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Inleiding:
Stichting Welzijn Brummen (SWB) voert in opdracht van de Gemeente Brummen het jongerenwerk in
de gemeente uit. SWB heeft, samen met de gemeente Brummen en samenwerkingspartners, de
Talenthouse benadering ontwikkelt. Deze benadering hanteert het jongerenwerk om de gewenste
doelstelling van de gemeente Brummen te verwezenlijken. Deze doelstelling is het vergroten van
zelfredzaamheid & participatie bij jongeren, het versterken van hun eigen kracht en een duurzame
brug slaan tussen jong en oud.
De Talenthouse benadering heeft als uitgangspunt een positieve benadering van jongeren om de
sociaal maatschappelijke en persoonlijke positie van de jongere te verbeteren. We denken in
mogelijkheden en gaan uit van actieve participatie en talentontwikkeling. Jongeren krijgen de
gelegenheid om hun grenzen te verleggen en hun kwaliteiten op positieve wijze te ontwikkelen en
krijgen daar positieve aandacht van jongerenwerkers en samenwerkingspartners bij. Positief zijn en
elkaar inspireren. Bij deze benadering zijn jongeren de ontdekkers en ontwikkelaars van hun eigen
talenten.
We werken zowel locatie- als wijkgericht en bezoeken jongeren actief op verschillende vindplaatsen.
Dit kan op het Cruyff Court zijn, de verschillende hangplekken, de twee jongerencentra of op scholen
en bij verenigingen. We bewegen ons ‘present’ in de leefwereld van jongeren tussen 10 en 23 jaar uit
onze gemeente. We zoeken aansluiting met deze jongeren en ondersteunen bij ‘opgroeivragen’ en
stimuleren talentontwikkeling. Jongeren zijn ontwerpers van structurele en eenmalige, vraaggerichte
activiteiten en kunnen hier bouwen aan eigenaarschap en burgerschapscompetenties. Dit stimuleren
van maatschappelijke participatie heeft een sterke preventie waarde.
Doordat het jongerenwerk zich zo intensief beweegt in de leefwereld van jongeren pikken we een
hoop signalen op. Op het moment dat er signalen zijn dat het niet goed gaat met een jongere zijn de
lijnen van het jongerenwerk kort naar passende ondersteuning of hulp binnen de leefgebieden gezin,
school, werk en vrije tijd. Het jongerenwerk vervult hierdoor een belangrijke brugfunctie tussen
jongeren en hulpverlening, en kan waar nodig in het hulpverleningstraject ondersteuning bieden.

Op een aantal onderwerpen ligt in 2017 de focus. Er wordt onderzocht hoe de
Zelfredzaamheidsmatrix ingezet kan worden om ontwikkelingsprocessen van jongeren in kaart te
brengen. Ook verdere netwerkontwikkeling ten behoeve van het preventiever inzetten, door
samenwerkingspartners, van het jongerenwerk heeft aandacht. En de communicatie rondom alle
werkzaamheden van het jongerenwerk zal geïntensiveerd worden.

Sjoerd Botschuyver, ambulant jongerenwerker
Brummen, 2017
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Het jongerenwerk heeft haar verschillende werkzaamheden samengevat in een werkplan voor 2017,
geheel in lijn met gemeentelijk beleid en doelstellingen en gefundeerd op de Talenthouse
benadering. Het plan is onderverdeelt in 5 onderdelen en per onderdeel wordt haar functie en
doelstelling benoemt. Het plan is inzichtelijker en concreter ten opzichte van haar voorganger en
nieuw is het structurele programma aan activiteiten gericht op de groepen 8 basisschoolkinderen in
Brummen en Eerbeek.
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ACTIVITEITEN
DOELSTELLING
VERGROTEN EIGEN KRACHT
VERGROTEN ZELFREDZAAMHEID

SLEUTELWOORDEN
TALENTONTWIKKELING
GROEPSGERICHT
VROEGSIGNALEREN
VRAAGGERICHT
VOOR ALLE JONGEREN
PREVENTIEF

Met de Talenthouse benadering willen we jongeren uit de rol van consument halen en in de
rol van ondernemer zetten. Het jongerenwerk stimuleert jongeren om zich actief in te zetten
voor zichzelf en hun omgeving, en faciliteert hierin. Jongeren worden dus ondersteund om
uiteindelijk producent van hun eigen activiteiten te worden, eventueel met ondersteuning
van oudere jongeren. Bij deze activiteiten hebben de jongerenwerkers een ondersteunende
en coachende rol. De activiteiten kunnen recreatief, educatief, informatief, creatief of
sportief van aard zijn, afhankelijk van de vraag. We maken hieronder onderscheid in de
structurele activiteiten die al in samenwerking met de doelgroep zijn ontwikkeld en hun
waarde keer op keer bewijzen en eenmalige, vraaggerichte activiteiten. Succesvolle
activiteiten bouwen we uit en minder succesvolle activiteiten worden waar nodig bijgesteld
of los gelaten.

JUNIORMIDDAG

DOELGROEP
10 T/M 12 JAAR

FREQUENCY
1 X PER MAAND

LOCATIE
BASE | JOC

FREQUENCY
1 X PER MAAND

LOCATIE
BASE | JOC

FREQUENCY
1 X PER JAAR

LOCATIE
BRUMMEN | EERBEEK

DOELGROEP
MEISJES 10 T/M 12 JAAR

KINDERVAKANTIESPELEN

DOELGROEP
6 T/M 12 JAAR
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GIRLS ONLY
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BUITENSPEELDAG

DOELGROEP
4 T/M 12 JAAR

FREQUENCY
1 X PER JAAR

LOCATIE
BRUMMEN | EERBEEK

FREQUENCY
1 X PER JAAR

LOCATIE
GEMEENTE BREED

FREQUENCY
2 X PER MAAND

LOCATIE
PLEIN 5

FREQUENCY
1 X PER MAAND

LOCATIE
JOC

FREQUENCY
WEEKELIJKS IN APRIL T/M OKT

LOCATIE
SPEELVELD WERFAKKER

FREQUENCY
BIJ VRAAG OF SIGNAAL

LOCATIE
TE BEPALEN

ROEFELDAG

DOELGROEP
7 T/M 12 JAAR

SAMEN ETEN

DOELGROEP
13 T/M 23 JAAR

TIENERS ONLY DISCO

DOELGROEP
10 T/M 14 JAAR

SPORTACTIVITEITEN

DOELGROEP
8 T/M 23 JAAR
eb

DOELGROEP
8 T/M 23 JAAR

PRESTATIE INDICATOREN
PER ACTIVITEIT HET GEMIDDELD AANTAL DEELNEMERS (NIET UNIEK)
HOEVEEL KEER PER JAAR IS HET GEORGANISEERD
TOTAAL AANTAL KINDEREN/JONGEREN DIE VAN UIT DEELNAME NAAR ORGANISATIE
GROEIEN BINNEN DE ACTIVITEITEN (UNIEKE AANTALLEN)
ALLES BIJGEHOUDEN PER JAAR IN EEN TRENDLIJN (VANAF 2016 EN VERDER TER
VERGELIJKING) (in ontwikkeling)
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VRAAGGERICHTE ACTIVITEITEN
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PROJECTEN
DOELSTELLING
VERGROTEN ZELFREDZAAMHEID
VERGROTEN PARTICIPATIE
VERGROTEN EIGEN KRACHT
BRUG SLAAN TUSSEN JONG & OUD

SLEUTELWOORDEN
TALENTONTWIKKELING
GROEPSGERICHT
VROEGSIGNALEREN
VRAAGGERICHT
VOOR ALLE JONGEREN
PREVENTIEF
VOOR ALLE JONGEREN

Het jongerenwerk zet in op laagdrempelige projecten waar jongeren gedurende langere tijd
terecht kunnen om talent (door) te ontwikkelen. Dit kunnen vroegtijdig schoolverlaters zijn,
werkloze jongeren, jongeren met een zorg achtergrond of jongeren die hun capaciteiten
willen inzetten voor maatschappelijke doeleinden. Waar nodig worden jongeren tijdens deze
projecten ondersteund op verschillende leefgebieden door jongerenwerkers,
ervaringsdeskundigen of externe samenwerkingspartners.

COMPUTER PROJECT

DOELGROEP
14 T/M 23 JAAR

FREQUENCY
2 X PER WEEK

LOCATIE
BASE BRUMMEN

Binnen dit computerproject worden oude computers verzameld en op woensdag middag en
donderdagavond maken jongeren deze weer functioneel werkend. Deze computers worden
ingezet binnen minimagezinnen, bij nieuwkomers of maatschappelijke projecten of
organisaties. Ook kunnen deelnemers van Trefpunt binnen het project terecht voor kleine
computerreparaties of software updates.

DOELGROEP
12 T/M 23 JAAR

FREQUENCY
8 X PER JAAR

LOCATIE
GEMEENTE BREED

Het filmproject stimuleert jongeren om met hun omgeving in verbinding te komen en zich te
verdiepen in lokale zaken en gemeentelijk beleid. Jongeren gaan op pad en filmen lokale
onderwerpen die jongeren aanspreken. Deze worden gemonteerd en zijn te zien via het
Youtube kanaal Jongerenwerkers SWB. Dit project wordt gedeeltelijk in samenwerking met
RTV Veluwezoom uitgevoerd.
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FILMPROJECT
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BURGERINITIATIEVEN

DOELGROEP
12 T/M 23 JAAR

FREQUENCY
BIJ VRAAG OF SIGNAAL

LOCATIE
GEMEENTE BREED

Het jongerenwerk ondersteunt initiatieven die lokaal ontstaan. Samen met jongeren,
buurtbewoners en andere partijen vorm geven aan een initiatief bevordert verbinding,
creativiteit, talentontwikkeling en eigenaarschap.

MAATSCHAPPELIJKE
PROJECTEN

DOELGROEP
12 T/M 23 JAAR

FREQUENCY
6 X PER JAAR

LOCATIE
GEMEENTE BREED

Vanuit het jongerenwerk ondersteunen we verschillende maatschappelijke projecten, zetten
we in op bewustwording bij jongeren en betrekken deze jongeren bij de uitvoering. We
nemen deel aan NL Doet, Nationale Opschoondag, Collecteren en ondersteunen bij lokale
liefdadigheid initiatieven.

PRESTATIEINDICATOREN
TOTAAL AANTAL BEREIKTE KINDEREN/JONGEREN (UNIEKE AANTALLEN)
HOEVEEL KEER PER JAAR IS HET GEORGANISEERD
HET AANTAL MEEORGANISERENDE JONGEREN
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ALLES BIJGEHOUDEN PER JAAR IN EEN TRENDLIJN (VANAF 2016 EN VERDER TER
VERGELIJKING) (in ontwikkeling)
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JONGERENWERK IN DE WIJK
DOELSTELLING
VERGROTEN ZELFREDZAAMHEID
VERGROTEN PARTICIPATIE
VERGROTEN EIGEN KRACHT
BRUG SLAAN TUSSEN JONG & OUD

SLEUTELWOORDEN
TALENTONTWIKKELING
GROEPSGERICHT
VROEGSIGNALEREN
VRAAGGERICHT
VOOR ALLE JONGEREN
PREVENTIEF
VOOR ALLE JONGEREN

Het jongerenwerk werkt vindplaats gericht in de jongerencentra en in de wijk. We bewegen
binnen de leefwereld van jongeren en vinden en onderhouden zo snel en goed contact,
hebben een signalerende functie en weten snel te handelen in situaties die daarom vragen.
Zowel bij ondersteuning als bij overlast zijn de lijnen met onze lokale samenwerkingspartners
kort.
CONTACT LEGGEN OP
HANGPLEKKEN

DOELGROEP
12 T/M 23 JAAR

FREQUENCY
2 X PER WEEK

LOCATIE
GEMEENTE BREED

Het ambulant jongerenwerk is twee avonden per week op straat te vinden op de
verschillende hangplekken in de gemeente Brummen. Er wordt contact gelegd en
onderhouden met jongeren en er is een signalerende functie. Het jongerenwerk staat open
voor informele ondersteuningsvragen en heeft korte lijnen met Team voor Elkaar en politie
mocht dit nodig zijn. Jongeren worden gestimuleerd naar actieve vrijetijdsbesteding en
activiteiten vanuit het jongerenwerk of externe partners.

DOELGROEP
JONGEREN EN OMWONENDEN

FREQUENCY
OP AFROEP

LOCATIE
GEMEENTE BREED

Het ambulant jongerenwerk signaleert overlast op hangplekken en pakt dit vanuit een
integrale samenwerking met gemeente Brummen, politie en jongerenwerk aan volgens de
werkwijze van het gemeentelijke Analyseteam.
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BEMIDDELING OVERLAST
SITUATIES
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ONTMOETINGSPLEKKEN
BASE | JOC

DOELGROEP
12 T/M 23 JAAR

FREQUENCY
4 X PER WEEK

LOCATIE
BASE | JOC

4 x per week zijn er zowel in Brummen als in Eerbeek inloopavonden voor jongeren tussen de
12 en 23 jaar. Jongeren worden betrokken bij barwerkzaamheden, activiteitengroepen,
inkoop en dagelijkse zaken. Jongeren faciliteren hun eigen ontmoetingsplek en er worden
vraaggerichte activiteiten georganiseerd door jongeren zelf.

PRESTATIEINDICATOREN
GEMIDDELD AANTAL JONGEREN BIJ JONGERENCENTRA
GEMIDDELD AANTAL JONGEREN OP HANGPLEKKEN
TOTAAL AANTAL UNIEKE JONGEREN OP HANGPLEKKEN WELKE ACTIEF WORDENIN PROJECTEN
AANTAL BEMIDDELINGEN BIJ OVERLASTSITUATIES (WAARVAN AANTAL SUCCESVOL)
ALLES BIJGEHOUDEN PER JAAR IN EEN TRENDLIJN (VANAF 2016 EN VERDER TER
VERGELIJKING) (in ontwikkeling)

PLAATS VOOR
DOELSTELLING
VERGROTEN ZELFREDZAAMHEID
VERGROTEN PARTICIPATIE
VERGROTEN EIGEN KRACHT
BRUG SLAAN TUSSEN JONG & OUD

SLEUTELWOORDEN
TALENTONTWIKKELING
GROEPSGERICHT
VROEGSIGNALEREN
VRAAGGERICHT
VOOR ALLE JONGEREN
PREVENTIEF
VOOR ALLE JONGEREN

VRIJWILLIGERS

Het jongerenwerk betrekt jonge vrijwilligers bij hun werkzaamheden. Er wordt aangesloten bij
de ontwikkelbehoefte van de jongeren en er wordt ingezet op het bevorderen van hun
participatie aan de samenleving. We werken met vrijwilligers in de beide jongerencentra, bij
(de ontwikkeling van) activiteiten en vele andere werkzaamheden, afhankelijk van de vraag
van de jonge vrijwilliger. Denk hierbij aan barvrijwilligers, klusvrijwilligers, kookvrijwilligers enz
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Het jongerenwerk biedt mogelijkheden voor verschillende groep jongeren met
ontwikkelingsbehoeften. Zowel op het gebied van stageplekken, taakstraffen, vroegtijdig
schoolverlaters, opstartplekken en vrijwilligerswerk zetten wij onze deuren open om vanuit de
Talenthouse benadering een positieve bijdrage te kunnen leveren in dit proces.
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STAGIAIRES

Binnen het jongerenwerk werken we jaarlijks met meerdere stagiaires. Vooral studenten van
de opleidingen SCW, Helpende zorg en welzijn en Pedagogiek weten ons goed te vinden. 80 %
van de stagiaires die we aannemen komen uit de gemeente Brummen en vallen onder onze
doelgroep. Op deze manier betrekken en verbinden we verschillende jongeren uit onze
doelgroep aan het jongerenwerk en haar werkzaamheden.

VROEGTIJDIG
SCHOOLVERLATERS

Vroegtijdig schoolverlaters zijn er ook binnen de gemeente Brummen en daar bieden we
graag plaats aan. We zetten in op het vinden van interesses van deze jongeren en kijken wat
daar bij past. Zo ontstaat er weer motivatie bij de jongere en door het bieden van een
gezonde structuur en begeleiding kan de jongere zich verder ontwikkelen met het
uiteindelijke doel weer terug naar school.

BEGELEIDING TAAKSTRAFFEN

In samenwerking met Halt worden jongeren uit de gemeente Brummen die een taakstraf
moeten uitvoeren doorverwezen naar het jongerenwerk van SWB. Wij bieden jongeren een
positieve taakstraf die gericht is op maatschappelijke participatie. Dus geen papier prikken
maar het nuttig maken voor de lokale samenleving. Dit creëert een bewustwording en positief
gevoel wat een preventieve uitwerking heeft op herhaling.

Er zijn jongeren in de gemeente Brummen die extra begeleiding en ondersteuning nodig
hebben bij hun ontwikkelbehoeften. Vanuit een activerende en coachende rol vinden we
samen met jongeren gepaste ‘opstart’ werkzaamheden binnen projecten van SWB, of bij
externe partners, bijvoorbeeld in samenwerking met de participatieconsulenten van Team
voor Elkaar. Deze plekken zijn helemaal afgestemd op de wensen en het vermogen van de
jongere, met als doel op een laagdrempelige wijze jongeren motivatie en structuur bij te
brengen, en op eigen kracht stappen laten zetten in eigen ontwikkelingsprocessen en
talentontwikkeling.
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OPSTARTPLEKKEN
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PRESTATIEINDICATOREN
TOTAAL AANTAL UNIEKE VRIJWILLIGERS, eenmalig en meermalig
TOTAAL AANTAL VOLWASSEN VRIJWILLIGERS
TOTAAL AANTAL UNIEKE STAGIAIRES,
TOTAAL AANTAL UNIEKE VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATERS INCLUSIEF RESULTATEN
TOTAAL AANTAL TAAKSTRAFFEN INCLUSIEF NATRAJECT
TOTAAL AANTAL opstartplekken INCLUSIEF vervolgstappen
Gebruik zelfredzaamheidsmatrix in ontwikkeling
PROGRESSIE?

AAN TAFEL MET
DOELSTELLING
VERGROTEN PARTICIPATIE
BRUG SLAAN TUSSEN JONG & OUD

SLEUTELWOORDEN
VROEGSIGNALEREN
VOOR ALLE JONGEREN
PREVENTIEF

WIJK- EN DORPSRADEN

Het jongerenwerk werkt samen met de verschillende wijk- en dorpsraden in de gemeente
Brummen in hun doelstelling de leefbaarheid in de verschillende kernen te verbeteren en de
verbinding tussen jong en oud te helpen vormgeven. Vanuit Samenlevingsopbouw en/ of
jongerenwerk worden de verschillende vergaderingen bezocht. Signalen worden opgepakt,
partijen worden verbonden en een gezamenlijke aanpak wordt nagestreefd.

DOEL
AANPAK JEUGDOVERLAST

FREQUENCY
1 X MAAND

SAMENWERKINGSPARTNERS
POLITIE, GEMEENTE BRUMMEN, SAMENLEVINGSOPBOUW & JONGERENWERK

Het Analyseteam heeft als doel een integrale aanpak van jeugdoverlast in de gemeente
Brummen. In het Analyseteam worden overlastmeldingen rondom jeugdoverlast
geïnventariseerd, geanalyseerd en worden er praktische afspraken gemaakt tussen
jongerenwerk, samenlevingsopbouw, politie en gemeente Brummen over de aanpak.
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ANALYSETEAM

1
0

PREVENTIE MIDDELENGEBRUIK

DOEL
NOG NADER TE BEPALEN

FREQUENCY
NOG NADER TE
BEPALEN

SAMENWERKINGSPARTNERS
POLITIE, TACTUS, SAMENLEVINGSOPBOUW, GEMEENTE BRUMMEN & JONGERENWERK

Het oorspronkelijke, structurele overleg is gestopt. Op dit moment zijn er verkennende
gesprekken met een ambtenaar van de gemeente Brummen over een andere gewenste
invulling van het overleg.

ZORGOVERLEG
RISICOJONGEREN

DOEL
VROEGTIJDIGE SIGNALERING EN AANPAK VAN RISICOGEDRAG
BIJ JONGEREN, INDIVIDUEEL OF IN GROEPSVERBAND

FREQUENCY
1 X PER MAAND

SAMENWERKINGSPARTNERS
POLITIE, GEMEENTE BRUMMEN, LEERPLICHTAMBTENAAR, HALT, TACTUS, JEUGDBESCHERMING
GELDERLAND, TEAM VOOR ELKAAR & JONGERENWERK

In het ZOR worden jongeren van 12 tot 18 jaar besproken die in een risicovolle situatie
zitten. Als het nodig is worden jongeren tot 23 jaar gevolgd. Bijvoorbeeld een situatie thuis,
of op school. Door in te zetten op vroegtijdige zorg of ondersteuning willen de partners
komen tot een individuele aanpak van de risicojongere(n) en/of de risicogroep.

TEAM VOOR ELKAAR

FREQUENCY
WAAR NODIG

SAMENWERKINGSPARTNERS
TEAM VOOR ELKAAR & JONGERENWERK

Op het moment dat er signalen komen dat het niet goed gaat met een jongere, moet er
gehandeld worden. Door een goed samenwerkingsverband en korte lijnen met het Team
voor Elkaar en het Jongerenwerk is het mogelijk om snel passende ondersteuning of
hulpverlening te bieden. Het jongerenwerk kan ook ondersteunend werken tijdens een
hulpverleningstraject van Team Voor Elkaar.
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DOEL
GOEDE CONTACTEN EN KORTE LIJNEN TUSSEN JONGERENWERK
(ONDERSTEUNING) EN TEAM VOOR ELKAAR (HULPVERLENING) TBV
JONGEREN MET HULPVRAGEN

1
1

RMC | LEERPLICHT

DOEL
VERKENNEN WAT WE LOKAAL KUNNEN INRICHTEN OM
VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATERS BINNEN DE GEMEENTE
BRUMMEN MET DE TALENTHOUSE BENADERING TE MOTIVEREN
RICHTING SCHOOL/ WERK/ DAGBESTEDING.

FREQUENCY
NOG AF TE STEMMEN

SAMENWERKINGSPARTNERS
GEMEENTE BRUMMEN, TEAM VOOR ELKAAR, RMC, LEERPLICHT & JONGERENWERK

Een pilot project voor vsv-ers, in samenwerking met gemeente Brummen en RMC
Apeldoorn, zou wenselijk zijn en wordt onderzocht.

WIJKAGENTEN

DOEL
GOEDE CONTACTEN EN KORTE LIJNEN TUSSEN JONGERENWERK
EN POLITIE (WIJKAGENTEN) BIJ OVERLAST AANPAK EN VROEGSIGNALEREN

FREQUENCY
WEKELIJKS

SAMENWERKINGSPARTNERS
POLITIE (WIJKAGENTEN) & JONGERENWERK

PRESTATIEINDICATOREN
TOTAAL AANTAL ONDERSTEUNDE INITIATIEVEN VANUIT WIJK- EN DORPSRADEN
TOTAAL AANTAL (SUCCESVOLLE) BEMIDDELINGEN ANALYSETEAM BIJ OVERLAST
AANTAL ACTIVITEITEN GERICHT OP PREVENTIE MIDDELENGEBRUIK
AANTAL BESPROKEN EN ONDERSTEUNDE JONGEREN VANUIT HET ZOR
AANTAL DOORVERWIJZINGEN NAAR TEAM VOOR ELKAAR
AANTAL ONDERSTEUNINGSTRAJECTEN IOV TEAM VOOR ELKAAR
IN SAMENWERKING MET GEMEENTE EN RMC EEN PILOTPROJECT RONDOM VSV-ERS
OPGEZET
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Zowel politie als jongerenwerk is veel op straat te vinden en signaleert veel. Informatie
wordt gedeeld en er wordt gezamenlijk opgetrokken bij overlast. Ook is er een goede
samenwerking in het Analyseteam en het Zorg Overleg Risicojongeren. Er is wekelijks
contact met beide wijkagenten, zowel formeel in overlegstructuren als informeel op straat
of in de jongerencentra.
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