Het jongerenwerk in en rond de school
8 december 2015 in Amersfoort
UITKOMSTEN BIJEENKOMST

Zoek elkaar op, praat met elkaar en ga het gewoon doen! Dat is het
belangrijkste advies dat klinkt tijdens de bijeenkomst ‘Het
jongerenwerk in en rondom de school’ op dinsdag 8 december 2015 in
Amersfoort. Tachtig deelnemers – jongerenwerkers, scholen,
gemeenten – spraken met elkaar over de samenwerking tussen
jongerenwerk en onderwijs. Hier leest u de belangrijkste uitkomsten
van deze goedbezochte ochtend.

 Inspirerend voorbeeld: Vakcollege Amersfoort
 Highlights uit het panelgesprek
 Drie thematafels

Inspirerend voorbeeld: Vakcollege Amersfoort
In Amersfoort werkt het jongerenwerk met allerlei scholen samen. Koen Janssen is
directeur van één van die scholen, het Vakcollege Amersfoort. Hij vertelt tijdens de
bijeenkomst waarom. “Ik merk dat school en jongerenwerk veel aan elkaar kunnen
hebben. Het jongerenwerk heeft op een andere manier contact met leerlingen en
werkt meer preventief.” Een paar jaar terug zocht hij contact met het jongerenwerk
toen bleek dat leerlingen steeds vaker op school bleven hangen omdat ze geen
vrijetijdbesteding en prettige thuissituatie hadden. “Wij waren een school zoals er
zoveel zijn, wij deden onze taak, meer niet. Na schooltijd was er niets. Samen met
het jongerenwerk zijn we activiteiten buiten school gaan organiseren, gericht op een
leuke en nuttige dagbesteding.”
Laat jezelf zien
Inmiddels is het jongerenwerk op allerlei manieren betrokken bij het Vakcollege
Amersfoort. Danny de Graaf, jongerenwerker bij Welzin Amersfoort: “We
organiseren themabijeenkomsten en weerbaarheidsprogramma’s op school. We
geven een training aan docenten over straatcultuur. En we hebben steeds meer
individuele trajecten met leerlingen. We zijn duidelijk zichtbaar en aanspreekbaar
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op de school, ook bijvoorbeeld op schoolfeesten.” Zijn advies aan andere
jongerenwerkers is: praat met de school, laat jezelf zien en ga het gewoon doen!
Koen Janssen vult aan: “Het werkt bij ons omdat het ingebed is in het
onderwijskundig programma van de school en onderdeel van de zorgstructuur.”
Lastige kanten
Er zitten ook lastige kanten aan de samenwerking. Danny de Graaf: “Je loopt kans
dat je gebruikt wordt als goedkope gastdocent. Dat kun je voorkomen door je eigen
doelen niet uit het oog te verliezen, namelijk dat jij er vooral voor kwetsbare
jongeren bent. Ik heb ook wel eens een aanvaring gehad met een zorgcoördinator
die boos was omdat leerlingen met problemen naar mij toe kwamen en niet naar
haar. Dat kun je voorkomen door met elkaar samen te werken.”
5 tips uit Amersfoort
1. Praat met elkaar en ga het gewoon doen.
2. Zorg dat het is ingebed in het onderwijskundig programma.
3. Leg een verbinding met de zorgstructuur van de school.
4. Gebruik zachte gegevens als resultaat, zoals het schoolklimaat.
5. Koppel docenten aan het jongerenwerk.

Highlights uit het panelgesprek
Wat voegt het jongerenwerk toe aan de zorgstructuur van een school?
Panel: Het jongerenwerk werkt preventief en signaleert problemen eerder dan
docenten. Leerlingen praten liever met het jongerenwerk omdat een
jongerenwerker geen contact heeft met de ouders. De school heeft die contacten
wel.
Zou elke school een jongerenwerker moeten hebben?
Panel: Niet binnen de school. De kracht van het jongerenwerk is juist dat
jongerenwerkers jongeren niet alleen op school maar ook op straat tegenkomen.
Hoe werk je samen met het wijkteam?
Panel: Dat is nog een zoektocht. Het wijkteam werkt op wijkniveau, maar een school
zoals het Vakcollege Amersfoort is geen wijkschool. Hier zitten leerlingen die uit
veel verschillende wijken komen. Het is belangrijk om contact te leggen met het
wijkteam: het grote voordeel van het wijkteam is dat ze naar het hele gezin kijken.
Uit de zaal komt het voorbeeld van Tilburg waar – naast de wijkteams – één
stadsbreed 12+-team opgezet.
Hoe zorg je dat de gemeente dit financiert?
Panel: Overtuig de gemeente van de meerwaarde van samenwerking. Laat de
resultaten zien uit leerlingenenquêtes en registraties. Vertel over het
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maatschappelijk effect (veiligheid). Laat zien dat dit de manier is om met elkaar een
pedagogisch klimaat te creëren voor de hele jeugdhulp.
3 tips uit het panelgesprek
1. Leg contact met het wijkteam en zorg dat je elkaar kent.
2. Laat de gemeente zien wat de meerwaarde is van samenwerking.
3. Begin de samenwerking klein en laat je successen zien.
Panelleden:
Koen Janssen, directeur Vakcollege Amersfoort
Geert Kloet, manager jongerenwerk Welzin Amersfoort
Marja Valkestijn, programmamanager Nederlands Jeugdinstituut

Drie thematafels
Thematafel 1: Wat is de kerntaak van het jongerenwerk voor jongeren
op school?
Belangrijkste uitkomsten:
 Het jongerenwerk legt de verbinding tussen straat/wijk en school.
 Het jongerenwerk werkt outreachend en weet kwetsbare jongeren te
bereiken.
 Het jongerenwerk werkt ook buiten kantooruren.
 Het jongerenwerk levert maatwerk.
Thematafel 2: Hoe zorg je voor goede samenwerking tussen
jongerenwerk, school en wijkteam?
Belangrijkste uitkomsten:
 Zoek naar een gedeeld doel
 Laat elkaar zien wat je te bieden hebt.
 Faciliteer ontmoetingen tussen professionals in de wijk.
 Geef het jongerenwerk de erkenning als discipline en als verbindende factor
in of naar het wijkteam.
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Thematafel 3: Wat kan de gemeente doen?
Belangrijkste uitkomsten:
 Geef als gemeente aan wat je minimaal nodig hebt om te bekostigen in plaats
van blind te bezuinigen.
 Ga niet vragen om cijfers maar stel gezamenlijke doelen.
 Ga met het jongerenwerk in gesprek over hun toegevoegde waarde, vraag om
hun ideeën en wees je ervan bewust dat jongerenwerk de gids van de jongere
is.
 Wees flexibel op uitvoerend niveau: doe wat nodig is omdat je dichtbij bent
(niet denken maar voelen en doen).
 Pak ruimte en doe waar je voor staat.
10 tips voor jongerenwerkers
1. Laat je meerwaarde zien, namelijk dat je kwetsbare jongeren bereikt.
2. Profileer jezelf, maak een goed pitchverhaal.
3. Laat zien wat je scholen te bieden hebt.
4. Begin klein met één school en laat dat aan andere scholen zien.
5. Wees eerlijk in wat je kunt bereiken.
6. Maak duidelijk dat hulpverlening niet hetzelfde is als eigen kracht
stimuleren.
7. Ga zelf op zoek naar een ingang bij scholen: vraag in je netwerk om
contactpersonen.
8. Geef de gemeente een visie.
9. Maak duidelijk dat het jongerenwerk niet alleen activiteiten organiseert
maar ook inhoud biedt.
10. Vertel wat je doet: switch van tellen naar vertellen.
Verder lezen
Jongerenwerk in beeld
Deze brochure beschrijft wat de positie van het jongerenwerk is in het jeugd- en
sociale stelsel, en welke relatie het jongerenwerk heeft met wijkteams. Daarnaast
is beknopt weergegeven welke kennis er is over resultaten en verantwoording van
het jongerenwerk, en hoe het staat met kwaliteit en professionalisering,
geïllustreerd met voorbeelden.
Online dossier jongerenwerk
Dit dossier bundelt kennis over beleid en praktijk in het jongerenwerk in
Nederland. Heb je tips of aanvullingen? Meld het aan het NJi via het dossier zelf.
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Verder kennis delen en met elkaar in gesprek
Kom naar de Werkgroep Platform Jeugdwelzijn
(http://kennisnetjeugd.nl/werkgroep/10-platform-jeugdwelzijn)
Dit verslag en de power points en het filmpje van Jongerenwerk Welzin in
Amersfoort worden in deze werkgroep gepost. In deze werkgroep kun je met elkaar
meer informatie en ervaringen delen over het jongerenwerk. Ook kun je hier je
eigen praktijkvoorbeelden posten en elkaar vragen stellen; een blog schrijven, een
discussie voeren of een belangrijke bijeenkomst aankondigen. Maak je profiel aan
en ga samen aan de slag op:
www.kennisnetjeugd.nl
Organisatie
Deze bijeenkomst is deel van een serie bijeenkomsten die het Nederlands
Jeugdinstituut en de MOGroep twee maal per jaar organiseren op een locatie waar
het jongerenwerk actief is. Dit keer is actieve medewerking verleend door het
Vakcollege Amersfoort en Welzin Amersfoort, waarvoor grote dank.
www.nji.nl
www.mogroep.nl
www.welzin.nl
www.vakcollege-amersfoort.nl

5

