
                                                              

Verslag Inspiratiefestival Sociale Pioniers ‘IMPACT ‘ 
6 februari 2018 in Lochem 
 
Inleiding: 
Aanleiding, idee, opzet en partners 
Spectrum organiseert al sinds jaar en dag informatieve 
bijeenkomsten, workshops en kenniskringen voor professionals in het welzijnswerk. De 
behoefte aan uitwisseling van ervaringen, kennisdeling en het halen van inspiratie staan daarin 
centraal. 
Veel werkers functioneren in kleine teams of als éénpitter en hebben weinig tot geen 
gelegenheid om met collega’s te sparren en te werken aan de eigen ontwikkeling. Onze 
bijeenkomsten voorzien in deze behoeften. 
 
Sinds enkele jaren bestaat het “Inspiratiefestival Sociale Pioniers IMPACT”. Dit is vooral gericht 
op jeugdprofessionals: jeugd en jongerenwerkers, jeugdhulpverleners, jeugdagenten, 
jeugdcoaches et cetera, et cetera. Na edities in Arnhem (2x)  en Doetinchem waren dit jaar het 
‘Kulturhus’ van Lochem, het Stadshuus en het Jongerencentrum aldaar onze host. 
 
We hebben het festival georganiseerd met de volgende partners: 

• Spectrum, partner met elan (algehele organisatie) 

• Het Stadshuus (huisvesting en catering) 

• Het Jongerencentrum van Stiching Welzijn Lochem (inhoudelijke en organisatorische 
bijdragen) 

 

Het programma: 
De aftrap was om 10 uur met een welkomstlied, gezongen door 
dagvoorzitter Jan Ottink. Hij is naast jeugdconsultant en trainer ook singer-
songwriter en gebruikt muziek veel in zijn werk. 
De zaal was gevuld met ruim 70 deelnemers, workshopleiders en 
medewerkers.  Het programma werd vervolgd met twee presentaties: 
 
1e Presentatie:  het nieuwe Jongerenwerk in Lochem: 
Door Denise de Jonge (coördinator jongerenwerk bij Stichting Welzijn Lochem) 
 
Zij schetste in vogelvlucht, hoe in de gemeente Lochem het jongerenwerk na een crisis van de 
grond af helemaal opnieuw is opgebouwd. Er is sinds twee jaar een nieuw team van 
professionals en stagiaires. Er is gestreefd naar een brede samenstelling qua achtergrond en 
deskundigheid. Sinds ruim een jaar is het jongerencentrum in de stad Lochem gevestigd in het 
Stadshuus. 
Denise gaf aan, dat er veel goed gaat, maar het soms ook lastig is 
om iets op te bouwen. Met name meisjes blijken lastig te bereiken 
en vast te houden. Herkenbaar voor de aanwezigen was ook haar 
betoog over het belang van een goede relatie met de gemeente; 
meestal de belangrijkste opdrachtgever en financier. De nieuwe 
opzet van het jongerenwerk gaat in Lochem vanaf het begin in 
samenspraak met de gemeente en zorgt voor vertrouwen en 
krediet. Dat geeft een basis om op verder te bouwen. 
 



2e Presentatie: Pitch Nijkagro: 
Door Edward Satkowski Nijk (eigenaar van Nijkagro Agrarische dienstverlening) 
 

Edward vertelde hoe hij vanuit zijn studie gemotiveerd raakte 
om iets te gaan doen aan het tekort aan goed geschoold en 
gemotiveerd personeel in de agrarische sector. Zijn bedrijf 
probeert jongeren via stages en invalwerk te laten zien wat er 
aantrekkelijk aan is en hen zo over de drempel te trekken en 
aan een baan te helpen. 
De focus op jongeren komt door twee dingen: enerzijds zijn 

jongeren ‘leergierig en flexibel’ en daardoor heel geschikt voor deze sector. Anderzijds wil hij zo 
voorkomen, dat teveel jongeren wegtrekken uit de regio doordat ze hier geen perspectief op 
werk en een duurzaam bestaan hebben. Een mooi voorbeeld van ‘twee vliegen in één klap…’ 
 
 

1e Workshopronde: 
1: Deep Democracy: 
Door Hanneke Goossens en Emmie Gaasbeek 
(Spectrum, partner met elan) 
 
De workshop begon met een check-in. Om samen te 
landen, contact te maken, te bespreken wat we van 
de bijeenkomst willen en in dit geval ook om kennis te 
maken. Vervolgens is de basistheorie toegelicht over 
Deep Democracy. Daarin kwam naar voren dat Deep 
Democracy een praktische manier is om in gesprek te 
gaan. Door actief op zoek te gaan naar de 
minderheidsstem wordt gestreefd naar inclusieve 
besluitvorming. Na de introductie van de basistheorie 
hebben we als groep het gesprek op voeten gevoerd. 
Het is een actieve manier van gespreksvoering aan de 
hand van de vier stappen van Deep Democracy. Door 
te kunnen bewegen werd snel duidelijk welke 
verschillende invalshoeken er waren over de vraag 
wat je nodig hebt om ‘impact’ te maken op jongeren. Daarbij leerden we dat er geen 
monopolie op de waarheid is en je vaak ook met meerdere standpunten een connectie kan 
hebben.  
 
“Bij Deep Democracy leek het eerst een ijverige schoolklas. De deelnemers waren vol aandacht 
en tekenden kladblokken vol. Bij de praktijkoefening deelden ze inzichten over wat je nodig hebt 
om echt impact te hebben op jongeren.” 
 
2: Jeugdsoos zonder beroepskracht   
Door Denny Elfrink; Jan Willem Koopman en Jesse Broekhuis (jongerenwerkers in Westervoort 
en Elburg). 
 
Bij de workshop jeugdsoos zonder beroepskracht werd verteld hoe je dat doet, met veel 

vrijwilligers een jongerencentrum draaiende houden. De praktijkvoorbeelden uit Westervoort 



en Elburg werden besproken en met elkaar vergeleken. Het maakte natuurlijk veel reacties los: 

Zou het ook op andere plekken werken? Zijn jullie jongeren ‘liever’ dan die van ons?  

In Westervoort bleek behoefte aan een anders soort jongerenwerk, een wens van de gemeente 
en aansluitend bij de behoefte van de jongeren. 
De beroepskracht ’Vrijwilligers’ heeft vrijwilligers benaderd en samen met hen uitgezocht wat 
kan en mag en wat praktisch nodig is. Hij kijkt op afstand mee en zorgt voor regelmatig 
evalueren hoe het gaat. 
Vrijwilligers vinden het leuk, krijgen 
verantwoordelijkheid; bezoekers gedragen zich, 
waardoor het mogelijk werd om extra dagen open 
te gaan. 
Niet alles ging vanzelf goed: zo was er geld weg of 
de kassa klopte niet; Daardoor is er soms extra 
toezicht nodig. Uitgangspunt is, dat de vrijwilligers 
elkaar opvangen. 
De groep maakt gebruik van een competentielijst 
om te kunnen werken aan verbeteringen. 
 
“Bij de workshop jeugdsoos zonder beroepskracht werd verteld hoe je dat doet, met veel 

vrijwilligers een jongerencentrum draaiende houden. De praktijkvoorbeelden uit Westervoort en 

Elburg werden besproken en met elkaar vergeleken. Het maakte natuurlijk veel reacties los: Zou 

het ook op andere plekken werken? Zijn jullie jongeren ‘liever’ dan die van ons?” 

In Elburg is in 2011 is het project Streetcars ontwikkeld en uitgevoerd. Hier werden jonge 
jongens (12-14 jaar) uitgedaagd om samen een auto op te knappen en klaar te maken voor de 
Stoute Cross in Nunspeet. Gedurende het project bleek dat deze ‘probleem’ jongeren in staat 
waren verantwoordelijkheid te dragen, zelfs al op deze jonge leeftijd. 
Inmiddels werken we al een tijd met de ‘plus, min, mee methode’. Wij willen werken op basis 
van vertrouwen en geven jongeren verantwoordelijkheden. Als zij aantonen dat ze deze 
verantwoordlijkheden aan kunnen, worden ze daarvoor beloond met nog meer 
verantwoordelijkheid.  
Jongeren worden betrokken bij de organisatie van diverse activiteiten waar ze andere groepen 
uit de samenleving tegenkomen. Zo zijn ze vrijwilliger bij het Zomerfeest en de Kidscamping en 
zijn ze een vaste groep in het project Mont Ventoux on Wheels. In dit laatste project helpen ze 
jongeren in een rolstoel om samen de top van de Mont Ventoux te bereiken en komen ze ook 
in aanraking met mensen met een beperking. 
Deze jongeren vertrouwen wij ook graag het jongerencentrum toe. Uiteraard worden daar 
vooraf goede afspraken over gemaakt en er is ook altijd een jongerenwerker snel bereikbaar. 
 
Doordat wij jongeren al op jonge leeftijd volgen en aan ons binden, is het gelukt om hen de 
verantwoordelijkheid over het jongerencentrum te kunnen geven.  
  



3: Preventieproject Sexting   
Door Frank Sikkink ( jongerenwerker Figulus Wezlijn Aalten)  
 
In de gemeente Aalten draait een project ‘Doorlopende leerlijn sociale media’. Gemeente, 
Jongerenwerk, politie en Halt werken hierin samen met scholen. Vanaf groep 7 basisschool tot 
en met klas 3 VO wordt elk jaar een thema uitgewerkt. Digitaal pesten en sexting is hier 
onderdeel van. Frank gaat samen met de jeugdagent alle 
klassen van 1VO langs. De aanpak is tweesporig: enerzijds de 
algemene, sociale informatie, anderzijds de juridische en 
strafrechtelijke kant. In klas 2 en 3 VO komt het thema 
loverboys aan de orde. Er wordt ook gebruik gemaakt van een 
mobiel ‘medialab’.  Bijkomend voordeel van de directe aanpak 
is dat de jongerenwerker én de jeugdagent allebei bekende en 
benaderbare gezichten zijn geworden voor de jeugd. 
 
LUNCH  
Tijdens de lunch konden de deelnemers  terecht bij informatiestand van de Provincie 
Gelderland  met info over subsidiemogelijkheden leefbaarheidsprojecten. Ook was er 
informatie over de Leefbaarheidsalliantie Jeugd en het project ‘Adviesvangers’. 
 

Het middagprogramma begon met een stevige energizer in de vorm van LIVE muziek:  

Een optreden van de rappers Dylan David ft Bungaloow met hun zelfgeschreven nummer 
‘KEUZESTRESS’. Een nummer over sexting via Instagram, gebaseerd op hun eigen ervaringen.  
Het lied is genomineerd voor de ‘Nationale Mediawijsheid Award’ en het publiek oordeelde 
unaniem dat dit nummer de winnaar zal zijn… 
 
Keuzestress, het aanstekelijke lied van de rappers van The Mall in Gorinchem kreeg je niet meer 
uit je hoofd. Hun optreden met videoclip over sexting zette iedereen aan het denken. En aan het 
filmen! Als bij een echt festival werden er veel telefoons in de lucht gehouden om het unieke 
optreden vast te leggen. Het liet je duidelijk voelen wat voor impact sexting heeft op 
persoonlijke leven van jongeren.   
 
Na deze muzikale aftrap sprak Trix van der Linden. Zij is 
Wethouder Welzijn, Jeugdbeleid, WMO en Cultuur van de 
gemeente Lochem. Ze gaf aan, dat goed jongerenwerk voor de 
gemeente belangrijk is, als onderdeel van het brede veld van het 
jeugdbeleid, waar de gemeente voor moet zorgen. Ze prees de 
samenwerking met het jongerenwerk en zei blij te zijn, dat 
gemeente en welzijnswerk op die manier goed beleid kunnen 
maken en samen resultaten kunnen behalen.  
 
3e Presentatie: Jeugdbaanmakelaar Xander Beks:  
Wat doet een jeugdbaanmakelaar? Hoe maak je impact? 
Het was goed om te horen hoe gemeenten zich inzetten om de 
toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken door het 
inzetten van een jeugdbaanmakelaar. Daarbij werd voor 
jongerenwerkers inzichtelijk hoe gemeenten met het thema ‘de 
arbeidsmarkt’ en jongeren omgaan. Xander benadrukte daarbij, 
dat er ook van ambtenaren een open en positieve houding ten 



opzichte van jongeren moet zijn. Jongerenwerkers hebben hierbij een belangrijke rol door de 
vertrouwensrelatie die ze met de jongeren hebben. 
 
4e Presentatie: ‘Hoe voldoe je aan de wensen van je doelgroep en houd je je opdrachtgever 
tevreden?’ 
Door Peter Turkesteen (Consultant jeugd bij Spectrum ) 
 
Peter gaf in een korte pitch aan op welke manier je dit kunt realiseren. Spectrum biedt hierbij 
ondersteuning in de vorm van advies en training. 
Zijn tips in het kort: 

• Wees de verbindende schakel tussen de verschillende 
sectoren zoals onderwijs, jeugdhulp, zorg, politie, etc.  

• Geef jezelf en samenwerkingspartners ruimte en tijd 
voor de samenwerking  

• Stimuleer outreachend werken door jongerenwerk  

• Communiceer in effecten en vul aan met cijfers 
 

2e Workshopronde: 
4: Solution Talk     
Door Janneke van Lier (oprichter New Rootz, steun jonge vluchtelingen). 
 
Solution Talk is een manier van gespreksvoering uit de psychologie en wordt al langer gebruikt 
in de zorg en hulpverlening.  
De werkwijze is bruikbaar in meerdere settingen: bijvoorbeeld Social Work, werkbedrijven, 
teamprocessen, onderwijs en zorg 
 
Basis is respectvolle benadering van mensen of groepen waarbij je in dialoog en in 
samenwerking met elkaar op zoek gaat naar de oplossing voor een probleem door oa: 

• Het stellen van de juiste vragen en het inzetten van constructieve taal. 

• Je richten op sterktes en skills in plaats van problemen en dingen die niet lukken 

• In samenwerking met je gesprekspartner of groep op zoek gaan naar ideeën voor 
oplossingen. 

Het vraagt om een open en onbevooroordeelde houding; om vragen in plaats van adviseren; 
gericht op positieve aspecten en kleine, concrete successen. 
Creatieve werkvormen en hulpmiddelen worden veel gebruikt: plaatjes, icoontjes, tekeningen, 

muziek, gedichten. 
 
Janneke van Lier daagde in haar workshop Solution Talk 
deelnemers uit om in de huid van de Soedanese Muhamed 
te kruipen. Aan de hand van de gesprekstechniek Solution 
Talk werden er verwarde, hilarische en indrukwekkende 
gesprekken gevoerd. 
 



5: Serious Lochem 
Door Jaap van Drunen (jongerenwerker Lochem) 
 
Tegelijk met de landelijke actie werd ook in Lochem een 
Serious Request georganiseerd. Een idee van en door jongeren 
zelf. De groep leerde al doende wat er zoal komt kijken bij zo’n 
groot en complex evenement.  
Serious Request Lochem werd bedacht door jongeren en mede mogelijk gemaakt door de 
jongerenwerkers van SWL. Jaap van Drunen legde uit dat het idee eerst nog heel klein was, 
maar dat ze groter gingen denken en de jongeren wel best veel ondersteund hebben. 
Uiteindelijk werd er veel meer geld opgehaald dan van tevoren was verwacht, maar het mooiste 
resultaat volgens de jongerenwerkers was dat de jongeren echt veel hebben geleerd en samen 
iets moois hebben neergezet. 
 
6: Jongeren-coaching  
Door Denise de Jonge (coördinator teamED 16+) en Alied Slot (Thuiscoach St.Welzijn Lochem) 
 
De tendens dat steeds meer jongeren bij het jongerenwerk aanklopten voor individuele 
begeleiding heeft er toe geleid dat SWL bij de gemeente een projectplan heeft ingediend voor 
een Thuiscoach Jeugd. 
Alied heeft haar plekje moeten veroveren in het preventieve veld, maar na anderhalf jaar bleek 
de meerwaarde en is de Thuiscoach Jeugd inmiddels een vast onderdeel van team 
Jongerenwerk. 
De thuiscoach houdt de vinger aan de pols, is een vaste basis voor de jongere en biedt 
ondersteuning op maat,  zolang gewenst.  Doel is om te voorkomen dat zwaardere hulp moet 
worden ingezet. Bij meerderjarigheid stopt de ondersteuning niet.  De hulpverlening is op 
vrijwillige basis; de thuiscoach is geen hulpverlener. Op dit moment lopen er 35 trajecten. 
Verwijzingen komen vanuit cjg, wmo, politie, schoolmaatschappelijk werk, gebiedsteam, 
leerplicht, halt, (werk)plein coaches, gemeente en politie, maar ook jongeren zelf melden zich 
aan. De portefeuille is met 24 uur overvol. 
 
Denise is daarnaast ook coördinator van TeamED16+, een project van de zorgregio Midden 
IJssel en Veluwe Oost (Apeldoorn, Voorst, Brummen, Zutphen, Lochem, Epe, Hattem, Heerde)  
TeamED16+ bestaat uit ervaringsdeskundigen met veel persoonlijke ervaring binnen de 
(jeugd)hulpverlening, die jongeren in soortgelijke situaties bijstaan. Het team telt nu 19 
vrijwilligers. gemengd, in leeftijd variërend van 21 tot 48 jaar. Op dit moment lopen er 25 
trajecten, sommige heel complex en intensief. 
De werkwijze is net als bij de thuiscoach: op maat, ook buiten kantooruren bereikbaar, geen 
eindtijd. Ook bij verhuizing naar andere gemeente/provincie blijft de ED beschikbaar. 
Zowel Thuiscoach Jeugd als ED zijn geen vervangers van hulpverlening, maar zij  werken ermee 
samen. Indien nodig wordt er opgeschaald, maar de thuiscoach en de ED’s blijven naast de 
jongere staan. 
 
Afsluiting: 
Het programma werd afgesloten in het jongerencentrum met applaus voor alle medewerkers. 
Er waren hapjes en een drankje en alle deelnemers gingen samen op de foto als aandenken. 
  
Behoefte aan vervolg op regionale schaal? Laat het ons weten! 
Tip voor je agenda: Het grote Jongerenfestival BRUIST! van de Jeugdalliantie is op 14 april! 


