JAARVERSLAG 2020

VOORWOORD
Met veel gedrevenheid en passie hebben we onze fundamenten - verbinden, ondersteunen en versterken -

verder

uitgebouwd. In dit jaarverslag blikken we terug op een rijk en bewogen eerste jaar onder de naam Stichting Hambaken
Connect.
Bij Hambaken Connect maken we graag werk van preventief jongerenwerk in de breedste zin. We zijn trots op wat we
allemaal weten te bereiken. En dat gaat niet vanzelf, met niet aflatende inzet, zetten we in op meedoen, gelijke en eerlijke
kansen creëren en waarmaken. Daarnaast kijken we naar ongelofelijk veel talent in Hambaken. Wie wel eens binnenvalt
voelt de vibes en de spirit. Het leeft, zindert en bruist.
Wij willen dat de jongeren in Hambaken zich staande houden in de grote wereld en perspectief creëren voor zichzelf en
voor anderen. Samen met hun ouders, school en andere partners creëren we ‘a village to raise a child’. Daar is 0% cliché
aan, want hier is het echt waar.
Ondanks Corona hebben we een sterk programma neergezet. We kunnen improviseren en hands on reageren op het
onvoorziene. Kortom, we gaan stevig door met onze ambitie om van Hambaken een voorbeeldwijk te maken waar je fijn en
veilig kunt opgroeien en uitvliegen.
Dat doen we met een goed bestuur, een ijzersterke opstelling in het uitvoerende en coördinerende team en veel betrokken
vrijwilligers. En hoe tof dat we veel MBO en HBO studenten hebben rondlopen. We zoeken en vinden mensen die hun
inspirerende bijdrage willen leveren uit alle hoeken van de samenleving, bijvoorbeeld bij Speak4improvers.
We willen ook deze gelegenheid grijpen om onze sponsoren en andere steunbieders in het afgelopen jaar te bedanken voor
hun ongelofelijk belangrijke bijdrage: Stichting Boudewijn van Gorp, Stichting De Vinckenslagh HL, Stichting De Helpende
Zon, LXA The Law Firm, Rotary Vught en Buro BRAND. Zij maken het mogelijk om nieuwe verbindingen te leggen waar
jongeren zich sterker door kunnen ontwikkelen. En zij bieden ook de middelen waarmee we een nog rijker en sterker
programma kunnen neerzetten.
Siwert Meijer,
Voorzitter Stichting Hambaken Connect
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WIE WIJ ZIJN
Onze organisatie
Hambaken
Connect
is
een
professionele
welzijnsorganisatie. Zij richt zich op het begeleiden van
jeugd en jongeren naar een goede toekomst, met
betrokkenheid van hun ouders/gezin.

We staan voor
verbinding,
versterking en
ondersteuning.

Wij werken vanuit een langdurige vertrouwensrelatie met
jeugd, jongeren, hun ouders en de kracht van de wijk.
Samen bouwen we aan een sterke, positieve en kansrijke
community. Binnen deze community staan Dromen,
Talenten en Toekomst centraal: we ontdekken samen met
jeugd en jongeren wat hun dromen en talenten zijn en we
begeleiden hen naar een goede toekomst waarin zij hun
talenten optimaal benutten. Hun ouders betrekken we bij
het begeleidingsproces én we ondersteunen en versterken
hen bij het positief opvoeden van hun kinderen.
Onze professionals werken systeembreed, cultuurbewust
en cultuursensitief. Zo staan we dichtbij de inwoners van
Hambaken en hebben we expertise in de culturele
achtergrond van de wijk.

Missie
Bij Hambaken Connect willen we dat kinderen en jongeren
leren om hun horizon te verbreden. Daardoor kunnen zij
vanuit hun eigen motivaties, interesses en talenten
bewuste keuzes maken voor hun toekomst. Dat doen we
enerzijds door kansen te bieden om talenten te ontdekken,
vergroten en in te zetten in de eigen leefomgeving en
anderzijds door hun sociale veerkracht en zelfredzaamheid
te versterken.
Daarnaast richten we ons op ouders door
betrokkenheid bij de (school)ontwikkeling van

hun
hun

kinderen te bevorderen en de ouderlijke positie binnen het
gezin te versterken.
Visie
We zijn ervan overtuigd dat vroege interventie een groot
verschil kan maken. Door zo vroeg mogelijk verbinding te
leggen met jeugd en jongeren in Hambaken én hen de
juiste handvatten te bieden, kunnen zij zich optimaal
ontwikkelen. Zij zullen in de toekomst bewust en
gemotiveerd hun plek in de samenleving innemen.
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SIWERT MEIJER
Voorzitter

PETER DE BOER
Secretaris

FLORIS MUTSAERTS
Penningmeester

"Een sterk en gedreven bestuur in combinatie met deskundige teamleden maakt dat
we in 2020 enorm zijn gegroeid. Ieder van ons is altijd bereid om extra stappen te
maken en vanuit het hart bij te dragen aan onze gezamenlijke ambitie:
van aandachtwijk naar voorbeeldwijk.”
Youssef Noudri, oprichter Hambaken Connect

YOUSSEF NOUDRI
Sociaal werker

YASSIN SETTOUT
Sociaal werker

NESLIHAN COSKUN
Sociaal werker

HIWI ABDEL JABAR
Beleidsmedewerker

Bestuur en team
Onze bestuursleden Siwert Meijer, Peter de Boer, Floris Mutsaerts hebben ervoor gekozen om hun werk onbezoldigd uit
te voeren. Zij zijn belast met de portefeuilles netwerkbeheer, financiën, juridische zaken en fondsenwerving.
Naast het bestuur heeft Hambaken Connect ook een kernteam dat bestaat uit vier beroepskrachten. Samen zorgen zij
voor de coördinatie en uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. De sociaal werkers Youssef Noudri, Yassin Settout
en Neslihan Coskun staan in direct contact met jeugd, jongeren en hun ouders. Zij voeren activiteiten en projecten uit,
begeleiden ouders, vrijwilligers en stagiaires. Beleidsmedewerker Hiwi Abdel Jabar houdt zich bezig met
beleidsontwikkeling, communicatie, organisatie en ondersteunt het bestuur en de sociaal werkers.
Organisatiestructuur
We werken bottom-up, zónder oogkleppen voor onderliggend problematiek en risico’s voor de wijk en stad. Het bestuur
en team werken nauw samen en komen één keer in de 4 tot 6 weken samen voor een formele vergadering. Het kernteam,
daarentegen, komt wekelijks samen voor o.a. intern overleg, afspraken met vrijwilligers, ouders en bezoek van externen.
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KNOKKEN VOOR JE TOEKOMST

ONTSTAAN
Youssef Noudri startte in 2004 ‘Hambaken Gym’, een
kickboksvereniging met een maatschappelijke missie.
Kickboksen om jongeren in de Bossche wijk
Hambaken
te
verbinden,
hun
negatieve
gedragspatronen te doorbreken en hun zelfvertrouwen
op te bouwen.

“In de eerste van de middelbare school werd ik gepest. Door
de bokslessen leerde ik hoe ik hiermee moest omgaan en hoe
ik mezelf moest verdedigen. Ook leerde ik vertrouwen te
hebben in mezelf. Het pesten is inmiddels gestopt.”
M. I., jongen in Hambaken, 15 jaar.

Het succes van dit burgerinitiatief mondde uit in
Hambaken Connect, een organisatie van, voor en door
de wijk. Met impact, want we weten daarmee
gezinnen te bereiken die zich buitengesloten voelen
en niet goed aansluiten bij hun omgeving.
Hambaken Connect is een waardevolle organisatie in
de wijk. Sinds 2015 worden naast het kickboksen
diverse activiteiten en individuele begeleiding
aangeboden. Met ingang van 2019 is Hambaken
Connect onderdeel van het jongerenwerk op Noord en
werken we samen met Jongerencentrum De Poort en
Powerup073. In 2020 is Hambaken Connect officieel
een stichting geworden.

“Ik was geen lieverdje op school en werd vaak de les uitgezet.
Bij kickboksen leerde ik mij aan de regels te houden en respect
te hebben voor de ander. Bij huiswerkbegeleiding kreeg ik ook
hulp. Nu gaat het goed en ben ik bijna klaar op het MBO.”
I. el M. jongen in Hambaken, 18 jaar.
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WERKWIJZE
De opdracht
Hambaken Connect heeft de opdracht om zorg te dragen

Domeinen thuis-school-vrije tijd/online
Binnen onze aanpak zorgen we op individueel niveau voor

voor het opstellen en uitvoeren van de familiegerichte
benadering en activiteitenprogramma in de wijk
Hambaken.

een optimale samenhang en verbinding tussen de
domeinen thuis-school-vrije tijd/online. Op deze manier
verkleinen we het gat tussen de systeemwereld en de

We zien problemen bij jongeren in groter verband en
daarom is het nodig om het hele gezin en familie mee te
nemen in de oplossing. We richten ons met een veelzijdige

leefwereld van jeugd, jongeren en hun ouders. Daarnaast
zetten we onze centrale positie in als sparringpartner voor
maatschappelijke instellingen en partners in de wijk bij
casusbesprekingen en doorverwijzingen.

activiteitenprogramma primair op de brede doelgroep
jeugd van 6 tot 12 jaar en jongeren van 12 tot 23 jaar, maar
op secundair niveau ook op hun ouders. Deze
familiegerichte benadering is gericht op de doelgroep 5 tot
70 jaar. Behalve (pleeg)ouders, worden eventueel ook de
zussen en broers, neven en nichten, ooms en tantes, en de
oma’s en opa’s van de jongeren erbij betrokken.

Samen streven we naar het doel om
jongeren in Noord in staat te stellen zich
in persoonlijk en maatschappelijk opzicht
te ontwikkelen tot sociaal en economisch
zelfstandige burgers.

Vraaggericht werken
Binnen onze werkwijze denken en werken we vanuit de wijk
en doelgroep. Zo is het activiteitenprogramma van 2020 in
samenspraak met de kinderen, jongeren en hun ouders
opgesteld en vormgegeven. We hebben samen met onze
vrijwilligers
deze
activiteiten
op
hun
verzoek
georganiseerd. Hierdoor sluiten onze activiteiten aan op de
vraagstukken, behoefte en wensen van de wijk en

Samenwerking Jongerenwerk in Noord
Ons activiteitenprogramma maakt deel uit van het bredere
Wijk Uitvoering Plan (WUP) 2019/2020 dat we samen met
Jongerencentrum De Poort en PowerUp073 uitvoeren.

doelgroep.

Binnen onze samenwerking hechten we veel waarde aan
de kwaliteit van het jongerenwerk en het borgen van onze
gezamenlijke dienstverlening. Wij zetten ons in voor een

Dit maakt dat wij vraaggericht werken in plaats van
aanbodgericht. Vraaggericht werken is de basis van onze
Brede Aanpak Jeugd. Onze aanpak wordt verder op in dit
verslag uitgebreid toegelicht.

stevig pedagogisch klimaat en sociale cohesie in de wijken
in Noord.
Samen streven we naar het doel om jongeren in Noord in
staat te stellen zich in persoonlijk en maatschappelijk
opzicht te ontwikkelen tot sociaal en economisch
zelfstandige burgers. Onze dienstverlening is preventief en
draagt onder andere bij aan het voorkomen van
criminaliteit, overlast en schooluitval. Onze aanpak
vertaald zich in het WUP in drie pijlers: veiligheid &
preventie, participatie en talentontwikkeling.

Het denken en werken vanuit de wijk zorgt ervoor dat
gezinnen in de wijk in beweging komen. Kinderen, jongeren
en ouders krijgen de ruimte om zelf met initiatieven te
komen die goed passen bij hen en de mensen in hun
omgeving. Het stimuleert hun betrokkenheid en breder
verantwoordinggevoel voor de opgroeiende jeugd in de
wijk.
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VRIJWILLIGERS
Van, voor en door de wijk
Hambaken Connect kenmerkt zich vooral door haar betrokken en actieve vrijwilligers. Dit zijn krachten en rolmodellen in
de wijk (en enkelen uit de stad) die zich inzetten voor de toekomst van de opgroeiende jeugd in Hambaken.
Als organisatie van, voor en door de wijk vinden we het belangrijk dat bewoners - jong en oud - passioneel betrokken en
langdurig verbonden zijn aan onze organisatie. Dit is een cruciaal onderdeel van onze aanpak in de wijk. Daarom
onderhouden we een duurzame relatie met onze vrijwilligers. Vrijwilligers komen bij ons niet alleen brengen, maar maken
deel uit van de HC-familie: onze community. Daarnaast hebben we ook nog het Supportteam waar vrijwilligers aan
kunnen deelnemen.
Community
Deze gemeenschap bestaat uit ouders, jongeren, vrijwilligers, stagiaires, ambassadeurs en medewerkers. Zij dragen bij
vanuit een goede intentie of passie aan een positieve opgroeiklimaat waarin jeugd en jongeren in Hambaken zich
optimaal kunnen ontwikkelen tot volwaardige volwassenen.
Onze community draagt bij aan de verduurzaming van activiteiten, projecten en initiatieven in de wijk. Voorbeelden
hiervan zijn huiswerkbegeleiders die ooit zelf begeleiding kregen, moeders die een klein netwerk hadden en nu
kartrekkers zijn van het moedernetwerk en stagiaires die na hun stage verbonden blijven als vrijwillige
activiteitenondersteuner.
Supportteam
Dit vrijwilligersteam is een klankbordgroep en geeft hun mening over nieuwe of lopende projecten, resultaten en doelen
van activiteiten. Deze vrijwilligers halen ook signalen op in de wijk en adviseren gevraagd en ongevraagd bij
ontwikkelingen met betrekking tot de jeugd in de wijk.
We hebben een supportteam aan ons verbonden om actieve wijkbewoners een platform te bieden waar ze meedenken
en meepraten over signalen en ontwikkelingen in de wijk en op een andere manier betrokken kunnen zijn bij activiteiten
in de wijk.
Drie aanjagers binnen de Community en Supportteam staan op de volgende pagina weergeven.
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Puichan, moeder van Keysha (12) en Jayden (9), woont al ruim 12 jaar met haar
gezin in de Hambaken. Als actieve vrijwilliger bij Hambaken Connect draagt ze
al 3 jaar lang een belangrijke bijdrage bij aan haar wijk. Zo is zij als
activiteitenbegeleider betrokken bij zaalvoetbal voor jongens en meisjes, de
kookclub voor kinderen en helpt mee in het opzetten van nieuwe activiteiten in
Hambaken. Zij zoekt en onderhoudt graag contact met de kinderen en ouders in
de wijk en ze leert kinderen ook koken en bakken. Samen met hen kijkt ze graag
naar hetgeen waar ze behoefte aan hebben en bedenkt vervolgens hier een
activiteit voor.

Puichan Felicia – Wong

“Bij Hambaken Connect kan ik gewoon mijzelf zijn. Daar word je écht
gehoord en niet behandeld als een nummertje. De oprechte waardering en
openheid maakt het leuk om onderdeel te zijn van Hambaken Connect.”

De wiskundeleraar en rekencoördinator Sander helpt ook in zijn vrije tijd
kinderen. In zijn wijk Hambaken geeft hij huiswerkbegeleiding aan jongeren die
vastlopen op het gebied van rekenen en taal. Sander is sinds 2018 actief als
vrijwilliger en leert hierdoor de wijk goed kennen.

“Bij Hambaken Connect kom ik in contact met verschillende jongeren,
ouders en andere vrijwilligers. Ik leer hierdoor ook de wijk goed
kennen, in alle kleuren en vormen en dit is een verrijking in mijn leven.
De positieve instelling van iedere medewerker en vrijwilliger, de ruimte
om ongevraagd advies te geven en écht bijdragen aan de ontwikkeling
van jeugd en jongeren zorgt dat ik al jaren actief ben bij Hambaken
Connect. Mooi en dankbaar om onderdeel te zijn van een snel
groeiende organisatie”

Sander Hölscher

Samantha is een alleenstaande moeder van 3 kinderen en woont 6 jaar in de
wijk Hambaken. Haar oudste zoon is 16 jaar, haar zoontje en dochter zijn 10
jaar. Ze is een betrokken en bevlogen bewoonster. Naast haar
vrijwilligersfuncties bij KC De Duizendpoot en Farent begon ze drie jaar geleden
ook als vrijwilliger bij Hambaken Connect. Hier is ze als activiteitenbegeleider
betrokken bij zaalvoetbal voor jongens en meisjes en het project Over de grens.
Van dit project is Samantha de initiatiefnemer.

Samantha Nipius

“Mijn zoontje van 10 jaar heeft autisme en had vrijwel geen sociale
contacten in de wijk. Ik merkte dat ouders van zorgbehoevende kinderen
hier ook tegenaan liepen en ik wilde graag iets betekenen voor hen en voor
deze groep kinderen die niet makkelijk aansluiten bij de activiteiten in de
wijk. Zo ben ik met het initiatief Over de grens gekomen en Hambaken
Connect ondersteunt mij hierbij. Ik voel me goed betrokken, kan echt iets
beteken voor de jeugd in de wijk en dat geeft voldoening.”
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DOELGROEP
Hambaken staat bekend als een aandachtwijk in ’sHertogenbosch. Om jeugd en jongeren écht te kunnen

“Samen met wijkbewoners in Hambaken
bundelen we onze krachten om tot
duurzame oplossingen te komen.”

helpen en perspectief te kunnen bieden, zien we individuele
vraagstukken in een breder verband en nemen we het hele
gezin in mee. We handteren Brede Aanpak Jeugd, een

Yassin Settout, mede-oprichter Hambaken Connect

systeemgerichte methodiek wat zich richt op het hele gezin
en de schoolontwikkeling van jongeren.
De jeugd in Hambaken

Deze groep komt relatief vaak in contact met de politie en
justitie. Hier liggen meerdere oorzaken ten grondslag,
zoals middelengebruik, straatcultuur en licht verstandelijke

We richten ons met een veelzijdige activiteitenprogramma
primair op de brede doelgroep jeugd van 6 tot 12 jaar en
jongeren van 12 tot 23 jaar in Hambaken, maar ook op hun
ouders.

beperking. Zij kloppen zelden tot nooit aan bij de
hulpverlening met hulpvragen en zijn vaak in eerste
instantie niet geïnteresseerd in hulp. Wanneer ze wel open
staan voor hulp, lopen ze vast in hun zoektocht naar
toekomstperspectief.

De jeugd in Hambaken bestaat ten opzichte van andere
wijken uit relatief veel kinderen en jongeren die onder de
invloedsfeer leven van de straatcultuur en ontoelaatbaar
gedrag vertonen op school en in het openbaar. Deze
kinderen en jongeren komen veelal uit gezinnen met een

Vanuit verschillende professionele instellingen worden
grote
zorgen
geuit
over
deze
jongeren
en
jongvolwassenen. Enerzijds omdat zij in groepsverband

laag sociale-economische status (SES). In veel gevallen is
er gebrek aan ouderbetrokkenheid.

vaak voor overlast zorgen en anderzijds omdat er geen
grip te krijgen is op hen en zij steeds verder afglijden. We
spreken hier over jongeren en jongvolwassenen die:

De problemen die zich voordoen rond deze leeftijd
escaleren wanneer kinderen de overstap maken van de
basisschool naar het voortgezet onderwijs. Hier komen zij

gevallen niet zelf met een hulpvraag en zijn vaak niet
bewust bezig met hun toekomst.

worden besproken in zorg- en veiligheidshuizen;
opvallen binnen het jongerenwerk, opbouwwerk, bij de
politie, sociaal wijkteam en andere partijen. Extra tijd,
begeleiding en expertise is nodig om ze echt te kunnen
helpen;
bij het sociaal wijkteam terechtkomen maar zelf geen
hulpvraag hebben, lastig te bereiken zijn, de aansluiting
niet vinden of moeilijk te motiveren zijn om
hulpverlening te accepteren;
vastlopen op allerlei leefdomeinen, zoals problemen in

Door de problematiek die jongeren ervaren, behalen zij in

de thuissituatie, studie en werk, vrije tijdsbesteding en
sociale omgeving.

andere jongeren tegen vanuit andere wijken met dezelfde
achtergrond en dit versterkt elkaar in negatieve zin.
Voorbeelden hiervan zijn vroegtijdige schoolverlating en
strafbaar gedrag wat uiteindelijk leidt tot het steeds verder
afglijden van deze jongeren. De grip op jongeren in de
leeftijd van 12 tot 18 jaar neemt af naarmate ze ouder
worden en op den duur zien zij weinig tot geen
toekomstperspectief. Deze jongeren komen in de meeste

veel gevallen geen startkwalificatie bij het bereiken van het
18de levensjaar. Vaak zijn ze begonnen aan verschillende

Om deze jongeren de juiste hulp te kunnen bieden, is een

opleidingen die ze niet hebben afgemaakt. Ook hebben ze
diverse baantjes gehad waarbij het hen niet lukt om

extra stap nodig bij het bereiken, begeleiden en coachen
van jongeren en jongvolwassenen.

structureel voor een werkgever te blijven werken. Hierdoor
ontbreekt er toekomstperspectief en hangen ze op straat,
zorgen ze voor overlast en leven ze volgens de
straatregels.
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BREDE AANPAK JEUGD
Jeugd 6 tot 12 jaar

Onze activiteiten voor ouders zijn gericht op het verbeteren

Kerntaken: vroegtijdig investeren, signaleren en hierbij hun
eigen hulpbronnen en netwerk inschakelen.

van hun basis- en levensvaardigheden en mentale en
fysieke gezondheid om hen beter in hun kracht te zetten.
Dit doen we door middel van sportlessen met daaraan
gekoppeld themabijeenkomsten over ouderschap en
opvoeding en taalles.

Met het oog op het doorbreken van jarenlange patronen bij
gezinnen in Hambaken, zetten we in op vroegtijdig
signaleren. In de leeftijdscategorie vóór 12 jaar
ontwikkelen kinderen hun talenten en dromen ze van
grootse dingen. Dit talent moet ontdekt worden en deze
dromen zijn er om na te jagen. Daarom bieden we sport- en
educatieve activiteiten aan waarbij kinderen worden
geprikkeld en ondersteund hierin. Hierdoor wordt hun

Jongeren 12 tot 23 jaar
Kerntaken: horizon verbreden, essentiële vaardigheden
stimuleren, goede aansluiting op onderwijs en werk
Gedurende

zelfvertrouwen versterkt, staan ze steviger in hun schoenen
en wordt er op jonge leeftijd een toekomstperspectief
geboden.

de

pubertijd

kan

er

gedragsverandering

ontstaan bij jongeren. Bij jongeren uit gezinnen met een
SES-status bestaat de kans dat de gedragsverandering
zich negatief ontwikkelt (risicogedrag). Dit willen we graag
voorkomen of verhelpen. We leggen door middel van onze
activiteiten verbinding met de jongeren in Hambaken
waarbij een hoog risico bestaat op negatieve
gedragsontwikkeling.

Vroegtijdig signaleren is in onze ogen cruciaal, omdat
binnen deze leeftijdscategorie al vaak goed zichtbaar is
welke kinderen begeleiding, coaching, ondersteuning en
eventueel hulpverlening nodig hebben. Veel obstakels die
we bij jongeren zien, zijn in deze leeftijdscategorie
ontstaan. Met vroegtijdig signaleren streven wij ernaar om
obstakels
op
latere
leeftijd
bij
jongeren
en
jongvolwassenen te voorkomen.

Onze activiteiten en individuele begeleiding zijn
voornamelijk gericht op het belang van onderwijs, werk,
gezonde
voeding,
structureel
bewegen
en
toekomstperspectief. Maar we zorgen ook ervoor dat
jongeren binding vinden met de samenleving en zich
betrokken voelen bij hun wijk. Zo hopen wij een
verantwoordelijkheidsgevoel te creëren bij deze jongeren.
We zetten ons in voor een optimale, positieve
gedragsontwikkeling, een succesvolle participatie en
voorkoming van vroegtijdige schoolverlating.

Ouders
Kerntaak: ouderbetrokkenheid vergroten en hen in hun
kracht zetten
Om jeugd en jongeren zo goed mogelijk te kunnen
ondersteunen en helpen, investeren we ook in hun ouders.
Ouders die de taal goed machtig zijn, enige kennis hebben
van rekenen en zich digitaal kunnen redden, zijn beter is
staat
om
hun
kinderen
te
ondersteunen
bij
schoolgerelateerde zaken. Maar ook ouders die beschikken
over een goed pakket levensvaardigheden, zoals
zelfvertrouwen en omgaan met stress en emoties, kunnen
beter omgaan met problemen. Ouders geven deze
belangrijke vaardigheden door aan hun kinderen (ouderlijke
hulpbronnen) wat ook weer bijdraagt aan hun

Sommige jongvolwassenen vallen tussen wal en schip bij
het bereiken van het 18de levensjaar. Dit heeft vaak
meerdere oorzaken, zoals het vastlopen op verschillende
leefdomeinen. Voor deze jongvolwassenen zetten wij
naast onze collectieve activiteiten in Noord ook individuele
trajecten in om hen zo goed mogelijk te begeleiden naar
een opleiding, een startkwalificatie en baan met het oog op
een goede toekomst.

studievaardigheden en omgang met – emotionele problemen.

We werken systeembreed.
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HULPMIDDEL
Binnen onze aanpak zetten we activiteiten in als middel. De
activiteiten zijn nooit een doel op zich maar een hulpmiddel
om contact te maken en te signaleren. Wijkbewoners

Hierdoor bestaat de kans, bij het maken van negatieve
keuzes, dat jeugd en jongeren risicogedrag vertonen.

ontwikkelen door middel van deelname aan de activiteiten
(sociale) vaardigheden, bouwen ze aan een sociaal netwerk
en wordt en actief burgerschap gestimuleerd.

Risicogedrag komt het meest voor in de categorieën
sociale en fysieke omgeving (thuis en school) en mentale
gezondheid (Capuzzi & Gross, 2014). Sport, met name
vecht- en verdedigingssport, heeft een positief effect op
deze factoren. Sport is enerzijds een goede uitlaatklep en
anderzijds helpt het jongeren om te leren hoe zij moeten
omgaan met stress- en emotievolle situaties.

Sterke basisvaardigheden, brede horizon en 21skills
Een goede beheersing van basisvaardigheden wordt steeds
belangrijker om volledig mee te kunnen doen in onze
samenleving. Onder basisvaardigheden verstaan we lezen,
schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Ook een brede
horizon draagt bij aan het bewust kiezen van een passende
en
interessante
vervolgopleiding
(toekomstgericht werken). Bovendien

Vaardige ouders en hoge ouderbetrokkenheid
De eerste hulpbronnen waar een kind mee te maken krijgt,

en
beroep
verwacht de

zijn de ouderlijke hulpbronnen. Onder ouderlijke
hulpbronnen verstaan we taal- en rekencompetenties en

arbeidsmarkt steeds vaker dat werknemers beschikken over
21ste eeuw skills. In onze activiteiten bereiden we jeugd en
jongeren hier alvast op.

digi-vaardigheden (en niet zo zeer economische
hulpbronnen).
Ouders,
waarvan
de
taalen
rekencompetenties sterk zijn en beschikken over goede
digi-vaardigheden, zijn beter in staat om:
hun kinderen voor te lezen;
hun kinderen te helpen bij het maken van huiswerk;
hun kinderen te ondersteunen bij het kiezen van een
vervolgopleiding;
kennis te nemen van de
schoolrapporten/schoolresultaten van hun kinderen en
voortgangsgesprekken voeren met de

Daarnaast dragen goedontwikkelde basisvaardigheden, een
duidelijke stip aan de horizon en de mogelijkheid om skills
te ontwikkelen ook bij aan de persoonlijke en sociale
ontwikkeling van jeugd en jongeren in hun groeiproces tot
volwaardige volwassenen
Mentaal en fysiek in balans
Jeugd en jongeren hebben moeite met het maken van
weloverwogen keuzes en het overzien van de consequenties

leerkracht/docent;
kennis te nemen van (nieuws)brieven van de school;

hiervan.

hun kinderen te ondersteunen bij het ontdekken van
sport en talent.
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De basis van al onze activiteiten is dat er oudergesprekken worden gevoerd met de ouders van deelnemende kinderen en
jongeren over de voortgang van hun schoolresultaten, gedragsontwikkeling en skills-ontwikkeling. Dit draagt bij aan de
ouderbetrokkenheid van ouders bij de school- en persoonlijke ontwikkeling van hun kinderen en voor ons een preventief
middel om knelpunten vroegtijdig aan te pakken.

Activiteitenaanbod 2020
Kickboksen
Voetbal
Sport voor ouders+
Kookclub
Huiswerkbegeleiding
Over de grens
Zomerschool
Beachweek Hambaken
(i.s.m. PowerUp073 en De Poort)
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KICKBOKSEN
Kickboksen is meer dan alleen een vechtsport. Bij ons ligt

Hogere effecten

de focus voornamelijk op het verbeteren van sociale
vaardigheden, het opbouwen van fysieke en mentale kracht
en het versterken van zelfvertrouwen en weerbaarheid.
Want hoe weerbaarder een persoon is, des te hoger de
veerkracht om over problemen heen te komen en sterker te

Doelen
De activiteit draagt bij aan verbetering van de sociale
vaardigheden, het opbouwen van fysieke en mentale
kracht en het versterken van zelfvertrouwen en
weerbaarheid van deelnemers.

worden na tegenslagen. Weerbaarheid stelt jongeren beter
in staat om bijvoorbeeld de verleiding van verkeerde
vrienden, loverboys en radicalisering te weerstaan. Maar
denk ook aan het omgaan met familieproblemen en
uitsluitingsmechanismen op de arbeidsmarkt.

Effecten
De kinderen en jongeren kunnen in het dagelijks leven de
lastige momenten beter onder ogen komen, emotioneel
zichzelf in evenwicht houden of herpakken, zijn in staat om
spanning en stress te verminderen en de situatie (voor

In de praktijk
Tijdens het trainen leren kinderen en jongeren hoe zij -ook
in het dagelijks leven- lastige momenten onder ogen
kunnen komen, emotioneel zichzelf in evenwicht houden,
hoe ze spanning en stress kunnen verminderen en de
situatie oplossen. Na afloop van de training praten trainer
en begeleiders met kinderen en jongeren over wat hun
dromen zijn, wat ze graag willen worden als ze ouder zijn
en welke opleidingen hen interesseren. We vinden het
belangrijk om te weten wat hun stip aan de horizon is om
kinderen en jongeren écht goed op weg te kunnen helpen
naar een bewuste, goede en succesvolle toekomst.

zoveel mogelijk zelf ) oplossen.

Duurzame impact
Kinderen die op een jonge leeftijd instromen bij het
kickboksen zien we in hun tienerjaren en daarna nog
steeds. Juist omdat ze op zo een vroege leeftijd
kennismaken met ons, wordt er een goede bodem gelegd
voor een vertrouwensband. Veel kinderen die op hun zesde
zijn begonnen, zijn inmiddels 16 jaar en trainen nog steeds
bij ons. Hierdoor blijven jongeren in ons zicht en kunnen we
preventief problematiek oppakken en aanpakken. Ook zien
we dat de drempel zeer laag ligt voor jongeren die al jaren
bij het kickboksen komen, om contact met ons op te
nemen bij hulp– of ondersteuningsvragen.

Ouderbetrokkenheid
Voor en na de training zijn er contactmomenten met
ouders. Bij zorgen over kind/jongere vindt een huisbezoek
en gesprek plaats om eventuele problemen gerichter aan
te pakken door middel van ouderbegeleiding of jongeren
coaching.

Resultaat
De
activiteit
draagt
bij
aan
de
positieve
gedragsverandering, zelfredzaamheid en een hogere
veerkracht om over problemen heen te komen en sterker te
worden na tegenslagen.
Structuur
De activiteit draagt bij aan structuur in de
vrijetijdsbesteding en beweging. Deelname is 2 keer per
week.

Bereik en deelname
In 2020 waren er twee kickboksgroepen: een jeugdgroep (6
tot 15 jaar) en een jongerengroep (15 tot 23 jaar). Per week
deden er per groep gemiddeld 30 deelnemers aan mee, op de
dinsdag en vrijdag. Gemiddelde bereik jeugd en jongeren was
per week 120. Gemiddelde bereik ouders per week lag tussen
de 40 en 50.
Vanaf de eerste lockdown in maart tot aan de zomervakantie
heeft het kickboksen door de coronamaatregelen niet, online
of buiten plaatsgevonden. We merkten in deze periode dat de
opkomst lager was dan gemiddeld door veranderingen in
structuur.
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VOETBAL
Veel kinderen in de wijk, zowel meisjes als jongens, komen
op vroege leeftijd in aanraking met straatvoetbal. Je ziet ze

Hogere effecten
Doelen

overal: op straat, pleintje, speelveldje of het grasveld. Ze
vinden het leuk om te voetballen, zijn geïnteresseerd in
voetbal en komen graag af op voetbalactiviteiten. Om goed

De activiteit draagt bij aan verbetering van de sociale
vaardigheden, het opbouwen van een goede conditie,
uitdaging en het versterken van zelfvertrouwen van

aan te sluiten bij de jonge doelgroep, zetten we wekelijks
voetbal in om contact te maken met de jeugd, een
vertrouwensband met hen op te bouwen en gecamoufleerd
te werken aan meerdere vaardigheden die bijdragen aan de

deelnemers.

persoonlijke en sociale ontwikkeling.

teamverband een bepaald doel te behalen (competitie
winnen), omgaan met teleurstelling en sportief gedrag
vertonen.

Effecten
De kinderen en jongeren leren samenwerken en in

In de praktijk
Tijdens zaalvoetbal komen kinderen in actie, moeten ze
samenwerken, bouwen ze conditie op en zetten ze
specifieke tactieken in. Daarnaast verbeteren zij door
georganiseerd wekelijks te voetballen hun spelinzicht. De
jongens en meisjes voetballen op hun wens apart van
elkaar. Hierdoor hebben we twee groepen. Kinderen
komen niet altijd zelf met een hulpvraag,. Vaak zijn ze ook

Resultaat
De activiteit draagt bij aan positieve gedragsverandering,
sportieve uitlaatklep, positieve versterking van contacten
tussen jongeren en worden uitgedaagd om competitie
skills te ontwikkelen, vergroten en benutten.

niet bewust dat ze een hulpvraag hebben. Door het
structurele contact en deelname leren wij de kinderen en
hun ouders kennen. We signaleren preventief eventuele
obstakels of vraagstukken en komen op deze manier
sneller achter de voordeur van gezinnen.

Structuur
De activiteit draagt bij aan structuur
vrijetijdsbesteding. Deelname is 1 keer per week.

Duurzame impact
12-minners komen via de voetbalactiviteit bij ons in zicht,
leren ons vroegtijdig kennen en maken alvast kennis met
het jongerenwerk. Hierdoor wordt ook vroegtijdig en
laagdrempelig contact gelegd met hun ouders en eventuele
zusjes/broertjes. Ouders vinden het ook belangrijk om ons
goed te kennen en te vertrouwen, omdat hun kinderen ons
wekelijks zien. Eventuele vraagstukken binnen het gezin of

ouders en bij zorgen over kind/jongere vindt een
huisbezoek en gesprek plaats om eventuele problemen
gerichter aan te pakken door middel van ouderbegeleiding
of jongeren coaching.

in

de

Ouderbetrokkenheid
Voor en na de competitie zijn er contactmomenten met

Bereik en deelname

op individueel niveau worden vroegtijdig opgepakt.
Wanneer kinderen de leeftijd van 12 jaar en ouder bereiken,

Bereik en deelname
In 2020 waren er twee voetbalgroepen: een groep bestaande
uit meiden en een groep bestaande uit jongens. Gemiddelde
bereik per week was 45 kinderen. Gemiddelde bereik ouders
per week lag tussen de 20 en 30.

zien we dat hun ouders geen hoge drempel ervaren om ons
te benaderen voor hulp of ondersteuning.

Vanaf de eerste lockdown in maart tot aan de zomervakantie
heeft het voetballen in de zaal door de coronamaatregelen
niet plaatsgevonden. Als alternatief werd het voetballen
buiten op veldjes in de wijk georganiseerd.
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SPORT VOOR
OUDERS+
Bij sporten voor ouders beoefenden vaders en moeders
verschillende sporten onder begeleiding en wordt er

De hogere effecten
Doelen

gebruik gemaakt van verschillende fitnessapparatuur. Na
iedere sportles verzorgden we een koffietafel: hier kwamen
deelnemers na een intensieve training tot rust en

De activiteit biedt verschillende vormen van sport / fitness
aan zodat ouders kennis maken van en beoefenen
verschillende sporten. Daarnaast nemen ouders deel aan

bespraken verschillende onderwerpen op het gebied van
ouderschap en opvoeding.

de koffietafel waar onderwerpen als ouderschap en
opvoeding worden besproken.

In de praktijk

Effecten

In het eerste kwartaal hebben ouders nog fysiek kunnen
sporten in de voormalige Gabriëlschool aan de
Klokkenlaan. Een belangrijke regel van deze activiteit was
dat er onderling Nederlands met elkaar gesproken wordt.
Velen vonden het lastig of schaamden zich voor hun kleine
woordenschat, maar juist omdat Nederlands in
begrijpelijke taal gesproken werd, hebben zij hier veel
profijt van gehad. Ook zagen we dat ouders elkaar
woordjes leerden, hoe ze het kunnen uitspreken en waar je
het voor kan gebruiken. Ook het bespreken van opvoed– en

Het opbouwen van een goede vertrouwensrelatie tussen
ouders en professionals, sporten in een vertrouwde sfeer
en onder begeleiding. Ouders zijn in staat gesteld om
knelpunten en obstakels m.b.t. ouderschap en opvoeding
kenbaar te maken en elkaar tips en voorbeelden te geven
hoe het anders kan.

opgroeivraagstukken ging op een laagdrempelige wijze,
zodat ouders niet het gevoel hebben dat ze op een
spreekuur zijn. Ook hier zagen we dat ouders elkaar zijn
gaan adviseren en tips delen hoe ze een situatie kunnen
verhelpen.

factoren in het verleden niet deelnamen aan sport en hun
kinderen hierdoor niet (weten te) stimuleren om te sporten.
De activiteit heeft onderlinge contactmomenten tussen
ouders versterkt en er is een moeder- en vadernetwerk
ontstaan. Dit versterkt hun sociale netwerk.

Duurzame impact
Het sporten voor ouders gaat al sinds het begin van de
coronaperiode niet meer door wegens de strenge
maatregelen en gezondheid van ouders. Het versterken van
het sociaal netwerk in de afgelopen jaren komt in deze
lastige tijd goed van pas. Deelnemers zijn contact blijven
houden met elkaar. Inmiddels is er een moeder- en

Structuur
De activiteit draagt bij aan structureel sporten en bewegen.
Deelname is 1 keer in de week.

vadernetwerk in de wijk opgezet. Er zijn twee verschillende
appgroepen (moeders en vaders apart n.a.v. hun wensen)

ouderbetrokkenheid is en wat er nog nodig is om de
ouderbetrokkenheid te stimuleren. Indien nodig en in

en hier bespreken ze in het Nederlands naast ouderschap,
opvoeding, zorgen over de corona-uitbraak ook luchtige

samenspraak met ouders is/wordt er ouderbegeleiding
ingezet.

Resultaat
De activiteit draagt bij aan de fysieke gezondheid van
ouders die door verschillende (sociale en financiële)

Ouderbetrokkenheid
De koffietafelbijeenkomsten maken in een vertrouwde en
laagdrempelige
sfeer
zichtbaar
hoe
hoog
de

onderwerpen, delen ze gezonde recepten met elkaar en
spreken ze regelmatig af om in tweetallen een wandeling te

Bereik en deelname

maken in de buurt. “Nieuwe” ouders die zich eenzaam
voelen of door de coronabeperkingen geen sociale
contacten meer hebben, laten we aansluiten bij dit moederen vader netwerk.

In 2020 waren er twee sportgroepen: de één bestond uit
moeders en de ander uit vaders. Wekelijks bereik van ouders
ligt gemiddeld op 45.

Het moeder– en vader-netwerk maakt deel uit van onze
community. Er zijn geen foto’s van deze activiteit, omdat

Het bereik van de moeder– en vadernetwerk (appgroepen)
bestaat uit gemiddeld 110.

ouders géén toestemming hebben gegeven foto’s te maken
en te publiceren voor organisatorische doeleinden.
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KOOKCLUB
Bij de Kookclub krijgen kinderen binnen een informele en
gezellige sfeer informatie aangereikt over gezonde voeding

De hogere effecten
Doelen

en krijgen ze de mogelijkheid om onder begeleiding
gezonde gerechten te koken. De kookclub wordt verzorgd
door moeders uit de wijk die passie hebben voor koken.

De activiteit draagt bij aan de mogelijkheid om
te
experimenteren met gezonde ingrediënten, kook- en
bakvaardigheden te vergroten en het verbeteren van

Vooral bij 12-minners is het koken en bakken heel erg
populair. Er zijn veel verzoeken geweest voor het starten
van een tweede groep, maar wegens tekort aan financiële
middelen is een tweede groep niet gerealiseerd. De

sociale vaardigheden.

deelnemers op de wachtlijst hebben we doorverwezen naar
onze collega’s van PowerUp073 en Farent Kinderwerk.

ingrediënten beter in staat om bewuste keuzes te maken
m.b.t. hun voeding, kunnen zelf simpele en gezonde
gerechten maken en ervaren zinvolle ontspanning tijdens
het koken en bakken.

Effecten
De kinderen en jongeren zijn door kennis over gezonde

In de praktijk
Tijdens het koken en bakken leren kinderen op een veilige
en zelfstandige manier schillen, snijden, mixen en
dergelijke. Ook leren ze welke vitamines in welke groente
en fruit zitten. Ze ontdekken veel makkelijke en gezonde
gerechten die in een handomdraai zelf voor te bereiden
zijn.

Resultaat
De activiteit draagt bij aan verhoging van de
zelfredzaamheid, een positieve gedragsverandering met
focus op gezonde leefstijl en bewuste keuzes maken en
het versterken van onderlinge contacten / sociaal netwerk.

Duurzame impact
12-minners komen ook via de kookclub bij ons in zicht,
leren ons vroegtijdig kennen en maken alvast kennis met
het jongerenwerk. Hierdoor wordt ook vroegtijdig en
laagdrempelig contact gelegd met hun ouders en eventuele

Structuur
De activiteit draagt bij aan een betere gezondheid en
kennis en vaardigheden over gezonde voeding, Deelname
is 1 keer in de week.

zusjes/broertjes. Ouders vinden het ook belangrijk om ons
goed te kennen en te vertrouwen, omdat hun kinderen ons
wekelijks zien. Eventuele vraagstukken binnen het gezin of
op individueel niveau worden vroegtijdig opgepakt.
Wanneer kinderen de leeftijd van 12 jaar en ouder bereiken,
zien we dat hun ouders geen hoge drempel ervaren om ons
te benaderen voor hulp of ondersteuning.

Ouderbetrokkenheid
Drie moeders uit de wijk verzorgen de kookclub. Breng- en
ophaalmomenten zijn contactmomenten met ouders en bij
zorgen over kind/jongere vindt een huisbezoek en gesprek
plaats om eventuele problemen gerichter aan te pakken
door middel van ouderbegeleiding of jongeren coaching.

Bereik en deelname
In 2020 bestond de kookclub uit een groep met 13 kinderen.
Dit was het toegestane maximale aantal voor gebruik van het
keukenlokaal in de Brede Bossche School De Hambaken. Het
wekelijks bereik is 13 kinderen en hun ouders.
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HUISWERKBEGELEIDING (1)

Wij bieden jeugd en jongeren huiswerkbegeleiding bij het

Ook scholen weten onze huiswerkbegeleiding te vinden. Zij

maken van hun huiswerk en het wegwerken van
schoolachterstanden. Daarnaast leren ze geconcentreerd
leren voor een toets, een huiswerkplanning maken, het
schrijven van werkstukken en spreekbeurten voorbereiden.
Bovendien krijgen ze bij ons de mogelijkheid om extra te

verwijzen door naar ons om de vaardigheden van kinderen
op bepaalde vakken te versterken. Ze beschouwen ons als
een verlengstuk van de school.

oefenen op taal en rekenen middels Studyflow en eigen
oefenmateriaal.

Onze huiswerkbegeleiding heeft tijdens de eerste
lockdown online plaatsgevonden. Omdat we werken met
een kwetsbare doelgroep hebben we in goed overleg met
de gemeente besloten om de huiswerkbegeleiding in een
fysieke vorm door te laten gaan. Daardoor hebben we
achterstanden voorkomen en weggewerkt.

Live onderwijs tijdens lockdown

Voor
basisschoolkinderen
hebben
we,
naast
huiswerkbegeleiding, ook een aanvullend programma
gemaakt. Zo krijgen zij extra mogelijkheden om hun softskills verder te ontwikkelen.
Voor de middelbare klassen hebben we een programma
opgezet om, naast huiswerkbegeleiding, deel te nemen aan
inspirerende gastlessen over bijvoorbeeld beroepen,
keuzes maken, doelen stellen, mindmappen, en nog veel
meer.
In de praktijk
Huiswerkbegeleiding wordt ondersteund door vrijwilligers
die vakinhoudelijk waardevol bijdragen aan de kennis en
vaardigheden van de deelnemers. Zij halen voldoening uit
hun werkzaamheden en voelen zich maatschappelijk
betrokken.
Huiswerkbegeleiding is ook een plek waar we een mix van
HBO en MBO studenten hebben. Ze zijn begeleiders, maar
ook voorbeeldfiguren. Via deze studenten leren de jonge
deelnemers meer over waarom iemand voor een bepaalde
studie kiest of doorstudeert. Het overgrote deel van de
stagiaires woont in de wijk en kreeg zelf ooit
huiswerkbegeleiding. Nu zijn ze begeleiders, rolmodel in de
wijk en volgen ze een sociale studie met ambitieuze
dromen en doelen voor in de toekomst.
Duurzame impact
Niet ieder kind of jongere heeft ouders die ondersteuning
en begeleiding kan bieden bij het maken van huiswerk. Om
onder andere grote schoolachterstanden, vroegtijdige
schoolverlating of een onvoorbereide overstap van het

Bereik en deelname
In 2020 werd de huiswerkbegeleiding twee keer in de week
aangeboden en waren de groepen op leeftijd ingedeeld – 9
en 10 jaar, 11 en 12/13 jaar, leerlingen op het voortgezet
onderwijs. Het wekelijkse bereik was 110. Het wekelijkse
bereik van ouders lag gemiddeld op 50.

basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs te
voorkomen, kunnen leerlingen en hun ouders in de wijk
terecht voor ondersteuning. Zodoende pakken we
problemen of obstakels in de kern aan.
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HUISWERKBEGELEIDING (2)

De hogere effecten
Doelen
De activiteit biedt structuur, een rustige leeromgeving en
begeleiding bij het maken van schoolwerk. Leerlingen
kunnen ook cruciale vakken zoals Nederlands, Engels,
rekenen, wiskunde, aardrijkskunde extra oefenen middels
Studyflow.
Effecten
De activiteit biedt directe ondersteuning bij voortgang op
school. Daarnaast wordt de intrinsieke motivatie van
leerlingen gestimuleerd om meer uit zichzelf te halen door
21century skills te ontwikkelen, vergroten en benutten. Ook
worden/zijn geïnformeerd over hoe een keuze te maken
voor een vervolgschool, vervolgopleiding en de wijze om te
oriënteren op een beroep. Door middel van inspirerende
gastlessen wordt verbreding van de horizon gestimuleerd
en worden actuele en maatschappelijke onderwerpen
besproken.
Resultaat
De activiteit draagt bij aan de versterking van sociale- en
studievaardigheden, gelijke en eerlijke kansen, burgerschap
en talentontwikkeling. Maar in het bijzonder draagt het
vooral bij aan het voorkomen van vroegtijdige
schoolverlating doordat problemen of achterstanden op
het gebied van school worden aangepakt, zoals het
inzetten op zwakke vakken, leesvaardigheid en
schoolmotivatie.
Structuur
De activiteit vindt 2 keer in de week plaats en brengt
structuur in het maken van huiswerk in de vrije tijd.
Ouderbetrokkenheid
Met ouders van deelnemers worden periodieke
voortgangsgesprekken gehouden over de schoolresultaten,
de schoolontwikkeling en positieve gedragsverandering.
Momenteel fungeren de breng- en ophaalmomenten ook

Bereik en deelname

als korte contactmomenten met ouders. Maar bij zorgen
over een leerling vindt er een huisbezoek en gesprek plaats

In 2020 werd de huiswerkbegeleiding twee keer in de week
aangeboden en waren de groepen op leeftijd ingedeeld – 9
en 10 jaar, 11 en 12/13 jaar, leerlingen op het voortgezet
onderwijs. Het wekelijkse bereik was 110. Het wekelijkse
bereik van ouders lag gemiddeld op 50.

om eventuele problemen gerichter aan te pakken. Dat doen
we door middel van ouderbegeleiding of jongerencoaching.
Bij sommige ouders verlenen we ook ondersteuning tijdens
gesprekken met school/docenten bij bijvoorbeeld veel
ongeoorloofd afwezigheid van het kind.
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OVER DE GRENS
In ‘Over de grens’ organiseren we wekelijks samen met de
ouders van zorgbehoevende jeugd en jongeren een

Hogere effecten
Doelen

vraaggericht activiteit die op de behoefte van hun kind is
afgestemd. Deze jeugd en jongeren van 9 tot 13 jaar
hebben:

De activiteit draagt bij aan het verlagen van de drempel
voor jeugd en jongeren die op het speciaal onderwijs zitten
om contact te leggen met leeftijdsgenoten in de wijk:

een (lichte) visuele en/of auditieve beperking;
een motorische, verstandelijke, meervoudige beperking
of langdurige ziekte;
gedragsproblematiek en/of psychiatrische problemen.

versterken van sociaal netwerk en sociale vaardigheden.
Effecten
Jeugd en jongeren met een beperking nemen deel aan
activiteiten in de eigen wijk, wat goed past bij hun
behoeften, binnen een kleine groep en er zijn
vriendschappen ontstaan.

Wij houden rekening met de prikkelgevoeligheid, maatwerk
in de communicatie met de deelnemers en de gestelde
kwaliteitseisen aan de begeleiding.

Resultaat
De activiteit biedt mogelijkheid en perspectief voor jeugd
en jongeren met een beperking, die zich buitengesloten
voelden, op gewoon meedoen in de eigen wijk. Dit vergroot
de gelijke kansen en talentontwikkeling bij deze doelgroep.

In de praktijk
‘Over de grens’ richt zich op het versterken van
persoonlijke vaardigheden en het ontwikkelen van sociale
redzaamheid. Jeugd en jongeren leren omgaan met elkaar
en anderen, werken aan hun zelfvertrouwen, doen
succeservaringen op en benutten hun talenten. ‘Over de
grens’ biedt de juiste omgeving, benadering en begeleiding
om hun kwaliteiten en talenten aan te spreken. Per keer is
er ruimte voor 4 tot 6 deelnemers om de groep klein te
houden i.v.m. Intensieve, persoonlijke begeleiding en
prikkelgevoeligheid.

Structuur
De activiteit biedt structuur in de vrijetijdsbesteding.
Deelname is 1 keer in de week.
Ouderbetrokkenheid
In tegendeel tot onze andere activiteiten zijn de ouders van
de deelnemers aanwezig bij Over de grens i.v.m. de
complexe zorgvraag van hun kinderen én om ook samen
met andere ouders ervaringen te laten delen en hun
sociaal netwerk te versterken.

Duurzame impact
De begeleiding is op individueel- en op groepsniveau
ingeregeld. De ouders dragen actief input aan voor de
activiteiten zodat het goed blijft aansluiten bij de behoefte
van hun kind. Op deze manier maken we samen met hun
ouders de weg vrij om met plezier te ontmoeten, te
ontdekken, talenten te benutten, vaardigheden op te doen
en perspectief te bieden op ‘ gewoon’ meedoen in de eigen
wijk.

Bereik en deelname
Over de grens is in november 2020 gestart met een kleine
groep van 4 deelnemers en hun ouders. Het wekelijkse bereik
van deze activiteit is gemiddeld 8 – zowel kinderen als hun
ouders.
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ZOMERSCHOOL
Niet voor iedere leerling pakte het thuiswerken tijdens de
eerste lockdown even goed uit - een onrustige omgeving,
geen toegang tot online lessen, ouders die de taal niet
machtig zijn en geen ondersteuning kunnen bieden.
Tijdens de zomervakantie werkten wij daarom op volle
kracht door om opgelopen achterstanden weg te werken bij
kwetsbare leerlingen in de wijk Hambaken. We hebben de
Zomerschool ingezet om leerlingen nog beter voor te
bereiden op hun start in het nieuwe schooljaar. Dit was een
intensief traject van drie weken waarin wij ook weggezakt
leerstof oefenden en studievaardigheden versterkten. Dit
werd allemaal vakkundig verzorgd door een wiskunde
docent en een taalcoach.
In de praktijk
De Zomerschool was specifiek gericht op rekenen en taal,
omdat hier de meeste obstakels of achterstand lag voor de
deelnemers. In verband met beschikbare vrijwilligers, is de
groep klein gehouden om meer persoonlijke aandacht, hulp
en kwaliteit te bieden. Een aantal van deze deelnemers was
nog niet bekend met huiswerkbegeleiding. Na deelname
aan de Zomerschool zijn deze jongeren ook vaste
deelnemers geworden.
Duurzame impact
De zomervakantie gaf ruimte om weggezakt stof of
achterstanden aan te pakken. Een goed moment om hier
aandacht voor te vragen bij ouders en hun kind! Het gaf
ouders vertrouwen dat hun kind het nieuwe schooljaar
goed begint, maar ook de jongeren kregen een motivatieboost. Zij vonden ook zelf dat ze hun vrije tijd nuttig en
betekenisvol hebben gebruikt en kwamen ook opdagen op
de meest warme dagen in de zomer.

Bereik en deelname
Aan de zomerschool hebben 8 jongeren deelgenomen. 2
hiervan waren niet bij alle momenten aanwezig. Zij hadden
een specifieke hulpvraag die wij via een individueel traject
verder hebben opgepakt.
De Zomerschool duurde 3 weken en vond 3 keer in de week
plaats. Deelnemers hebben na afloop een bewijs van
deelname ontvangen.

21

BEACHWEEK
Voor de zomervakantie 2020 hebben we samen met
PowerUp073 en De Poort een zomerprogramma van 6
weken opgezet voor Noord. Dit programma bestond uit 13
activiteiten die meerdere keren in de zomer plaatsvonden.
Een activiteit daarvan is De Hambaken Beachweek. Dit
vond plaats in de tweede week van de zomervakantie en
duurde 5 dagen. Tijdens deze week hadden we de
buitenplaats bij het Jongerencentrum De Hambaken
omgetoverd tot een strand waar jeugd en jongeren aan
verschillende activiteiten mee konden doen. De week trok
ook jonge kinderen, ouders en wijkbewoners.
In de praktijk
Jeugd en jongeren konden in de eigen wijk ‘op vakantie’ en
namen meerdere dagen in de week deel aan de
Beachweek.
Ze
konden
vrij
deelnemen
aan
waterpretactiviteiten,
strandvoetbal,
hennaversiering,
springkussen en het nuttigen van hapjes en drankjes. De
week sloten we af met een feestelijke barbecue samen met
alle vrijwilligers, kinderen, jeugd, jongeren, ouders en
wijkbewoners.

Bereik en deelname
Aan de Hambaken Beachweek deden circa 80 tot 100
bezoekers per dag mee. Het duurde in totaal 5 dagen,
waardoor het totale bereik van deze activiteit gemiddeld 400500 bezoekers is.
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INDIVIDUELE
ONDERSTEUNNG (1)
Aan jeugd, jongeren en hun ouders bieden wij extra hulp of
ondersteuning wanneer we tijdens onze activiteiten
opmerken dat er iets niet helemaal fijn loopt. Problemen
kunnen zich voordoen in de thuissituatie, maar ook op

De meeste trajecten zijn voornamelijk gericht op het
verkrijgen van meer zelfvertrouwen, weerbaarder worden,
ontdekken van talent en kwaliteiten, persoonlijke en
sociale vaardigheden, professionele competenties, het

school of binnen de vriendengroep. Dit zijn vaak mensen die
niet zelf met een hulpvraag durven te komen of niet weten
waar ze terecht kunnen voor hulp. Maar er zijn ook jongeren
en ouders die met een specifieke hulpvraag bij ons
aankloppen voor hulp of ondersteuning.

voorkomen van vroegtijdige schoolverlating en vragen in
de persoonlijke (thuis)situatie.

In 2020 hebben wij ook voor onze vrijwilligers een
programma uitgevoerd om hen beter in hun kracht te zetten
en diverse vaardigheden te versterken. Voorbeelden hiervan
zijn gespreksvaardigheden tijdens een sollicitatie oefenen
en grenzen aangeven bij mensen in de directe
leefomgeving. Een mooi hoogtepunt binnen onze
vrijwilligersgroep is dat een vrijwilligster doorgestroomd is
naar een betaalde baan op een school. Ze werkte bij
Hambaken Connect aan haar competenties en netwerk met

Aantal trajecten
We beschouwen onze inzet als individuele hulp of
ondersteuning wanneer een traject langer dan een uur
duurt. In 2020 hebben we 36 langlopende trajecten gehad.
Dit zijn trajecten bestaande uit gemiddeld 6 maanden en
zijn qua intensiviteit heel erg verschillend van elkaar.
Binnen sommige trajecten hebben er wekelijks gesprekken
of acties plaatsgevonden en bij andere trajecten zat er wat
meer ruimte tussen, bijvoorbeeld een maand.
Interne trajecten m.b.t. de doelgroep
Daarnaast hebben we ook een grote groep doelgroep

mooi resultaat!

stagiaires (gehad) met individuele hulpvragen. Deze
studenten uit de wijk komen niet aan een stage door hun

Soort trajecten
De individuele hulp of ondersteuning is te onderscheiden in

gedrag, houding en matige vaardigheden. Wij bieden ze
een traject van minimaal een half jaar waarin wij intensief

drie
verschillende
soorten
maatwerktrajecten:
ouderbegeleiding voor de ouders of het gezin, jongeren

investeren in het ontwikkelen van een professionele
houding, respect jegens een leidinggevende op de

coaching voor jongeren tussen 12 en
competentiebegeleiding voor vrijwilligers.

werkvloer en de grote consequenties bij het niet nemen
van de verantwoordelijkheid binnen een organisatie.
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jaar

en

Bij kinderen onder de 12 jaar die ondersteuning nodig
hebben worden altijd de ouders bij betrokken en begeleiden
wij als gezin in z’n geheel.
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INDIVIDUELE
ONDERSTEUNNG (2)
Een voorbeeld uit onze praktijk

Een stagiaire stond op het punt om van school
gestuurd te worden. Wij boden hem een kans. We
stemden meerdere malen af met de stagiaire, zijn
ouders en school en maakten strakke afspraken. Na
een investering van 3 maanden zagen we een lichte
verandering in zijn houding en gedrag. Zo kwam hij op
tijd, daagde op bij teamoverleggen en was aanwezig bij
activiteiten. Na 6 maanden had hij de smaak goed te
pakken en ging hij geleidelijk mee in de dagelijkse
structuur. Op dit moment draagt hij zorg voor de
voetbalactiviteit,

is

betrokken

bij

de

huiswerk-

begeleiding en draait goed mee binnen de organisatie.
Met de juiste begeleiding en aansluiting laat hij nu een
hele andere kant van zich zien dan voorheen. Ook het
betrekken van zijn ouders bij dit traject heeft waardevol
bijgedragen aan zijn ontwikkeling. We zien dat jonge
kinderen heel erg tegen de betreffende stagiaire
opkijken vanwege zijn voetbaltalent. Juist daarom is
het belangrijk om rolmodellen in de wijk te hebben
waar kinderen zich enerzijds mee kunnen identificeren
en anderzijds goed gedrag van leren. Naar alle
verwachting sluit de stagiaire zijn stage goed af en
heeft aan het einde van het schooljaar zijn diploma.
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Zo zijn er meerdere studenten in Hambaken die bij
Hambaken Connect een kans krijgen zichzelf voor eens en
altijd te veranderen in de positieve zin en waardevol bij te
dragen aan de wijk. Voor ons als organisatie betekent dit
extra tijd, energie en onbetaalde uren. Maar de resultaten
zijn van een te grootte waarde om het niet te doen. Vaak
zien we ook dat deze studenten aan ons verbonden blijven
als vrijwilliger of bij een volgend leerjaar of opleiding weer
bij ons stage willen lopen.

TOTAALBEREIK
Collectief activiteitenaanbod
Met onze structurele activiteiten als middel bereiken we

Van input naar outcome
Hambaken Connect is door de gemeente ‘s-Hertogenbosch

wekelijks 340 jeugd en jongeren en 254 ouders. Over de
tijdsperiode van een jaar is het totale bereik circa 28.512
personen. Dit behelst de doelgroep van onze opdracht.

ingekocht voor 48 uur voor het uitvoeren van de
familiegerichte benadering en activiteitenprogramma in de
wijk Hambaken. Echter, onze werkhouding ‘doen wat nodig

Buiten deze doelgroep bereiken we ook nog enkele
jongeren uit andere wijken die geïnteresseerd zijn in onze
activiteiten en bijeenkomsten.

is’ en onze werkwijze ‘vraaggericht werken’ maakt dat ons
activiteitenprogramma en individuele begeleiding meer tijd
in beslag neemt. We bereiken meer mensen dan de
beschikbare uren vanuit onze opdracht en maakt dat we in

Eenmalige activiteiten
Met de Zomerschool en Beachweek Hambaken hebben we
in totaal 524 kinderen, jongeren en ouders bereikt.

de praktijk meer uren maken die niet financieel gedekt zijn.
Aan al onze activiteiten zijn doelen verbonden die de
ontwikkeling en participatie van jeugd, jongeren en ouders
in Hambaken betreffen. De hogere effecten van ons
programma en inzet is een verbetering in de leefbaarheid
in de wijk, sociale cohesie tussen verschillende
(jeugd)groepen, bouwen aan een duurzame en actieve
community, het creëren en bieden van kansen en
mogelijkheden en preventie op het gebied van zorg, welzijn

Individuele ondersteuning
Bij de individuele trajecten is het lastig om het bereik te
vertalen in een concreet cijfer, omdat alle trajecten sterk
van elkaar verschillen in intensiteit, duur en acties. We
gaan uit van een gemiddelde over de tijdsperiode van een
jaar: 45 kinderen, jongeren en ouders, doelgroep stagiaires
en vrijwilligers (kracht uit de wijk).

en veiligheid. We zijn er nog niet, maar de lichte
vooruitgangen zijn inmiddels zichtbaar, voor zowel
bewoners als onze partners. Deze positieve lijn zetten wij
de aankomende jaren door met een sterke focus op onze
ambitie: van een aandachtwijk naar een voorbeeldwijk.

Online
Daarnaast worden wij op social media goed gevolgd door
onze doelgroep en partners. Onze doelgroep is op
Facebook het meest actief. Hier hadden we in 2020 458
volgers (dit is in 2021 inmiddels opgelopen). Dit kanaal
hebben we voornamelijk ook ingezet voor de vertaalslag bij
de steeds veranderende coronamaatregelen.
Op LinkedIn worden we op de voet gevolgd door ons
zakelijk netwerk. Hun betrokkenheid is hoog in reactie en
het delen van onze posts. Daarnaast zijn we sinds enkele
maanden ook te vinden op Instagram; dit account moet
nog een groei doormaken.
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FONDSENWERVING
In de vorige paragraaf heeft u kunnen lezen dat we meer
doen dan onze opdracht. Dit maakt ook dat we meer
activiteiten hebben en hier uiteraard materialen voor nodig

De fondsenwerving loopt in 2021 uiteraard door. Er komen
steeds meer Bossche bedrijven en organisaties bij ons met
de vraag hoe ze ons kunnen ondersteunen. Zij

zijn. Om dit te kunnen bekostigen, hebben we in 2020 sterk
ingezet op fondsenwerving. Inmiddels hebben we een mooi
netwerk van sponsoren die op hun eigen manier een
waardevolle bijdrage leveren. Dit is in geldwaarde, in
materialen, in diensten en in kennis of expertise. Een aantal
van onze sponsoren stellen ook stageplekken beschikbaar
aan jongeren uit Hambaken om werkervaring op te doen,
een nieuwe omgeving te leren kennen, een netwerk op te
bouwen en te participeren in onze maatschappij.

onderschrijven het belang van Hambaken Connect en
stellen ook hun netwerk voor ons open. Hier zijn we zeer
dankbaar voor.
Onze lijst van sponsoren bereidt zich in 2021 uit met onder
andere de volgende partners:
Study Flow
Patentwerk
Rotary Vught

In 2020 hebben deze partners binnen een van de

Stichting Nelissen-Smit
Heutink

bovenstaande vormen een bijdrage geleverd aan Hambaken
Connect:

Reijnders
Lionsclub ‘s-Hertogenbosch
Royal Talens
Novalis
Kings of colors
Appél
Stichting Zandstaete
Stichting 1184

Stichting Boudewijn van Gorp
Stichting De Vinckenslagh HL
Stichting De Helpende Zon
LXA, The Law Firm
Rotary Vught
Buro BRAND
Study Flow

In 2021 werken we toe naar
de ANBI-status.
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DOORKIJKJE NAAR 2021

Met Academy4Improvers zet Hambaken
Connect de volgende stap in het elkaar
structureel ontmoeten, ontdekken van
dromen en talenten, benutten en ontwikkelen
van vaardigheden.

In 2020 hebben we samen met onze vrijwilligers, de
community en stagiaires Hambaken Connect goed op de
kaart gezet. We zijn vanaf heden goed zichtbaar voor heel
de stad en het Bossche bedrijvennetwerk.
In 2021 borduren we voort op de successen van het
afgelopen jaar en pakken we door. Het activiteitenaanbod
kent inmiddels een verdiepende en verbredende slag:

Met als doel een betere toekomst voor de
jongeren samen en met hun ouders.

Collectieve activiteiten
Kickboksen
Kookclub
Onderwijsondersteuning
Boekestafette
Voetbal 12-minners
Spreekuur ouders
Jongerenavond
Wandelgroep moeders
Speak4Improvers

Het diverse aanbod van activiteiten is uitgegroeid tot
Academy4Improvers
Improvers – jongeren, kinderen en ouders - kunnen zich
ontwikkelen op het persoonlijke vlak, sociale en
studievaardigheden versterken, 21st century skills
ontplooien, hun horizon verbreden, zich laten inspireren
door rolmodellen en hun talenten vergroten.
Denk hierbij aan onderwijsondersteuning, boekenestafette,
speak4improvers
(gastsprekers),
skills
training
(workshops), toekomst coaching (beroepen oriëntatie),
talentenklas
(sociale
weerbaarheidstraining)
en

Activiteiten voor kwetsbare jeugdgroepen
Weerbaarheidstraining
Over de grens
Meidengroep
Naast de behoeften en wensen van ons doelgroep, maakt de
impact van de lang aanhoudende coronamaatregelen dat
een aantal activiteiten komen te vervallen, juist bijkomen of
op een andere manier georganiseerd moeten worden.

themabijeenkomsten (vaak voor ouders). Deze activiteiten
vinden plaats na school en op doordeweekse dagen en zijn
gericht op kinderen van 8 tot 12 jaar, 12 tot 23 jaar en hun
ouders.
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