JAARRAPPORTAGE 2021

Colofon
Tekst: 		
Foto's:		
Opmaak:
Druk:		
Oplage:		

2

JoU staf
Jongerenwerkers van JoU
kiwico.nl
Print.com
20 stuks

Pieterstraat 1
3512 JT UTRECHT
www.jou-utrecht.nl
info@jou-utrecht.nl
030 236 1919

INHOUD
1. Inleiding							4
2. Verbinden van jongeren met hun omgeving			

6			

a.

Ambulant jongerenwerk			6		

b.

(Online) informatie en advies aan jongeren

7

c.

Consultatiefunctie en contact met		

11

		

ouders/verzorgers en professionals

3. Stimuleren tot meedoen					12
a.

Groepsactiviteiten				12		

b.

Participatie van jongeren 			

c.

Schooljongerenwerk				17		

4. Begeleiding bij identiteitsontwikkeling			

14		
20

a.

Urban culture 					20

b.

Coaching					22		

c.

Meidenwerk					23

5. Preventie en signalering					24
a.

Zorg en veiligheid				24		

b.

Individuele begeleiding 			

27

6. Kwaliteit en ontwikkeling 					

30

a.

Trainingen en onderzoek 			

30

b.

Kwaliteitscertificaten

30

c.

Reflectie op eigen werk 			31

3

INLEIDING
2021 begon onrustig. Er golden strenge coronamaatregelen en de avondklok werd ingesteld, wat online oproepen tot rellen
als gevolg had. Door online signalering, goed contact met jongeren en bewoners en de sterke samenwerking met politie en
gemeente hebben we in Utrecht kunnen voorkomen dat het tot daadwerkelijke rellen heeft geleid. Dit voorbeeld is tekenend
voor wat het jaar 2021 ons zou brengen/ van ons zou vragen. Het jaar vroeg vanwege de steeds veranderende maatregelen
opnieuw veel flexibiliteit en creativiteit. Een mooi voorbeeld hiervan zijn huiswerkplekken, welke in de buurthuizen
gecreëerd zijn voor jongeren die thuis moeilijk aan school konden werken. Steeds zijn we blijven kijken naar mogelijkheden
in plaats van beperkingen. Zo hebben we ook steeds onze jongeren begeleid: waar liggen de talenten en kansen en hoe
zetten we jongeren in hun kracht. Niet alleen kijken naar problemen.
We hebben daarbij steeds voor ogen gehad dat we vooral veel aandacht voor jongeren moesten houden. Mede door
extra mogelijkheden van meerdere subsidies konden we dit ook. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: Jongeren in actie
(activiteiten door en voor jongeren), tienerwerk op basisscholen, GYM-Girl You Matter, jongerenwerk op het MBO, Urban
Events in alle wijken in samenwerking met Dock, Sport Utrecht en Boks. De samenwerking in de sociale basis groeit, we
leren snel met elkaar.
Onze focus ligt op jongeren tussen de 10 en 23 jaar. We zien van de jongeren die we registreren op naam dat een
merendeel een leeftijd van 18+ heeft. We weten dat dit jongeren zijn die al vanaf een jongere leeftijd bij ons begeleid
worden en nu vaak of rolmodel zijn of individuele begeleiding of coaching vragen.

In Utrecht wonen er 63671 jongeren tussen de 10 en 23 jaar. Jaarlijks bereiken we zo’n 10.000 jongeren,
op diverse vindplaatsen in de hele stad. We focussen ons op groepen en individuele jongeren die extra
aandacht nodig hebben.

Jongeren in groepen op straat (vindplaatsenoverzicht):		

1500

Contact met leerlingen op de VO scholen waar wij actief zijn:

1900

Bereik van groepen jongeren (activiteiten/evenementen):		

3174

Bereik van jongeren online(volgers Instagramaccounts):		

8238

Leeftijdsverdeling bereik JoU in 2021
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< 10 jaar

2%

10 - 14 jaar

26%

15 - 17 jaar

26%

18 < jaar

46%

JoU is een diverse en inclusieve organisatie. Dit zien we terug in
zowel ons personeelsbestand als de doelgroep die we bereiken.
Afgelopen jaar hebben we veel nieuwe collega’s mogen verwelkomen.
De ontwikkeling die we intern hebben doorgevoerd waarbij we
verantwoordelijkheden breder delen en talenten van medewerkers
meer benutten en verdere ontwikkeling van competenties stimuleren is
steeds meer merkbaar. Dit zie je terug in de vele nieuwe projecten en
activiteiten we organiseren in samenwerking tussen de verschillende
wijken en teams intern en met partners.
Vanuit de uitdagende combinatie van enerzijds de grote ambities en anderzijds de complexe werkelijkheid van het sociaal
domein, werken we binnen de gemeente met ‘sturen vanuit de bedoeling’. In dit Utrechtse sturingsmodel - gebaseerd op
het model van Simons - hebben we het afgelopen jaar samen met de gemeente opnieuw de doelen en indicatoren van ons
werk vastgesteld. Als overkoepelend doel van JoU is vastgesteld:

Utrechtse jongeren tussen 10-23 jaar in kwetsbare situaties ondersteunen in
hun leefwereld om mee te doen in de samenleving. JoU begeleidt deze jongeren vanuit een vrijwillige, veilige pedagogische relatie in hun identiteitsontwikkeling en verbindt ze met hun omgeving. Jongerenwerkers sluiten aan bij
de leefwereld van jongeren, bieden steun dichtbij, doen wat nodig is en zetten
interventies op maat in.
Aan de hand van deze doelstelling zijn 5 subdoelen geformuleerd waar JoU in 2021 op heeft ingezet. Deze subdoelen zijn
eveneens gebruikt als indeling voor deze jaarrapportage:

Verbinden van jongeren aan hun omgeving
Stimuleren tot meedoen
Begeleiding bij identiteitsontwikkeling
Preventie en signalering
Kwaliteit en ontwikkeling
Tot slot vinden we het leuk om te benoemen dat we dit jaar het tienjarig bestaan van JoU hebben gevierd! We zijn trots op
hoe we gegroeid zijn in tien jaar tijd tot een saamhorig team en professionele partner in de stad als het gaat om opgroeien
van Utrechtse jeugd. Veel plezier met het lezen van ons jaarverslag.
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2. VERBINDEN VAN JONGEREN
MET HUN OMGEVING
Voortdurend zijn we in contact en leggen we contact met jongeren op de plekken waar zij zich bevinden, op straat, op
school, bij activiteiten en online. Het jongerenwerk verbindt jongeren met hun omgeving, zodat zij onder andere een breder
sociaal netwerk ontwikkelen.

A. Ambulant jongerenwerk
Met het ambulant jongerenwerk onderhouden we contact met jongeren,
bewoners, ouders en ondernemers op straat, horen we wat hen
bezighoudt, bieden we laagdrempelige activiteiten rond sport en spel
aan, bemiddelen we bij overlast of conflicten. Door de jeugd al vroeg te
leren kennen en op positieve wijze contact te leggen, zien wij problemen
wanneer zij ontstaan en kunnen deze klein houden. Jaarlijks maken we
een overzicht van de groepen die wij op straat contact mee hebben.
Opgesteld in juni 2021 geven wij een beeld van 91 vindplaatsen waar
wij contact hebben met zo’n 1500 jongeren. Hierbij zijn de scholen als
vindplaats meegeteld, maar de jongeren op de scholen niet. Door corona
zien we meer verveling en moedeloosheid onder jongeren. Tegelijk zien
we ook hun veerkracht. Zoals jongeren die hun bijbaan verloren en op
zoek gingen naar ander werk, zoals bij de bezorgdiensten.

‘Als alles wegvalt, zie je hoe cruciaal verbinding is.
Net als de plek in de wijk waar je elkaar ontmoet.’
Jongerenwerker Overvecht

Ambulante inzet met het nieuwe
mobiele buurthuis:

Stedelijk ambulant Team
In september startten we een pilot met een stedelijk ambulant team.
Ervaren ambulant jongerenwerkers uit verschillende wijken vormen met
elkaar een team. Ze leggen contact met jongeren en partners in alle wijken
van de stad en ontwikkelen zo een stedelijk beeld van jongeren, overlast en
de manieren waarop we hier in verschillende wijken aan werken.

Inzet speciale gelegenheden:oud en nieuw, ramadan, zomer, rellen
Vanuit het ambulant werk schakelen we snel naar flexibele of intensieve inzet wanneer dit nodig is. We voeren het gesprek
met jongeren en bewoners. In 2021 hebben we hiermee bijgedragen aan het bewaren van de rust in roerige tijden, zoals
bij de kermis in BNO of mogelijke avondklokrellen. In de zomerperiode zijn we jaarlijks bij warm weer een aantal maanden
extra aanwezig op de Haarrijnse Plas om ook hier contact te leggen en signalen op te pakken. In de ramadan zetten we
ieder jaar ook extra in, ’s avonds en online, door samen te gamen. Ook met oud en nieuw kunnen we in Utrecht spreken van
een vergelijkbare jaarwisseling met de jaarwisseling 2020-2021. Enkele incidenten hadden voor ons alsnog veel impact.
Alle incidenten evalueren we uitvoerig intern en met partners.
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B. (Online) informatie en advies aan jongeren
Sinds corona en de rellen van augustus 2020 zijn we ons nog meer bewust geworden van ons online werk. Niet alleen van
het belang van onze aanwezigheid en contacten online, ook de invloed die we hebben online. Sinds de rellen plaatsen we
veel makkelijker tegenberichten “ga niet naar de rellen”, “let op de avondklok” en ondernemen we actie bij sexting-cases.
We delen informatie over bijvoorbeeld drugs en seksualiteit en geven natuurlijk ook informatie over leuke dingen, zoals
activiteiten in buurthuizen, buiten of van andere organisaties.
JoU030 is het stedelijk online jongerenplatform van JoU. Instagram en de website van Jou030 zijn onze belangrijkste
stedelijke informatie en adviesplatforms. Daarnaast zijn er 10 wijk-Instagramaccounts. Zij sluiten wekelijks aan op het
thema van JoU030 en posten eigen content van activiteiten in hun wijk.

De grootste ontwikkelingen in 2021 zijn:
JoU030 groeit als online platform van JoU, in 2021
zijn er meer volgers op Instagram @jou_030. 4.900
volgers (2020: 4.400) en is de content meer afgestemd
op JoU en JoU jongeren, accounts en thema’s.
De 10 wijk-Instagramaccounts zijn ook in 2021 gegroeid
van 7316 naar 8238 volgers.
In 2021 zijn alle jongerenwerkers met eigen accounts
aanwezig op Instagram met een eenduidig professioneel
profiel.
Sinds maart 2021 zijn we gestart met een chat voor
Utrechtse jongeren waar ze anoniem terecht kunnen voor
allerlei vragen.
Sinds 2021 is de JoU030 redactie versterkt met een
professionele cameraman, hiermee kunnen we ook
producties maken met jongeren waarop ze trots kunnen
zijn en die ze dan ook graag delen.
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In december 2021 zijn we gestart met een try-out
jongerenredactie, omdat we ook graag content willen
plaatsen die door jongeren zelf is bedacht en gemaakt. In
2022 gaan we verder met onze zoektocht in het bieden van
een stem aan jongeren in de vorm van allerlei media.
Instagram is ons belangrijkste informatie en adviesmedium, echter facebook, Snapchat, Telegram en TikTok zijn
media waar we in ons dagelijks contact met jongeren steeds
meer gebruik van maken.

Ontwikkeling social media medewerkers – uit
teamevaluatie Overvecht september 2021
‘…als ik voor mezelf spreek, en ik ben niet de handigste
met social media, kan ik nu veel meer dan vorig jaar’ ‘Ik
kan nu nog beter jongeren bereiken, als ik ze niet zie, en
het lukt niet via whatsapp, dan lukt het bijvoorbeeld wel
via insta.’

Voorbeeld persoonlijke instagram-account
van jongerenwerker

Up to date blijven
“We werken er hard aan om altijd op to date te blijven
met input van jongeren, jongerenwerkers en actualiteit,
zowel qua inhoud als uitstraling. Een mooie ontwikkeling
maakten we bijvoorbeeld door in de promotie van de chat.
We maakten eerst ﬁlmpjes waar we een situatie van een
jongere uitbeeldden. Deze bleken niet zo aan te slaan.
We vroegen jongeren wat ze hiervan vonden. Met hun tips
maken we inmiddels promo’s waarin jongerenwerkers de
volgers direct aanspreken.”

Voorbeeld Instagram wijkaccount
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Chatpromo OUDE STIJL

Chatpromo NIEUWE STIJL

Informatie en advies die JoU030 maakt die collega’s delen
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Website JoU030
Het aantal unieke website bezoekers is ruim 248.000. Dat is iets minder (- 15.000) dan in 2020. Oorzaak is waarschijnlijk een flinke dip toen de website in januari veranderde van naam (van Jong030 naar JoU030). Ook een oorzaak is de
lege Agenda en JoU030 Pas op de site vanwege corona. De bezoekduur in 2021 is met 181 dagen en 12 uur 9,5 % hoger
dan 2020. Dit is een aanwijzing dat de content goed wordt gelezen. Het aantal keren dat de website is bezocht is bijna
292.000. Veruit de meeste bezoekers komen via Google (76%). De rest komt rechtstreeks of via onze socials binnen. Ruim
de helft (51%) van het aantal pageviews is op het Ervaringenforum. Hierbinnen zijn de topics meidenvragen, jongensvragen
en vrijen veruit favoriet. Daarnaast worden goed bezocht: Home en Thema’s.

Chat JoU030
Vanaf maart 2021 zijn we gestart met een anonieme chat die op schooldagen open is van 16:00-18:00. We willen hiermee ook
jongeren bereiken die (nog) niet bekend zijn met JoU in het dagelijkse leven. De chatfunctie wordt gedraaid door een poule
van jongerenwerkers. Uniek aan de chat en onderscheidend met bijvoorbeeld de landelijke jongerenluisterlijn is dat we ook offline kunnen afspreken met jongeren als dat nodig of gewenst blijkt. De eerste maanden was het bezoek op de chat minimaal.
Het medium moest eerst bekendheid krijgen. Daar hebben we de eerste maanden hard aan moeten werken, met posters in
bushaltes, en op scholen en via JoU030.
Er zijn 401 actieve chats geweest in 2021. Daarin zitten ook chats van terugkerende jongeren die vaker over hun situatie willen praten. Dit zijn vaak situaties waar een groot taboe op rust, in de samenleving en/of hun eigen omgeving. Als wij merken
dat zij aan luisteren via de chat niet voldoende op weg zijn geholpen verwijzen we hen met onze uitgebreide sociale kaart
door naar een meer andere meer specialistische chat/organisatie of kijken we of we offline met hen kunnen afspreken.
moeder. In samenwerking met de politie hebben het een en ander kunnen bespreken. Ik vrees dat de andere meiden die in
dezelfde situatie zitten de volgende slachtoffers zullen worden van jongens die hele slechte bedoelingen hebben. Het is een
tijd rustig geweest rondom deze problematiek, nu is het in een extreme vorm in een keer weer ontploft.”

Scholen/JoU030 pas
Er is een samenwerking van JoU030 met 14 VO scholen. Daar geven we jaarlijks voorlichting in de brugklassen over
JoU030, JoU en de pas. Deze samenwerking is een groot gedeelte van het jaar ‘on hold’ geweest vanwege corona en de gevolgen daarvan voor de scholen. Vanaf november 2021 konden we dit weer oppakken. Ruim 7.500 jongeren vanaf brugklas
tot 18 jaar hebben een geactiveerde JoU030 pas. Deze jongeren ontvangen 10 x per jaar een JoU030-nieuwsbrief met alle
nieuwe (win)acties en ander nieuws. Door corona waren er nauwelijks acties en winacties.

Andere JoU030 sociale media
Facebook JoU030: 1735 volgers Aantal volgers is stabiel
t.o.v. 2020. Hier posten we zo nu en dan (20 keer per jaar)
onderwerpen die aansluiten op de oudere doelgroep (18+).
TikTok We zijn in 2021 gestart met het plaatsen van TikTok
video’s om jongeren via dit platform toe te leiden naar de
website en Instagram. Dit medium is het snelst groeiend
momenteel. We zijn aan het onderzoeken welk soort video’s
het beste werken. Af en toe wordt een TikTok heel goed
bekeken. Onze klapper telt 141.200 views en 23.700 likes.
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JoU030 collega Jasmin maakt een
reportage over de opening van een
pumptrack in Vleuterweide.

Oﬄine informatie en advies
Uiteraard geven we offline ook informatie en advies aan
jongeren en ouders. Dat doen we dagelijks, in onze coaching of in meer georganiseerde vorm. Het stedelijke team
heeft in 2021 een aantal mooie activiteiten georganiseerd.
Zo zijn ze met de JoU bus door de wijken met jongeren in
gesprek gegaan over de verkiezingen, over vaccinaties,
over middelengebruik i.s.m. Jellinek, op scholen en bij
buurthuizen over ‘Drop your Knife’ – de wapeninleveractie
van gemeente Utrecht.

C. Consultatiefunctie ouders/verzorgers en professionals
Contact met ouders en verzorgers en professionals
In 2021 was er contact met 1219 ouders van jongeren en zijn er 59 ouderbijeenkomsten georganiseerd.
We ontwikkelen met partners in de stad de training ‘Opvoeden in veranderende tijden’, speciaal voor ouders. Twee collega's nemen deel aan het ontwerpproces van de training. Helaas lukt het in coronatijd niet om deze training aan groepen te
geven. Dit hopen we in 2022 wel te gaan doen.
In februari en maart hebben we bijgedragen aan drie webinars voor ouders in Utrecht ‘Praten met je tiener’ i.s.m. Indigo
georganiseerd door gemeente Utrecht - collectieve opvoedondersteuning. De webinars bleken een groot succes. Zo’n 300
deelnemers luisterden met veel interesse naar onze collega die uitleg gaf over het puberbrein, telefoongebruik en ander
gedrag.

“Heldere info over brein, reminder, tips voor omgaan met mijn tieners.”
“Goed om te horen wat de mening van deskundigen is over de `corona-situatie”
Deelnemers
Ook hebben we i.s.m. SterkVO en schoolbesturen bijgedragen aan webinars
voor middelbare school-docenten op het moment dat leerlingen weer naar
school mochten.
In een periode dat de coronamaatregelen het toelieten is er ook een training
gegeven aan ouders over opvoeden van pubers in De Meern, in samenwerking
met het buurtteam.
Voorafgaand aan het zomerseizoen is er zoals ieder jaar een training gegeven
aan strandwachten van de Haarrijnse plassen over omgaan en aanspreken
van jongeren. JoU en strandwachten werken ieder jaar samen en de training is
jaarlijks een goede start voor deze samenwerking.
Eind maart, midden in coronatijd, organiseren we samen met Jellinek en het
Training Vreedzaam & omgaan met
jongeren aan BOKS Cultuurhuis medebuurtteam een online ouderbijeenkomst. De aanleiding was het forse alcoholwerkers.
gebruik van jonge tieners in het Griftpark. Het doel van deze bijeenkomst was
om ouders te informeren over het puberbrein, middelengebruik en verslaving
en hoe wij als partners samenwerken rondom de aanpak hiervan. Er is informatie gegeven over wat de verschillende organisaties voor het gezin kunnen betekenen, maar ook concrete handvatten om
met je kind over middelengebruik in gesprek te gaan. De ouders vonden het prettig om ervaringen en zorgen met elkaar
te delen. Ouders hebben na afloop aangegeven dat ze het een fijne en leerzame bijeenkomst vonden, ook zijn er daarna
contacten gebleven, tussen ouders en met de professionals.
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3. STIMULEREN TOT MEEDOEN
MET HUN OMGEVING

JoU stimuleert jongeren om mee te doen op het gebied van
school, werk/bijbaan en vrije tijd, zodat jongeren nu en in de
toekomst deel kunnen nemen aan de samenleving.

A. Groepsactiviteiten
In 2021 werkten we met 168 groepen jongeren, waarvan 2991
deelnemers aan groepsactiviteiten. Daarnaast waren er 183
deelnemers aan bijzondere activiteiten. Dat zijn activiteiten
met een participatieve kant: iets extra’s doen voor de buurt.
Specifieke projecten in groepsverband welke in 2021 hebben
plaatsgevonden worden hieronder verder toegelicht. Door
het werken met groepen kunnen we jongeren pedagogisch
begeleiden in hun opgroeien en omgang met elkaar. Als basis
voor ons pedagogisch werk, gebruiken we de vreedzame wijkmethodiek. Deze is inmiddels ingebed in ons werk middels
het gebruik van de Stappenteller (groepsanalyse). We hebben
de vreedzame wijkmethodiek intern toepasbaar gemaakt voor
pubers/jongeren.

“Ze moeten respectvol naar elkaar en naar
ons zijn. We letten op omgang en taalgebruik. Aan straattaal doen we niet. Vaak
praten ze elkaar maar een beetje na. Als je
doorvraagt naar de betekenis van zo’n woord,
weten ze het niet eens.”
Jongerenwerker Zuidwest

Dit jaar konden we iets extra’s doen voor onze groepen dankzij ‘Perspectief voor jongeren’-gelden. Zo zijn
er vanuit verschillende wijken met groepen jongeren
een paardrij-clinic gedaan. Veel jongeren waren nog
nooit op een boerderij of zo dicht in aanraking met
een paard/dier geweest.

GYM – Girl You Matter
In 2021 is met dank aan extra middelen een speciaal
project voor 14+ meiden ontwikkeld in samenwerking met
Pretty Woman. Een programma van 8 bijeenkomsten waarin
meiden leren over zichzelf, hun omgeving, hun identiteit,
gezonde relaties, lichaamsbeeld, grenzen en wensen. Het
project is gestart naar aanleiding van zorgelijke signalen
van JoU en partners als scholen, buurtteam, SAVE, JGZ,
Leerplicht en Pretty Woman over meiden die dreigden uit te
vallen op school, thuis of sociale netwerk. De zorgen van
meiden zijn vaak onzichtbaar en excessen ontstaan vaak
door een schadelijke cocktail van thuissituatie en social
media gebruik. De meiden geven na afloop van de GYM
aan erg geholpen te zijn en stromen veelal door naar het
‘gewone’ meidenwerk en enkele naar hulpverlening. De GYM
is tijdens de uitvoering als methodiek ontwikkeld om over te
dragen naar andere wijken in 2022.
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Girl, You

Matter!

Gym is een groep
voor meiden
tussen de 14 en 17
jaar oud die
wonen of naar scho
ol gaan in
Utrecht. De groep
wordt
georganiseerd en gelei
d
door een meidenwe
rker
van JoU - Jongeren
werk Utrecht en van
Pretty Woman.

In de GYM werken
we niet aan onze
buikspieren of hams
trings maar wel aan
onze mentale condi
tie! Dat doen we door
samen te werken aan
thema’s die voor
meiden belangrijk
zijn: jezelf (leren)kenn
en,
zelfvertrouwen, zelfbe
eld, wensen & grenz
en
aangeven en social
media gebruik.

In acht bijeenkom
sten
bespreken we met
een vaste
groep meiden en
begeleiders
de volgende them
a’s:
Kennismaking met
de groep & begeleider
s
Jij en je omgeving
Mentaal fit: Vrouw
elijk lichaam en zelfbe
eld
Weerbaarheid, wens
en & grenzen
Gezonde relaties;
veiligheid & vertro
uwen
Online en offine
Ontspanning en zelfzo
rg
Afsluiting
......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ........
In de GYM wordt niet
alleen gepraat. We
doen
oefeningen en er is
plek voor leuke activi
teiten en gasten.
Lees op de achter

kant verder over GYM

Join us
In 2021 is de samenwerking gestart met de organisatie Join Us, om groepen jongeren te vormen om eenzaamheid onder
jongeren terug te dringen. Het werven van deze groep is in 2021 niet gelukt. Dit heeft meerdere redenen, zoals de gekozen
leeftijdscategorie (12-18 jaar) en de beperkingen door de coronamaatregelen. Daarom wordt in 2022 ingezet op de
leeftijdsgroep 16-20 jaar en kijken we met IB-ers en partners hoe we de doorverwijzing kunnen verbeteren.

Young Leaders
Dankzij het MDT Programma Young Leaders, aangeboden vanuit Noorda en Co met financiering vanuit ZonMW, kan JoU in
de periode tot april 2022 zes groepen jongeren opleiden tot Young Leaders, en een aantal jongerenwerkers en jongeren een
train-de trainers programma laten volgen.
Tijdens 10 trainingsbijeenkomsten leren de jongeren, bij voorkeur in de leeftijdsgroep 14-17 meer over zichzelf, hun
kwaliteiten, presenteren en organiseren. Zij ontvangen hiervoor een certificaat en gaan aan de slag om zelf een
participatietraject in hun eigen buurt, voor een andere doelgroep te organiseren.
De eerste groep die meedoet zijn de Rolmodellen in Rivierenwijk. Zij doorlopen
het trainingsprogramma met succes en organiseren een barbecue voor de
buurt, alwaar zij aan bewoners presenteren wat zij tijdens te
training geleerd hebben.
De tweede en vierde groep bestaat uit alle deelnemers van
Grijp Je Kans. Zij leren zich uitdrukken en hun mening geven
en organiseren activiteiten in de wijken waarin zij ook hun
stage lopen.
Als derde start de groep jongens die JoU en SVO De Dreef
toegeleid hebben naar deze voetbalvereniging. Een jongensen een meisjesteam krijgen wekelijks zowel voetbaltraining
als een educatieve of recreatieve activiteit.
De laatste twee projecten, in de wijken Leidsche Rijn/Vleuten
de Meern en Noordwest, starten begin 2022.

Armoede
JoU is onderdeel van de Armoede coalitie en zet zich in voor het stimuleren tot meedoen van kinderen en jongeren. Ook
gezinnen en jongeren in armoede ondersteunen we.

Hoe voedselbonnen helpen
In de beginfase van corona startte het Rode Kruis al snel met het uitdelen van voedselbonnen via
lokale partners. Sinds die tijd verspreiden wij iedere twee weken 100 voedselbonnen aan jongeren en
gezinnen die dit nodig hebben. Hiermee bedienen wij wel 150 verschillende gezinnen en jongeren. Incidenteel komen er ook goederen als maandverband, mondkapjes of voedselpakketten beschikbaar om
uit de delen. Het jaar 2021 gebruiken we om te kijken wie van deze mensen hulp nodig hebben zodat
hun levenssituatie structureel zo verbetert dat zij de voedselbonnen niet meer nodig hebben. Hierbij
lopen we aan tegen barrières van taal en schaamte en het niet passen binnen systemen. Het tegengaan van armoede vergroot de kansen voor de jeugd. We zijn dankbaar dat we hier door middel van de
samenwerking met het Rode Kruis en vele lokale partners (buurtteam, buurtpastoraat, DOCK etc.) aan
kunnen bijdragen.
Jongerenwerker Zuid
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B. Participatie van jongeren
Rolmodellen
Binnen JoU zetten we jongeren in als positief rolmodel.
We bieden jongeren de kans om hun persoonlijke
vaardigheden te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken
en deze tegelijk in te zetten in hun omgeving. Zij lopen
mee in het jongerenwerk door activiteiten voor de jeugd
te organiseren of ambulant werk op straat te doen. Zo
breidt het jongerenwerk zich als een positieve olievlek
uit, op steeds meer plekken zien we jongeren zich als
positief voorbeeld voor de jonge jeugd, waar zij zich
aan op kunnen trekken en waardoor er meer voor de
jeugd te doen is. In sommige wijken organiseren wij dit
projectmatig, bijvoorbeeld in een groepje van zes jongeren
wat wekelijks bij elkaar komt voor zowel hun persoonlijke
ontwikkeling als om zich in te zetten voor de buurt. In
andere wijken gebeurt dit nog meer met vrijwilligers die
zelf actief zijn in het organiseren van huiswerkbegeleiding
(Noordwest) of een voetbalacademie (Leidsche Rijn) of
verbonden zijn aan als rolmodel aan een activiteit (sport
voor meiden Noordwest). Ook zijn er in elke wijk jongeren
die zich als vrijwilliger of rolmodel in willen zetten tijdens
evenementen of met oud en nieuw. In totaal zijn er in 2021
74 jonge rolmodellen en vrijwilligers actief binnen JoU.

Jongeren in actie!
In 2021 zijn er onder begeleiding van
jongerenwerkers door jongeren uit
alle wijken verschillende activiteiten
georganiseerd voor andere
jongeren vanuit de subsidie Perspectief
voor Jongeren. Voorbeelden van deze
georganiseerde activiteiten zijn
ladies night, step contest, rapcontest
create the wave, buurtfeesten, tienerdisco
en een summer vibes festival. Van elke
activiteit zijn verslagen, filmpjes, foto’s
en presentaties gemaakt. Het
Jeugdpanel van de Gemeente Utrecht
heeft hieruit vervolgens een top 3 bepaald
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Twee jonge rolmodellen in Overvecht

Jongeren die getraind worden door jongeren.
Voetbalacademie Soon on Top Leidsche Rijn

JoU Werk
In 2021 zetten twee jongerenwerkers zich in om jongeren toe te leiden naar een bijbaan, een stageplek en of een
reguliere baan. Dit jaar ging het ook om jongeren aan werk helpen die een tussenjaar nemen. Nieuw is de inzet op
werkervaringsplekken in de beveiliging, als verkeersregelaar en als host bij een teststraat. Ze hebben een netwerk aan
werkgevers waar zij naar kunnen verwijzen, helpen met het opstellen van een CV of sollicitatiebrief en de voorbereiding
hoe zich te presenteren, en zetten in op het aanleren en bewust worden van werknemersvaardigheden. Er staan 112
trajecten geregistreerd. Vier jongeren zijn toegeleid naar Tivoli, hiermee is een goede samenwerkingsrelatie.

“We komen steeds jongeren tegen zonder werkervaring en zonder werknemersvaardigheden. Niet veel
werkgevers zitten te wachten op jongeren die te laat komen enzo. Hoe ga je om met werkinstructies,
kledingvoorschriften, discipline? Dit leren wij ze stap voor stap.”
collega JoUWerk

Voorbeeld: Grijze broek met een scheur
“We leiden enkele jongeren toe naar de werkervaringsplaatsen bij de corona teststraten bij de Jaarbeurs. We zijn erbij als zij een dag tegen vergoeding mee mogen lopen. Een jongen arriveert in een
grijze broek, waar een scheur in zit. De teamleider wil de jongen naar huis sturen. In de werkinstructie
staat duidelijk dat je een zwarte broek aan moet. Deze heeft hij dus niet goed gelezen. Ik vraag hem of
hij even met zijn scooter op en neer naar huis mag om een andere broek aan te trekken, dat is maar vijf
minuutjes. Hij krijgt alsnog zijn kans, maar op zulke kleine dingen kan het zomaar mis gaan.”
collega JoUWerk
Het toeleiden naar school, werk, stage of bijbaan is geen exclusieve taak van JouWerk maar maakt deel uit van het werk
van alle jongerenwerkers.

Verkiezingen
Op 16 september 2021 zijn we met een grote groep
van zo’n 40 jongeren uit verschillende Utrechtse wijken
en collega’s bijeengekomen in het oude Stadhuis om
raadsleden te ontmoeten. We wilden hiermee raadsleden en
aankomende raadsleden de stem van jongeren laten horen
voordat ze hun raadsprogramma’s zouden maken voor de
gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast hebben de jongeren
een rondleiding gekregen zijn ze geïnformeerd over de rol
en functie van raadsleden en de gemeenteraad. De dag werd
afgesloten met een optreden van De Rechter – een jongere
die via een ander project van ons (rapcontest) zijn gewonnen
nummer hier ten gehore kon brengen, over hoe hij als jongere
de coronalockdowns heeft ervaren.
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Inzet stagiaires
In 2021 zijn er in totaal 96 stagiaires bij JoU werkzaam geweest, waarvan 29 stagiairs bij het project Grijp je kans. De
stagiaires zijn met name afkomstig van opleidingen Sociaal werk (SCW/SMD/Social Work), gespecialiseerd pedagogisch
medewerker en Service medewerker (MBO 1 en 2 stagiaires bij het Project Grijp je Kans).
Studenten zijn tevreden over hun stage bij JoU en waarderen hun stage gemiddeld met een 7.0.

“Vooral in het begin had ik niet gedacht dat ik zo’n grote verantwoordelijkheid zou krijgen, maar ben
daar heel goed in begeleid en het voelt nu als vanzelfsprekend en ben gewend geraakt aan mijn rol.
Hiervoor had ik nog nooit een groep geleid en nu gaat het als vanzelf.”
stagiair JoU

“Het jongerenwerk betekent super veel voor mij in 2021 omdat ik heel veel nieuwe dingen heb mogen
leren als stagiaire. Voorbeelden hiervan zijn het zelf organiseren en uitvoeren van activiteiten voor de
meiden en initiatieven nemen op stage.”
stagiair JoU

Grijp Je Kans
Het project ‘Grijp je Kans’ biedt een stageplek aan
jongeren van MBO niveau 1 en 2 (Helpende Zorg en
Welzijn en Servicemedewerker) die net wat meer
ondersteuning nodig hebben omdat ze moeilijk een
stageplek kunnen vinden of behouden. Het gaat om
jongeren in de leeftijd van 15 tot 23 jaar. We bieden
hen een combinatie van training op persoonlijke
ontwikkeling en een stageplek bij het jongerenwerk,
en vanaf 2022 ook bij DOCK (speeltuinwerk). Ook
individueel werken we aan ieders leerdoelen. Een
jongerenwerker draait dit project samen met twee HBO
stagiaires. In 2021 rondt uit de eerste groep van 12
studenten (7 jongens en 5 meisjes) het traject succesvol af. Alle jongeren behalen hun diploma en allemaal
kiezen ze voor een vervolgopleiding. Vijf studenten MBO 2 gaan naar een
MBO 4 opleiding en 3 studenten MBO 1 gaan naar MBO 2 opleiding.
In september schooljaar 21/22 starten we met drie nieuwe groepen
van 7 studenten. Voor de begeleiding van de groepen nemen twee HBO
stagiaires en een MBO 4 stagiaire deel. Totaal 24 studenten 17 jongens
en 7 meisjes. In december zijn 2 studenten geslaagd die doorstromen
naar een MBO4 opleiding.
Vanuit de betrokken opleidingen is er veel waardering en belangstelling
voor Grijp Je Kans.
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C. Schooljongerenwerk
In Utrecht waarderen we de samenwerking tussen
Voortgezet Onderwijs en jongerenwerk. Het
schooljongerenwerk wordt steeds meer gezien als
basisvoorziening. De kracht ervan is zeker in coronatijd
weer zeer duidelijk geworden. Met de gemeente zijn we
aan het kijken hoe we de financiering ook in de basis
kunnen meenemen. In 2021 werkte JoU op 10 scholen:
OPDC, Kranenburg, Pouwer, Trajectum, Gregorius, Gerrit
Rietveld, Volt!, Academie 10, Krommerijn en Amadeus.
In 2022 start de inzet op het Leidsche Rijn college
en stopt de inzet op Pouwer. Pouwer geeft aan een
goede basisstructuur van docentcoaches te hebben en
dat er tijdens schooltijden weinig vrije ruimte is waar
schooljongerenwerkers hun werk kunnen doen.

In het schooljongerenwerk kan ik echt iets betekenen voor jongeren. Ik praat met ze en geef ze advies.
Ik kan bijvoorbeeld uitleggen hoe dingen werken en waarom dingen zo zijn. Zo kan ik hen ook uitleggen
waarom het belangrijk is om naar school te gaan.
Schooljongerenwerk Trajectum College

De inzet op de scholen verschilde in 2021 per periode, afhankelijk van de geldende coronamaatregelen. Dit is maatwerk per
school. JoU op 9 van de 10 scholen actief geweest bij de noodopvang voor leerlingen die naar school mochten tijdens de
lockdown. Ook legden we contact met jongeren waarmee scholen geen contact meer mee kregen. Daarnaast gaven we in alle
wijken huiswerkbegeleiding in buurthuizen.
De meeste zorgsignalen bij leerlingen op VO scholen in Utrecht in 2021 hadden betrekking op de volgende 3 onderwerpen:

1. Gedragsproblematiek
2. Verslaving
3. Verzuim/spijbelen
Op deze onderwerpen waren ook in 2020 de meeste zorgen gesignaleerd. Signalen worden besproken met de leerling en
samen met de school opgepakt.

‘Ik hou ze in de gaten, signaleer hoe ze zich voelen en of ze lekker in hun vel zitten. Signalen die ik op
school opdoe, deel ik met school, om zo samen een plan te trekken. We werken ook samen met andere
organisaties zoals Dock en Sport Utrecht.’
Schooljongerenwerker
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Zorgsignalen op onderwerp VO scholen Utrecht 2021

Verzuim / spijbelen / vroegtijdig schoolverlaten 16%
Verslaving (gokken, drugs, social media,alcohol) 24%
Pesten

9%

Gedragsproblemen 26%
Toekomstorientatie / Vinden van stage 10%
Seksualiteit

5%

Thuissituatie 10%

Een punt voor ontwikkeling is de samenhang tussen
het jongerenwerk op school en in de wijk. We zorgen er
voor dat er jongerenwerkers op scholen werken waar
veel leerlingen zitten die in de wijk wonen waar de
jongerenwerker werkt. We informeren scholen actiever
over wat we in de wijk voor jongeren aanbieden. Nu
al zien we dat het contact met jongeren op straat en
op school makkelijker verloopt wanneer jongeren ons
al kennen van een van deze plekken. Nu zien we dat
ook scholen vragen naar de mogelijkheden die deze
verbinding kan bieden.
Naast de inzet op de VO scholen starten we ook
voorzichtig met een verbreding van het jongerenwerk naar
het PO en het MBO. Onze visie is dat de school de plek
is voor het verbinden van de werelden van thuis, vrije tijd,
straat en school. Door hier vanuit partners in de sociale
basis op zo’n manier aanwezig te zijn dat wij samen met
school een veilig pedagogische omgeving kunnen bieden,
voor schooltijd, tijdens schooltijd en na schooltijd.

Tienerwerk op de basisschool
Een jongen uit de brugklas kwam nog even langs op zijn oude basisschool. Op de vraag: ‘hoe bevalt
het op je nieuwe school’ antwoordde hij: “Ik zit nu op het Trajectum College, en daar zijn mensen met
wie ik kan praten!” Hij doelde daarmee op de schooljongerenwerkers; dat maakte dat hij zich op zijn
nieuwe school al snel thuis voelde.
Derk Marseille, coördinator Brede School Overvecht
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Pilot Jongerenwerk op het MBO
n.a.v. verkenning pilot MBO – hoe bereiken we het grote aantal leerlingen dat veel verzuimt op het B&A
College. Jongerenwerk blijkt ruim 60% van degenen die in Kanaleneiland te wonen te kennen….
“Ik heb de afgelopen jaren het belang van jongerenwerk leren kennen. Je moet het doen in de relatie.
Jongerenwerkers investeren in die relatie en gaan van daar uit het gesprek aan.
JOU is dan ook een gewaardeerde kernpartner in de samenwerking met leerplicht/RMC en Focus.
Dick Oosterveld, afdeling Leerplicht
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4. BEGELEIDING BIJ
IDENTITEITSONTWIKKELING
Stichting JoU ziet het belang in van de verbinding van jongeren met hun omgeving en de bredere samenleving in de
ontwikkeling van een sociale identiteit. Tegelijkertijd zijn jongeren bezig met de zoektocht naar een persoonlijke identiteit.
Aandacht voor beide componenten is nodig bij de ondersteuning van jongeren in hun identiteitsvorming. Het jongerenwerk
zet daarin in op het vergroten van de persoonlijke en sociale identiteit van jongeren.

A. Urban culture
Gamen
Sinds 2020 gebruiken we online gamen steeds vaker als middel
om bij de leefwereld van jongeren aan te sluiten en pedagogisch
contact op te bouwen. In 2021 heeft het online gamen plaatsgevonden als reguliere activiteit in BNO, Zuilen, Zuid en Overvecht.
Er is afwisselend het spel Fortnite, Fifa en Call of Duty gespeeld
met jongeren. Omdat het online spellen zijn doen ook jongeren
uit andere wijken mee. In de Ramadan periode en kerstperiode
zijn grote toernooien georganiseerd. Daarvoor hebben we een
aanmeldsysteem gemaakt via onze website. Vanuit die aanmeldingen worden whatsapp-groepen gemaakt om (pedagogische)
spelregels en tijden af te spreken met de jongeren. We zien dat
we met het kersttoernooi zowel jongeren bereiken die we al kennen (60%) als jongeren die we nog niet kennen (40%).

Muziek/Cultuur
In 2021 hebben we weer nauw samengewerkt met BOKS Cultuurhuis. Vanwege corona waren een groot deel van het jaar
de studio's niet volledig open geweest. Wel hebben we met op initiatief van een groepje jongeren zelf, vanuit twee collega’s
met affiniteit met muziek JoU Music opgezet. Zodat we laten zien dat we met jongeren en muziek werken in de wijken
waar BOKS niet aanwezig is (Zuid, Noordwest, BNO). Er is vanuit die wijken een groep jongeren gevormd die we begeleiden
om samen nummers te maken. Dit is vanwege corona (afspreken was steeds moeilijk) nog in de opstartfase.

In de Binnenstad leggen we contact met jongeren met een vluchtelingenachtergrond uit Syrië, Eritrea
en Iran. Een groepje wil graag muziek maken en komt nu in de studio in De Leeuw. Als Arabisch sprekende jongerenwerker luister ik dan en hoor hun pijn.

Trots op de muziekstudio Noordwest
JoU en De Wilg organiseren samen muziek sessies. Deze doelgroep vergt extra aandacht, maar blijken
zich vrij te voelen in de sessies.
De studio wekt een enthousiasme op bij iedereen die de plek betreedt en ik ben erg positief over de
instelling waarmee de jongeren komen. Waar de studio eerste werd verward met een hangplek, is het
inmiddels een plek waar jongeren serieuze zaken bijna automatisch bespreken en ook meer en meer
durven te verwerken in hun muziek.
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In de zomer hebben we in alle wijken een openluchtbioscoop
georganiseerd. Dat was een groot succes.

Sport
Vanwege corona is er veel gesport buiten met jongeren in 2021, de samenwerking met SportUtrecht in de wijken was goed. Ook is samen met Dock en
SportUtrecht veel sport ingezet op de Urban Events in de wijken, mede dankzij
gelden vanuit Perspectief voor jongeren. Dit soort gezamenlijke evenementen
versterkt de samenwerking in de sociale basis. Op de Urban events maken
jongeren kennis met allerlei vormen van sport, zoals fietsen op pumptracks,
kickboxen en bubbelvoetbal. De events waren ook een plek waarin onze
rolmodellen in hun kracht werden gezet. Zij hielpen mee met het organiseren,
klaarzetten en begeleiden van de verschillende onderdelen. In totaal hebben
meer dan 500 jongeren deelgenomen.
We zien een groeiende behoefte en trend naar kickbox/weerbaarheidstrainingen. Dit aanbod zijn collega’s zelf (met kickbox-trainer-ervaring) of samen
met sportscholen aan gaan bieden in verschillende wijken.
“Lid worden van een club is niet voor iedereen weggelegd. In de sportzaal van school, die van de gemeente,
de Krajicek Playgrounds en op de Cruyff Courts kunnen
ze wel altijd terecht.”
Jongerenwerker Zuidwest
Op 5 oktober 2021 hebben we met SportUtrecht een groot strategisch kennismakingsoverleg gedaan. Hierin hebben we gezamenlijk vastgesteld dat de samenwerking in de wijken over het algemeen goed is. En de ambitie gesteld om elkaar
strategisch vaker willen vinden en benutten.

FC Utrecht
Binnen FC Utrecht hebben we verschillende groepen waar we
mee werken. Zo hebben we de sfeergroep TIFO Zuid, de re-integratie groep voor jongeren met een lang stadion verbod. En de
jongeren die we gewoon kennen bij FC Utrecht en via straatcontacten in de wijken. In totaal 80 jongens, 25 meiden. Dit jaar is
dit werk moeilijk geweest. Vanwege corona waren er een groot
deel van het jaar geen wedstrijden met publiek in het stadion.
Dat zijn normaalgesproken de momenten waarop het gebeurde: contacten ophalen en een pedagogische bijdrage aan de
sfeer op de tribune leveren. Ook hier is creatief mee omgegaan,
zoals online bingo’s en wekelijkse bijeenkomsten (op afstand)
rond andere mijlpalen in het leven van de jonge supporters. De
ambitie was om in 2021 meer met FC Utrecht in de wijken te
verbinden. Dit is tijdens urban events wel gelukt. Maar educatieve programma’s, zij-aan-zij 1 en 2 (rondom voetbal en discriminatie) nauwelijks, vanwege corona. Er is een extra jongerenwerker ingewerkt in
het stadion die in 2022 het werk grotendeels van de huidige fancoach overneemt
en om de verbinding in de wijken met FC Utrecht en zij-aan-zij in 2022 verder te
ontwikkelen,
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B. Coaching
Alle jongerenwerkers coachen jongeren. 37% van het
totaal aantal geregistreerde jongeren krijgt coaching.
De basis van het jongerenwerk is contact en het gewone
gesprek. Jongerenwerk werkt affectief, gaat uit van de
positieve energie, we trekken met jongeren op, kijken waar
jongeren behoefte aan hebben en helpen hen daarbij – met
aandacht, een luisterend oor, tips en advies.
We starten een traject voor identiteitsontwikkeling voor
jongeren met een migratieachtergrond in samenwerking
met het Verweij Joncker Instituut. Een derde van de
jongeren worstelt met hun meervoudige identiteit. In 2021
lopen zij mee met jongerenwerkers om dit in 2022 te
vertalen naar tools voor jongerenwerkers.

Aantal coachingstrajetcen op onderwerp
Begeleiding bij identiteitsontwikkeling

207

Oppakken van signalen

134

Stimuleren tot meedoen

369

verbinden met omgeving

179
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Coaching en sport
Coaching kan op allerlei manieren. Ook door
samen dingen te doen. Kosta doet sport en
weerbaarheid met jongeren (en hun ouders). Ook
vanuit Spoor030 en het buurtteam worden meiden
naar zijn kickbox activiteit doorverwezen. Met een
meisje wat hij gecoacht heeft gaat het nu zo goed
dat zij rolmodel geworden is voor het sporten met
meiden. Kosta: ‘Ik ben super trots op haar!’
“Ze komen bij me als ze ergens mee worstelen of
over hun toekomst willen praten. Ik ben een vertrouwenspersoon. Geen leerkracht, niet hun vader
of moeder.”
Jongerenwerker Zuidwest
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C. Meidenwerk
In 2021 hebben we 828 meiden gekend en geregistreerd (beoogd 780).
991 meiden deelgenomen aan groepsactiviteiten (beoogd 750).

2021 was een moeilijk jaar vanwege corona voor het meidenwerk. In veel
wijken kon er met de leeftijdsgroep 10-14 jaar buiten gesport worden en
spelletjes worden gedaan. De 16+ meiden wilden veelal niet buiten sporten
en ook geen online activiteiten doen, zij wilden gewoon binnen samenzijn en
kletsen. Dat kon regelmatig niet en daarom hielden meidenwerkers zo goed en
zo kwaad als dat ging 1-op-1 contact. Vooral bij de oudere meiden waren de
gevolgen van de beperkingen op gebied van school, bijbaan en stage zichtbaar,
dat zorgde voor stress, verveling en zorgen. Oudere meiden moesten thuis
vaak voor broertjes en zusjes zorgen en er was thuis geen goede plek om
huiswerk te maken. Meidenwerkers zijn wanneer dat kon voor kleine groepjes
open gegaan om huiswerkplekken en -begeleiding te bieden. Toch zijn er ook
mooie dingen gebeurd. Contact met meiden is onderhouden op alle mogelijke
andere manieren: 1 op 1, de girls on tour bus, een evenement in Leidsche Rijn
in samenwerking met BOKS Cultuurhuis.
Dan maar buiten… Meidenwerkoverleg 2 juni 2021

“Ik ben trots dat we in dit jaar zo creatief zijn omgegaan met
de wisselende sluiting en opengaan van buurthuizen en de
binding met meiden, hoe moeilijk ook, konden behouden”
"Ik ben blij met nieuwe collega meidenwerkers. De aandacht
voor meiden is zo belangrijk!”
“In Zuid hebben we de samenwerking met Dock heel erg
kunnen versterken dit jaar op gebied van 10-14. Fijn!”
“Ik zie ook voor het meidenwerk heel veel positief effect van
het werken op scholen en het werken met meiden in de wijk.”
Contact onderhouden via social media met 16+ meiden

In de zomer is er een stedelijke Girls Tour georganiseerd. Met een
JoU Bus die speciaal ingericht was voor meiden zijn alle wijken
afgegaan om meiden extra aandacht te geven.
“De weerbaarheids/kickboksclinic was elke keer ontzettend
leuk. De meiden hebben daar veel van geleerd en hebben lekker
bewogen. Je zag de meiden onzeker starten en naarmate de clinic vorderde, merkten ze dat ze het konden en dat ze zich sterk
begonnen te voelen. De samenwerking met Fighting4Power
was ook erg ﬁjn.”
Meidenwerkers hebben 2021 gebruikt om zich bij te scholen, door
een (opfris) training Girls Talk van Rutgers en Meidenvenijn.
Samen met Pretty Woman en andere partners is in de meidenhuiskamer
in Overvecht de methodiek GYM-Girl You matter ontwikkeld. In 2022
wordt deze methodiek uitgerold naar andere wijken.

Een meiden-evenement in Leidsche Rijn in
samenwerking met BOKS Cultuurhuis.
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5. PREVENTIE EN SIGNALERING
Preventie en signaleren van grensoverschrijdend gedrag bij jongeren op het gebied van bijvoorbeeld criminaliteit,
middelengebruik en seksualiteit. Onder preventie en signalering valt ook de inzet van het jongerenwerk dat bijdraagt aan
een gezonde en leefbare stad, waarin we voorkomen dat jeugd kiest voor criminaliteit en steeds weer een alternatief
perspectief bieden wanneer zij jongeren experimenteren met crimineel gedrag of hierin doorgroeien.

A. Zorg en veiligheid
Op de terreinen van zorg en veiligheid, preventie polarisatie en radicalisering, preventie middelengebruik en preventie op
het gebied van seksualiteit geven wij invulling aan de doelstelling preventie en signalering.

Aanpak jeugdgroepen
De aanpak jeugdgroepen vormt de basis voor de integrale samenwerking in de wijken voor het voorkomen en aanpakken
van overlast en criminaliteit.
In 2021 zien we dat er in alle wijken nog aandacht is voor deze integrale samenwerking, in het gezamenlijk optrekken rond
de actie op overlastmeldingen, het delen van signalen rond overlast van jong (en oud) en het aanpakken van jeugdgroepen.
We zien wel dat de gedeelde kennis en ervaring in het werken met de aanpak bij alle partners wat wegzakt en dat er bij
politie ook minder capaciteit is om de basistaak van wijkagenten goed vorm te geven. Dit heeft invloed op wat we met
elkaar kunnen bereiken.

Wat wij zien aan resultaten, trends en ontwikkelingen in 2021:
•

•

•

•

•

•
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De ambulante inzet van het jongerenwerk in de wijken, gecombineerd met het schooljongerenwerk en het online
werk zorgt ervoor dat we een goed beeld hebben van wat er speelt onder jongeren in de wijken en welke groepen er
om extra inzet vragen betreffende overlast en (beginnende) criminaliteit. Door deze combinatie van werken hebben
we ook nog zicht op de meer fluïde groepen.
Begin coronatijd nam het aantal meldingen van jeugdoverlast met 50% toe. Afgelopen jaar daalde dit weer. In
Utrecht breed waren dat er in 2020 6496 en in 2021 4939 (daling 24%). De stijging werd toegeschreven aan de
ontwikkelingen rond corona (volwassenen meer thuis; jongeren minder te doen). Verklaringen voor de daling dit
jaar kunnen de gewenning aan de nieuwe situatie zijn, maar ook de extra activiteiten voor de jeugd vanwege extra
gelden (Perspectief voor Jongeren). Ook de grotere inzet van het jongerenwerk op straat nu er niet altijd activiteiten
binnen mogelijk waren, kan hieraan bijgedragen hebben.
We zien in de overlastmeldingen dat het vaak gaat over de leeftijdsgroep 23+. Ook al is dit niet de focus van
onze opdracht, we hebben vaak goed contact. We hebben een signaal over de aard en omvang van overlast van
jongvolwassenen afgegeven aan onze partners (gemeente, toezicht, politie). Over mogelijk specifiek aanbod zijn we
in gesprek met de gemeente.
We werken met 8 groepen met een groepsscan. We zien dat we er vaker voor kiezen alleen een kern van een groep
in een groepsscan mee te nemen. Dit heeft te maken met o.a. de fluïditeit van groepen (jongeren uit andere wijken
zijn niet altijd voldoende in beeld), de capaciteit van partners (een groepsscan vraagt behoorlijk wat extra inzet van
politie) en de afnemende criminaliteit op straat.
Van deze 8 groepen weten we bijvoorbeeld dat er twee hun ontstaan zien op een VO school. Een groep valt op
door veelvuldige overlast in de wijk en wordt adequaat aangepakt (zie voorbeeld). Ook zien we groepen die bijna
verdwenen lijken en toch door nieuwe ernstige casussen opnieuw in beeld komen. We zien groepen waarin de
samenstelling verandert en verhardt. Een groep is toegeleid naar een sportschool, waar we met behulp van sport en
coaching positieve ontwikkeling proberen te bewerkstelligen.
De laatste jaren kan het jongerenwerk zich meer richten op de jonge groepen en preventieve inzet. We hebben
de afspraak gemaakt elk jaar enkele jeugdige groepen (8-14 jaar) te prioriteren die we, aangevuld met partners
in die leeftijdsgroep, zoals DOCK, extra aandacht geven. In Oost zien we een voorbeeld van zo’n groep, waar alle
risicofactoren aanwezig zijn en welke vraagt om een integrale aanpak nu.

•

In de samenleving en de stad groeit de aandacht voor de inzet op motivatie en verandering bij individuen. Wij
pleiten ervoor ook vast te houden aan de integrale inzet op groepen en hun omgeving en werken graag mee aan het
vragen van hernieuwde aandacht hiervoor bij de kernpartners. Onze bijdrage aan de individuele aanpak weken we
uit onder het kopje Lokale PGA en top X bij Individuele Begeleiding.

Hoe groot is jouw wereld
Hoe Groot is Jouw Wereld is een door JoU i.s.m.
de gemeente ontwikkelde interventie in het kader
van preventie van overlast en criminaliteit. In een
serie van workshops maken jongeren kennis met
de partners die werken op het terrein van jeugd en
veiligheid, bezoeken bijvoorbeeld een politiebureau,
en verdiepen zich door middel van rollenspellen
wat er gebeurt wanneer zij meer de straat op gaan
en verleid worden door grensoverschrijdend of
groepsgedrag. Workshops op maat, bijvoorbeeld
over lachgas of iets wat specifiek de interesse
heeft van deze jongeren, voegen we toe. Als klap op
de vuurpijl brengen we een bezoek aan de Penitiaire
Inrichting in Nieuwegein. Er is een mooie samenwerking opgezet. Helaas is voor de eerste groep (Lunetten) het bezoek
aan de PI uitgesteld door corona, en was dit ook de reden om de start van de tweede groep nog even uit te stellen.

Van overlastmeldingen naar gedragsverandering
Een groep jongeren veroorzaakt veel overlast, niet alleen geluidsoverlast, rondhangen en vervuiling,
ook vernieling, brandstichting en drugsoverlast zijn naar deze jongens van 14-17 jaar te herleiden.
Veel meldingen van overlast zijn de aanleiding voor een integrale aanpak. We organiseren net elkaar
een avond voor de jeugd en hun ouders. Het lukt om de groep toe te leiden naar de Musketon. Het
buurtteam komt al bij veel ouders over de vloer. De groep zet in op rappen, en neemt ook deel aan de
wapeninleveractie en Hoe Groot is Jouw Wereld, etc. Een jongen vertelt dat toen het niet goed ging op
school en thuis, hij hier altijd terecht kon en nu zijn leven een andere wending heeft kunnen geven. Een
ouder belt de wethouder om hem te bedanken voor de inzet van het jongerenwerk, die de gedragsverandering bij haar kind bewerkstelligd heeft.

Aanpak ondermijnende criminaliteit
Met de nota ‘Grenzen stellen en perspectief bieden’ zet de gemeente Utrecht de komende jaren in op een meerjarige brede
aanpak om de veiligheid en leefbaarheid te vergroten. Met als doel de ontwrichtende effecten van drugsgerelateerde
criminaliteit aan te pakken. Als Jongerenwerk Utrecht zijn we een belangrijke partner in deze aanpak. Aan de inzet op
criminele geldstromen kan het jongerenwerk niet bijdragen, op het doorbreken van criminele carrières zeker wel. Preventie
en kansen bieden is ons reguliere werk, al vraagt deze focus meer werk van ons als we meer willen bereiken.
Om de rekrutering van jongeren in de criminaliteit te verminderen en voorkomen wordt ingezet op preventie. Dit past bij de
kerntaak van het jongerenwerk en hier dragen wij aan bij door middel van inzet in de leefwereld van jongeren – door inzet
op een positieve invulling van de vrije tijd (sport en spel op pleintjes, groepsactiviteiten, coaching, etc.) door preventieve
interventies als de inzet van jonge rolmodellen, Hoe Groot is Jouw Wereld, tienerwerk op de basisschool.
Gemeente en RIEC van ons om uitvoering te geven aan preventieve projecten en interventies die ook in andere steden
ontwikkeld zijn. JoU ondersteunt en draagt bij aan het vormgeven van een netwerk van credible messengers, meer
mogelijkheden voor stage en werk voor jongeren zonder VOG, lesprogramma’s als Kapot Sterk en rond mediawijsheid, etc.
Daarnaast focust de gemeente op de groep ‘doorgroeiers’: jongeren/jongvolwassenen die al met één been in de
criminaliteit staan en waarbij het risico groot is dat ze verder doorgroeien. Gemeente Utrecht brengt deze personen in
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kaart, houdt ze vast en laat ze niet los. Een zelfde gefocuste aanpak zet de
gemeente in op een aantal criminele families. Het jongerenwerk kent een deel
van deze jongeren en jongvolwassenen al vanaf het moment dat zij nog kind
waren en erbij wilden horen. We kunnen niet altijd voorkomen dat zij kiezen
voor een criminele carrière, maar wanneer zij stappen willen zetten naar
positieve verandering kan het voor hen vertrouwde en laagdrempelige gezicht
van het jongerenwerk zeker bijdragen aan praktische en laagdrempelige hulp.
Dit zien wij als een waardevolle kracht in deze aanpak.

Preventie middelengebruik
In de wijken trekken we samen met de veldwerkers van Jellinek op in de inzet
op preventie middelengebruik. De trend lijkt dat meer jongeren grijpen naar
middelengebruik in coronatijd. Zowel het gebruik van snuss, lachgas, wiet en
alcohol vragen aandacht.
In februari 2020 heeft gemeente Utrecht een lachgasverbod ingevoerd voor
vier overlastgebieden in de wijken Overvecht, Noordwest, West, en Zuidwest.
Dit vooruitlopend op het wetsvoorstel om lachgas op te nemen in de Opiumwet en
daardoor bezit in heel Nederland strafbaar te maken. Het lachgasverbod heeft op
bepaalde plekken tot minder overlast geleid, maar door
het waterbedeffect zagen we deze overlast op andere
plekken toenemen.

Gezonde seksuele ontwikkeling
Normaalgesproken dragen we bij aan de voorlichtingen
van Pretty Woman op middelbare scholen Girls Talk en
Boys Talk. Vanwege corona zijn deze helaas nauwelijks doorgegaan. In 2022 zal
onze inzet hierop extra hard nodig zijn.
In 2021 hebben we i.s.m. de Pretty Woman het programma GYM-Girl You Matter
ontwikkeld, wat bijdraagt aan een gezonde seksuele ontwikkeling van meiden. We
merken dat hier veel behoefte aan is, in buurten en op scholen, ook voor jongens.

Online signalering
Sinds corona en de rellen van augustus 2020 zijn we ons nog meer bewust
geworden van ons online werk, niet alleen van het belang van onze aanwezigheid
en contacten online, ook de invloed die we hebben online. Doordat we als
jongerenwerk steeds meer aanwezig zijn op social media weten jongeren ons
ook steeds makkelijker te vinden. Zij delen met ons online signalen die zij tegenkomen op
verschillende platforms en groepen zodat wij kunnen handelen naar deze signalen. Snapchat,
Telegram zijn hierin belangrijke media. We hebben in 2021 meerdere ordeverstoringen kunnen
voorkomen of in de kiem kunnen smoren door samen met gemeente en politie te acteren op
online signalen die we in contact met jongeren opdeden, zoals de avondklok-rellen, onrust
bij de kermis in BNO. Eind 2021 zijn we samen met gemeente en politie gestart met de
voorbereiding van de congresweek “Online werk=offline sterk”, met als doelstelling om de online
wereld meer en beter te integreren in het werk van professionals in Utrecht en daarmee (o.a.)
ordeverstoringen beter te kunnen voorkomen.
Ter illustratie: Signaleren van online oproepen en daarnaar handelen: extra ambulante inzet,
delen met partners, oﬄine en oﬄine tegenberichten verspreiden.
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Ook wij zien dat corona invloed heeft op de manieren waarop polarisatie en radicalisering zich manifesteren. Zowel in
het contact met jongeren als tussen jong en oud vinden we het belangrijk om in te zetten op verbinding en dialoog. Het
overbruggen van verschillen is belangrijk in deze tijd. Hier besteden we aandacht aan op school, in de buurthuizen, op straat
en op social media. Door de inzet van jongerenwerk op school kunnen wij trends en signalen snel oppakken en bespreekbaar
maken Met name in achterstandswijken was al weinig vertrouwen in overheidsinstanties. Door corona wordt dit versterkt.
Social media is voor een groot deel positief, maar heeft ook als gevolg dat het polarisatie op alle gebieden versterkt. Rechts
extremisme ontwikkelt zich bijvoorbeeld op social media, maar hier hebben ook wij nog niet veel zicht op.

Polarisatie en radicalisering
Ook wij zien dat corona invloed heeft op de manieren waarop polarisatie en radicalisering zich manifesteren. Zowel in
het contact met jongeren als tussen jong en oud vinden we het belangrijk om in te zetten op verbinding en dialoog. Het
overbruggen van verschillen is belangrijk in deze tijd. Hier besteden we aandacht aan op school, in de buurthuizen, op
straat en op social media. Door de inzet van jongerenwerk op school kunnen wij trends en signalen snel oppakken en
bespreekbaar maken Met name in achterstandswijken was al weinig vertrouwen in overheidsinstanties. Door corona wordt
dit versterkt. Social media is voor een groot deel positief, maar heeft ook als gevolg dat het polarisatie op alle gebieden
versterkt. Rechts extremisme ontwikkelt zich bijvoorbeeld op social media, maar hier hebben ook wij nog niet veel zicht op.

B. Individuele begeleiding

Individuele begeleiding
op leefgebieden

De inzet op individuele begeleiding van jongeren loopt goed.
We registeren 346 IB trajecten, iets meer dan de beoogde 325.

Lokale PGA en top X
JoU is betrokken bij zo’n 50 jongeren in de lokale PGA,
top X en top Zuid.
JoU sluit aan bij de top X, vooral bij jongeren die al
bekend zijn bij het jongerenwerk. We zien in de top X
een ontwikkeling dat er meer partners op afstand bij een
casus betrokken raken. Soms is het jongerenwerk de
enige die direct contact heeft met de jongere en weet wat
hem of haar nu bezig houdt. Zowel bij minderjarige als
meerderjarige jongeren zien wij mogelijkheden om hen
positief te beïnvloeden.

Kansen zien
Wanneer een jongere met een PIJ maatregel in een
jeugdinrichting woont kan het zo zijn dat de ouders al zo
klaar met hem zijn dat zij niet meer actief of positief betrokken zijn bij de jongere. Door als individueel begeleider echte aandacht voor deze jongere te hebben en aan
te sluiten bij zijn leefwereld kan ik het verschil voor hem
maken. Nu ziet hij weer kansen.
Individueel begeleider

Gezondheid

4%

School/opleiding 17%
Thuissituatie 15%
Vrijetijdsbesteding 14%
Financiële situatie 20%
Werk/bijbaan 14%
Politie/justitie

8%

Hulpverlening

8%
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Het lijkt erop dat IB in iets minder gevallen bij de PGA en top X zijn aangehaakt dan vorig jaar. Een mogelijke
verklaring is dat de PGA experts nog beginnend zijn en veel contacten in eerste instantie zelf oppakken. We
zien dat de lokale PGA in elke wijk nog verschillend loopt en ingericht is. JoU is een actieve partner in de
lokale PGA waar het gaat om het aanleveren en het oppakken van jongeren.
In de top Z werken de PGA-expert en de individueel begeleider goed samen. JoU kent de jongeren en gezinnen en kan de PGA expert introduceren. Hij richt zich met name op het vertalen van de repressieve kant van
de integrale aanpak naar de jongere en het gezin. En biedt zo de individueel begeleider kansen om op diverse leefgebieden actie te ondernemen met jongeren, bijvoorbeeld in het zoeken naar werk, stage of sport.
JoU denkt mee in de ontwikkeling van de lokale PGA, in eerste instantie binnen gemeente, rond de thematieken proces- en casusregie en op- en afschalen. De werkwijze in de top Z biedt kansen. We verwachten
te komen tot een goede samenwerking wanneer de PGA expert sterk is om de repressieve elementen in de
aanpak goed te vertalen naar jongeren en gezinnen, op te schalen en de regie te pakken wanneer nodig en
zo de IB-ers in positie te brengen om praktische ondersteuning op alle leefgebieden te bieden. Wanneer in
hun contact met jongeren en ouders het hulpverlenende aspect de overhand krijgt zien we dit als een risico.

Ontwikkelingen Jongvolwassenen
De gemeente zet in op meer en integrale aandacht voor de problematiek die Jongvolwassenen ervaren.
Mentale gezondheid is hierin een belangrijk thema. Ook wij zien een toename van jongeren met hulpvragen
in de leeftijdsgroep 18+. En we zien meer netwerken en samenwerkingsmogelijkheden voor deze doelgroep
ontstaan. Bijvoorbeeld binnen de aanvraag Versneld Vernieuwen Duurzaam Perspectief voor Jongeren en de
Collectieve Aanpak waarbij wij aansluiten.
De pilot Wederkerig Leren in samenwerking met de Hogeschool en Lokalis krijgt een doorstart. De pilot in
Leidsche Rijn wordt afgesloten en opgepakt in Oost. In Kanaleneiland gaan we door. Begin 2022 wordt dit
afgerond. We zien dat het zeker iets oplevert wanneer partijen zich bewust in elkaars werkwijze verdiepen
en samen meer jongeren passend kunnen ondersteunen wanneer zij praktisch bij elkaar aansluiten. Dit
geven we een vervolg in de samenwerking tussen buurtteams en JoU.

Voorbeeld: BuKoJoU
Dit project is in 2021 ontstaan in de samenwerking van Buurteam, Koos en JoU. Vandaar ook de afkorting. De aanleiding is
dat er veel jongeren bij Buurtteam en Koos en ook via IB van JoU kwamen die te maken hadden met somberheid in de wijken Vleuten-De Meern/Leidsche Rijn. Samen is het initief ontwikkeld om deze jongeren als groep bij elkaar te brengen, om
zo de wachttijd te overbruggen en te kijken wat er dan gebeurt. Al doende is een programma ontwikkeld van 8 bijeenkomsten. De begeleiding van de groep/bijeenkomsten gebeurt in een combinatie van buurtteam en JoU. Buurtteam verzorgt
het theoretisch gedeelte over de psyche en JoU richt zich op het groepsproces, de sociale binding met elkaar, zelfbeeld en
zelfvertrouwen. We starten met een intake samen met jongere en ouder. Somberheid, eenzaamheid, pestverleden, slecht
zelfbeeld, identiteit en seksualiteit zijn terugkerende thema’s. Het programma blijkt voor deelnemers een succes. Ze raken
uit hun isolement. Ze gaan zich sociaal verbonden voelen met elkaar en stromen na het programma door naar het reguliere
jongeren/meidenwerk. De rol van Koos is toeleiding en met specialistische kennis en aanbod op de achtergrond betrokken.
In 2022 gaan we hiermee door en gaan we dit ook uitproberen in andere wijken.
We zien dat we in verhouding minder meiden bereiken met IB dan vorig jaar. Een mogelijke verklaring is dat
meidenwerkers zelf veel coaching op zich nemen. Meidenwerkers verwijzen ook direct door naar de hulpverlening van Pretty Woman. Wij gaan onderzoeken wat in de ondersteuning van meiden de beste aanpak is.
Vanuit de MBO’s komen er meer vragen voor samenwerking. Op het MBA College start een pilot in verband met het forse verzuim op school. Door met elkaar te kijken naar wie deze jongeren zijn en wie de
beste ingang heeft kunnen we met hen in gesprek over hun toekomst. Op de Academie voor Welzijn en de
Utrechtse Zorgacademie is de vraag wat we, samen met het buurtteam, bij kunnen dragen aan de groei van
de straatcultuur binnen school. Onze wens is om ook binnen de de opleiding Gezondheidszorg en Welzijn
(Vondellaan) onze expertise in te zetten, hier zien wij een groot deel van onze doelgroep terug, die vaak niet
makkelijk hun weg vinden (binnen en buiten school).
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In de IB-overleggen komen diverse thema’s aan bod, zoals de vernieuwde werkwijze Jongeren Schuld Dienstverlening, voorlichting vanuit het COC, de ontwikkelingen rond PGA en top X. Individueel begeleiders nemen
deel aan trainingen als budgetbeheer, MFHA, radicalisering, trainingen aangeboden vanuit de meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling. Een deel van de individueel begeleiders heeft een SKJ registratie,
een deel werkt hieraan in 2021.

Geldezel in het casusoverleg IB
Het speelde al drie jaar geleden. Hij wil er niet over praten. Het is gebeurd binnen zijn kring van bekenden. Via zijn rekening is ‘geknoeid’ met geld wat niet ok was. Ik kende hem toen al, de jongen was ook
naïef. Nu mag hij 7 jaar geen bankrekening openen. De rechter heeft inmiddels de zaak geseponeerd.
Er is geen uitspraak dat hij schuldig is, ook niet dat hij onschuldig is. Het eerste jaar wilde de jongen
echt niet naar buiten. Hij had zijn vertrouwen in mensen verloren. Het tweede jaar ben ik hem weer
tegengekomen. Langzamerhand hebben we meer contact gekregen. Hij is weerbaarder geworden. Hij
staat nu steviger in zijn schoenen. Hij wil weer gaan werken, en had zelfs al een baan gevonden. Maar
hoe kun je werken als je je salaris niet op een rekening kunt laten storten? Er zijn wel erkende hulpverleners die deze situatie kunnen veranderen. Maar deze jongen heeft verder nog geen strafblad of
hulpverlening, dus hoe regel je dat dan? Tijdens het casusoverleg IB bedenken we met collega’s hoe ik
deze jongen verder kan helpen.

Doen wat nodig is
Er staat een jonge vrouw met een kind van 3 voor de deur. Van een vriend heeft ze gehoord dat ze
bij mij terecht kan. Ik heb hem eerder geholpen. Ze is dakloos, met een kind. Maar ze komt niet uit
Utrecht. En ze is ook al 28. Toch ben ik de hele dag, tussen de bedrijven door, al bezig om eerst te
kijken of er een situatie is waarnaar ze terug kan, en nu dat niet zo is, of ik een crisisplek voor haar kan
vinden. We moeten toch doen wat nodig is.
Individueel begeleider
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6. KWALITEIT EN ONTWIKKELING
JoU hecht aan kwaliteit. We zijn altijd in ontwikkeling en verbeteren onszelf continu om de juiste ondersteuning aan
jongeren te kunnen bieden nu en in de toekomst. We werken op drie manieren aan kwaliteit en ontwikkeling bij JoU.

A. Trainingen en onderzoek
In 2021 hebben we hard gewerkt aan de versterking van onze JoU Academie: trainingen die we ontwikkelen op
basis van onze ervaringen en methodieken voor zowel collega’s intern als voor extern: andere professionals, ouders
en jongeren. Zoals:

Training Fawaka Omgaan met jongeren
Training Vreedzaam werken
Training Veiligheid
Training omgaan met de online leefwereld
Training Girls Talk en Boys Talk (i.s.m. Pretty Woman)
Training Ambulant werken, aanpak jeugdgroepen
Training Young Leaders
We hebben de trainingen helaas weinig kunnen geven vanwege corona. Wel gelukt: aan nieuwe collega’s, aan BOKS
Cultuurhuis (Vreedzaam werken) en in het kader van het project Tienerwerk op basisscholen aan docenten van
basisscholen (omgaan met de online leefwereld) en Young Leaders (collega’s zijn getraind).
We zijn partner van Youth Spot-Lectoraat jongeren in de grote stad. In 2021 hebben we bijgedragen aan het onderzoek naar online jongerenwerk. Dit onderzoek loopt in 2022 door.

B. Kwaliteitscertificaten
We hebben de certificaten ISO9001 en Sociaal werk Nederland. In 2021 zijn we hierop wederom positief getoetst.
Uiteraard krijgen we altijd verbeterpunten mee. Deze liggen volgens ons toetsingsbureau bijvoorbeeld in het vastleggen van verbeteracties en evaluatie daarvan.
Positieve punten die ze constateerden waren onder andere:

Goed zicht op (stedelijke) partners, gestructureerd evalueren middels overzicht.
Organisatieontwikkeling Samen Verantwoordelijk, met reflectie vanuit klankbordgroep en medewerkers (via interne audit)
Selectieproces nieuwe medewerkers
Aandacht en ruimte voor professionalisering en het behalen van registraties.
Samen verantwoordelijk zichtbaar in organisatie.
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C. Reflectie op eigen werk
Reflectie op eigen werk doen we middels vele instrumenten:

Interne audits
Klankbord Samen verantwoordelijk
Teamoverleggen
Intervisiegroepen (stedelijke gemixte, 5x per jaar)
Werkgroepen rond vakgebieden (social media, IB,
meidenwerk etc.)
In de interne audits en klankbord Samen Verantwoordelijk hebben
we veel aandacht besteed aan het volgen van het proces van 2 naar
1 directeur en de overgang van teamleiders en jos-coordinatoren
naar 6 wijkregisseurs en vakregisseurs. In het algemeen vonden
collega’s dat deze overgang soepel is verlopen. Ook vonden ze de
aandacht voor professionele ontwikkeling fijn. In enkele wijken
merkten collega’s dat regisseurs het soms te druk hebben voor
voldoende persoonlijke begeleiding door hun nieuwe rol. Dit is een
aandachtspunt.

"Als je één ding moet noemen wat je
zo tof vind aan je werk/JoU ‘Dat ik
mijn kwaliteiten, mijn passie en mijn
eigen creativiteit kwijt kan. Je kan
jongeren blijven opzoeken en kan je
zien hoe het met ze gaat."
Jongerenwerker audit gesprek
26 mei 2021
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