Verslag
Inspiratiefestival Sociale Pioniers ‘IMPACT ‘
12 februari 2019 in Poppodium Astrant in Ede
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.
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), Doetinchem en Lochem waren
we dit jaar te gast bij Poppodium Astrant in Ede.
We hebben het festival georganiseerd met de volgende partners:
• Leefbaarheidsalliantie Gelderland
• Poppodium Astrant, Ede
• Spectrum, partner met elan (algehele organisatie)
Het programma:
De aftrap was om 10 uur met een
welkomstlied,
gezongen
door
dagvoorzitter Jan Ottink. Hij is naast
jeugdconsultant en trainer ook singersongwriter en gebruikt muziek veel in
zijn werk.
De zaal was gevuld met ruim 60
deelnemers,
workshopleiders
en
medewerkers.
Namens de gemeente Ede sprak
Susanna Butterman. Zij opende het festival namens de gemeente Ede. Als beleidsregisseur is
zij de afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij de hele opstartfase van Astrant en kent de
initiatiefnemers dus goed. In haar toespraak ging ze in op de argumenten, waarom de
gemeente Astrant ondersteunt en wat ze van dit bijzondere podium verwachten in de
toekomst.
Podium-interview over opdracht geven en opdracht nemen:
Hoe werkt dat in de praktijk als er geen welzijnsorganisatie is, die het jongerenwerk kan
uitvoeren? In de gemeente Berkelland heeft de gemeente vorig jaar besloten om het
jongerenwerk zelf te gaan regelen. Jongerenwerkster Nicole van Vonno werd als ZZP-er

aangetrokken om het jongerenwerk nieuw leven in te blazen.
Inmiddels zijn we een dik jaar verder en is het interessant om te
kijken hoe en wat. In een podiuminterview door Jorien van
Lambalgen, project-adviseur bij Spectrum vertelden Nicole en
‘Opdrachtgever Jeugd’ Hester van Zwet van de gemeente hoe ze
dit hebben aangepakt, hoe hun experiment nu loopt en wat we
ervan kunnen leren.
Informatie en contact:
Hester van Zwet (gemeente Berkelland): H.vanZwet@gemeenteberkelland.nl
Nicole van Vonno (jongerenwerker): nicole@vida-welzijn.nl
1e Presentatie: Poppodium Astrant
Met trots en enthousiasme vertelden Twan
Spierings en twee van zijn mede-initiatiefnemers
over de start van Astrant, wat er op
activiteitengebied zoal gebeurt en wat de
plannen zijn. Astrant is allereerst een centrum
voor (pop)muziek en jeugdcultuur, maar richt
zich ook op een breder publiek. Bijvoorbeeld
door in de zomer kinderactiviteiten te
organiseren en door bij te dragen aan andere
culturele activiteiten. Begin 2019 is de leefbaarheidssubsidie aan hen toegekend.
Informatie en contact:
Twan Spierings twan@astrant-ede.nl www.astrant-ede.nl
2e Presentatie: Leefbaarheidsalliantie Gelderland
Namens de Provincie Gelderland vertelde Mariëlle van Zuilen over het doel en de activiteiten
van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland. De provincie heeft budget beschikbaar voor
initiatieven van inwoners in Gelderland op het thema leefbaarheid. Dat kan heel breed zijn.
Verschillende projecten zijn inmiddels al geholpen met soms aanzienlijke bedragen. De steun
kan oplopen tot € 25.000,-. Als mooi passend voorbeeld kon worden gemeld, dat Astrant net
een toezegging voor een subsidie had ontvangen voor de renovatie van hun bar en keuken.
Informatie en contact: leefbaarheid.gelderland.nl
1e Workshopronde:
1.1: Escape-truck:
Hoe presenteer je je als Provincie en leg je uit aan jongeren wat de provincie doet? En hoe
breng je de aankomende provinciale verkiezingen onder de aandacht? Op een speelse en
uitdagende manier! Vanuit de Leefbaarheidsalliantie jeugd is het idee van de ‘Escape-truck’
ontwikkeld. Met als thema: Red jij Gelderland?
De Gelderland Experience is de eerste escaperoom op wielen. Een ervaring die verre van saai
is! Gelderland is vergaan en in deze schuilcontainer zit de oplossing naar herstel. Weet jij
Gelderland op tijd te redden van haar ondergang of laat je Gelderland vergoed vergaan. Je
wordt op de proef gesteld met de 7 kerntaken van de provincie die direct invloed hebben op
de jeugd.

Jongeren worden met deze experience meer bewust gemaakt van
hun leefomgeving. De ruim tien meter lange truck stond tijdens
Impact op de stoep voor Astrant. Jongerenwerkers konden zo zelf
uitproberen en uitvinden of de truck iets is om in hun eigen werk
in te zetten. Medewerkers van Spectrum en de provincie
begeleidden de twee sessies.
Informatie en contact:
Peter Turkesteen (Spectrum) p.turkesteen@spectrumelan.nl
1.2: Jimmy’s gemeente Berkelland
In de gemeente Berkelland kregen 3 jongeren begin 2018 het idee om ‘iets’ voor jongeren op
te zetten. In Berkelland waren alle voorzieningen voor jongeren de afgelopen jaren
verdwenen. Met hulp van jongerenwerkster Nicole van Vonno hebben ze binnen een half jaar
een grote groep jongeren bereikt en hun idee uitgewerkt. Nu is er een kerngroep van zo’n 25
jongeren en sinds kort zelfs een eigen pand in Borculo en binnenkort ook in Neede! Op Impact
waren er vijf enthousiaste jongeren, die vertelden ze hoe ze dat voor elkaar kregen. Dat hun
idee aanslaat, blijkt o.a. uit het feit, dat de groep binnenkort ook een eigen ruimte in Neede
krijgt. Interessant aan hun verhaal was ook, dat ze een brede groep jongeren bereiken. Niet
alleen ‘gewone’ jongeren, maar ook risico-jeugd en jongeren met serieuze problemen. De
drempel is laag en moet laag blijven; dat is één van de uitdagingen, die ze aan willen pakken.
Informatie en contact:
http://jimmysberkelland.nl/
1.3: Wens en werkelijkheid in de wijk
‘Bindkracht10’ is de naam van de nieuwe welzijnsorganisatie in Nijmegen, die ook het
jongerenwerk uitvoert. Een goede reden om het eigen werk kritisch te bekijken en beter in te
spelen op de eisen en verwachtingen die aan het jongerenwerk gesteld worden. Daarbij bleek
de behoefte aan meer samenhang in de inzet van alle betrokken partijen groot. Alleen sámen
krijg je iets voor elkaar! Dat is nu het uitgangspunt van deze nieuwe inzet van jongerenwerk
in de Nijmeegse wijken.
Op Impact liet teamleider jongerenwerk Harald te Grotenhuis zien wat de eerste ervaringen
met deze nieuwe aanpak zijn: hoe werk het en wat levert het op? Samen met bewoners en je
samenwerkingspartners bespreek je in korte, wekelijkse ‘briefings’ wat er speelt in de wijk. Je
kijkt of de ‘werkelijkheid’ klopt met de ‘wens’ en wat er nodig is om de wens te realiseren.
Vervolgens spreek je af wie wat gaat doen. Al doende levert dit ook een concrete wijkanalyse
op.
Voor de jongerenwerkers levert dit gaandeweg een steeds concreter afwegingskader op: wat
speelt er? Wat moet/kan ik ermee? Wat betekent dat voor mijn werk? Met wie ga ik aan de
slag? Welke keuze maak ik dus?
Informatie en contact:
Harald te Grotenhuis (Bindkracht10) h.te.grotenhuis@tandemwelzijn.nl

LUNCH
De lunch in het café van Astrant was een mooie gelegenheid om
met heerlijke soep en andere warme gerechten kennis te maken
met collega’s en even bij te praten.
Het middagprogramma
begon vrolijk met LIVE
muziek: een optreden
van de jonge singer-songwriter Ruben Schaap. Hij
timmert volop aan de weg; o.a. op Facebook en
met een net nieuw uitgebrachte video. Hij maakte
dankbaar gebruik van de gelegenheid om reclame
te maken voor de presentatie van het nummer
‘Verlegen’.
Zie ook Youtube: https://youtu.be/EedYYeNA0oo
Plenaire discussie:
Onder leiding van Spectrumadviseur Dio Simmelink werd de zaal uitgedaagd om te stemmen
en te discussiëren over een aantal stellingen. Deze waren geïnspireerd op onze gesprekken
met beleidsmedewerkers en jongerenwerkers. De stellingen gaven een beeld van hoe
ambtenaren soms tegen jongeren aankijken en wat ze van hen wel/niet verwachten.
De discussie kwam aarzelend op gang. Pas tegen het eind van de sessie kwamen de reacties
echt los. Het was mooi om te zien, dat niet alleen de professionals, maar ook de aanwezige
jongeren zich lieten horen.
De stellingen werden op een scherm geprojecteerd, waarna de zaal via de smartphone kon
stemmen (met de ‘Mentimeter’). Dit bleek een geschikte manier om de stemming meteen te
peilen.
2e Workshopronde:
2.1: Escape truck
Beschrijving zie boven.
2.2: Presikhaaf University
We zien het steeds meer: jongeren of jongerenwerkers, die hun idee niet kwijt kunnen bij het
bestaande jongerenwerk en daarom zelf het initiatief nemen. Het geldt ook voor de
‘Presikhaaf University’ uit Arnhem. De ‘PU’ is bedacht door Melvin kolf en Nabil el Malki.
Vanuit hun achtergrond als wijkbewoner én als jongerenwerker bij Rijnstad in Arnhem zijn ze
in 2018 gestart. Het project biedt leerlingen uit de Arnhemse wijk Presikhaaf
huiswerkbegeleiding en sportactiviteiten aan.
Tijdens Impact vertelden vier vrijwilligers hoe het project er uit ziet, voor wie het bedoeld is
en wat het betekent voor de jeugd in hun wijk. Presikhaaf University heeft inmiddels ruim 50
vrijwilligers die leerlingen begeleiding bieden. Doelgroep zijn kinderen en jongeren vanaf
groep 7 op de basisschool t/m de universiteit. Het was mooi om te zien en te horen, hoe
enthousiast en gedreven de vrijwilligers zijn en hoe ze de jeugd echt iets mee willen geven.
Hun inzet komt voort uit een sterke persoonlijke en positieve motivatie en de overtuiging, dat
je elkaar verder kunt helpen. Niet alleen op school, maar ook daarbuiten.

Informatie en contact:
Nabil el Malki (initiatiefnemer) N.ElMalki@presikhaafuniversity
2.3: EPJO
EPJO (Educatief Programma Jongeren) is een initiatief van enkele
politieagenten uit Amsterdam. Zij hebben samen met de Peter
Faber Stichting een lesprogramma bedacht, gericht op preventie
en voorlichting in groep 8 en het VO.
Jongerenwerker Frank Sikkink heeft deze aanpak in Aalten-Dinxperlo geïntroduceerd. Vorig
jaar bleek tijdens zijn presentatie op Impact al, dat veel jongerenwerkers nieuwsgierig zijn
naar deze aanpak. Ook nu was de belangstelling voor zijn workshop groot.
EPJO behelst thema’s als ‘Pikken en Pesten’ (over waarden en normen, fatsoen, sexting)
‘Eigenwaarde’, ‘Geloof en Liefde’ en een Rechtszaak, over de gevolgen van foute keuzes.
Frank Sikkink liet zien hoe hij samenwerkt met de politie en een ervaringsdeskundige jongere
en hoe het werkt. Centraal in de aanpak is de doorlopende lijn, die ervoor zorgt, dat de
leerlingen op het juiste moment de voor hen belangrijke thema’s tegenkomen. Ze leren
bovendien de jongerenwerker en de wijkagent kennen en weten, dat ze hen kunnen vragen
als ze ergens mee zitten.
Informatie en contact:
Frank Sikkink: f.sikkink@figulus-welzijn.nl
Afsluiting: Plenaire evaluatie
Jan Ottink evalueerde met de zaal de dag
met behulp van de Mentimeter. De
reacties van de aanwezigen waren
positief. Het festival heeft de afgelopen
jaren een grote mate van bekendheid
gekregen onder de jongerenwerkers.
De presentaties werden als interessant
beoordeeld. Hier en daar had het wat
meer interactief gemogen volgens
enkelen. De inbreng van jongeren zelf in
het programma is belangrijk.
De ontvangst, de verzorging en de lunch werden erg gewaardeerd. Complimenten voor de
medewerkers van Astrant, die alle moeite deden om het iedereen naar de zin te maken!
Tegenvallend was de deelname van beleidsmedewerkers van de gemeenten. Ook
professionals uit de jeugdhulpverlening, verslavings- en jeugdzorg waren er niet.
Drankje en hapje
Een hele dag Impact vraagt veel van de deelnemers. Velen vertrokken dan ook meteen na de
afsluiting, zodat er niet veel mensen meer bleven napraten. Met alle mensen van de
organisatie kunnen we gelukkig terugkijken op een geslaagd festival.
Dank aan alle medewerkers, vrijwilligers, deelnemers en jongeren. En vooral aan Astrant!

Uit het openingslied:
Hier in Astrant, JÁ, in Astrant!
Trending voor heel Nederland
Hart van pop en jeugdcultuur
Warm brandt hier ’t heilig vuur

