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SCHOLEN

4
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(ONDERZOCHT DOOR
YOUTH SPOT, GEMEENTE,

JOU EN TRAJECTUM COLLEGE)

557
SIGNALEN

HET ALGEMEEN BEREIK VAN JONGEREN

MEEDOEN & TALENTONTWIKKELING JOU OP SCHOOL

JOU ONLINE

JOU OP STRAAT & IN DE AANPAK JEUGDGROEPEN

JOU KWALITEIT EN ONTWIKKELINGGIRL’S TIME  

“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.”
(Shirley, Meidenwerkers JoU)

“Met de hulp van jobcoach Roberto heb ik een CV kunnen opstellen en 
ben ik actief gaan zoeken naar een baan. Ik zag soms wel posters in de 
stad met “We zoeken mensen”, maar ik had geen idee waar ik moest 
beginnen. En nu, heb ik een bijbaantje gevonden!” (Bilal, 18 jaar)

“In de zomervakantie gaan we meiden op stap. Naar het strand, het bos, 
een stad – vaak zijn ze er nog nooit geweest. Door de positieve 
aandacht, zijn zij daarna graag bereid om zelf de handen uit de mouwen 
te steken. Zo ontstaan er prachtige activiteiten in Overvecht.”
(Jongerenwerker JoU) 

159 GROEPEN JONGEREN 

268 PARTICIPATIE- ACTIVITEITEN DOOR JONGEREN

799 OUDERS EN 86 OUDERBIJEENKOMSTEN 

286 JONGEREN BEGELEID DOOR EEN INDIVIDUEEL BEGELEIDER

120 JONGEREN NAAR STAGE, WERK EN/OF BIJBAAN TOEGELEID

5 STEDELIJKE EVENEMENTEN

110 JONGEREN BIJ FC UTRECHT CONTACT

jong030.nl 146.000 keer bezocht (120.000 unieke bezoekers)
1700 volgers
11 wijkinstagramaccounts en ± 4000 volgers

1000 JONGEREN OP STRAAT

8 PROBLEMATISCHE GROEPEN
INTEGRALE AANPAK ISM PARTNERS

100 JONGEREN IN DE GROEPSSCAN

“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.”

In 2019 is JoU wederom positief getoetst op ISO9001 en het 
Kwaliteitslabel Sociaal Werk. Een greep uit ons kwaliteitswerken 
in 2019: 
• 3 JoU-dagen georganiseerd (kennisdeling)
• 13 stedelijk gemixte groepen intervisie
• 5 collega’s die deelnamen aan Werkplaats Youth Spot (HvA) -
   de pedagogische opdracht
• 1 congres met 13 workshops voor 200 professionals in Utrecht

Met meiden praten we over hun leven. Ze vertellen ons van alles, 
ook over toenemend drugsgebruik.

Een groep jongens van 16 t/m 18 wilde iets doen voor de wijk. In samen-
werking met buurtteam, DOCK en een fysiotherapeut uit de buurt lukte het 
om een mooie dag te organiseren voor  een groep eenzame ouderen die 
slecht ter been zijn. De buurtbewoner organiseerde de rondleiding door de 
wijk en daarna verzorgden de jongeren het diner. De jongens genoten 
ervan om iets te kunnen doen voor de ouderen. Een jongen die er niet bij 
kon zijn bood aan voor een volgende keer de kartrekker te worden. De 
whatsapp-groep stroomde over van hartjes.”

3926 JONGEREN 
(OP NAAM GEREGISTREERD: 1835) 

Jongeren die deelnemen aan binnen- en buitenactiviteiten.

“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 achter-
stand op school of hebben in de ochtend geen energie omdat ze tot laat 
erop zitten. Aan de hand daarvan ga ik offline in gesprek met jongeren en 
ouders.” (Jongerenwerker JoU)
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