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Niels Bensink: “Ik leef BMX!”
Het is Niels gelukt om goed grip te krijgen op de combi-
natie van sporten en leren. Niet alleen staat hij er op 
school goed voor; hij is ook als junior bij de talentgroep 
vijfde geworden op het WK in Nieuw Zeeland. Inmiddels 
staat de nieuwe belangrijke beslissing voor de deur. 
Toegelaten worden in de elitegroep; het hoogste niveau 
in de sport en/of naar de universiteit. Hoe doet Niels 
dat allemaal?

Sociale wijkteams: wat werkt?
De decentralisaties van de jeugdzorg, de participa-
tiewet en de AWBZ stellen gemeenten voor de opgave 
een nieuw stelsel van maatschappelijke ondersteu-
ning te bouwen. Vast onderdeel daarbij zijn de sociale 
wijkteams die al actief zijn of worden opgericht. Alle 
hebben ze tot doel zelfredzaamheid van (groepen) 
burgers te vergroten en/of multiproblematiek e�ec-
tiever aan te pakken. Sociale wijkteams zijn er in vele 
kleuren en smaken. Wat maakt dat ze succesvol zijn in 
het bereiken van de inhoudelijke doelstellingen?

Hoge jeugdwerkloosheid onder  
migrantenjongeren

Migrantenjongeren zijn vaker werkloos dan autoch-
tonen.  Opleidingsniveau, werkervaring en woonregio 
blijken maar een kleine rol hierbij te spelen is te lezen 
in het jaarrapport van het SCP. Boosdoener zijn andere 
factoren zoals discriminatie, culturele misverstanden, 
en een grotere afstand tot de Nederlandse samenle-
ving en dus arbeidsmarkt. Als allochtone jongeren dus 
wel degelijk goed zijn opgeleid en een diploma op zak 
hebben; hoe komen ze dan aan een baan?

Tell me your dream (2)
Toekomstdromen laten je zien wat je belangrijk vindt
in het leven. Zorgbelang Gelderland vraagt jongeren
die met jeugdzorg te maken hebben (gehad) naar hun
toekomstdromen en heeft daar filmpjes van gemaakt.
Zo ook Tessa. Zij doet de opleiding Bloem en dier en
droomt van een eigen bloemenzaak met leuke collega’s
en klanten.
 

Kijk naar het filmpje via de QR code

En verder … nog veel meer!
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De Plu is het steunpunt voor 
vrijwilligers en mantelzorgers 
in de gemeente Heerde. Met de 
werkwijze  ‘Graag Gedaan’ worden 
kinderen uit de laatste groepen 
van de basisschool warm gemaakt 
om vrijwilligerswerk te doen. 
Fennie Tiemens, initiatiefneem-
ster, vertelt enthousiast hoe je 
kinderen al op jonge leeftijd met 
vrijwilligerswerk in aanraking kunt 
laten komen.

Fennie: “In 2010 ben ik begonnen 
met ‘Graag Gedaan’. Met dit initiatief 
wilde ik kinderen uit groep acht van 
de basisscholen enthousiasmeren 
vrijwilligerswerk te gaan doen. Als 
kinderen op deze leeftijd leren iets te 
doen voor een ander, is de kans groot 
dat ze dat later blijven doen. In het 
eerste jaar startte ik met ongeveer 
75 kinderen. Nu, in het vierde jaar, 
doen 190 kinderen mee. Vanwege de 
combinatiegroepen op veel scholen 
doen tegenwoordig zowel kinderen 
uit groep zeven als groep acht mee. 
Bij alle scholen in de gemeente ben ik 
welkom om kinderen te werven.”

Echt contract
Opzet van ‘Graag Gedaan’ is dat 
kinderen uit de groepen zeven en acht 
van de basisscholen een contract 
tekenen om minimaal vier keer per 

jaar buiten schooltijd 
een vrijwilligersacti-
viteit te verrichten. 
Ouders moeten wel 
toestemming geven 
voor deelname. Fennie: 
“Van het tekenen 
maken we een o¢cieel 
moment waarbij de 
wethouder aanwezig 
is.  Aan het einde 
van het schooljaar 
krijgen de kinderen 
een bedankbrief van 

het college van B&W en een bedankje 
zoals een zwembadkaartje of een 
mooie foto.”

Activiteiten
Naast het werven van kinderen om 
vrijwilligerswerk te doen is Fennie 
voortdurend bezig organisaties te 
zoeken waar zij aan de slag kunnen. 
Vragend naar voorbeelden somt 
ze talloze mogelijkheden op: piet 
spelen bij de sinterklaasintocht, 
mantelzorgcadeaus uitdelen 
namens de gemeente, ondersteu-
ning bieden in een zorgcentrum, 
pannenkoeken bakken voor mantel-
zorgers, maar ook boodschappen 
doen of het grasmaaien voor de 
oude buurvrouw. De scholen zijn 
niet bij het uitvoeren van activiteiten 
betrokken.  Coördinatie en begelei-
ding wordt helemaal gedaan door het 
vrijwilligerssteunpunt. 

Belang van vrijwilligerswerk
Fennie: “Kinderen moeten de kans 
krijgen te snu�elen aan vrijwilligers-
werk. Je moet ze ruimte geven om te 
ontdekken. Vrijwilligerswerk kan ze 
leren om te gaan met doelgroepen die 
ze nog niet kenden. Een mooi voor-
beeld vind ik een paar kinderen die 
zwarte piet speelden in een verpleeg-
huis. Één van de demente bewoners 
kroop ineens achter de piano. Ze 

begon sinterklaasliedjes te spelen 
en de kinderen zongen mee. Een 
kippenvelmoment! Het is belangrijk 
dat professionals of vrijwilligers die de 
kinderen begeleiden dat kunnen en 
leuk vinden. Een veilige omgeving is 
erg belangrijk.”

Om kinderen bekend te maken met 
andere doelgroepen heeft Fennie 
dit schooljaar een belevenismiddag 
georganiseerd in samenwerking 
een zorgcentrum, Bartimeus en een 
ergotherapeut. Kinderen konden deze 
middag ontdekken welke belem-
meringen ouderen kunnen hebben. 
Ze leerden hoe het is om een rolstoel 
met een oudere te duwen, of het lukt 
met één hand brood te smeren en wat 
je allemaal niet ziet als je blind bent. 
In samenwerking met MEE Veluwe 
komt er ook een belevenismiddag 
over autisme. Tijdens die middag gaat 
het over hoe je je voelt als je teveel 
prikkels krijgt. 

Voldoening
Fennie: “Het werken met kinderen 
geeft veel voldoening. Het project 
vraagt een tijdsinvestering van 
het vrijwilligerssteunpunt, maar 
verder zijn er weinig kosten. En deze 
kinderen vinden hun weg later zelf 
bij het zoeken naar een maatschap-
pelijke stage of vrijwilligerswerk. 
Daarnaast maak ik het doen van 
vrijwilligerswerk voor de ouders 
bespreekbaar. Zo kwam de moeder 
van de voorleeskampioen mee naar 
het verpleeghuis toen haar zoon 
moest voorlezen. Ze las zelf ook 
een aantal verhalen waardoor de 
bewoners een hele prettige middag 
hadden.”

Meer informatie?
Fennie Tiemens

Coördinator de Plu Heerde

info@depluheerde.nl, (0578) 69 95 00

Graag gedaan!
Fennie: “Kinderen uit groep 7 en 8 kunnen prima vrijwilligerswerk doen”

Tekst: Jorike Smeitink
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AMK en SHG in transitie: 
wat verandert er vanaf 2015?
 In gesprek met Paul van de Water, Miranda Hendriksen en Marijke Elfadly

Tekst: Monica Hensen

Miranda Hendriksen: “We gaan graag in gesprek 
met buurt- en wijkteams, ook als deze in wording zijn. 
Zo kunnen we samen het nieuwe AMHK inhoud geven, 
daar heeft iedereen baat bij. Problemen rond huiselijk 

geweld en kindermishandeling los je alleen 
in verbinding met elkaar op!”
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In het najaar van 2013 hebben de Gelderse gemeenten 
besloten tot de vorming van drie AMHK’s in Gelderland, 
georganiseerd op veiligheidsregioniveau. Dit splitst de 
provincie grofweg in noord, midden en zuid. De primair 
betrokken partijen bij deze ontwikkeling zijn het provin-
ciaal georganiseerde AMK van Bureau Jeugdzorg Gelder-
land en de drie organisaties in Gelderland die uitvoering 
geven aan het SHG (GGD Gelderland-Zuid, MD Veluwe en 
Moviera).

Voor de vorming van het nieuwe AMHK trekken Gelder-
land-Midden en Noord samen op. Van de gemeenten in 
deze regio kregen de organisaties de opdracht om een 
basismodel voor de twee AMHK’s te ontwikkelen.
Gelderland-Zuid heeft gekozen voor een eigen traject, 
geleid door gemeenten, in samenhang met de regionale 
ontwikkelingen van de zorgstructuren in het Rijk van 
Nijmegen en Rivierenland.

 Midden en Noord De huidige organisaties AMK 
en SHG’s hebben van gemeenten de opdracht gekregen 
om het nieuwe AMHK te ontwikkelen. Gemeenten zijn 
bij deze ontwikkeling betrokken in de regiegroep AMHK. 
Paul van de Water is als procesbegeleider aangesteld, 
hij vertelt: “Er komen twee AMHK-organisaties, één in 
Gelderland-Noord en één in Gelderland-Midden. In 2015 
en 2016 zal dit vorm krijgen vanuit één projectorganisatie. 
Dit betekent dat vanuit de huidige organisaties AMK en 
SHG’s mensen geleverd worden om deze projectorgani-
satie te vullen en met elkaar aan de slag te gaan. De mede-
werkers blijven in deze periode in dienst van hun huidige 
werkgever, wat even rust geeft voor de medewerkers in 
deze roerige tijd.”
Er is gekozen voor het opzetten van een projectorgani-
satie om vanuit die positie een nieuwe organisatie AMHK 
te ontwikkelen. Miranda Hendriksen (Moviera): “In de 
projectorganisatie krijgen we ruimte om een nieuwe, 
gezamenlijke werkwijze vorm te geven, zonder gelijk ook 
alle vaste structuren en afspraken op z’n kop te zetten. We 
kunnen aan de slag vanuit een basis die al staat. 

 Proeftuinen Op dit moment worden proeftuinen 
opgestart om de nieuwe werkwijze inhoud te geven; 
integraal en systeemgericht. De best practises worden uit 
de huidige organisaties naar boven gehaald en bij elkaar 
gebracht. Daaraan worden vernieuwingsslagen toege-
voegd die bijdragen aan het nieuwe denken (eigen kracht, 
versterking sociaal netwerk) en de nieuwe lokale struc-
turen (zoals buurtteams).

Paul: “Het nieuwe AMHK moet vooral een organisatie 
worden waarin netwerksamenwerking centraal staat. 
Voor deze ontwikkeling maken we mede gebruik van 
de ervaringen in het provinciale project Intersectorale 
aanpak kindermishandeling.”

 Zuid In Gelderland-Zuid faciliteren de gemeenten 
een proces om gezamenlijk (gemeenten, AMK, SHG en 
Veiligheidshuis) met ketenpartners tot een gedragen 
voorstel voor een AMHK te komen. Marijke Elfadly is 
hiervan procesbegeleider. Er is een kader op hoofdlijnen 
vastgesteld voor het toekomstig AMHK (het functioneel 
programma van eisen). Dit wordt nu verder uitgewerkt 
naar het programma van eisen. Voor de bovenregionale 
taken die hierin worden opgenomen, vindt afstemming 
plaats met de regio’s Gelderland-Noord en Midden.
Marijke Elfadly: “Er wordt geen nieuwe organisatie 
gebouwd in Gelderland-Zuid. In het AMHK worden de 
functies van het AMK en SHG samengevoegd, waarbij 
aansluiting gerealiseerd wordt bij bestaande werkstruc-
turen. Het uitgangspunt is te behouden wat goed gaat 
en daarop verder bouwen. Hierbij moet de transformatie, 
de kanteling in werkwijze, vorm krijgen. Dit maakt dat de 
ontwikkeling naar het AMHK niet alleen een structuur-, 
maar ook een cultuurverandering is.”

Het samenbrengen van zorg en veiligheid is een essentieel 
onderdeel van de AMHK-ontwikkeling. Aansluiting op de 
lokale toegangspoorten en de Veiligheidshuizen moet 
daarom op 1 januari 2015 zijn gerealiseerd. In 2015 en 2016 
groeit het AMHK door, aansluitend op de ontwikkelingen 
van de lokale toegangspoorten en Veiligheidshuizen.

In 2015 houden het huidige Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 
(AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) op te bestaan. Zij gaan 
samen op in het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishan-
deling, kortweg het AMHK. Hoe krijgt deze ontwikkeling in Gelderland 
vorm en kunnen burgers en professionals zonder onderbreking blijven 
vertrouwen op steun vanuit dit nieuwe AMHK bij een vermoeden van 
huiselijk geweld en kindermishandeling?

fo
to

: w
w

w
.v

oo
rd

ej
eu

gd
.n

l



fo
to

: w
w

w
.v

oo
rd

ej
eu

gd
.n

l

6 Jeugd	in	Gelderland	•	juli 2014

Voor de zomer van 2014 ontvangen gemeentebesturen 
een advies over de organisatievorm van het AMHK en 
welke organisatie de voorkeur heeft om als ‘hoofdaan-
nemer’ de uitvoeringspraktijk van het AMHK ter hand te 
nemen. Zodra een besluit genomen is, krijgt deze organi-
satie de opdracht om de uitvoeringspraktijk van het AMHK 
te realiseren. Op de werkvloer wordt inmiddels samen 
proefgedraaid door het AMK en SHG met als doel ervaring 
op te doen en een nieuwe werkwijze te ontwikkelen.

 AMHK ín de samenleving Een sterk gedeeld 
uitgangspunt bij de ontwikkeling van de AMHK’s in 
Gelderland is dat het AMHK geen geïsoleerde organisatie 
mag zijn in de veranderende samenleving. Vanuit die 
gedachte is de samenwerking tussen zorg en veiligheid 
een belangrijk aandachtspunt, maar ook de advies- en 
consultatiefunctie. Vanuit de AMHK’s wordt straks zoveel 
mogelijk gewerkt met vaste gezichten naar onder andere 
de gebiedsteams: “Persoonlijke bekendheid maakt het 
makkelijker om elkaar te vinden en geeft vertrouwen, daar 
is een AMHK bij gebaat!” is het gezamenlijke geluid.

Meer informatie
•	 Op weg naar een solide AMHK in Gelderland Midden en Gelderland 

Noord. Voor veiligheid in verbinding met het lokale sociale domein, 

18 maart 2014. Projectgroep vorming basismodel AMHK Gelderland 

Midden en Gelderland Noord. Te downloaden op www.voordegelder-

sejeugd.nl

•	 Functioneel Programma van Eisen Advies en Meldpunt Huiselijk 

geweld en Kindermishandeling, 31 maart 2014 (regio Gelderland-

Zuid). Te downloaden op www.voordegeldersejeugd.nl

•	 Verkenning AMHK in Gelderland, 23 september 2013. Spectrum. Te 

downloaden op www.voordegeldersejeugd.nl

•	 Over grenzen. Intersectorale hulp bij kindermishandeling in ‘Jeugd 

in Gelderland, oktober 2013 (artikel over het project ‘Intersectorale 

aanpak kindermishandeling’).

Contact
•	 BJz/AMK 

Cees Verdonk: c.verdonk@bjzgelderland.nl, (06) 22 24 62 38

•	 Stimenz (voorheen MD Veluwe) 

Eelke Brouwer: e.brouwer@mdveluwe.nl, (06) 21 39 58 92

•	 Moviera 

Miranda Hendriksen: m.hendriksen@moviera.nl, (06) 20 30 88 87

•	 Procesbegeleider AMHK Gelderland-Noord en Gelderland-Midden  

Paul van de Water: pvandewater@wijzijneen.nl, (06) 51 57 66 01

•	 Procesbegeleider AMHK Gelderland-Zuid 

Marijke Elfadly: m.elfadly@nijmegen.nl, (024) 329 99 23

Marijke Elfadly: “De ontwikkeling van het AMHK krijgt 
vorm vanuit passie: ‘zorg voor elkaar en onze mede-

mens’. Daarmee wordt de AMHK-ontwikkeling gedragen 
vanuit de overtuiging dat het verbinden van zorg en 

veiligheid dé weg is die we verder op moeten.”
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“Wow superhandig” 
Een goede start met Kwikstart
Tekst: Elise Roelofse

Alle jongeren zien uit naar hun 18de verjaardag. 
Eindelijk vrijheid! Zeker jongeren die dan een jeugd-
zorginstelling verlaten voelen dat zo. Als het goed is 
zijn ze voorbereid om op hun eigen benen te staan, 
in de praktijk valt dat vaak tegen. In elke Gelderse 
jeugdzorgregio zijn daarom afspraken gemaakt over 
begeleiding van 18-plussers die het zelfstandig nog 
niet redden. De kinderombudsman pleitte al voor een 
mentorsysteem. En nu is er ook Kwikstart.  

 “Best lastig als je 18 wordt en alles zelf mag regelen. Hoe 
weet ik nou wanneer de premie van de zorgverzekering 
te hoog is, of wat een kamer mag kosten?” Dit hoorde 
Harriëtte Knigge jongeren zeggen in de wandelgangen van 
het JeugdWelzijnsBeraad (afvaardiging van alle jongeren-
raden jeugdzorg in Nederland).  Het was het begin van 
Kwikstart. “Jongeren die een tijd in een jeugdzorginstelling 
verblijven, hebben niet altijd een netwerk om zich heen 
om dat soort dingen snel even te vragen”, geeft Harriëtte 
aan. “Er bestaan wel websites en papieren checklists, maar 
het mag veel concreter. Ook ouders en mentoren zijn niet 
altijd op de hoogte.” De vraag was waar jongeren zelf het 
meeste mee kunnen.

 Brainstormavonden Harriëtte werkt voor Stich-
ting Kinderperspectief in Zwolle, deze organisatie komt op 
voor kinderen in Nederland en Zuidoost  Europa die onder 
moeilijke omstandigheden opgroeien. Hun motto is ‘Door 
de ogen van kinderen kijken en samen aan hun toekomst 
bouwen’.  De behoefte aan toegankelijke informatie voor 
18-plussers past daar goed bij. In brainstormavonden met 
jongeren en hulpverleners werd het idee van Kwikstart 
uitgewerkt: een gratis app met een website. Hoe moet 
dat er uit zien? Welke onderwerpen moeten er in? Michelle 
van der Meer werd benaderd om mee te schrijven. Zij heeft 
vooral gelet op de leesbaarheid voor jongeren.  

 Eigen ervaringen “Een praktische gratis app voor 
als je 16 bent en over je toekomst na gaat denken ontbrak 
nog,” vertelt Michelle (inmiddels 23) over haar vrijwilli-
gerswerk voor Kwikstart. “Wow superhandig, zeiden mijn 
vrienden. Ze vonden het gaaf dat ik meedeed. Voor mij 
was dit een mooie mogelijkheid om anderen te steunen.” 
Vanuit haar eigen ervaringen op een kamertrainingscen-
trum en bij een jongerenraad weet ze nog precies wat 

er allemaal 
geregeld moet 
worden na 
je 18de . Ze is 
ook terugge-
gaan naar het 
kamertrainings-
centrum om 
aan jongeren 
en beroeps-
krachten te 
vragen wat voor 
hen belangrijke 
informatie is. 
Zo is binnen een 
jaar de app en de 
website Kwik-
start ontwikkeld 
en beschikbaar 
gesteld.

 Projecten begeleiding na jeugdzorg Kinder-
perspectief doet mee aan het project I’m ready! Een lande-
lijk project voor en met 16-plussers die een pleeggezin, 
leefgroep en justitiële inrichting (gaan) verlaten. Doel van 
dit project is dat deze jongeren duurzame zorg op maat 
krijgen gericht op zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het 
project gaat uit van het perspectief van jongeren zelf, zij 
bepalen wat er beter kan en moet in de zorg aan 16-plus-
sers. 

Spectrum werkt mee met het Gelderse jongerenteam 
van dit project en bereidt een Gelderse conferentie voor. 
Ook werkt Spectrum mee in het project “Begeleiding en 
ondersteuning na jeugdzorg” van de provincie Gelderland, 
met als taken projectleiding in vijf regio’s en een quick-
scan naar de stand van zaken in Gelderland. Een mooie 
uitkomst is dat het maken van afspraken over de begelei-
ding van ‘careleavers’ in de regio’s alvast gelukt is. In 2014 
vindt de implementatie van de afspraken in de werkpro-
cessen van alle jeugdprofessionals plaats.     

Meer informatie
www.kinderperspectief.nl

Spectrum, Elise Roelofse, e.roelofse@spectrumelan.nl
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Beweeg Wijs
Tekst: Annelies Cozijnsen

BSO Avonturijn en basisschool het Hoge betrokken vorig 
jaar samen een nieuw pand. Een uitgelezen kans om goed 
na te denken over de inrichting van de buitenruimte. Dat 
moest een plek worden waar alle kinderen met plezier 
kunnen spelen en zich veilig voelen.School en BSO kozen 
samen voor een inrichting en spelvormen volgens Beweeg 
Wijs. De gemeente Bronckhorst facileert de aanstelling 
van een combinatiefunctionaris uit de sportimpuls van 
ZonMW. 

Wat is daar bijzonder aan? 
Leerkracht Stef Woestenenk vertelt dat er in de pauzes 
vaak conflicten waren tussen kinderen onderling. “Het 
‘oude’ plein was vooral het domein van de oudste groepers 
die met het voetballen en stoerheid het plein in beslag 
namen. De anderen kinderen kwamen nauwelijks aan 

spelen toe en voelden zich onveilig.” BeweegWijs stimu-
leert alle kinderen om te spelen en te bewegen. Jonge 
kinderen spelen anders dan oudere. De buitenruimte sluit 
aan bij een toenemende complexiteit: van naast elkaar via 
samen spelen naar competietiespel. Kinderen van groep 
7 hebben een rol als juniorcoach. Zij worden getraind in 
het stimuleren van spel en hoe je andere kinderen kunt 
aanspreken. De leerkrachten verdelen zich over het plein 
met de uitstraling ‘wij doen mee’. 

Stef “Kinderen raken echt ontspannen na het
buitenspelen. Er loopt geen kind meer verloren rond.
Bovendien helpt het pestgedrag tegen te gaan.”

Hoe zijn jullie te werk gegaan?
Met subsidie van de gemeente is Bram Boerma, een 
combinatiefunctionaris aangesteld. Deze coördineert en 
legt verbindingen naar verenigingen en culturele activi-
teiten. Bram: “We hebben een ‘beweegteam samengesteld 
dat bestaat uit een leerkracht en onderwijsassistent en 
een pedagogisch medewerker van de BSO. Zij werkt ook 
als onderwijsassistent, een combinatie die hier heel mooi 
van pas komt’. Het beweegteam geeft wekelijks nieuwe 
impulsen aan activiteiten. De algehele coördinatie gebeurt 
vanuit Beweeg Wijs en is op Het Hoge in handen van 
combinatiefunctionaris Rieke Tibben.

Een leven lang prettig bewegen
Beweeg Wijs streeft naar een gezonde leefstijl. Het gaat 
uit van een leven lang prettig bewegen passend bij ieders 
individuele mogelijkheden en heeft hier een methode 
voor ontwikkeld. Aanvullend hierop is het programma 
Leef Wijs waarbij kinderen zelf een portfolio bijhouden 
over gezonde voeding en bewegen. Het programma 
ondersteunt scholen, kinderopvang en gemeenten.

Dinsdagmiddag half één. Op het speelplein van 
integraal kind centrum (in wording) Het Hoge in 
Vorden wordt volop gespeeld. Op het plein zijn 
verschillende gekleurde speelvakken getekend 
volgens de formule van Beweeg Wijs en er staat 
wat materiaal. Aan de muur hangt een kleurrijk 
bord met gedragsregels. Verschillende groepjes 
spelen uitbundig en zichtbaar met plezier. Wat is 
hier zo bijzonder aan?
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Beweeg Wijs loopt als een rode draad door alles heen 
zowel in het onderwijs als op de BSO. Het is geen project 
en is dan ook nooit klaar. Zo is onlangs gestart met een 
verbreding naar Leef Wijs, dat nadruk legt op gezonde 
voeding. “We gaan een groentetuin aanleggen en gaan 
af en toe naar een boerderij in de buurt. Groep 6 heeft 
daar een eigen tuin. Leef Wijs gaat ook over beleving, 
het is vooral heel leuk om gezond bezig te zijn. We koken 
bijvoorbeeld met de opbrengsten uit de tuin,” aldus Bram.

Welke rol spelen ouders in jullie aanpak?
Ouders worden vanaf het begin meegenomen in de 
ideeën. De overblijfouders onderschrijven het concept 
en dragen dat ook uit. “We willen niet belerend zijn naar 
ouders. Als kinderen bewust worden van gezonde keuzes 
en samen met hen gezonde tussendoortjes maken 
vertellen ze daar thuis over. Op de gezonde markt kun 
je in spelletjesvorm meer te weten komen over gezonde 
keuzes. 

Sinds kort organiseren we op woensdag- en vrijdag-
middag activiteiten voor alle kinderen van school. Ouders 
en verenigingen dragen daar een steentje aan bij en we 
hopen dat zich dat verder uitbreidt. We informeren ouders 
per mail en er hangen wekelijks wisselende posters met 
activiteiten. Ouders stimuleren hun kinderen om daar aan 
mee te doen. We willen ouders nog meer betrekken en ook 
zelf laten ervaren. We zijn pas sinds dit schooljaar bezig en 
krijgen veel positieve en geïnteresseerde reacties!”

BeweegWijs in speciaal onderwijs en in de wijk
Rieke Tibben van Beweeg Wijs is deels gedetacheerd naar 
het speciaal onderwijs. Zij structureert het buitenspelen 
voor de kinderen die dat nodig hebben. In een aantal 
gemeenten is een wijkbeweegteam dat spelmiddagen en 
workshops organiseert. Daarbij zijn sportverenigingen en 
culturele instellingen betrokken. Het is de bedoeling dat 
op korte termijn te verbreden naar andere organisaties 
zoals bijvoorbeeld huisartsen, Zozijn en fysiotherapeuten.
Het doel is overgewicht voorkomen en het bevorderen 
van een gezonde leefstijl. Kinderen van groep 2 tot groep 5 
houden een portfolio mee dat ook mee naar huis gaat.
 
De kinderen kiezen in de pauze of na schooltijd een kleu-
renvak (geschilderd op het plein) waar zij willen spelen. Elk 
kleurenvak kent zijn eigen spelsoort en gedragsregels. 

Meer informatie
•	 Ron ten Broeke (directeur Beweegwijs)  

ron@beweegwijs.nl 

•	 Rieke Tibben-Vrieler  

Rieke@beweegwijs.nl 

•	 Tineke Ossewaarde (coördinator beweegwijs bassisschool het Hoge)  

ossewaarde@hethoge.nl 

   Alleen spelen, bijvoorbeeld met een diabolo

   Op je beurt wachten, bijvoorbeeld hinkelen

   Tikspelen

   Door samenwerking iets moois bereiken,    
   bijvoorbeeld een hut bouwen

   Tegen elkaar spelen, bijvoorbeeld tre�al

   Even rust, bijvoorbeeld een boek lezen of    
   gezellig kletsen.

Natuurlijk mogen de kinderen buiten deze vakken ook 
hun eigen spel spelen. Elke morgen wordt het spelma-
teriaal klaargelegd. De aangeboden spelletjes wisselen 
bovendien heel regelmatig. Zo blijft het spelen verras-
send en worden de kinderen steeds opnieuw uitge-
daagd. Behalve het plein is er een grasveld waar vooral 
strandspelletjes gespeeld kunnen worden.
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Niels Bensink:  
“Ik leef BMX”
Tekst: Mariëtte Klein Kranenberg

Niels is een 17-jarige topsporter die als BMX-er vanuit 
sportcentrum Papendal hard werkt aan zijn doel: de 
Olympische Spelen. Hier krijgt hij de mogelijkheid om 
zijn VWO te combineren met zijn topsport. Hij speci-
aliseerde zich in ‘’racen’’ en niet in Freestyle. Niels 
behoort tot de beste twee van Nederland in zijn cate-
gorie (junioren). En daar heeft hij veel voor over. Dat 
voelt hij niet zo, want de wil om te winnen is groot. “Ik 
leef BMX.” 

Zijn vader was een motorcrosser en Niels ging als kind 
altijd mee met de fiets. Omdat hij tot zijn twaalfde moest 
wachten voordat hij op een motor mocht, werd een cross-
fiets aangeschaft. Vanaf het moment dat hij deze fiets 
kreeg - Niels was 5 jaar oud - wilde hij niet meer anders. 
 “Waar ga je nu zo voor?”, vroeg ik Niels. “De wil om te 
winnen en de snelheid”, is zijn kordate antwoord. “Het 
geeft je echt een kick om met z’n achten tegelijkertijd te 
starten en sprongen te maken van 12 meter lang.”  In die 
zin is het een angstige sport. Niels vertelt ook hoe hij zich 
thuisvoelt in de wereld van BMX-ers: “Het is een kleine 
wereld en we gaan erg sociaal met elkaar om. We pakken 
de kleintjes er ook bij. Neem nu het Wereld Kampioen-
schap, dat is van 5- 40 jaar. In tegenstelling tot veel 
andere sporten, waarbij de leeftijden strakker gescheiden 
worden.”  

Door zijn sport heeft Niels niet echt goede vrienden op 
school. Daar is hij immers maar een paar uur. Dan krijg je 
ook onvoldoende aansluiting. “Ook vroeger niet”, vertelt 
Niels. “Mijn klasgenoten gingen voetballen; ik niet. En 
door de sport waren wij vaak weg.” Hoewel hij in een dorp 
is opgegroeid, trekt hij  hier niet met leeftijdsgenoten 
op. “Je bent met hele andere dingen bezig. Mijn vrienden 
zitten ook intern met mij op Papendal en binnen de BMX 
wereld. Ik zit nooit te klieren in de klas. Dat kan ik mij niet 
permitteren. In die zin ben ik sneller zelfstandig geworden 
dan veel van mijn leeftijdsgenoten. Ik moest me al snel op 
mezelf weten te redden.”

Discipline, doelen stellen, plannen en focussen zijn vaar-
digheden waar je over moet beschikken. Maar niet alleen. 
Zijn moeder valt bij: “De sport is klein. Er zijn relatief maar 
weinig mensen die deze sport beoefenen. Dit betekent 
dat het hele gezin er achter moet staan. Je bent al snel 
veel weekenden weg met het hele gezin en wedstrijden 
duren de hele dag. Zowel financieel, als bijvoorbeeld 
logistiek, Niels moet wel naar de wedstrijden gereden 
worden. Bovendien is het een sport waar zo een ongeluk 
kan gebeuren en dan wil je er als moeder wel bij zijn.” Niels 
beaamt: “Ik realiseer me heel goed dat ik anders nooit 
zover was gekomen.”

 Keuzemomenten Niels is niet alleen een talent in 
de sport. Hij zat op het tweetalig VWO in Zutphen. Zijn 
huiswerk maakte hij in de camper, als ze naar interna-
tionale wedstrijden reden. En dat ging goed. Totdat hij 
gevraagd werd om intern te gaan op Papendal. Als hij zich 
verder wilde ontwikkelen in de sport en kans wilde maken 
op deelname in het nationaal team, was er bijna geen 
andere keuze. Samen met zijn coach heeft hij zijn doelen 
op een rijtje gezet. Op 15-jarige leeftijd vertrok hij naar 
Arnhem. Niels hierover: “Het was voor mij erg wennen. Ik 
miste mijn ouders en moest in een keer alles zelf regelen. 
Ik heb echt een periode van stress gehad.” 
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Zijn schoolprestaties bleven ook achter in deze periode. 
Hij zat inmiddels op het Beekdal Lyceum, met een aange-
past lesprogramma. Niels: “Omdat ik maar weinig op 
school ben, kreeg ik niet alle informatie mee die een 
leerkracht geeft in zijn lessen. Dus ik leerde me suf tot 
diep in de nacht, omdat ik me moest bewijzen. Toch 
haalde ik onvoldoendes. Dit beïnvloedde ook mijn fietsen. 
Ik moest leren om zelf aan te geven wat niet lukte, want 
er zijn voldoende faciliteiten op school en op Papendal. 
Jaap Breur, manager topsport van het Beekdal Lyceum en 
de coach Rob van den Wildenberg zijn voor mij de belang-
rijkste mensen. Zij hebben mij geholpen met het plannen, 
te focussen en doelen goed voor ogen te houden. Ik ben 
snel volwassen geworden.”

Het is Niels gelukt om goed grip te krijgen op de combi-
natie van sporten en leren. Niet alleen staat hij er op 
school goed voor; hij is ook als junior bij de talentgroep 
vijfde geworden op het WK in Nieuw Zeeland. Inmid-
dels staat de nieuwe belangrijke beslissing voor de deur. 
Toegelaten worden in de elitegroep; het hoogste niveau in 
de sport en/of naar de universiteit.

Dagprogramma Niels
    

 Wekker gaat af

 Ontbijt

 Trainen

 Naar school

 Terug naar Papendal

 Trainen

 Eten

 Huiswerk maken

 Slapen

BMX: discipline vol actie

BMX is een wielersport die snelheid, behendig-
heid en bovenal fietsbeheersing bevat! Het is een 
explosieve sport voor snelle types. BMX betekent 
Bicycle Moto Cross (de X staat voor Cross). BMX 
is ontstaan doordat fietscrossers met hun kleine 
fietsen over motorcrossbanen gingen rijden en 
sprongen gingen maken. BMX werd een rage 
in de jaren ’80 toen de sport vanuit de USA ook 
naar Nederland kwam (KNWU). 

Prestaties

•	 Nederlands Kampioen 
Boys 14 in 2010

•	 4de van Europa Boys 15 
in 2011

•	 3de van Europa Novice 
Junior in 2012

•	 8ste van Europa na 12 
rondes Junioren in 2013

•	 3de van Nederland 
Junioren in 2013

•	 5de van de Wereld tijd-
rijden Junioren in 2013.

Voor zo ver in 2014:
•	 21ste in de Wereld rang-

lijst bij de Elite (hoogste 
categorie)

•	 3de in de Wereld rang-
lijst bij de Junioren 

•	 2de in het Europese 
klassement bij de 
Junioren

•	 Kwartfinale World 
Cup bij de Elite in 
Manchester.
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Buren van De Beele: 
een be(e)levenis
Tekst: Mariëtte Klein Kranenberg

Het leuke van mijn beroep is dat je zoveel parels 
tegenkomt in Gelderland. Bevlogen professionals die 
de wereld een stuk beter maken. Die er vol voor gaan. 
Vooral voor diegene die op een of andere manier een 
achterstand hebben opgelopen en kwetsbaar zijn. 
Stefan Rutgers is zo iemand: Dé grote trekker en initi-
ator van Buren van De Beele. Jongeren die het geloof 
in de maatschappij voor een deel kwijt zijn geraakt, 
doen positieve ervaringen op. De omgeving laten ze 
zien dat deze jongeren, door gebruik te maken van 
hun talent, ook van betekenis kunnen zijn en het 
verschil kunnen maken. 

 De aanloop Meer dan zeventig bedrijven en 
organisaties uit de regio wist Stefan te binden aan zijn 
idee. Hij noemde ze ‘Buren van De Beele’ en reikte hen de 
hand. “Doe je mee”, vroeg hij, “dan maken we er samen 
wat moois van”. En hij vroeg hen te participeren, soms 
met geld, soms met een dienst. Maar vooral vanuit het 
geloof dat deze jongeren een plek verdienen in de samen-
leving. Doe je mee, dan ben je ‘buur’ en zoals het in het 
dorp hoort, dan zorg je ook voor elkaar. Stefan Groothuis, 
Olympisch kampioen én inwoner van Voorst werd buur én 
ambassadeur van het project.

 Hoe het idee geboren werd: Projectleider Stefan 
Rutgers: “Om binnen Pluryn (de ‘moederorganisatie’ waar 
De Beele een onderdeel van is) de bouw van het Cultureel 
Centrum in Nijmegen (1995) van de grond te krijgen, werd 
een heel netwerk opgebouwd en werden jongeren zelf 
betrokken. Daar ontstond het inzicht dat participatie 
minstens zo belangrijk was als geld. Het kan niet zo zijn 
dat wij als professionals het allemaal voor de jongeren 
regelen, zo dacht ik. Door deze ervaring kreeg ik de vraag 

in de regio Noord van Pluryn met de ‘Verbinding’ aan 
de slag te gaan. Vanuit het gedachtegoed dat jongeren 
die momenteel op De Beele wonen en verblijven, weer 
terugkomen in de samenleving, ontstond steeds meer het 
inzicht dat het essentieel is om de jongeren positieve erva-
ringen te laten opdoen, zodat ze weer durven ontmoeten 
en verbinden in die samenleving. Met hele kleine stapjes, 
want bij de meeste jongeren is het vertrouwen wel erg 
geschaad.”

 De officiële aftrap   Op de Nationale Burendag 
2012 was in aanwezigheid van jongeren, ambassadeurs en 
buren de officiële aftrap. Maar waar de dag mee begon, 
was minstens zo belangrijk. Jongeren werden uitgenodigd 
om te komen eten bij een aantal ambassadeurs, waar-
onder de directeur van de Rabobank, de burgemeester van 
Voorst en bij Stefan Groothuis. De burgemeester had zijn 
mooiste servies uit de kast gehaald, want zoals hij aangaf: 
‘hij kreeg belangrijk bezoek’. 

Wat Stefan betreft gaat het bij Buren van De Beele niet 
steeds om te vragen. “Sterker nog, wij brengen ook 
wat. Wij hebben jongeren met talenten, die het juist erg 
nodig hebben om een compliment te krijgen. We hebben 
tuinen van kwetsbare ouderen opgeknapt, pannen-
koeken gebakken in zorgcentra. We zorgen dat we een 
open instelling worden en dat dorpsbewoners nieuws-
gierig worden. Zo liet een mevrouw haar hondje uit op 
het terrein, waardoor zij contact kreeg met een jongere. 
Inmiddels laten zij vaak samen het hondje uit. We moeten 
niet alleen de mensen naar de Beele halen, we gaan ook 
naar het dorp.” Inmiddels kent de open dag 500% meer 
bezoekers t.o.v. 2 jaar geleden.

De Beele

De Beele in Voorst is een orthopedagogisch behandelcentrum voor zo’n 110 jongeren met 
een licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen. Zij zijn in de leeftijd van 12 tot 20 
jaar. De jongeren hebben een lange geschiedenis in de hulpverlening. Het zijn door een 
moeilijke thuissituatie en/of traumatische ervaringen het vertrouwen in de maatschap-
pij en in zichzelf verloren. Uiteindelijk willen ze na hun verblijf op De Beele niets liever dan 
gewoon deel uitmaken van die maatschappij. Het verblijf op De Beele betekent voor de 
jongeren een tussenstap op weg naar de vervulling van die vurige wens.

BvdB
Buren van De Beele

Untitled-8   1 2/07/14   09:52
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 Eigenwaarde en vertrouwen In alles wat De 
Buren van Beele doet, staat de ontmoeting centraal. 
Daaruit ontstaat contact en positieve energie. En met 
deze ervaring krijgen jongeren meer eigenwaarde en 
vertrouwen. Met het leegkomen van een aantal kamers 
in een zorgcentrum in Voorst komt er huisvesting voor 18 
jongeren. Twee daarvan komen beschikbaar voor jongeren 
van De Beele. Samen met de andere 16 jongeren gaan zij in 
Voorst diensten verlenen aan de ouderen in het zorgcen-
trum. 

En zo worden de jongeren gemotiveerd om te werken 
aan hun droom. Stefan: “Het is zo mooi om te zien als een 
jongere weer durft te dromen en vraagt “Zou ik mogen 
rappen voor publiek?” En deze jongen staat op het podium 
bij de inhuldiging van Stefan Groothuis. Dat is Buren van 
De Beele. Weer durven dromen en waardering krijgen voor 
je talent. Je creëert het bewustzijn: de wereld is er ook 
voor ons…”

Meer informatie
www.burenvandebeele.nl 

(De Beele is onderdeel van Pluryn: www.pluryn.nl) 

Enkele tips

•	 Start met het onvoorwaardelijk geloven in je 
doelgroep.

•	 Intern draagvlak is essentieel; betrek medewerkers 
en jongeren/ cliënten.

•	 Creëer mogelijkheden en faciliteiten om het concept 
echt te ontwikkelen. Je kan dit niet voor een paar 
uurtjes erbij doen.

•	 Besef wat het vervolg is op wat je onderneemt. 
m.a.w. wat ga je de dag na ‘een succes’ doen.

•	 Als je succes krijgt is het belangrijk om te delen.
•	 Geniet van je succes; de weg er naar toe kent frustra-

ties en stappen terug.
•	 Stap er af en toe uit en kijk met afstand: wat gebeurt 

er.
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Hoe mediawijs zijn onze jeugd professionals?
Tekst: Justine Pardoen
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De zomer is aangebroken, en dan weten alle media-
pedagogen dat er storm op til is. Ouders, jeugdprofes-
sionals, politie en media als Dumpert en Geen Stijl 
hoeven niet stil te zitten. Jongeren zijn dan namelijk 
nog meer dan de rest van het jaar ongezien onder 
elkaar, vooral via sociale media. En overal waar dat 
gebeurt, gaan er grenzen aan gruzelen. 

We hebben het allemaal voorbij zien komen afgelopen 
jaren: mobbing, happy slapping, bezemen, zelfmoord door 
cyberpesten, sexting, cyberstalking, identiteitshacken 
en dan nu de schopfilmpjes. Sex, drugs and rock and roll, 
maar dan 2.0: tieners onder elkaar, meestal schokkend 
gedrag. Iemand filmt, het filmpje wordt in de eigen groep 
doorgestuurd, en iemand zet het online. Met een beetje 
‘geluk’ circuleren de beelden in het tempo van een veen-
brand op Facebook en dan staat het al snel op Geen Stijl, 
en wordt het vanzelf nieuws via de ‘oude’ media. Span-
nender tijdverdrijf dan een middagje naar het zwembad…

 Internet zorgt voor een nieuwe dynamiek Niets 
nieuws onder de zon natuurlijk: overal wordt gevreeën, 
gevochten en gepest. Wat wel nieuw is, is de snelle online 
verspreiding van beelden en de gevolgen daarvan; daar-
door krijgt een ogenschijnlijk simpele vecht- of vrijpartij 
een heel andere dynamiek. Mediawijsheid is dan geen 
overbodige luxe meer, maar een harde noodzaak: jeugd-
professionals, onderwijspersoneel, politie en gemeenten 
moeten weten wat er online speelt onder jongeren. Ze 

moeten weten hoe hun media-
leven eruit ziet en wat de invloed 
ervan is.

Iedereen die een beetje media-
wijs is, beseft natuurlijk dat je 
niet weet wat je ziet op zo’n 
filmpje. De hele voorgeschiedenis 
is onbekend, dader- en slachtof-
ferrollen zijn diffuus, soms is iets 
in scene gezet. Hoe moet je dan 
optreden? 

 Mediawijs reageren Onmiddel-
lijk nadat het eerste schopfilmpje 
online stond, zette iemand de 
naam van de ‘dader’ online, en 
voordat de politie het doorhad, 
waren al hordes mensen op weg 
naar zijn huis. Nu bleek het om de 

verkeerde persoon te gaan, maar ze stonden wel al bij de 
man op de stoep om hem even een lesje te leren... 

Je hoopt dat de gemeente ondertussen allang aan het 
werk is om deze tieners zelf te helpen, zodat ze allemaal 
weer veilig kunnen opgroeien en naar school gaan. Kan 
schade voorkomen worden? Zijn er meer beelden? Hoe 
krijg je ze verwijderd van het internet? Wie zijn nog meer 
betrokken? Vormen ze een (online?) jeugdgroep die meer 
overlast gaat geven deze zomer?

 Brandjes blussen Hoewel internet al een tijdje 
bestaat en al zo’n tien jaar juist massaal door jongeren 
omarmd wordt, dringt nu pas door bij alle soorten jeugd-
professionals, dat zij meer mediawijsheid nodig hebben. 
We kunnen niet langer passief afwachten, om pas op te 
treden als iets misgegaan is. Je wilt meer kunnen doen dan 
brandjes blussen: meer dan incidentenbeleid voeren. Maar 
hoe dan? Met welke visie? Wie neemt het initiatief en wie is 
verantwoordelijk? En, relevant in tijden van grote bezuini-
gingen: wie gaat het betalen?

Niet alleen voor corrigerend optreden, ook voor preventie 
is het belangrijk een visie te hebben over jongeren en 
sociale media en wat je rol als professional of organisatie is 
bij het positief begeleiden van kinderen en jongeren in hun 
omgang met media. 
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WE CAN Young 
Activiteitenweek op OBC Huissen

Van maandagmiddag 30 juni t/m woensdag 2 juli 
hadden de derde klassen (Kader en Basis) van OBC 
Huissen geen reguliere lessen. Deze dagen stonden  
namelijk in het teken van de WE CAN Young activitei-
tenweek.  WE CAN Young is een campagne die jongens 
en meisjes in Nederland weerbaarder wil maken als 
het gaat om seks en relaties. Het doel is dat jongens 
en meisjes respectvol met elkaar omgaan en zich 
bewust zijn van grenzen. Wat is experimenteren en 
wanneer is het schadelijk voor jezelf of de ander?

WE CAN Young  is het jongere zusje van de wereldwijde 
campagne ‘WE CAN’. Deze wereldwijde campagne staat 
voor  “We can end all violence against women’ en gaat 
de strijd aan tegen de ongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen en geweld tegen vrouwen. 

Samenwerkingspartners binnen WE CAN Young; 
Gemeente Lingewaard, Stichting Welzijn Lingewaard 
en Spectrum willen met deze campagne een positieve 
seksuele gezondheid onder jongeren stimuleren. WE CAN 
Young heeft een duidelijk doel:  Jongeren in de gemeente 
Lingewaard gaan respectvol met elkaar om en zijn zich 
bewust zijn van grenzen als het gaat om seks en relaties! 
Wethouder Helga Witjes (gemeente Lingewaal) was bij 
de ludieke aftrap van de wervelende activiteitenweek. 
Leerlingen gingen vervolgens in groepjes een filmpje 
maken, deden vol enthousiasme mee aan de Rots & Water 
training, maakten  een Gra�ti kunstwerk en serveerden 
‘Broodjes Respect’ . Dit alles natuurlijk gerelateerd aan 
het WE CAN Young thema, waardoor we jongeren bewust 
proberen te maken van hun eigen houding en gedrag.

Spectrum ondersteunt gemeenten en lokale uitvoerders 
bij de uitrol van de We Can Young campagne in de regio 
Achterhoek en Arnhem. Er doen al veel enthousiaste 
uitvoerders mee, variërend van CJG coördinatoren, jonge-
renwerk tot JIP’s.  We bieden ondersteuning, inspiratie en 
brengen de lokale uitvoerders samen om ze te helpen om 
tot een zo goed mogelijke opzet te komen.  In het najaar 
starten we met een We Can Young training voor de lokale 
uitvoerders.  Gemeenten en lokale uitvoerders zijn nog 
steeds welkom om zich aan te sluiten bij deze prachtige 
actie.
 
Meer informatie 
Informatie over de campagne We Can Young in de regio, Ilse de Krijger, 

Stichting Welzijn Lingewaal, (06) 83 67 90 02 

i.dekrijger@swlingewaard.nl

Sophia Kelders, WecanYoung Arnhem,  wecanyoung.arnhem@gmail.com  

(06) 12 64 43 61, 

of bij Spectrum, Janneke van Lier, (06)  48 47 73 06  

j.vanlier@spectrumelan.nl

 Samen met ouders Kortom: jeugdprofessionals 
hebben behoefte aan kennis over het gedrag van jongeren 
via sociale media, de invloed van sociale media - zowel 
negatief als positief - op de ontwikkeling en het welzijn 
van jonge mensen, en de rol van (WhatsApp)groepsdruk 
bij grensoverschrijdend gedrag. Want ouders van tieners 
hebben ondersteuning nodig in de mediaopvoeding van 
deze online generatie. 

Veel professionals  voelen nu dezelfde achterstand als 
ouders. Ze ervaren dat ze achter de feiten aanlopen en 
door alle online ontwikkelingen overspoeld raken. Profes-
sionals kunnen samen met ouders mediawijs worden, 
gefaciliteerd door gemeenten die mediapedagogen in 
dienst nemen, ouderinformatie-avonden op scholen 
organiseren en zorgen voor adequate bijscholing van alle 
jeugdprofessionals. 

 Mediaopvoeding vanaf de wieg Mediaopvoeding 
begint tegenwoordig eigenlijk al in de wieg, waar baby’s 
al leren tikken en vegen op een tablet, nog voordat ze 
kunnen praten en lopen. Veel ouders noemen hun klein-
tjes al ‘verslaafd’, nog voordat ze drie jaar zijn. Ook ouders 
zien daardoor meer dan een paar jaar geleden de urgentie 
van mediaopvoeding. Ze willen het goede doen en ze zijn 
op zoek naar goede adviezen. Waar ze die kunnen halen in 
het lokale veld, is echter niet duidelijk. 

Kansen genoeg dus, overal waar ouders in contact komen 
met jeugdprofessionals: de jgz, kinderopvang, het cjg en 
op school. Hoe eerder kinderen mediaopvoeding krijgen, 
hoe beter. Deze nieuwe tijd vraagt erom.

Meer informatie
Dr. Justine Pardoen is specialist mediaopvoeding en (mede)oprichter van 

Ouders Online, Mijn Kind Online, Mediaopvoeding.nl en Bureau Jeugd &  

Media. Pardoen schreef diverse boeken over mediaopvoeding, waaronder 

het recente Focus! Over sociale media als de grote afleider (SWP, 3e druk). 

Email: justine.pardoen@bureaujeugdenmedia.nl, Twitter: @JustineP,  

@jeugdenmedia, @mediaopvoeding. Bureau Jeugd & Media adviseert en 

ondersteunt professionals en gemeenten, www.bureaujeugdenmedia.nl 

Verder lezen
Deltaplan Mediaopvoeding:
 www.nji.nl/nl/Mediaopvoeding_in_Nederland_samen-
vatting_Deltaplan.pdf
Bron voor jeugdprofessionals en ouders:
Mediaopvoeding.nl, zie www.mediaopvoeding.nl 



Sociale wijkteams: 
wat werkt?
Tekst: Ivo Nienhuis

De decentralisaties van de jeugdzorg, de participatiewet 
en de AWBZ stellen gemeenten voor de opgave een nieuw 
stelsel van maatschappelijke ondersteuning te bouwen. 
Deze nieuwe verantwoordelijkheden gaan gepaard met 
forse bezuinigingen en dat leidt tot stevige hoofdbrekens. 
Maar de bezuinigingen zijn ook een katalysator voor de al 
eerder ingezette verschuiving van verantwoordelijkheden 
tussen burgers, overheid en instellingen. Burgers, zo is de 
nieuwe publieke moraal, dienen vandaag de dag zelfred-
zaam te zijn en zorg te dragen voor elkaar. Waar, enigs-
zins gechargeerd, de burger in de verzorgingsstaat bij de 
hand werd genomen door professionals om hun welzijn te 
verbeteren, zijn burgers nu zelf verantwoordelijk voor hun 
eigen welzijn en dat van anderen. Overheden en profes-
sionals zien voor zichzelf steeds meer een faciliterende 
rol weggelegd. Steeds vaker zetten ze in op eigen kracht 
en sociale netwerken. Pas wanneer burgers er zelf niet 
uitkomen, bieden ze ondersteuning of nemen ze het (tijde-
lijk en gedeeltelijk) over.

 Wijkteam als antwoord op taakverandering De 
veranderende rollen van en verhoudingen tussen burgers, 
instellingen en gemeenten vragen om een kanteling in 
denken en handelen, en een andere organisatiestructuur. 
In deze transitie van taken en rollen, zien veel gemeenten 
een grote rol weggelegd voor sociale wijkteams. Ze 
worden als kern gezien van het nieuwe stelsel van maat-
schappelijke ondersteuning. Deze teams worden als een 
middel gezien om zelfredzaamheid van burgers (indivi-
dueel en collectief) te bevorderen door zo dicht mogelijk 
bij die burgers hulp of ondersteuning te bieden.
Dit is ook terug te zien in de doelen die sociale wijkteams 
hebben. Wijkteams zijn, in al hun diversiteit, onder 
meer gericht op het activeren van burgers, het bieden 
van ondersteuning aan burgers in de wijk, het samen 
met burgers de kwaliteit van leven te vergroten, het 
ontschotten van professionele dienstverlening en het 
effectiever aanpakken van multiproblematiek. 

Opvallend hierbij is dat sociale wijkteams vooral worden 
gezien als instrument om burgerkracht te versterken en in 
veel mindere mate als middel om tot betere afstemming 
te komen tussen professionals om multiproblematiek aan 
te pakken. De aandacht voor de aanpak van multiproble-
matiek lijkt de laatste tijd wel te groeien; de vraag is of die 
trend door gaat zetten. 

 Vier werkzame ingrediënten In het stimuleren 
van zelfredzaamheid en het effectiever aanpakken van 
multiproblematiek lijken vier basisingrediënten cruciaal.
Ten eerste het inzetten op eigen kracht. Bewoners die 
zelf hun problemen oplossen (al dan niet met ondersteu-
ning van professionals) leren hier uiteindelijk vaak meer 
van dan wanneer professionals de problemen voor hen 
oplossen. Het draagt bij aan het voorkomen van terugval 
of terugkeren van de problematiek.
Een tweede ingrediënt is het werken vanuit preventie en 
presentie. Dit heeft als effect dat (dreigende) problemen 
minder vaak escaleren, waardoor er op het moment van 
interveniëren vaak meer zelfredzaam vermogen aanwezig 
is.
Een beperkte caseload is het derde ingrediënt. Het geeft 
de mogelijkheid om kwaliteit te leveren, zodat bewoners 
uiteindelijk ook echt zelf hun problemen aan kunnen 
pakken en/of wensen kunnen realiseren.
Een integrale aanpak, ten slotte, voorkomt vaak dat 
professionals langs elkaar heen werken 

 Impact Wat nu, is de impact van deze vier basis-
ingrediënten op het succes van sociale wijkteams? Om die 
vraag te verdiepen is het zinvol om twee aspecten onder 
de loep te nemen. Ten eerste de organisatievorm van wijk-
teams. In de tweede plaats de benodigde competenties 
van de professionals die in een sociaal wijkteam opereren. 

In veel gemeenten zijn op dit moment sociale wijkteams actief of worden ze opge-
richt. Alle hebben ze tot doel zelfredzaamheid van (groepen) burgers te vergroten 
en/of multiproblematiek effectiever aan te pakken. Welke ingrediënten lijken op 
dit moment succesvol te zijn in het bereiken van de inhoudelijke doelstellingen? 
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 Vier veelbelovende ingrediënten … Met boven-
genoemde ingrediënten kunnen sociale wijkteams een 
bijdrage leveren aan het stimuleren van zelfredzaamheid 
en het effectiever aanpakken van multiproblematiek. 
In organisatorisch verband vraagt dit onder meer om 
teams die bestaan uit professionals die generalistisch 
werken, aanwezig en aanspreekbaar zijn in de wijk, en om 
gemeenten die zowel deze teams faciliteren als het proces 
en de resultaten monitoren. Van professionals die werk-
zaam zijn in sociale wijkteams vraagt dit onder meer om 
het kunnen inzetten van een vraaggestuurde werkwijze, 
het situationeel kunnen kiezen voor de best passende 
ondersteuningsvorm, het kunnen samenwerken met 
andere professionals vanuit het belang van de burger, en 
om het continu bewaken en bijstellen van de gehanteerde 
werkwijzen.

 … maken nog geen driesterrenmaaltijd Tege-
lijkertijd, is het de vraag of deze vier ingrediënten daad-
werkelijk leiden tot sociale wijkteams die in staat zijn 
om zelfredzaamheid te stimuleren en multiproblematiek 
effectief aan te pakken. 
Met vier ingrediënten is het heel goed mogelijk een 
eenvoudige, smakelijke maaltijd te bereiden. Een stamp-
potje lukt wel. Voor een driesterrenmaaltijd is meer nodig. 
Niet alleen aan ingrediënten, ook in het bereidingsproces 
zijn er cruciale stappen nodig die het verschil maken 
tussen dagelijkse kost en haute cuisine.Koks doen niet 
anders dan experimenteren. En dat geldt ook voor sociale 
wijkteams. Er is nog geen kant en klaar beproefd recept. 
Uitproberen, proeven en van elkaar leren is het devies. 

Meer informatie
Dit is het hoofdartikel uit De Anderslander, krant over sociale wijkteams 

in Gelderland, te downloaden op www. spectrumelan.nl/geen-categorie/

anderslander
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COLUMN
VERLOREN JEUGD?
De oplossing in 4 stappen

STAP 2:  80% aandacht   
   20% structuur
Als je aandacht krijgt bloei je op en durf je weer te 
groeien. Pas als je groeit is er een beetje structuur 
nodig om de kant op te groeien die je graag wilt.

In het huidige klimaat hebben we veel last van structuur. 
Alles wordt georganiseerd vanuit structuur. We moeten 
eerst de zaak goed georganiseerd hebben voordat er 
iets kan worden gedaan. In begeleiding is dat ook vaak 
het eerste wat wordt geregeld, of wat het eerste doel is. 
De jongere moet eerst structuur krijgen, ritme, op tijd 
komen, zich aan afspraken houden etc.

Dat is het paard achter de wagen spannen. Het begint met 
aandacht. Willen zien wie je voor je hebt, echt luisteren. 
Jezelf kunnen en willen verbinden aan de ander. Daarvoor 
is een KLIK nodig.

Wat is een KLIK? Een klik is iets wederzijds, je herkent 
elkaar en erkent elkaar. Jij de jongere en hij/zij jou ook! 
Dat gebeurt vaak in een fractie van een seconde en soms 
groeit het. Maar het is een voorwaarde. Want dan laat 
iemand zichzelf echt zien en  kun je samen gaan werken. 
De verbinding moet gericht zijn op het positieve, dat je 
ziet wat voor mooi en bijzonder iemand tegenover je 
staat. Als je dat niet kunt zien moet je stoppen. Als je de 
kracht ziet bij de ander en de ander ook jouw kracht ziet, 
kun je daar aandacht aan schenken en groeit iemand 
vanuit zijn eigenheid.

Stap 2: Structuur ondergeschikt maken aan groei en 
vanuit een positieve verbinding aandacht geven aan de 
eigen kracht.

Hanno Ambaum, Grondlegger Mijn School

Dit is deel twee van het vierluik Verloren Jeugd, 

de  oplossing in vier stappen.
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Op 8 mei 2014 was het inspiratiefestival voor sociale 
pioniers in Gruitpoort te Doetinchem. Deelnemers en 
organisatie kijken terug op een geslaagd evenement. 
Onder het motto ‘Had je dat gedacht?’ leverden ruim 
vijftig professionals een creatieve bijdrage over hoe je 
jongeren in hun kracht kunt zetten. 

Steeds meer sociale pioniers steken hun nek uit om 
de talenten van jongeren een kans te geven. Iedereen 
pioniert met hart en ziel voor zijn doelgroep: zelfstandige 
stichtingen, jongerenwerkers, jeugdcoaches, mentoren, 
jonge rolmodellen, hulpverleners of beleidsambtenaren. 
Had je gedacht dat er zoveel talenten zijn? En zie jij ze? 

Het festival bood een uitgebreid programma met presen-
taties, workshops, pitches rondom de thema’s:
•	 Sociaal ondernemen en pionieren met en door 

jongeren: op zoek naar alternatieven voor de traditio-
nele werkvormen

•	 Werken in nieuwe verbanden; over de grenzen van zorg 
en welzijn, kunst en welzijn, duurzaamheid & jongeren 
en kantelingen in het beleid

•	 De Transities jeugdzorg, AWBZ, de Participatiewet en 
passend onderwijs

•	 Eigen kracht en talentontwikkeling (vrijwillige inzet)

Ideeën en inspiratie 
Jimmy’s gaf een presentatie over hun concept hoe 
jongeren andere jongeren helpen met al hun vragen, twij-
fels, wensen en dromen. Linda Commandeur noemt zich-
zelf wel eens een ‘Waarmaker’. Haar gesproken column 
over hoe je mensen, ideeën en gedachten verbindt, bracht 
volop inspiratie.

Bleekpop festival is al jaren een begrip in Doetinchem en 
de wijde omgeving. De organisatiegroep gaf een verhel-
derend inkijkje in hun aanpak en ideeën: Hoe organiseer 
je een geweldig festival dat helemaal blijft passen in de 
snel veranderende leefwereld van jongeren? Talentspot 
is een samenwerkingsproject van New Arts Arnhem 
en jongerencentrum de Mix. ‘Je talent is je kracht’ en ‘Je 
betekent wat met je talent’ zijn het uitgangspunt van hun 
activiteiten. 

Get yourself 2GetThere is al een aantal jaren een uiterst 
succesvol project in Arnhem, gericht op het voorkomen 
van schooluitval en het toeleiden van risicojongeren 
naar een opleiding en werk. Jongeren worden opgeleid 
tot jongerencoach en helpen zelf weer andere jongeren 
verder. Deelnemers krijgen een grote tip van hun succes. 
Bewustwording, inspiratie en de kracht van een peer-
to-peer aanpak met ervaringsdeskundigheid stonden 
centraal in deze workshop.

Nimma TV staat voor de Nijmeegse Jongeren Televisie. Zij
hebben een rapportage gemaakt van het festival. Deze is
te bekijken op www.youtu.be/irgcueDEzb0
Deelnemers volgden een workshop over hun aanpak en de
mogelijkheden, die film en video hebben voor het werken
met jongeren.

Enkele jongeren startten We4You in 2012 in de Arnhemse 
wijk Presikhaaf. Vanuit Jongerencentrum Push willen ze de 
leefbaarheid en saamhorigheid in hun wijk bevorderen. Zij 
presenteerden hun aanpak. 

De maatschappij speelt een belangrijke rol in Passies
en Talenten van Lindenhout. Jongeren en begeleiders 
kozen voor ‘Passies en Talenten naast een ambulant 
traject. Enkele jongeren lieten hun talent ook zien op de 
Talent Stage tijdens het inspiratiefestival. 

Stichting New Rootz gaf een workshop sociaal onder-
nemen vanuit het Business Canvas-model en The Black 
Box bood de mogelijkheid om je vraag eens compleet 
anders te bekijken. Met de energieke workshop de Ideeën-
tornado door Job ten Berge ervaren deelnemers hoe het 
is om te brainstormen en krijg je uitleg over hoe je kunt 
brainstormen met jongeren.

Verder spraken deelnemers tijdens de Tafelsessies met 
VSBfonds ‘Hoe kom ik aan geld voor mijn idee?’ en ‘Waar 
moet ik op letten bij een aanvraag bij VSBfonds?’.Tijdens 
Test your case brachten deelnemers hun eigen case in 
bij het Jongerennetwerk Gelderland Jeugdzorg, die hun 
mening en advies gaven en op de talentstage toonden 
jongeren hun talent: waaronder zang, muziek, dans, 
toneel. 

Het inspiratiefestival 
‘Had je gedacht’
Tekst: Nuray Karabacak
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de vrijwilliger
Tekst: Francy Leatemia-Tomatala

Vrijwilliger: 
Ruth Kamara

Vrijwilligerswerk: Project terugdringing vrouwen-
besnijdenis gemeente Apeldoorn

Wie ben je?
“Ik ben Ruth Kamara en kom oorspronkelijk uit Sierra 
Leone. Ik ben destijds gevlucht naar Nederland en woon 
inmiddels al bijna negen jaar hier. Ik ben alleenstaand en 
heb twee zoontjes van 7 en 2 jaar.”

Waaruit bestaat je vrijwilligerswerk?
“Het vrijwilligerswerk dat ik doe is een project van de 
gemeente Apeldoorn. Dit project is voortgekomen uit 
de internationale campagne tegen vrouwenbesnijdenis. 
Samen met andere vrijwilligers geef ik  voorlichting over 
vrouwenbesnijdenis en de gevolgen ervan. Samen met een 
andere vrijwilligster ga ik op huisbezoek bij migrantenge-
zinnen met jonge dochters. Tijdens de huisbezoeken infor-
meren wij moeders en dochters, vrouwen en meisjes over 
dit thema. Ik ben altijd blij wanneer de dochters bij het 
gesprek aanwezig zijn. Zij stellen vaak de meeste vragen. 
Ik adviseer de ouders om geen vrouwenbesnijdenis bij hun 
dochters toe te passen. Mocht dit toch al gebeurd zijn, dan 
benadruk ik het belang van nazorg en verwijs ik hen naar 
hulpverleningsinstellingen of een ziekenhuis. 
Voor dit vrijwilligerswerk heb ik een tweedaagse training 
van de GGD gevolgd. Alle vrijwilligers krijgen begeleiding 
van twee professionals, de een verbonden aan de GGD en 
de ander aan de campagne tegen vrouwenbesnijdenis. Bij 
problemen kunnen we een beroep op hen doen.”

Wat is je drive?
“Als ervaringsdeskundige weet ik hoe pijnlijk besnijdenis 
is en welke gevolgen dit heeft voor de rest van je leven. In 
Afrika doen dochters wat hun ouders zeggen en hebben 
jonge meisjes geen macht over hun leven. Ze hebben niets 
te vertellen over hun lichaam. Ze worden als het ware 
gedwongen om besneden te worden. In veel Afrikaanse 
landen vindt tot op de dag van vandaag vrouwenbesnij-
denis plaats, elk land met zijn eigen gewoonten en tradi-
ties. Mijn drive is om vrouwenbesnijdenis terug te dringen 
en dat het uiteindelijk niet meer wordt toegepast. Ook 
wil ik mij inzetten om te zorgen dat overal ter wereld, met 
name in Afrika, vrouwenbesnijdenis bespreekbaar wordt 
gemaakt.”

Wordt vervolgd We willen het succes van het 
inspiratiefestival vasthouden. Daarom gaan 
we door met inspireren op onze facebookpa-
gina Sociale pioniers jeugd en organiseren we 
in het najaar een minifestival. En natuurlijk 
volgend jaar weer in het groot! Vind onze face-
bookpagina leuk en blijf op de hoogte!

Meer informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Spectrum,  

Janneke van Lier, (06) 48 47 73 06, j.vanlier@spectrumelan.nl
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In de meest recente versie van het jaarrapport  
Integratie van het Sociaal en Cultureel Planbureau 
wordt specifiek aandacht besteed aan jeugdwerkloos-
heid. Het gaat om cijfers waaruit blijkt dat er wat 
moet gebeuren. Werkloosheid heeft een grote impact 
op het sociale leven van betrokkenen, hun families en 
de wijken waarin zij wonen. 

In haar jaarrapport is het SCP dieper ingegaan op het 
probleem van werkloosheid specifiek onder migranten-
jongeren en de consequenties daarvan op de economie 
en veiligheid in Nederland. Minister Asscher noemt in zijn 
Kamerbrief als reactie op het SCP-rapport de verschillen 
tussen migranten en autochtonen onaanvaardbaar groot. 
“Alle kinderen die hier opgroeien hebben gelijke rechten 
en verdienen een eerlijke kans om iets van hun leven te 
maken. Of hun vader nu in Casablanca of Culemborg 
geboren is. En of hun moeder nu chirurg of caissière is.” 

 Crisis; de cijfers Migrantenjongeren worden zwaar 
getro�en door de economische crisis. Na 2008 is de werk-
loosheid onder hen snel opgelopen. 
•	 Kijkend naar de jongeren tussen de 15 en 24 jaar zien we 

in de niet-westerse groepen een werkloosheid van 28%. 
Onder Marokkaanse jongeren is dit zelfs 37%. Terwijl 
onder de autochtone jongeren één op de tien jongeren 
werkloos is. 

•	 Boven de 24 jaar ligt de werkloosheid onder migranten 
nog steeds drie keer zo hoog. 

•	 Anderhalf jaar naar afronding van de mbo-opleiding 
is nog 19% van de niet-westerse migranten werk-
loos. Bijna vier keer zoveel als onder autochtone 
Nederlanders.

•	 Het percentage niet-westerse migranten met een 
bijstandsuitkering ligt vele malen hoger dan onder 
autochtone Nederlanders, zo’n 12%  tegenover 2%.

•	 Van de niet-westerse kinderen leeft ongeveer één op 
de vier in een armoedehuishouden. Bij autochtone 
kinderen is dit ongeveer één op de zestien. 

•	 Onder (vooral) Marokkaanse jongeren die het onder-
wijs zonder diploma hebben verlaten is het werkloos-
heidspercentage helemaal hoog (bijna twee op de drie 
jongeren zit zonder baan). 

 Gelijke kwalificaties Het SCP laat zien dat ook bij 
gelijke kwalificaties migrantenjongeren vaker werkloos 
zijn dan autochtonen. Algemene factoren zoals opleidings-
niveau, werkervaring en bijvoorbeeld woonregio spelen 
dus maar voor een klein deel een rol in de achterstand van 
niet-westerse migranten. Dat betekent dat andere meer 
ongrijpbare factoren een belangrijke rol spelen. Daarbij 
valt te denken aan discriminatie, culturele misverstanden, 
en een grotere afstand tot de Nederlandse samenleving en 
dus arbeidsmarkt. 

Als allochtone jongeren dus wel degelijk goed zijn opgeleid 
en een diploma op zak hebben; waarom hebben ze dan 
geen baan? Drie belangrijke redenen: Ten eerste sollici-
teren migrantenjongeren minder e�ectief en intensief 
in de huidige slechte arbeidsmarktomstandigheden. Een 
tweede reden is dat werkgevers bewust dan wel onbe-
wust migrantenjongeren uitsluiten. En als laatste blijkt 
dat de sociale omgeving van de jongeren het vertrouwen 
van de jongere in de maatschappij demotiveert en 
vertroebelt. 

 Gevolgen jongere en leefomgeving Het is 
belangrijk te realiseren dat jongeren zelf maar ook de 
maatschappij heeft geïnvesteerd in hun opleiding. En 
dat brengt dan niet het gewenste resultaat. Een flinke 
domper voor de jongeren en hun omgeving. Daar zit een 
belangrijke emotionele kant aan. De huidige generatie is 
een rolmodel voor nieuwe generaties migrantenjongeren 
in Nederland. Als door alle tegenslagen geen sprake meer 
is van een goede motivatie dan is dat ook de uitstraling 
die deze groep heeft op komende generaties. Omgekeerd 
worden jongeren in opleiding en met een baan positief 
bejubeld door hun omgeving. Dan gaat het niet alleen om 
vrienden van de jongere, maar ook om ouders, familie en 
anderen in de gemeenschap. 

 Specifiek integratiebeleid? Landelijk vragen 
wetenschappers zich af of we nu wel of niet terugmoeten 
naar een specifiek integratiebeleid. Ze zijn het er wel over 
eens dat alléén algemeen beleid onvoldoende is. Daarmee 
wordt volgens het SCP miskend dat cultuurverschillen 
een rol spelen bij de positie die migranten nu hebben op 
de arbeidsmarkt. Er blijft aandacht nodig voor specifieke 
kenmerken van migranten en voor etnisch-culturele 
verschillen. Bij de Aanpak Jeugdwerkloosheid is bijvoor-
beeld extra aandacht voor migrantenjongeren. 

‘Ook met het juiste opleidingsniveau worden migrantenjongeren minder snel aangenomen’

Jeugdwerkloosheid onder migrantenjongeren
Tekst: Jorike Smeitink
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 Oplossingsrichtingen Er zijn verschillende oplos-
singsrichtingen om meer migrantenjongeren op weg te 
helpen naar een baan. Dat kan via de jongeren zelf, via 
extra aandacht voor de werkgevers en door in beginsel al 
te kijken naar de sociale omgeving waarin de jongere zich 
beweegt.

Meer informatie
Sociaal en Cultureel Planbureau, Jaarrapport integratie 2013. Participatie 

van migranten op de arbeidsmarkt. Maart 2014

Voor verdere informatie over jeugdwerkloosheid onder migrantenjon-

geren en het aanbod van Spectrum voor deze doelgroep kunt u contact 

opnemen met: 

Önder Gurses (o.gurses@spectrumelan.nl) of 

Ragaiy Sinout (r.sinout@spectrumelan.nl) 

Jongeren
•	 Zet in op het empoweren van jongeren (opdoen van 

sociale contacten, zichtbaar zijn, hoe solliciteren)
•	 Specifieke hulp bij zoeken stage- en leerwerkplekken 
•	 Trefpunten waar (hoger) opgeleide migrantenjon-

geren elkaar kunnen tre¤en
•	 Mentoring van jongeren door rolmodellen

Werkgevers
•	 Bieden van interculturele ondersteuning bijvoor-

beeld door trainingen diversiteit en interculturele 
communicatie.

•	 Hulp bij het bieden van stages en leerbanen voor 
migrantenjongeren.

•	 Het opzetten van een talentenbank, in het bijzonder 
voor kwetsbare jongeren.

Sociale omgeving
•	 Informatie over het Nederlandse schoolsysteem.
•	 Informatie over de  arbeidsmarkt
•	 Investeer in opvoedingsondersteuning. De eerste 

generatie migranten moet volgende generaties los 
durven laten.

•	 Ouderbetrokkenheid op het MBO en HBO

‘Ook met het juiste opleidingsniveau worden migrantenjongeren minder snel aangenomen’

Jeugdwerkloosheid onder migrantenjongeren
Tekst: Jorike Smeitink



Het Verbindingsteam met v.l.n.r.: Rose Schmitz, Stefan Cuppen, 

Marrit Elzinga, Anniek Savenije en Suzanne de Ruig

JIM netwerkt in Rhenen 

en Veenendaal
Tekst: Alexandra Bordewijk

JIM wordt de laatste tijd opvallend vaak gesigna-
leerd in Rhenen en Veenendaal. Niet alleen mannen, 
maar ook vrouwen luisteren naar deze naam. Hun 
achtergrond is zeer divers: sportcoach, leerkracht, 
tante, buurman. Allemaal kunnen ze goed luisteren en 
denken ze mee over belangrijke keuzes. Deze JIM’s zijn 
goud waard.

Suzanne de Ruig, systeemtherapeut bij jeugdzorgorga-
nisatie Youké: “JIM’s zijn inderdaad goud waard. We zijn 
blij dat we ze kunnen vinden en op ze kunnen rekenen.” 
Maar over wie hebben we het? Suzanne: “JIM staat voor 
‘door Jullie Ingezette Mentor’ en is een vertrouwensper-
soon voor jongeren met complexe problematiek, die grote 
kans lopen om uit huis te worden geplaatst. Veelal omdat 
de ouders het niet meer aankunnen of omdat de gezins-
voogd de situatie thuis niet meer verantwoord vindt. 
Samen met een aantal collegaorganisaties zijn we op zoek 
gegaan naar een manier waarop we deze jongeren en hun 
gezin toch nog perspectief kunnen bieden, in de eigen 
thuissituatie.”

 Mentorprofiel Sinds november 2013 zijn Suzanne 
de Ruig en haar collega’s met deze nieuwe werkwijze in 
Rhenen en Veenendaal aan de slag gegaan. “De aanpak 
onderscheidt zich van andere hulpvormen door het 
werken met JIM en met een expertteam dat naar de 
jongere en het gezin toekomt. Samen met de jongere 
stellen we eerst een mentorprofiel op en bespreken we 
wie in zijn ogen daaraan voldoet. Belangrijk is dat hierbij 
ook de ouders worden betrokken, zodat er een gedeeld 
vertrouwen is in wie gevraagd wordt om mentor van de 
jongere te worden. En wij als hulpverleners? Wij moeten 
de keuze van de JIM respecteren, ook al zijn wij soms niet 
direct enthousiast over die persoon.” 

De vertrouwenspersoon (JIM) en de jongere krijgen 
ondersteuning van het zogenaamde Verbindingsteam. Dit 
team bestaat uit specialisten a�omstig uit de jeugdzorg, 
verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor 
mensen met een verstandelijke beperking. JIM en het 
team gaan samen op zoek naar personen die de jongere 
verder op weg kunnen helpen en lossen knelpunten op, in 
nauwe samenwerking met lokale partners zoals school, 
politie of huisarts.1 Suzanne: “Inmiddels doen we dit voor 15 
jongeren in Rhenen en Veenendaal. We zijn verrast hoe 
bereidwillig mensen zijn om mentor te worden van een

 jongere in de knel. En hoe deze JIM het informele en 
het formele netwerk met elkaar weet te verbinden. We 
vormen nu veel meer één team en versterken elkaar, wat 
weer een positief e�ect heeft op de jongere en het gezin. 
Dat is wel een belangrijk verschil met voorheen. Toen 
zochten we pas in de laatste fase van de hulpverlening 
contact met het informele netwerk.” 

 Er naast gaan staan Suzanne: “Wat ook een 
verschil is, is dat we veel nadrukkelijker naast de jongere 
en ouders gaan staan. We stellen onszelf kwetsbaar op en 
laten de regie nu veel meer bij de ouders en de jongere. En 
dat werpt zijn vruchten af. Mensen die alle vertrouwen in 
zichzelf en de hulpverlening hadden verloren, stellen zich 
stapje voor stapje weer meer open. Bij een eenoudergezin, 
waar ik al een tijdje kom, laat moeder mij nu geleidelijk 
aan kennis maken met voor haar belangrijke personen. 
Dat klinkt niet als een bijzondere verandering, maar voor 
deze moeder is dat wel zo. En ook dat ze nu achter de 
mentorkeuze van haar zoon staat. In het begin was dat 
niet bespreekbaar. Maar het vertrouwen groeit. En dat is 
het halve werk.”
De gemeenten Veenendaal en Rhenen, de provincie en 
Youké financieren gezamenlijk de uitvoering van deze 
methodiek. Ook in regio Eemland en Gooi & Vecht-streek 
is deze werkwijze te vinden. Aan de methodiek is onder-
zoek gekoppeld: bij de start, tussentijds en bij afsluiting. 
Suzanne: “Ook is onlangs een groep van zes JIM’s en een 
aantal jongeren geïnterviewd. Zij hebben ons waarde-
volle tips gegeven. Een van die tips was dat we de JIM 
uitgebreider uitleggen wat het mentorschap inhoudt. Dat 
bleken we nog onvoldoende te doen.”

 Herstel van vertrouwen Bij een aantal gezinnen 
tekent zich af dat een uithuisplaatsing kan worden afge-
wend. Suzanne: “Het is echt de moeite waard om in de 
thuissituatie te investeren. Niet alleen vanwege de lagere 
kosten, maar vooral ook omdat je de band tussen de 
jongere en zijn ouders kunt helpen herstellen en zij weer 
vertrouwen krijgen in elkaar, in hun netwerk en in de hulp-
verlening.” Bij een aantal gezinnen zal in de toekomst nog 
moeten blijken of JIM en het Verbindingsteam een uithuis-
plaatsing kunnen voorkomen. “Maar we blijven zoeken 
naar manieren waarop we dat aantal zo klein mogelijk 
kunnen houden. En JIM zoekt actief met ons mee.” 

Dit artikel is geplaatst in De Anderslander, krant over sociale wijkteams 

in Gelderland, te downloaden op http://spectrumelan.nl/geen-categorie/

anderslander

JIM netwerkt in Rhenen 

en Veenendaal
Tekst: Alexandra Bordewijk
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Het Verbindingsteam met v.l.n.r.: Rose Schmitz, Stefan Cuppen, 

Marrit Elzinga, Anniek Savenije en Suzanne de Ruig
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Agenda Kort

Kijk voor meer bijeenkomsten op: 
www.spectrumelan.nl

Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en 
Kindermishandeling
dinsdag 23 september, 7 oktober, 28 oktober

De landelijke training Aandachtsfunctionaris Kindermis-
handeling ondersteunt u bij de uitvoering van de imple-
mentatie Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishande-
ling en sluit aan op relevante, actuele ontwikkelingen, 
hetCentrum voor Jeugd en Gezin en de Verwijsindex Risi-
cojongeren. De training is bedoeld voor medewerkers die 
verantwoordelijk zijn voor zorgkwaliteit en  veiligheidsbe-
leid; en voor medewerkers en middenmanagement die als 
aandachtfunctionaris gaan functioneren van bijvoorbeeld 
de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, justitie, 
politie of jeugdzorg.

Meer informatie of inschrijven? Kijk op www.spectrumelan.nl of neem 

contact op met Marjan Wellink, m.wellink@spectrumelan.nl

Veel belangstelling voor bestuurlijke stages

Samen met de Gelderse jeugd(zorg)organisaties organi-
seerde de Provincie afgelopen maand stages voor bestuur-
ders en ambtenaren. De animo was groot. Professionals, 
jongeren en ouders vertellen vanuit eigen ervaring wat 
al goed gaat, maar ook wat er beter kan in de zorg voor 
jeugd. De stages leveren daarom niet alleen ‘een kijkje 
in de keuken’ op, maar ook begrip en belangstelling voor 
elkaars werkveld. Er werden meer dan 110 stageplaatsen 
aangeboden bij JGZ, CJG’s, Maatschappelijk Werk, Thuis-
zorg,  (Bureau) Jeugdzorg, LVG/MEE), j-GGZ enJJI. Tijdens 
de Week van de Jeugdzorg van 15 t/m 21 november is er 
opnieuw gelegenheid om stage te lopen. 
Meer informatie? 

Stuur een e-mail naar weekvandejeugdzorg@gelderland.nl

Veranderingen in jeugdzorgbudgetten in 
Gelderland 

Uit de Meicirculaire2014 worden ook de veranderingen in 
het jeugdzorgbudget voor Gelderse gemeenten duidelijk. 
In totaal is het budget voor de Gelderse regio verhoogd 
met 51.672.366,- Euro. Voor Regio Midden IJssel- Oost 
Veluwe is de verhoging 7,2%. Voor andere regio’s geldt dat 
de verhoging boven de 10% ligt. Negen gemeenten hebben 
meer dan 25% verhoging gekregen ten opzichte van de 
voorlopige budgetten uit de decembercirculaire. Voor 
twee gemeenten, Ermelo en Scherpenzeel is het zelfs 50% 
verhoging op het decemberbudget. Negen gemeenten 
hebben de maximale korting van -5% gekregen. Per regio 
zijn dat één of hooguit twee gemeenten.  
De specifieke informatie per gemeente en per regio zijn te vinden in een 

handige tabel op www.voordegeldersejeugd.nl/nieuws.asp?id=459

Handig overzicht gesubsidieerde projecten

Gelderse projecten transitie Jeugdzorg die mede door 
Provincie Gelderland zijn gesubsidieerd, zijn ontsloten via 
de website voordegeldersejeugd.nl. Door deze projecten 
bij elkaar te brengen is in één oogopslag te zien welke 
projecten waar in Gelderland gestart zijn. In het overzicht 
kan op thema en regio gezocht worden. En vervolgens is 
er meer te lezen over doel, omschrijving, totale kosten, 
subsidie van de provincie en de aan het project deel-
nemende gemeenten. 
Ook is het mogelijk om desgewenst meer informatie te vragen bij de 

projectleider. De databank is te vinden op 

www.voordegeldersejeugd.nl/index.asp?pa_id=70
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