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Voor u ligt de jaarrapportage 2019 van JoU. Het was een bijzonder jaar waarin onze organisatie de nieuwe 
opdracht voor het jongerenwerk 2020-2026 werd gegund. Daar zijn we trots op!
Dit offertetraject hebben we aangegrepen om extra kritisch naar ons werk te kijken. Dat hebben we samen 
met onze medewerkers en met jongeren gedaan. We hebben onze ambities en verbeterpunten benoemd, deze 
hebben we vertaald in de offerte 2020-2026. Tegelijkertijd zijn we met ambities en nieuwe projecten aan 
de slag gegaan: versterken online jongerenwerk; landelijke aanpak ondermijning; versterken samenwerking 
met sport, cultuur en Dock; de pilot wederkerig leren met buurtteams; aanpak stedelijke evenementen en 
thematisch werken; methodische onderbouwing van schooljongerenwerk; opleiden van jonge rolmodellen. 

We zijn tevreden over de uitvoering van onze opdrachten 
in 2019 en trekken ook lering uit de ambities die zijn 
blijven liggen of projecten die langzamer zijn gegaan 
dan we hadden bedacht. We vermelden dat in onze 
rapportages waar dat aan de orde was.   

We beginnen de rapportage met een reflectie op het 
algemene bereik van jongeren. (1.)
Daarna reflecteren we op de resultaten en effecten, 
ambities, ontwikkelingen en samenwerkingen van de 
verschillende opdrachten: 
2. Meedoen & Talentontwikkeling
3. JoU op straat & in de aanpak jeugdgroepen
4. JoU op school
5. Jong030 
6. Girl’s Time 
7. JoU Kwaliteit en Ontwikkeling. 

We hebben de adviezen ter harte genomen in het gesprek 
met de gemeente over de jaarrapportage 2018: blijf cijfers 
combineren met storytelling, geef meer reflectie op de 
resultaten en effecten van de werkzaamheden, geef ook 
aan waar JoU niet tevreden over is.

INLEIDING

Rolmodellen (‘trainees’) van JoU in training, 
buurthuis Overvecht
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ALGEMEEN BEELD BEREIK 
JONGEREN

In de rapportages van de verschillende interventies noemen we cijfers over het bereik van jongeren en 
we reflecteren op het bereik. De cijfers verkrijgen we door de registraties van onze medewerkers in ons 
registratiesysteem.  In dit hoofdstuk staan we stil bij een aantal dilemma’s van onze registraties:

AANTAL GEKENDE JONGEREN HOGER DAN DE REGISTRATIES LATEN ZIEN
 In 2019 hebben we 1835 gekende en geregistreerde jongeren bereikt. Dit zijn jongeren die we voornamelijk 
kennen via de groepsactiviteiten in de buurthuizen, waarvan we toestemming hebben van hen en hun ouders 
(onder 16 jaar) om hun naam, geboortedatum en adres te registreren. Dit zijn minder geregistreerde jongeren dan 
vorige jaren en minder dan beoogd (2525). 

HOE KOMT DIT?   

Dat is de terugval van geregistreerde jongeren door de verscherping van de privacyregels (AVG) medio 2018. Door 
het meer expliciete vragen om toestemming voor registratie zijn met name oudere jongeren en de jongeren die 
we op straat zien, minder bereid om die te geven. Deze oudere groep is het niet gewend dat we dit zo doen en zijn 
minder gebonden aan groepsactiviteiten in het buurthuis. Zij zagen het belang er niet van in en zijn wantrouwig 
tegenover registratie in systemen. Deze jongeren laten zich vaak pas registreren als ze individuele begeleiding van 
ons vragen. Begin 2019 hebben we dit deel uitgeschreven. We zien deze terugval terug in het bereikcijfer. 

WE WERKEN HIERAAN DOOR :

a. Volledige registratie van alle 10-14-jarigen mét toestemming van ouders. Dat kost tijd, maar draagt ook bij aan 
de kwaliteit van werken. De jonge tieners die we nu registreren blijven in ons systeem naarmate zij ouder worden 
én wij nog contact met hen onderhouden. Daardoor zal het aantal jongeren dat met toestemming geregistreerd 
worden in de loop van de jaren gestaag groeien. In de cijfers van 2019 is te zien dat ongeveer 1/3 van de 
geregistreerde jongeren in de leeftijd tussen 10 en 14 jaar is.

“Ik heb nu meer contact met ouders, omdat ik hun toestemming expliciet nodig heb. En de beste manier om contact 
te hebben met ouders, is langsgaan, een gesprek hebben. Dit kost meer tijd. Misschien gaat dit ten koste van 
kwantiteit, maar het is wel meer kwaliteit. Ik leer de jongere en zijn of haar ouders direct beter kennen, waardoor ik 
in het pedagogisch werken met de jongere meer kan doen.”
(Jongerenwerker Leidsche Rijn)

b. Jongeren die individuele begeleiding vragen, krijgen deze op voorwaarde dat zij toestemming geven voor 
registratie. Dat lukt bijna altijd. We vragen jongeren die deelnemen aan groepsactiviteiten om toestemming voor 
registratie. Reden: als jou iets overkomt tijdens een activiteit moeten we jouw ouders kunnen berichten. Jongeren 
geven regelmatig verkeerde gegevens op.

DE REGISTRATIES VAN JONGEREN KUNNEN NIET ALTIJD OP NAAM ZIJN
Het registreren van jongeren die je kent, kost tijd. Zeker nu je ook toestemming nodig hebt om te registeren. Voor 
schooljongerenwerkers is het een te grote tijdsinvestering om alle jongeren die zij op scholen leren kennen mét 
toestemming te registreren. Daarom kiezen we ervoor om schooljongerenwerkers de aantallen jongeren te laten 
registreren die zij kennen, die deelnemen aan hun activiteiten, waarover zij zorg signaleren of die zij ook vanuit de 
wijk kennen. Voor jongeren waar online contact mee is, en die vaak een online naam gebruiken, zoeken we naar 
een geschikte vorm van registratie. Hetzelfde geldt voor de jongeren die jongerenwerkers kennen de straat en van 
stedelijke evenementen. Door de verschillende registraties – wel en niet op naam- krijgen we geen compleet beeld 
van het daadwerkelijke bereik van jongeren die door onze werkers gekend zijn. 

ZICHTBAAR MAKEN VAN GROEI IN BEREIK 
JoU werkt aan een groter bereik onder jongeren. Dat doen we door versterken van het Online jongerenwerk, 
door met een meer diverse programmering nieuwe doelgroepen te bereiken, door het bereik van jonge tieners 
uit te breiden. We zoeken naar vormen om dit grotere bereik van de verschillende -vaak nieuwe interventies- te 
registreren. Om daarmee de groei in het bereik te volgen en te evalueren en om een realistisch beeld van het 
bereik te krijgen.  
We zoeken naar oplossingen om deze dilemma’s een plek te geven in de manier waarop onze medewerkers hun 
werkzaamheden registreren zónder dat het de registratielast vergroot. 
We stellen voor om dit mee te nemen in onze gesprekken met de gemeente over de inrichting van verantwoording 
volgens model Simons.

Onbekend

> 18

15 t/m 17

10 t/m 14

<10

Leeftijdsverdeling geregistreerde jongeren 2019

30%

21%

37%

11%

1%



Pagina 5 Pagina 6

MEEDOEN & 
TALENTONTWIKKELING 

RESULTATEN EN EFFECTEN
MEEDOEN IN GROEPSACTIVITEITEN

In 2019 werkten we met 159 verschillende groepen jongeren. We bereiken met onze groepsactiviteiten in 
binnen- en buitenruimte 3926 jongeren. Dit is minder dan ons streefgetal van 4500. Dat is te verklaren door een 
daling van het aantal groepen waarmee we werkten, plus dat de deelnemers aan incidentele groepsactiviteiten 
niet geregistreerd zijn. De daling van het aantal groepen waarmee we werken is passend bij verschillende 
ontwikkelingen.  Groepsactiviteiten krijgen een kwalitatief hoger karakter. Groepen of inlopen die heel wisselend 
van bezoek zijn of een heel laag bezoek, laten we minder lang geregistreerd staan. Die sluiten we af en gaan 
individueel met jongeren verder en kiezen andere insteken. 

PARTICIPATIE

Het instrument voor werken met groepen de “JoU Stappenteller” is vanaf 2019 breed in gebruik voor alle groepen 
binnen JoU. Het effect is dat werkers nog bewuster en planmatiger werken aan de ontwikkeling van een groep 
en de participatiemogelijkheden. In 2019 organiseren jongeren vanuit de groepen 268 participatie- activiteiten. 
In 2018 waren dat er 211.  We zien een jaarlijkse groei. De stijging van het aantal participatie-activiteiten kan 
mede een verklaring zijn voor het aantal gedaalde groepen: de participatie activiteiten ontstaan vanuit bestaande 
groepen en leiden tot nieuw samengestelde groepen die een initiatief nemen.

BEREIK OUDERS

Met 799 ouders hebben we in 2019 goed contact. Dat is minder dan de beoogde 1000. Als we kijken naar de 
leeftijdsverdeling van de geregistreerde jongeren, komt dit ongeveer overeen met het aantal jongeren onder de 
16. We zien ook dat bij 589 jongeren dit onderdeel in de registratie niet is ingevuld. Dat is een verbeterpunt voor 
2020. Tevreden zijn we over het aantal ouderbijeenkomsten dat is georganiseerd in 2019. Dat zijn er veel: 86 ten 
opzichte van de beoogde 23. Dat betekent dat er positieve betrokkenheid van ouders is. Zo zijn er in alle wijken 
voorbeelden van ouders die actief bereikt en betrokken worden.

 � In Overvecht draaien ouders wekelijks mee bij een inloop voor een groep. 
 � Tijdens oud en nieuw lopen ouders mee met jongeren in de nacht. 
 � In Zuid komen zowel jongeren als hun ouders naar de individueel begeleider met hulpvragen.
 � In Zuidwest start een groep “Top Ma’s” voor ouders van top X jongeren. 

Op 6 november, Kinderrechtendag, hebben JoU jongeren meegepraat over wat zij belangrijke kinderrechten vinden 
en wat vrijheid nu eigenlijk betekent voor hen. 

Op 6 december gingen jongeren uit Oost in gesprek met burgemeester Jan van Zanen, over vrijetijdsbesteding 
voor jongeren in de wijk in een informele sfeer, in het alom bekende Utrechtse café De Dikke Dries. 

“Mijn meiden zeiden ‘We willen graag iets doen voor zieke kinderen.’ We hebben contact gelegd met het WKZ 
gegaan en de meiden hebben de kinderen een geweldige middag verzorgd. Jong030 maakte een reportage.”

Meidenwerker Tugce Overvecht

“Het was zo fijn dat volwassenen naar ons luisterden. Naar hoe wij dingen ervaren. Dat gebeurt niet vaak.”

Jongere die participeerde in een workshop tijdens Congres Welkom in de wereld van jongeren 29 januari 2019

In de zomervakantie gaan we elke week met een busje vol meiden op stap die verder niet op vakantie gaan. Naar 
het strand, het bos, een stad – verzin het maar, ze zijn er vaak nog nooit geweest. Door de positieve aandacht 
die de meiden krijgen, zijn zij daarna graag bereid om zelf de handen uit de mouwen te steken. We motiveren hen 
om zelf activiteiten voor anderen te organiseren en zo ontstaan er prachtige activiteiten in Overvecht. Het LoF XL 
voor meiden en moeders met meer dan 100 bezoekers is hier een voorbeeld van”. 

Hanae, meidenwerker Overvecht

Een groep jongens van 16 t/m 18 wil iets doen voor de wijk. In samenwerking met buurtteam, DOCK en een 
fysiotherapeut uit de buurt lukt het om een mooie dag te organiseren voor  een groep eenzame ouderen die slecht 
ter been zijn. Een buurtbewoner organiseert een rondleiding door de wijk en daarna verzorgen de jongeren het 
diner. De jongens genieten ervan iets te kunnen doen voor de ouderen. Een jongen die er niet bij kon zijn biedt aan 
voor een volgende keer de kartrekker te worden. De whatsapp-groep stroomt over van hartjes.

Bilal jongerenwerker Oost
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COACHING 

We verwachtten dat jongerenwerkers 400 jongeren coachen, het zijn er in 2019 202. We zijn bezig met 
onderzoeken waarom dit geregistreerde aantal zo laag is. Is dit werkelijk zo? Is er iets in de registratie onduidelijk? 
Zijn collega’s zich bewust van dat ze aan het coachen zijn? We hebben hierover gesprekken met collega’s. Onze 
aanname is dat veel van de contacten die jongerenwerkers met jongeren hebben coachend van aard zijn, maar 
dat we dit zo normaal vinden dat we het niet als zodanig registeren. 

JoU Werk: Meedoen op de arbeidsmarkt

De jobcoaches van JoU Werk hebben 120 jongeren (94 jongens, 26 meisjes) naar stage, werk en/of bijbaan 
toegeleid (beoogd 150). Ondanks het feit dat een van de collega’s een groot deel van het jaar ziek is, behaalden zij 
toch nagenoeg hun resultaat. 
De ambitie voor 2019 was het uitbouwen van JoUWerk door meer stedelijke aansturing. Dit is onzes 
inziens gelukt. In 2019 is een netwerk van ruim 20 werkgevers opgebouwd die open staan voor jongeren 
uit onze doelgroep door het bezoeken van stedelijke events als banenmarkten in wijken en op scholen en 
wervingsbijeenkomsten van grote bedrijven. De uitbreiding naar het meezoeken naar stageplekken voor wie dat 
met hulp van eigen omgeving en school niet lukt is van waarde. We signaleren nog steeds dat er voor jongeren 
met een opleiding in zorg of welzijn op niveau 1 of 2 vaak geen stageplek te vinden is. We hebben nog geen plek 
gevonden om werk te maken van dit signaal.

NOODKREET…

“Als ik op straat loop word ik continu aangesproken door jongeren die geen stageplek kunnen vinden. Heb ik ze 
gestimuleerd om een opleiding te volgen, dan moeten ze soms stoppen omdat ze geen stageplek hebben. Het 
gaat niet om 5 jongeren, maar wel om 100! “

Khalid, jongerenwerker in Kanaleneiland

VROEGTIJDIG AANPAKKEN….

“Een jongen die ik begeleidde naar werk moest een straf uit gaan zitten. Ik zoek hem nu op in de PI en bespreek 
met hem wat hij wil en wat we samen kunnen doen om een baan te vinden als hij vrij komt”.

Roberto, Jobcoach JoU Werk

BILAL VINDT EEN BIJBAANTJE MET HULP VAN JOU WERK

“Wat ik heb geleerd van Roberto is als allereerste, het belangrijkste, een CV opstellen. Daarnaast, actief gaan 
zoeken naar een baan. Ik was een heel erg aarzelend, treuzelend persoon. En Roberto is gewoon meteen zo 
van: “Hé we sturen hier een mail naartoe en we zien wel hoe het gaat!”. Ik zag soms wel in de stad posters met 
“Hé we zoeken mensen”, maar naast dat had ik geen idee waar ik moest beginnen. En nu, heb ik een bijbaantje 
gevonden!”

Bilal, 18 jaar 

AMBITIES
VERSTERKEN PARTNERSCHAP IN PEDAGOGISCH WERKEN

Met verschillende partners in het meedoen en opvoeden van jongeren hebben we de samenwerking versterkt. Er 
is een samenwerkingsplan geschreven met SportUtrecht dat nu in 3 pilotwijken is vertaald om de samenwerking 
te versterken. In 2019 zijn we door verschillende voetbalverenigingen gevraagd om een bijdrage te leveren aan 
het pedagogische klimaat, zoals voetbalvereniging Elinckwijk en SVA Papendorp. Ook hierin trekken we samen 
op met SportUtrecht. Met Cultuurhuis Kanaleneiland is een partner overeenkomst gemaakt. Aanleiding was de 
uitvraag Jongerencultuurhuis Overvecht.

“Als partners werken we duurzaam samen in het vinden, stimuleren en tonen van jong talent uit de Utrechtse 
wijken dat nu nog onvindbaar is. Doel is het realiseren van een inclusieve culturele sector waar jongeren met 
alle verschillende achtergronden, opleidingen en financiële mogelijkheden als publiek geraakt worden door het 
aanbod, dan wel toegang krijgen om daar zelf een bijdrage aan te leveren”.  

Uit de partnerovereenkomst van JoU en Cultuurhuis Kanaleneiland, januari 2019.

Zij is blij met de hulp van jobcoach Roberto bij het maken van een mooie CV.
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FC UTRECHT

Met FC Utrecht is de samenwerking in 2019 weer succesvol gebleken. De fancoach heeft met zo’n 110 jongeren 
bij FC Utrecht contact. Zij begeleidt een groep van ongeveer 30 actieve jongere supporters ‘de sfeergroep’ voor 
iedere thuiswedstrijd een ‘sfeeractie’ voorbereid om een positieve sfeer tijdens de wedstrijden te creëren. Het 
educatieve project ZijaanZij is wederom uitgevoerd met in totaal 24 deelnemende supporters. De ambitie voor 
2020 is om de samenwerking van FC Utrecht en JoU buiten het stadion te versterken met als gezamenlijke doel: 
middels sport een positieve maatschappelijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Utrechtse jongeren en 
bewoners.

AANDACHT VOOR MEDIAWIJSHEID EN DIGITAAL 
BURGERSCHAP

Onze ambitie was het werken we aan mediawijsheid en digitaal 
burgerschap van jongeren en hun omgeving te versterken. In 
2019 hebben we met de JoU Bus met Dr. Cloud op speelse 
manier voorlichting mediawijsheid en smartphonegebruik 
gegeven aan zeker 100 jongeren. Op Trajectum College heeft het 
jongerenwerk voorlichting gegeven aan docenten en leerlingen 
over de risico’s van social media. Met Mira Media hebben we 
workshops georganiseerd voor 4 groepen jonge tieners. Met de 
gemeente hebben we in 2019 meegedacht over de invulling van 
een Gamekoffer Cyber24 bedoeld om jongeren via een aantal 
games te confronteren met de risico’s van social media. We 
zetten de aandacht hiervoor door in 2020.  

BLIJVEN DELEN VAN KENNIS EN EXPERTISE

Een andere ambitie was het blijven delen van onze kennis en expertise. Behalve trainingen aan partners hebben 
we in januari 2019 een congres Welkom in de wereld van jongeren georganiseerd. Dat bleek een succes met 
ruim 200 enthousiaste deelnemers (partners uit Utrecht) en 11 workshops van jongerenwerkers en jongeren over 
verschillende kanten van de wereld van jongeren(werk). 

OUDERTRAININGEN

Voor 2019 hadden we de ambitie om te onderzoeken met de gemeente of we Trias Pedagogica - training aan 
vaders over opvoedingsthema’s- in Utrecht kunnen continueren. Deze ambitie is omgezet naar een samenwerking 
van JoU -Dock- Al Amal- U-Centraal om de oudertrainingen van Oumnia en Trias Pedagogica te vertalen in de 
opdracht van de Utrechtse organisaties. 

VERSTERKEN JONGERENWERK IN ONLINE WERELD

Een van de ambities voor het beleidsdoel ‘Meedoen’ voor 2019 was het versterken van de pedagogische rol van 
jongerenwerkers in de online wereld. We hebben in 2019 veel energie gestoken in de online kwaliteit en het bereik 
van jongeren via 11 wijkinstagram-accounts. Het totaal aantal volgers is gestegen van 3382 (april 2019) naar 
4471 volgers (januari 2020). We zijn trots op deze groei. We zagen ook dat een deel van de collega’s de nodige 
aansluiting tot de online leefwereld moest maken. Via de JoU-dagen stimuleren we dit door workshops van online 
bekwame collega’s. Ook hebben we in 2019 het beleid JoU Online aangevuld door een onderscheid te maken in 3 
niveaus. We hebben onszelf als doel gesteld dat eind 2020 alle jongerenwerkers ten minste op basisniveau werkt. 

De sfeergroep van FC Utrecht onder begeleiding van jongerenwerker ‘Fancoach’ Manon

“Vaak nodigen jongeren mij uit om samen met hen te gamen. Tijdens het gamen kun je met elkaar praten via een 
headset en bouw ik met hun een pedagogische band op. Problemen kan ik hiermee ook signaleren. Een aantal 
jongeren gamen tot laat door en daardoor lopen ze een achterstand op school of hebben in de ochtend geen 
energie omdat ze tot laat erop zitten. Aan de hand daarvan ga ik in gesprek met jongeren en ouders.”

Jongerenwerker Bilal, BNO

De JoU Bus reed als Doctor Cloud bus in de week van 16 
oktober langs verschillende scholen: over digitale dementie, 
tech-nek, phone-acné en verslaving.

Collega’s Steve en Ouarda in actie als gastheer en –vrouw op het congres voor ruim 200 partners ‘Welkom in de 
wereld van jongeren’
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AANDACHT VOOR URBAN JONGERENCULTUUR, MEER WIJKOVERSTIJGEND EN DIVERS 
BEREIK

In 2019 hadden we ons ten doel gesteld om ons aanbod te herijken op de nieuwe urban jongerencultuur, om 
meer wijkoverstijgend meer diverse jongeren te bereiken. We hebben daartoe twee collega’s ingesteld als 
stedelijk evenemententeam. Als eerste opdracht hebben zij in mei de jaarlijkse jongerenpeiling uitgevoerd met als 
hoofdvraag: Wat zijn de trends en ontwikkelingen van de jongerencultuur bij jongeren? Ze zijn in gesprek gegaan 
met drie groepen jongeren, in Leidsche Rijn (14+ meiden en jongens) en in Zuid (10-14 jaar en 16+ rolmodellen). 
Wat vinden jongeren in Utrecht nu leuk, wat interesseert ze? Van ieder gesprek zijn er moodboards gemaakt. 
Met die input zijn zij gaan investeren in het netwerk van partners in de stad op het gebied van cultuur, sport en 
vrijetijdsbesteding. Dat heeft in 2019 al mooie evenementen opgeleverd: 

 � Het Now&JoU feest: Het eerste stedelijke JoU feest in samenwerking met De Helling en Cultuurhuis 
Kanaleneiland. 120 bezoekers.

 � Een stedelijke zaalvoetbaltoernooi in de kerstvakantie in samenwerking met FC Utrecht en SportUtrecht. 
150 deelnemers.

 � Een FiFA toernooi in wijk & Pannatoernooi in samenwerking met FC Utrecht. Editie Vleuten: 15 deelnemers, 
editie Hoograven 35 deelnemers.

 � Een social media week: met de bus langs verschillende plekken in de stad met Dr Cloud: 100 bereikte 
jongeren.

 � Kinderrechtendag: Deelname aan stedelijk debat en het maken van voorlichtingspakketten om te werken 
met jongeren rondom Kinderrechten in de wijken. Samenwerking met NJR, gemeente Utrecht, Move. 150 
bereikte jongeren.

We zijn blij met het opzetten en de behaalde resultaten van het stedelijke evenemententeam tot nu toe. De 
behaalde aantallen deelnemers zijn wat ons betreft nog niet heel groot en het grootste deel zijn jongeren die we 
al kennen. Het geeft wel veel kansen om de successen uit te bereiden, het aantal evenementen uit te breiden 
en daarmee een breder bereik van de doelgroep te halen. We willen werken aan het optimaliseren van de 
samenwerking en afstemming met collega’s in de wijken en online zichtbaarheid. ONTWIKKELINGEN 

TRAJECT IDENTITEITSONTWIKKELING

In 2019 zijn we een interessant traject gestart met het Verwey-Jonker Instituut en KIS. Het traject ondersteunt 
jongerenwerkers om identiteitsontwikkeling bij jongeren te herkennen om er vervolgens bewuster pedagogisch 
mee te werken. Het traject heeft geresulteerd in een artikel “Geboren en getogen: Onderzoek naar de 
identiteitsbeleving en gevoelens van binding van jongeren met een migrantenachtergrond”. KIS, juni 2019. In 
2020 willen we de samenwerking met KIS en Verwey-Jonker voortzetten om te investeren in de kwaliteit van de 
begeleiding van identiteitsontwikkeling met het ontwikkelen van praktische tools. Daarin integreren we graag de 
invloed van social media omdat we zien dat dit veel invloed heeft op de identiteitsontwikkelingen van jongens en 
meisjes.

Ook andere ambities op het gebied van cultuur zijn behaald. We hebben nu in de meeste wijken beschikking 
over een muziekstudio, deels in samenwerking met Jongerencultuurhuis Kanaleneiland&Overvecht. Met jong030 
bieden we deze jonge culturele talenten een podium.

Jong030 geeft aandacht aan een van de 
als ‘jonge held van 030’ in de film van 
Cultuurhuis ‘Je gaat zien broer’. 

Optreden op het Now&JoU feest, december 2019

“Iedereen weet dat YouTube de nieuwe TV is”           
Jongen 15 jaar in groepsinterview

Trends&ontwikkelingen jongerencultuur

Twitterbericht over het zaalvoetbaltoernooi in 
de kerstvakantie.

 “Deze week was er ‘breaking news’: Boef en Selma Omari hebben een relatie. Daar waren de meiden echt 
niet over te spreken. Selma had 10 jaar een relatie en heeft dat weggegooid voor Boef. Bij deze interesse en 
actualiteit sluiten we aan en voeren we gesprekken over bijvoorbeeld relaties en wat ze daarin belangrijk vinden.” 

Hanae meidenwerker Overvecht
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SOCIAL MEDIA

Het volgen van ontwikkelingen op het gebied van social media is een prioriteit om goed aan te blijven sluiten bij 
de leefwereld van jongeren en jongeren pedagogisch (online&offline) te kunnen begeleiden. Op dit moment is 
TikTok een nieuw medium, begonnen voor kinderen en nu ook in gebruik bij tieners en ook al volwassenen. JoU 
gaat participeren in een project van Youth Spot dat als doel heeft onderzoek en methodiekontwikkeling van het 
Online Jongerenwerk.

“Collega’s Mandy en Sam gingen met 4 jongeren naar Italië voor een Europees uitwisselingsproject van 2 weken 
in ‘the middle of nowhere’. Uit hun eigen omgeving, zonder wifi, zonder bekenden en in een andere taal. Het was 
een zware beproeving voor ze. We hebben veel gesprekken met hen gevoerd: wie ben je, hoe uit je je, hoe maak 
je contact, hoe voel je je, wie wil je zijn? Aan het einde durfden ze hun eigen verhaal te vertellen, in het Engels, 
aan de hele groep. Een enorme stap in hun identiteitsontwikkeling. En eerlijk gezegd..ook in die van onszelf!”

Meedoen is ook: samen een spelletje spelen met 
jongerenwerker Morad in buurthuis Zuilen

TALENTONTWIKKELING 

“Tijdens mijn ambulante werk in Oost kom ik regelmatig in gesprek met een groepje (blowende) jongens van 
een jaar of 17. Ik leg ze uit dat wij in actie komen als er overlast van jongeren is, maar er ook zijn als jongeren 
hulp nodig hebben of om hun dromen waar te maken. Een van hen vraagt of hij elke week gebruik mag maken 
van de studio in buurthuis De Leeuw. Hier gaat een groepje rappers oefenen en nodigen ze producers uit. De 
jongeren ontwikkelen hun muziek en treden op op het Bevrijdingsfestival. In deze ‘flow’ zetten ze ook andere 
stappen in hun leven. De een begint een cateringbedrijf, de ander wordt kapper, de initiatiefnemer gaat naar MBO 
Evenementen. Hij neemt andere jongeren van de opleiding mee naar het buurthuis. En zo ontstaan de Open Mic 
avonden: avonden waarop alle jongeren die rappen en producen elkaar kunnen ontmoeten. De jongens waar het 
mee begon gaan hun eigen weg en in de studio komt ruimte voor nieuw talent.”

(Jongerenwerker Jerry, BNO)

FLEXIBELE INZET 
Flexibele inzet is bedoeld om snel in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de samenleving en in groepen. Of 
om te onderzoeken of situaties vragen om extra inzet. Vaker zien we echter dat een wijk of school vraagt om 
extra inzet of onderzoek, maar dat dit geregeld wordt met de bestaande mensen. Dit leidt er dan toe dat we 
meer uren maken zonder dat we deze labelen als flexibele inzet. We zien dat we een overschot gemaakt hebben 
aan declarabele uren en een tekort hebben op de flexibele inzet. De spelregels die we met de gemeente hebben 
gemaakt voor de inzet van het flexibel budget werken voor het 2e achtereenvolgende jaar niet zoals bedoeld. 
Er komen weinig externe vragen. We stellen daarom voor met de opdrachtgever samen goed te kijken of we dit 
anders kunnen organiseren. Voorbeelden van flexibele inzet in 2019:

 � inzet tramincident;
 � extra inzet Kop van Lombok en Kanaalstraat om te onderzoeken wat de omvang en invloed is van criminele 

activiteiten van jongeren; 
 � tijdelijke uitbreiding van de Jongerenredactie van Jong030 om de aansluiting met de doelgroepen van JoU 

beter te maken;
 � voorbereiden activiteitenprogramma Haarrijnse plassen en materialen;
 � aanschaf kleding Trainees;
 � bijdrage aan de organisatiekosten van het Now&JoU feest.

JOU OP STRAAT &
IN DE AANPAK JEUGDGROEPEN

RESULTATEN EN EFFECTEN
JEUGDGROEPEN

Ondanks dat steeds meer contacten gelegd en onderhouden 
worden op social media en via gaming blijft de straat 
een belangrijke vindplaats en plek om contact te leggen 
met jongeren. De straat heeft nog steeds een grote rol 
van betekenis. Hier krijgen jongerenwerkers inzicht in 
familieverbanden, buurtrelaties, de kracht van bewoners 
en ondernemers. We kunnen zo op meerdere manieren een 
positieve invloed uitoefenen op jongeren. 
In mei 2019 heeft het jongerenwerk opnieuw een overzicht 
gemaakt van alle vindplaatsen van jongeren in de stad. Op 
deze manier hebben wij zo’n 1000 jongeren op straat in beeld. 
Eind 2019 telt Utrecht in totaal 8 problematische 
jeugdgroepen waarop een integrale aanpak loopt. Dit is gelijk 
aan het aantal groepen in 2018. In 2019 is bij drie groepen 
de aanpak afgerond en er is bij drie nieuwe groepen een 
aanpak gestart. In totaal werken wij met zo’n 100 jongeren 
in de groepsscan. Hier trekken wij intensief mee op om ze in 
groepsverband en/of individueel contact tot ander gedrag te 
bewegen. 

Vindplaatsenoverzicht mei 2019.
� problematische groepen,
� straatgroepen,
� scholen met schooljongerenwerk,
� stedelijke vindplaatsen.
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INDIVIDUELE BEGELEIDING

In 2019 hebben de individueel begeleiders 286 jongeren (iets meer dan beoogd: 280) ondersteund, in 
samenwerking met partners, zoals het buurtteam, Leerplicht, Focus, scholen, wijkagenten, SAVE en vele anderen. 
De begeleidingstrajecten zijn veelal gericht op werk, school, boetes en schulden. 

De top 3 van zorgelijke leefgebieden zijn: 
1. Vrijetijdsbesteding 
2. School/opleiding 
3. Thuissituatie 
Trajecten met meiden (18%) richten zich vooral op het gebied van school en hun (seksuele) identiteitsontwikkeling

In de Top X in het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) is vanaf 2019 de focus verlegd van high impact crime 
(HIC) naar jeugdige criminelen die zich bezighouden met drugs- en geweldsdelicten. De HIC TopX-ers zijn in de 
loop van het jaar 2019 afgeschaald. Van de 124 reguliere Top X casussen waren er 98 jonger dan 24 jaar. De 
jongste was 14 jaar. In januari 2020 staan er 90 Utrechters op de Top X lijst waarvan 75 jonger dan 24 jaar (83%). 
Het jongerenwerk is betrokken bij de begeleiding van jongeren die bij ons bekend zijn (check door GIS). Op basis 
van schatting zijn dit in 2019 zo’n 20 jongeren. Onze betrokkenheid bestaat vaak uit het directe contact met de 
jongere en hem motiveren tot verandering en het bieden van praktische ondersteuning. Wanneer wij participeren 
in het top X-overleg dan valt op dat veel partijen aan tafel geen tot weinig direct contact hebben met de 
betreffende jongeren en dat de rol die het jongerenwerk speelt of kan spelen lang niet altijd een positieve waarde 
toegekend krijgt. Dit is soms frustrerend. We willen graag onderzoeken wat de reden hiervan is. In de lokale PGA 
(persoons Gerichte Aanpak) zijn 11 jeugdcasussen besproken. Hier is het jongerenwerk niet bij betrokken.

NIEUWE ROLMODELLEN

JoU is trots op de nieuwe trainees in ambulante teams die actief worden. In Zuid lukt het om een groep jongeren 
te motiveren om met het jongerenwerk mee te lopen in de wijk. Waar zij startten als jongens die hun vrienden 
niet willen verraden, groeien zij uit tot rolmodellen die meelopen met oud en nieuw en in gesprek gaan met de 
burgemeester. In Overvecht zijn er na de zomer twee teams gestart. In Zuidwest wordt na de zomer een herstart 
gemaakt volgens dezelfde werkwijze. Initiatief voor het inzetten van rolmodellen ligt ook in de preventieve aanpak 
van het voorkomen van autobranden.

VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK

Een groep van 17-19-jarigen zorgt begin 2019 voor veel overlast in Overvecht. Nu is deze groep én de overlast 
nagenoeg verdwenen. De groepsscan en bijbehorende aanpak hebben ertoe geleid dat de groep uit elkaar is 
gegroeid. In de ruimte die hierdoor bij jongeren ontstond hebben zij nieuwe mensen leren kennen, hun netwerk 
uitgebreid en positieve stappen gezet richting school en/of werk. De jongens worden volwassen en begeven zich 
op de arbeidsmarkt. Wanneer zij ergens tegenaan lopen weten ze ons nu makkelijk te vinden. Een opsteker voor 
ons: een aantal jongens volgt nu de opleiding Social Work, omdat, zeggen zij, zij zien wat de meerwaarde van het 
jongerenwerk voor hun ontwikkeling is. 

VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK

“Een jongen woont bij zijn vader in Nieuwegein, maar hier loopt het niet goed. Hij besluit om bij zijn moeder in 
Overvecht te gaan wonen. Hij is net 18 jaar geworden, heeft geen school, geen bijbaan en heeft schulden. Via 
Leerplicht komt hij in beeld. Eerst heb ik samen met de jongen gezocht naar een geschikte school. Het wordt het 
MBO Columbuslaan. Daarna ben ik samen met hem en de jobcoach van de gemeente Utrecht op zoek gegaan 
naar een leerwerkplek. Na een maand heeft hij zijn eerste inkomen binnen. We maken samen een overzicht en 
treffen een betalingsregeling met de zorgverzekeraar. Hij krijgt zijn leven op de rit en kan verder.”

Charly, IB-er Overvecht

“Een meisje uit groep 8 wil niet meer naar school. Ouders zijn gescheiden, vader is crimineel. Moeder vraagt veel 
hulp en krijgt deze ook, maar accepteert deze vervolgens vaak niet. JoU heeft nu een moeder-dochter groep, 
waar beiden naartoe komen. De individueel begeleider leidt de gesprekken met moeders, het meidenwerk doet 
tegelijkertijd activiteiten met de dochters. De situatie is niet geëscaleerd, de hulp blijft dichtbij en de dochter kan 
door deze aandacht, ook haar aandacht bij school houden.”

Ouarda, IB-er Zuidwest

“Buurtteam en JoU geloven dat een jongen uit de top X kan en wil veranderen en helpen hem op weg. Ondanks 
het gegeven dat hij zich bevindt in een criminele familie en vriendenkring. Ze vinden werk en begeleiding voor 
hem. Voor het slagen van het traject is het nodig dat de jongen in een andere omgeving woont. Reclassering lukt 
het niet om in een passend tempo met een geschikt aanbod te komen voor een alternatieve woonplek. De jongen 
moet overleven in zijn oude netwerk en valt terug in zijn oude gedrag. Dit terwijl hij zich realiseert hoe kansloos 
dit hem maakt.”

Demie, individueel begeleider stedelijk

AVONTUUR IN DE ARDENNEN

“Ter voorbereiding op de inzet tijdens oud en nieuw vertrekken we met de nieuwe trainees voor een werkweekend 
naar de Ardennen. De jongens zijn nog nooit buiten Nederland geweest. Zij voelen zich in hun eigen wijk bekend 
en ‘machtig’. Wat zouden ze ervan leren als ze zich moeten redden buiten hun comfortzone? We kregen het in 
dat weekend helaas letterlijk aan de stok met discriminerende dorpsbewoners. Gelukkig lukte het om de situatie 
te de-escaleren. De jongens ervaarden dankbaarheid, dat ze deze dans waren ontsprongen, dat ze in Nederland 
wonen met minder discriminatie. Het was zeker een werkweekend, waarin ze veel geleerd hebben. Maar dat ze 
zover buiten hun comfortzone zouden komen, dat hadden we nooit bedacht…”

Majid, individueel begeleider Zuid
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PILOT PI 

We startten in 2019 in Vleuten-de Meern twee pilots in samenwerking met de PI Nieuwegein: een preventief 
traject voor tieners. Hier hebben twee groepen van 10-15 jongeren aan meegedaan, een groep risicojeugd die we 
kennen van de straat en een groep met opvallend gedrag op Academie10. Onderdeel van de voorlichtingen en 
trainingen is een bezoek aan de PI. Een aantal jongeren weet naar aanleiding van deze interventie hun gedrag te 
veranderen en voorkomen hiermee dat ze van school worden gestuurd. De tweede pilot wordt in 2020 afgerond, 
waarna we kijken naar verbreding in de stad.

WEDERKERIG LEREN 

Tijdens de visitatie van het jongerenwerk signaleert Micha de Winter dat jongerenwerk en buurtteam wederzijds 
beelden over elkaar hebben die maken dat zij soms meer last dan gemak van elkaar hebben. Door ‘Wederkerig 
Leren’ hopen we deze lastigheden in de samenwerking te overbruggen. We besluiten met gemeente, HU, Lokalis 
en JoU een pilot in te richten om in twee wijken op zoek te gaan naar manieren om over elkaars grenzen heen te 
kijken in de complexiteit van alledag. In 2019 organiseerden we een startbijeenkomst voor betrokken collega’s. 
Deelnemers ervaren inspiratie op deze bijeenkomst. Los van dit traject zien we in veel wijken een betere 
samenwerking en afstemming tussen jongerenwerk en buurtteam ontstaan. Maar ook plekken waar jongerenwerk 
nog niet zo in beeld is als partner. In 2020 gaan verder met het traject Wederkerig leren.

AMBITIES
OVERLASTGEVENDE TIENERS

Voor 2019 stelden we onszelf de ambitie om met partners op maat aanpakken voor overlastgevende jonge 
tieners met grensoverschrijdend gedrag te maken. We hebben samen met Dock bijeenkomsten georganiseerd 
waarin de werkers van DOCK en van JoU elkaar hebben ontmoet. In deze bijeenkomsten zien we dat we dezelfde 
visie en aandachtspunten voor samenwerking delen. In de uitvoering blijken we aan te lopen tegen het feit dat 
de ontwikkeling van DOCK als nieuwe organisatie veel tijd en menskracht kost. Er is in sommige wijken nog te 
weinig ruimte om samen de kansen te pakken. Dat is jammer en dan beslissen we met elkaar of JoU verder gaat 
met activiteiten, met of zonder DOCK. We hopen dat hier meer rust in komt het komende jaar, zodat we overal in 
gezamenlijkheid kunnen werken in deze leeftijdsgroep.
Op steeds meer plekken (o.a. Hoograven, Noordoost) lukt het om in overleg met basisscholen al in groep 7 en 
8 contact te leggen met jeugd en met school te inventariseren welke steun nodig is bij de overgang naar de 
middelbare school. 

ONTWIKKELINGEN
LANDELIJKE AANPAK ONDERMIJNING

De aandacht voor het thema ondermijning heeft in 2019 een vlucht gekregen door landelijke prioritering van dit 
onderwerp. Beginnend met een intensieve training vanuit Harvard landt dit langzaam maar zeker in de hele stad 
en regio. Er werd en wordt veel capaciteit voor vrijgemaakt, waarbij veel ruimte is voor het versterken van de 
praktijk. Het jongerenwerk moet uitkijken niet overvraagd te worden, maar ziet zeker kansen om op het scherpst 
van de snede meer te kunnen betekenen op het terrein van kansen bieden en preventie. Er is nu een kans om 
de aanpak in de brede keten een forse kwaliteitsimpuls te geven. 2020 zal dit concrete vormen krijgen. HBO 
studenten doen bij JoU onderzoek naar de rol die het jongerenwerk kan spelen in de aanpak van ondermijning.  

SAMENWERKING
POLITIE

Een knelpunt in de samenwerking is onvoldoende capaciteit van de politie op straat. Dit leidt er soms toe dat er 
met een schuin oog gekeken wordt of het jongerenwerk hierin een stapje extra kan doen. Wij ervaren zelf hier 
een dilemma. Natuurlijk willen we prettige samenwerkingspartners zijn, maar als wij niet bij onze kerntaak blijven 
verzwakt dit de positie van het jongerenwerk te veel. 

JELLINEK

Jellinek beschikt over drie veldwerkers die preventief en outreachend werken. Helaas concentreren zij hun inzet 
nu in een beperkt aantal wijken. Voor een goede samenwerking met het jongerenwerk is de inzet van veldwerk 
ontoereikend. Met name in Griftpark en de hele wijken Binnenstad, Oost en Noordoost is inzet nodig. Hier 
gebruiken relatief veel jongeren en starten veel jonge dealers hun carrière, hier ligt een kans voor vroegtijdig 
ingrijpen.

De eerste pilotgroep gaat in het voorjaar van 2019 op bezoek bij PI Nieuwegein 
“Tijdens de tweede training is een ex-gedetineerde aanwezig die uitlegt dat je status buiten binnen de muren van de 
PI niets meer waard is. Hier ben je een nummer. Je ziet dat dit binnenkomt bij de jongeren. Zij varen op hun status.”

Jhonny individueel begeleider, Vleuten-De Meern

Micha de Winter tijdens de startbijeenkomst Wederkerig leren van JoU en buurtteam

“In Oost en Noordoost zetten we prachtige elektrische Gamebikes in, JoU en DOCK samen. JoU richt zich in 
het contact voornamelijk op de kinderen, DOCK op de ouders. Vanuit deze mooi-weer contacten hebben we een 
groepje tieners samengesteld met allerlei verschillende afkomsten met wie we verder werken in de winter, met 
activiteiten binnen. Door de omgang met elkaar verbreden ze enorm hun horizon, en dan gaan ze er ook nog elke 
maand op uit om samen iets te doen voor ouderen in de wijk. Dit is mooi werk.”

Bilal en Saïd, jongerenwerkers Oost en Noordoost
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FOCUS

Vanuit Focus merken wij dat de vraag om samen op te trekken opdroogt, aangezien zij zelf ook individuele 
begeleiding zijn gaan bieden. Wij vinden dit jammer omdat wij nu niet meer mee kunnen kijken naar 
ondersteuning op meerdere leefgebieden.  

INSTROOMSTRAAT IN EN NAZORG NA DETENTIE

Wanneer wij jongeren kennen en hen in de PI bezoeken als zij vast komen te zitten zien we dat dit een goed 
aangrijpingspunt is voor verandering. In 2019 is het niet gelukt om op dit terrein iets tot stand te brengen. De 
gemeente onderzoekt op dit moment de mogelijkheden. JoU wil hier graag een rol in spelen. 

PILOT DAK- EN THUISLOZEN

Vanaf november 2020 zijn we in samenwerking met gemeente Utrecht een pilot aan het voorbereiden. Dit krijgt in 
2020 meer vorm.

ARMOEDECOALITIE

We participeren in de armoedecoalitie. Dit is een mooie plek om lokale partners, beleid en politiek voor kinderen 
en jongeren die opgroeien in armoede te verbinden en ontwikkelen.

TRAMAANSLAG

Een hoogtepunt in de samenwerkingen met gemeente en partners ervaarden we tijdens een dieptepunt voor de 
veiligheid in Utrecht in maart 2019, namelijk de aanslag in de tram. In nauw overleg met de gemeente hebben 
we ons ingezet om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van jongeren in Utrecht te waarborgen. Behalve met 
jongeren hadden we in de weken erna veel contact met ouders. Want ja, de dader, had dat zomaar hun zoon 
kunnen zijn? Naar aanleiding van de tramaanslag is er meer zicht gekomen op ouders die zich zorgen maken 
over hun kinderen. Wanneer zij wat ouder worden (20+, 30+) en een mix van risicofactoren zichtbaar wordt 
(geen startkwalificatie hebben, psychische problemen, een licht verstandelijke beperking, verslaving, (verleden 
met) (kleine) criminaliteit) is het lastig voor deze groep om een passende plek in de maatschappij te vinden. 
In Kanaleneiland bijvoorbeeld hebben zij aangeklopt bij het buurthuis en zijn zij uiteindelijk doorverwezen naar 
Humanitas. Voor ons is deze groep te oud als we kijken naar onze opdracht. We zien wel dat er als groep weinig 
aandacht voor hen is. Als individu vallen zij vaak buiten de boot. Wij zijn hierover in gesprek gegaan met de 
gemeente.

Dinsdag 19 maart 20.00uur, team Zuidwest komt bij elkaar om 
naar elkaars ervaringen van gisteren en vandaag te luisteren. 
Samen afspraken maken en daarna de gesprekken met onze 
doelgroep verder oppakken. We zijn er voor onze jongeren, maar 
ook voor elkaar.

Via onze instagramaccounts van de 
wijken konden we breed jongeren 
informeren over de aanslag en onze 
steun bieden.

JOU OP SCHOOL

RESULTATEN EN EFFECTEN
SCHOOLJONGERENWERK WÉÉR GEGROEID 

Eind 2018 was JoU actief op 8 VO-scholen en eind 2019 werkt JoU samen met 10 scholen: OPDC, Kranenburg, 
Pouwer, Trajectum, Gregorius, Gerrit Rietveld, Volt!, Academie 10, Krommerijn en Amadeus (voor een tijdelijke 
opdracht).  De laatste 3 scholen kwamen erbij. Wellant viel af omdat de samenwerking na veel pogingen niet 
vlot te trekken was door de vele wisselingen in schoolleiding en contactpersonen. JoU is blij met de groei, al 
is het organisatorisch een hele puzzel om de bezetting op de scholen rond te krijgen met op elke school een 
goede samenstelling van het team jongerenwerkers op de door school gewenste dagdelen en met een goede 
afstemming met de programma’s in de wijken. 

SIGNALEN EN ZORGEN

De kwantitatieve resultaten zijn geregistreerd voor 8 scholen. Van onze tijdelijke inzet op Amadeus en de eerste 
onderzoekende fase van de inzet op Krommerijn zijn geen registraties.  Een aantal trends: 

 � Jongerenwerkers signaleerden 557 maal zorg waarvan 373 signalen werden gedeeld met school. Dat waren 
in 2018 325 met school gedeelde signalen. Verklaring van de stijging: jongerenwerkers sluiten steeds beter 
aan bij de zorgstructuur. De overige lichte signalen konden de jongerenwerkers zelf oppakken.

 � Er is in vergelijking met 2018 een toename in het aantal zorgsignalen met betrekking tot relatie docent-
leerling, toekomstoriëntatie, vinden van stageplek, seksualiteit. En een daling van signalen die betrekking 
hebben op verslaving, pesten, thuissituatie. Een verklaring hiervoor hebben wij niet. 

 � Meidenwerkers op scholen bereikten 802 meiden met pauze-activiteiten en naschoolse activiteiten. 
Dat waren in 2018 702 meiden. Groei zit op 2 van de 8 scholen als gevolg van intensieve aandacht van 
meidenwerk voor de forse problematiek bij de meiden. 

 � In 2019 waren jongerenwerkers bij 46 incidentele activiteiten betrokken zoals het geven van een workshop 
sexting, begeleiden van sportdag, geven van voorlichting over vuurwerk, begeleiden schoolkamp. In 2018 
waren dat er 39. Verklaring: scholen worden door jongerenwerkers vaker als vindplaats gebruikt voor ook 
andere activiteiten; scholen leren de mogelijkheden van het jongerenwerk steeds beter kennen m.n. de 
combinatie van wijk- en schoolwerk. 

“Ik neem elke dag deel aan het docentenoverleg over leerlingen. Dan maken we afspraken over welke steun ik kan 
bieden aan leerlingen. Ik kan echt iets betekenen, dat zien de docenten ook. Ik vind het leuk en zij zijn blij met 
mij!”

Schooljongerenwerk Olton, Krommerijn College
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AMBITIES 
METHODISCHE ONDERBOUWING VAN DE UTRECHTSE AANPAK 
SCHOOLJONGERENWERK

We werkten reeds met een visie en methodiek voor het schooljongerenwerk. In 2019 hebben we samen met Youth 
Spot, Trajectum College en de gemeente een praktijkbeschrijving afgerond die de formulering van werkzame 
factoren hebben opgeleverd die ten grondslag liggen aan de succesvolle samenwerking op deze school. Deze 
werkzame factoren zijn gedeeld met de andere Utrechtse samenwerkingspraktijken in een bijeenkomst voorjaar 
2019. Deze bijeenkomst hebben we ingezet in het kader van onze jaarlijkse Horizontale verantwoording.

HELDERE ROL IN HUISWERKBEGELEIDING 

De gemeente heeft een inventarisatie gemaakt van het aanbod aan gratis en betaalde huiswerkbegeleiding en 
kijkt samen met scholen en maatschappelijke partners wat er nodig is om gelijke kansen in het onderwijs vorm te 
geven. Dit is geagendeerd in de Onderwijsagenda. Er is onderscheid tussen ruimte en laagdrempelige steun om 
huiswerk te maken en inhoudelijke ondersteuning. Voor verdere uitwerking moeten er politieke keuzes gemaakt 
worden. JoU is een van de partners die op beperkte schaal laagdrempelig ruimte en steun bij het maken van 
huiswerk biedt.

PILOT LANGDURIGE STEUN AAN LEERLINGEN POUWER COLLEGE

JoU is geen partner geworden in deze pilot. De gemeente heeft ervoor gekozen de begeleiding elders te beleggen. 
Dat vinden we jammer omdat we denken dat schooljiongerenwerkers vanuit hun opgebouwde relatie met 
leerlingen veel konden betekenen in de begeleiding van leerlingen naar werk of stage.  

PILOT AANPAK STRAATCULTUUR IN DE SCHOOL

De eind 2018 gestarte pilot om een klas leerlingen te begeleiden waar de straatcultuur leidde tot een negatieve 
groepsdynamiek is afgerond. De pilotaanpak had positieve effecten op de sfeer in de klas. Door personele 
wisselingen in de pilotschool en bij JoU heeft de pilot geen vervolg gekregen. Als er een geschikte aanleiding 
komt op deze of een andere school, pakken we het idee weer op. 

ONTWIKKELINGEN
ZORG OM SEGREGATIE

JoU juicht het debat over een uitgestelde schoolkeuze toe. Het huidige Nederlandse onderwijssysteem zorgt 
namelijk voor segregatie tussen verschillende groepen leerlingen. 
De keuze in groep 8 voor een bepaalde opleidingsrichting maakt dat leerlingen uit wijken en gezinnen met 
een lage sociaal-economische status grotendeels terecht komen op de VMBO-scholen, over het algemeen vrij 
“zwarte” scholen. De kansrijke leerlingen zitten bij elkaar in vrij “witte” Havo/VWO scholen. Daar waar dit een 
gespreksthema is, delen we onze zorg of leggen het signaal neer. Mocht het tot een initiatief komen om te zoeken 
naar alternatieven, dan denken we graag mee. Voorbeeld: samen met Dennis de Vries van stichting Vreedzaam 
bereiden we een pilot voor een uitwisseling tussen basisschoolkinderen uit de wijk Kanaleneiland en de wijk Oog 
in Al. 

BELANGSTELLING SCHOOLJONGERENWERK BIJ VWO EN MBO 

We signaleren dat ook VWO-scholen het schooljongerenwerk ontdekken. Een voorbeeld is het Amadeus College 
waar na een tijdelijke inzet de vraag is om tot structurele samenwerking te komen. Met het MBO hebben we in de 
loop der jaren ook gesprekken over samenwerking. Vanwege financiële redenen en voor JoU onduidelijke lijnen in 
de besluitvorming zijn verdere stappen op deze scholen nog niet van de grond gekomen.

SAMENWERKING 
Op basis van de voortgangsgesprekken met de scholen eind 2019 constateren we dat 8 van de 10 scholen 
tevreden tot zeer tevreden zijn over de inzet van het jongerenwerk.

Dinsdag 19 maart 20.00uur, team Zuidwest 
komt bij elkaar om naar elkaars ervaringen 
van gisteren en vandaag te luisteren. Samen 
afspraken maken en daarna de gesprekken 
met onze doelgroep verder oppakken. We zijn 
er voor onze jongeren, maar ook voor elkaar.

DEELNEMERS OVER DE BIJEENKOMST OVER DE WERKZAME FACTOREN:

“Goed deze bijeenkomst. Helder werd dat op onze school een juiste contactpersoon mist voor de 
jongerenwerkers”.

“Op de school waar ik werk missen we echt een eigen ruimte waar leerlingen ons makkelijk kunnen vinden”.

“In ons volgende voortgangsoverleg gaan we afspraken maken hoe we tot een goede afstemming kunnen komen 
over signalen en ontwikkelingen”.

IN HET LAND IS DE UTRECHTSE AANPAK EEN VOORBEELD. JOU DRAAGT OP VERZOEK HAAR 
KENNIS UIT AAN ANDERE ORGANISATIES. 

“Ik was behoorlijk onder de indruk van jullie verhaal en in het totaal van de manier van werken. Ik ben erg 
gecharmeerd van de combi school en wijk en de steengoede onderbouwing van jullie verhaal! In Den Bosch willen 
we met een pilot starten, kunnen jullie onze jongerenwerkers trainen?”

Projectleider jongerenwerkorganisatie Den Bosch
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Er zijn ook dilemma’s en strubbelingen geweest in samenwerkingen. Zo was er op een school bijvoorbeeld 
onduidelijkheid over de rol van de jongerenwerkers of op een andere dat we te weinig zichtbaar zijn voor 
leerlingen en docenten. Door de ervaring die we opbouwen zijn we steeds sneller in staat de vinger op de zere 
plek te leggen en tijdig bij te sturen. 
Naast de samenwerking JoU-scholen-gemeente werkt JoU samen met andere partners van scholen.
Een voorbeeld is de pilot die we met Pretty Woman hebben uitgevoerd op het OPDC, gefinancierd door de 
gemeente. De eerste reacties van betrokkenen zijn positief.

FEEDBACK SCHOLEN

“Fijn dat ze kritisch meedenken en feedback geven aan docenten, bijv. over dat pesten toeneemt, of wat nog 
versterkt kan worden bij de Gezonde school. Ze zien kansen. School neemt hun adviezen serieus want we weten 
wat ze kunnen”.  

Contactpersoon Kranenburg

“Ons valt op dat het sterk is dat jongerenwerkers bij ons op school ook in de wijk werken. Laatst gaven leerlingen 
van ons overlast na schooltijd bij de bioscoop. Jongerenwerkers hebben ze aangesproken en een gesprek 
geregeld met de bioscoop. De leerlingen hebben het plein van de bios schoongemaakt”. 

Directeur Academie 10

VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK

“Vorige week kreeg ik een telefoontje van een docent van de praktijkschool waar ik schooljongerenwerk doe. 
Een eersteklasser kwam structureel te laat op school. Na wat brainstormen met de docent, heeft de docent 
doorgevraagd bij de leerling en toen kwam hij/zij erachter dat ze op een fiets naar school kwam die rijp was voor 
de sloop. Ze kwam hierdoor niet alleen te laat op school, ook was het te gevaarlijk om nog op te fietsen. We 
hebben contact opgenomen met haar vader. De situatie was helaas zo dat er geen geld was voor een nieuwe fiets. 
Met een andere collega is er een fiets geregeld voor de leerlinge. Zó blij was zij en haar familie. En ja, vanaf nu op 
tijd op school.

Carolien den Besten, jongerenwerker 

“Samenwerking tussen jongerenwerk en VO kan ervoor zorgen dat er niet alleen aandacht is voor dat jongeren 
de benodigde kennis, vaardigheden en competenties verwerven om te kunnen participeren in de samenleving 
(kwalificatie), maar dat er ook aandacht is voor dat jongeren (leren) deel uit te maken van de samenleving en 
ingewijd worden in de waarden en normen van de samenleving (socialisatie) en dat jongeren een eigen identiteit 
en uniciteit ontwikkelen (persoonsvorming). 

(Youth Spot, Factsheet ‘Werkzame factoren in samenwerking jongerenwerker en voortgezet onderwijs die 
bijdragen aan een positief pedagogisch klimaat’)

JONG030: HÉT DIGITALE 
JONGERENPLATFORM IN UTRECHT

RESULTATEN EN EFFECTEN
Jong 030 is het online platform voor de brede doelgroep jongeren in Utrecht. Als onderdeel van JoU ondersteunt 
jong030 het offline en online jongerenwerk. Het team Jong030 bestond een groot deel van 2019 uit een 
projectleider/eindredacteur, media medewerker, redacteur en projectassistent (m.n. Jong030-pas en Agenda). 
Daarnaast wordt er doorlopend met stagiairs gewerkt van diverse MBO opleidingen. In 2019 hebben er 6 
jongerenredacteuren stage gelopen bij de jongerenredactie. 
Jong030 heeft een aantal functies en werkt met verschillende sociale media. Hieronder een analyse van data van 
Jong030.

WEBSITE JONG030.NL

In 2019 werd de website bijna 146.000 keer bezocht (315.600 pagina’s) door 120.000 unieke bezoekers (vgl 2017: 
84.000).
90% Komt binnen via Google
Populair zijn: Jong030 Pas pagina’s (bijna 10%), Agenda wat er te doen is in de stad en in de wijken (ruim 8%), @
Utrecht (2,5%), Thema’s (gemiddeld 7%) en het Forum wordt heel goed bezocht (29%)
Populaire zoektermen zijn: bijbaan en alles met seks/sex

INSTAGRAM: ONGEVEER 4.000 VOLGERS

Instagram heeft meerdere functies voor Jong030:
 � Toeleiding naar en vanuit JoU accounts, dus JoU en Jong030 bij elkaar brengen
 � Vragen van jongeren beantwoorden (DM)
 � Jongeren informeren en interactie over wekelijkse thema’s
 � Jongeren toeleiden naar jong030.nl voor uitgebreidere info over allerlei onderwerpen

85% van de volgers vindt de thema’s ‘top’.
24% van de volgers zegt vanuit Instagram de website weleens te bezoeken 
60% heeft de Jong030 Pas en waardeert deze met een 9. 
45% doet weleens mee aan een actie
Toppersvan030: 32% vindt dit superleuk en kijkt de video

De Jongerenredactie van Jong030
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Jongerenvan030 (portretjes): 48% vindt dit leuk
To do (Agenda) vindt 63% handig. 34% bezoekt de site soms om de Agenda verder te zien.
Elk weekend Waar in Utrecht vindt 86% leuk. Dit gaat dus eigenlijk nergens over maar juist deze ‘fun’ wordt 
gewaardeerd.
Het leukst aan Jong030 Instagram wordt gevonden: vrijdag Quizzz, Monday Memes, feiten (thema’s), verhalen van 
jongeren en winacties.

FACEBOOK: 1700 VOLGERS

Hier posten we onderwerpen die aansluiten op de oudere doelgroep (18+).

JONG030 PAS

De leeftijd voor de pas is ingeperkt, namelijk vanaf de brugklas tot 18 jaar en niet meer tot 23 jaar, omdat de 
18-plussers nauwelijks gebruikmaakten van de pas. Hiermee is het aantal pashouders gedaald en zijn er nu ruim 
7.000 jongeren met een geactiveerde pas. 

ONTWIKKELINGEN
Waar in voorgaande jaren JoU en jong030 meer als aparte projecten opereerden zijn in 2019 veel meer 
kruisbestuivingen geweest en zijn er vele win-win samenwerkingen ontstaan. JoU jongeren en activiteiten zijn een 
groter deel van de content van jong030 gaan vormen. JoU is beter in staat om de informatie en advies content 
van jong030 te delen met jongeren via de instagramaccounts van JoU. De ambitie is om het thematisch werken 
van jong030 en JoU in samenwerking nog meer te versterken, zowel online als offline.

AMBITIES
VERSTERKEN NETWERKEN RONDOM MEIDEN

Voornemen was dat meidenwerkers in 2019 de samenwerkingspartners gezamenlijk in kaart zouden brengen om 
te kijken waar de netwerken rondom meiden versterkt kunnen worden. Dat hebben we doorgeschoven naar 2020 
met het oog op de werkzaamheden rond aanbesteding.

VERBREDEN OUMNIA TRAININGEN

JoU was tevreden over de effecten van de trainingen. De gemeente heeft ervoor gekozen om de trainingen in te 
bedden in de Utrechtse organisaties. JoU denkt mee over een goede invulling.

UITBOUWEN EN VERSTERKEN ONLINE MEIDENWERK 

Meidenwerksters zijn zeer actief op social media. Social media maken steeds meer onderdeel uit van het 
meidenwerk. We zien verbindingen tussen online werken op school en in de wijk, actieve signalering van zorg en 
daarop anticiperen, samenwerking daarin met andere partijen als school-wijkagent-Mira Media. 

ONTWIKKELINGEN 
Meidenwerkers hebben in een overleg eind 2019 geïnventariseerd wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn die 
komende periode aandacht vragen. Dat zijn de thema’s meidenvenijn, verslaving (drugs kopen, eten, social 
media), laag zelfbeeld en sexting. Het zijn thema’s die niet perse nieuw zijn, maar ze worden zorgelijker door de 
versterkende invloed van social media. Een nieuwe trend is dat meiden zelf beeldmateriaal maken en posten, 
tegen betaling. Een nieuwe vorm van prostitutie? We vinden dit een zorgelijke ontwikkeling in de ontwikkeling van 
meiden.

SAMENWERKING
Meidenwerkers hebben een breed netwerk om de doelstellingen van het meidenwerk te realiseren. 
Partners in de domeinen zorg, veiligheid, vrijetijd en onderwijs. In 2019 hadden we de ambitie om de 
samenwerkingen onder de loupe te nemen en te onderzoeken of daar kansen of hiaten liggen. Het is jammer 
dat we deze ambitie niet behaald hebben. Daarentegen zien we dat meidenwerkers heel veel hebben gedaan en 
bereikt in 2019 en hele goede netwerkpartners zijn ten behoeve van de doelgroep. We denken dat het evalueren 
van de samenwerking met partners in het meidenwerk nog steeds een goede ambitie is. We zien kansen 
met name op zwaardere problematieken van meiden in de samenwerking met hulpverlening via Individueel 
begeleiders en partners. 

RESULTATEN EN EFFECTEN 
Meidenwerk in de wijken heeft 602 meiden geregistreerd. Dat is veel minder dan de geplande 780. Dat komt deels 
door de AVG: meiden geven niet altijd toestemming voor registratie. Deels door wisseling in de formatie van het 
meidenwerk, 2 meidenwerkers gingen weg bij JoU. Met name voor wat oudere 17+ meiden reden om afscheid te 
nemen van het meidenwerk.  
Het meidenwerk op school bereikte 802 meisjes met een specifiek aanbod, dat zijn er 100 meer dan in 2018. 
De groei is gerealiseerd op met name 3 scholen waar de meidenwerkers intensief betrokken zijn bij de zorgen 
rond groepen meiden (social media, seksuele relaties, thuisproblematiek). In 2017 bereikte het meidenwerk 503 
meisjes op scholen, toen werkten we met minder scholen samen. 

JoU heeft 218 jongens bereikt op scholen met de voorlichtingen Boys. Die geeft JoU in samenwerking met Pretty 
Woman. In totaal zijn er meer dan 500 geplande jongens bereikt met Boys. In de wijken heeft de JoU trainer op 
verzoek van collega’s voorlichting gegeven aan 15 jongens en 4 meisjes. 

JOU GIRL’S TIME - 
MEIDENWERK “Snus en lachgas zijn makkelijk verkrijgbaar via snapchat bijvoorbeeld. Ik praat er met ze over, vertel dat het 

niet gezond is, meiden denken dat het niet schadelijk is. Verkopers vertellen hen dat het geen drugs is, niet 
verslavend, is. Dat idee moeten wij rechtzetten.”

“Het hoort bij de leeftijd die onzekerheid. Maar de lat ligt hoger, de druk is groter, de mogelijkheden zijn groter. 
Meiden zijn heel erg op uiterlijk gericht. “Ik kan niet wachten tot 18 ben, dan laat ik mijn lippen doen”. 

“Je merkt in gesprek hierover dat ze super onzeker zijn. Het is zo belangrijk om in gesprek te zijn over dit soort 
dingen, al heel vroeg, voor de middelbare school. Dit zou op de basisschool al moeten beginnen”.

Shirley, Meidenwerkers JoU
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JoU is altijd in ontwikkeling en op zoek naar verbetering. Bewust werken, met kwaliteit en eenheid om jongeren 
nog beter te begeleiden zijn onze drijfveren hierin. Soms vragen we ons wel eens af, “doen we niet teveel aan 
verbetering, vraagt dit niet teveel tijd die we beter aan jongeren kunnen besteden?” Dit is een balans die we met 
elkaar altijd kritisch in de gaten houden.

INTERNE AUDIT

In 2019 hebben we voor de interne audit als onderwerp het onderdeel Vakmanschap van ons nieuwe certificaat 
Kwaliteitslabel Sociaal werk gekozen. Collega’s gaven aan dat het thema en de vorm van de audit zo’n goede 
manier was om de professionaliteit met elkaar naar een hoger niveau te tillen dat we dit ieder jaar en in alle teams 
willen inbedden in het kwaliteitssysteem. 

EXTERNE AUDIT

Onze certificeerder CIIO heeft ons in 2019 positief getoetst op de ISO certificering en het kwaliteitslabel Sociaal 
Werk. Een kanttekening is het registreren van incidenten. 

HORIZONTALE VERANTWOORDING EN JONGERENPEILING

In 2019 is de horizontale verantwoording gehouden rondom de werkzame factoren van schooljongerenwerk. 
Zoals beschreven in hoofdstuk Jongerenwerk op school. De jongerenpeiling ging over trends en ontwikkelingen 
rondom de jongerencultuur zoals eerder beschreven.

PROGRESSIEGERICHT COACHEN

In 2019 zijn senior jongerenwerkers, teamleiders en coördinatoren Aanpak Jeugdgroepen getraind in de methode 
progressiegericht coachen. Het doel is om een meer coachende stijl van leiddinggeven en communicatie te 
ontwikkelen richting (jonge) collega’s en elkaar. 

JOU-DAGEN

In 2019 hebben we 3 JoU-dagen georganiseerd. De JoU-dagen hebben zich ontwikkeld in 2019 tot dagen die veel 
minder ingevuld worden ‘van bovenaf’ en veel meer gedragen en ingevuld worden door en voor collega’s. Deze 
aanpak van ‘leren van elkaar’ zetten we graag voort. 

PEDAGOGISCH –VREEDZAAM WERKEN

In de samenwerking met partners hebben we met de vreedzame methodiek geen grote stappen gezet. We hadden 
graag gezien dat het vreedzaam werken in meerdere wijken dan Overvecht en Zuidwest in de samenwerking met 
scholen en sociaal makelaars zou uitbreiden. We gaan in overleg met Dennis de Vries van stichting Vreedzaam 
hoe we hier gezamenlijk aan kunnen werken. 

YOUTH SPOT: PRESENTATIE ONDERZOEK EN DEELNAME LEERLIJN 

In 2019 zijn de resultaten gepubliceerd van het 2-jarige onderzoek ‘Kracht van jongeren(werk)’ waar zo’n 
honderd jongeren en zo’n 15 jongerenwerkers van JoU aan hebben meegewerkt. Het onderzoek toont aan dat 
jongerenwerk bijdraagt aan het realiseren van de transformatiedoelen van de Jeugdwet. 

“Heel fijn dat wetenschappelijk is bewezen dat ons werk waardevol is.”

Jongerenwerker JoU.

JOU ONTWIKKELING EN 
KWALITEIT

In 2019 hebben 5 collega’s meegedaan aan de jaarlijkse Leerlijn van Youth Spot. Dit jaar was het thema: de 
pedagogische opdracht van het jongerenwerk. De 5 collega’s zijn gekoppeld aan studenten. De kern van de 
Leerlijn is dat jongerenwerkers en studenten praktijk en theorie uit wisselen om van elkaar te leren, bewust 
bekwaam werken. 
We zijn nog steeds blij met de meerwaarde van de samenwerking met Youth Spot. Het versterkt de kwaliteit van 
werken van collega’s die betrokken zijn bij onderzoeken en methodiekontwikkeling en het versterkt de positie van 
het jongerenwerk als vak op beleidsniveau. De samenwerking is met 3 jaar verlengd. 

COMMUNICATIEPLAN

Een nieuw communicatieplan is gemaakt om onze dienstverlening beter zichtbaar te maken aan jongeren en 
partners.

INTERVISIE

In 2019 hebben 13 stedelijk gemixte groepen 5x per jaar intervisie met elkaar gedaan. Collega’s ervaren dit over 
het algemeen als een meerwaarde in hun werk om met dilemma’s in hun werk om te gaan en ter bevordering 
voor de stedelijke kwaliteit en verbinding. Ook bereid het voor op een eventuele beroepsregistratie voor 
jongerenwerkers. 

INDIVIDUELE ONTWIKKELING VAN COLLEGA’S

Collega’s krijgen ruime mogelijkheden om zich via individuele scholingsbudgetten te ontwikkelen. 
We merken dat collega’s daar niet altijd gebruik van maken, vanwege tijdgebrek of gebrek aan ideeën. In 2019 
hebben we coaching van de afdeling Personeel en Arbeid aangeboden zodat men zich kan laten steunen in het 
bedenken van passende trainingen of opleiding. Dit willen we goed blijven volgen.

 “Hey Khalid! Wij willen je hartstikke bedanken voor de tijd en moeite die je voor ons in het onderzoek hebt 
gestoken! We zijn meer dan tevreden met het eindresultaat en hopen dat het voor jou ook een beetje dragelijk 
was. We vinden jou een fantastische jongerenwerker en hebben veel van je mogen leren. Keep up the good work 
en wie weet tot ooit!

Studenten HvA, Lectoraat Youth Spot,

Collega’s Hasna en Abdelhak 
geven collega’s een workshop 
over de trends en ontwikkelingen 
op social media


