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Inhoudsopgave
 Jaarverslag 2016 Oude Centrum
 Jaarverslag 2016 Korten bos
 Jaarverslag 2016 Schilderswijk

3 t/m 7
8 t/m 16
17 t/m 24
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4e Kwartaalrapportage/jaarverslag
2016
Stadsdeel Centrum/oude centrum
Stichting Jeugdwerk
Ambitie
Sociale binding/Participatie

Aanpakken
Samenwerking stimuleren tussen alle
“losse initiatiefnemers” in de wijk.
- Ouders, actieve bewoners ,
bewonersgroepen jongeren uit de wijk
inzetten als stagiaire en/of vrijwilliger op
verschillende bestaande activiteiten en
projecten in de wijk.

-Betrekken van losse initiatiefnemers in de
wijk bij grootschalige activiteiten in de wijk.

Prioriteit
Bewoners
betrokkenheid

Wat gaat er goed?

Wat gaat er niet goed?

Wat gaat Stichting
Jeugdwerk hier aan doen?

Buitenspeeldag

-

-

De Buitenspeeldag van 8 juni
2016 was succesvol. Het
Buurtoverleg heeft Stichting
Jeugdwerk en de andere
samenwerkingspartners
bedankt voor de inzet en
goede samenwerking. Stichting
Jeugdwerk heeft een bredere
groep organisaties en
buurtbewoners actief
gekregen. De buitenspeeldag
had veel bezoekers.
Rozemarijnhof

Bewoners rondom het Rozemarijn
hof zijn ondersteund m.b.t. het
vervaardigen van muurschildering
met daarop inspirerende
boodschappen. Voorafgaand
hebben bewoners en kinderen
deelgenomen aan een serie van 6
workshops. In dit project is er nauw
samengewerkt met Stichting
Jeugdwerk , Zebra en met
kunstenares Margriet Snaterse.
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-

Niet alle bewoners zijn op de hoogte van kansen en mogelijkheden in de
wijk tot zelf initiatieven inbrengen en
het bestaande totaal aanbod in de
wijk.
Niet alle partners / initiatiefnemers
weten elkaar te vinden en/of zijn niet
op de hoogte van elkaars inzet en
aanbod. De wijkkrant (door b.v. buurt
collectief oude centrum) zou hier een
middel in kunnen zijn, maar deze is
op dit moment niet aanwezig.
Door wisselingen professionals en
ureninzet bij Zebra is er op een aantal
zaken minder inzet mogelijk geweest
in de wijk.

Overzicht van aanbod,
geplande acties, projecten,
wensen en plannen Stichting
Jeugdwerk, i.s.m. Zebra, beter
op papier & sociale media
zetten en deze communiceren
met partners, verschillende
initiatiefnemers en de wijk.
m.b.t. gezamenlijke inzet.

-

Ouders inzetten op kort
lopend aanbod als
cursussen/vaste groepen en
op project basis inzetten.
Zodat ouder participatie ook
voor drukke ouders haalbaar is

Inzet van ouders uit het Oude
Centrum tijdens grootschalige
activiteiten is in 2016 gegroeid. Het is
echter de uitdaging om ouders
structureel in te zetten. Ouders
geven aan het te druk te hebben en
het moeilijk vinden zich te binden aan
een activiteit.

Het effect is dat zowel jong als oud
zich gezamenlijk hebben ingezet om
de buitenruimte op het
Rozemarijnhof op te knappen en
aantrekkelijker te maken voor de
buurt. Daarnaast hebben bewoners
elkaar beter leren kennen en is de
sociale cohesie in de buurt
gestegen.
In het kader ouder/kind participatie
hebben er verschillende activiteiten
plaats gevonden tijdens de vakantie
programma’s en het ouder kind
kamp. Ouders geven aan zich meer
betrokken te voelen bij de
ontwikkeling van hun kind.
Ouders willen graag deelnemen
aan de activiteiten waarin zij hun
kind zien in de eigen belevingswereld.
Er is een groei in de ontwikkeling
van zelfsturende ouders, dit is
duidelijk zichtbaar geworden op het
ouder/kind/tiener kamp. De
ouders/tieners/kinderen welke al
langer meegaan op deze kampen
hebben meer eigen initiatieven
genomen in het organiseren.
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Inzet mbo- en hbo stagiaires en aankomend
professionals
- Lerend wijkcentrum Jeugdhaven i.s.m
Mondriaan.

Ploeg van 10 studenten lopen stage
Vanuit Mondriaan binnen de
leerafdeling in het oude centrum en
kortenbos.

- Inzetten en vervolg aan kindvriendelijke wijk
acties i.s.m. de basisscholen.
-Jeugdigen toe leiden naar onderwijs en werk.

Een nieuwe groep van moeders van
de Zuidwalschool hebben zich
ingezet met ondersteuning
professional Stichting Jeugdwerk op
verbeteren van route van en naar
school aan de hand van een
kindvriendelijke route.

Ambitie
Aanbod Jeugd
Talent-, taal- en reken ontwikkeling binnen
regulier activiteit aanbod
kinderwerk/jongerenwerk in de vorm van
cursussen/vaste groepen, culturele, sport en
bewegings activiteiten.

Prioriteit
Jeugd en
Onderwijs

Wat gaat er goed?

De thema’s talent-, taal-,
rekenen en maatschappelijke
ontwikkeling zijn als vast item
binnen het gehele regulier
aanbod jeugdigen georganiseerd, met name bij, vakantie
activiteiten en het theaterkamp
is ingezet op thema’s waarin
deze ontwikkeling gestimuleerd
wordt.
-De groei van deelnemers op de
verschillende activiteiten is in
2016 enorm toegenomen. Veel
nieuwe kinderen melden zich
aan, een grote nieuwe groep
vanuit de Prinsehage school.
Ook nieuwe kinderen van de PH
Schreuderschool.
- De vaste groep waarin talent
centraal staat zijn vanaf de pilot
eind 2016 meteen druk bezet.
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Wat gaat er niet goed?

Wat gaat Stichting
Jeugdwerk hier aan doen?

- Veel signalen maken duidelijk dat veel
kinderen moeite hebben met begrijpend
lezen. . Ouders geven aan hun kind niet
zelf te kunnen begeleiden m.b.t. taal en
rekenonderwijs. Deelname aan de
huiswerkgroep is gegroeid. Maar we
willen ook de ouders beter ondersteunen
in de huiswerk begeleiding van hun
kinderen.

Uitbreiding
huiswerkondersteuning en komen
tot een plan van aanpak.
Samenwerking hier in zoeken met
basisschool Zuidwal.
Aanbieden van cursus aan ouders
m.b.t. begrijpend lezen en
huiswerkondersteuning.

Ouders geven aan het als prettig
te ervaren dat hun kind nieuwe
dingen leert en hun talent
mogen ontdekken.
- Huiswerkgroep vindt 2 maal
per week plaats en heeft nu ook
deelnemers uit het oude
centrum.

Ambitie
Leefbaarheid

-Het aanbieden van een passend aanbod voor
meiden. Signaleren in voorkomen vroegtijdige
isolatie meiden/vrouwen.

Prioriteit

Wat gaat er goed?

Wat gaat er niet goed?

Wat gaat Stichting
Jeugdwerk hier aan doen?

- Aanbod meidengroepen
uitgebreid .
- meiden hebben geparticipeerd
door wensen en behoefte uit te
spreken en hebben gezamenlijke
regels opgesteld.

Meiden denken vaak nog als individu
binnen de groep. Of sluiten zich aan bij
andere meiden maar dit is maar
oppervlakkig en kort contact.

Meer doelgericht aanbod meiden
ten bevordering van de sociale
cohesie . Inzetten groepsdynamica
methodes.

Leefbaarheid en
veiligheid

- Meidenlokaal opnieuw ingericht
naar wens van de meiden..
Signaleren overlast gevend gedrag m.b.t.
groepen jongeren rond het Helena van
Doeveren Plantsoen. Deze signalen
bespreekbaar maken en in kaart brengen met

Outreachend jeugdwerk
Op verschillende momenten van
de dag (overdag en in de avond) is
het jeugdwerk Zebra wisselend
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netwerkpartners om zo te komen tot een
gezamenlijke aanpak.

i.s.m. Stichting Jeugdwerk 12+ op
verschillende plekken in de wijk
waar jeugd samenkomt ingezet,
met name Helena van Doeverenplantsoen, Katerstraat en
Rozemarijnhof.
Contact met mogelijk overlast
gevende jongeren gelegd. Daarna
ingezet door stichting jeugdwerk
door outreachend werk in de vorm
van sport aanbod op het Helena
van Doeveren plantsoen.
Contacten zijn gegroeid met de
jongeren, de jongeren worden
geactiveerd tot sport en bewegen
en hebben een minder negatieve
uitstraling naar de buurt. Contact
tussen de jongeren, school en
Stichting Jeugdwerk is gegroeid en
wordt onderhouden door de
tienerwerker.
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Jaarverslag 2016
Stadsdeel Centrum/wijk Kortenbos
Stichting Jeugdwerk
Ambitie
BBZ
Aanpakken
-

Een totaal aanbod in de wijk
Kortenbos voor kinderen t/m 12 jaar
en jongeren 12 t/m 23 jaar en hun
ouders.

-

Initiatief nemen in het komen tot
een gezamenlijk aanbod
welzijn/onderwijs /vrijetijd i.s.m
basisscholen en opvang binnen de
BBZ met afstemming inzet
kwaliteiten. Naar behoefte van de
wijk.

-

Gezamenlijke signaleren rond zorg,
opvoeding , financiële en
maatschappelijke problematiek.
Signalen bespreekbaar maken met

Prioriteit
Jeugd en
Onderwijs

Wat gaat er goed?

Start document is met input en overleg
met de verschillende partners tot een
duidelijk document gekomen als basis
voor de brede buurt zone.

De wijk samenwerkende partners
(Kinderopvang 2Samen, Meester
Schabergschool, Carolusschool, St.
jeugdwerk, Zebra) ontwikkelen een Brede
Buurtzone met als doel het creëren van
een netwerk van voorzieningen rond
jeugd, zodat er een goede afstemming en
samenwerking kan plaatsvinden om
kinderen en jongeren nog beter te
ondersteunen in hun ontwikkeling en hun
meer kansen te geven om hun toekomst
veelbelovend in te richten. In de school
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Wat gaat er niet goed?

Wat gaat Stichting
Jeugdwerk hier aan doen?

Ouders maken problemen
bespreekbaar met vertrouwde
professionals Stichting Jeugdwerk.
Met ondersteuning kunnen zij
verder. Zij maken nog te weinig
gebruik van de laagdrempelige
inloop ochtend, maar lopen de
hele week door naar binnen.

Behoefte ondersteuning m.b.t.
zorg, opvoeding , financiële en
maatschappelijke problematiek
zichtbaar maken via
samenwerkingsverbanden, mond
op mond reclame, sociale media
en folders.

IBer, CJG en wijkagent als onderdeel
van BBZ.

krijgen kinderen en jongeren gericht
onderwijs, buiten school kunnen de
kinderen en jongeren hun talenten
ontdekken, ervaren en datgene wat ze
geleerd hebben toepassen en uitbreiden.
Hiertoe worden recreatieve, creatieve en
educatieve activiteiten georganiseerd.
Het is een breed opgezet aanbod dat
geschikt is voor kinderen tot 12 jaar,
jongeren van 12 tot 27 jaar en hun
ouders.
Om de Brede Buurtzone feestelijk te
openen is er een feest georganiseerd.
Hier kwamen alle kinderen van de
Meester Schabergschool en
Carolusschool op af (circa 450 kinderen).
Tijdens deze opening is het wijkmagazine
Kortenbos uitgereikt aan de
deelnemende organisaties en de
gemeente.
De Jeugdhaven heeft het bordje bbs
uitgereikt gekregen als zichtbare
samenwerkingspartner scholen.
Wijkfeest Brede Buurtzone en opening
seizoen Stichting Jeugdwerk
Na schooltijd is het feest doorgezet. Circa
250 kinderen namen deel. Organisatie
was samen met wijk samenwerkende
partners
Er is gekomen tot een wijkmagazine
waarin er een duidelijk overzicht is van de
verschillende aanbieders en kansen in de
wijk voor jeugdigen en bewoners. Het
wijkmagazine is verspreid onder ouders,
netwerkpartners.
Signalen rond zorg financieel ,
maatschappelijk en rond opvoeding zijn
gedurende het jaar regelmatig besproken
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met ibers van de scholen en zo nodig met
de wijkagenten.
4 ouders zijn in 2016 verder geholpen
m.b.t. scholing, baan en huisvesting.
Afspraken blijven ook in de volgende
kwartalen regelmatig gecommuniceerd
worden met elkaar.

Ambitie
Aanbod Jeugd

Prioriteit
Jeugd en
Onderwijs

Wat gaat er goed?

Aanpakken
- Talent, taal en reken ontwikkeling binnen
regulier activiteit aanbod
kinderwerk/jongerenwerk in de vorm van
cursussen/vaste groepen, culturele, sport en
beweging activiteiten.

-

Talent, taal, reken ,
maatschappelijke ontwikkeling
als vast item binnen het gehele
regulier aanbod jeugdigen
zomeractiviteiten en de
kampen.. Ingezet op thema’s
waarin deze ontwikkeling
gestimuleerd wordt.

- Talent, maatschappelijke, taal en reken
ontwikkeling binnen aanbod kleine vakanties
zomeruitjes/zomerschool en
kindertheaterkamp.
- Aansluiten op aanbod Verlengde Schooldag
en Leerkansen profiel.

-

Een groei van deelnemers op de
activiteiten van 4 t/m 12 jaar.
Nieuwe vaste groepen met als
inzet ontdek je talent
(dansgroep, tekenen, koken)
zijn als nieuwe activiteit met
leerlijn ingebracht en hebben
het maximaal aantal
deelnemers zich ingeschreven
en deelgenomen.
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Wat gaat er niet goed?

-

Deelname theaterkamp
vanuit Kortenbos jeugd
kan vergroot worden.

Wat gaat Stichting
Jeugdwerk hier aan doen?

Werving in lagere basisschool
groepen voor het
theaterkamp., overleg met
leerkrachten behoefte bij
welk kind/gezin.

-Huiswerkondersteuning

Ambitie
Scholing en arbeid
-- Inzet mbo- en hbo stagiaires en
aankomend professionals
- Lerend wijkcentrum Jeugdhaven i.s.m
Mondriaan
- Inzetten van ouders, actieve bewoners en
jongeren uit de wijk inzetten als stagiaire en/of
vrijwilliger op verschillende bestaande
activiteiten en projecten in de wijk.

Huiswerkondersteuning als vast
programma op twee dagen in de
week opgenomen in het aanbod.
Deze groep is groeiende, uitbreiding
en gezamenlijke aanpak gewenst.

Prioriteit
Jeugd en
Onderwijs

Wat gaat er goed?

-

-

-

-

-

-

-

10 Nieuwe stagiaires niveau 3
en 4 ingestroomd. Lerend
wijkcentrum (leerafdeling) met
Mondriaan beter afgestemd op
prioriteiten binnen welzijn.
Een constant overleg met
Mondriaan over aanpassing en
afstemming inzet en
lesmateriaal.
Ouders zetten zich in op
verzorging lunch op
woensdagmiddag.
Bewoners middin hebben zich
ingezet als vrijwilliger op het
regulier aanbod.
2 ouders hebben door
talentontwikkeling en ervaring
hun weg gevonden op de
arbeidsmarkt.
Ouders betrokkenheid in
Kortenbos is licht vergroot
bergeleken met vorige jaren.
Ouders hebben meer contact
met agogen en zetten zich
breder in op de activiteiten
ouder/kind.
1 ouder heeft haar talent
omgezet in opleiding en stage
bij stichting jeugdwerk.
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-

Behoefte
huiswerkondersteuning
gegroeid.

Wat gaat er niet goed?

-

Uitbreiding aanbod
huiswerkondersteuning
met inzet van een
geschikte vrijwilliger en/
of vakkracht.

Wat gaat Stichting
Jeugdwerk hier aan doen?

-

-

Ambitie
Aanbod ouders
- Passende activiteiten in BBZ voor
ouders
Ouder/kind activiteiten
- Talentontwikkeling binnen cursus
aanbod ouders
-

Prioriteit
Jeugd en
Onderwijs

5 jeugdigen uit de wijk hebben
hun maatschappelijke stage
volbracht bij Stichting
Jeugdwerk.
2 jeugdigen uit de wijk hebben
hun taakstraf volbracht bij
Stichting Jeugdwerk. 1 daarvan
heeft daarna een keuze
gemaakt voor een sociale
opleiding.

Wat gaat er goed?

Wat gaat er niet goed?

Wat gaat Stichting
Jeugdwerk hier aan doen?
.

-

-

-

-

Ouders hebben actief
deelgenomen aan de
activiteiten met hun kind
tijdens de aangeboden
ouder/kind activiteiten, er is
een groei in ouder
betrokkenheid.
Speluitleen bakkersplein en
ZHB-hoven heeft weinig tot
geen deelnemers. Behoefte aan
speluitleen op deze pleinen niet
bevestigd.
Ouder en kind spelmiddag als
vast aanbod op donderdag in de
Jeugdhaven, enkele ouders
nemen wisselend deel. Dit is
nog steeds minimaal.1 actieve
ouder is ieder donderdag
betrokken bij de voorbereiding
en de uitvoer van de spel inloop
ouder/kind.
Herhaling ehbo bij kinderen
voor ouders heeft plaats
gevonden.
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-

Ambitie
Aanbod Meiden
-Het aanbieden van een passend aanbod voor
meiden. Signaleren in voorkomen vroegtijdige
isolatie meiden/vrouwen.

Prioriteit
Jeugd en
Onderwijs

Wat gaat er goed?

-

-Ondersteunen van initiatieven van moeders
Gezamenlijk moeder en dochter activiteiten
-Signaleren en bespreekbaar maken van
problemen in situaties op school, thuis en op
straat.

-

Meiden nemen vast deel aan
meidengroep op beide dagen.
(uitbreiding van aanbod
meiden)
Meidenlokaal opnieuw ingericht
naar wens van de meiden.
Meiden hebben zelf regels
opgesteld

Meidengroep Superwoman 12- en
Meiden 12+ in Actie
Het doel is om meiden meer zichtbaar te
maken en op jongere leeftijd al in beeld
te krijgen met als doel deze in beeld te
houden als ze naar de middelbare school
gaan.
Jeugdwerkers 12- en 12+ Zebra welzijn
voeren deze meidengroep i.s.m. Stichting
Jeugdwerk uit in de Jeugdhaven. Er
nemen 12 meiden wekelijks deel aan
deze groep.
Op de meidengroep is ingezet op
kinderparticipatie; eigen ideeën
vormgeven en een plannetje maken wat
hiervoor nodig is. Dit uit zich in meer
betrokkenheid en meer verantwoordelijkheidsgevoel. Opvallend is dat binnen de
groep soms veel onrust is doordat op
school al dingen zijn voorgevallen. Er is
overlegd met beide basisscholen om dit
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Wat gaat er niet goed?

-

Aanbod cursus
kleinschalig voor ouders
nog niet van start i.v.m.
verbouwingen binnen de
Jeugdhaven

Wat gaat Stichting
Jeugdwerk hier aan doen?
-

-

Aanbod cursus
kleinschalig ouders
opgesteld (klussen in
huis voor vrouwen,
gezond koken voor
ouders) (start pilot in het
nieuwe seizoen 2017)
Voorlichting voor ouders
organiseren in het begin
van 2017.

te ondervangen. Gesprekken over
gedragingen van de meiden zijn
bespreekbaar gemaakt met leerkrachten
en is hier een gezamenlijke aanpak op
gestart.
Meidengroep voert maandelijks een
sportactiviteit op wijkpark Kortenbos uit.
En zijn daardoor zichtbaarder in de wijk.
Ouders geven aan meer vertrouwen te
hebben.

Sport voor meiden wijkpark Kortenbos

Ambitie

Prioriteit
Wonen

Wat gaat er goed?

Wat gaat er niet goed?

Wat gaat Stichting
Jeugdwerk hier aan doen?

Initiatieven uit de wijk
Aansluiten bij initiatieven uit de wijk om de
openbare ruimte te verbeteren.
Ondersteunen bij initiatieven ter verbetering
van openbare ruimte m.b.t. voorziening jeugd
en leefomgeving

Op initiatief van Middin is in
samenwerking met Stichting Jeugdwerk,
Middin, Staedion en Zebra een
programma voor Burendag aan de Lage
Nieuwstraat georganiseerd. Aanleiding
was dat de huisvesting in het Middin
complex gericht is op verschillende
doelgroepen met verschillende leefstijlen.
Zebra heeft met de bewoners het plan
uitgewerkt en de financiering daarvan
gevonden bij Staedion en Middin.
Samenwerking m.b.t. “Kortenbos gaat
los” heeft plaats gevonden. Ouders vanuit
Stichting Jeugdwerk hebben hun weg
gevonden naar dit wijkinitatief. De
meeste bezoekers zijn al bekend met
wijkinitatieven. Er zijn geen zichtbare
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-

Weinig volwassen
bewoners (buiten
Middin) bij de actie
burendag betrokken
geweest.

-

-

Bewoners hebben
aangegeven een grote
poster duidelijker te
vinden dan een flyer in
de bus voor de
burendag. Volgend jaar
duidelijke posters
verspreiden.
Vraag behoefte
burendag bij bewoners
uit zetten i.s.m. Middin
en Zebra.

nieuwe ouders bereikt. Doorgroei in 2017
verwacht.
Jeugdigen van Stichting Jeugdwerk
hebben meegedacht en keuzes
doorgeven m.b.t. herinrichting
speelvoorziening Bakkersplein.

Ambitie
leefbaarheid

Prioriteit
Wat gaat er goed?
Leefbaarheid
en veiligheid

Wat gaat er niet goed?

Wat gaat Stichting
Jeugdwerk hier aan doen?

De kinderraad is geïnstalleerd en bekend
in de wijk .
.

De kinderraad heeft weinig overleg
momenten gehad na de laatste
actie op het wijkpark in
september.

In overleg met Zebra Welzijn is
gevraagd een jeugdwerker de
uitvoer van de kinderraad te laten
verzorgen met ondersteuning
stagiaires Mondriaan leerafdeling
van Stichting Jeugdwerk. Plannen,
aanpak en actie zijn in
voorbereiding gezamenlijk met
jeugdwerker Zebra en jeugdwerker
Stichting Jeugdwerk

Wat gaat er goed?

Wat gaat er niet goed?

Wat gaat Stichting
Jeugdwerk hier aan doen?

Ouders maken problemen
bespreekbaar met vertrouwde
professionals Stichting Jeugdwerk.
Met ondersteuning kunnen zij
verder. Zij maken nog te weinig
gebruik van de laagdrempelige
inloop ochtend, maar lopen de
hele week door naar binnen.

Behoefte ondersteuning m.b.t.
zorg, opvoeding , financiële en
maatschappelijke problematiek
zichtbaar maken via
samenwerkingsverbanden, mond
op mond reclame, sociale media
en folders.
.

Vergroten wijkbetrokkenheid
Kindvriendelijke wijk denk tank in vorm van
kinderwijkraad en crownies met groep 5 t/m 8
Carolusschool en Schabergschool.

Ambitie
Sociale samenhang vergroten
-

-

Bewoners verbinden/kleinschalige
ontmoetingen in de wijk stimuleren.
Laagdrempelig informatie punt rond
opvoeding, financiën en
maatschappelijke vraagstukken in de
Jeugdhaven voor ouders/bewoners.
Initiatieven een plaats geven in de
Jeugdhaven en/of door verwijzen
naar de Kronkel.

Prioriteit
Sociale
cohesie

-

-

Inzet Stichting Jeugdwerk op
Kortenbos gaat los in de vorm
van samenwerking met
netwerkpartners Kortenbos.
Met bekend maken aanbod
jeugd en ouders. En vraag
ophalen ideeënbus Kortenbos.
Wensen vanuit de ideeënbus
zijn bekend, voornamelijk
gericht op groen en aanbod
volwassenen.
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-

-

-

-

Behoefte ouderavond
uitgesproken door ouders, 2
ouderavonden hebben plaats
gevonden in de jeugdhaven.
Voorlichting pesten gewenst,
plan rond en uitvoer eerste /
tweede kwartaal 2017.
4 ouders zijn in 2016 verder
geholpen m.b.t. scholing, baan
en huisvesting.
3 ouders zijn ondersteund bij
vraagstukken rond financiën.

-

2 jeugdigen 15+ zijn
ondersteund in het aanvragen
van scholing en financiële
middelen hiervoor.

-

5 ouders zijn geactiveerd tot
vrijwilligerswerk

4e Kwartaalrapportage/jaarverslag 2016
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-

4e
Kwartaalrapportage/jaar
verslag 2016
Stadsdeel Centrum/wijk
Schilderswijk
Stichting Jeugdwerk
Ambitie
1: scholing en arbeid

Prioriteit
Jeugd en
Onderwijs

Wat gaat er goed?

Wat gaat er niet
goed?
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Wat gaat
Stichting
Jeugdwerk
hier aan doen?

-

Jongeren in de lift

Jongeren in de Lift ; Er zijn in totaal 2
bijeenkomsten in 2016 geweest die
hebben geleid tot 20 matches tussen
jongeren en werkgevers waarvan 3 stage
en rest werk gerelateerd.
Afspraken gemaakt over spreekuren
Servicepunt Arbeid, (SPA) . Wordt
vervolgd.

Het spreekuur kan nog
geen doorgang vinden
omdat het spa aangeeft
niet bezetting personeel
te hebben.

Jongeren worden doorverwezen naar
SPA.

-

Lerend Wijkcentrum

-

Jeugdwerkeloosheid

-Ploeg van 15 studenten lopen stage
Vanuit Mondriaan binnen de leerafdeling
in de Schilderswijk op Sam Sam en
Samson op niveau 3 en 4.
- De lessen met betrekking tot de praktijk
worden gegeven op Sam Son door
leerkrachten Mondriaan SW
-Plan in ontwikkeling m.b.t. gezamenlijke
aanpak jeugdwerkeloosheid met Building
Better people en stichting 014
- 2 maal in 2016 is er met de jongeren
een banenmarkt bezocht.
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Met medewerker
SPA
worden afspraken
gemaakt voor in
2017

-

Maatschappelijke
stagiaires en taakstraf

-

Outreachend werk

Ambitie
Aanbod Jeugd

-

Deze blijven regelmatig komen
waardoor zij als vrijwilliger
blijven participeren.

-

2 x per week de
straat. Tijdens deze rondes zijn
er geprekken met gemiddeld 4
jongeren met ronde.

Prioriteit
Jeugd en
Onderwijs

Wat gaat er goed?

Blijft moeilijk en zorg om
de juiste Nugérs en
Wajongers te bereiken.
Ook krijgen we te maken
met meerdere mensen
met een licht
verstandelijke beperking.

Wat gaat er niet
goed?
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Wat gaat
Stichting
Jeugdwerk
hier aan doen?

Initiatieven uit de wijk
Aansluiten bij
initiatieven uit de
wijk om de openbare
ruimte te
verbeteren.
-

-

Jeugd BPT

-

Uitwisseling met BPT
Schilderswijk-midden geeft
inzicht in en aanpak
hardnekkige gebieden.
Contact met Speciaal onderwijs
Schreuderschool en actieve
bewoners hebben geleid tot
gezamenlijk aanpak m.b.t.
groen, heel en veilig in de
Schilderswijk

-

In samenwerking met de bibliotheek
hebben er twee grootschalige projecten
plaats gevonden.
Actieve bewoners particperen in het
ontwerp van het nieuwe speelplein.
“natuur speeltuin Sam Sam” Zowel jong
als oud heeft meegedacht en wensen
uitgewisseld.
Sam Sam en Sam Son zijn onderdeel
geworden van de bewonerstour
Schilderswijk.
Met het uitwisselen van signalen tussen
de schilders hoeve is er een
samenwerking gestart met betrekking tot
het schoonhouden door alle bewoners
en gebruikers van en rond de speeltuin
en de kinderboerderij.
- er is een podium geboden aan jongeren
om talenten in de wijk verder uit te
zetten. Via het netwerk zijn 5 jongeren
zichtbaar aan de slag geraakt hun talent
vorm te geven en te delen in de wijk en
daar buiten.
- Binnen het regulier aanbod 4-27 jaar
nemen dagelijks meer kinderen en
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-

Talent ontwikkeling

jongeren deel aan de geboden
activiteiten op Sam Sam en Sam Son
- op vaste groepen is er een toestroom
bij jonge tieners op het gebied van
techniek
- Tijdens de kampen in 2016 hebben
kinderen hun talent kunnen ontwikkelen
tijdens theater en creatieve activiteiten.
Kinderen zijn gegroeid in hun
zelfverzekerdheid
- In Sam Sam en Sam Son vinden vsd
lessen plaats i.s.m. de van Ostade school
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Ambitie

Prioriteit

Aanbod ouders

Jeugd en
Onderwijs

Passende activiteiten in BBZ
voor ouders
Ouder/kind activiteiten gericht
op talentontwikkeling binnen
cursus aanbod ouders
Ouder/kind/tienerkamp met
ondersteuning van ouder coach
.
Stimuleren van ouders tot
deelname kind aan spel en sport

Wat gaat er goed?

Wat gaat er niet
goed?

Wat gaat
Stichting
Jeugdwerk
hier aan doen?

Wat gaat er niet
goed?

Wat gaat
Stichting

Opvoedcursussen, zoals
Kindersymfonie, Opvoeden doe je zo en
Ouder pubercursus heeft nog steeds
doorgang.
Een groep vrouwen heeft zich ingezet
tot het komen van een vrouwen
sportgroep en leren andere vrouwen te
sporten en te bewegen.
In het kader ouder/kind participatie
hebben er verschillende activiteiten
plaats gevonden tijdens de vakantie
programma’s en het ouder kind kamp.
Ouders geven aan zich meer betrokken
te voelen bij de ontwikkeling van hun
kind. Willen deelnemen aan de
activiteiten waarin zij hun kind zien in de
eigen belevingswereld.
Er is een groei in de ontwikkeling van
zelfsturende ouders, dit is duidelijk
zichtbaar geworden op het
ouder/kind/tiener kamp. De
ouders/tieners/kinderen welke al langer
meegaan op deze kampen hebben meer
eigen initiatieven genomen in het
organiseren.

Ambitie

Prioriteit
Jeugd en

Wat gaat er goed?
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Aanbod Meiden
-Het aanbieden van een
passend aanbod voor meiden.
Signaleren in voorkomen
vroegtijdige isolatie
meiden/vrouwen.
- Sport voor meiden
-Ondersteunen van initiatieven
van moeders
Gezamenlijk moeder en
dochter activiteiten -Signaleren
en bespreekbaar maken van
problemen in situaties op
school, thuis en op straat.

Initiatieven uit de wijk
Ambitie
leefbaarheid
-

Vergroten
wijkbetrokkenheid

-

Ondersteuning bij
div. wijkinitiatieven
op het gebied van
schoon, heel en
veilig,
talentontwikkeling
en sociale cohesie

Onderwijs

Jeugdwerk
hier aan doen?
Deze groepen werden goed bezocht
en vrouwen/meisjes voelden zich vrij
thema’s te bespreken.
De contactvrouwen hebben nieuwe
contacten gelegd met vrouwen uit
de wijk welke tot nu toe niet of
minimaal zichtbaar was in de wijk.

Prioriteit
Wat gaat er goed?
Leefbaarheid
en veiligheid

Diverse workshops
geweest waarbij
specifieke thema’s
werden besproken.(input
kwam o.a. van de meiden
en vrouwen zelf)

Wat gaat er niet
goed?

Bij diverse wijkinitiatieven input geleverd
in het bedenken, opzetten en uitvoeren
van plannen i.s.m. netwerk
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Wat gaat
Stichting
Jeugdwerk
hier aan doen?

Ambitie
Sociale samenhang
vergroten
-

Bewoners
verbinden/kleinschal
ig ontmoetingen in
de wijk stimuleren.

-

Laagdrempelig
informatie punt rond
opvoeding, financiën
en maatschappelijke
vraagstukken in de
koffieochtenden voor
ouders/bewoners.

-

-

Prioriteit
Sociale
cohesie

Wat gaat er goed?

Wat gaat er niet
goed?

. Er is een vaste groep van 10 WcV over
die nog aan werving geïsoleerde
vrouwen doen. Samenwerking daarin
met netwerkpartners, goede
taakverdeling met vertrouwen in elkaars
specialisme.

film en discussiemiddag geweest. Idee
om in 2017 maandelijkse bijeenkomsten
te organiseren

Bijeenkomsten Wijk
Contact
Vrouwen
Vader/zoon
bijeenkomst

4e Kwartaalrapportage 2016
Stadsdeel Centrum/wijk Schilderswijk
Stichting Jeugdwerk
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Wat gaat
Stichting
Jeugdwerk
hier aan doen?

