taken
Voor de hele EventHands-crew die deze dag ingezet wordt
Door de rollen te verdelen en begeleidingstaken op zo’n manier uit te zetten
dat de festivalcoördinator zich focust op het praktisch uitvoerbare deel en de
begeleider zich richt op de individuele aandacht, ondersteuning en de onderlinge samenhang in de groep, kan er optimaal rendement worden gehaald uit
de inzet van EventHands op de evenementen. Er kunnen taken door collega’s
op worden opgepakt, maar de festivalcoördinator is verantwoordelijk voor de
aansturing en uitvoering, de begeleider blijft eindverantwoordelijke voor de
gehele EventHands-crew.
De begeleider en festivalcoördinator blijven te allen tijde boventallig, maar
zullen participerend begeleiden. Dit houdt in dat zij dezelfde taken uitvoeren
als de deelnemers en niet alleen taken delegeren en instructies geven. Daarmee stellen zij zich op hetzelfde niveau als de deelnemer, wordt het groepsgevoel versterkt en ontstaat er een gezamenlijk referentiekader. Tijdens latere
contactmomenten kan hiernaar verwezen worden en dienen begeleider en
festivalcoördinator als rolmodel in het vervolgtraject.
Binnen het Eventhands-traject wordt er door de begeleiders gekeken naar de
taken die uitgevoerd worden en de vaardigheden die de deelnemer beheerst
om deze taken of een onderdeel ervan uit te voeren. Deze punten worden
middels het competentiemodel of het dialoogmodel geëvalueerd.
Door de inzet van één van deze modellen worden deelnemers bewust bekwaam met betrekking tot hun eigen manier van handelen, denken en reageren. Onbewust onbekwaam, onbewust bekwaam of juist bewust onbekwaam
komt veel voor in deze fase. Het zaak is dan ook zaak dat deelnemers experimenteren en de vertaalslag maken naar bewuste bekwaamheid. Met deze
begeleidingsmodellen ontstaat dit inzicht. Dit emancipatie- en disciplineringsproces neemt ongeveer één jaar in beslag, waarna de deelnemer de status van
Senior bereikt.
Competentiemodel
Het competentiemodel is een weergave van doelen die een jongere opstelt
voor het leren beheersen van specifieke vaardigheden. Deze wordt altijd met
en/of door de deelnemer ingevuld, afhangend van zijn ontwikkelde zelfstandigheid en het reflecterende vermogen.
Samen met de deelnemer wordt er gekeken naar specifieke vaardigheden die
hij nog wil ontwikkelen. Daarna worden, aan de hand van het competentiemodel, concreet gefaseerde leerdoelen op papier worden gezet. Deze kunnen
vervolgens worden afgestreept, waarna gewerkt wordt aan een volgende fase
binnen de uitvoering van de taak.
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Begeleidings
modellen

Voorbeeld – Minder verlegen worden door te helpen tijdens een evenement
Taken:
Kaartjes controleren
Publiek begeleiden
Houding:
Vriendelijk zijn
Rustig spreken
Behulpzaam zijn
Vaardigheden:
Het kunnen onderscheiden en scannen van de kaartjes
Weten wat te doen als er problemen / vragen zijn
Mensen te woord (durven) staan
Dit lijken voor de hand liggende handelingen bij de uitvoering van deze taak,
maar door een onderscheid aan te brengen in de vaardigheden, kan iemand
die bijvoorbeeld verlegen is, toch aan de slag gaan met fase 1, het kunnen
onderscheiden en scannen van kaartjes. Daar ligt dan de focus op, terwijl er
onbewust, binnen een voor de deelnemer beschermde veilige omgeving, geexperimenteerd wordt met fase 3) mensen te woord (durven) staan, lees: minder verlegen worden (dat is het overall leerdoel).
Dialoogmodel
Het dialoogmodel is het andere begeleidingsmodel, waarbij aan de hand van
reflecterende gespreksvoering, specifieke ontwikkeling met betrekking tot diverse aandachtsgebieden die een deelnemer zelf heeft ingebracht besproken
en geregistreerd wordt. Ook dit gaat altijd in samenspraak met de deelnemer.
Kiest een deelnemer voor het dialoogmodel, dan wordt met de deelnemer
middels dit model besproken hoe hij zich ontwikkelt. Hierbij worden zijn inzet, aanwezigheid en bijdragen tijdens individuele- en groepsmomenten, en
tijdens het werken op de evenementen gespiegeld. De deelnemer wordt gevraagd om een terugkoppeling en kijk op zijn eigen ontwikkeling. Dit biedt
een basis om het verdere gesprek te voeren en gericht met de deelnemer te
kijken naar wat hem aanspreekt, wat hij verder nog wil ontwikkelen en hoe hier
aan gewerkt wordt. Hou ook hierbij de stappen klein.
Bijvoorbeeld: ik wil minder verlegen worden. Dan kan er met de deelnemer
worden afgesproken dat hij op het eerstvolgende evenement kaartjes gaat
controleren en het daaropvolgende evenement publieksbegeleiding voor zijn
rekening neemt. Door het uitvoeren van deze taken kan er veel overwonnen
worden. De ervaring die een deelnemer hiermee opdoet en datgene wat er
door de begeleiders is geobserveerd wordt in het volgende gesprek teruggekoppeld. Daarop aansluitend worden vervolgstappen uitgewerkt en gekoppeld aan nieuwe taken.
het evalueren van uitgevoerde taken en daarvoor ingezette modellen,
Verdere aan- Naast
wordt de aansluiting, het functioneren en de rol in de groep, de aanwezigheid,
dachtspun- inbreng, samenwerking en houding tijdens contactmomenten en de organisatie van eigen activiteiten met de deelnemer besproken binnen de functioneten
ringsgesprekken. Ook daarin liggen aandachtspunten / leerdoelen die middels de modellen geëvalueerd en teruggekoppeld worden.

Persoonlijk begeleider/ hulpverlener / professional
Binnen het systeem rondom een deelnemer is er altijd contact met een pro122

fessional die zicht heeft op het zorg- / begeleidingstraject dat een deelnemer
doorloopt, of doorlopen heeft. Dit kan degene zijn via wie een deelnemer zich
heeft aangemeld, of iemand die de deelnemer eerder heeft begeleid. Het is
in ieder geval gewenst dat het een begeleider is waarbij de deelnemer zich op
zijn gemak voelt en waarmee begeleiders van EventHands privacy gevoelige
informatie kunnen terugkoppelen.
Het is dan ook iemand die een deelnemer zelf aandraagt. Mocht een hulpverlener uit beeld zijn, kan het contact weer aangehaald worden. Als er geen
professional verbonden kan worden aan het begeleidingsprogramma, loopt
het contact over de ontwikkeling van de deelnemer via de contactpersoon uit
het netwerk.
Systeem / netwerk contact
Voor het begeleiden van individuele deelnemers is het van belang om contact
te onderhouden met iemand uit zijn netwerk. Met deze persoon kunnen ervaringen worden gedeeld, situaties worden teruggekoppeld en afgestemd, maar
bovenal wordt er gezamenlijk ondersteuning geboden in de ontwikkeling van
een deelnemer. Op deze wijze wordt de gehele leefsituatie geïmplementeerd
en kan er informatie over een deelnemer (uiteraard met zijn eigen goedkeuring) vanuit een andere invalshoek worden gedeeld. Daarmee kun je de begeleiding nog beter afstemmen op datgene wat de deelnemer nodig heeft, voor
de vervulling van zijn ambitie.
Omgekeerd stelt het begeleiders in staat positieve berichten terug te geven
aan het systeem / netwerk van de deelnemer, daar waar voornamelijk toch
vaak negatief beeld bestaat rondom een deelnemer en zijn situatie.
Voor alle partijen is dit contact en deze afstemming van belang, vandaar ook
dat er te allen tijde op wordt aangedrongen een contact in te brengen; oma,
buurvrouw, de vader van een vriend, broer (24>), iemand die inzicht heeft in
de persoonlijke situatie van de deelnemer. Dit kan iemand anders zijn dan de
persoon waarmee contact dient te worden opgenomen in geval van calamiteiten. Deze contacten brengt de deelnemer ook zelf in.
Privileges
Privileges ontstaan naarmate men actiever deelneemt en eigen ideeën inbrengt, vormgeeft en uitvoert. Daarnaast is aanwezigheid en een proactieve
houding medebepalend voor het wel of niet kiezen van deelnemers voor bepaalde klussen, activiteiten en/of momenten.
Seniors en Plussers krijgen de mogelijkheid zelfstandig ingezet te worden op
evenementen waar EventHands voor wordt ingeschakeld. Zij kunnen aangeven of ze specifieke taken willen uitvoeren. Daarnaast kunnen Plussers coördinerende taken krijgen op evenementen, intern klussen initiëren en/of pakken
deze op en mogen nieuwe deelnemers wegwijs maken binnen de organisatie.
Plussers en Seniors worden individueel ingezet voor opdrachtgevers en kunnen hier een vergoeding aan overhouden voor zichzelf.
Eventhand van de maand
Om positief gedrag te belonen wordt elke maand een deelnemer aangedragen als ‘Eventhand van de maand’. Zowel deelnemers als het projectteam
mogen een kandidaat aandragen. De programmamanager bepaalt, al dan
niet in samenspraak met de Eventhands-raad, op basis van de argumentatie
uiteindelijk welke deelnemer Eventhand van de maand wordt. Naast het predicaat, ontvangt de deelnemer ook een professionele fotoshoot, waarmee hij vijf
goeie profielfoto’s voor de CV en sociale media kan gebruiken.
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Deze tegemoetkoming is gebaseerd op de uitgangspunten van competentiegericht werken, waarbij beloningen worden ingezet ter stimulering van het
gewenste gedrag.
Pressiemiddel
Daar er binnen het project uit wordt gegaan van het positieve in mensen, ligt
sanctioneren niet voor de hand. Het is een negatieve benadering die veelal
een negatieve reactie oproept. Niet erg constructief.
Toch is een pressiemiddel wenselijk om deelnemers bewust te laten worden
wanneer men zich in sociaal en/of professioneel opzicht ongewenst gedraagt.
Dit kan op verschillende manieren. Zo bestaat de mogelijkheid om deelnemers:
Uit te sluiten van een groepsactiviteit
Geen inspraak te geven in beslismomenten
Niet in te zetten op een evenement
Tijdelijk op non-actief te zetten, wat inhoud dat ze weer deel mogen
nemen na een gesprek
(crew)Bandje af te nemen
Hun t-shirt af te nemen
In alle gevallen geldt: blijf in gesprek en luister naar wat een deelnemer te
zeggen heeft over een specifieke situatie. Leg uit wat er verwacht wordt van
deelnemers en ga niet in discussie over hetgeen een deelnemer heeft nagelaten of juist gedaan heeft. Maak duidelijk dat hij er voor zichzelf zit en mocht
hij zijn dag niet hebben of even wat anders aan z’n hoofd heeft, aan kan geven
wat hij wil en/of nodig heeft. Niet op komen dagen, afspraken niet nakomen
of de groep laten zitten heeft consequenties.
Incidenten
Wanneer er zich een incident voordoet, is het aan de leiding om te bepalen
wat de sanctie wordt voor de desbetreffende deelnemer die dit aangaat. In
paragraaf ‘Non-actief’ van het handboek wordt al gerefereerd naar het voordoen van incidenten en het op non-actief stellen van deelnemers vanwege
incidenten met een individuele deelnemer of deel van de groep. Het is een
sanctionerings-vorm welke in het uiterste geval wordt toegepast. In dit geval
dient er rekening gehouden te worden met drie dingen; de meldcode, de
groep deelnemers en de collega’s die dit aangaat. (zie Bijlage 8) meldcode.
Bij incidenten die de groep aangaat, wordt peerpressure toegepast. De coach
spreekt alle betrokken deelnemers als groep aan, waarna zij alleen worden
gelaten, zij elkaar aanspreken en het incident door hen zelf wordt opgelost.
Na het groepsmoment is er een contact moment met alle deelnemers individueel. Mocht het incident dan nog niet zijn opgelost, wordt de non-actief
regel toegepast en is het aan de begeleiders om dit door te voeren. Het is van
belang dat het team ter voorbereiding bespreekt wie wat inzet, aanstuurt en
wat ieders rol tijdens het gesprek. Probeer zoveel mogelijk gebruik te maken
van elkaars expertise en kennis. Na afloop vindt er altijd een evaluatiemoment
plaats.
Bij incidenten die betrekking hebben op;
agressie en veiligheid; seksuele intimidatie; wapens en diefstal wordt aangifte
gedaan bij de politie. Deze aangifte wordt opgenomen in het archief en er
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wordt melding gemaakt bij betrokken instanties.
Wanneer het een incident betreft waarbij ook een deelnemer slachtoffer is,
wordt deze betrokken in het doen van aangifte. Aansluitend zal er een gesprek
met dit slachtoffer plaatsvinden en desgewenst extra hulp worden ingeschakeld.
Bij een incident dat zich afspeelt buiten de groep, maar waar wel deelnemers
bij betrokken zijn, vindt overleg plaats met de betrokken instanties. Op basis
van dit overleg kan worden bepaald of, en welke rol het EventHands-team
hierin kan vervullen.
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BIJLAGE 3 Verslaglegging en dossiervorming
Voor de begeleiding zijn er diverse middelen die ingezet worden ter ondersteuning van de verslaglegging. Alle formulieren met aantekeningen die tijdens gesprekken zijn gebruikt, worden verwerkt in een digitaal verslag, waarna
deze worden opgeslagen of vernietigd. Vervolgens worden deze digitale verslagen opgeslagen in het daarvoor bestemde dossier. Er is een digitale dossiermap per deelnemer, per jaar, op alfabetische volgorde, zo ook een fysiek
papieren dossier, met alle uitgeprinte verslagen. Daarnaast vindt registratie
plaats van alle contactmomenten met individuele deelnemers in een deelnemersvolgsysteem.
Digitaal dossier
Na het kennismakingsgesprek maakt de jongerenbegeleider een digitale dossiermap aan op de server en neemt de verslaglegging hierin op. Dit verslag is
inzichtelijk voor de teamleden op de server.
In de digitale dossiermap worden verder alle documenten gearchiveerd die
rondom een deelnemer worden verzameld. De mappen worden op instroomjaar en op alfabetische volgorde opgeslagen. De coach is verantwoordelijk
voor de dossiervorming en verslaglegging.
Fysiek dossier
Minderjarigen zijn verplicht een toestemmingsformulier voor deelname te
laten invullen door hun ouder/begeleider. Het ingevulde en ondertekende
kennismakings- en/of het toestemmingsformulier wordt overlegd aan de programmamanager, samen met de uitgeprinte digitale verslaglegging.
De programmamanager is verantwoordelijk voor de archivering van het papieren dossier en maakt een fysiekdossier aan. Niet-vernietigde aantekeningen
en verslagen worden op volgorde en op instroomjaar in een ordner gearchiveerd, die op een andere, niet voor jongeren vrij toegankelijke locatie wordt
opgeslagen, waarbij ook alle losse documenten van de desbetreffende deelnemer worden opgenomen en, net als andere officiële stukken, toegevoegd
in het papieren dossier. Dit dient als naslag en extra archivering rondom een
deelnemer.
Deelnemervolgsysteem
Wanneer het instroomgesprek heeft plaatsgevonden en de deelnemer in is
gestroomd, wordt deze deelnemer opgenomen in het deelnemersvolgsysteem (DVS). Een samenvattende verslaglegging van de gevoerde gesprekken
wordt daarin opgenomen, evenals de individuele contactmomenten en algemene observaties.
Van overleggen met betrokken professionals en/of andere contactpersonen
uit het netwerk, wordt een rapportage gemaakt in het DVS. Dit maakt deel uit
van zijn digitale dossier, maar blijft een op zichzelf staand registratiesysteem.
Mocht een deelnemer besluiten niet in te stromen is opname overbodig, vandaar dat er gewacht wordt met het aanmaken van een deelnemersregistratie
tot duidelijk is dat deze ook instroomt.
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Er zijn formulieren ontwikkeld voor deelname en de verschillende individuele
gesprekken:
Het kennismakingsgesprek. Hierin is ruimte voor persoonlijke informatie en specifieke details met betrekking tot observaties en indrukken die begeleider zijn opgevallen. Daarbij is er ruimte voor een
deelnemer om te tekenen voor het vervaardigen van beeldmateriaal,
het publiceren ervan. Overige voorwaarden met betrekking tot deelname en verder specificaties omtrent de deelnemer staan hier ook in
opgenomen.
Het instroomgesprek. Hieruit komt naar voren waar de jongere aan
wil werken en aan de hand van welk begeleidingsmodel hij de vervolggesprekken wil voeren.
Dialoogmodel/competentiemodel. Vervolggesprekken worden aan
de hand van één van de modellen gevoerd, waarlangs leerdoelen
en ontwikkeling besproken wordt.
Doorstroomgesprek. Ter afronding van het Eventhands-traject volgt
een gesprek waarin de deelname wordt geëvalueerd en een deelnemer aan kan geven of en hoe hij door wil stromen.
Uitstroomgesprek. Ter afronding van deelname aam het programma
volgt een gesprek waarin deelname wordt geëvalueerd en een deelnemer aan kan geven hoe hij toewerkt naar hervonden perspectieven, desgewenst nog ondersteuning wenst te ontvangen en het
programma af wil ronden.

Gespreksformulieren

De gespreksplanning dient ervoor om de functioneringsgesprekken structureel te voeren. In navolging op het eerste kennismakingsgesprek wordt:
De gespreksplanning met de deelnemer ingevuld.
De datum van de kennismaking opgenomen en de eerstvolgende
afspraak; het instroomgesprek.
De daarop volgende gesprekken worden per keer ook ingevuld, uitgaande van 2 maanden tussen elk gesprek.
De begeleider maakt direct een reminder in de digitale agenda
aan, een week voor aanvang van de vervolgafspraak, opdat hier
vroegtijdig een follow up aan gegeven kan worden en gesprekken
niet over het hoofd worden gezien.
De begeleider stemt de afspraken binnen het team af.

Gespreksplanning

Wanneer een deelnemer tijdelijk semi- of inactief is, wordt dit doorgevoerd
in de gespreksplanning daar het begeleidingsprogramma on hold wordt gezet. Wanneer een deelnemer weer actief deelneemt, wordt het verdere begeleidingsprogramma opgepakt, en afhangend van het laatste gesprek wordt
bepaald hoeveel functioneringsgesprekken er nog ingepland moeten worden
alvorens een deelnemer door kan stromen.
Omdat er binnen het begeleidingsprogramma persoonsgegevens en informatie worden geregistreerd, is het van belang hier discreet mee om te gaan. Dit
moet te allen tijde afgeschermd worden, daar het privacy gevoelige informatie
is. Gegevens kunnen zonder toestemming van deelnemer, coach en overleg
met programmamanager niet worden gedeeld.
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Persoonsgegevens

Een minderjarige deelnemer
Omdat er voor deelname en het vastleggen van informatie van een minderjarige deelnemer toestemming nodig is van een ouder en/of voogd, dient een
minderjarige na het kennismakingsgesprek een getekend toestemmingsformulier te overleggen in een eerstvolgend contactmoment en/of begeleidingsgesprek.
Privacy
Rondmailen van verslagen, deze open en bloot in een ruimte laten liggen waar
anderen bij kunnen, openlijk situaties bespreken waar derden, deelnemers of
stagiaires bij zitten, persoonlijke informatie delen met derden of digitale bestanden en programma’s open laten staan zijn allemaal situaties die voorkomen moeten worden. Daarvoor zijn verschillende protocollen en systemen:
Informatie wordt niet gedeeld met derden zonder toestemming van
coach, programmamanager en deelnemer.
Alleen medewerkers die betrokken zijn bij het begeleidingsprogramma en bijdragen aan de verslaglegging en dossiervorming,
hebben toegang tot de server en kunnen dossiers inzien.
Er wordt inhoudelijk niet over deelnemers gesproken wanneer er derden aanwezig zijn.
Men sluit altijd programma’s wanneer er niet mee wordt gewerkt.
Rapporten worden nooit zonder toestemming meegenomen en dienen na overleg met de programmamanager weer opgenomen te
worden in het dossier van de deelnemer.
Voor inhoudelijk overleg en casuïstiek besprekingen is het toegestaan om dossier voor naslag en controle in te zien. Daarvoor hoeft
niet altijd de coach of programmamanager bij het gesprek aanwezig
te zijn.
Beveiliging / afgeschermde server
Onderstaande beveiligingssystemen zijn nodig om gedeelde en opgeslagen
informatie af te schermen en te voorkomen dat derden over deze informatie
kunnen beschikken.
Informatie wordt niet gedeeld zonder toestemming van jongeren
coach, programmamanager en deelnemer.
Er wordt inhoudelijk niet over deelnemers gesproken wanneer er derden en/of niet bij de begeleiding betrokken medewerkers aanwezig
zijn.
Men sluit altijd programma’s wanneer er niet mee gewerkt wordt.
Rapporten worden nooit zonder toestemming meegenomen en dienen na overleg met de programmamanager weer opgenomen te
worden in het dossier van de deelnemer.
Digitale gegevens worden alleen in afgeschermde omgevingen gedeeld en gelezen.
Computers, online opslagruimte, de server, communicatiesystemen
en privacygevoelige bestanden moeten allemaal verschillende wachtwoorden hebben.
Hetzelfde geldt voor inloggegevens voor mail en sociale media.
Wachtwoorden en andere inloggegevens worden alleen mondeling
en in persoon verstrekt, en dus nooit digitaal gedeeld.
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Wachtwoorden dienen altijd opnieuw te worden ingevoerd en computers worden zo ingesteld dat zij na 5 minuten inactiviteit automatisch stand by worden gezet en medewerkers weer opnieuw moeten
inloggen.
Beroepsgeheim / zwijgplicht
Naast deze maatregelen geldt het beroepsgeheim, waarbij begeleiders geen
informatie mogen delen met derden buiten de organisatie. Hierdoor kan een
deelnemer zich vrijer voelen om alles met de coach en begeleider te delen.
Dit is reden temeer waarom de deelnemer toestemming moet geven voor het
uitwisselen van informatie met het netwerk contactpersoon, hulpverlener(s) en
omgekeerd.
Een maandelijks inhoudelijk team overleg wenselijk. Zo kunnen de begeleiders de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers gezamenlijk volgen en
begeleiden. In het overleg worden alle actieve deelnemers besproken en en
hun status en deelname geanalyseerd. Vragen en mogelijke onduidelijkheden
wordt met het team besproken en de begeleidingsondersteuning afgestemd.
Collega’s schakelen elkaars hulp in voor extra aandacht en/of ondersteuning.
Iedereen blijft zo op de hoogte van de ontwikkelingen rondom een deelnemer.
Dit draagt ertoe bij dat iedereen de (individuele) deelnemers op dezelfde wijze
benadert, men weet met welke vraag hij bij wie terecht kan en weet wat er
qua begeleiding allemaal ingezet is/wordt. Van dit inhoudelijke overleg wordt
standaard een verslaglegging gemaakt die wordt opgeslagen op de server en
uitgeprint opgenomen in het deelnemersarchief.
Naast dit maandelijks inhoudelijke overleg, vindt er intervisie met collega’s
onderling plaats en supervisie met de programmamanager en/of gedragswetenschapper. Daarnaast vinden er halfjaarlijkse functioneringsgesprekken
plaats en is er na elk groepsmoment een evaluatie / feedback moment met
de betrokken teamleden. Tijdens zo’n evaluatie is er ruimte voor een ‘tip-top’
moment waarin collega’s elkaar een compliment en een punt van aandacht
meegeven. Ook worden de aanwezige deelnemers besproken, en wordt de
overdracht in het deelnemersvolgsysteem afgestemd.
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Inhoudelijk
teamoverleg

BIJLAGE 4 Groepsprocessen
Groepsprocessen komen tot stand door overleg en afstemming, samenwerking en festivalwerk, activiteiten en workshops, met andere woorden binnen
groepsmomenten. Door deze processen te sturen ten gunste van de groepscohesie en collectieve doelen, leert men op te komen voor elkaars belangen
en ontstaat maatschappelijke bewustwording.
Daarnaast zijn de groepsontwikkelingsfasen, de toegepaste leiderschapsstijlen en groepsmomenten zeer bepalend voor wat je wanneer en op welke manier met de groep wilt bereiken. Ook de groep vraagt dus specifieke aandacht
en begeleiding.
Aantallen
Om alle deelnemers binnen het project gerichte aandacht en ondersteuning
te bieden, is een groep van maximaal twintig jongeren binnen het Eventhands-traject de norm.
Op basis van deze aantallen kunnen er wekelijks drie individuele functioneringsgesprekken plaatsvinden, kunnen deelnemers minimaal twee keer worden ingezet op de evenementen, blijft het voor de deelnemers en de begeleiders overzichtelijk en weet men zich nog tot elkaar te verhouden.
Met deze aantallen komt het vrijwel nooit voor dat alle deelnemers tegelijk
aanwezig en/of betrokken zullen zijn bij de voorbereiding, bespreking en uitvoering van festivalwerk en activiteiten. De ene deelnemer zal wekelijks aanwezig zijn en op zoveel mogelijk evenementen ingezet willen worden, de ander
kiest bewust zijn momenten of maakt incidenteel gebruik van het programma.
Groepskennismaking
Alvorens er met de groep gewerkt kan worden, moeten de individuele deelnemers elkaar leren kennen. Dit houdt in dat er ruimte gemaakt moet worden
voor kennismaking. Dit kan in de vorm van een kringgesprek, maar nog leuker
is het om aansprekende activiteiten in te zetten.
Zo wordt er vaak ingezet op waarheid / waarheid / leugen, een spel waarbij
iedereen 2 waarheden over zichzelf moet vertellen en één leugen. Een andere
mogelijkheid: het luciferspel. Men neemt één lucifer, steekt deze aan en moet
zoveel mogelijk over zichzelf vertellen zonder zijn vinger te branden. Is er meer
tijd en ruimte, kan het spel, krantjetik worden gespeeld. Men gaat in de kring
staan, één van de deelnemers staat met een opgerolde krant in het midden
en moet degene aantikken waar de naam van wordt genoemd. Degene die
wordt genoemd, moet zo snel mogelijk een andere naam van iemand uit de
kring noemen. Wordt iemand getikt, moet diegene in de kring. Zo ga je door
tot iedereen een keer de tikker is geweest. Welke kennismakingsactiviteit ook
wordt ingezet, belangrijkste gegeven is een gezamenlijk moment.
de aantallen bereikte, deelnemende en actieve deelnemers, zal de
Groepsont- Ongeacht
kerngroep altijd bestaan uit ongeveer tien deelnemers, die al naargelang men
wikkelings- langer deelneemt en een groep vormt, allerlei ontwikkelingen doormaakt waar
begeleiders op in kunnen spelen.
fasen
Om de groep te begeleiden is het van belang dat de begeleiders op de
hoogte zijn van de verschillende fases die een groep doormaakt namelijk: de

130

voorfase, beginfase, de midden-fase, fase van autonome groep en de afsluitingsfase (Remmerswaal 1993) . Dit helpt je om te bepalen wanneer je welke rol en
begeleidingsstijl aan moet nemen in het begeleiden van de groep.
Voorfase
Dit is de fase voordat de groep gevormd is. Werving en kennismaking vallen
hieronder, net als de allereerste kennismaking met alle deelnemers. Je zult hier
merken dat de deelnemers wat afwachtend zullen / kunnen zijn en zich nog
niet echt durven te uiten. Je zorgt in deze fase als begeleider dat je contact
hebt met alle deelnemers. Het de ‘kat uit de boom kijken’ zal hier wat meer
aan de orde zijn. Houd er rekening mee dat inclusie (Schutz 1994) hier volop speelt.
Inclusie betekent simpel gezegd ‘het erbij willen horen’. In deze fase beoordelen de deelnemers inclusie voornamelijk vanuit hun eigen waarneming en
belangen; wat vindt hij van de groep, wil hij bij deze groep gaan horen en wie
horen er nog meer bij de groep?
Beginfase
Deze fase begint eigenlijk al vanaf het tweede groepsmoment. Het thema inclusie krijgt hier al veel meer vorm. Eerste indrukken kunnen worden bijgesteld
of aangescherpt, verwachtingen en doelstellingen worden uitgewisseld en de
groep beslist over de gezamenlijke activiteiten welke voortkomt uit persoonlijke motivatie om mee te doen aan het project. De fase duurt zeker een aantal
groepsmomenten. Er is niet vast te leggen om hoeveel momenten dit exact
gaat.
Midden-fase
Naarmate de groep vaker samenkomt, festivals bezoekt of er meerdere activiteiten zijn ondernomen, ontstaat de midden-fase met betrekking tot de
groepsvorming. Dit is de fase die wordt omschreven als de macht en affectie
fase. In deze fase wordt eigenlijk bepaald wie wat voor een invloed heeft op
de groep en op deelnemers individueel. Men neemt bepaalde groepsrollen
aan en positioneert zichzelf op die manier (zie figuur 18, p.135 Roos van Leary).
Zodra deelnemers uitstromen en/of nieuwe deelnemers instromen, verschuiven rollen, ontstaat er ruimte en worden deze opnieuw ingevuld. Feitelijk wordt
er teruggeschakeld naar de situatie van voor- en/of beginfase. De vacante positie(s), het karakter van en de aantallen deelnemers, bepaalt de intensiviteit
en duur van deze schakeling.
Fase van de autonome groep
Deze fase zal pas worden bereikt nadat de groep een geruime tijd bij elkaar is
en meerdere activiteiten samen heeft georganiseerd en/of uitgevoerd. Er zijn
subgroepen en kliekjes gevormd en er is een open klimaat waarin de persoonlijke gevoelens en behoeftes worden uitgesproken. Er worden compromissen
gesloten in het belang van de groep.
Het is van belang dat je beseft dat deze fase lang niet altijd door elke groep
bereikt wordt en dat dit ook niet per definitie goed of slecht is. Wel is het
noodzakelijk dat je begrijpt wat deze fase inhoudt, zodat je weet hoe je het
beste kunt handelen wanneer deze fase wel wordt bereikt.
Voor de deelnemer is dit een fase waarin commitment (betrokkenheid) een
basisthema is. Met commitment wordt bedoelt dat de deelnemer zich niet alleen verbonden voelt met het project, maar ook meer verantwoordelijkheid wil
nemen en een belangrijkere rol wilt krijgen binnen het project. Binnen de autonome fase kan dan ook al gekeken worden naar leidinggevende - en represen131

tatieve kwaliteiten van individuele deelnemers, hun houding en betrokkenheid
en hun verantwoordelijkheidsgevoel (al dan niet in ontwikkeling zijnde). Met
name fase 3 van het EventHands-seizoen is erop gericht de groep in grote
mate autonoom te laten functioneren.
De fase van de autonome groep is de voorloper op de deelnemersraad, welke
uiteindelijk volledig autonoom en zelfstandig zal opereren. Het is dan geen
fase meer, maar een op zichzelf staand advies- en ondersteuningsorgaan met
eigen bevoegdheden.
paragraaf begeleidingsstijlen zijn de verschillende leiderschapsstijlen kort
Begeleidings- Inbehandeld.
In deze paragraaf zullen we per ontwikkelingsfase beschrijven welke stijl het beste in te zetten is, ter bevordering van de begeleidingsrelatie die
stijl per
als begeleider met de deelnemers en de groep aangaat. Het biedt je handgroepsfase jevaten
om jezelf te positioneren, om grip te krijgen op de groepsdynamische
processen en deze te sturen. Uiteraard geef je zelf invulling aan deze stijlen
en rollen.

Voorfase
Houd er als begeleider rekening mee dat de deelnemers het inclusieproces in
deze fase allemaal afzonderlijk van elkaar waarnemen en bepalen. Als begeleider ligt hier voor jou de taak om iedereen aan het woord te laten en aan elkaar
voor te stellen, te luisteren naar alle verschillende redenen voor deelname
en te zorgen dat dit allemaal samengevoegd wordt. Hiermee bedoelen we
de werkvorm, de groepsdoelen, de werkwijze, contactmomenten, manier van
communiceren en terugkoppelen, wat eenieder verwacht van de deelname en
wat men van elkaar kan verwachten, met name wanneer er nieuwe deelnemers
instromen.
Voor de vorming van de groep in deze fase hanteer je een meer directieve stijl
om de groep aan elkaar voor te stellen en te laten wennen. Dit betekent niet
dat je de groep moet domineren, maar meer de leidinggevende bent die de
structuur bepaalt en uitzet. Dit houdt in dat je anticipeert en voorstructureert,
dus terwijl de groep kennismaakt met de nieuwe deelnemer, heb jij de flap
over met gemaakte afspraken en doelen al klaarstaan.
Beginfase
Als begeleider heb je de taak dat iedereen gehoord wordt en niet alleen ‘de
brutaalste(n)’ aan het woord zijn. Stel je begripvol, maar relatief sturend op.
Naast dat je hier nog steeds een wat meer directieve stijl aanhoudt, zal je ook
een overtuigende stijl moeten aannemen. Door het laten uitspreken van verschillende verwachtingen en ideeën zullen de deelnemers zich gehoord en zo
meer betrokken voelen.
Naarmate individuele deelnemers meer als groep opereren, stel je je afwachtender op en laat je de groep onderling overleggen, afstemmen en beslissingen maken. Dit betekent dat je minder directief handelt, maar meer met
de groep werkt als ‘één van hen’. Je behartigt intern de belangen van de
groep, draagt bij aan en denkt mee in besluitvorming, faciliteert, ondersteunt
en stuurt daar waar nodig.
Middenfase
In deze fase treed je als coach op. Je gaat steeds meer naast de groep staan,
met één been in de groep en neemt een participerende stijl aan. Dit houdt
in dat er al meer verantwoordelijkheden liggen bij de deelnemers zelf. Jouw
132

taak is het ondersteunen van deelnemers bij de taken die zij op zich hebben
genomen. Dit doe je door afspraken te maken met individuele deelnemers
voor het uitvoeren van die taken, waarbij je hen ondersteunt. De deelnemers
werken in principe vanuit hun eigen ideeën. Als begeleider vul jij daarin aan
en geeft advies.
Voor de groepsspirit en het onderlinge vertrouwen is het maken van complimenten en het uitspreken van waardering belangrijk. Daardoor raakt men nog
meer betrokken en durft men meer verantwoordelijkheden aan. Bied hier dan
ook in ruime mate de mogelijkheid toe, maar stem dit altijd af met het team,
zodat er duidelijk is wie wat wanneer benoemt, en zorg voor een goede rapportage.
Je springt als begeleider in bij problemen onderling, zorgt dat de deelnemers
elkaar de ruimte geven en contact onderhouden met elkaar, en je stuurt aan
op het nakomen van afspraken. Dit betekent dat je de planning van de deelnemers en projectteams bijhoudt en hen moet aanspreken als zij hun taken
niet hebben uitgevoerd of zich niet aan de afspraken houden (disciplineren).
Fase van de autonome groep
De deelnemer verlangt in deze fase erkenning vanuit de groep en de groepsleiding voor zijn betrokkenheid bij het project. Je neemt in deze fase een delegerend/participerende stijl aan. Je laat de groep zichzelf leiden en geeft alleen
aanwijzingen waar nodig. Je hebt waardering voor ieders bijdrage en inzet,
maar stelt je zo neutraal mogelijk op. Je wijst de groep op de juiste informatiebronnen en procedures. Deze autonome fase speelt voornamelijk bij het organiseren van de eindactiviteit. Het is zaak dat deelnemers in goed overleg en
onderlinge samenwerking zelf komen tot het eindresultaat. Uiteraard blijf je dit
proces monitoren en begeleiden, zij het van een grotere afstand en kaderend.
Dit is je taak als begeleider, kaders scheppen en de deelnemers deze kaders
zelf laten invullen en hen het idee geven het allemaal zelf te doen. Dit draagt
bij aan hun persoonlijke succes- of leermoment, waarbij het de verantwoordelijkheid van de begeleider is dit moment tot stand te laten komen. Soms moet
je lopende zaken daarom ook loslaten en laten mislukken, opdat de groep
en/of haar leden zelf tot inzicht komt dat zaken anders aangepakt moeten
worden. Hoed je hier wel voor het ontstaan van een teleurstelling, want al
loopt het spaak, uiteindelijk moet de oplossing wel gevonden en aangedragen
worden, opdat het succesmoment alsnog tot stand komt. Daar moet je als
begeleider altijd in faciliteren en op aansturen; zelf ontdekken, zelf doen, zelf
richting bepalen.
Als aangegeven vervult elke individuele deelnemer een eigen rol binnen de
groep. Dit is positiebepalend, maar wie welke rol zal vervullen, hangt af van
de individuele karakters van de deelnemers en de taak / opdracht die voorligt.
Rollen zijn niet statisch en kunnen per situatie en/of activiteit anders verdeeld
worden. Met name voor deelnemers binnen het Eventhands-traject, tijdens
groepsoverleggen in de eerste en tweede fase van het EventHands-seizoen,
kan er geëxperimenteerd worden met rollen door wisselende inzet van voorzitter, notulist, secretaris. Ook bij de organisatie van de activiteiten stuurt de
jongerenwerker en/of cultureel werker erop aan dat deelnemers specifieke rollen oppakken die een deelnemer uitdaagt en zijn ontwikkeling stimuleert. Dit
betekent ook dat men nieuwe rollen oppakt, opdat men blijft leren.
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Rollen binnen de groep

Roos van Leary
Los van het al dan niet aansturen en bewust inzetten van deelnemers op rollen, zal ieder individu een eigen rol aannemen binnen een groep. Om het
meeste rendement uit deze natuurlijke intermenselijke relaties te halen, is het
goed inzichtelijk te hebben welke rollen er binnen de groep vervuld worden.
Daarvoor heeft Leary in 1957 een model ontwikkeld. Dit model geeft inzicht
in de verschillende rollen en de reden waarom men deze rollen aanneemt ten
opzichte van de ander.
Hier kun je als begeleider een hoop informatie uithalen voor de inrichting en
inzet van je begeleiding voor de individuen in de groep en de groep zelf. Let
hierbij op het tegen- en samengedrag, en het boven- en onderpositioneren.
Het in balans brengen en houden is namelijk bepalend voor de cohesie, wat
weer van belang is voor het samenwerken binnen en het organiseren van projecten.
Figuur 18 Roos van Leary

Aan de hand van dit model kan het volgende worden gesteld:
Menselijk gedrag verloopt via twee assen: de horizontale as (samen
-gedrag versus tegen-gedrag) en de verticale as (boven-gedrag
versus onder-gedrag).
Mensen reageren voorspelbaar op elkaar: namelijk symmetrisch (samen-gedrag roept samen gedrag op en tegen-gedrag roept tegen
-gedrag op) en complementair (boven-gedrag roept onder-gedrag
op en vice versa).
Mensen zijn qua gedrag te beïnvloeden door gedrag van de ander te
analyseren, te plaatsen en door bewust op een flexibele manier eigen
gedrag aan te passen.
De Roos van Leary is geen model om iemands karakter vast te stellen;
het gaat bij dit model om gedragingen en gedragspatronen.
Ieder mens heeft elk van de gedragingen in zich; aan deze gedragingen moet geen waardeoordeel worden gekoppeld (als goed of fout
gedrag).
Tegen- versus samen gedrag
Als binnen de groep het tegen-gedrag domineert, is het van belang te onderzoeken welke factoren hierop van invloed zijn. Tegen-gedrag is niet constructief en het draagt niet bij aan de cohesie / bonding. Ook kan het persoonlijk
succes en leermomenten ondermijnen. Het is belangrijk dit om te buigen.
Veelal kan dit door persoonlijk contact en het bespreekbaar maken van dit
soort gedrag. Men moet mogelijk schikken in het belang van de groep, en
kan wellicht overtuigd worden door het inzicht dat het groepsbelang ook een
eigen belang in zich draagt.
Door adequaat te handelen bij het constateren van tegengedrag en deelnemers in hun waarde te laten door gedrag te spiegelen, in plaats van te be(ver)
oordelen, en hen de ruimte te laten om een rol wel op een eigen, meer constructieve manier in te vullen, draai je tegen-gedrag om in samen-gedrag.
Bied deelnemers de mogelijkheid om binnen een ander groepsproces een
andere rol op te pakken en stuur daar desgewenst ook op aan, opdat eenieder
zichzelf ontwikkelt en experimenteert met de verschillende rollen. Hierdoor
kan men tot inzicht komen over wat wel of niet wenselijk, belangrijk, effectief
is en/of werkt voor de ander, de groep en zichzelf. Blijft dit conflicteren, maak
het dan bespreekbaar in het team en bepaal gezamenlijk wie hier wat voor
vervolg aan geeft.
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Insidersperspectief
Vanuit insidersperspectief is er nog beter aan te sluiten op de behoeften van
deelnemers, zijn lopende zaken, processen en manieren van handelen binnen
het project beter overdraagbaar en kan het project nog beter ge(re)presenteerd worden (aan leeftijdgenoten). Door deelnemers elkaar te laten aanspreken, complimenten te laten geven en tijdens groepsmomenten als rolmodel
op te treden, wordt het aanbod meer van de deelnemers zelf, voelen ze zich
nog verantwoordelijker voor de uiteindelijke outcome en zijn andere deelnemers ook eerder geneigd zich naar de algemeen opgevatte norm te schikken.
Groepscohesie
Eerder hadden we het al over de peer tot peer benadering, die stimulerend
werkt voor de ontwikkeling van positief en gewenst gedrag. Hiervoor zijn
groepsmomenten belangrijk. Dit zijn de momenten waarop deelnemers gelijktijdig en gezamenlijk iets ondernemen. Het zijn momenten waarop begeleiders specifieke programmaonderdelen kunnen inzetten. Men ontdekt wat
men aan elkaar heeft en/of individuele deelnemers leren elkaar beter kennen.
Het werkt goed om binnen deze groepsdynamische processen te kijken hoe
een deelnemer zich verhoudt tot de groep en/of andere individuele deelnemers. Er kan tevens ad hoc worden opgetreden, en bijvoorbeeld door de
coach een individueel moment worden gecreëerd, zonder dat dit direct als begeleidingsmoment ervaren wordt. Dit soort begeleidingsmomenten vormen
de basis van de begeleidingsrelatie en zijn van wezenlijk belang, vandaar ook
dat deze groepsmomenten een belangrijke pijler in het begeleidingsprogramma vormen.
Het is van belang gezamenlijke momenten te laten ontstaan, waarnaar alle
betrokken op een later moment kunnen refereren, ongeacht of het positief of
negatief is. Men deelt daarmee iets en er ontstaat een wij gevoel, een eigen
gedeelde geschiedenis. Dit vormt de basis voor cohesie en het samen-gedrag
uit de roos van Leary, waardoor eenieder optimaal rendement haalt uit de
groep en de gezamenlijke realisatie van– voor iedere deelnemer afzonderlijk –
unieke gebeurtenissen. Dit is dan ook bedoeld ter versterking van de cohesie,
wat de smeerolie voor de aanpak vormt en op verschillende manieren wordt
versterkt.
Samenwerken
Al is iemand nog zo goed / snel / slim / handig; samenwerken is belangrijk,
omdat de som der delen sterker is dan de delen afzonderlijk.
Ter bewustwording kunnen situaties geënsceneerd worden, waardoor individuele deelnemers ontdekken wat de belangen zijn van de verschillende rollen
in de groep, wat dit voor henzelf en de groep betekent, en hoe hierop in een
volgende situatie te anticiperen.
Hierbij is het voor de begeleiders van belang dat ze helder hebben hoe ze
een dergelijk situatie inzetten, wat ze daarin van de deelnemers verwachten,
maar bovenal van elkaar, dat ze weten wie waar op let en wat wanneer inzet,
en desgewenst betrek je de deelnemers erin.
Als begeleiders gebruik je samenwerkingsmomenten om deelnemers te laten
experimenteren met de verschillende groepsrollen. Wees hierin duidelijk, oprecht en open. Hierdoor ontdekt een deelnemer nieuwe kwaliteiten in zichzelf
en/of de ander en kan tot de conclusie komen dat een bepaalde rol juist wel /
niet bij hem past. Pas op dat het geen act wordt.
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Overleg & afstemming
Voor de groep en voor realisatie van bovengenoemde, is overleg en afstemming van wezenlijk belang. Er zijn in de week altijd vaste overlegmomenten,
afhangend van het traject waar men inzit, opdat men hier in de eigen agenda’s/planning ook rekening mee kan houden. Dit houdt het werkbaar en overzichtelijk.
Om dit in goede banen te leiden en deelnemers te ontwikkelen in vormen van
overleg, worden specifiek formats ingezet die toepasbaar zijn in elke overlegsituatie en dus van belang voor de verdere toekomst van elke deelnemer.
Verder is de gestandaardiseerde vorm van overleg ook de basis voor verdere
overleggen die deelnemers al dan niet afzonderlijk en op eigen initiatief beleggen, naarmate men langer betrokken is en meer initieert. Men leert hiermee onderling afspreken, al dan niet op locatie, en afhankelijk van wat men wil
bespreken, overleggen en afstemmen.
Notulist / voorzitter / penningmeester / actielijst
Een van de vaste onderdelen is de rolverdeling tijdens overlegmomenten.
Deze rouleren en worden begeleid door de cultureel werker. Van tevoren
wordt er een voorzitter en notulist gekozen, die voor aanvang van het overleg
met de cultureel werker de agenda doorspreken en de verdere rolverdeling
bepalen en afspreken hoe er samengewerkt wordt.
Door deelnemers met deze rollen te laten experimenteren, ontdekken ze dat
een voorzitter geen baas is, maar een belangenbehartiger. Hetzelfde met een
rol als notulist, 1) leert men gericht te luisteren en te schrijven, en 2) leert men
dat datgene wat wel/niet wordt opgeschreven bepalend kan zijn voor de verdere besluitvorming later in het proces.
Probeer verwachtingen en invulling van de rollen tijdens de voorbesprekingen
helder te krijgen en de deelnemers hierin mee te krijgen. Spreek ook af hoe je
hen kunt ondersteunen in zijn rol. Heeft iemand moeite met taal, ga naast hem
zitten, lees mee en zorg voor terugkoppelmomenten, in samenspraak met de
voorzitter. Is iemand dominant, spreek van tevoren af dat je interrumpeert en
hij daarnaar luistert, zonder dat hij overruled wordt.
Vervolgens kunnen ze het onder supervisie gaan inzetten, waarbij begeleiders
erop toezien dat de voorzitter gehoord wordt, en dat de notulist een voldoende tijd en een terugkoppeling kan krijgen / geven wanneer dat nodig blijkt.
Houd er rekening mee dat je beide rollen niet overneemt en de deelnemers
het zelf laat invullen.
Leg een map aan waarin alle stukken en notulen worden bewaard en laat de
notulist deze er ook zelf bij pakken. Wanneer er iets georganiseerd wordt, is
het ook handig om naast de notulen, ook een actielijst samen te stellen waarop vermeld wordt wie wat doet die periode. Ook deze wordt in dezelfde map
bewaard en erbij gepakt wanneer een bepaalde activiteit wordt besproken.
Begeleiders zetten met het activiteitenaanbod in op het stimuleren van groepscohesie en op het inspireren en enthousiasmeren van deelnemers over alles
wat ze zelf kunnen organiseren. Deze activiteiten worden door de jongerenwerker geïnitieerd en komen tot stand na inventarisatie van ideeën en wensen
binnen de groep. Op basis van deze eerste inventarisatie worden deze activiteiten uitgewerkt. Daar veel ideeën vaak een basis zijn (bijvoorbeeld we willen
skeeleren in het park, of juist gaan zwemmen) is het aan de jongerenwerker om
een idee verder uit te werken.
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Begeleiden
tijdens
activiteiten

Bij skeeleren kan ook een picknick worden aangeboden, of er zou een competitie met prijsje en wisselbeker kunnen worden ingezet.
De uitgewerkte ideeën worden vervolgens plenair teruggekoppeld tijdens een
groepsoverleg en wordt samen met de deelnemers de realistische haalbaarheid beoordeeld. Hierdoor denken jongeren al na over keuzes die gemaakt
moeten worden, dwingt ze dit tot overleg en besluitvorming en raken ze zo
betrokken bij het proces van organiseren, waar ze zelf richting aan geven. De
aanwezige deelnemers reageren en vervolgens kan deelnemers gevraagd worden mee te helpen in de voorbereiding en uitvoering. Dit is geen verplichting.
De cultureel werker spreekt met deelnemers die mee-organiseren af en geeft
hen kleine taken zoals het uitzoeken van reistijden, prijsopgaven of openingstijden. Tijdens de activiteit zelf kan iemand de kas beheren en bonnen verzamelen voor de administratie, zorgdragen voor het eten of de hele logistiek.
In de tweede fase van het seizoen gaan deelnemers aan de slag met het opzetten en organiseren van eigen activiteiten, naast het volgen van de workshops
en het voorbereiden van het eindevenement. De cultureel werker faciliteert en
ondersteunt dit proces. Als er een initiatief is uitgedacht, dient er een plan van
aanpak te worden opgesteld waarin beschreven wordt: wie, wat, waar, wanneer, hoelang en hoe duur. Dit wordt voorgelegd aan de programmamanager,
die er feedback dan wel een fiat op geeft en een budget beschikbaar stelt.
Vervolgens draagt de cultureel werker zorg voor de verdere realisatie van dit
plan, maakt begeleidingsafspraken met deelnemers en rapporteert over de
verdere ontwikkeling.
Rolverdeling
Vanuit het team gaan er altijd twee teamleden mee op activiteit, waarbij de
jongerenwerker dan wel de coach eindverantwoordelijke zijn. De cultureel
werker stuurt de jongeren aan en coördineert de uitvoering van de activiteit.
Daarbij is hij degene in de groep die beslissingen neemt en daarmee specifieke processen aanjaagt.
Mocht de eindverantwoordelijke hier vragen over hebben of het zelfs anders
willen, kan deze de cultureel werker apart nemen om dit te overleggen. Overrule de cultureel werker in deze nooit, want anders verliest hij zijn geloofwaardigheid en overwicht op de groep. Kan op dat moment niet worden overlegd
of gecorrigeerd en ontstaat er verder geen gevaarlijke of zeer onwenselijke
situatie, laat het lopen en kom er in een volgend moment op terug. Op die
wijze worden collega’s niet afgevallen, behoudt ieder zijn positie en krijgt men
ruimte zijn eigen rol invulling te geven, en/of bij te sturen.
Succesmoment creëren
Alvorens je aan de slag gaat, realiseer je dat jouw werk als begeleider ligt in
het oppakken van ondersteunende taken in de achtergrond, maar dat je de
deelnemer het idee geeft dat zij het doen. Gaandeweg ontstaat daardoor zelfvertrouwen bij deelnemers, zijn ze in staat steeds meer te doen en ontdekken
ze hun eigen kracht. Vervolgens krijgt men een kick van wat men bereikt heeft
en wil men die beleving nog een keer. Herhaling van het gewenste gedrag
wordt zo gestimuleerd.
Dit vertaalt zich naar operante conditionering = succes ervaringen + complimenteren van gedrag, stimuleert herhaling van dit gedrag. Mensen geven zelf
betekenis aan hun omgeving en sociale processen spelen een grote rol (leren
van onderlinge interactie met peers) op welke wijze zij zich verhouden tot deze
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omgeving en binnen deze omgeving kunnen leren. (Skinner en Webb 2013) Dit hangt
af van de moeilijkheidsgraad tussen wat een deelnemer zelf aankan en het
niveau dat hij aankan met behulp van begeleider en coach. Blijf te allen tijde
uitgaan van het principe: voordoen, samen doen, na laten doen. Bij succes
kan de deelnemer vervolgens zelf als deskundige optreden en is in staat de
handeling zelfstandig op te pakken en over te dragen5.
Begeleiden van de workshops
De workshop wordt aangeboden op de vaste groepsoverlegavond, daar dit
een avond is waarop deelnemers ruimte laten in hun agenda voor het programma. De cultureel werker organiseert en coördineert de workshops. Ter
ondersteuning van de workshopleider stelt de cultureel werker deelnemers
op de hoogte over de workshop middels de Facebook pagina van de groep,
onderhoudt hierover wekelijks telefonisch contact met de deelnemers, is tijdens de uitvoering aanwezig en doet mee. De jongerenwerker observeert en
rapporteert over de deelnemers en zorgt voor de interne overdracht.
De cultureel werker is verantwoordelijk voor:
De communicatie omtrent de uitvoering van de workshop met alle
betrokken
Het verzorgen van de faciliteiten en materialen voor de workshops
Het aanspreken van deelnemers en/of ze actief betrekken bij de
workshop
De bewaking van de tijd gedurende de avond
Dit betekent dat hij:
De deelnemersmappen en de benodigde materialen beheert
De deelnemersgroep instrueert
De workshop opent
De workshopleider voorstelt
Zorgt voor pauzes op gezette momenten
Deelnemers naar hun mening vraagt
Voor verduidelijking zorgt als een deelnemer de materie niet vat
Erop toeziet dat elke deelnemer aan bod komt tijdens de workshop
De dynamiek en energie erin weet te houden wanneer de spanningsboog dreigt te verslappen
Bevindingen intern terugkoppelt aan het team
Zorgt dat de overige materialen weer terug op hun plek komen
De locatie netjes wordt opgeleverd
De jongerenwerker is verantwoordelijk voor:
Observaties, registratie en overdracht
Terugkoppeling naar de partnerorganisatie
Het aftekenen van de workshoppaspoorten
Dit betekent dat hij:
Individuele contactmomenten en groepsdynamische processen en
ieders aandeel hierin observeert, registreert en overdraagt
Erop toeziet dat deze paspoorten na afloop ook weer in de mappen
van de deelnemers terugkomen

5 Sociaal constructivisme, zone van de naaste ontwikkeling.
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Begeleiden van het eindevenement
Om het eindevenement door de doelgroep te laten organiseren werkt de jongerenwerker nauw samen met de projectgroepsleden om de doelstellingen
na te streven. Figuur 18 op pagina 137 geeft weer waar de begeleider bij stil
moet staan als deze de doelgroep begeleidt tijdens de organisatie van het eindevenement. Zo worden voor de begeleider de persoonlijke en professionele
normen duidelijk. Er kan ook uit worden afgelezen waar men op zou moeten
aansturen om de gewenste resultaten voor alle drie de partijen te kunnen behalen (als professional, begeleider en medewerker van EventHands).
Figuur 19 Schematische weergave begeleidingsaandachtsgebieden eindevenement

Door middel van het eindevenement kan maatschappelijke bewustwording
echt tot uiting komen in o.a. de doelstellingen. Ga hierover dan ook uitgebreid
in gesprek en stuur aan op bewustwording middels de workshop projectontwikkeling, die integraal deel uitmaakt van het organisatieproces van het eindevenement. Tijdens deze workshop is het zaak doelstellingen te formuleren,
welke gekoppeld kunnen worden aan maatschappelijke ondersteuning en/of
talentontwikkeling van derden.
Begeleiden van de training
De training wordt aangeboden op de vaste Plus-avond, daar dit een avond
is waarop deelnemers ruimte laten in hun agenda’s voor het project. De jongerenwerker faciliteert en begeleidt het groepsmoment, de cultureel werker
organiseert en coördineert de trainingen. De cultureel werker stelt de trainees
op de hoogte over de training middels de Facebook pagina van de groep,
Whatsapp en andere communicatiekanalen, en is tijdens de uitvoering aanwezig. De cultureel werker zorgt verder voor terugkoppelmomenten met de
Plussers en stemt de certificering met hen af, in samenspraak met de jongerenwerker.
De cultureel werker is verantwoordelijk is voor:
De communicatie omtrent de training met alle betrokken
Het verzorgen van de faciliteiten en materialen voor de trainingen
Het aanspreken van deelnemers en/of ze actief betrekt bij de training,
Observaties, registratie en overdracht
De bewaking van de tijd gedurende de avond
Dit betekent dat hij:
De benodigde materialen beheert
De deelnemersgroep, trainer en gastdocenten instrueert
Zorg draagt voor de nodige faciliteiten
Assisteert bij het verzorgen van rollenspellen
Deelnemers naar hun mening vraagt
Voor verduidelijking zorgt als een deelnemer de materie niet vat
Erop toeziet dat elke deelnemer aan bod komt tijdens de training
De dynamiek en energie erin weet te houden wanneer de spanningsboog dreigt te verslappen
Individuele contactmomenten en ieders aandeel tijdens de training
observeert, registreert en overdraagt
Bevindingen terugkoppelt aan het team
Zorgt voor de certificering en alle benodigdheden
Zorgt dat de overige materialen weer terug op hun plek komen en de
locatie netjes wordt opgeleverd
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Begeleiden van de raad
De begeleiding van de deelnemersraad wordt uitgevoerd door één van de
teamleden die een vast overlegmoment heeft, waarvoor de raad zelf een agenda bepaalt en leden voorstellen indienen. Hierbij wordt veel zelfstandigheid
en het nemen van verantwoordelijkheid van de deelnemersraad verwacht. Verdere begeleidingsondersteuning komt tot stand op initiatief van de raad zelf.
Inhoudelijke terugkoppeling op initiatieven ontvangen zij van de programmamanager, waarmee zij 1 keer per kwartaal een overlegmoment hebben.
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BIJLAGE 5 Rollen, taken en checklist voor evenementen
De kern van de interventie, werken op evenementen, vraagt een stuk voorbereiding, uitvoering en nazorg. Hierbinnen zijn rollen en verantwoordelijkheden
verdeeld en worden specifieke taken uitgevoerd.

Voorbereiding

Voordat EventHands werkelijk wordt ingezet op evenementen, dient het nodige te worden uitgezocht en afgestemd. Zo moet onder andere duidelijk worden welke taken er uitgevoerd worden, hoe laat men aanwezig moet zijn, bij
wie men zich melden moet, hoeveel en welke deelnemers er meegaan, wie
binnen het team welke rol gaat vervullen in de voorbereiding en in de uitvoering, wie waar verantwoordelijk voor is en wie gaat chauffeuren. Om geen
zaken over het hoofd te zien of klussen te laten liggen, wordt er gewerkt met
een festivalchecklist en een overeenkomst met alle EventHands-voorwaarden.
De jongerenwerker is in de voorbereiding eindverantwoordelijke voor de organisatie rondom het werken op evenementen en wordt ondersteund door de
cultureel werker.
Jongerenwerker
De jongerenwerker treedt op als festivalcontactpersoon, breidt het netwerk uit,
onderzoekt de mogelijkheden tot de inzet van Plussers, maakt de afspraken
en stuurt het proces aan met betrekking tot de uitvoering. De jongerenwerker
betrekt deelnemers in het bepalen en benaderen van de festivalproducenten
en probeert EventHands zoveel mogelijk ingezet te krijgen op evenementen
waar hun voorkeur naar uitgaat. Daarbij ziet hij erop toe dat er een zo breed
mogelijk palet aan culturele evenementen bezocht wordt; van klassiek tot dance, van theater tot film, van dans tot games.
Selectie
De jongerenwerker plant de evenementen. De cultureel werker maakt melding van deze planning op de Facebookgroep (gesloten). Naarmate er meer
bekend wordt over de inzet van EventHands op de evenementen, wordt dit
gepost op Facebook, waarna deelnemers tijdens groepsmomenten aan kunnen geven op welke evenementen zij ingezet willen worden.
In samenspraak met de coach wordt vervolgens bepaald welke deelnemers
worden ingezet, welke middelen nodig zijn, hoe het team samen wordt gesteld en hoe de uitvoeringstaken worden verdeeld.
De selectie van de deelnemers wordt bepaald aan de hand van de volgende
criteria:
Aanwezigheid bij de instructie-bijeenkomst.
Hoe vaak iemand al mee is geweest (waarbij nieuwe deelnemers
voorrang krijgen).
Pro-activiteit en aanwezigheid tijdens groepsmomenten.
Leerproces van desbetreffende deelnemer.
Aantal deelnemers dat mee wil / kan.
Taken die moeten worden uitgevoerd (plus-/uitdagende of \standaard taken).
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Afspraken met producenten
De jongerenwerker maakt de afspraken met de festivalproducent en stemt
de voorwaarden af. Zaken die overeengekomen dienen te worden zijn onder
andere:
Functies en werkdag
EventHands-crew aantal
Parkeren
Catering
Pauzes
Verzekeringen
Aansprakelijkheid
Nadere bepalingen als:
Perspas. Het is niet altijd toegestaan beeldmateriaal te schieten op
evenementen. Stem dit daarom af en vraag desgewenst een perspas
aan.
Promotie en communicatie. Probeer aan te sturen om zoveel mogelijk als partnerorganisatie van het evenement opgenomen te worden
met logo en aanvullende informatie.
Tegenprestaties. Vergoeding, workshop, materiaal, excursiemogelijkheid, programmering.
Van alle contactmomenten met de festivalcontactpersoon wordt een logboek
bijgehouden, opdat werk en taken overdraagbaar zijn, informatie omtrent het
evenement snel en makkelijk te filteren is, en mondeling overeengekomen
afspraken op datum zijn vastgelegd. Eenieder die in de voorbereiding contact
onderhoudt, werkt in dit logboek. Alle afspraken met betrekking tot het werken op het festival, worden vastgelegd in een overeenkomst.
Instructie bijeenkomst
Na inventarisatie van de voorwaarden en verdere afstemming daaromtrent,
worden de deelnemers ingelicht over het evenement en de taken tijdens een
groepsmoment.
De jongerenwerker bespreekt tijdens deze plenaire bijeenkomst alle details
en geeft instructies over de werkzaamheden. Ook worden de afspraken (de
do’s en de dont’s) rondom het werken op evenementen door de groep zelf
teruggekoppeld, opdat nieuwkomers ook op de hoogte zijn. Naar aanleiding
van deze instructie kunnen deelnemers definitief aangeven of zij mee willen en
kunnen. Deelnemers die niet aanwezig konden zijn, maar wel ingezet willen
worden, krijgen een digitale en/of telefonische briefing. Ook is het van belang
om, met name bij minderjarigen, contact te hebben met de ouder/verzorger/
contatcpersoon, opdat iedereen op de hoogte is van het evenement, de functies en de oppik- en terugkomtijden.
Wanneer deelnemers graag ingezet willen worden op het evenement, maar
niet aanwezig kunnen zijn bij de instructie bijeenkomst dienen zij dit vroegtijdig aan te geven. In dit geval kan er nog rekening gehouden worden met deze
voorkeur.
Aantal Eventhands / Plussers
Vanwege het beheers- en begeleidingsaspect en afhangend van de teamsamenstelling, worden er maximaal vijf Eventhands per team ingezet. Afhangend
van de aantallen Plussers die als assistent worden ingezet, kan de groep Eventhands worden uitgebreid. Hierbij wordt uitgegaan dat een Plusser maximaal
vier Eventhands kan aansturen, wat betekent dat er teams van vijf deelnemers
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ontstaan. De Plusser wordt dan meewerkend coördinator. Daarnaast kunnen
Seniors / Plussers worden ingezet op uitdagende, meer specialistische taken.
In verband met de logistiek zijn de aantallen inzetbare deelnemers / teams
uiteraard beperkt. Dit wordt per evenement beoordeeld en is geen vast gegeven.
Teamsamenstelling
Wees alert, er is nog wel eens een wisseling nodig om een compleet team
samen te stellen of dat deelnemers zich toch afmelden. Dit betekent dat je
bij voldoende aanmeldingen voor een evenement een reservelijst samenstelt
met twee of drie Eventhands die stand by staan. De dag voor aanvang van het
evenement is er nog contact met alle deelnemers, waarbij er direct gehandeld
wordt wanneer er wijzigingen blijken te zijn.
Mocht uiteindelijk blijken dat er onvoldoende deelnemers meekunnen, kan
het mogelijk opgevangen worden in het team. Als dit niet het geval is, moet
er contact worden opgenomen met het festivalcontactpersoon om de situatie
voor te leggen en gezamenlijk naar een passende oplossing te kijken.
Documentatie
Na inventarisatie en bepaling welke deelnemers in aanmerking komen om
mee te gaan, neemt de jongerenwerker contact op met de deelnemers en
maakt de verdere afspraken met hen.
Naast het evenementenlogboek is er een festivaloverzichtssheet met details
over: organisatie, evenement, taken, deelnemersaantallen, begeleiding, contactpersonen, logistiek en verdere afspraken. Dit is van belang voor de uiteindelijke verantwoording en mogelijke overdracht aan collega’s.
Vanuit het overzichtssheet gaan de jongeren- en cultureel werker de verdere
details met namen, tijden en overige gegevens invullen in een apart festivalsheet per festival. De jongerenwerker is verantwoordelijk voor de correcte
registratie en opname van alle persoonlijke gegevens, als opgenomen tijdens
het kennismakingsgesprek, en afspraken met de producenten. Blijken bepaalde gegevens te ontbreken, dient dit alsnog zo snel mogelijk te worden achterhaald.
De jongerenwerker draagt er zorg voor dat ingevulde formulieren, samen met
de overeenkomst, de deelnemerscontactgegevenslijst en verzekeringsgegevens, de toestemmingsformulieren, de festivalobservatieformulieren, het logistieke plan en de parkeer- en inrijkaarten ingebonden klaarliggen voor de
festivalcoördinator, begeleider(s) en chauffeur.
Logistiekplan
De festivalcoördinator stelt een logistiekplan samen, met betrekking tot het
oppikken en afzetten van deelnemers en aankomst en vertrek evenement. Hij
heeft dit met de chauffeur, het team, de deelnemers (hun verzorgers) en het
contactpersoon van het evenement afgestemd.
Festivalobservatieformulier
Voor de werkzaamheden op de evenementen zijn observatieformulieren ontwikkeld voor het registreren en overdragen van gedrag ten opzichte van collega’s, begeleiders, de groep en de uitvoering van taken op het evenement
zelf. Deze formulieren dienen als leidraad voor de professional om vaste aandachtspunten en observatiemomenten te hebben en als naslag voor de overdracht in het DVS en voor het team. De formulieren worden na afloop digitaal
uitgewerkt en opgenomen in het persoonlijke dossier van een deelnemer.
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Voor de begeleiding en uitvoering van het werk op de evenementen bestaat
het team uit minimaal één professional, ondersteunende medewerker(s) en
een chauffeur. Daarbij is er een expliciete taakverdeling, waarbij de professional eindverantwoordelijk is.
Eindverantwoordelijke
Op het evenement gaat de jongerenwerker en/of -coach als de professional
mee die boventallig: de groep begeleidt, deelnemers individueel bijstaat, observeert, registreert en rapporteert, en een vliegende keep is die ter ondersteuning van de EventHands-festivalcoördinator vrij over het evenement kan
bewegen. Hij houdt de groep bij elkaar, terwijl de festivalcoördinator met de
planning, logistiek en voorbereiding van de werkzaamheden bezig is. Daarnaast ondersteunt hij de deelnemers als zij vastlopen in de uitvoering van de
taken, helpt hen op weg en springt in als gaten tijdelijk opgevuld moeten worden. Hij rapporteert gedurende de dag op gezette momenten alle observaties
op het festivalobservatieformulier en draagt er zorg voor dat deze individuele
observaties digitaal worden verwerkt, samengevat worden overgenomen in
het deelnemersvolgsysteem en uitgewerkt worden opgenomen in het dossier
van de desbetreffende deelnemer(s). De boventallige professional is eindverantwoordelijke voor de hele crew, is beslissingsbevoegd en heeft als zodanig
het laatste woord.
Festivalcoördinator
Nadat de afspraken zijn gemaakt en de lijnen zijn uitgezet, draagt de jongerenwerker het contact over aan de festivalcoördinator die vervolgens de details
afstemt met de medewerkers- / vrijwilligerscoördinator van het evenement
omtrent: logistiek, contactgegevens/ -personen, catering, namen deelnemers
/ team, exacte werktijden, beeldmateriaal, pers / media, communicatiemiddelen en aankomsttijden. Vervolgens wordt alles verder voorbereid, wordt het
team op de hoogte gehouden en chauffeur(s) ingeschakeld.
Intern treedt de cultureel werker op als EventHands-festivalcoördinator, wat inhoudt dat hij zorg draagt voor: het verdere contact met de deelnemers tijdens
de uitvoering, de instructie van de chauffeur, de accreditatie, het contact met
het festival / de coördinator, het instrueren van deelnemers omtrent werkzaamheden op het evenement, afstemming met de begeleider(s), catering, pauzes
en verdere werkzaamheden en -tijden. Tijdens de uitvoering zit de festivalcoördinator op een vaste plek, dit is vaak backstage vanuit de crew & artist
cateringtent, en stuurt van daaruit de deelnemers aan.
Afhangend van het aantal evenementen gedurende het seizoen, kan ervoor
worden gekozen om de coördinatie over te dragen aan een collega. Die
neemt dan de voorbereidende en uitvoerende taken voor het evenement over.
De collega kan ook als extra ondersteuning worden ingeschakeld, wanneer de
groep deelnemers wordt uitgebreid, bijvoorbeeld met Plussers, opdat voor
hen ook extra ondersteuning geboden kan worden en de professional zich
met name op de ondersteuning en observatie van de Eventhands kan richten.
Meedraaien
Voor alle teamleden geldt dat, ongeacht je rol en functie, je (op gezette momenten) meewerkt, helemaal wanneer de uitvoering daar om vraagt. Daarmee
positioneer je jezelf naast, in plaats van boven de deelnemers en houd je de
spirit erin. Dit komt de begeleiding ten goede. Je gaat deel uitmaken van
dezelfde beleving, wat je relatie met de deelnemer(s) versterkt, daar je een
referentiepunt hebt.
147

Voor en
tijdens de
uitvoering

Adequaat en ad hoc
Ook tijdens de uitvoering dien je als coördinator en begeleider adequaat en
ad hoc te kunnen reageren op ontstane situaties. Mocht een deelnemer wat
willen drinken, naar de wc moeten of even afstand moeten nemen van zijn
werk, dien je daar op in te kunnen springen en ruimte voor te bieden. Daarnaast is het goed om direct en ter plekke persoonlijke feedback te geven of te
corrigeren wanneer je ziet dat iets goed uitgevoerd wordt, of anders aangepakt moet worden.
Eventhands
Eventhands worden ingezet op simpele, niet-specialistische taken die voor iedereen uit te voeren zijn. Afhangend van het evenement en de klus werken
ze in de teams, al dan niet zelfstandig, mee. Er wordt altijd ondersteuning en
begeleiding geboden, tot een deelnemer in staat blijkt de taak zelf verder uit
te kunnen voeren. Idealiter rouleren ze gedurende de uitvoering van hun taken, worden ze ingedeeld in functies waarin ze de programmering meekrijgen,
anderen ontmoeten en zullen ze niet enkel op één functie, maar op meerdere
functies worden ingezet. Daarnaast dient er rekening te worden gehouden
met Arbo-technische restricties bij de inzet van Eventhands.
Plussers & Seniors
Plussers worden als festival-assistent ingezet, wat inhoud dat ze een eigen
team met Eventhands aansturen en de EventHands-festivalcoördinator assisteren. Daarnaast worden ze, net als Senior deelnemers, op meer specialistische
taken ingezet met een grotere verantwoordelijkheid en meer autonomie. Dit
kan betekenen dat ze op een positie worden ingezet waar ze niet direct op het
evenementterrein zelf meedraaien, minder met de groep te maken hebben,
eigen tijden hebben en autonoom en zelfstandig functioneren. De begeleider
onderhoudt het contact en springt in als er vragen, complicaties of pauzes zijn.
Plussers kunnen, net als Senior deelnemers, wel als Eventhand worden ingezet. Daarbij draaien ze gewoon mee in de uitvoering en vormen ze een deel
van het gehele Eventhands-team. Dit kan dan ook betekenen dat ze opgenomen worden in een team van een andere Plusser. Dit kan uiteraard vreemde
situaties opleveren, houd daar als begeleiders rekening mee.
Functies
Eventhands worden ingezet op:
Publieksbegeleiding
Artist support
Promotie
Decoratie / inrichting
Parkeerbeheer / runnertaken
Terreinonderhoud
Kinderactiviteiten
Catering en backstage ondersteuning
Stewards en suppoost
In overleg met de producent kan uiteraard altijd worden bepaald of er andere
taken zijn waarvoor Eventhands ingezet kunnen worden.
Plussers worden individueel ingezet op:
Accreditatie & entrance management
Pr & hospitality
Productie
Programma begeleiding
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Bouw / breek / infra
Waste management
Techniek
Backstage management
Traffic support & sfeerbeheer
Daarnaast coördineren Plussers binnen deze specifieke gebieden Eventhand-teams en kan er in overleg met de producent en de Plusser gekeken
worden of er nog andere functies zijn waar hij op kan worden ingezet.
Festivalcrew
Ongeacht de functies waarop deelnemers worden ingezet, is het zaak hen deel
te laten uitmaken van de crew en als zodanig ook in te zetten. Ze moeten onderdeel gaan uitmaken van het grotere geheel, nieuwe verbindingen leggen
en buiten hun comfort zone op zichzelf worden teruggeworpen. Vandaaruit
kan men namelijk zelf groeien en boven zichzelf uitstijgen. Men wordt veelal
positief bejegend voor de inzet en geleverde resultaten, iets wat bijdraagt aan
een positief zelfbeeld.
Probeer de deelnemers dan ook zoveel mogelijk in te zetten met andere crewmembers, zo niet in specialistische teams, opdat zij op die manier ook weer
nieuwe (werk)ervaring opdoen die meer vraagt van hun eigen kwaliteiten.
Sociale media reporter
Het gebruik van sociale media gedurende de dag, is belangrijk om op die
manier bekendheid te geven aan hetgeen onze deelnemers doen, en de mogelijkheden die dit biedt voor andere jongeren. Zo ontstaat er een digitale
database omtrent de werkzaamheden en ervaringen met beeldmateriaal.
Deelnemers krijgen de taak van social media reporter toegewezen. Deze deelnemers plaatsen met de EventHands-festivaltelefoon post met foto’s en tekstjes. Uiteraard dient dit te worden bijgehouden door een administrator, daar
niet elk beeld bruikbaar en elke tekst passend is.
Logistiek
Om deelname en het werk zo laagdrempelig mogelijk te maken, worden deelnemers thuis opgepikt en weer teruggebracht. Stelregel daarin is dat deelnemers terug worden gebracht op de plek waar ze ook worden opgepikt, tenzij
vroegtijdig is overlegd en toegestaan dat dit een andere plek moet zijn.
Houd met het oppikken van deelnemers rekening met het feit dat je ze af en
toe letterlijk uit hun bed moet trekken, maar daarin zit ook de kracht. Je kunt
ze er ter plekke bijhalen, wat hun betrokkenheid en eigen succes vergroot.
Naarmate een deelnemer langer meedraait, kan er met individuele deelnemers af worden gesproken op centrale plekken, bijvoorbeeld een plein of station waar dan ook meerdere deelnemers naartoe kunnen komen.
Het is dan ook van belang een dag voor aanvang van de werkzaamheden,
met elke individuele deelnemer die meegaat contact te hebben om de laatste
details af te stemmen en bevestiging van deelname te ontvangen.
De festivalcoördinator is degene die samen met de chauffeur als eerste in de
bus zit. Hierdoor kan hij deelnemers bellen als men onderweg is, zodat er op
voorhand al contact is en jongeren telefonisch geïnstrueerd kunnen worden.
Ook dient hij bij te houden of een deelnemer op tijd is, hoe hij instapt en wat
verder opvalt bij het eerste contactmoment. Dit wordt overgedragen aan de
professional die als begeleider meegaat die dag en deze observaties verzamelt en verwerkt.
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de deelnemers als groep in te zetten op evenementen ontstaat groepAfronding Door
scohesie. Men ervaart gezamenlijk een uniek moment door als groep deel uit
en evaluatie te maken van het grotere geheel. Dit versterkt de onderlinge band. Na te zijn

ingezet op de evenementen, dient er daarom aandacht te zijn voor de individuele ervaring en beleving, vragen en ontwikkeling, ontmoeting en uitwisseling. Hiervoor bestaan verschillende momenten.
Evaluatiemoment
Na afloop van de werkzaamheden vindt er ter plekke een evaluatiemoment
plaats. Zoek hiervoor een rustig plekje backstage of buiten het festivalterrein,
en zorg ervoor dat je elkaar kunt aankijken, aanspreken en verstaan. Neem er
wat te drinken bij en zie er op toe dat alle deelnemers serieus betrokken zijn.
Dit is namelijk een belangrijk groepsmoment.
De festivalcoördinator zit de evaluatie voor en vraagt aan alle deelnemers wat
zij van de dag, de werkzaamheden, het evenement en de collega’s vonden.
Het is het moment voor de deelnemers om hun beleving en ervaring (positief/
negatief) te ventileren. Ook is er dan gelegenheid om individuele deelnemers
(positieve) feedback te geven op zijn functioneren. Idealiter haakt iemand van
de organisatie aan om de beleving vanuit de producent te geven. De begeleider registreert alle opmerkingen, draagt dit over aan de coach en is verantwoordelijk voor de verdere overdracht en registratie.
Festival beleven
Na het werk wordt bepaald wie waar nog naartoe wil, hoe laat er naar huis
wordt gegaan of wanneer en waar de groep elkaar weer treft. Hier geldt het
democratische recht van de meeste stemmen. Zolang de meeste deelnemers
dus willen blijven, kan men het festival meemaken en beleven.
Groepsactiviteit
In navolging op een evenement worden activiteiten georganiseerd, zodat
deelnemers die zijn ingezet, elkaar in een ontspanning setting kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen delen en zich beloond voelen voor hun inzet.
Idealiter worden deze activiteiten op korte termijn ingezet, opdat de link met
het evenement, het gecreëerde groepsgevoel, de referentie en de positieve
beleving verbreed en teruggekoppeld wordt door de deelnemers onderling.
Andere deelnemers nemen ook deel en horen zo ook de belevingen. Dit werkt
stimulerend.
Uitwisseling
Uitwisseling van ervaring, inspiratie en promotie- / beeldmateriaal kan bijdragen aan een verbrede visie op hetgeen men zelf wil organiseren. Onderlinge
contacten worden versterkt, doordat men dingen van elkaar ontdekt. Probeer
dan ook voldoende ruimte te creëren voor deze uitwisseling, ongeacht welke activiteit gepland staat. Maak er altijd een moment van. Laat deelnemers
posters / t-shirts / merchandise materialen in hun eigen ontmoetingsruimte
plaatsen. Dit draagt bij aan het grotere overall verhaal van de groep, hun eigen wordingsgeschiedenis. Dit is weer van invloed op de ontwikkelingsfasen
van de groep, als eerder beschreven.
De keerzijde is dat men ook dingen van elkaar kan ontdekken die minder
gewaardeerd worden. Daar moet de jongerenwerker goed oog voor houden,
want als dat ontstaat, dient hij dit te ontkrachten en de groepsprocessen te
sturen die hieraan ten grondslag liggen. Voorkom het ontstaan van onderlinge bondjes en uitsluiting van deelnemers. Mocht dit gebeuren, kijk dan hoe
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Plussers betrokken kunnen worden bij het ombuigen van deze situatie. Ga het
gesprek erover aan en koppel terug wat je opvalt, wat dit voor consequentie
heeft voor de groep en hoe je dit beoordeelt. Laat Plussers hier op reageren
en kijk hoe je dit positief kunt ombuigen, zonder de deelnemer verder van de
groep te verwijderen.
Checklist
Op grote evenementen is het soms lastig om onderling contact te houden
met je teamgenoten. Telefoons werken niet altijd en kosten geld, afstanden zijn groot en het terrein druk en onoverzichtelijk. Probeer in overleg
dan ook een eigen communicatiesysteem in te brengen zoals eigen porto’s.
Voor het onderlinge contact met deelnemers kan wel een groeps-app worden aangemaakt op de festivaltelefoon, waarmee korte berichten gedeeld
kunnen worden.
Ook is een eigen festivalkit, met EHBO set, tekenpincet of tekenlepel, hesjes, paracetamol, aspirine en zonnebrandcrème geen overbodige luxe.
Een EventHands-outfit met veiligheidsschoenen, t-shirt, trui, handschoenen, poncho’s en oorbescherming is zeker van belang, ongeacht of deelnemers geacht worden festivalshirts te dragen. Mocht het kouder worden/
zijn is een extra trui natuurlijk nooit verkeerd.
Een deelnemersgegevenslijst met verzekeringsnummer en nood-contactnummer is ook van belang. Deze gegevens zijn te vinden op het kennismakingsformulier en dienen als zodanig te worden overgenomen in het
festivaloverzicht-sheet dat de jongerenwerker tijdens de voorbereidingen
samenstelt.
Een festival t-shirt mogen de deelnemers vaak houden als aandenken en
kan in de Eventhands-ruimte aan de muur worden geprikt. Probeer hiervoor altijd een extra t-shirt beschikbaar gesteld te krijgen, of gebruik je
eigen shirt. Hetzelfde voor promotiemateriaal, want het is natuurlijk ook
leuk posters op te hangen, flyers te verspreiden tijdens het uitwisselingsmoment of programmaboekjes met al die vette artiesten te hebben liggen.
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Checklist

BIJLAGE 6 Communicatie en media
Zorg voor duidelijk en aantrekkelijk informatiemateriaal en bedenk daarbij dat
beelden meer zeggen dan duizend woorden. Voorkom te veel tekst, mensen
moeten het materiaal direct willen doornemen, anders verliezen ze hun aandacht.
Zorg dat men niet te veel handelingen hoeft te verrichten om informatie door
te nemen. Ook is weergeven van contactgegevens belangrijk, zodat duidelijk
is wie benaderd kan worden voor aanvullende informatie.
Voor het promotiemateriaal zijn logo en foto’s voorhanden, waarmee een uniform en aansprekend imago wordt uitgestraald, toegespitst op de informatie die gedeeld wordt en de doelgroep waar dit voor bedoeld is. Voor de
communicatie worden verschillende middelen ingezet, welke nu kort worden
beschreven.
Media
Zowel nieuwe als traditionele media worden ingezet voor de communicatie
rondom alle activiteiten, projecten en evenementen die vanuit de organisatie
ondernomen worden. Het schrijven van persberichten, uitbrengen van promotiemateriaal over het lopende project, up to date houden van de site en
het posten van berichten op de verschillende social media platforms is daarin
belangrijk. Check de uitingen altijd op correct taalgebruik en spelfouten.

Sociale
Media

Voor de werving, begeleiding en het op de hoogte houden van deelnemers is
sociale / nieuwe media van wezenlijk belang. Hiervoor zijn verschillende platforms opgezet, die ieder teamlid op zijn eigen wijze gebruikt en inzet. Ook
deelnemers worden gevraagd om, in het kader van peer tot peer, berichten en
ervaringen te delen.
Daar het inzetten van deze mediavormen een specifieke toepassing en aanpak
vragen, is voor de toepassing en inzetbaarheid ervan een strategie nodig over
welke en hoe deze in te zetten zijn. De belangrijkste digitale kanalen met hun
specifieke aandachtspunten en toepassingsmogelijkheden worden nu kort beschreven.
Facebook
De Facebook chat, het verzenden van persoonlijke berichten en de mobiele
toepassing ervan maakt Facebook een direct communicatiemiddel om zonder
tussenkomst van derden direct met deelnemers contact te onderhouden.
Verder is dit is het belangrijkste kanaal voor het op de hoogte houden van
deelnemers en het bereiken en enthousiasmeren van potentieel nieuwe deelnemers. Daarnaast biedt het ruimte om een logboek op te bouwen waarlangs
de geschiedenis en belevingen van organisatie en deelnemers worden weergegeven.
Facebook kan voor zowel het professionele netwerk als de doelgroep worden
ingezet. Dat dienen dan wel afzonderlijke platforms te worden en bedenk: wat
wordt gedeeld op Facebook, blijft op Facebook.
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LinkedIn
LinkedIn is voor het professionele netwerk een belangrijk platform. Daarom
bestaat er alleen voor B-Challenged een profiel. Hiermee wordt ook een logboek opgebouwd, met links naar Facebook of YouTube, waar weer foto’s en/
of filmpjes gedeeld worden, en de website met meer achtergrondinformatie,
gegevens en gepubliceerde bestanden.
Het wordt niet ingezet voor contactonderhoud met deelnemers, maar kan als
springplank wel verbindend werken voor uitgestroomde deelnemers. Wanneer zij een profiel hebben en deze linken met die van B-Challenged kunnen
deze deelnemers worden endorst of gelinkt aan andere netwerkcontacten. Dit
vergoot hun slagingskans op de arbeidsmarkt.
Whats App
Deze mobiele applicatie voor het verzenden van tekstberichten is het meest
gebruikt en directe middel om met deelnemers contact te onderhouden. Er
kunnen groepen aangemaakt worden en info worden gedeeld. Nadeel hiervan
is wel dat deelnemers moeten beschikken over een smartphone met internetverbinding. Veel van de deelnemers hebben hier beschikking over, daarmee is
het een veel gebruikt communicatiemiddel.
Website
De site blijft een belangrijk platform voor het delen van statische informatie,
opdat men inhoudelijk terug kan lezen wat B-Challenged en/of EventHands te
bieden heeft, wat men kan verwachten en wat er zoal is ondernomen. Feitelijk
kan men hier alle achtergrondinformatie rondom de organisatie en haar projecten vinden. Ook kan de digitale agenda worden gedeeld met alle toekomstige activiteiten. Daarnaast wordt de site gekoppeld aan de sociale media
platforms waardoor berichten en post ook op de site worden gedeeld, maar
niet opgeslagen.
De functionaliteit van de site komt tot uiting doordat alle informatie overzichtelijk wordt weergegeven. Dit in tegenstelling tot Facebook en andere sociale
platforms, waar je gehouden bent aan hun layout en informatie voorziening.
Youtube
Youtube wordt gebruikt voor het publiceren van filmpjes en het koppelen ervan aan de andere platforms. Binnen B-Challenged is het een passief medium
dat voornamelijk promotioneel en ter ondersteuning op de andere media kanalen wordt ingezet.
Gebruik sociale media
Nieuwe media vervullen dus een grote rol, dan wel in het enthousiasmeren en
activeren, dan wel in de begeleiding, het betrokken houden en de individuele
afstemming met de deelnemers en partners. De twee belangrijkste interactieve platforms zijn Whatsapp en Facebook.
Whatsapp wordt ingezet om deelnemers rechtstreeks en direct te benaderen.
Reminders voor afspraken, up to date informatie over lopende zaken en/of het
communiceren in een groep, allemaal efficiënt en direct realiseerbaar met dit
platform.
Facebook wordt op verschillende manieren ingezet. Voor de individuele begeleiding als eerder beschreven, voor activering, groepsbegeleiding en deelnemerswerving. Hiervoor worden twee verschillende kanalen ingezet. Eén is een
openbaar profiel, waar iedereen die Facebook heeft toegang tot heeft. De
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andere is een gesloten groep voor enkel deelnemende jongeren.
Houd rekening met de informatie die gedeeld wordt op beide platforms, daar
het een openbaar platform is en gedeelde informatie eigendom wordt van de
serviceaanbieder.
Alle jongeren waar kennis mee wordt gemaakt, worden uitgenodigd voor de
openbare EventHands-facebookpagina. Ook wanneer er presentaties of andere pr-campagnes worden gevoerd, wordt dit kanaal ingezet om netwerk en
contacten op te bouwen. Eenieder die dat wil, kan dan ook Eventhands-vriend
worden en op de hoogte blijven van algemene wetenswaardigheden rondom
het project.
Via dit open profiel worden berichten verspreid over alle activiteiten, workshops, festivals en al het ander enthousiasmerend en activerend aanbod, welke zijn geweest (after sales). Er volgt dan een beschrijving van hetgeen dat
ondernomen is, hoe dat is geweest (met leuke foto’s en quoten) en wat we
de Eventhands verder allemaal nog willen delen. Idealiter kunnen deelnemers
hierop reageren, dit liken en/of delen, waarmee een sneeuwbaleffect wordt
gecreëerd en nog meer jongeren bereikt worden die mogelijk gebruik willen
maken van het aansprekende aanbod. Op deze manier wordt het dus ingezet
om potentieel nieuwe deelnemers en andere geïnteresseerden te enthousiasmeren en te activeren.
Zodra een jongere als Eventhand is ingestroomd, kan die lid worden van de
gesloten Eventhands-crewfacebookgroep. Op deze gesloten groep worden
allerlei vooraankondigingen gepost, activiteiten besproken en afgestemd, onderhouden deelnemers onderling contact en posten berichten, eigenlijk gebeurt hier alles online wat fysiek op de eigen locatie gebeurt. Dit maakt het
exclusief, statusverhogend en echt van de deelnemers zelf.
Ter verduidelijking van de platform-, functie-, taak- en verantwoordelijkheidsverdeling binnen het team een schema op de volgende bladzijde:
Figuur 20 Schematische weergave gebruik Nieuwe Media voor EventHands

Als aangegeven in paragraaf Begeleidingsmomenten / Nieuwe media: houd
altijd rekening met hetgeen je deelt op de verschillende platforms. Het is zaak
je bewust te zijn van het openbare medium en de impact die dit communicatiemiddel heeft.
EventHands worden verschillende middelen ter promotie ingezet. De
Promotiemid- Binnen
belangrijkste zullen nu kort worden toegelicht.
delen
Update
Gedurende het seizoen wordt per kwartaal een update verspreid onder het
netwerk met verschillende onderwerpen over ondernomen activiteiten, bereikte resultaten, nieuwe samenwerkingsverbanden en inschrijfmogelijkheden,
ondersteund met foto’s.
Brochure
Naast de updates worden er per actie en doelstelling flyers en brochures samengesteld die verspreid worden ter kennisgeving. Het dient als teaser en
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moet geïnteresseerden prikkelen om verder onderzoek te doen naar EventHands en al haar activiteiten.
Beeldmateriaal
Ter ondersteuning van alle pr- en media-uitingen, is beeldmateriaal belangrijk, zowel stilstaand als bewegend. Een goede (film/foto) camera die intern
door deelnemers en het team gebruikt kan worden en op gezette momenten
een professionele fotograaf en/of film crew inzetten, is een goede investering.
Gebruik alleen beeld van goede kwaliteit en zorg voor een geordend beeldarchief. Maak hiervoor één teamlid verantwoordelijk.
T-shirts
T-shirts en andere crewkleding zijn op verschillende manieren in te zetten, als
instroommarkeringssymbool voor het uitstralen van eenheid en het intern verbinden van deelnemers. Eventhands onderscheiden zich en zijn zo herkenbaar.
Instroom fotomoment
In navolging op het instroomgesprek vindt de werkelijke toetreding plaats
door het overhandigen van het Eventhands-shirt. Dit is een fotomoment bij
uitstek, welke vervolgens middels verschillende kanalen gedeeld wordt.
Door middel hiervan ontstaat er een hele database met beelden van alle deelnemers, welke ook opgenomen kunnen worden deelnemersdossiers in het
deelnemersvolgsysteem.
Plusser certificering fotomoment
Ook het uitreiken van de certificaten aan Plussers, is zo’n fotomoment, welke
breed gedeeld wordt.
Foto Eventhand van de maand
Ter motivatie en stimulering is de Eventhand van de maand in het leven geroepen. In samenspraak met de deelnemers en het team wordt deze deelnemer
geselecteerd en krijgt een professionele fotoshoot met visagie, modellering
en scenery, desgewenst op een door de deelnemer bepaalde locatie, aangeboden.
Twee foto’s worden afgedrukt, waarvan één voor de deelnemer en één wordt
aan de wall of fame bijgevoegd in de eigen ontmoetingsruimte. Deze foto
wordt ook via de sociale media verspreid. De serie foto’s die tijdens de shoot
gemaakt wordt, kan de deelnemer gebruiken voor het eigen profiel op de
social media, zijn CV of andere doeleinden.
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BIJLAGE 7 Functieprofielen
Aan de toepassing van de methode zijn naast de praktisch-inhoudelijke beschrijving ook voorwaarden verbonden, waarlangs de uitvoering tot stand
komt en het geheel optimaal functioneert.

FunctieproFIelen

Door medewerkers autonoom en zelfstandig hun taken en realisatie van hun
individuele targets uit te laten voeren, vraagt dit qua opleidingsniveau, expertise en werkethos wel het nodige binnen de uitvoering.
Programmamanager
In samenwerking met de gedragswetenschapper en directie: planning, interne en externe communicatie, financiën, ontwikkelen en implementatie van de
methodiek, intervisie teamleden, supervisie stagiaires en externe vertegenwoordiging.
Functie-eisen:
Minimaal bachelor opleidingsniveau
Drie jaren ervaring binnen vergelijkbare organisaties
Pioniersmentaliteit
Fondsenwerver
Pragmatisch en projectmatig leiding geven,
Oplossingsgerichte creativiteit
Ervaring in de evenementen- en zorg/welzijnsbranche
Affiniteit met cultuur en met jongeren
Netwerken en verbinden
Verklaring Omtrent Gedrag
Targets
De programmamanager dient het project vanuit de inhoud door te ontwikkelen tot een aanpak die structureel toegepast en ingezet wordt, heeft maandelijks overleg met deelnemersraad, treedt op als procesmanager, beheert
budgetten en werft fondsen en verbreedt het netwerk.
Gedragswetenschapper
In samenwerking met de programmamanager: bewaking methodische uitvoering interventie, intervisie teamleden, specifieke zorgondersteuning individuele deelnemers.
Functie-eisen:
Minimaal master psychologie / pedagogiek
Drie jaren ervaring in zorg en welzijn
Procesmatig kunnen sturen
Intervisie en supervisie toe kunnen passen
Affiniteit met cultuur en met jongeren
Onderzoekende en verbindende houding
Verklaring Omtrent Gedrag
Targets
De gedragswetenschapper zal het begeleidingsproces begeleiden vanuit de
inhoud en die inhoud binnen de uitvoering bewaken.
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Coach
Onder supervisie van de programmamanager; dagelijkse teamcoördinatie,
runnen van de EventHands-locatie, individuele coaching en begeleiding deelnemers, het individuele hulpverlenersnetwerk onderhouden en uitbreiden, samenwerken met communicatiemedewerker, aansturen jongerenbegeleider en
jongerenwerker en treedt op als praktijkbegeleider.
Functie-eisen:
Minimaal bachelor opleidingsniveau Social Work
Drie jaren ervaring binnen vergelijkbare organisaties
Leiding kunnen geven
Coaching- en begeleiding-skills
Observeren en registreren
Overdracht en afstemming
Ervaring met rapportagesystemen
Uitvoeringsformats en beheerssystemen kunnen toepassen en door
ontwikkelen
Pragmatisch en projectmatig werken
Ervaring in de evenementen- en zorg/welzijnsbranche
Affiniteit met cultuur en met jongeren
Netwerken en verbinden
Pioniersmentaliteit
Verklaring Omtrent Gedrag
Targets
De coach heeft een caseload van twintig actieve Eventhands, draagt zorg voor
de werving van nieuwe deelnemers aan dit traject, heeft per week drie individuele contactmomenten met deelnemers aan het Eventhands-traject, is verantwoordelijk voor de rapportage van de contact-momenten met deelnemers
en de dagelijkse leiding op de werkvloer.
Jongerenwerker
Onder supervisie van de coach: festivalnetwerk onderhouden en uitbreiden,
activiteiten en workshops aanbod en planning, organisatie & uitvoering eindactiviteit, groepswerk en -begeleiding, aansturen cultureel werker, leiding geven aan maatschappelijke stages.
Functie-eisen:
Minimaal MBO opleidingsniveau scw / spw
Ervaring binnen vergelijkbare projecten,
Groepsleiding-skills
Observeren en registreren
Overdracht en afstemming (schriftelijk en mondeling)
Uitvoeringsformats en beheerssystemen kunnen toepassen
Projectmatig - en planmatig werken
Ervaring in de evenementen- en zorg/welzijnsbranche
Affiniteit met cultuur en met jongeren
Kunnen netwerken en verbinden
Pioniersmentaliteit
Verklaring Omtrent Gedrag
Pre: rijbewijs B
Targets
De jongerenwerker leidt wekelijkse groepsmomenten, biedt activiteiten en
een excursie op jaarbasis aan (mede geïnitieerd door deelnemers), organiseert
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en faciliteert twaalf workshops per jaar, begeleidt individuele deelnemers bij
de organisatie van drie eigen geïnitieerde activiteiten, begeleidt het projectteam van deelnemers bij de organisatie van het eindevenement en de werving
van aanvullende fondsen voor dit specifieke programma onderdeel.
Ambulant jongerenwerker
Onder supervisie van de coach: netwerk in de buurt onderhouden en uitbreiden, planning wervingsactiviteiten en coördinatie, uitvoering pop-up events,
groepswerk en -begeleiding, contact opleidingen, stage opdrachten en vacatures uitzetten, organisatorisch ondersteunende werkzaamheden, kleine kas,
boekhouding en administratie.
Functie-eisen:
Minimaal MBO opleidingsniveau scw / spw
Ervaring binnen vergelijkbare projecten (leer/werk/activering)
Leidinggevende skills
Observeren en registreren
Overdracht en afstemming (schriftelijk en mondeling)
Uitvoeringsformats en beheerssystemen kunnen toepassen
Projectmatig - en planmatig werken
Ervaring in de evenementen- en zorg/welzijnsbranche
Affiniteit met cultuur en met jongeren
Kunnen netwerken en verbinden
Pioniersmentaliteit en assertief
Verklaring Omtrent Gedrag
Pre: rijbewijs B
Targets
De ambulant jongerenwerker bereikt 60 jongeren in de buurt, activeert minimaal 20 nieuwe deelnemers, voert een eigen programma ter promotie en
werving in de buurt uit, breidt het bestaande netwerk uit met minimaal 20
nieuwe contacten, bedenkt samen met deelnemers wervingsactiviteiten en
voert deze uit.
Sales & marketingmedewerker
Onder supervisie van de programmamanager: vinden van financiers, partners
en investeerders, voeren van acquisitie en offreren voor nieuwe opdrachten,
inventariseren beschikbare middelen, faciliteiten en inzetbare medewerkers,
doet markt- en concurrentieonderzoek, maakt afspraken met opdrachtgevers,
plant de werkzaamheden en de crew voor de klussen in samenspraak met
programmamanager en coach in.
Functie-eisen:
Zakelijk inzicht
Netwerken en verbinden
Ruime portfolio vergelijkbare functies / organisaties
Affiniteit met cultuur en met jongeren
Targets
De sales- en marketingmedewerker heeft als target het netwerk met potentiële
opdrachtgevers uit te bouwen naar vijftig en minstens tien opdrachten te werven. Daarnaast weet hij op jaarbasis 5 partners aan het project te verbinden.
Communicatiemedewerker
Onder supervisie van de programmamanager, in samenwerking met de coach
en (ambulant) jongerenwerkers: mediacontact en -beheer, ontwikkelen en
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inzetten overige communicatiemiddelen, vormgeving en toepassing, planning
en coördinatie trainingen.
Trainer
Onder supervisie van de coach: verzorgt autonoom de bestaande interne trainingen, en bewaakt de inhoud ervan in samenspraak met de coach, ondersteunt en gefaciliteerd door de jongerenwerker.
Jongerenbegeleider
Onder supervisie van de coach: beheert het hulpverleningsnetwerk en breidt
deze uit, plant functioneringsgesprekken, voert kennismakingsgesprekken,
verwerkt observaties en rapportages, werving nieuwe deelnemers, ondersteunt het verdere begeleidingsprogramma. Samen met de ambulant jongerenwerker werft hij nieuwe deelnemers en zorgt voor zichtbaarheid in de buurt.
Cultureel werker
Onder supervisie van de jongerenwerker: beheer en onderhoudt locatie, kleine kas, voorraad, festival coördinatie, coördinatie activiteiten, workshops en inloopavonden, contact onderhouden met de groep en individuele deelnemers.
Communicatie assistent
Onder supervisie van de communicatiemedewerker en dagelijkse leiding door
de ambulant jongerenwerker: updates DTP’en en mailing, office support, systeem beheer en onderhoud.
Ondersteunend personeel
Voor de uitvoerende organisatie is er ondersteuning nodig voor verschillende
functies. Hieronder een lijst met mogelijk ondersteunend personeel:
Freelancers
Vormgever
Copywriter
Fotograaf
Videorealisatie
Systeembeheer & ICT
Technisch personeel
Stagiaires
Schoonmaak
Vrijwilligers
Trainers (gast)
Workshopleiders
Chauffeurs
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BIJLAGE 8 Randvoorwaarden
als team op te trekken en de deelnemers gelijkgestemd te begeleiden, is
Huishoudelijk Om
het van belang om als team afspraken te maken. Dit kan het beste door een
reglement teamoverleg te organiseren rondom dit thema en gezamenlijk afspraken te
maken over alcohol en drugs, agressie en veiligheid, seksuele intimidatie en
algemene omgangsnormen, wapens en overige incidenten. Daarnaast kan de
lijst met huishoudelijke reglementen worden uitgebreid, al naargelang daar
behoefte aan is. Maak het een intern handleidingsdocument en geen wetmatigheid. Voorkom ook stigmatisering door een huishoudelijk reglement aan de
muur te hangen.

Meldcode

Organisaties die met minderjarigen werken zijn bij wet verplicht een meldcode
(huiselijk) geweld en kindermishandeling op te stellen en hier ook naar te handelen. Een meldcode beschrijft in vijf stappen wat professionals moeten doen
bij vermoedens van mishandeling en geweld.
Een meldcode is iets anders dan een meldplicht. De meldcode gaat over de
wijze waarop je als team omgaat met vermoedens van geweld en mishandeling en de stappen die men daarin neemt. Het stappenplan van de meldcode
biedt houvast en uniformiteit binnen het team.
De meldplicht gaat over de verplichting van een professional om bij vermoedens van geweld melding te maken bij het AMK. De beslissing om vermoedens van huiselijk geweld te melden, neemt de professional (Rijksoverheid 2013).

Budget

Om het project uit te rollen en het optimale rendement te kunnen beoordelen,
is een projectfinanciering wenselijk van minimaal drie en idealiter vijf jaar. Idealiter wordt dit bedrag in drie fasen beschikbaar gesteld. Een pilotbudget, een
projectbudget, een doorvoerbudget.
Wanneer de aanpak is geïmplementeerd en structureel wordt toegepast,
wordt deze per drie jaar ingekocht. Op basis van de facilitering en groei, zal
dan een vast budget beschikbaar moeten worden gesteld.

Netwerk

Het eerste jaar wordt met name ingezet voor de opbouw van een netwerk
met lokale zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, festivalproducenten, evenementenlocaties en overig ondersteunende dienstverleners. Het onderhouden
en verder uitbouwen van dit netwerk blijft een constante klus, waarbij de verschillende netwerken die ontstaan, onderverdeeld kunnen worden binnen het
team.
Het uitbouwen van het netwerk met zorg- en welzijnsinstellingen ligt bij de
jongerenbegeleider, het netwerk van evenementenorganisaties ligt bij de jongerenwerker. Vanzelfsprekend wordt het teamlid, die vanuit zijn functie contact
heeft met de desbetreffende netwerkpartners, het contactpersoon met deze
partner.

Pilot

In samenwerking met netwerkpartners kan het eerste jaar een pilot worden opgezet, opdat de haalbaarheid getoetst en de inzet van de aanpak afgestemd
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kan worden op de behoeften van de doelgroep, de netwerkpartners en de
implementerende organisatie. Voor deze pilot worden specifieke voorwaarden
opgesteld, waarlangs deze wordt uitgevoerd en geëvalueerd. Na een positieve beoordeling, kan er een vervolg worden gegeven en bepaald worden hoe
de verdere samenwerking tot stand gaat komen voor de komende seizoenen.
Tevens kan deze eerste lichting deelnemers doorstromen, waardoor er na het
derde jaar een tweede evaluatie kan worden ingezet. De eerste lichting is dan
uitgestroomd, de tweede staat dan op het punt om uit te stromen. Op basis
daarvan kan het resultaat worden beoordeeld, waarna verdere samenwerking
en implementatie kan worden bepaald en uitgezet.
Voor het uitvoeren van het werk, het bieden van begeleiden en het samenkomen van deelnemers zijn locaties met de juiste voorzieningen en inrichting
van belang.
Kantoor
Om als team prettig te kunnen werken is een kantoor met de nodige faciliteiten als internet, telefoon, computers, een server, een printer / kopieermachine,
goed meubilair, kitchenette en minimaal vier werkplekken.
Dit kantoor dient te kunnen worden afgesloten, omdat op gezette momenten
overlegd en/of zaken afgestemd worden die niet door anderen gehoord, gezien of gelezen hoeven worden. Het is dan ook niet gewenst dat deelnemers
zomaar ongevraagd binnen kunnen lopen of van de voorzieningen gebruik
gaan maken.
Werkruimte
Deelnemers die samenwerken aan projecten, vacatures / woningen zoeken
of andere documenten samenstellen, moeten de beschikking hebben over
werkstations in een aparte ruimte, opdat het kantoor vrij blijft voor begeleidings- en organisatorische werkzaamheden. Ook deze ruimte moet voorzien
zijn van de nodige faciliteiten als internet, computers, telefoon, goed meubilair
en minimaal twee vrije werkplekken.
Op deze manier kunnen ze op elk moment binnenlopen en, al dan niet onder
begeleiding, aan de slag gaan met lopende klussen, eigen activiteiten of gewoon hun mail checken. Door deze ruimte zo te situeren dat het in zicht ligt
van het kantoor, is er begeleidende ondersteuning op afstand mogelijk.
Het is van belang de werkstations in te richten met de basisprogramma’s, virusscanners, firewall en diverse internetbrowsers, waarna deze beveiligd worden
met een beheerdersaccount met wachtwoord en een gastaccount. Op deze
manier kunnen er zonder tussenkomst van de beheerder geen programma’s
worden gedownload en/of geïnstalleerd. Daarmee voorkom je dat een computer overloaded of geïnfecteerd en onbruikbaar wordt.
Om data af te schermen is het nodig om twee verschillende netwerken op
te zetten, opdat deelnemers nooit toegang kunnen krijgen tot inhoudelijke
informatie. Zo kan ook de printer en andere hardware afgeschermd worden,
waardoor deelnemers altijd in overleg met de begeleiders moeten om gebruik
te kunnen maken van deze faciliteiten.
Ontmoetingsruimte
Naast de eigen werkruimte, is een ontmoetingsruimte, waar deelnemers in
een informele setting: ervaringen en ideeën met elkaar kunnen uitwisselen;
kunnen overleggen; workshops volgen; experimenteren met techniek / pro163

Locaties

grammeren / horeca / podiumkunst; activiteiten, evenementen, presentaties
kunnen organiseren.
Betrek de deelnemers zoveel mogelijk bij de inrichting van de ruimte, opdat
deze ook werkelijk van henzelf wordt, dat de ruimte hun verhaal en ervaringen
verteld, dat het een plek is waar ze zich veilig, vertrouwd en tegelijk uitgedaagd voelen.
Zorg voor de nodige faciliteiten, als PA, DJ-booth en mic’s, verlichting en een
bar. In overleg met de deelnemers kan worden bepaald wat er verder nog qua
loungebanken, statafels, games en verdere inrichting gewenst is. Laat t-shirts,
posters, collages, beeldmateriaal, dat gedurende het seizoen verzameld is,
terugkomen in de ruimte. Dit vertelt het verhaal en draagt bij aan de cohesie.
Mobiele en vaste telecommunicatie
Voor het goed uitvoeren van de werkzaamheden zijn twee smartphones nodig.
Een begeleidingstelefoon en een festivaltelefoon. Op beide telefoons moet
Whats App en Facebook worden geïnstalleerd en internet met minimaal 200
MB dataverkeer beschikbaar zijn.
Daarnaast is internet en vaste telefonie nodig op kantoor en op de werkstations van de deelnemers.
Voor wat betreft het gebruik van de vaste telefoon kan het beste gebruik gemaakt worden van draadloze telefoons met minimaal 2 stations. Door deze op
kantoor te plaatsen, maar in overleg wel beschikbaar te stellen, blijft toezicht
op het gebruik ervan mogelijk. Zorg voor een abonnement onbeperkt bellen
naar vaste en mobiele nummers, maar dat alle andere nummers worden afgeschermd. Mochten medewerkers deze nummers moeten bellen, hebben ze
de beschikking over de mobiele telefoons en kunnen die beperkt gebruiken.

Vervoer

Voor het inzetten van EventHands, het ondernemen van activiteiten, het organiseren en uitvoeren van eigen projecten komt qua logistiek het nodige kijken.
Voor het inzetten van deelnemers op evenementen maakt de festival coördinator het logistieke plan, maar er komt uiteraard meer bij kijken. Chauffeurs,
vervoers- en transportmiddelen worden allemaal ingezet en daar moet het
nodige voor worden georganiseerd.
Chauffeurs
Chauffeur(s) zijn boventallig, maar van wezenlijk belang voor de veiligheid.
Het biedt begeleider en coördinator de ruimte om volledig op de deelnemers
te kunnen focussen, wat de adequaatheid en ad hoc-begeleiding bevordert.
Chauffeurs dienen betrokken te worden bij besluitvorming omtrent logistiek
en incidenten. Houd de lijnen kort en maak duidelijke afspraken over aanwezigheid, contact, instrueren en beslissingsbevoegdheden. Maak de chauffeur
onderdeel van de EventHands-crew en stel hem voor aan de deelnemers.
Veiligheid
Het is wenselijk dat een chauffeur in ieder geval drie jaar over een rijbewijs
beschikt en schadevrij heeft gereden. Daarnaast kan hem gevraagd worden
een ANWB rijvaardigheidstest te doen, waarmee een extern gerenommeerde
instantie beoordeeld of iemand geschikt is om personen te vervoeren. Daarnaast zou een basis EHBO cursus, een workshop band of lamp vervangen kunnen worden aangeboden.
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Vervoer- en transportmiddelen
Bus, auto, parkeerkaarten, EHBO-koffer, veiligheidshesjes en -driehoek, brandblusser, reserveband, krik, zaklamp, navigatie met oplader, verzekerings- en
autopapieren. Dit zijn allemaal onderdelen die belangrijk zijn voor de gehele
logistiek rondom het vervoer van personen. Zorg dat deze zaken op orde zijn
en dat de chauffeur weet hoe deze te gebruiken en/of in te zetten zijn. Laat de
chauffeur deze zaken ook altijd checken, net als de bandspanning, ruiterwisservloeistof, spiegels en de brandstof.
Om als organisatie onoverkomelijkheden en jurisprudentie te voorkomen, is
het belangrijk om, bij het inzetten van jongeren van 16 tot 18 jaar, instemming
te vragen van ouders / voogden / verzorgers om deel te nemen. Zij zijn aansprakelijk en moeten dus inspraak hebben in wat wel en niet gepast is.
Hetzelfde geldt voor de vervaardiging van beeldmateriaal, waarop een deelnemer herkenbaar in beeld wordt gebracht. Daar moet toestemming voor gegeven worden door ouders / voogd. Daarom is er een toestemmingsformulier
voor hen beschikbaar. Voor het herkenbaar in beeld brengen van deelnemers
wordt tijdens de kennismaking toestemming gevraagd. Hiervoor tekenen zij.
Daarnaast dient de bedrijfsaansprakelijkheid middels een overeenkomst te
worden verlegd naar opdrachtgevers waarvoor klussen worden uitgevoerd.
De organisatie dient zelf de nodige verzekeringen af te sluiten, waarover in
paragraaf verzekeringen meer.
Juridisch / ARBO / VOG
Uitgaande van de huidige wetgeving zijn er voor Welzijnsinstellingen geen
richtlijnen, enkel en alleen voor instellingen die betrokken zijn bij een kinderbeschermingsmaatregel en zorgaanbieders. De wetgever schrijft voor hoelang
dossier binnen deze instellingen bewaard dienen te worden en hoe de inzage
georganiseerd dient te worden. Dossiers van instellingen die hulp bieden aan
jeugdigen moeten dossiers 15 jaar bewaren, na beëindiging van de geboden
ondersteuning. (Addink en Zoon sd). Als een jongere 12 jaar of ouder is en
in staat is zijn eigen belang in te schatten, mag hij zijn eigen dossier inzien.
Ouders (met gezag) of de voogd hebben mogen dit als de jongere nog geen
16 jaar is. Derden mogen het dossier alleen inzien met toestemming van de
jongere of de wettelijke vertegenwoordigers. (Rijksoverheid sd)
Sinds 2013 is het verplicht om medewerkers die met minderjarigen werken
een bewijs van goed gedrag af te laten geven, of te wel; VOG (verklaring
omtrent gedrag). De uitvoerende instantie die hiervoor controles uitvoert is
de GGD.Ondanks dat deze wetgeving (nog) niet van toepassing is op EventHands, worden de richtlijn die gelden voor (Jeugd)zorgaanbieders ook aangehouden voor de EventHandsaanpak.
Voor <16 jongeren geldt dat ze niet elk evenement kunnen bezoeken vanwege
een leeftijdgrens van 16 of 18 jaar. Zij kunnen dan ook niet op deze evenementen worden ingezet.
Daarnaast geldt de arbeidstijdenwet. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar mogen
niet meer dan 9 uur per dag werken, hier worden de uren die op school worden doorgebracht vanaf getrokken. In de vakantie mogen deze jongeren per
dag 9 uur werken en zijn inzetbaar tot maximaal 23.00 uur. Bij een werktijd van
meer dan 4½ uur moet een aaneengesloten pauze van minimaal een half uur
worden ingeroosterd. Daarnaast moet er dagelijks minimaal 12 uur rust zijn.
(Miniserie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sd)
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Rechten &
plichten

Verzekering
Voor het afdekken van de nodige risico’s, zijn verschillende verzekeringen nodig om af te sluiten. Degenen die zeker niet mogen ontbreken zijn:
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering
Bedrijfsaansprakelijkheid voor kantoorwerkzaamheden voor meerdere werknemers en verschillende locaties
Inboedel- / inbraakverzekering
Verder bestaat er in Amsterdam een verzekering die vrijwilligers en mantelzorgers dekt bij de uitvoering van hun werk en zorgverlening, wanneer er geen
enkele andere verzekering is die de aansprakelijkheid dekt.
Afhangend van het personeel is het wenselijk om af te sluiten:
Een verzuimverzekering
Afhangend van de evenementen en activiteiten die worden ondernomen, is
het wenselijk om incidenteel verzekeringen af te sluiten als:
Evenementen verzekering
Aanvullende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Ongevallenverzekering
Afhangend van de verdere materialen die worden aangeschaft, zoals auto’s,
computers, camera’s en/of andere waardevolle spullen, moet worden bekeken
of dit nog apart verzekerd dient te worden.
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Additioneel formulieren, formats
en ondersteunende documenten
Onderstaande formulieren, formats en documenten zijn op te vragen via:
http://www.eventhands.nl/aanmelden. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.
Kennismakingsformulier
Toestemmingsbrief
Instroomformulier
Functioneringsgesprekplanning
Functioneringsgesprekformulieren
Deelnemervolgsysteem
Dialoogmodel
Competentiemodel
Plan van aanpak deelnemers
Projectplan eindactiviteit
Financieel administratieformulier
Productie draaiboek eindactiviteit
Programma draaiboek eindactiviteit
Festivalplanning
Festival logboek
Festivalovereenkomst
Festivalchecklist
Festival observatieformulier
Voorbesprekingsformat notulist/voorzitter
EventHand van de maand checklist
Workshopschema
Trainingsschema
Trainingscertificaten
Declaratieformulier
Ondersteunende documenten
Huishoudelijk reglement
Meldcode
Handboek organisatie activiteiten en eindevenement
Toelichting Eventhand van de maand
Handboek trainingen
Onderzoeksrapport Outreachend werven
Sociale media strategie
Dvd film 2010 / 2011 / 2012 / 2013
Brochures
Foto’s
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De methode EventHands biedt jongeren die op een of andere manier zijn vastgelopen in hun werk, school of privésituatie een kans om samen met anderen
iets positiefs te doen en ervaren. Zij werken mee op festivals en evenementen
en worden ‘empowerd’ door middel van hun eigen successen en met hulp van
professionals. Binnen EventHands verkrijgen jongeren nieuwe skills en doen positieve ervaringen op die nauw aansluiten bij hun belevingswereld. Langs deze
weg kunnen zij zelf nieuwe perspectieven ontwikkelen.
EventHands verbindt de domeinen (Jeugd)zorg, (Jeugd)welzijn en Arbeid, met
cultuur als activeringsmiddel. Deze nieuwe werkwijze is gericht op sociale- en
arbeidsparticipatie van jongeren met afstand tot arbeidsmarkt en samenleving.
Zorg, Welzijn en Arbeid worden niet meer afzonderlijk georganiseerd maar
naast elkaar ingezet zodat zij elkaar aanvullen en versterken. EventHands laat
zich vatten onder de noemer: culturele zorginterventie.
Deze handleiding is geschreven ter inspiratie van professionals die met jongeren werken, voor directie & leidinggevenden van Jeugdzorginstellingen en
-welzijnsorganisaties en voor beleidsmakers en beleidsadviseurs die zich bezighouden met de WMO, de Jeugdwet en/of de Participatiewet.

9 789082 283709

