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9. Beleids- en beroepsvorming 
 
 
Het beroep van de jongerenwerker is constant in beweging, net als de 
maatschappij. Daarom is het van belang om regelmatig met het team de 
werkzaamheden in het licht van de veranderende omstandigheden onder de loep 
te nemen en te toetsen aan maatschappelijke relevantie. Ook input leveren op 
gemeentelijk beleid, gemeentelijk beleid toepassen op de werkzaamheden en de 
landelijke ontwikkelingen volgen en toepassen zijn noodzakelijk om optimaal te 
kunnen anticiperen op dat wat er nodig is.  
 
De ontwikkelingen rondom Adsysco (nieuw CRM-systeem), zowel op casusniveau 
als op activiteitenniveau in relatie tot bijvoorbeeld de rapportages en de website, 
zijn in volle gang. In 2016 is vanuit het jongerenwerk gestart met het voorbereiden, 
in de loop van 2017 zal er daadwerkelijk mee gewerkt gaan worden. In eerste 
instantie vooral op activiteitenniveau, later in 2017 ook op casusniveau.  
 
Om het gebruik van de VIR (Verwijsindex) weer meer onder de aandacht van het 
jongerenwerk te brengen, hebben twee jongerenwerkers in 2016 de training ‘niets 
doen is geen optie’ gevolgd. In 2017 zal de rest van het team volgen. Daarnaast 
wordt er in 2017 op  verschillende manieren gewerkt aan het borgen van het 
registreren in de VIR bij zorgen. Door het registreren bijvoorbeeld op te nemen in 
de procedure rondom een PGA, J&V, het intern casusoverleg en een gezamenlijke 
bespreking van zorgen met school, hopen we sneller en beter de VIR te gaan 
inzetten.  
 

 

 
 

 

Naam Speeddate sociaal team – informele zorg 
Frequentie 1x 
Aantal 20 partijen 
Doel Kennismaken met partijen op het gebied van informele zorg en sociaal 

loket/sociaal team. 
Resultaat Kennis gemaakt met partijen op gebied van informele zorg, sociaal team 

en welzijn. 
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Naam JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) 
Frequentie Ongeveer 4 keer in 2016 
Aantal   
Doel Activiteiten in het kader van JOGG inventariseren, nieuwe initiatieven 

ontplooien. 
Resultaat Activiteiten met als thema bewegen en gezond eten worden beter 

benoemd, meer op de hoogte van wat iedere organisatie biedt. 
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1. Inleiding 
 
 
Het jongerenwerk is een laagdrempelige voorziening voor alle jongeren van 10 tot 
23 jaar die in Houten wonen, of in Houten op school zitten. Jongeren kunnen met al 
hun vragen bij het jongerenwerk terecht, van hulp bij het vinden van 
vrijetijdsactiviteiten of het opdoen van nieuwe sociale contacten, tot hulp bij een 
lastige thuissituatie. Het jongerenwerk houdt zich bezig met het leren aangaan van 
sociale verbindingen met anderen, het stimuleren van maatschappelijke participatie 
en het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling.  
 
Dit doet het jongerenwerk door aanwezig te zijn in de leefomgeving van de jongere; 
op scholen, op straat, in de wijken, in het jongerencentrum en niet te vergeten op 
sociale media. Het jongerenwerk heeft in 2016 veel ingezet op het contact via 
sociale media. Waar het jongerenwerk sociale media eerder vooral inzette ter 
promotie van fysieke activiteiten, zijn er nu vele individuele contacten met 
Houtense jongeren die met name via sociale media worden onderhouden.  
 
Het contact is laagdrempelig voor jongeren en makkelijk. Uitgangspunt is het 
contact leggen zonder dat daarvoor een directe aanleiding is. Deze werkwijze 
noemen we de presentiemethode: daar zijn waar de jongeren zijn en contact 
leggen puur om contact te krijgen. Vanuit het ontstane contact komen vragen en 
behoeftes voort waar de jongerenwerker de jongere bij kan ondersteunen.  
 
Het jongerenwerk werkt samen met allerlei partijen die te maken hebben met 
jeugd zoals scholen, het Sociaal Team, leerplicht, politie, sport- en culturele 
voorzieningen en de gemeente. Vanuit deze partijen worden jongeren ook 
regelmatig doorverwezen naar het jongerenwerk. Een doorverwijzing naar het 
jongerenwerk komt veelal voort uit een ‘welzijnsvraag’  bij de jongere: moeite met 
het vinden van aansluiting bij leeftijdsgenoten, opvallend gedrag, moeite met het 
vinden of houden van dagbesteding of behoefte aan een laagdrempelig ‘luisterend 
oor’.   
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Leeswijzer  
Net als vorig jaar is er voor gekozen om niet de werksoorten centraal te stellen, 
maar de thema’s waar de jongerenwerker zich mee bezig houdt. De inleidende 
teksten op de thema’s zijn in veel gevallen één op één hetzelfde als vorig jaar, 
simpelweg omdat de omschrijving van het betreffende thema in dat geval nog 
precies aangeeft wat de context van dat thema is.  
De verschillende werksoorten, het ambulant-, stedelijk- en tienerwerk, zijn ieder 
gespecialiseerd in een doelgroep en/of thema en zijn constant verbonden met 
elkaar. De interne doorverwijzingen tussen deze verschillende werksoorten en het 
brede netwerk die de verschillende werksoorten hebben van zowel jongeren als 
organisaties, dragen bij aan een zeer volledig vangnet voor vrijwel iedere vraag van 
iedere jongere.  
 
De thema’s waarmee het jongerenwerk zich bezig houdt zijn de volgende: 
• Openbare ruimte en veiligheid 
• Vrijetijdsbesteding 
• Individuele ondersteuning 
• Training/voorlichting 
• Maatschappelijke betrokkenheid 
• Bijzondere doelgroepen 
• Samenwerking 
• Beleids-beroepsvorming 
 
Ieder thema wordt in een apart hoofdstuk behandeld. Gestart wordt telkens met 
een korte contextomschrijving, waarna een opsomming van de activiteiten met 
concrete resultaten volgt. Het jongerenwerk wordt in dit verslag afgekort met ‘jw’. 
Waar jongerenwerk geschreven staat wordt het volledige jongerenwerk bedoeld, 
bestaande uit tienerwerk, stedelijk jongerenwerk en ambulant jongerenwerk.  
 
Het team bestaat uit 6 medewerkers. Het aantal uren per werksoort is als volgt 
verdeeld:  
• Ambulant werk 42 uur (1.16 fte) 
• Tienerwerk 50 uur (1.38 fte) 
• Stedelijk jongerenwerk 52 uur (1.44 fte) 
• Projectleider 8 uur (0.22 fte) 
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Naam Interkerkelijke jongereninitiatieven 
Frequentie 1 x per maand 
Aantal 10 tieners/jongeren 
Doel Contact met verschillende jongerenwerkers van de kerken. Afstemmen 

van activiteiten en delen van signalen. 
Resultaat Contact met o.a. Mad bus, Athletes in Action, Superwoman. 

Doorverwijzen van jongeren naar verschillende activiteiten.  
Kerkwerkers en jongerenwerk weten elkaar te vinden, signalen te delen, 

Naam Vluchtelingenwerk 
Frequentie Op afroep 
Aantal 25 tieners/jongeren 
Doel Jongeren uit vluchtelingen gezinnen leren het jongerenwerk kennen. 
Resultaat Jongeren uit vluchtelingengezinnen hebben contacten met Houtense 

Naam Teamvergaderingen 
Frequentie 1 x per 2 weken 
Aantal   
Doel Elkaar informeren over werkzaamheden en ontwikkelingen. 

Samenwerkingspartijen sluiten soms aan ter kennismaking. 
Resultaat Er wordt optimaal samengewerkt door de teamleden. Team is op de 

hoogte van laatste ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op 
werkzaamheden 

Naam Anti-pest campagne gemeente Houten 
Frequentie Ongeveer 6 keer in 2016 
Aantal 18 jongeren hebben meegedacht 
Doel Het creëren van een gezamenlijke inzet in Houten rondom het thema 

pesten, pesten tegengaan, jongeren handelingsperspectieven bieden. 
Resultaat Campagne die in 2017 van start kan gaan, gedragen door alle Houtense 

partijen die met jongeren werken. 



6 

Leeswijzer  
Net als vorig jaar is er voor gekozen om niet de werksoorten centraal te stellen, 
maar de thema’s waar de jongerenwerker zich mee bezig houdt. De inleidende 
teksten op de thema’s zijn in veel gevallen één op één hetzelfde als vorig jaar, 
simpelweg omdat de omschrijving van het betreffende thema in dat geval nog 
precies aangeeft wat de context van dat thema is.  
De verschillende werksoorten, het ambulant-, stedelijk- en tienerwerk, zijn ieder 
gespecialiseerd in een doelgroep en/of thema en zijn constant verbonden met 
elkaar. De interne doorverwijzingen tussen deze verschillende werksoorten en het 
brede netwerk die de verschillende werksoorten hebben van zowel jongeren als 
organisaties, dragen bij aan een zeer volledig vangnet voor vrijwel iedere vraag van 
iedere jongere.  
 
De thema’s waarmee het jongerenwerk zich bezig houdt zijn de volgende: 
• Openbare ruimte en veiligheid 
• Vrijetijdsbesteding 
• Individuele ondersteuning 
• Training/voorlichting 
• Maatschappelijke betrokkenheid 
• Bijzondere doelgroepen 
• Samenwerking 
• Beleids-beroepsvorming 
 
Ieder thema wordt in een apart hoofdstuk behandeld. Gestart wordt telkens met 
een korte contextomschrijving, waarna een opsomming van de activiteiten met 
concrete resultaten volgt. Het jongerenwerk wordt in dit verslag afgekort met ‘jw’. 
Waar jongerenwerk geschreven staat wordt het volledige jongerenwerk bedoeld, 
bestaande uit tienerwerk, stedelijk jongerenwerk en ambulant jongerenwerk.  
 
Het team bestaat uit 6 medewerkers. Het aantal uren per werksoort is als volgt 
verdeeld:  
• Ambulant werk 42 uur (1.16 fte) 
• Tienerwerk 50 uur (1.38 fte) 
• Stedelijk jongerenwerk 52 uur (1.44 fte) 
• Projectleider 8 uur (0.22 fte) 
 

 

39 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Naam Interkerkelijke jongereninitiatieven 
Frequentie 1 x per maand 
Aantal 10 tieners/jongeren 
Doel Contact met verschillende jongerenwerkers van de kerken. Afstemmen 

van activiteiten en delen van signalen. 
Resultaat Contact met o.a. Mad bus, Athletes in Action, Superwoman. 

Doorverwijzen van jongeren naar verschillende activiteiten.  
Kerkwerkers en jongerenwerk weten elkaar te vinden, signalen te delen, 

Naam Vluchtelingenwerk 
Frequentie Op afroep 
Aantal 25 tieners/jongeren 
Doel Jongeren uit vluchtelingen gezinnen leren het jongerenwerk kennen. 
Resultaat Jongeren uit vluchtelingengezinnen hebben contacten met Houtense 

Naam Teamvergaderingen 
Frequentie 1 x per 2 weken 
Aantal   
Doel Elkaar informeren over werkzaamheden en ontwikkelingen. 

Samenwerkingspartijen sluiten soms aan ter kennismaking. 
Resultaat Er wordt optimaal samengewerkt door de teamleden. Team is op de 

hoogte van laatste ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op 
werkzaamheden 

Naam Anti-pest campagne gemeente Houten 
Frequentie Ongeveer 6 keer in 2016 
Aantal 18 jongeren hebben meegedacht 
Doel Het creëren van een gezamenlijke inzet in Houten rondom het thema 

pesten, pesten tegengaan, jongeren handelingsperspectieven bieden. 
Resultaat Campagne die in 2017 van start kan gaan, gedragen door alle Houtense 

partijen die met jongeren werken. 

38 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Naam Sportpunt 
Frequentie Op afroep 
Aantal   
Doel Eén van de 3 leefgebieden waarin jongeren zich begeven (vrije tijd) 

bekend maken met het doel van het jongerenwerk. 
Resultaat Jongerenwerk is bekend bij sportverenigingen. Doel van het 

jongerenwerk is bekend, samenwerking op activiteitenniveau en 
casusniveau is vergroot. 

Naam Jeugdsportfonds 
Frequentie Hele jaar door 
Aantal 5 tieners/jongeren 
Doel Jongeren uit gezinnen met weinig financiële middelen, kunnen toch 

sporten. 
Resultaat 5 kinderen/jongeren uit gezinnen met te weinig financiële middelen om 

een sportclub te bekostigen, doen aan sport. 

Naam Rabobank 
Frequentie 2 x in 2016 
Aantal 36 tieners/jongeren 
Doel De Rabobank biedt i.h.k.v. maatschappelijk ondernemen ondersteuning 

aan mantelzorgers en doet dit via het lokale jongerenwerk, waardoor de 
ondersteuning het meest effectief ingezet wordt (het jw heeft de 
contacten, de Rabobank faciliteert). 

Resultaat De Rabobank heeft via het jongerenwerk 36 jonge mantelzorgers 
gefaciliteerd. 

Naam Nationale Jeugdraad (Ik Ben Geweldig) 
Frequentie 1 keer in 2016 
Aantal 6 jongeren 
Doel De mogelijkheden van ‘Ik Ben Geweldig’ bekend maken onder jongeren. 
Resultaat Jongeren in Houten weten ‘Ik Ben Geweldig’ te vinden voor financiering 

van projectplannen. Er is een talentworkshop door NJR aangeboden. 
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2. Openbare ruimte en veiligheid  
 
Jongeren begeven zich in de openbare ruimte, dit is een gegeven van alle tijden. 
Het ambulant jongerenwerk kent de jongeren en de omwonenden van frequente 
hangplekken, bemiddelt tussen hen als dit niet naar ieders tevredenheid gaat en 
draagt op die manier bij aan een veilige en prettige leefomgeving voor iedereen. 
Omdat het ambulant jongerenwerk de groepen, en dus ook de individuen waaruit 
die groepen bestaan kent, wordt opvallend gedrag snel gesignaleerd en besproken 
met de jongere, eventueel ouders en andere samenwerkingspartijen.  
 
Opvallend in 2016 is de totstandkoming van de PGA (persoonsgebonden aanpak). 
Deze aanpak is ontwikkeld door het overleg Jeugd & Veiligheid en is er op gericht 
jongeren die neigen naar crimineel gedrag op een planmatige manier, met 
duidelijke regievoering vanuit de gemeente, te benaderen, begeleiden en te 
monitoren. Dit met als doel te voorkomen dat ze verder afglijden naar het Top X-
overleg. De PGA is in 2016 ontwikkeld en heeft al voor een aanpak op 29 jongeren 
gezorgd. We verwachten dan ook een flinke toename in het werken volgens deze 
aanpak in 2017.  
 

 
 
 

 
 

Naam PGA 
Frequentie Hele jaar door 
Aantal 29 jongeren 
Doel Preventief werken. Er is op lokaal niveau al een gezamenlijke 

interventie; hierdoor stromen er minder jongeren door naar de TOP X. 
En voor jongeren die uit de TOP X komen wordt er gekeken of er een 
gezamenlijke interventie moet worden gemaakt. Meer kans dat het op 
lokaal niveau beter gaat met de jongeren en er minder overlast wordt 
ervaren. 

Resultaat Door de gezamenlijke aanpak kan de neerwaartse spiraal doorbroken 
worden en komen er minder jongeren in het criminele circuit terecht. 



8 

 
 

 
 

 

Naam Overlast plekken 
Frequentie Hele jaar door 
Aantal 33 plekken (17 eenmalige & 16 terugkerende) 
Doel Terugdringen van de overlast en jongeren wijzen op hun 

verantwoordelijkheden. 
Resultaat De jongeren beseffen dat wanneer zij hun omgeving schoon houden en 

rekening houden met de omwonenden dat zij langer kunnen genieten 

Naam Ambulante rondes 
Frequentie Meerdere avonden en middagen per week 
Aantal 12 structurele groepen van +/- 8 jongeren gedurende hele jaar, 

gelegenheidsgroepen sterk wisselend (zomers aanzienlijk meer, tot 30 

Doel Signaleren van zwakkere jongeren, jongeren ondersteunen bij 
zelfredzaam worden, met bijzondere aandacht voor meelopers (risico- 
jongeren). Bekend maken met jw, normen en waarden die horen bij 
‘hangen’  bijbrengen, voorlichting alcohol/drugs, signalen delen met 
partners, voorkomen en terugdringen van overlast door jeugdigen t/m 
23 jaar, vergroten begrip en tolerantie tussen jeugdigen en bewoners, 
buurtbewoners zelfredzamer maken in de omgang met jeugd, ouders 
betrekken bij de aanpak van de jongerenoverlast. 

Resultaat Minder overlastmeldingen (totale daling van 40% ten opzichte van 5 jaar 
geleden), jongeren zijn beter aanspreekbaar voor omwonenden. De 
plekken en jongeren die zich regelmatig in de openbare ruimte 
ophouden zijn bekend bij het jw. 25 unieke plekken waar 
overlastmeldingen over zijn gedaan zijn besproken, omwonenden zijn 
benaderd. Jongeren zijn bekend met jw. 2 jongeren hebben jw actief 
benaderd met hulpvraag. 

Naam Buurtbewoners bezoeken 
Frequentie 50 bezoeken 
Aantal 35 unieke bewoners 
Doel Probleemanalyse van (over)lastervaring, informeren over mogelijke 

stappen die bewoner kan zetten, handvatten aandragen voor omgang 

Resultaat Meeste bewoners na 1 bezoek verder geholpen, (over)lastervaring 
verminderd/verdwenen, begrip voor jeugd, bewoners voelen hun 
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Naam Brede School Overleg Zuidoost 
Frequentie 1 x in 2015 
Aantal   
Doel Netwerk met andere wijkgerichte partijen rondom jeugd 

(basisscholen, bibliotheek, NSO, peuterspeelzaal, sportpunt, sociaal 
team, GGD ) in Zuidoost onderhouden. 
Bijdrage leveren aan ontwikkeling van wijkgerichte 
samenwerkingsvormen. 

Resultaat Afgesproken dat 2 x per jaar overleg gevoerd wordt over jeugd 
gerelateerde onderwerpen op wijkniveau. Uit deze overleggen 
kunnen concrete aanpakken en samenwerkingen ontstaan om in te 
spelen op de situatie. 

Naam Samenwerking Shine 
Frequentie 2 x per maand 
Aantal   
Doel De verbinding tussen Shine en het jongerenwerk. Signalen opvangen en 

delen. Tieners meer mogelijkheden geven voor het vinden van 
aansluiting. Present werken; activiteiten van Shine is vindplek voor 
jongerenwerk. 

Resultaat Shine en het jongerenwerk werken nauw met elkaar samen. Door goede 
samenwerking signalen direct kunnen delen en helder taken/rollen 
verdeeld als het gaat om oppakken van signalen. 

Naam Jongerenpanel Houten 
Frequentie 4 x per jaar 
Aantal 8 jongeren 
Doel Samen met Shine een doorsnee Houtense jongerengroep hebben die 

functioneert als klankbordgroep en om projecten te organiseren. 
Resultaat Thema’s zijn ingebracht voor gesprekken tussen jongeren en gemeente. 
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verdeeld als het gaat om oppakken van signalen. 

Naam Jongerenpanel Houten 
Frequentie 4 x per jaar 
Aantal 8 jongeren 
Doel Samen met Shine een doorsnee Houtense jongerengroep hebben die 

functioneert als klankbordgroep en om projecten te organiseren. 
Resultaat Thema’s zijn ingebracht voor gesprekken tussen jongeren en gemeente. 
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Naam Samenwerking basisscholen Noordwest 
Frequentie 6 x in 2016 
Aantal 3 scholen: 8 groepen 7 en 8 
Doel Basisscholen en tienerwerk werken samen voor het welzijn van de 

Houtense jeugd. 
Tieners voor puberteit leren kennen en bekend maken met tienerwerk/
jongerenwerk. Uitnodigen voor vakantieactiviteiten. Hoofddoel is het 
samenwerken met de leerkracht omtrent thema’s die spelen in de klas. 

Resultaat In 2016 voornamelijk samenwerking met Wereldwijs rondom 
voetbalveld. Daarnaast met Zevensprong en Bijenkorf. 
Deuren van scholen staan open voor het tienerwerk. Activiteiten worden 
onder de aandacht gebracht van de leerlingen; leerkrachten en 
directeuren kennen de functie van het jongerenwerk. 

Naam Samenwerking basisscholen Noordoost 
Frequentie 6 x in 2016 
Aantal 6 scholen: 12 groepen 7 en 8 
Doel Basisscholen en tienerwerk werken samen voor het welzijn van de 

Houtense jeugd. 
Tieners voor puberteit leren kennen en bekend maken met tienerwerk/
jongerenwerk. Uitnodigen voor vakantieactiviteiten. Hoofddoel is het 
samenwerken met de leerkracht omtrent thema’s die spelen in de klas 

Resultaat Er is contact met de directeuren, leerkrachten van groep 7 en 8; 
Deuren van scholen staan open voor het tienerwerk; 
Activiteiten worden onder de aandacht gebracht van de leerlingen; 
leerkrachten en directeuren kennen de functie van het jongerenwerk 

Naam Breed Overleg Noordoost 
Frequentie 4 x in 2016 
Aantal   
Doel Tieners in de wijk ondersteunen bij het veilig opgroeien en opvoeden. 

Afstemming en delen van signalen met basisscholen, bibliotheek, NSO, 
peuterspeelzaal, sportpunt, welzijn. 

Resultaat Afstemming op het gebied van activiteiten en op het gebied van 
signaleren en zorg. 
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Naam Winkeliers 
Frequentie 30 bezoeken 
Aantal 20 winkeliers 
Doel Ervaring m.b.t. overlast bespreken, oplossing zoeken, handvatten 

bieden, benaderbaar (laagdrempelig) zijn voor winkeliers. 
Resultaat Jw is makkelijk aanspreekbaar voor winkeliers, winkeliers ervaren 

Naam Jeugd&Veiligheid overleg 
Frequentie 1 x per maand 
Aantal 40 tieners/jongeren 
Doel Voorkomen en terugdringen van overlast, jeugd een plek geven binnen 

houten om te hangen, buurtbewoners zelfredzamer maken in de 
omgang met jeugd, signaleren van zwakkere jongeren en ondersteuning 
bieden, afstemming over aanpak (jeugd) (over)last tussen gemeente, 
politie en jongerenwerk. 

Resultaat 33 unieke plekken waar overlastmeldingen over zijn gedaan zijn 
besproken, omwonenden zijn benaderd. 

Naam Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) overleg 
Frequentie 1 x per 6 weken 
Aantal   
Doel Winkelcentrum aantrekkelijker, leefbaarder, veiliger, gezelliger maken. 

Dit met als doel dat keurmerk behaald wordt. Samenwerking tussen 
Viveste, Altera, winkeliersvereniging, politie, gemeente, horeca, 
brandweer en jw. 

Resultaat 2e ster van het keurmerk behaald. 
Tijdens schouw (2 x per jaar) verbeterpunten genoteerd. AED 
toegevoegd, noodverlichting is nagelopen en gerepareerd waar nodig, 
sloot om plein beter onderhouden, minder jeugdoverlast op ‘t Rond, 
minder zakkenrollerij (met behulp van voorlichting hierover aan oudere 
bewoners van ‘t Rond). 
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Naam Jaarwisseling overleg 
Frequentie 2 x in 2016 
Aantal   
Doel Vroeg signalering op illegaal vuurwerk, afstemming tussen partijen over 

jaarwisseling, wie doet wat, wat te verwachten, risico’s minimaliseren. 
Samenwerking tussen politie, brandweer, gemeente, boa’s en jw. 

Resultaat Rollen/taken verdeeld, risico inventarisatie is gemaakt. 
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Naam Samenwerking basisscholen Zuidoost 
Frequentie 6 x in 2015 
Aantal 4 scholen: 14 groepen 7 en 8 
Doel Basisscholen en tienerwerk werken samen voor het welzijn van de 

Houtense jeugd. 
Tieners voor puberteit leren kennen en bekend maken met tienerwerk/
jongerenwerk. Uitnodigen voor vakantieactiviteiten. Hoofddoel is het 
samenwerken met de leerkracht omtrent thema’s die spelen in de klas. 

Resultaat Tieners van groep 7 en 8 zijn in beeld. 
Leerkracht weet de tienerwerker te vinden en is op de hoogte van 
activiteiten in de wijk. Deuren van scholen staan open voor het 
tienerwerk. 
Activiteiten zijn onder de aandacht gebracht van de leerlingen; 
leerkrachten en directeuren kennen de functie van het jw. 

Naam Samenwerking basisscholen Zuidwest 
Frequentie 6 x in 2015 
Aantal 4 scholen: 17 groepen 7 en 8 
Doel Basisscholen en tienerwerk werken samen voor het welzijn van de 

Houtense jeugd. 
Tieners voor puberteit leren kennen en bekend maken met tienerwerk/
jongerenwerk. Uitnodigen voor vakantieactiviteiten. Hoofddoel is het 
samenwerken met de leerkracht omtrent thema’s die spelen in de klas. 

Resultaat Tieners van groep 7 en 8 zijn in beeld. 
Leerkracht weet de tienerwerker te vinden en is op de hoogte van 
activiteiten in de wijk. Deuren van scholen staan open voor het 
tienerwerk. 
Activiteiten zijn onder de aandacht gebracht van de leerlingen; 
leerkrachten en directeuren kennen de functie van het jw. 
Samenwerking met De Wissel aangehaald in 2016. 
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Naam Schoolkamp van het Wellant college 
Frequentie 1x in 2016 
Aantal 180 tieners en 10 leraren 
Doel Hele week mee op brugklaskamp mee met school. Leerlingen leren 

kennen en op zoek naar talenten of juist eventuele zorgen. De 
verbinding met het jongerenwerk leggen. 

Resultaat School ziet beter wat het jongerenwerk kan en doet. Signalen delen en 
een basis voor het contact op school. Herkenning. Contact 
geïntensiveerd met brugklasleerlingen en leerkrachten van het Wellant. 

Naam Pauzebezoeken Wellant College 
Frequentie Wekelijks, heel 2016 
Aantal Alle leerlingen 
Doel Kennen en gekend worden, informeel contact (school als vindplaats), 

jongeren die in beeld zijn actief opzoeken en gesprek aan gaan. 
Resultaat Jongerenwerker is een bekend gezicht op school, gedrag leerlingen 

wordt gesignaleerd. 

Naam Indigo 
Frequentie Op afroep 
Aantal   
Doel Op de inzet van de regionale organisatie Indigo op het thema 

‘mantelzorg’ wordt lokaal doorgepakt. 
Resultaat Het blijft niet bij 1 mantelzorgles, maar de jongerenwerkers hebben 

doorgepakt waar nodig. 

11 

3. Vrijetijdsbesteding 
 
 
Het jongerenwerk biedt jongeren een fysieke plek om hun vrije tijd te besteden in 
Jongerencentrum Enter. De verschillende faciliteiten in Enter bieden tal van 
mogelijkheden om, georganiseerd of op eigen houtje, alleen of in een groep, de 
vrije tijd door te brengen. Ook buiten Enter is het jongerenwerk actief op het 
gebied van vrijetijdsbesteding: denk aan de vakantieactiviteiten, tiener inlopen, 
sportactiviteiten en de doorverwijzingen naar allerlei andere vrijetijdsaanbieders 
waarmee we samen werken.  
Belangrijk onderdeel van de inzet op vrijetijdsbesteding is talentontwikkeling. 
Jongeren worden uitgedaagd zelf aan de slag te gaan met dat wat ze leuk vinden, 
met ondersteuning van het jongerenwerk. Doordat jongeren hun talenten leren 
kennen en ontwikkelen, wordt het zelfvertrouwen vergroot en daarmee het 
welbevinden van de jongeren.   
 
Eind 2015 is een nieuwe sportactiviteit gestart voor tieners van het Houtens, in 
gymzaal The Dome. Het mooie aan deze activiteit is dat in 2016 is geïnvesteerd in 
eigenaarschap van een aantal leerlingen. Op dit moment is de tienerwerker vooral 
faciliterend, coachend en bindend aanwezig en word de activiteit georganiseerd 
door de leerlingen zelf. Er is een groei te zien van 10 unieke deelnemers in 2015 
naar 30 in 2016. We verwachten in 2017 een verder groei te zien, niet alleen in 
deelnemers maar ook in toeschouwers.  
 
Gedurende 2016 is er volop geïnvesteerd in zelfsturende groepen jongeren, zoals 
de programmeergroep en de livegroep. Jongerenwerk heeft zich coachend en 
activerend opgesteld, waardoor eigenaarschap bij deze jongeren gegroeid is. Er zijn 
verschillende activiteiten georganiseerd door deze groepen, die een groeiend 
aantal bezoekers kenden. Dit heeft er ook in geresulteerd dat de groepen zelf zijn 
gegroeid, de programmeergroep is gestart met 4 leden en bestaat eind 2016 uit 8 
jongeren, met ieder een eigen discipline. Voor 2017 zal verder geïnvesteerd worden 
in de groei en zelfsturing van deze groepen, waardoor het jongerenwerk 
gelegenheid krijgt om nieuwe initiatieven te ontplooien en ook deze weer 
zelfsturend te laten functioneren. De skaters zijn een groep waar gedurende 2017 
extra op ingezet zal worden, met name op het gebied van ontplooiing van 
activiteiten in de wijk rondom ‘hun’ skatepark.  
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Naam Inloop Tienerzolder – Wijkcentrum/Cultuurhuis ‘Schoneveld’ Zuidwest en 

Frequentie 2 x per week van jan t/m juni & 1 x per week in november & december 
Aantal 289 tieners (40 unieke bezoekers) 
Doel Tieners een plek bieden waar ze andere tieners uit de wijk kunnen 

ontmoeten, waar ze welkom zijn, hun talent kunnen laten zien en zelf 
mogen bepalen wat ze doen. De tienerwerker is er voor de tieners uit de 
wijk en helpt hen daar waar nodig. 

Resultaat Tienerwerker kent de tieners uit de wijk, tieners weten de tienerwerker te 
vinden 

Naam Sportinstuif Noordoost 
Frequentie 1 x per week (m.u.v. schoolvakanties) (40x) 
Aantal 400 tieners 

(60 unieke bezoekers) 
Doel Daar waar nodig of gevraagd ondersteuning bieden aan tieners in de 

wijk. 

Resultaat Tienerwerker kent de tieners uit de wijk, tieners weten de tienerwerker 
te vinden. Tieners zijn aangemoedigd om aan beweging te doen. 

Naam Sport The Dome, het Houtens 
Frequentie 1 x per week (m.u.v. schoolvakanties) (20x) 
Aantal 260 (30 unieke bezoekers) 
Doel Daar waar nodig of gevraagd ondersteuning bieden aan leerlingen van 

het Houtens. 
Leren kennen van leerlingen van het Houtens. 

Resultaat 2 jongeren die een lintstage lopen hebben deze activiteit opgezet met 
ondersteuning van het jw. 
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Naam Pauze aanwezigheid Houtens 
Frequentie 2 x per maand 
Aantal   
Doel Kennen en gekend worden, informeel contact (school als vindplaats), 

jongeren die in beeld zijn actief opzoeken en gesprek aan gaan. 
Resultaat Bekend, vertrouwde aanwezigheid, voor zowel leerlingen als docenten, 

ter versterking van ambulant werk -> bekendheid bij jongeren op straat 
vergroot. 

Naam 4 – 5 Mei-comité 
Frequentie 8 x in  2016 
Aantal   
Doel Tieners en jongeren betrekken bij de herdenking en de viering van de 

vrijheid. 
Resultaat Verschillende projecten rondom thema vrijheid. 

Naam Samenwerking Wellant 
Frequentie Wekelijks 
Aantal   
Doel School en jongerenwerk werken samen voor het welzijn van de 

Resultaat IZO-overleg, contact SMW, contact teamleider Eva de Jong, contact met 
docenten over projecten, deelnemen aan projecten. 

Naam CARV-lessen Wellant College 
Frequentie Wekelijks heel 2016 
Aantal 48 leerlingen 
Doel Gastles verzorgen tijdens carrousellessen, onderdeel PR en 

evenementen. Verbinding jongerenwerk maken en kansen bieden, 

Resultaat 4 jongerenprojecten waarvan 3 in Enter. Leerlingen hebben geleerd wat 
het inhoud om samen te werken en een project voor andere jongeren 
op te zetten. Kennis gemaakt met het jongerenwerk, vrijwilligerswerk, 
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Naam Pauze aanwezigheid Houtens 
Frequentie 2 x per maand 
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Resultaat IZO-overleg, contact SMW, contact teamleider Eva de Jong, contact met 
docenten over projecten, deelnemen aan projecten. 
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Naam Challenge Day’s i.s.m. College de Heemlanden 
Frequentie 3 dagen in 2016 
Aantal Gehele tweede leerjaar 
Doel Signaleren, leerlingen leren kennen. 
Resultaat Leerlingen hebben gezien dat het jongerenwerk niet alleen voor ‘leuke 

activiteiten’ is. 

Naam Excursie Ieper de Heemlanden 
Frequentie Eénmalig 
Aantal 150 leerlingen 
Doel 4 – 5 Mei gedachte overbrengen op jongeren en kennismaking tussen jw 

Resultaat 150 leerlingen hebben een ‘gedachte’ genoteerd voor de vrijheidsboom 
van het 4 – 5 Mei comité, 2 leerlingen hebben een verhaal over de 

Naam Samenwerking Houtens 
Frequentie Wekelijks 
Aantal   
Doel Middelbare school en jongerenwerk werken samen voor het welzijn van 

Resultaat Minimaal 4 x per jaar overleg met Elin Kotterer (contactpersoon van het 
Houtens met jw) om lopende zaken te bespreken; ZAT; OT-extra; 
Ad-hoc overleg met mentoren; 
Er is een overleg geweest met de teamcoördinatoren over inzet van het 
jw op het Houtens. 

Naam ZAT (Zorg Advies Team) Houtens en OT-extra 
Frequentie 1 x per 6 weken en ad hoc 
Aantal 18 tieners/jongeren en (ZAT) en 3 (OTE) 
Doel Afstemming over zorgleerlingen met GGD, Zorg co’s, SAVE, SMW (ST), 

Leerplicht, politie. 
Resultaat 18 besproken, waarvan 13 met inzet van jongerenwerk vervolgd. 
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Naam Sur5 wal 
Frequentie 1 x per week in het voorjaar 
Aantal Gemiddeld 5 jongeren 
Doel Jongeren sporten op het nieuwe sportparcours in Houten samen met jw. 

Aansluitend gezond eten in Enter. Hierdoor worden jongeren 
aangemoedigd tot een gezonde leefstijl. Jongeren met weinig financiële 
middelen kunnen gratis sporten. Nevendoel: Jongeren ontmoeten 
elkaar. 

Resultaat Deelnemende jongeren doen wekelijks aan sport en hebben meer/
nieuwe sociale contacten. 

Naam Talentontwikkeling Enter 
Frequentie 3 middagen en avonden per week 
Aantal +/- 50 jongeren per week 
Doel Jongeren een plek bieden (jc Enter) waar ze hun talent kunnen 

ontdekken en ontwikkelen. D.m.v. faciliteiten als muziekruimte, 

Resultaat Jongeren ontdekken en ontwikkelen hun talenten, waardoor hun 
zelfvertrouwen vergroot. Jongeren ontmoeten jongeren met dezelfde 

Naam Caféavonden in Enter 
Frequentie 2 avonden per week 
Aantal +/- 65 jongeren per week 
Doel Jongeren een plek bieden om hun vrijetijd te besteden. Als jw’er nieuwe 

jongeren leren kennen en gesprekken voeren met de jongeren. 
Signaleren van gedrag/vragen en omgang met elkaar. 

Resultaat Jongeren hebben een plek waar ze elkaar in de avond kunnen 
ontmoeten, hierdoor minder overlast op straat, meer sociale contacten. 
Daarnaast vloeien uit deze avonden de meeste jongereninitiatieven 
voort. 
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Naam Willem’s eetcafé in Enter 
Frequentie 1 x per week 
Aantal Gemiddeld 8 jongeren 
Doel Laagdrempelige instapactiviteit aan jongeren bieden. Jongeren maken 

kennis met Enter en de andere jongeren. Gezond eten aanmoedigen. 
Resultaat Iedere week een leuke gevarieerde groep, waarbij laagdrempelig (aan 

tafel) contact met elkaar gelegd wordt, iets wat de jongeren zeer op prijs 

Naam Ik Wil In Een Band 
Frequentie 1 x per week, gedurende 2016 (2 sessies) 
Aantal 36 deelnemers 
Doel Jongeren met een gedeelde interesse samenbrengen. Jongeren 

ondersteunen in het ontwikkelen van hun talent. 
Resultaat Meer sociale contacten met leeftijdsgenoten met een gedeelde hobby, 

jongeren hebben hun talent verder ontwikkeld. 

Naam Programmeergroep 
Frequentie Iedere 14 dagen bijeen sinds najaar 2016 
Aantal 9 jongeren 
Doel Jongeren krijgen de kans om onder professionele begeleiding 

evenementen te programmeren. 
Resultaat 2 x Club Enter, in totaal 330 bezoekende jongeren. 

Naam Livegroep 
Frequentie 5 bijeenkomsten in 2016 
Aantal 6 jongeren 
Doel Jongeren die van live muziek houden leren zelf artiesten te boeken en 

avonden te organiseren. 
Resultaat Vaste groep jongeren die in 2016 al twee metalavonden (‘Houten 

Chaos’) hebben georganiseerd. 
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8. Samenwerking 
 
 
Het jongerenwerk werkt samen met allerlei partijen die in aanraking komen met 
jeugd: scholen, sport- en culturele instellingen, maatschappelijke organisaties, 
sociaal team, leerplicht, politie en gemeente. Deze samenwerking draagt bij aan 
een gezamenlijke aanpak op individueel en collectief gebied.  
 
De samenwerking tussen middelbare scholen en het jongerenwerk verduurzaamt 
op alle niveaus: casus/zorg niveau, meedenken, assisteren tijdens activiteiten en 
gastlessen (geven en aansluiten). Doordat er meer contact met docenten is wordt 
het jongerenwerk sneller en gemakkelijker benaderd. De goodwill van de 
schoolleiding was er al, de praktische uitwerking daarvan bij docenten is het 
afgelopen jaar enorm toegenomen. Er worden steeds meer kansen en 
mogelijkheden gezien en docenten weten steeds beter waar het jongerenwerk 
voor te benaderen is. Een voorbeeld daarvan is de excursie naar Ieper waarvoor het 
jongerenwerk ook werd uitgenodigd door de Heemlanden. Met enkele klassen/
docenten is een jongerenwerker de hele dag op stap geweest. De betrokkenheid 
van een jongerenwerker tijdens specifieke lessen op het Wellant College zijn een 
ander voorbeeld. Het ontwikkelen van een OT extra (ondersteuningsteam extra) op 
Houtens heeft er voor gezorgd dat er bij zorgen al in een vroeg stadium met 
jongere, ouders, school en jongerenwerk wordt gesproken.  
 
Met Shine is de samenwerking het afgelopen jaar intensiever geworden: het 
jongerenwerk is bijna wekelijks aanwezig bij de inloopactiviteit van Shine op 
woensdagmiddag. Er komen veel dezelfde jongeren bij Shine en Enter, eventuele 
zorgen of opvallend gedrag worden over en weer gedeeld, altijd met medeweten 
van de betreffende jongere. In 2017 zal er op projectniveau intensiever worden 
samengewerkt: het jongerenpanel wordt gezamenlijk verder ontwikkeld. Ook zal 
geëxperimenteerd worden met het uitbreiden van onderling overleg op 
casusniveau, onder andere om de route naar bijvoorbeeld Jeugd en Veiligheid 
beter te maken. 
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Naam Willem’s eetcafé in Enter 
Frequentie 1 x per week 
Aantal Gemiddeld 8 jongeren 
Doel Laagdrempelige instapactiviteit aan jongeren bieden. Jongeren maken 
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tafel) contact met elkaar gelegd wordt, iets wat de jongeren zeer op prijs 

Naam Ik Wil In Een Band 
Frequentie 1 x per week, gedurende 2016 (2 sessies) 
Aantal 36 deelnemers 
Doel Jongeren met een gedeelde interesse samenbrengen. Jongeren 
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Aantal 9 jongeren 
Doel Jongeren krijgen de kans om onder professionele begeleiding 

evenementen te programmeren. 
Resultaat 2 x Club Enter, in totaal 330 bezoekende jongeren. 

Naam Livegroep 
Frequentie 5 bijeenkomsten in 2016 
Aantal 6 jongeren 
Doel Jongeren die van live muziek houden leren zelf artiesten te boeken en 

avonden te organiseren. 
Resultaat Vaste groep jongeren die in 2016 al twee metalavonden (‘Houten 

Chaos’) hebben georganiseerd. 

31 

8. Samenwerking 
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Naam Lotgenotengroep jonge mantelzorgers 
Frequentie 3 x in 2016 
Aantal 73 deelnemers 
Doel Mantelzorgers zien dat ze niet de enige zijn, aandacht voor jonge 

mantelzorgers, mantelzorgers een dagje ontspanning bieden. 
Waaronder mantelzorgcompliment vanuit de Gemeente Houten 
(Walibi). 

Resultaat Minder schaamte onder mantelzorgers, mantelzorgers voelen zich 
gesteund, weten waar ze terecht kunnen voor evt. ondersteuning/een 
luisterend oor, zijn er een dagje ‘tussenuit’ geweest. 

Naam Chill Auti Café 
Frequentie 10 x in 2016 
Aantal Ongeveer 200 deelnemers (waarvan ongeveer 50 unieke jongeren) 
Doel Jongeren met een vorm van normaal tot hoger functionerend autisme 

worden ondersteund in het deelnemen aan sociale activiteiten en het 

Resultaat Jongeren met autisme komen de deur weer uit, ontmoeten lotgenoten, 
hebben meer sociale contacten en zijn daardoor minder eenzaam. 

Naam Meidenavond Enter 
Frequentie 1 x per week sinds november 2016 
Aantal 6 jongeren 
Doel Meiden in de middelbare schoolleeftijd een plek bieden voor 

ontmoeting en ontspanning en een luisterend oor. 
Resultaat Herstart in november 2016 met een paar enthousiaste volwassen 

vrijwilligers, wordt verder uitgebouwd in 2017. 

Naam Amnesty International (A.I.), filmavond in de week van de 
mensenrechten 

Frequentie 1 x per jaar 
Aantal 23 tieners/jongeren 
Doel Burgerschapsvorming; Jongeren wat meegeven over mensenrechten, 

bekend maken met A.I. en bewustwording. 
Resultaat Jongeren staan stil bij mensenrechten. 
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Naam Nieuwjaarsfeest Enter 
Frequentie 1 x in 2016 
Aantal 320 jongeren tussen de 15 en 23 jaar oud 
Doel Houtense jongeren een plek bieden om het nieuwe jaar in te luiden. 

Vrijwilligers Enter de kans bieden om met elkaar een nieuwjaarsfeest te 
organiseren. 

Resultaat Jongeren hebben een plek om in Houten nieuwjaar te vieren. 

Naam Sinterklaas- en kerstactiviteiten Enter 
Frequentie 2 x in 2016 
Aantal 30 jongeren 
Doel Jongeren wat bieden rondom de feestdagen, vrijwilligers kunnen hun 

ideeën uitwerken. 
Resultaat Jongeren hebben deelgenomen aan activiteiten rondom de feestdagen, 

hebben daar nieuwe contacten opgedaan. 

Naam Gitaarlessen Enter 
Frequentie 1 x per week 
Aantal 5 tieners/jongeren 
Doel Jongeren met weinig financiële middelen kunnen toch gitaar leren 

spelen. Jongere met talent voor gitaar zet zich in voor andere jongeren 
en heeft dagbesteding 

Resultaat Jongeren die eigenlijk geen toegang tot gitaarlessen hebben, spelen toch 
gitaar. Zelfvertrouwen jongeredocent stijgt, heeft passende 
dagbesteding waardoor welzijn stijgt. 

Naam Breakdance workshops 
Frequentie 5 x per week lessen 
Aantal 50 tieners/jongeren 
Doel Talentontwikkeling. Houtense jongeren krijgen dansles van een docent 

in Enter. Leren het jw kennen en leren jongeren met dezelfde passie 
kennen. 

Resultaat Ieder jaar een uitverkocht breakdance evenement en vaste groepen 
dansers die een passie hebben. 
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Naam JOGG vakantieweek 
Frequentie Voorjaarsvakantie 
Aantal 4 activiteiten i.h.k.v. bewegen en gezond eten, 60 deelnemers 
Doel Jongeren aansporen om letterlijk in beweging te komen in hun vakantie 

en een gezonde maaltijd met elkaar te eten, ontmoeting met elkaar. 
Resultaat Jongeren hebben gesport in hun vrije tijd. 

Naam Gitaarlessen Enter 
Frequentie 1 x per week 
Aantal 5 tieners/jongeren 
Doel Jongeren met weinig financiële middelen kunnen toch gitaar leren 

spelen. Jongere met talent voor gitaar zet zich in voor andere jongeren 
en heeft dagbesteding 

Resultaat Jongeren die eigenlijk geen toegang tot gitaarlessen hebben, spelen toch 
gitaar. Zelfvertrouwen jongeredocent stijgt, heeft passende 
dagbesteding waardoor welzijn stijgt. 

Naam Activiteiten schoolvakanties 
Frequentie Elke schoolvakantie 
Aantal 4 uitstapjes (63 deelnemers), wekelijks bbq in zomer bij Enter (30 

jongeren) 
Doel Jongeren ontmoeten elkaar en hebben een leuke tijd in de 

schoolvakantie. 
Resultaat Deelnemende jongeren hebben nieuwe sociale contacten opgedaan. 

Naam Skate uitjes 
Frequentie 2 x in 2016 
Aantal 26 tieners/jongeren 
Doel Talentontwikkeling. Jongeren kennis laten maken met meerdere plekken 

in NL om hun passie uit te kunnen oefenen. Vanuit het contact tijdens 
activiteit signaleren en doorpakken wanneer nodig. 

Resultaat Zeer goed contact met alle Houtense skaters. Zij weten wat ze bij het jw 
kunnen halen (ook bijv. voor stages en/of organisatie eigen activiteiten). 
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7. Bijzondere doelgroepen  
 
 
Het jongerenwerk is er voor alle jongeren tussen de 10 en 23 jaar die in Houten 
wonen. Vele jongeren weten hun weg gemakkelijk zelf te vinden, maar voor 
sommige speciale doelgroepen heeft het jongerenwerk extra aandacht. Er is een 
aantal activiteiten die alleen voor een specifieke doelgroep toegankelijk is, waarbij 
de jongerenwerker wel altijd inzet op het verbinden van deze jongeren met de 
reguliere activiteiten.  
 
Vluchtelingen/statushouders: groei in Enter. Anders dan in 2015, waar jonge 
statushouders vooral op uitnodiging naar Enter kwamen, zien we nu dat ze uit 
zichzelf komen en hun weg beter weten te vinden. Het contact tussen autochtone 
Houtense jongeren en Syrische jongeren binnen Enter groeit, maar behoeft in 2017 
zeker nog extra aandacht. Naast de groepsdynamica binnen Enter tussen 
autochtone jongeren en statushouders, zal in 2017 extra aandacht worden besteed 
aan de functie die Enter en het jongerenwerk kunnen vervullen voor specifiek jonge 
statushouders.  
 
 

 
 

Naam Vluchtelingen/statushouders 
Frequentie Hele jaar door 
Aantal Ongeveer 30 jongeren 
Doel Jonge statushouders worden bekend gemaakt met Enter en het 

jongerenwerk en er wordt een plek geboden om leeftijdsgenoten te 
leren kennen. De jongerenwerkers hebben zich verder verdiept in deze 
specifieke doelgroep. 

Resultaat Tientallen jonge statushouders bezoeken wekelijks Enter. Daarnaast is er 
in juli een uitstapje naar de Efteling georganiseerd met als doel 
verbinding tussen autochtone jongeren en jonge statushouders. 
Duidelijke groei in het contact tussen deze jongeren en de autochtone 
jongeren, meer begrip voor elkaar. Jongerenwerkers zijn deskundiger 
geworden op het gebied van het werken met vluchtelingen (dankzij 
training vanuit het vluchtelingenwerk). Statushouders worden actief 
betrokken bij reguliere activiteiten jongerenwerk. 
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Naam Vrijwilligersweekend 
Frequentie 1 x in 2016 
Aantal 20 jongeren 
Doel Vrijwilligers die zich inzetten voor het jongerenwerk bedanken en 

daarmee motiveren zich verder te blijven inzetten. 
Resultaat 20 jongeren, vrijwilligers, voelen zich gewaardeerd en zijn bereid zich in 

te zetten omwille van het jongerenwerk. Nevenresultaat: evt. 
probleemgedrag gesignaleerd. 

Naam 4 – 5 Mei 
Frequentie Elk jaar 
Aantal 3 projecten 
Doel Burgerschapsvorming, bewustwording, betrekken van jongeren bij het 

thema vrijheid en wat dat in de hedendaagse maatschappij voor hen 
betekend. 

Resultaat Project vrijkaartje voor basisscholen (7 klassen). 
Gedichten wedstrijd voortgezet onderwijs (3 klassen). 
20 Jongeren leveren een bijdrage aan kranslegging op 4 mei. 
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Naam Visactiviteiten 
Frequentie Wekelijks in zomerperiode 
Aantal 10  tieners/jongeren per keer 
Doel Het leren kennen van een doelgroep die je anders niet zo snel zou 

bereiken. Talentontwikkeling ondersteunen en tijdens activiteit alle tijd 
om het gesprek aan te gaan. Niet aan tafel maar tijdens het beoefenen 
van hun passie aan de waterkant. 

Resultaat Contacten met een aantal kwetsbare jongeren zijn aangehaald en zij 
gaan zich nu zelf ook weer inzetten voor deze doelgroep. 

Naam Voetbaltoernooien schoolvakantie 
Frequentie 3 x in 2016 en wekelijks (6 x)  in zomerperiode bij Wereldwijs 
Aantal 120 tieners/jongeren 
Doel Jongeren zijn aan het sporten en  ontmoeten elkaar, daardoor doen ze 

meer sociale contacten op. Jongeren leren sportief te spelen en lol te 
maken. 

Resultaat Deelnemende jongeren hebben meer sociale contacten opgedaan, jw 
heeft eventueel opvallend gedrag gesignaleerd en doorgepakt. Speciale 
inzet bij voetbalveldje Wereldwijs. 

Naam Uitstapje jong-oud 
Frequentie 1 x in 2016 
Aantal 27 deelnemers 
Doel Jongeren en ouderen samenbrengen. 
Resultaat Meer begrip tussen jongeren en ouderen. 12 jongeren, 15 ouderen 

hebben elkaar ontmoet. 

Naam Inzet jongeren vrijwilligersfeest ‘van Houten&co’ 
Frequentie 1 keer in 2016 

Aantal 22 jongeren 

Doel Jongeren laten hun talent zien aan volwassen Houtenaren, combi tussen 
volwassen vrijwilligers en jongeren vrijwilligers VHEC 

Resultaat Meer begrip tussen jong en oud. 
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Naam Purple Party (i.s.m. Shine) 
Frequentie 1 keer in 2016 
Aantal 36 jongeren 
Doel Aandacht voor LHBT, meer begrip tussen hetero- en LHBT jongeren. 
Resultaat Geslaagde en gezellige avond waarin jongeren met elkaar in gesprek zijn 

gegaan over seksualiteit. 

Naam Opname videoclip in Enter 
Frequentie 1 keer in 2016 
Aantal 20 figuranten, 8 vrijwilligers 
Doel Vrijwilligers inzetten ter ondersteuning aan camera- en montageteam. 

Houtense jongeren de kans bieden te figureren in een videoclip. 
Resultaat Techniekvrijwilligers een leerzame dag geboden. Mooie videoclip 

opgenomen. 

Naam Open podium theater aan de Slinger 
Frequentie 1 keer in 2016 
Aantal 8 acts, 15 jongeren. 200 man publiek. 
Doel Talentvolle jongeren de kans te bieden op te treden in een grote zaal en 

voor publiek te laten zien wat ze kunnen. Samenwerking Theater aan de 
Slinger vergroten. 

Resultaat Geslaagd open podium. Veel publiek en alle acts hebben meerdere 
keren kunnen optreden. 

Naam Open Dag Enter 
Frequentie April 2016 
Aantal Ongeveer 50 bezoekers, 20 vrijwilligers 
Doel Een breed publiek kennis laten maken met alle mogelijkheden binnen 

Enter. Alle betrokken jongeren en vrijwilligers dragen dit uit. 
Resultaat 6 workshops i.h.k.v. talentontwikkeling, georganiseerd door jongeren. 

Jongeren en volwassenen die Enter nog niet kenden (vooral ook veel 
jonge statushouders en ouders), hebben nu een beter beeld. 
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Naam Jongerenawards 
Frequentie 1 x in 2016 
Aantal 21 genomineerde tieners/jongeren, 60 bezoekers 
Doel Jongeren die zich inzetten voor de maatschappij worden beloond, imago 

van vrijwilligerswerk van ‘saai’ naar ‘cool’. Positief beïnvloeden van 
andere jongeren. 

Resultaat Jongere vrijwilligers voelen zich gewaardeerd (mogelijk groei 
zelfvertrouwen), imago van vrijwilligerswerk onder jongeren verbetert. 

Naam Maatschappelijk stagiaires 
Frequentie Doorlopend 
Aantal Ongeveer 24 jongeren 
Doel Jongeren leren zich in te zetten voor de maatschappij, jongeren kennis 

laten maken met het jongerenwerk. 
Resultaat Jongeren hebben zich ingezet voor andere jongeren en de maatschappij, 

hebben meer inzicht in hun kwaliteiten en talenten. Jongeren weten in 
de toekomst het jongerenwerk te vinden. Jongeren ontdekken dat het 
doen van vrijwilligerswerk niet saai is. Jongeren hebben nieuwe 
contacten opgedaan. 

Naam Maatschappelijke stagedagen Heemlanden 
Frequentie 1 x in 2016 
Aantal 10 jongeren 
Doel Jongeren groepsgewijs kennis laten maken met het jongerenwerk en het 

jongerencentrum. Jongeren zetten zich vrijwillig in voor het 
jongerenwerk. 

Resultaat Jongeren beseffen dat vrijwilligerswerk ook leuk kan zijn, dat je met iets 
wat je graag doet iets kan toevoegen. 
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6. Maatschappelijke betrokkenheid  
 
 
Het jongerenwerk wil jongeren zich onderdeel laten voelen van de samenleving. Dit 
doen we door hen uit te dagen hun dagelijkse context los te laten en ze kennis te 
laten maken met maatschappelijke thema’s zoals vrijheid en mensenrechten. Het 
jongerenwerk betrekt jongeren actief bij projecten en activiteiten waarbij ze aan 
het denken worden gezet; over hun positie in de maatschappij en hun persoonlijke 
wensen, behoeften en talenten. Hiermee dragen we bij aan de identiteitsvorming 
en de rol die de jongeren willen en kunnen spelen in de samenleving.  
We stimuleren jongeren om zich in te zetten voor een ander; als bijvoorbeeld 
horeca-vrijwilliger, peer to peer coach, organisator of huiswerkbegeleider. Daarmee 
groeit het besef dat je inzetten voor een ander heel goed kan met iets dat je zelf 
ook nog leuk vind. Talentontwikkeling, maatschappelijk besef en empathie komen 
hiermee samen.  
 
Met name op 4 mei neemt de betrokkenheid van jongeren jaarlijks toe. Een aantal 
jaren terug beperkte de betrokkenheid van jongeren zich tot het aanwezig zijn van 
een enkeling bij de kranslegging in de buitengebieden en de herdenking in Houten. 
In 2016 hebben 20 jongeren een actieve bijdrage geleverd aan de herdenking, door 
het voordragen van een gedicht, een lied, het maken van een kunstwerk, het leggen 
van een krans, enzovoorts. Een aanvulling die zowel voor de jongeren zelf als voor 
de overige deelnemers en omstanders als waardevol wordt ervaren. In 2017 wordt 
deze vorm van bijdragen door jongeren wederom verder uitgebouwd. Ook wordt er 
een groep jonge nieuwkomers uitgenodigd om deel te nemen aan de 
kransleggingen en herdenkingen op 4 mei.  
 
Jaarlijks is er in december de Amnesty Rechten van de mens avond. In dit kader 
organiseert het jongerenwerk in samenwerking met Amnesty een filmavond voor 
jongeren. De film die getoond wordt heeft altijd iets te maken met mensenrechten 
en biedt gelegenheid een inleidend gesprek met elkaar te voeren over dat thema. In 
2016 is de filmavond uitgebreid met een diner met gerechten uit het land waar de 
film zich afspeelde, in dit geval Zuid Afrika. In 2017 is dit zeker voor herhaling 
vatbaar en hopen we jongeren in het voortraject nog meer te betrekken, bij onder 
andere het koken, uitzoeken van de film en het voorbereiden of leiden van het voor
- of na gesprek. 
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Naam Avond 4-daagse 
Frequentie Juni 2016 
Aantal   
Doel Activiteiten van het tiener- en jongerenwerk onder de aandacht brengen 

bij groot publiek. 
Resultaat PR-stunt tijdens de avond 4-daagse. 
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4. Individuele ondersteuning  
 
 
Het jongerenwerk is laagdrempelig, zonder directe aanleiding benaderbaar en 
aanwezig in de leefomgeving van de jongere. Door het grote netwerk van jongeren 
en organisaties kan het jongerenwerk goed verbindingen leggen tussen jongeren 
onderling of jongeren en organisaties. De individuele ondersteuning die 
jongerenwerkers bieden aan jongeren varieert qua tijdsduur, frequentie en 
problematiek. Soms biedt de jongerenwerker enkel een luisterend oor, soms is een 
korte interventie zoals het matchen van een jongere aan een organisatie of andere 
jongere voldoende, soms komt de jongerenwerker geregeld thuis bij een jongere 
en diens ouders en soms wordt er intensief samengewerkt met politie, 
hulpverlening of ouders.  
 
In 2016 heeft het jongerenwerk veel ingezet op individueel contact via social 
media, met name facebook. Waar het jongerenwerk gedurende 2015 social media 
nog vooral inzette ter promotie van activiteiten via een algemene 
jongerenwerkpagina, is in 2016 de nadruk veel meer komen te liggen op het 
persoonlijk contact met jongeren (en samenwerkingspartners en andere 
geïnteresseerden).  Iedere jongerenwerker heeft een persoonlijk jongerenwerk 
profiel aangemaakt. Het benaderbaar zijn via Facebook en Whatsapp sluit aan bij 
de leefwereld van jongeren; we merken dat jongeren gemakkelijker een pb via 
facebook versturen dan dat ze bellen, mailen of zomaar binnen lopen. Facebook is 
en blijft een belangrijke vindplaats/ontmoetingsplaats voor het jongerenwerk. Dit 
zal in 2017 uitgebreid worden met andere sociale media (instagram, snapchat). 
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Naam Krachttraining Heemlanden 
Frequentie 10 x in 2016 
Aantal 8 tieners/jongeren 
Doel Contact met moeilijk vindbare, kwetsbare jongeren. Nazorg kunnen 

bieden waar nodig. 
Resultaat Kwetsbare, hoger opgeleide jongeren zijn bekend bij en met het 

jongerenwerk en krijgen na de training ondersteuning waar nodig. 

Naam Mantelzorg preventielessen 
Frequentie 23 lessen, alle middelbare scholen (Houtens, Heemlanden en Wellant) 
Aantal +/- 550 leerlingen 
Doel Jongeren uit de 2e klas doen inzien dat ze rondom thema’s als 

mantelzorg ook bij het jongerenwerk terecht kunnen. Signaleren van 
mantelzorgproblematiek. Daarnaast: alle tweedeklassers ontmoeten. 

Resultaat Leerlingen weten waar ze naartoe kunnen als ze te maken hebben met 
mantelzorg. Jongerenwerkers hebben mogelijke 
mantelzorgproblematiek gesignaleerd en kunnen hier met de jongere op 
doorpakken (individueel of groepsgewijs). Mentoren leren het jw nog 
beter kennen (en andersom).  De kennis over het onderwerp mantelzorg 
is vergroot, bij zowel leerlingen als docenten. 

Naam Tienerwerker is bij een aantal scholen aanwezig bij voorlichtingslessen 
omtrent pesten, vuurwerkpreventie 

Frequentie 7 x in 2016 
Aantal Ongeveer 145 leerlingen 
Doel Jongeren doen inzien dat ze rondom thema’s als pesten of vuurwerk ook 

bij het jw terecht kunnen. Signaleren van pestgedrag, risico op (illegaal) 
vuurwerkgebruik. Daarnaast leerlingen  ontmoeten. 

Resultaat De kennis over het onderwerp is vergroot. Leerlingen weten dat ze bij 
het jw terecht kunnen met vragen over dergelijke onderwerpen. 
Opvallend of risicogedrag is gesignaleerd en hier wordt op doorgepakt. 
Leerkrachten en leerlingen zien het jw en leren meer over de functie van 
het jw. 
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Naam ‘In de week’ van het Houtens 
Frequentie 2 x in 2016 
Aantal 90 leerlingen 
Doel Leerlingen van het Houtens bekend maken met het jw. 
Resultaat Rol en taken van de jongerenwerker is duidelijk. 

Jongeren zijn in het jc geweest; 
Jongeren hebben plannen gemaakt die ze eventueel met behulp van het 
jw tot uitvoering kunnen brengen. 

Naam Krachttraining voor leerlingen van het Wellant College die zich zorgen 
maken over het brugklaskamp. 

Frequentie 1 x in 2016 
Aantal 18 jongeren 
Doel Jongeren die niet mee durven op schoolkamp coachen en ondersteunen 

met als doel dat ze wel mee gaan en zich daar prettig bij voelen. 
Extra aandacht voor deze jongeren tijdens het kamp. 

Resultaat Alle jongeren zijn mee geweest op kamp. Individuele gesprekken mee 
gehad en de aandacht kunnen geven die ze vroegen. 

Naam 2 daagse training ’Plezier Op School’  i.s.m. Vitras maatschappelijk 
werk. 

Frequentie 1 x in 2016 
Aantal 9 tieners 
Doel Vergroten van zelfvertrouwen en het verbeteren van sociale en 

assertieve vaardigheden, zodat de tieners met meer plezier naar de 
nieuwe school gaan. 
Tieners weten dat ze bij het tienerwerk terecht kunnen. 
Contact met normaal moeilijk vindbare, kwetsbare jongeren. Nazorg 
kunnen bieden waar nodig. 

Resultaat Tieners leren positief te denken en weten hoe ze met een bepaalde 
situatie om kunnen gaan. 
Contact met de tieners opgebouwd tijdens de training en na de training 
contact onderhouden via mail en tijdens activiteiten. 
Deelnemende tieners zijn bekend bij en met het jongerenwerk en 
krijgen na de training ondersteuning waar nodig. 
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Naam Individuele coaching 
Frequentie Per jongere verschillend 
Aantal 46 tieners/jongeren 
Doel De jongere ondersteunen bij zijn/haar vragen/problemen zodat zijn/

haar welbevinden vergroot wordt. 
Resultaat In 2016 heeft het jw 46 tieners/jongeren individueel ondersteund tijdens 

1 of meerde individuele contactmomenten, die plaatsvinden op de plek 
waar de jongere dat wil (bijv. jc, thuis). Deze jongeren zijn verder 
geholpen en weten waar ze terecht kunnen voor een luisterend oor. 
Hulpverleners, scholen en andere samenwerkingspartners weten het jw 
in te schakelen voor individuele gevallen. 

Naam Huisbezoeken vanuit ambulant jongerenwerk 
Frequentie 20 bezoeken 
Aantal 8 unieke jongeren en diens ouders 
Doel Deze huisbezoeken vinden alleen plaats vanuit het 

samenwerkingsverband Jeugd & Veiligheid, waarbij ouders een brief 
ondertekend door de burgermeester thuisgestuurd krijgen op het 
moment dat hun kind zich in groep begeeft die zich opvallend negatief 
gedraagt. 
Contact met ouders van de jongeren die zich op straat begeven 
intensiveren, hulpvraag ophalen en doorverwijzen daar waar nodig, 
luisterend oor voor jongeren, vertalen tussen ouders en jongeren en 
hulpverlening. Uitgangspunt is dat de jongeren aanwezig zijn tijdens het 
huisbezoek. 

Resultaat 1 jongere heeft na een goede start weer een terugval, is laatste half jaar 
2x in contact geweest met politie. 1 jongere heeft hulp van sociaalteam 
en vader ook. 6 jongeren zijn niet meer negatief in beeld. 

Naam Social media 
Frequentie Dagelijks 
Aantal Groot gedeelte Houtense jeugd 
Doel Contact leggen en signaleren via social media, present werken. 

Laagdrempelige manier voor jongeren om contact te leggen met het jw. 
Grote groepen jongeren informeren over activiteiten jw. 

Resultaat Veel vragen van jongeren komen online binnen, jongeren durven online 
soms dingen te bespreken die ze ‘in het echt’ niet aan durven te kaarten. 
Ideaal middel om grote groepen jongeren te bereiken. 
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Frequentie 10 x in 2016 
Aantal 8 tieners/jongeren 
Doel Contact met moeilijk vindbare, kwetsbare jongeren. Nazorg kunnen 

bieden waar nodig. 
Resultaat Kwetsbare, hoger opgeleide jongeren zijn bekend bij en met het 

jongerenwerk en krijgen na de training ondersteuning waar nodig. 

Naam Mantelzorg preventielessen 
Frequentie 23 lessen, alle middelbare scholen (Houtens, Heemlanden en Wellant) 
Aantal +/- 550 leerlingen 
Doel Jongeren uit de 2e klas doen inzien dat ze rondom thema’s als 

mantelzorg ook bij het jongerenwerk terecht kunnen. Signaleren van 
mantelzorgproblematiek. Daarnaast: alle tweedeklassers ontmoeten. 

Resultaat Leerlingen weten waar ze naartoe kunnen als ze te maken hebben met 
mantelzorg. Jongerenwerkers hebben mogelijke 
mantelzorgproblematiek gesignaleerd en kunnen hier met de jongere op 
doorpakken (individueel of groepsgewijs). Mentoren leren het jw nog 
beter kennen (en andersom).  De kennis over het onderwerp mantelzorg 
is vergroot, bij zowel leerlingen als docenten. 

Naam Tienerwerker is bij een aantal scholen aanwezig bij voorlichtingslessen 
omtrent pesten, vuurwerkpreventie 

Frequentie 7 x in 2016 
Aantal Ongeveer 145 leerlingen 
Doel Jongeren doen inzien dat ze rondom thema’s als pesten of vuurwerk ook 

bij het jw terecht kunnen. Signaleren van pestgedrag, risico op (illegaal) 
vuurwerkgebruik. Daarnaast leerlingen  ontmoeten. 

Resultaat De kennis over het onderwerp is vergroot. Leerlingen weten dat ze bij 
het jw terecht kunnen met vragen over dergelijke onderwerpen. 
Opvallend of risicogedrag is gesignaleerd en hier wordt op doorgepakt. 
Leerkrachten en leerlingen zien het jw en leren meer over de functie van 
het jw. 
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Naam Doorverwijzingen vanuit en naar Sociaal Team 
Frequentie Aantal keer per jaar 
Aantal Ongeveer 15 jongeren 
Doel Jongeren met een welzijnsvraag worden doorverwezen naar het 

jongerenwerk, jongeren die meer nodig hebben worden vanuit het 

Resultaat Jongeren krijgen passende ondersteuning. 

Naam Casusoverleg intern 
Frequentie 1 keer per 4 weken 
Aantal 33 jongeren besproken 
Doel Teambreed plan de campagne rondom jongeren waar zorgen over zijn; 

doorverwijzen, samenwerken, contacten onderhouden en afspraken 

Resultaat 1 casushouder vanuit team, aanpak is eenduidig vanuit team, monitoren 
v.d. jongere, andere betrokken partijen in beeld. 
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5. Training/voorlichting  
 
 
Sommige onderwerpen of groepen behoeven extra aandacht of zijn niet geheel in 
te passen in de reguliere informatie en adviseringsrol die de jongerenwerker 
vervult. Daarom zijn er een aantal trainingen en voorlichtingsactiviteiten die het 
jongerenwerk aanbiedt of waar de jongerenwerker bij aansluit. Zo krijgen de 
specifieke onderwerpen de aandacht die ze verdienen en kan de jongerenwerker 
vanuit die training gericht contact opnemen en onderhouden met de jongeren die 
dat nodig hebben.  
 
In 2016 hebben er, net als in 2015, weer mantelzorg preventielessen plaats 
gevonden. Afgelopen jaar vonden deze lessen plaats op college de Heemlanden, 
Houtens én op het Wellant College. Het grootste deel van de 2e klassers die in 
Houten op school zitten zijn hiermee bereikt. De rol van het jongerenwerk tijdens 
de lessen is verder ontwikkeld. Waar het eerste jaar slechts het jongerenwerk 
aanwezig was en af en toe de jonge mantelzorgersgroep onder de aandacht kon 
brengen, was afgelopen jaar tijdens de lessen veel ruimte voor het jongerenwerk. 
De link naar de praktijk die het jongerenwerk tijdens de lessen maakt zijn heel 
waardevol voor leerlingen én voor jongerenwerk gebleken. Naast praktische 
informatie over de jonge mantelzorggroep en andere activiteiten, kreeg de 
mogelijkheid tot het aangaan van een duurzame relatie met een jongerenwerker 
aandacht.  
 
 

 
 
 

 

 

Naam Project Vrijkaartje 
Frequentie 8 x in 2016 
Aantal 100 leerlingen 
Doel Leerlingen van groep 7 / 8 op een creatieve manier aan het denken 

Resultaat Leerlingen hebben nagedacht en gesproken over het thema vrijheid. 
Hebben samen een kunstwerk gemaakt (vrijheidsmonumentje) Kennis 
en mening rondom dit thema is vergroot 
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Naam ‘In de week’ van het Houtens 
Frequentie 2 x in 2016 
Aantal 90 leerlingen 
Doel Leerlingen van het Houtens bekend maken met het jw. 
Resultaat Rol en taken van de jongerenwerker is duidelijk. 

Jongeren zijn in het jc geweest; 
Jongeren hebben plannen gemaakt die ze eventueel met behulp van het 
jw tot uitvoering kunnen brengen. 

Naam Krachttraining voor leerlingen van het Wellant College die zich zorgen 
maken over het brugklaskamp. 

Frequentie 1 x in 2016 
Aantal 18 jongeren 
Doel Jongeren die niet mee durven op schoolkamp coachen en ondersteunen 

met als doel dat ze wel mee gaan en zich daar prettig bij voelen. 
Extra aandacht voor deze jongeren tijdens het kamp. 

Resultaat Alle jongeren zijn mee geweest op kamp. Individuele gesprekken mee 
gehad en de aandacht kunnen geven die ze vroegen. 

Naam 2 daagse training ’Plezier Op School’  i.s.m. Vitras maatschappelijk 
werk. 

Frequentie 1 x in 2016 
Aantal 9 tieners 
Doel Vergroten van zelfvertrouwen en het verbeteren van sociale en 

assertieve vaardigheden, zodat de tieners met meer plezier naar de 
nieuwe school gaan. 
Tieners weten dat ze bij het tienerwerk terecht kunnen. 
Contact met normaal moeilijk vindbare, kwetsbare jongeren. Nazorg 
kunnen bieden waar nodig. 

Resultaat Tieners leren positief te denken en weten hoe ze met een bepaalde 
situatie om kunnen gaan. 
Contact met de tieners opgebouwd tijdens de training en na de training 
contact onderhouden via mail en tijdens activiteiten. 
Deelnemende tieners zijn bekend bij en met het jongerenwerk en 
krijgen na de training ondersteuning waar nodig. 
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waar de jongere dat wil (bijv. jc, thuis). Deze jongeren zijn verder 
geholpen en weten waar ze terecht kunnen voor een luisterend oor. 
Hulpverleners, scholen en andere samenwerkingspartners weten het jw 
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samenwerkingsverband Jeugd & Veiligheid, waarbij ouders een brief 
ondertekend door de burgermeester thuisgestuurd krijgen op het 
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Aantal 8 tieners/jongeren 
Doel Contact met moeilijk vindbare, kwetsbare jongeren. Nazorg kunnen 

bieden waar nodig. 
Resultaat Kwetsbare, hoger opgeleide jongeren zijn bekend bij en met het 

jongerenwerk en krijgen na de training ondersteuning waar nodig. 

Naam Mantelzorg preventielessen 
Frequentie 23 lessen, alle middelbare scholen (Houtens, Heemlanden en Wellant) 
Aantal +/- 550 leerlingen 
Doel Jongeren uit de 2e klas doen inzien dat ze rondom thema’s als 

mantelzorg ook bij het jongerenwerk terecht kunnen. Signaleren van 
mantelzorgproblematiek. Daarnaast: alle tweedeklassers ontmoeten. 

Resultaat Leerlingen weten waar ze naartoe kunnen als ze te maken hebben met 
mantelzorg. Jongerenwerkers hebben mogelijke 
mantelzorgproblematiek gesignaleerd en kunnen hier met de jongere op 
doorpakken (individueel of groepsgewijs). Mentoren leren het jw nog 
beter kennen (en andersom).  De kennis over het onderwerp mantelzorg 
is vergroot, bij zowel leerlingen als docenten. 

Naam Tienerwerker is bij een aantal scholen aanwezig bij voorlichtingslessen 
omtrent pesten, vuurwerkpreventie 

Frequentie 7 x in 2016 
Aantal Ongeveer 145 leerlingen 
Doel Jongeren doen inzien dat ze rondom thema’s als pesten of vuurwerk ook 

bij het jw terecht kunnen. Signaleren van pestgedrag, risico op (illegaal) 
vuurwerkgebruik. Daarnaast leerlingen  ontmoeten. 

Resultaat De kennis over het onderwerp is vergroot. Leerlingen weten dat ze bij 
het jw terecht kunnen met vragen over dergelijke onderwerpen. 
Opvallend of risicogedrag is gesignaleerd en hier wordt op doorgepakt. 
Leerkrachten en leerlingen zien het jw en leren meer over de functie van 
het jw. 
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Naam ‘In de week’ van het Houtens 
Frequentie 2 x in 2016 
Aantal 90 leerlingen 
Doel Leerlingen van het Houtens bekend maken met het jw. 
Resultaat Rol en taken van de jongerenwerker is duidelijk. 

Jongeren zijn in het jc geweest; 
Jongeren hebben plannen gemaakt die ze eventueel met behulp van het 
jw tot uitvoering kunnen brengen. 

Naam Krachttraining voor leerlingen van het Wellant College die zich zorgen 
maken over het brugklaskamp. 

Frequentie 1 x in 2016 
Aantal 18 jongeren 
Doel Jongeren die niet mee durven op schoolkamp coachen en ondersteunen 

met als doel dat ze wel mee gaan en zich daar prettig bij voelen. 
Extra aandacht voor deze jongeren tijdens het kamp. 

Resultaat Alle jongeren zijn mee geweest op kamp. Individuele gesprekken mee 
gehad en de aandacht kunnen geven die ze vroegen. 

Naam 2 daagse training ’Plezier Op School’  i.s.m. Vitras maatschappelijk 
werk. 

Frequentie 1 x in 2016 
Aantal 9 tieners 
Doel Vergroten van zelfvertrouwen en het verbeteren van sociale en 

assertieve vaardigheden, zodat de tieners met meer plezier naar de 
nieuwe school gaan. 
Tieners weten dat ze bij het tienerwerk terecht kunnen. 
Contact met normaal moeilijk vindbare, kwetsbare jongeren. Nazorg 
kunnen bieden waar nodig. 

Resultaat Tieners leren positief te denken en weten hoe ze met een bepaalde 
situatie om kunnen gaan. 
Contact met de tieners opgebouwd tijdens de training en na de training 
contact onderhouden via mail en tijdens activiteiten. 
Deelnemende tieners zijn bekend bij en met het jongerenwerk en 
krijgen na de training ondersteuning waar nodig. 
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Naam Individuele coaching 
Frequentie Per jongere verschillend 
Aantal 46 tieners/jongeren 
Doel De jongere ondersteunen bij zijn/haar vragen/problemen zodat zijn/

haar welbevinden vergroot wordt. 
Resultaat In 2016 heeft het jw 46 tieners/jongeren individueel ondersteund tijdens 

1 of meerde individuele contactmomenten, die plaatsvinden op de plek 
waar de jongere dat wil (bijv. jc, thuis). Deze jongeren zijn verder 
geholpen en weten waar ze terecht kunnen voor een luisterend oor. 
Hulpverleners, scholen en andere samenwerkingspartners weten het jw 
in te schakelen voor individuele gevallen. 

Naam Huisbezoeken vanuit ambulant jongerenwerk 
Frequentie 20 bezoeken 
Aantal 8 unieke jongeren en diens ouders 
Doel Deze huisbezoeken vinden alleen plaats vanuit het 

samenwerkingsverband Jeugd & Veiligheid, waarbij ouders een brief 
ondertekend door de burgermeester thuisgestuurd krijgen op het 
moment dat hun kind zich in groep begeeft die zich opvallend negatief 
gedraagt. 
Contact met ouders van de jongeren die zich op straat begeven 
intensiveren, hulpvraag ophalen en doorverwijzen daar waar nodig, 
luisterend oor voor jongeren, vertalen tussen ouders en jongeren en 
hulpverlening. Uitgangspunt is dat de jongeren aanwezig zijn tijdens het 
huisbezoek. 

Resultaat 1 jongere heeft na een goede start weer een terugval, is laatste half jaar 
2x in contact geweest met politie. 1 jongere heeft hulp van sociaalteam 
en vader ook. 6 jongeren zijn niet meer negatief in beeld. 

Naam Social media 
Frequentie Dagelijks 
Aantal Groot gedeelte Houtense jeugd 
Doel Contact leggen en signaleren via social media, present werken. 

Laagdrempelige manier voor jongeren om contact te leggen met het jw. 
Grote groepen jongeren informeren over activiteiten jw. 

Resultaat Veel vragen van jongeren komen online binnen, jongeren durven online 
soms dingen te bespreken die ze ‘in het echt’ niet aan durven te kaarten. 
Ideaal middel om grote groepen jongeren te bereiken. 
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6. Maatschappelijke betrokkenheid  
 
 
Het jongerenwerk wil jongeren zich onderdeel laten voelen van de samenleving. Dit 
doen we door hen uit te dagen hun dagelijkse context los te laten en ze kennis te 
laten maken met maatschappelijke thema’s zoals vrijheid en mensenrechten. Het 
jongerenwerk betrekt jongeren actief bij projecten en activiteiten waarbij ze aan 
het denken worden gezet; over hun positie in de maatschappij en hun persoonlijke 
wensen, behoeften en talenten. Hiermee dragen we bij aan de identiteitsvorming 
en de rol die de jongeren willen en kunnen spelen in de samenleving.  
We stimuleren jongeren om zich in te zetten voor een ander; als bijvoorbeeld 
horeca-vrijwilliger, peer to peer coach, organisator of huiswerkbegeleider. Daarmee 
groeit het besef dat je inzetten voor een ander heel goed kan met iets dat je zelf 
ook nog leuk vind. Talentontwikkeling, maatschappelijk besef en empathie komen 
hiermee samen.  
 
Met name op 4 mei neemt de betrokkenheid van jongeren jaarlijks toe. Een aantal 
jaren terug beperkte de betrokkenheid van jongeren zich tot het aanwezig zijn van 
een enkeling bij de kranslegging in de buitengebieden en de herdenking in Houten. 
In 2016 hebben 20 jongeren een actieve bijdrage geleverd aan de herdenking, door 
het voordragen van een gedicht, een lied, het maken van een kunstwerk, het leggen 
van een krans, enzovoorts. Een aanvulling die zowel voor de jongeren zelf als voor 
de overige deelnemers en omstanders als waardevol wordt ervaren. In 2017 wordt 
deze vorm van bijdragen door jongeren wederom verder uitgebouwd. Ook wordt er 
een groep jonge nieuwkomers uitgenodigd om deel te nemen aan de 
kransleggingen en herdenkingen op 4 mei.  
 
Jaarlijks is er in december de Amnesty Rechten van de mens avond. In dit kader 
organiseert het jongerenwerk in samenwerking met Amnesty een filmavond voor 
jongeren. De film die getoond wordt heeft altijd iets te maken met mensenrechten 
en biedt gelegenheid een inleidend gesprek met elkaar te voeren over dat thema. In 
2016 is de filmavond uitgebreid met een diner met gerechten uit het land waar de 
film zich afspeelde, in dit geval Zuid Afrika. In 2017 is dit zeker voor herhaling 
vatbaar en hopen we jongeren in het voortraject nog meer te betrekken, bij onder 
andere het koken, uitzoeken van de film en het voorbereiden of leiden van het voor
- of na gesprek. 
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Naam Avond 4-daagse 
Frequentie Juni 2016 
Aantal   
Doel Activiteiten van het tiener- en jongerenwerk onder de aandacht brengen 

bij groot publiek. 
Resultaat PR-stunt tijdens de avond 4-daagse. 
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Naam Purple Party (i.s.m. Shine) 
Frequentie 1 keer in 2016 
Aantal 36 jongeren 
Doel Aandacht voor LHBT, meer begrip tussen hetero- en LHBT jongeren. 
Resultaat Geslaagde en gezellige avond waarin jongeren met elkaar in gesprek zijn 

gegaan over seksualiteit. 

Naam Opname videoclip in Enter 
Frequentie 1 keer in 2016 
Aantal 20 figuranten, 8 vrijwilligers 
Doel Vrijwilligers inzetten ter ondersteuning aan camera- en montageteam. 

Houtense jongeren de kans bieden te figureren in een videoclip. 
Resultaat Techniekvrijwilligers een leerzame dag geboden. Mooie videoclip 

opgenomen. 

Naam Open podium theater aan de Slinger 
Frequentie 1 keer in 2016 
Aantal 8 acts, 15 jongeren. 200 man publiek. 
Doel Talentvolle jongeren de kans te bieden op te treden in een grote zaal en 

voor publiek te laten zien wat ze kunnen. Samenwerking Theater aan de 
Slinger vergroten. 

Resultaat Geslaagd open podium. Veel publiek en alle acts hebben meerdere 
keren kunnen optreden. 

Naam Open Dag Enter 
Frequentie April 2016 
Aantal Ongeveer 50 bezoekers, 20 vrijwilligers 
Doel Een breed publiek kennis laten maken met alle mogelijkheden binnen 

Enter. Alle betrokken jongeren en vrijwilligers dragen dit uit. 
Resultaat 6 workshops i.h.k.v. talentontwikkeling, georganiseerd door jongeren. 

Jongeren en volwassenen die Enter nog niet kenden (vooral ook veel 
jonge statushouders en ouders), hebben nu een beter beeld. 
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Naam Jongerenawards 
Frequentie 1 x in 2016 
Aantal 21 genomineerde tieners/jongeren, 60 bezoekers 
Doel Jongeren die zich inzetten voor de maatschappij worden beloond, imago 

van vrijwilligerswerk van ‘saai’ naar ‘cool’. Positief beïnvloeden van 
andere jongeren. 

Resultaat Jongere vrijwilligers voelen zich gewaardeerd (mogelijk groei 
zelfvertrouwen), imago van vrijwilligerswerk onder jongeren verbetert. 

Naam Maatschappelijk stagiaires 
Frequentie Doorlopend 
Aantal Ongeveer 24 jongeren 
Doel Jongeren leren zich in te zetten voor de maatschappij, jongeren kennis 

laten maken met het jongerenwerk. 
Resultaat Jongeren hebben zich ingezet voor andere jongeren en de maatschappij, 

hebben meer inzicht in hun kwaliteiten en talenten. Jongeren weten in 
de toekomst het jongerenwerk te vinden. Jongeren ontdekken dat het 
doen van vrijwilligerswerk niet saai is. Jongeren hebben nieuwe 
contacten opgedaan. 

Naam Maatschappelijke stagedagen Heemlanden 
Frequentie 1 x in 2016 
Aantal 10 jongeren 
Doel Jongeren groepsgewijs kennis laten maken met het jongerenwerk en het 

jongerencentrum. Jongeren zetten zich vrijwillig in voor het 
jongerenwerk. 

Resultaat Jongeren beseffen dat vrijwilligerswerk ook leuk kan zijn, dat je met iets 
wat je graag doet iets kan toevoegen. 
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6. Maatschappelijke betrokkenheid  
 
 
Het jongerenwerk wil jongeren zich onderdeel laten voelen van de samenleving. Dit 
doen we door hen uit te dagen hun dagelijkse context los te laten en ze kennis te 
laten maken met maatschappelijke thema’s zoals vrijheid en mensenrechten. Het 
jongerenwerk betrekt jongeren actief bij projecten en activiteiten waarbij ze aan 
het denken worden gezet; over hun positie in de maatschappij en hun persoonlijke 
wensen, behoeften en talenten. Hiermee dragen we bij aan de identiteitsvorming 
en de rol die de jongeren willen en kunnen spelen in de samenleving.  
We stimuleren jongeren om zich in te zetten voor een ander; als bijvoorbeeld 
horeca-vrijwilliger, peer to peer coach, organisator of huiswerkbegeleider. Daarmee 
groeit het besef dat je inzetten voor een ander heel goed kan met iets dat je zelf 
ook nog leuk vind. Talentontwikkeling, maatschappelijk besef en empathie komen 
hiermee samen.  
 
Met name op 4 mei neemt de betrokkenheid van jongeren jaarlijks toe. Een aantal 
jaren terug beperkte de betrokkenheid van jongeren zich tot het aanwezig zijn van 
een enkeling bij de kranslegging in de buitengebieden en de herdenking in Houten. 
In 2016 hebben 20 jongeren een actieve bijdrage geleverd aan de herdenking, door 
het voordragen van een gedicht, een lied, het maken van een kunstwerk, het leggen 
van een krans, enzovoorts. Een aanvulling die zowel voor de jongeren zelf als voor 
de overige deelnemers en omstanders als waardevol wordt ervaren. In 2017 wordt 
deze vorm van bijdragen door jongeren wederom verder uitgebouwd. Ook wordt er 
een groep jonge nieuwkomers uitgenodigd om deel te nemen aan de 
kransleggingen en herdenkingen op 4 mei.  
 
Jaarlijks is er in december de Amnesty Rechten van de mens avond. In dit kader 
organiseert het jongerenwerk in samenwerking met Amnesty een filmavond voor 
jongeren. De film die getoond wordt heeft altijd iets te maken met mensenrechten 
en biedt gelegenheid een inleidend gesprek met elkaar te voeren over dat thema. In 
2016 is de filmavond uitgebreid met een diner met gerechten uit het land waar de 
film zich afspeelde, in dit geval Zuid Afrika. In 2017 is dit zeker voor herhaling 
vatbaar en hopen we jongeren in het voortraject nog meer te betrekken, bij onder 
andere het koken, uitzoeken van de film en het voorbereiden of leiden van het voor
- of na gesprek. 
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Naam Avond 4-daagse 
Frequentie Juni 2016 
Aantal   
Doel Activiteiten van het tiener- en jongerenwerk onder de aandacht brengen 

bij groot publiek. 
Resultaat PR-stunt tijdens de avond 4-daagse. 
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Naam Vrijwilligersweekend 
Frequentie 1 x in 2016 
Aantal 20 jongeren 
Doel Vrijwilligers die zich inzetten voor het jongerenwerk bedanken en 

daarmee motiveren zich verder te blijven inzetten. 
Resultaat 20 jongeren, vrijwilligers, voelen zich gewaardeerd en zijn bereid zich in 

te zetten omwille van het jongerenwerk. Nevenresultaat: evt. 
probleemgedrag gesignaleerd. 

Naam 4 – 5 Mei 
Frequentie Elk jaar 
Aantal 3 projecten 
Doel Burgerschapsvorming, bewustwording, betrekken van jongeren bij het 

thema vrijheid en wat dat in de hedendaagse maatschappij voor hen 
betekend. 

Resultaat Project vrijkaartje voor basisscholen (7 klassen). 
Gedichten wedstrijd voortgezet onderwijs (3 klassen). 
20 Jongeren leveren een bijdrage aan kranslegging op 4 mei. 
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Naam Visactiviteiten 
Frequentie Wekelijks in zomerperiode 
Aantal 10  tieners/jongeren per keer 
Doel Het leren kennen van een doelgroep die je anders niet zo snel zou 

bereiken. Talentontwikkeling ondersteunen en tijdens activiteit alle tijd 
om het gesprek aan te gaan. Niet aan tafel maar tijdens het beoefenen 
van hun passie aan de waterkant. 

Resultaat Contacten met een aantal kwetsbare jongeren zijn aangehaald en zij 
gaan zich nu zelf ook weer inzetten voor deze doelgroep. 

Naam Voetbaltoernooien schoolvakantie 
Frequentie 3 x in 2016 en wekelijks (6 x)  in zomerperiode bij Wereldwijs 
Aantal 120 tieners/jongeren 
Doel Jongeren zijn aan het sporten en  ontmoeten elkaar, daardoor doen ze 

meer sociale contacten op. Jongeren leren sportief te spelen en lol te 
maken. 

Resultaat Deelnemende jongeren hebben meer sociale contacten opgedaan, jw 
heeft eventueel opvallend gedrag gesignaleerd en doorgepakt. Speciale 
inzet bij voetbalveldje Wereldwijs. 

Naam Uitstapje jong-oud 
Frequentie 1 x in 2016 
Aantal 27 deelnemers 
Doel Jongeren en ouderen samenbrengen. 
Resultaat Meer begrip tussen jongeren en ouderen. 12 jongeren, 15 ouderen 

hebben elkaar ontmoet. 

Naam Inzet jongeren vrijwilligersfeest ‘van Houten&co’ 
Frequentie 1 keer in 2016 

Aantal 22 jongeren 

Doel Jongeren laten hun talent zien aan volwassen Houtenaren, combi tussen 
volwassen vrijwilligers en jongeren vrijwilligers VHEC 

Resultaat Meer begrip tussen jong en oud. 
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Naam JOGG vakantieweek 
Frequentie Voorjaarsvakantie 
Aantal 4 activiteiten i.h.k.v. bewegen en gezond eten, 60 deelnemers 
Doel Jongeren aansporen om letterlijk in beweging te komen in hun vakantie 

en een gezonde maaltijd met elkaar te eten, ontmoeting met elkaar. 
Resultaat Jongeren hebben gesport in hun vrije tijd. 

Naam Gitaarlessen Enter 
Frequentie 1 x per week 
Aantal 5 tieners/jongeren 
Doel Jongeren met weinig financiële middelen kunnen toch gitaar leren 

spelen. Jongere met talent voor gitaar zet zich in voor andere jongeren 
en heeft dagbesteding 

Resultaat Jongeren die eigenlijk geen toegang tot gitaarlessen hebben, spelen toch 
gitaar. Zelfvertrouwen jongeredocent stijgt, heeft passende 
dagbesteding waardoor welzijn stijgt. 

Naam Activiteiten schoolvakanties 
Frequentie Elke schoolvakantie 
Aantal 4 uitstapjes (63 deelnemers), wekelijks bbq in zomer bij Enter (30 

jongeren) 
Doel Jongeren ontmoeten elkaar en hebben een leuke tijd in de 

schoolvakantie. 
Resultaat Deelnemende jongeren hebben nieuwe sociale contacten opgedaan. 

Naam Skate uitjes 
Frequentie 2 x in 2016 
Aantal 26 tieners/jongeren 
Doel Talentontwikkeling. Jongeren kennis laten maken met meerdere plekken 

in NL om hun passie uit te kunnen oefenen. Vanuit het contact tijdens 
activiteit signaleren en doorpakken wanneer nodig. 

Resultaat Zeer goed contact met alle Houtense skaters. Zij weten wat ze bij het jw 
kunnen halen (ook bijv. voor stages en/of organisatie eigen activiteiten). 
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7. Bijzondere doelgroepen  
 
 
Het jongerenwerk is er voor alle jongeren tussen de 10 en 23 jaar die in Houten 
wonen. Vele jongeren weten hun weg gemakkelijk zelf te vinden, maar voor 
sommige speciale doelgroepen heeft het jongerenwerk extra aandacht. Er is een 
aantal activiteiten die alleen voor een specifieke doelgroep toegankelijk is, waarbij 
de jongerenwerker wel altijd inzet op het verbinden van deze jongeren met de 
reguliere activiteiten.  
 
Vluchtelingen/statushouders: groei in Enter. Anders dan in 2015, waar jonge 
statushouders vooral op uitnodiging naar Enter kwamen, zien we nu dat ze uit 
zichzelf komen en hun weg beter weten te vinden. Het contact tussen autochtone 
Houtense jongeren en Syrische jongeren binnen Enter groeit, maar behoeft in 2017 
zeker nog extra aandacht. Naast de groepsdynamica binnen Enter tussen 
autochtone jongeren en statushouders, zal in 2017 extra aandacht worden besteed 
aan de functie die Enter en het jongerenwerk kunnen vervullen voor specifiek jonge 
statushouders.  
 
 

 
 

Naam Vluchtelingen/statushouders 
Frequentie Hele jaar door 
Aantal Ongeveer 30 jongeren 
Doel Jonge statushouders worden bekend gemaakt met Enter en het 

jongerenwerk en er wordt een plek geboden om leeftijdsgenoten te 
leren kennen. De jongerenwerkers hebben zich verder verdiept in deze 
specifieke doelgroep. 

Resultaat Tientallen jonge statushouders bezoeken wekelijks Enter. Daarnaast is er 
in juli een uitstapje naar de Efteling georganiseerd met als doel 
verbinding tussen autochtone jongeren en jonge statushouders. 
Duidelijke groei in het contact tussen deze jongeren en de autochtone 
jongeren, meer begrip voor elkaar. Jongerenwerkers zijn deskundiger 
geworden op het gebied van het werken met vluchtelingen (dankzij 
training vanuit het vluchtelingenwerk). Statushouders worden actief 
betrokken bij reguliere activiteiten jongerenwerk. 
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Naam Lotgenotengroep jonge mantelzorgers 
Frequentie 3 x in 2016 
Aantal 73 deelnemers 
Doel Mantelzorgers zien dat ze niet de enige zijn, aandacht voor jonge 

mantelzorgers, mantelzorgers een dagje ontspanning bieden. 
Waaronder mantelzorgcompliment vanuit de Gemeente Houten 
(Walibi). 

Resultaat Minder schaamte onder mantelzorgers, mantelzorgers voelen zich 
gesteund, weten waar ze terecht kunnen voor evt. ondersteuning/een 
luisterend oor, zijn er een dagje ‘tussenuit’ geweest. 

Naam Chill Auti Café 
Frequentie 10 x in 2016 
Aantal Ongeveer 200 deelnemers (waarvan ongeveer 50 unieke jongeren) 
Doel Jongeren met een vorm van normaal tot hoger functionerend autisme 

worden ondersteund in het deelnemen aan sociale activiteiten en het 

Resultaat Jongeren met autisme komen de deur weer uit, ontmoeten lotgenoten, 
hebben meer sociale contacten en zijn daardoor minder eenzaam. 

Naam Meidenavond Enter 
Frequentie 1 x per week sinds november 2016 
Aantal 6 jongeren 
Doel Meiden in de middelbare schoolleeftijd een plek bieden voor 

ontmoeting en ontspanning en een luisterend oor. 
Resultaat Herstart in november 2016 met een paar enthousiaste volwassen 

vrijwilligers, wordt verder uitgebouwd in 2017. 

Naam Amnesty International (A.I.), filmavond in de week van de 
mensenrechten 

Frequentie 1 x per jaar 
Aantal 23 tieners/jongeren 
Doel Burgerschapsvorming; Jongeren wat meegeven over mensenrechten, 

bekend maken met A.I. en bewustwording. 
Resultaat Jongeren staan stil bij mensenrechten. 
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Naam Nieuwjaarsfeest Enter 
Frequentie 1 x in 2016 
Aantal 320 jongeren tussen de 15 en 23 jaar oud 
Doel Houtense jongeren een plek bieden om het nieuwe jaar in te luiden. 

Vrijwilligers Enter de kans bieden om met elkaar een nieuwjaarsfeest te 
organiseren. 

Resultaat Jongeren hebben een plek om in Houten nieuwjaar te vieren. 

Naam Sinterklaas- en kerstactiviteiten Enter 
Frequentie 2 x in 2016 
Aantal 30 jongeren 
Doel Jongeren wat bieden rondom de feestdagen, vrijwilligers kunnen hun 

ideeën uitwerken. 
Resultaat Jongeren hebben deelgenomen aan activiteiten rondom de feestdagen, 

hebben daar nieuwe contacten opgedaan. 

Naam Gitaarlessen Enter 
Frequentie 1 x per week 
Aantal 5 tieners/jongeren 
Doel Jongeren met weinig financiële middelen kunnen toch gitaar leren 

spelen. Jongere met talent voor gitaar zet zich in voor andere jongeren 
en heeft dagbesteding 

Resultaat Jongeren die eigenlijk geen toegang tot gitaarlessen hebben, spelen toch 
gitaar. Zelfvertrouwen jongeredocent stijgt, heeft passende 
dagbesteding waardoor welzijn stijgt. 

Naam Breakdance workshops 
Frequentie 5 x per week lessen 
Aantal 50 tieners/jongeren 
Doel Talentontwikkeling. Houtense jongeren krijgen dansles van een docent 

in Enter. Leren het jw kennen en leren jongeren met dezelfde passie 
kennen. 

Resultaat Ieder jaar een uitverkocht breakdance evenement en vaste groepen 
dansers die een passie hebben. 
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Naam Willem’s eetcafé in Enter 
Frequentie 1 x per week 
Aantal Gemiddeld 8 jongeren 
Doel Laagdrempelige instapactiviteit aan jongeren bieden. Jongeren maken 

kennis met Enter en de andere jongeren. Gezond eten aanmoedigen. 
Resultaat Iedere week een leuke gevarieerde groep, waarbij laagdrempelig (aan 

tafel) contact met elkaar gelegd wordt, iets wat de jongeren zeer op prijs 

Naam Ik Wil In Een Band 
Frequentie 1 x per week, gedurende 2016 (2 sessies) 
Aantal 36 deelnemers 
Doel Jongeren met een gedeelde interesse samenbrengen. Jongeren 

ondersteunen in het ontwikkelen van hun talent. 
Resultaat Meer sociale contacten met leeftijdsgenoten met een gedeelde hobby, 

jongeren hebben hun talent verder ontwikkeld. 

Naam Programmeergroep 
Frequentie Iedere 14 dagen bijeen sinds najaar 2016 
Aantal 9 jongeren 
Doel Jongeren krijgen de kans om onder professionele begeleiding 

evenementen te programmeren. 
Resultaat 2 x Club Enter, in totaal 330 bezoekende jongeren. 

Naam Livegroep 
Frequentie 5 bijeenkomsten in 2016 
Aantal 6 jongeren 
Doel Jongeren die van live muziek houden leren zelf artiesten te boeken en 

avonden te organiseren. 
Resultaat Vaste groep jongeren die in 2016 al twee metalavonden (‘Houten 

Chaos’) hebben georganiseerd. 
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8. Samenwerking 
 
 
Het jongerenwerk werkt samen met allerlei partijen die in aanraking komen met 
jeugd: scholen, sport- en culturele instellingen, maatschappelijke organisaties, 
sociaal team, leerplicht, politie en gemeente. Deze samenwerking draagt bij aan 
een gezamenlijke aanpak op individueel en collectief gebied.  
 
De samenwerking tussen middelbare scholen en het jongerenwerk verduurzaamt 
op alle niveaus: casus/zorg niveau, meedenken, assisteren tijdens activiteiten en 
gastlessen (geven en aansluiten). Doordat er meer contact met docenten is wordt 
het jongerenwerk sneller en gemakkelijker benaderd. De goodwill van de 
schoolleiding was er al, de praktische uitwerking daarvan bij docenten is het 
afgelopen jaar enorm toegenomen. Er worden steeds meer kansen en 
mogelijkheden gezien en docenten weten steeds beter waar het jongerenwerk 
voor te benaderen is. Een voorbeeld daarvan is de excursie naar Ieper waarvoor het 
jongerenwerk ook werd uitgenodigd door de Heemlanden. Met enkele klassen/
docenten is een jongerenwerker de hele dag op stap geweest. De betrokkenheid 
van een jongerenwerker tijdens specifieke lessen op het Wellant College zijn een 
ander voorbeeld. Het ontwikkelen van een OT extra (ondersteuningsteam extra) op 
Houtens heeft er voor gezorgd dat er bij zorgen al in een vroeg stadium met 
jongere, ouders, school en jongerenwerk wordt gesproken.  
 
Met Shine is de samenwerking het afgelopen jaar intensiever geworden: het 
jongerenwerk is bijna wekelijks aanwezig bij de inloopactiviteit van Shine op 
woensdagmiddag. Er komen veel dezelfde jongeren bij Shine en Enter, eventuele 
zorgen of opvallend gedrag worden over en weer gedeeld, altijd met medeweten 
van de betreffende jongere. In 2017 zal er op projectniveau intensiever worden 
samengewerkt: het jongerenpanel wordt gezamenlijk verder ontwikkeld. Ook zal 
geëxperimenteerd worden met het uitbreiden van onderling overleg op 
casusniveau, onder andere om de route naar bijvoorbeeld Jeugd en Veiligheid 
beter te maken. 
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Naam Lotgenotengroep jonge mantelzorgers 
Frequentie 3 x in 2016 
Aantal 73 deelnemers 
Doel Mantelzorgers zien dat ze niet de enige zijn, aandacht voor jonge 

mantelzorgers, mantelzorgers een dagje ontspanning bieden. 
Waaronder mantelzorgcompliment vanuit de Gemeente Houten 
(Walibi). 

Resultaat Minder schaamte onder mantelzorgers, mantelzorgers voelen zich 
gesteund, weten waar ze terecht kunnen voor evt. ondersteuning/een 
luisterend oor, zijn er een dagje ‘tussenuit’ geweest. 

Naam Chill Auti Café 
Frequentie 10 x in 2016 
Aantal Ongeveer 200 deelnemers (waarvan ongeveer 50 unieke jongeren) 
Doel Jongeren met een vorm van normaal tot hoger functionerend autisme 

worden ondersteund in het deelnemen aan sociale activiteiten en het 

Resultaat Jongeren met autisme komen de deur weer uit, ontmoeten lotgenoten, 
hebben meer sociale contacten en zijn daardoor minder eenzaam. 

Naam Meidenavond Enter 
Frequentie 1 x per week sinds november 2016 
Aantal 6 jongeren 
Doel Meiden in de middelbare schoolleeftijd een plek bieden voor 

ontmoeting en ontspanning en een luisterend oor. 
Resultaat Herstart in november 2016 met een paar enthousiaste volwassen 

vrijwilligers, wordt verder uitgebouwd in 2017. 

Naam Amnesty International (A.I.), filmavond in de week van de 
mensenrechten 

Frequentie 1 x per jaar 
Aantal 23 tieners/jongeren 
Doel Burgerschapsvorming; Jongeren wat meegeven over mensenrechten, 

bekend maken met A.I. en bewustwording. 
Resultaat Jongeren staan stil bij mensenrechten. 
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Naam Nieuwjaarsfeest Enter 
Frequentie 1 x in 2016 
Aantal 320 jongeren tussen de 15 en 23 jaar oud 
Doel Houtense jongeren een plek bieden om het nieuwe jaar in te luiden. 

Vrijwilligers Enter de kans bieden om met elkaar een nieuwjaarsfeest te 
organiseren. 

Resultaat Jongeren hebben een plek om in Houten nieuwjaar te vieren. 

Naam Sinterklaas- en kerstactiviteiten Enter 
Frequentie 2 x in 2016 
Aantal 30 jongeren 
Doel Jongeren wat bieden rondom de feestdagen, vrijwilligers kunnen hun 

ideeën uitwerken. 
Resultaat Jongeren hebben deelgenomen aan activiteiten rondom de feestdagen, 

hebben daar nieuwe contacten opgedaan. 

Naam Gitaarlessen Enter 
Frequentie 1 x per week 
Aantal 5 tieners/jongeren 
Doel Jongeren met weinig financiële middelen kunnen toch gitaar leren 

spelen. Jongere met talent voor gitaar zet zich in voor andere jongeren 
en heeft dagbesteding 

Resultaat Jongeren die eigenlijk geen toegang tot gitaarlessen hebben, spelen toch 
gitaar. Zelfvertrouwen jongeredocent stijgt, heeft passende 
dagbesteding waardoor welzijn stijgt. 

Naam Breakdance workshops 
Frequentie 5 x per week lessen 
Aantal 50 tieners/jongeren 
Doel Talentontwikkeling. Houtense jongeren krijgen dansles van een docent 

in Enter. Leren het jw kennen en leren jongeren met dezelfde passie 
kennen. 

Resultaat Ieder jaar een uitverkocht breakdance evenement en vaste groepen 
dansers die een passie hebben. 



32 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Naam Challenge Day’s i.s.m. College de Heemlanden 
Frequentie 3 dagen in 2016 
Aantal Gehele tweede leerjaar 
Doel Signaleren, leerlingen leren kennen. 
Resultaat Leerlingen hebben gezien dat het jongerenwerk niet alleen voor ‘leuke 

activiteiten’ is. 

Naam Excursie Ieper de Heemlanden 
Frequentie Eénmalig 
Aantal 150 leerlingen 
Doel 4 – 5 Mei gedachte overbrengen op jongeren en kennismaking tussen jw 

Resultaat 150 leerlingen hebben een ‘gedachte’ genoteerd voor de vrijheidsboom 
van het 4 – 5 Mei comité, 2 leerlingen hebben een verhaal over de 

Naam Samenwerking Houtens 
Frequentie Wekelijks 
Aantal   
Doel Middelbare school en jongerenwerk werken samen voor het welzijn van 

Resultaat Minimaal 4 x per jaar overleg met Elin Kotterer (contactpersoon van het 
Houtens met jw) om lopende zaken te bespreken; ZAT; OT-extra; 
Ad-hoc overleg met mentoren; 
Er is een overleg geweest met de teamcoördinatoren over inzet van het 
jw op het Houtens. 

Naam ZAT (Zorg Advies Team) Houtens en OT-extra 
Frequentie 1 x per 6 weken en ad hoc 
Aantal 18 tieners/jongeren en (ZAT) en 3 (OTE) 
Doel Afstemming over zorgleerlingen met GGD, Zorg co’s, SAVE, SMW (ST), 

Leerplicht, politie. 
Resultaat 18 besproken, waarvan 13 met inzet van jongerenwerk vervolgd. 
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Naam Sur5 wal 
Frequentie 1 x per week in het voorjaar 
Aantal Gemiddeld 5 jongeren 
Doel Jongeren sporten op het nieuwe sportparcours in Houten samen met jw. 

Aansluitend gezond eten in Enter. Hierdoor worden jongeren 
aangemoedigd tot een gezonde leefstijl. Jongeren met weinig financiële 
middelen kunnen gratis sporten. Nevendoel: Jongeren ontmoeten 
elkaar. 

Resultaat Deelnemende jongeren doen wekelijks aan sport en hebben meer/
nieuwe sociale contacten. 

Naam Talentontwikkeling Enter 
Frequentie 3 middagen en avonden per week 
Aantal +/- 50 jongeren per week 
Doel Jongeren een plek bieden (jc Enter) waar ze hun talent kunnen 

ontdekken en ontwikkelen. D.m.v. faciliteiten als muziekruimte, 

Resultaat Jongeren ontdekken en ontwikkelen hun talenten, waardoor hun 
zelfvertrouwen vergroot. Jongeren ontmoeten jongeren met dezelfde 

Naam Caféavonden in Enter 
Frequentie 2 avonden per week 
Aantal +/- 65 jongeren per week 
Doel Jongeren een plek bieden om hun vrijetijd te besteden. Als jw’er nieuwe 

jongeren leren kennen en gesprekken voeren met de jongeren. 
Signaleren van gedrag/vragen en omgang met elkaar. 

Resultaat Jongeren hebben een plek waar ze elkaar in de avond kunnen 
ontmoeten, hierdoor minder overlast op straat, meer sociale contacten. 
Daarnaast vloeien uit deze avonden de meeste jongereninitiatieven 
voort. 
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Naam Inloop Tienerzolder – Wijkcentrum/Cultuurhuis ‘Schoneveld’ Zuidwest en 

Frequentie 2 x per week van jan t/m juni & 1 x per week in november & december 
Aantal 289 tieners (40 unieke bezoekers) 
Doel Tieners een plek bieden waar ze andere tieners uit de wijk kunnen 

ontmoeten, waar ze welkom zijn, hun talent kunnen laten zien en zelf 
mogen bepalen wat ze doen. De tienerwerker is er voor de tieners uit de 
wijk en helpt hen daar waar nodig. 

Resultaat Tienerwerker kent de tieners uit de wijk, tieners weten de tienerwerker te 
vinden 

Naam Sportinstuif Noordoost 
Frequentie 1 x per week (m.u.v. schoolvakanties) (40x) 
Aantal 400 tieners 

(60 unieke bezoekers) 
Doel Daar waar nodig of gevraagd ondersteuning bieden aan tieners in de 

wijk. 

Resultaat Tienerwerker kent de tieners uit de wijk, tieners weten de tienerwerker 
te vinden. Tieners zijn aangemoedigd om aan beweging te doen. 

Naam Sport The Dome, het Houtens 
Frequentie 1 x per week (m.u.v. schoolvakanties) (20x) 
Aantal 260 (30 unieke bezoekers) 
Doel Daar waar nodig of gevraagd ondersteuning bieden aan leerlingen van 

het Houtens. 
Leren kennen van leerlingen van het Houtens. 

Resultaat 2 jongeren die een lintstage lopen hebben deze activiteit opgezet met 
ondersteuning van het jw. 
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Naam Pauze aanwezigheid Houtens 
Frequentie 2 x per maand 
Aantal   
Doel Kennen en gekend worden, informeel contact (school als vindplaats), 

jongeren die in beeld zijn actief opzoeken en gesprek aan gaan. 
Resultaat Bekend, vertrouwde aanwezigheid, voor zowel leerlingen als docenten, 

ter versterking van ambulant werk -> bekendheid bij jongeren op straat 
vergroot. 

Naam 4 – 5 Mei-comité 
Frequentie 8 x in  2016 
Aantal   
Doel Tieners en jongeren betrekken bij de herdenking en de viering van de 

vrijheid. 
Resultaat Verschillende projecten rondom thema vrijheid. 

Naam Samenwerking Wellant 
Frequentie Wekelijks 
Aantal   
Doel School en jongerenwerk werken samen voor het welzijn van de 

Resultaat IZO-overleg, contact SMW, contact teamleider Eva de Jong, contact met 
docenten over projecten, deelnemen aan projecten. 

Naam CARV-lessen Wellant College 
Frequentie Wekelijks heel 2016 
Aantal 48 leerlingen 
Doel Gastles verzorgen tijdens carrousellessen, onderdeel PR en 

evenementen. Verbinding jongerenwerk maken en kansen bieden, 

Resultaat 4 jongerenprojecten waarvan 3 in Enter. Leerlingen hebben geleerd wat 
het inhoud om samen te werken en een project voor andere jongeren 
op te zetten. Kennis gemaakt met het jongerenwerk, vrijwilligerswerk, 
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Naam Schoolkamp van het Wellant college 
Frequentie 1x in 2016 
Aantal 180 tieners en 10 leraren 
Doel Hele week mee op brugklaskamp mee met school. Leerlingen leren 

kennen en op zoek naar talenten of juist eventuele zorgen. De 
verbinding met het jongerenwerk leggen. 

Resultaat School ziet beter wat het jongerenwerk kan en doet. Signalen delen en 
een basis voor het contact op school. Herkenning. Contact 
geïntensiveerd met brugklasleerlingen en leerkrachten van het Wellant. 

Naam Pauzebezoeken Wellant College 
Frequentie Wekelijks, heel 2016 
Aantal Alle leerlingen 
Doel Kennen en gekend worden, informeel contact (school als vindplaats), 

jongeren die in beeld zijn actief opzoeken en gesprek aan gaan. 
Resultaat Jongerenwerker is een bekend gezicht op school, gedrag leerlingen 

wordt gesignaleerd. 

Naam Indigo 
Frequentie Op afroep 
Aantal   
Doel Op de inzet van de regionale organisatie Indigo op het thema 

‘mantelzorg’ wordt lokaal doorgepakt. 
Resultaat Het blijft niet bij 1 mantelzorgles, maar de jongerenwerkers hebben 

doorgepakt waar nodig. 
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3. Vrijetijdsbesteding 
 
 
Het jongerenwerk biedt jongeren een fysieke plek om hun vrije tijd te besteden in 
Jongerencentrum Enter. De verschillende faciliteiten in Enter bieden tal van 
mogelijkheden om, georganiseerd of op eigen houtje, alleen of in een groep, de 
vrije tijd door te brengen. Ook buiten Enter is het jongerenwerk actief op het 
gebied van vrijetijdsbesteding: denk aan de vakantieactiviteiten, tiener inlopen, 
sportactiviteiten en de doorverwijzingen naar allerlei andere vrijetijdsaanbieders 
waarmee we samen werken.  
Belangrijk onderdeel van de inzet op vrijetijdsbesteding is talentontwikkeling. 
Jongeren worden uitgedaagd zelf aan de slag te gaan met dat wat ze leuk vinden, 
met ondersteuning van het jongerenwerk. Doordat jongeren hun talenten leren 
kennen en ontwikkelen, wordt het zelfvertrouwen vergroot en daarmee het 
welbevinden van de jongeren.   
 
Eind 2015 is een nieuwe sportactiviteit gestart voor tieners van het Houtens, in 
gymzaal The Dome. Het mooie aan deze activiteit is dat in 2016 is geïnvesteerd in 
eigenaarschap van een aantal leerlingen. Op dit moment is de tienerwerker vooral 
faciliterend, coachend en bindend aanwezig en word de activiteit georganiseerd 
door de leerlingen zelf. Er is een groei te zien van 10 unieke deelnemers in 2015 
naar 30 in 2016. We verwachten in 2017 een verder groei te zien, niet alleen in 
deelnemers maar ook in toeschouwers.  
 
Gedurende 2016 is er volop geïnvesteerd in zelfsturende groepen jongeren, zoals 
de programmeergroep en de livegroep. Jongerenwerk heeft zich coachend en 
activerend opgesteld, waardoor eigenaarschap bij deze jongeren gegroeid is. Er zijn 
verschillende activiteiten georganiseerd door deze groepen, die een groeiend 
aantal bezoekers kenden. Dit heeft er ook in geresulteerd dat de groepen zelf zijn 
gegroeid, de programmeergroep is gestart met 4 leden en bestaat eind 2016 uit 8 
jongeren, met ieder een eigen discipline. Voor 2017 zal verder geïnvesteerd worden 
in de groei en zelfsturing van deze groepen, waardoor het jongerenwerk 
gelegenheid krijgt om nieuwe initiatieven te ontplooien en ook deze weer 
zelfsturend te laten functioneren. De skaters zijn een groep waar gedurende 2017 
extra op ingezet zal worden, met name op het gebied van ontplooiing van 
activiteiten in de wijk rondom ‘hun’ skatepark.  
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Naam Jaarwisseling overleg 
Frequentie 2 x in 2016 
Aantal   
Doel Vroeg signalering op illegaal vuurwerk, afstemming tussen partijen over 

jaarwisseling, wie doet wat, wat te verwachten, risico’s minimaliseren. 
Samenwerking tussen politie, brandweer, gemeente, boa’s en jw. 

Resultaat Rollen/taken verdeeld, risico inventarisatie is gemaakt. 
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Naam Samenwerking basisscholen Zuidoost 
Frequentie 6 x in 2015 
Aantal 4 scholen: 14 groepen 7 en 8 
Doel Basisscholen en tienerwerk werken samen voor het welzijn van de 

Houtense jeugd. 
Tieners voor puberteit leren kennen en bekend maken met tienerwerk/
jongerenwerk. Uitnodigen voor vakantieactiviteiten. Hoofddoel is het 
samenwerken met de leerkracht omtrent thema’s die spelen in de klas. 

Resultaat Tieners van groep 7 en 8 zijn in beeld. 
Leerkracht weet de tienerwerker te vinden en is op de hoogte van 
activiteiten in de wijk. Deuren van scholen staan open voor het 
tienerwerk. 
Activiteiten zijn onder de aandacht gebracht van de leerlingen; 
leerkrachten en directeuren kennen de functie van het jw. 

Naam Samenwerking basisscholen Zuidwest 
Frequentie 6 x in 2015 
Aantal 4 scholen: 17 groepen 7 en 8 
Doel Basisscholen en tienerwerk werken samen voor het welzijn van de 

Houtense jeugd. 
Tieners voor puberteit leren kennen en bekend maken met tienerwerk/
jongerenwerk. Uitnodigen voor vakantieactiviteiten. Hoofddoel is het 
samenwerken met de leerkracht omtrent thema’s die spelen in de klas. 

Resultaat Tieners van groep 7 en 8 zijn in beeld. 
Leerkracht weet de tienerwerker te vinden en is op de hoogte van 
activiteiten in de wijk. Deuren van scholen staan open voor het 
tienerwerk. 
Activiteiten zijn onder de aandacht gebracht van de leerlingen; 
leerkrachten en directeuren kennen de functie van het jw. 
Samenwerking met De Wissel aangehaald in 2016. 
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Naam Samenwerking basisscholen Noordwest 
Frequentie 6 x in 2016 
Aantal 3 scholen: 8 groepen 7 en 8 
Doel Basisscholen en tienerwerk werken samen voor het welzijn van de 

Houtense jeugd. 
Tieners voor puberteit leren kennen en bekend maken met tienerwerk/
jongerenwerk. Uitnodigen voor vakantieactiviteiten. Hoofddoel is het 
samenwerken met de leerkracht omtrent thema’s die spelen in de klas. 

Resultaat In 2016 voornamelijk samenwerking met Wereldwijs rondom 
voetbalveld. Daarnaast met Zevensprong en Bijenkorf. 
Deuren van scholen staan open voor het tienerwerk. Activiteiten worden 
onder de aandacht gebracht van de leerlingen; leerkrachten en 
directeuren kennen de functie van het jongerenwerk. 

Naam Samenwerking basisscholen Noordoost 
Frequentie 6 x in 2016 
Aantal 6 scholen: 12 groepen 7 en 8 
Doel Basisscholen en tienerwerk werken samen voor het welzijn van de 

Houtense jeugd. 
Tieners voor puberteit leren kennen en bekend maken met tienerwerk/
jongerenwerk. Uitnodigen voor vakantieactiviteiten. Hoofddoel is het 
samenwerken met de leerkracht omtrent thema’s die spelen in de klas 

Resultaat Er is contact met de directeuren, leerkrachten van groep 7 en 8; 
Deuren van scholen staan open voor het tienerwerk; 
Activiteiten worden onder de aandacht gebracht van de leerlingen; 
leerkrachten en directeuren kennen de functie van het jongerenwerk 

Naam Breed Overleg Noordoost 
Frequentie 4 x in 2016 
Aantal   
Doel Tieners in de wijk ondersteunen bij het veilig opgroeien en opvoeden. 

Afstemming en delen van signalen met basisscholen, bibliotheek, NSO, 
peuterspeelzaal, sportpunt, welzijn. 

Resultaat Afstemming op het gebied van activiteiten en op het gebied van 
signaleren en zorg. 
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Naam Winkeliers 
Frequentie 30 bezoeken 
Aantal 20 winkeliers 
Doel Ervaring m.b.t. overlast bespreken, oplossing zoeken, handvatten 

bieden, benaderbaar (laagdrempelig) zijn voor winkeliers. 
Resultaat Jw is makkelijk aanspreekbaar voor winkeliers, winkeliers ervaren 

Naam Jeugd&Veiligheid overleg 
Frequentie 1 x per maand 
Aantal 40 tieners/jongeren 
Doel Voorkomen en terugdringen van overlast, jeugd een plek geven binnen 

houten om te hangen, buurtbewoners zelfredzamer maken in de 
omgang met jeugd, signaleren van zwakkere jongeren en ondersteuning 
bieden, afstemming over aanpak (jeugd) (over)last tussen gemeente, 
politie en jongerenwerk. 

Resultaat 33 unieke plekken waar overlastmeldingen over zijn gedaan zijn 
besproken, omwonenden zijn benaderd. 

Naam Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) overleg 
Frequentie 1 x per 6 weken 
Aantal   
Doel Winkelcentrum aantrekkelijker, leefbaarder, veiliger, gezelliger maken. 

Dit met als doel dat keurmerk behaald wordt. Samenwerking tussen 
Viveste, Altera, winkeliersvereniging, politie, gemeente, horeca, 
brandweer en jw. 

Resultaat 2e ster van het keurmerk behaald. 
Tijdens schouw (2 x per jaar) verbeterpunten genoteerd. AED 
toegevoegd, noodverlichting is nagelopen en gerepareerd waar nodig, 
sloot om plein beter onderhouden, minder jeugdoverlast op ‘t Rond, 
minder zakkenrollerij (met behulp van voorlichting hierover aan oudere 
bewoners van ‘t Rond). 
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Naam Samenwerking basisscholen Noordwest 
Frequentie 6 x in 2016 
Aantal 3 scholen: 8 groepen 7 en 8 
Doel Basisscholen en tienerwerk werken samen voor het welzijn van de 

Houtense jeugd. 
Tieners voor puberteit leren kennen en bekend maken met tienerwerk/
jongerenwerk. Uitnodigen voor vakantieactiviteiten. Hoofddoel is het 
samenwerken met de leerkracht omtrent thema’s die spelen in de klas. 

Resultaat In 2016 voornamelijk samenwerking met Wereldwijs rondom 
voetbalveld. Daarnaast met Zevensprong en Bijenkorf. 
Deuren van scholen staan open voor het tienerwerk. Activiteiten worden 
onder de aandacht gebracht van de leerlingen; leerkrachten en 
directeuren kennen de functie van het jongerenwerk. 

Naam Samenwerking basisscholen Noordoost 
Frequentie 6 x in 2016 
Aantal 6 scholen: 12 groepen 7 en 8 
Doel Basisscholen en tienerwerk werken samen voor het welzijn van de 

Houtense jeugd. 
Tieners voor puberteit leren kennen en bekend maken met tienerwerk/
jongerenwerk. Uitnodigen voor vakantieactiviteiten. Hoofddoel is het 
samenwerken met de leerkracht omtrent thema’s die spelen in de klas 

Resultaat Er is contact met de directeuren, leerkrachten van groep 7 en 8; 
Deuren van scholen staan open voor het tienerwerk; 
Activiteiten worden onder de aandacht gebracht van de leerlingen; 
leerkrachten en directeuren kennen de functie van het jongerenwerk 

Naam Breed Overleg Noordoost 
Frequentie 4 x in 2016 
Aantal   
Doel Tieners in de wijk ondersteunen bij het veilig opgroeien en opvoeden. 

Afstemming en delen van signalen met basisscholen, bibliotheek, NSO, 
peuterspeelzaal, sportpunt, welzijn. 

Resultaat Afstemming op het gebied van activiteiten en op het gebied van 
signaleren en zorg. 
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Naam Winkeliers 
Frequentie 30 bezoeken 
Aantal 20 winkeliers 
Doel Ervaring m.b.t. overlast bespreken, oplossing zoeken, handvatten 

bieden, benaderbaar (laagdrempelig) zijn voor winkeliers. 
Resultaat Jw is makkelijk aanspreekbaar voor winkeliers, winkeliers ervaren 

Naam Jeugd&Veiligheid overleg 
Frequentie 1 x per maand 
Aantal 40 tieners/jongeren 
Doel Voorkomen en terugdringen van overlast, jeugd een plek geven binnen 

houten om te hangen, buurtbewoners zelfredzamer maken in de 
omgang met jeugd, signaleren van zwakkere jongeren en ondersteuning 
bieden, afstemming over aanpak (jeugd) (over)last tussen gemeente, 
politie en jongerenwerk. 

Resultaat 33 unieke plekken waar overlastmeldingen over zijn gedaan zijn 
besproken, omwonenden zijn benaderd. 

Naam Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) overleg 
Frequentie 1 x per 6 weken 
Aantal   
Doel Winkelcentrum aantrekkelijker, leefbaarder, veiliger, gezelliger maken. 

Dit met als doel dat keurmerk behaald wordt. Samenwerking tussen 
Viveste, Altera, winkeliersvereniging, politie, gemeente, horeca, 
brandweer en jw. 

Resultaat 2e ster van het keurmerk behaald. 
Tijdens schouw (2 x per jaar) verbeterpunten genoteerd. AED 
toegevoegd, noodverlichting is nagelopen en gerepareerd waar nodig, 
sloot om plein beter onderhouden, minder jeugdoverlast op ‘t Rond, 
minder zakkenrollerij (met behulp van voorlichting hierover aan oudere 
bewoners van ‘t Rond). 
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Naam Overlast plekken 
Frequentie Hele jaar door 
Aantal 33 plekken (17 eenmalige & 16 terugkerende) 
Doel Terugdringen van de overlast en jongeren wijzen op hun 

verantwoordelijkheden. 
Resultaat De jongeren beseffen dat wanneer zij hun omgeving schoon houden en 

rekening houden met de omwonenden dat zij langer kunnen genieten 

Naam Ambulante rondes 
Frequentie Meerdere avonden en middagen per week 
Aantal 12 structurele groepen van +/- 8 jongeren gedurende hele jaar, 

gelegenheidsgroepen sterk wisselend (zomers aanzienlijk meer, tot 30 

Doel Signaleren van zwakkere jongeren, jongeren ondersteunen bij 
zelfredzaam worden, met bijzondere aandacht voor meelopers (risico- 
jongeren). Bekend maken met jw, normen en waarden die horen bij 
‘hangen’  bijbrengen, voorlichting alcohol/drugs, signalen delen met 
partners, voorkomen en terugdringen van overlast door jeugdigen t/m 
23 jaar, vergroten begrip en tolerantie tussen jeugdigen en bewoners, 
buurtbewoners zelfredzamer maken in de omgang met jeugd, ouders 
betrekken bij de aanpak van de jongerenoverlast. 

Resultaat Minder overlastmeldingen (totale daling van 40% ten opzichte van 5 jaar 
geleden), jongeren zijn beter aanspreekbaar voor omwonenden. De 
plekken en jongeren die zich regelmatig in de openbare ruimte 
ophouden zijn bekend bij het jw. 25 unieke plekken waar 
overlastmeldingen over zijn gedaan zijn besproken, omwonenden zijn 
benaderd. Jongeren zijn bekend met jw. 2 jongeren hebben jw actief 
benaderd met hulpvraag. 

Naam Buurtbewoners bezoeken 
Frequentie 50 bezoeken 
Aantal 35 unieke bewoners 
Doel Probleemanalyse van (over)lastervaring, informeren over mogelijke 

stappen die bewoner kan zetten, handvatten aandragen voor omgang 

Resultaat Meeste bewoners na 1 bezoek verder geholpen, (over)lastervaring 
verminderd/verdwenen, begrip voor jeugd, bewoners voelen hun 
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Naam Brede School Overleg Zuidoost 
Frequentie 1 x in 2015 
Aantal   
Doel Netwerk met andere wijkgerichte partijen rondom jeugd 

(basisscholen, bibliotheek, NSO, peuterspeelzaal, sportpunt, sociaal 
team, GGD ) in Zuidoost onderhouden. 
Bijdrage leveren aan ontwikkeling van wijkgerichte 
samenwerkingsvormen. 

Resultaat Afgesproken dat 2 x per jaar overleg gevoerd wordt over jeugd 
gerelateerde onderwerpen op wijkniveau. Uit deze overleggen 
kunnen concrete aanpakken en samenwerkingen ontstaan om in te 
spelen op de situatie. 

Naam Samenwerking Shine 
Frequentie 2 x per maand 
Aantal   
Doel De verbinding tussen Shine en het jongerenwerk. Signalen opvangen en 

delen. Tieners meer mogelijkheden geven voor het vinden van 
aansluiting. Present werken; activiteiten van Shine is vindplek voor 
jongerenwerk. 

Resultaat Shine en het jongerenwerk werken nauw met elkaar samen. Door goede 
samenwerking signalen direct kunnen delen en helder taken/rollen 
verdeeld als het gaat om oppakken van signalen. 

Naam Jongerenpanel Houten 
Frequentie 4 x per jaar 
Aantal 8 jongeren 
Doel Samen met Shine een doorsnee Houtense jongerengroep hebben die 

functioneert als klankbordgroep en om projecten te organiseren. 
Resultaat Thema’s zijn ingebracht voor gesprekken tussen jongeren en gemeente. 
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Naam Sportpunt 
Frequentie Op afroep 
Aantal   
Doel Eén van de 3 leefgebieden waarin jongeren zich begeven (vrije tijd) 

bekend maken met het doel van het jongerenwerk. 
Resultaat Jongerenwerk is bekend bij sportverenigingen. Doel van het 

jongerenwerk is bekend, samenwerking op activiteitenniveau en 
casusniveau is vergroot. 

Naam Jeugdsportfonds 
Frequentie Hele jaar door 
Aantal 5 tieners/jongeren 
Doel Jongeren uit gezinnen met weinig financiële middelen, kunnen toch 

sporten. 
Resultaat 5 kinderen/jongeren uit gezinnen met te weinig financiële middelen om 

een sportclub te bekostigen, doen aan sport. 

Naam Rabobank 
Frequentie 2 x in 2016 
Aantal 36 tieners/jongeren 
Doel De Rabobank biedt i.h.k.v. maatschappelijk ondernemen ondersteuning 

aan mantelzorgers en doet dit via het lokale jongerenwerk, waardoor de 
ondersteuning het meest effectief ingezet wordt (het jw heeft de 
contacten, de Rabobank faciliteert). 

Resultaat De Rabobank heeft via het jongerenwerk 36 jonge mantelzorgers 
gefaciliteerd. 

Naam Nationale Jeugdraad (Ik Ben Geweldig) 
Frequentie 1 keer in 2016 
Aantal 6 jongeren 
Doel De mogelijkheden van ‘Ik Ben Geweldig’ bekend maken onder jongeren. 
Resultaat Jongeren in Houten weten ‘Ik Ben Geweldig’ te vinden voor financiering 

van projectplannen. Er is een talentworkshop door NJR aangeboden. 

7 

2. Openbare ruimte en veiligheid  
 
Jongeren begeven zich in de openbare ruimte, dit is een gegeven van alle tijden. 
Het ambulant jongerenwerk kent de jongeren en de omwonenden van frequente 
hangplekken, bemiddelt tussen hen als dit niet naar ieders tevredenheid gaat en 
draagt op die manier bij aan een veilige en prettige leefomgeving voor iedereen. 
Omdat het ambulant jongerenwerk de groepen, en dus ook de individuen waaruit 
die groepen bestaan kent, wordt opvallend gedrag snel gesignaleerd en besproken 
met de jongere, eventueel ouders en andere samenwerkingspartijen.  
 
Opvallend in 2016 is de totstandkoming van de PGA (persoonsgebonden aanpak). 
Deze aanpak is ontwikkeld door het overleg Jeugd & Veiligheid en is er op gericht 
jongeren die neigen naar crimineel gedrag op een planmatige manier, met 
duidelijke regievoering vanuit de gemeente, te benaderen, begeleiden en te 
monitoren. Dit met als doel te voorkomen dat ze verder afglijden naar het Top X-
overleg. De PGA is in 2016 ontwikkeld en heeft al voor een aanpak op 29 jongeren 
gezorgd. We verwachten dan ook een flinke toename in het werken volgens deze 
aanpak in 2017.  
 

 
 
 

 
 

Naam PGA 
Frequentie Hele jaar door 
Aantal 29 jongeren 
Doel Preventief werken. Er is op lokaal niveau al een gezamenlijke 

interventie; hierdoor stromen er minder jongeren door naar de TOP X. 
En voor jongeren die uit de TOP X komen wordt er gekeken of er een 
gezamenlijke interventie moet worden gemaakt. Meer kans dat het op 
lokaal niveau beter gaat met de jongeren en er minder overlast wordt 
ervaren. 

Resultaat Door de gezamenlijke aanpak kan de neerwaartse spiraal doorbroken 
worden en komen er minder jongeren in het criminele circuit terecht. 
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Leeswijzer  
Net als vorig jaar is er voor gekozen om niet de werksoorten centraal te stellen, 
maar de thema’s waar de jongerenwerker zich mee bezig houdt. De inleidende 
teksten op de thema’s zijn in veel gevallen één op één hetzelfde als vorig jaar, 
simpelweg omdat de omschrijving van het betreffende thema in dat geval nog 
precies aangeeft wat de context van dat thema is.  
De verschillende werksoorten, het ambulant-, stedelijk- en tienerwerk, zijn ieder 
gespecialiseerd in een doelgroep en/of thema en zijn constant verbonden met 
elkaar. De interne doorverwijzingen tussen deze verschillende werksoorten en het 
brede netwerk die de verschillende werksoorten hebben van zowel jongeren als 
organisaties, dragen bij aan een zeer volledig vangnet voor vrijwel iedere vraag van 
iedere jongere.  
 
De thema’s waarmee het jongerenwerk zich bezig houdt zijn de volgende: 
• Openbare ruimte en veiligheid 
• Vrijetijdsbesteding 
• Individuele ondersteuning 
• Training/voorlichting 
• Maatschappelijke betrokkenheid 
• Bijzondere doelgroepen 
• Samenwerking 
• Beleids-beroepsvorming 
 
Ieder thema wordt in een apart hoofdstuk behandeld. Gestart wordt telkens met 
een korte contextomschrijving, waarna een opsomming van de activiteiten met 
concrete resultaten volgt. Het jongerenwerk wordt in dit verslag afgekort met ‘jw’. 
Waar jongerenwerk geschreven staat wordt het volledige jongerenwerk bedoeld, 
bestaande uit tienerwerk, stedelijk jongerenwerk en ambulant jongerenwerk.  
 
Het team bestaat uit 6 medewerkers. Het aantal uren per werksoort is als volgt 
verdeeld:  
• Ambulant werk 42 uur (1.16 fte) 
• Tienerwerk 50 uur (1.38 fte) 
• Stedelijk jongerenwerk 52 uur (1.44 fte) 
• Projectleider 8 uur (0.22 fte) 
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Naam Interkerkelijke jongereninitiatieven 
Frequentie 1 x per maand 
Aantal 10 tieners/jongeren 
Doel Contact met verschillende jongerenwerkers van de kerken. Afstemmen 

van activiteiten en delen van signalen. 
Resultaat Contact met o.a. Mad bus, Athletes in Action, Superwoman. 

Doorverwijzen van jongeren naar verschillende activiteiten.  
Kerkwerkers en jongerenwerk weten elkaar te vinden, signalen te delen, 

Naam Vluchtelingenwerk 
Frequentie Op afroep 
Aantal 25 tieners/jongeren 
Doel Jongeren uit vluchtelingen gezinnen leren het jongerenwerk kennen. 
Resultaat Jongeren uit vluchtelingengezinnen hebben contacten met Houtense 

Naam Teamvergaderingen 
Frequentie 1 x per 2 weken 
Aantal   
Doel Elkaar informeren over werkzaamheden en ontwikkelingen. 

Samenwerkingspartijen sluiten soms aan ter kennismaking. 
Resultaat Er wordt optimaal samengewerkt door de teamleden. Team is op de 

hoogte van laatste ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op 
werkzaamheden 

Naam Anti-pest campagne gemeente Houten 
Frequentie Ongeveer 6 keer in 2016 
Aantal 18 jongeren hebben meegedacht 
Doel Het creëren van een gezamenlijke inzet in Houten rondom het thema 

pesten, pesten tegengaan, jongeren handelingsperspectieven bieden. 
Resultaat Campagne die in 2017 van start kan gaan, gedragen door alle Houtense 

partijen die met jongeren werken. 
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Naam JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) 
Frequentie Ongeveer 4 keer in 2016 
Aantal   
Doel Activiteiten in het kader van JOGG inventariseren, nieuwe initiatieven 

ontplooien. 
Resultaat Activiteiten met als thema bewegen en gezond eten worden beter 

benoemd, meer op de hoogte van wat iedere organisatie biedt. 

5 

1. Inleiding 
 
 
Het jongerenwerk is een laagdrempelige voorziening voor alle jongeren van 10 tot 
23 jaar die in Houten wonen, of in Houten op school zitten. Jongeren kunnen met al 
hun vragen bij het jongerenwerk terecht, van hulp bij het vinden van 
vrijetijdsactiviteiten of het opdoen van nieuwe sociale contacten, tot hulp bij een 
lastige thuissituatie. Het jongerenwerk houdt zich bezig met het leren aangaan van 
sociale verbindingen met anderen, het stimuleren van maatschappelijke participatie 
en het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling.  
 
Dit doet het jongerenwerk door aanwezig te zijn in de leefomgeving van de jongere; 
op scholen, op straat, in de wijken, in het jongerencentrum en niet te vergeten op 
sociale media. Het jongerenwerk heeft in 2016 veel ingezet op het contact via 
sociale media. Waar het jongerenwerk sociale media eerder vooral inzette ter 
promotie van fysieke activiteiten, zijn er nu vele individuele contacten met 
Houtense jongeren die met name via sociale media worden onderhouden.  
 
Het contact is laagdrempelig voor jongeren en makkelijk. Uitgangspunt is het 
contact leggen zonder dat daarvoor een directe aanleiding is. Deze werkwijze 
noemen we de presentiemethode: daar zijn waar de jongeren zijn en contact 
leggen puur om contact te krijgen. Vanuit het ontstane contact komen vragen en 
behoeftes voort waar de jongerenwerker de jongere bij kan ondersteunen.  
 
Het jongerenwerk werkt samen met allerlei partijen die te maken hebben met 
jeugd zoals scholen, het Sociaal Team, leerplicht, politie, sport- en culturele 
voorzieningen en de gemeente. Vanuit deze partijen worden jongeren ook 
regelmatig doorverwezen naar het jongerenwerk. Een doorverwijzing naar het 
jongerenwerk komt veelal voort uit een ‘welzijnsvraag’  bij de jongere: moeite met 
het vinden van aansluiting bij leeftijdsgenoten, opvallend gedrag, moeite met het 
vinden of houden van dagbesteding of behoefte aan een laagdrempelig ‘luisterend 
oor’.   
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9. Beleids- en beroepsvorming 
 
 
Het beroep van de jongerenwerker is constant in beweging, net als de 
maatschappij. Daarom is het van belang om regelmatig met het team de 
werkzaamheden in het licht van de veranderende omstandigheden onder de loep 
te nemen en te toetsen aan maatschappelijke relevantie. Ook input leveren op 
gemeentelijk beleid, gemeentelijk beleid toepassen op de werkzaamheden en de 
landelijke ontwikkelingen volgen en toepassen zijn noodzakelijk om optimaal te 
kunnen anticiperen op dat wat er nodig is.  
 
De ontwikkelingen rondom Adsysco (nieuw CRM-systeem), zowel op casusniveau 
als op activiteitenniveau in relatie tot bijvoorbeeld de rapportages en de website, 
zijn in volle gang. In 2016 is vanuit het jongerenwerk gestart met het voorbereiden, 
in de loop van 2017 zal er daadwerkelijk mee gewerkt gaan worden. In eerste 
instantie vooral op activiteitenniveau, later in 2017 ook op casusniveau.  
 
Om het gebruik van de VIR (Verwijsindex) weer meer onder de aandacht van het 
jongerenwerk te brengen, hebben twee jongerenwerkers in 2016 de training ‘niets 
doen is geen optie’ gevolgd. In 2017 zal de rest van het team volgen. Daarnaast 
wordt er in 2017 op  verschillende manieren gewerkt aan het borgen van het 
registreren in de VIR bij zorgen. Door het registreren bijvoorbeeld op te nemen in 
de procedure rondom een PGA, J&V, het intern casusoverleg en een gezamenlijke 
bespreking van zorgen met school, hopen we sneller en beter de VIR te gaan 
inzetten.  
 

 

 
 

 

Naam Speeddate sociaal team – informele zorg 
Frequentie 1x 
Aantal 20 partijen 
Doel Kennismaken met partijen op het gebied van informele zorg en sociaal 

loket/sociaal team. 
Resultaat Kennis gemaakt met partijen op gebied van informele zorg, sociaal team 

en welzijn. 
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