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We kijken trots en dankbaar terug op alles wat we in 2021 bereikt hebben voor jongeren, gezinnen en ouders. Dat konden
we alleen realiseren dankzij de niet aflatende steun van alle vrijwilligers, ambassadeurs, stagiaires en niet in de laatste
plaats bedrijven en organisaties die ons stevig steunen. 

Die steun van anderen hebben we hard nodig, die steun hebben de jongeren hard nodig. Net soms een extra zetje, een
uitgestoken hand, nieuwe ervaringen, een verbreding van je horizon. 
En daar gaan we onverdroten mee door. 

Ons doel is jongeren het zelfbewustzijn meegeven dat zij ertoe doen, dat zij een plek verdienen in de samenleving. Dat zij
talenten hebben die ze kunnen en mogen ontwikkelen. Daartoe bieden we ze een rijke omgeving, met structureel en
frequent een sterk en gevarieerd programma. We betrekken hun ouders daarbij en we betrekken de gemeenschap, de wijk.
Daardoor zien we dat jongeren zich ontwikkelen tot evenwichtige en enthousiaste mensen. Een groot plezier om hen bezig
te zien, leest u de verhalen maar en zie de prachtige veelzeggende foto’s waar de energie van af spat.

In 2021 is onze  gemeentelijke opdracht tot preventief jongerenwerk uitgebreid naar Noord. Hambaken Connect werkt daar
intensief samen met PowerUp073 aan de herstart van het jongerencentrum Noord (voorheen de Poort). Een uitdagende
klus. Daarmee is ons bereik groter en kunnen we voor meer Bossche jongeren wat betekenen. Kwantiteit en groot bereik
zijn echter niet ons hoofddoel. We kiezen voor de lange adem en het eigene van onze aanpak kan juist versterkend werken
naast de stedelijke aanpak van PU073. En andersom.

Dat resulteerde er in dat het kernteam recent is uitgebreid met nieuwe mensen die komend jaar met elan en dezelfde
gedrevenheid die in ons DNA zit deel gaan uitmaken van Hambaken Connect. We gaan sterkere bindingen aan met het
primair onderwijs en het voortgezet onderwijs in de afstemming van onze programma’s en activiteiten. We blijven onze
allianties met het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld koesteren en geleidelijk uitbreiden. En we focussen op een
kwalitatief nog sterker programma gericht op het vergroten van de kansengelijkheid in het voetspoor van de Gelijke kansen
Alliantie. Onze missie: Hambaken, van probleemwijk tot voorbeeldwijk maken.

Dank aan alle donoren en fondsen die ons afgelopen jaar hebben ondersteund bij het uitvoeren van onze missie. Zij staan
allen vermeld op pagina 20 van dit verslag.

Tot slot namen we ook afscheid van Neslihan. We danken Neslihan Coskun voor haar jarenlange inzet. Zij heeft ons
verlaten en gaat weer verder studeren. Veel succes op je pad! En, als je zo lang deel hebt uitgemaakt van deze extended
‘familie’ weet je dat je er altijd welkom bent!

Namens het bestuur, 

                                             Siwert Meijer                   voorzitter
                                             Peter de Boer                  secretaris
                                             Floris Mutsaers               penningmeester
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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 hun
betrokkenheid bij de (school)ontwikkeling van 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. 

De organisatie 
Hambaken Connect is een jeugd- en jongerenwerk
organisatie in 's-Hertogenbosch Noord. Zij richt zich op het
begeleiden van jeugd en jongeren naar een goede toekomst,
met betrokkenheid van hun ouders/gezin. 

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. 

WIE WIJ ZIJN

We staan voor
verbinding,

versterking en
ondersteuning. 
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Voorzitter 

FLORIS MUTSAERTS
Penningmeester 

"Prachtig om te zien en te ervaren hoe wij samen in 2021 de stichting naar een next
level gebracht hebben. Een hands-on bestuur, warmhart dragend netwerk en een

deskundig team dat altijd paraat staat om extra stappen te maken en bij te dragen
aan de gezamenlijke ambitie: van aandachtswijk naar voorbeeldwijk.” 

 
Youssef Noudri, oprichter Hambaken Connect

 

YOUSSEF NOUDRI
Initiatiefnemer 

Coördinator jongerenwerk
Coach opleiding, stage en

werk

YASSIN SETTOUT
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Coach opleiding, stage en
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Sociaal werker

HIWI ABDEL JABAR
Beleid & Communicatie
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Jongerenwerker



BESTUUR EN TEAM
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De bestuursleden Siwert Meijer, Peter de Boer en Floris Mutsaerts hebben ervoor gekozen om hun werk onbezoldigd uit te
voeren. Zij zijn belast met de portefeuilles netwerkbeheer, financiën, juridische zaken en fondsenwerving. 

Het kernteam wordt aangestuurd door Youssef Noudri en Yassin Settout. Zij zijn verantwoordelijk voor de coördinatie en de
kwaliteit van het jongerenwerk door Hambaken Connect in stadsdeel Noord met focus op Hambaken. Bovendien zorgen zij
vanuit hun kennis, ervaring en expertise voor maatwerkgerichte coaching aan jongeren die risico lopen op vroegtijdige
schoolverlating, afglijden naar de criminaliteit, zonder perspectief thuiszitten en geen richting weten te geven aan hun
toekomst (opleiding en werk). Het kernteam bestaat verder uit Neslihan Coskun, Naoual Moumni, Gino van Kasteren en Hiwi
Abdel Jabar. Neslihan, Naoual en Gino voeren het jongerenwerk uit. Zij houden zich bezig met het wekelijks
activiteitenprogramma en projecten. Zij staan dagelijks in contact met kinderen, jongeren, hun ouders, stagiaires en de
vrijwilligers. Hiwi Abdel Jabar houdt zich bezig met beleidsontwikkeling, communicatie, organisatie en ondersteunt het
bestuur en team. 

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 om de 6 weken samen voor een formele vergadering. Het kernteam, daarentegen, komt
wekelijks samen voor overleg. 



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 gedrags-
patronen te doorbreken, zelfvertrouwen op te bouwen, weerbaar te zijn tegen negatieve invloeden in de
omgeving en terug te bewegen naar opleiding of werk. 

Sinds 2015 wordt Youssef versterkt door zijn compagnon Yassin Settout. Vanaf dit jaar is een
structureel en preventief activiteitenprogramma ontwikkeld. Met als doel: waardenvol bijdragen aan de
schoolontwikkeling van kinderen en jongeren zodat zij op vroege leeftijd bewust toewerken naar een
goede toekomst mét betrokkenheid van hun ouders. 

Het succes van dit burgerinitiatief mond in 2020 uit in Stichting Hambaken Connect, een organisatie
van, voor en door de wijk. Met Hambaken Connect worden gezinnen bereikt die zich buitengesloten
voelen, niet goed aansluiten bij hun omgeving of negatieve ervaringen hebben met instanties in de stad
of omgeving. 

Hambaken Connect is als lokale organisatie ook vertegenwoordigd in stadsdeel Noord waar zij
soortgelijke activiteiten als in Hambaken verzorgt in Jongerencentrum Noord. 

17 JAAR LANG GELIJKE EN
EERLIJKE KANSEN BIEDEN AAN

EEN MOEILIJK BEREIKBARE
DOELGROEP
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"De ervaring dat ik niet altijd goed mijn kinderen kan ondersteunen geeft mij een benauwd en onzeker gevoel. Ik ben
blij dat mijn kinderen en ik bij Hambaken Connect terecht kunnen voor als wij ergens tegen aanlopen. Ze maken altijd

tijd voor je vrij en komen met passende oplossingen. Ik vind het jammer dat ik niet een Hambaken Connect had in
mijn jeugd. Dan had mijn toekomst nu wellicht anders uitgezien. Mijn kinderen gaan iedere week naar de activiteiten

van Hambaken Connect. Zo besteden zij hun vrije tijd goed en werken ze aan hun toekomst.” 
 

Jamal is vader. In zijn jeugd heeft hij veel op straat geleefd zonder perspectief. Jamal heeft deelgenomen aan het onderzoek Zicht op
Impact. Dit onderzoek richt zich op de korte en lange termijn effecten die Hambaken Connect behaald met haar inzet in Hambaken.  



De opdracht 
Hambaken Connect heeft sinds 2019 de opdracht om zorg
te dragen voor het opstellen en uitvoeren van de
familiegerichte benadering en activiteitenprogramma in de
wijk Hambaken. Eind 2021 is deze opdracht uitgebreid naar
locatiegebonden jongerenwerk in stadsdeel Noord.

We zien problemen bij jongeren in groter verband en
daarom is het nodig om het hele gezin en de omgeving
mee te nemen in de oplossing. 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, 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. 

Vraaggericht werken 
Binnen onze werkwijze denken en werken we vanuit de wijk
en doelgroep. Zo is het activiteitenprogramma van 2021
net als voorgaande jaren 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 doelgroep. 

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

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
verantwoordingsgevoel voor de opgroeiende jeugd in de
wijk. 

WERKWIJZE

Samenwerking Jongerenwerk in Noord 
Ons activiteitenprogramma maakt deel uit van het bredere
Wijk Uitvoering Plan (WUP) dat we samen met
PowerUp073 uitvoeren. PowerUp073 is het stedelijk
jongerenwerk van welzijnsorganisatie Farent. 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 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. 

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. Met focus op
Talentontwikkeling, Participatie en

Positieve Gezondheid.

Domeinen thuis-school-vrije tijd/online 
Binnen onze aanpak zorgen we op individueel niveau voor
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
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. 
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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 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 (ruim 20) 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 te kunnen zijn bij
activiteiten in de wijk. 

VRIJWILLIGERS
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Hambaken staat bekend als een aandachtswijk in ’s-
Hertogenbosch Noord. Om jeugd en jongeren écht te
kunnen 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 systeemgerichte methodiek wat zich richt op
het hele gezin, de omgeving en de schoolontwikkeling van
jongeren. 

De jeugd in Hambaken
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. 

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

De problemen die zich voordoen rond deze leeftijd
escaleren wanneer kinderen de overstap maken van de
basisschool naar het voortgezet onderwijs. Hier komen zij
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
gevallen niet zelf met een hulpvraag en zijn vaak niet
bewust bezig met hun toekomst. 

Door de problematiek die jongeren ervaren, behalen zij in
veel gevallen geen startkwalificatie bij het bereiken van het
18de levensjaar. Vaak zijn ze begonnen aan verschillende
opleidingen die ze niet hebben afgemaakt. Ook hebben ze
diverse baantjes gehad waarbij het hen niet lukt om
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. 

DOELGROEP

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

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

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

Om deze jongeren de juiste hulp te kunnen bieden, is een
extra stap nodig bij het bereiken, begeleiden en coachen
van jongeren en jongvolwassenen.  

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

 
Yassin Settout, mede-oprichter Hambaken Connect
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Jeugd 6 tot 12 jaar 
Kerntaken: vroegtijdig investeren, signaleren en hierbij hun
eigen hulpbronnen en netwerk inschakelen. 

Met het oog op het doorbreken van jarenlange patronen bij
gezinnen in Hambaken, zetten we in op vroegtijdig
signaleren. In de leeftijdscategorie 12- ontwikkelen
kinderen hun talenten en worden ze geprikkeld om te
dromen van de grootse dingen die zij later kunnen doen als
ze volwassen zijn. Dit talent moet ontdekt worden en
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
zelfvertrouwen versterkt, staan ze steviger in hun schoenen
en wordt er op jonge leeftijd een toekomstperspectief
geboden. 

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. 

Ouders 
Kerntaken: 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 in
staat om hun kinderen te ondersteunen bij school-
gerelateerde 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
studievaardigheden en omgang met – emotionele -
problemen. 

   BREDE AANPAK

Onze activiteiten voor ouders zijn gericht op het verbeteren
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.

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

Gedurende 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. 

Onze activiteiten en individuele begeleiding zijn
voornamelijk gericht op het belang van onderwijs, werk,
gezonde leefstijl, structureel bewegen en toekomst-
perspectief. 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. 

Jongvolwassenen 23 tot 27 jaar 
Kerntaken: toeleiding naar een betaalde (vaste) baan

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 tot 27 jaar
zetten wij individuele trajecten in om hen zo goed mogelijk
te begeleiden naar een opleiding, een startkwalificatie en
een baan met het oog op een goede toekomst. 

We werken systeembreed.
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ACTIVITEITEN ALS MIDDEL

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
ontwikkelen door middel van deelname aan de activiteiten
(sociale) vaardigheden, verbreden hun sociaal netwerk en
participeren in de wijk. 

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 en beroep
(toekomstgericht werken). Bovendien verwacht de
arbeidsmarkt steeds vaker dat werknemers beschikken over
21 first century skills. In onze activiteiten bereiden we jeugd
en jongeren hier alvast op. 

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
hiervan. 

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
leerkracht/docent; 
kennis te nemen van (nieuws)brieven van de school; 
hun kinderen te ondersteunen bij het ontdekken van
sport en talent.  

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

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.

Vaardige ouders en hoge ouderbetrokkenheid 
De eerste hulpbronnen waar een kind mee te maken krijgt,
zijn de ouderlijke hulpbronnen. Onder ouderlijke
hulpbronnen verstaan we taal- en rekencompetenties en
digi-vaardigheden (en niet zo zeer economische
hulpbronnen). Ouders, waarvan de taal- en
rekencompetenties sterk zijn en beschikken over goede
digi-vaardigheden, zijn beter in staat om: 
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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. Het veelzijdig activiteitenprogramma draagt breed bij aan
Talentontwikkeling, Participatie en Positieve Gezondheid. 

Wekelijks activiteitenprogramma 2021
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12.229
jeugd, jongeren 
en moeders

BEREIK & RESULTATEN

16

KANSEN EN
TOEKOMST
Vaardigheden, actief burgerschap
en brede horizon

468 activiteiten met 
deelname van

NEXT LEVEL
Op weg naar voorbeeldwijk van de
stad

6 projecten 

Graffiti (i.s.m. PowerUp073)
Boekestafette 
Academie4Improvers 
Kindervakantiedagen (i.s.m. Farent en Hambaken Events)
Beroepsoriëntatie 
Kerstspecial 

Met deelname van jeugd en jongeren
 

545

STERKE EN VEILIGE
COMMUNITY 
Individuele trajecten 

99 Jongeren coaching 
jongeren 12 t/m 23 jaar)

62 Gezinnen
(kind 12- en ouders)

26 Vrijwilligers
(competentieontwikkeling)

KANSENGELIJKHEID
STAGE EN WERK
Voorkomen van vroegtijdige schoolverlating en
afhankelijk zijn van een uitkering 

24
Doelgroep stagiaires 
woonachtig in Hambaken

8 Jongeren toeleiding naar een passende
stageplek bij netwerkpartners 

5 Jongeren 23- toeleiding naar een
betaalde baan bij netwerkpartners 

2 Jongeren 23+ toeleiding naar een
betaalde baan bij netwerkpartners 

BOSSCHE
BETROKKENHEID 
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Bossche organisaties ondersteunen de 
missie van Hambaken Connect en dragen 
bij aan kansengelijkheid voor jeugd en
jongeren in Hambaken

WIJKNETWERK
Hambaken Connect werkt wijkgericht en maakt deel uit van het brede
wijknetwerk in Noord. Wij werken nauw samen en/of staan in goed
contact met de basisscholen, het voortgezet onderwijs,  politie, het
wijkmanagement/buurtteam,  PowerUp073 en wijkinitiatieven. 





ZICHT OP IMPACT  TRAJECT

In september 2021 startte Hambaken Connect een traject om zicht te krijgen op haar impact in Hambaken. Dit traject vond
plaats onder leiding van een impactmanager van Zorgbelang Brabant. Het traject duurde 4 maanden met als resultaat onze
Theorie of Change (p. 19) dat gebaseerd is op de ervaringen van en de effecten bij zowel voormalige als de huidige
gebruikers van onze dienstverlening en vrijwilligers. 

Voor dit traject zijn verschillende kinderen, jongeren, hun ouders, oud-jongeren en vrijwilligers geïnterviewd. Hieronder
weergeven wij een aantal citaten uit de interviews. 

"Ik heb mij als vrijwilliger aangesloten bij Hambaken Connect, omdat ik
circa 7 jaar geleden in de wijk kwam wonen en geen sociale contacten

had. Ik wilde graag verbinding maken met de wijk, deel uitmaken van het
groter geheel en vanuit mijn achtergrond een bijdrage leveren aan

kansengelijkheid voor de opgroeiende jeugd. Bij Hambaken Connect ben
ik lid van een grote familie en draag ik waardevol bij aan de

schoolontwikkeling van kwetsbare kinderen en jongeren in hun vrije tijd." 

Sander, vrijwilliger. 
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"Mijn dochter zit op het speciaal onderwijs. Na schooltijd was zij eigenlijk altijd thuis, omdat ze geen
vrienden had in de buurt. Ook een speeltuin bezoeken vond ze niet leuk, want contact maken met
leeftijdsgenoten die er op dat moment ook aan het spelen waren, ging zeer moeizaam. We hebben

buitenschoolse activiteiten geprobeerd. Maar we kwamen snel tot de conclusie dat dit ook niet passend was
door te grote groepen, veel prikkels en onvoldoende begeleiding. Hambaken Connect bracht mij in contact

met ouders die ook kinderen hebben met een beperking. Samen zijn we gaan onderzoeken wat dan wel past
bij onze kinderen. Mijn dochter neemt inmiddels al één jaar deel aan Over de grens en ze heeft geleerd hoe
ze contact kan maken met leeftijdsgenoten, hoe ze dit contact kan onderhouden en iedere week wordt er op

hun behoefte een nieuwe activiteit uitgevoerd met de kinderen waardoor ze uitgedaagd blijven. 
Niet alleen mijn kind, maar ook ik heb mijn contacten versterkt met ouders die mijn leven met een beperkt

kind begrijpen. We vinden veel troost, plezier en steun bij elkaar. 

Moeder van deelnemer bij Over de grens 
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"Ik heb het vroeger niet altijd makkelijk gehad. Ik woonde alleen met mijn moeder, op school ging het niet
lekker en ik was veel met vrienden. Toen ik van school werd afgetrapt wist ik niet meer wat ik moest doen. In

de perioden daarna bracht ik veel tijd door op straat. Met toeval kwam ik door een vriend in contact met
Youssef. Vanaf dat moment heb ik een nieuwe start kunnen maken. Ik ben geholpen bij het controle krijgen

over mijn eigen leven en toekomst. Hiervoor moest ik veel aan mijn gedrag werken, doelen opstellen en
nastreven en verantwoordelijkheid pakken op het gebied van school en werk. Youssef heeft mij veel kansen
gegeven iets van mijn leven te maken, maar ook vaak een schop onder mijn kont gegeven en geconfronteerd
met domme keuzes die ik maakte. Het was heel zwaar om steeds opnieuw een spiegel voor te krijgen, maar

het heeft mij wel gebracht naar waar ik nu sta: zelfstandig en stabiel. 

I., oud-jongere 

"Mijn kinderen komen iedere week met plezier naar de activiteiten van Hambaken Connect. Ze worden hier
geholpen bij het maken van hun huiswerk, bij het lezen en sporten. Ik zie dat mijn kinderen zelfverzekerder

zijn geworden. Ze durven meer en laten meer van zichzelf zien. Ook hebben ze veel nieuwe vrienden gemaakt
die niet bij hen in de klas of op school zitten. De begeleiders hebben ook contact met mij en informeren

regelmatig hoe mijn kinderen het doen bij de activiteiten. Dat vind ik fijn. Ik ben blij voor mijn kinderen dat zij
in de buurt naar activiteiten kunnen waar ze kunnen groeien. 

Ayse, moeder met kinderen in de bassischoolleeftijd 

"Ik kom hier al sinds mijn negende en doe mee aan verschillende activiteiten. Hambaken Connect is voor mij
een belangrijk onderdeel van mijn leven, want ik kom er bijna iedere dag en het voelt als een thuis. Vooral als

het bij mij thuis niet lekker gaat, op school of als ik ruzie heb met vriendinnen. Ik kan hier altijd terecht,
bijvoorbeeld als ik vragen heb of als ik gewoon mijn verhaal kwijt wil. Soms heb ik ook begeleiding nodig en

het is fijn als dat door iemand wordt gedaan die je al heel lang kent en vertrouwt. Op dit moment ben ik mij aan
het oriënteren op een vervolgopleiding en aan het uitzoeken welke beroepsrichting ik op wil gaan. Ik vind dit

een lastige periode en mijn ouders kunnen mij hier niet bij helpen. Ik heb een begeleider bij Hambaken
Connect die mij hier wel bij helpt. Dit geeft mij het gevoel dat ik er niet alleen voor sta en dat ik zulke

belangrijke keuzes niet alleen hoef te maken. 
 

M., jongere
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THEORY OF CHANGE (TOC)

Doelgroep

Korte termijn 
effecten

Lange termijn 
effecten

Impact missie

Alle kinderen en jongeren in de wijk Hambaken groeien op in een veilige en stimulerende
omgeving met een sterke community als vangnet voor de wijk. 

Ouderen en hun kinderen
voelen zich thuis in de wijk

en onderdeel van een
groter geheel.

Jongeren kunnen zich
beter redden, zelfstandig

en met anderen.

Schoolachterstanden en
onderadvisering worden

voorkomen.

Jongeren blijven uit
de (georganiseerde)

criminaliteit

De verbondenheid tussen gezinnen
neemt toe: betere onderlinge contacten,

minder onrust tussen gezinnen.

Moeilijk bereikbare groepen doen
weer mee in de wijk en vinden

aansluiting.

Jongeren functioneren beter op
school (en daarbuiten) en voelen

zich er beter op hun plek.

De wisselwerking en band tussen
ouders en hun kinderen verbeterd.

Problemen worden eerder gezien en
opgepakt waardoor verergering uitblijft.

Kernactiviteiten

Gezinnen voelen weer
eigenaarschap over hun wijk

en voelen zich weer trots. 

Sociale en persoonlijke
vaardigheden van ouders en

kinderen nemen toe.

 Jongeren verbreden hun horizon en
benutten hun talenten en werken

bewust geloven in hun eigen kunnen. 

Ouders kunnen hun kind beter steunen (helpen met
huiswerk te organiseren, zelfvertrouwen en motivatie van
het kind stimuleren en een goede leeromgeving creëren). 

Jongeren bespreken onderwerpen die wegens
culturele aspecten taboe zijn of gewoonlijk niet

worden besproken wegens schaamte.

 Ouders en kinderen voelen zich
gehoord bij het inbrengen van

wensen over wat er nodig is voor
hun kinderen in de wijk.

Gezinnen voelen het belang
van hun bijdrage in de wijk

en participeren. 

Kanszoekende jongeren nemen deel
aan activiteiten gericht op het

ontwikkelen op persoonlijk vlak,
sociaal gebied en hun toekomst. 

Jongeren voelen zich weerbaarder,
zelfverzekerder, zijn vaardiger en zijn

bewust bezig met het innemen van een
positie binnen de samenleving. 

Jongeren en hun ouders voelen de laagdrempelige
begeleiding als een lichte vangnet voor problemen

die zij ervaren op verschillende leefgebieden.

 In gesprek met ouders en
kinderen over hun wensen en

behoeften in de wijk.

 Mogelijk maken van een structureel en
vraaggericht activiteitenprogramma gericht

op onderwijs, sport en gezondheid.

 Realiseren en stimuleren van
ouderparticipatie bij opvoeding en

(school)ontwikkeling van hun kinderen.

 Mogelijk maken van laagdrempelige begeleiding
om hulpvragen binnen de eigen mogelijkheden en

netwerk van de jongere/het gezin op te pakken.

 Kinderen, jongeren en hun ouders en jongvolwassenen (leeftijd 6 – 27 jaar) in Hambaken (wijk Noord)





STEM VAN HAMBAKEN

Kinderen, jongeren, hun ouders en jongvolwassenen weten
Hambaken Connect goed te vinden. Niet alleen voor contact,
vrijetijdsinvulling of hulp, maar ook om hun stem te laten
horen. Bijvoorbeeld over speel- en sportvoorzieningen in de
wijk, duurzaamheid, afval, verloedering, sociale cohesie en
veiligheid. Aan de hand van deze gesprekken bekijken we
samen met het wijkmanagement de mogelijkheden om de
wijk verder te verbeteren. Op deze manier is bijvoorbeeld het
'Gelijke Kansen Plein' op het schoolplein van Brede Bossche
School De Hambaken in het leven geroepen en kleurrijk
kunstgras aangelegd bij speeltuin de Basket. Beide plekken
worden zeer goed bezocht door kinderen, jongeren, ouders
en andere wijkbewoners en dit draagt positief bij aan de
sociale contacten in hun leefomgeving. Met name voor onze
primaire doelgroep die veelal in (verbogen) armoede leeft. 

Ons doelgroep is trots op hun wijk, actief en zouden
Hambaken voor geen enkele andere wijk in de stad willen
inruilen. Wel zien wij dat zij last hebben van een negatieve
label die de wijk door haar geschiedenis heeft gekregen.
Als tegengeluid zijn we gestart met het initiatief voor een
aantrekkelijke wijkblad waarin gezichten en verhalen van
actieve bewoners in Hambaken een mooi platform
krijgen. Dit hebben wij samen met de wijkmanager
kunnen realiseren vanuit het wijk- en dorpsbudget en er is
een redactieteam gevormd. Deze zorgt voor twee edities
van het wijkblad per jaar. Zowel in Hambaken als in de
rest van s'-Hertogenbosch is zeer leuk gereageerd op het
wijkblad! 
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Dit ging uiteraard niet onopgemerkt voorbij.
Lees hier de nieuwsartikelen: 

Jongeren in de Hambaken
hebben eindelijk een eigen
speelveldje

Vier maanden later alsnog een
feestelijke opening speelveld
‘de Basket’ in de Hambaken

https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/speelplein-bij-brede-bossche-school-helemaal-opgeknapt
https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/vier-maanden-later-alsnog-een-feestelijke-opening-speelveld-de-basket-in-de-hambaken


Begin 2020 stonden wij voor de grote uitdaging om fondsen binnen te krijgen voor het bekostigen van activiteitenuitgaven
zoals materialen, werkkleding voor vrijwilligers en consumptie. In het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan
fondswerving en het creëren van een sterk en hands-on netwerk. In 2021 genieten we nog steeds van de resultaten:
activiteitengelden, waardering voor vrijwilligers (bedankjes) en materialen voor activiteiten en kantoor/ werkruimte. Maar
nóg waardevoller: diverse organisaties onderschrijven onze aanpak en dragen graag hun steentje bij aan het proces waarin
Hambaken zich opwerkt naar voorbeeldwijk van de stad. De contacten zijn warm, ze leveren hun kennis en expertise om
ons activiteitenprogramma nog verder diepgang te geven of creëren passende werkplekken voor onze jongeren. Bovendien
blijft het hier niet bij. Onze vrienden stellen vaak hun netwerk voor ons open. Het is hartverwarmend om te zien dat onze
stichting wordt aangedragen aan grote namen. Onze dank is onbeschrijfelijk groot!  

Daarnaast hebben wij op organisatorisch gebied ook toegewerkt naar de ANBI-status. 
In januari 2022 is deze toegekend. Hiermee is Stichting Hambaken Connect 
een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Onze vrienden zonder logo

Stichting Boudewijn van Gorp   |  Stichting De
Vinckenslagh HL  |  Stichting De Helpende Zon   |
Stichting Nelissen-Smit
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ONZE VRIENDEN



In de tweede helft van 2021 zijn wij samen met PowerUp073
gestart met teamvorming voor het locatiegebonden
jongerenwerk, voorbereidingen die te maken hadden met de
inrichting van het Jongerencentrum Noord en het opzetten
van een activiteitenprogramma. Het inrichten van het
jongerencentrum heeft veel tijd in beslag genomen. In 2022
willen we samen met PowerUp073 het jongerencentrum
verder inrichten tot een multifunctioneel locatie voor
jongeren, maar ook meer aandacht geven aan onze
activiteiten en het contact met scholen en andere
wijkpartners in Noord. Duurzaam contact met de wijk zien
wij als een onmisbare factor om mogelijkheden en
kansengelijkheid voor jongeren in Noord te vergroten. 

Daarnaast is Hambaken Connect ook bezig om de
samenwerking met het onderwijs verder te intensiveren en
verdere stappen te maken in de integrale samenwerking
rondom leerlingen die behoefte hebben aan extra
ondersteuning. Dit draagt bij aan belangrijke
sleutelmomenten in het leven van kwetsbare jongeren zoals
de overgang van po naar vo en van het vo naar een
vervolgopleiding. Maar denk ook aan samenwerkingen met
hogescholen voor pabo en pedagogiek om meer expertise
toe te voegen aan ons activiteitenprogramma. 

Bovendien is er in 2021 veel aandacht gegaan naar de groei
en uitbreiding van de stichting en haar activiteiten-
programma, maar er liggen nog veel kansen op het gebied
van toeleiding naar werk onder de doelgroep 18 tot 27 jaar.
Hierin werken wij samen met het bedrijfsleven om geschikte
werkplekken te creëren. 

"Hambaken Connect is een lerende
organisatie. We groeien organisch en
hierdoor komen we nieuwe kansen en

uitdagingen tegemoet. Een mooi voorbeeld
hiervan is ons steeds verder uitbreidende

activiteitenprogramma dat zorgt voor meer
deelnemers én stageplekken. De uitdaging

hierin is de begeleiding van een steeds
grotere groep studenten die onmisbaar zijn

in de uitvoering. We gaan in 2022 meer
expertise realiseren in de begeleiding van

deze studenten. Dit moet ten goede komen
aan de ontwikkeling van de stagiaires en

hiermee ook aan de kinderen en jongeren in
Noord met focus op Hambaken."

 
Siwert Meijer, voorzitter 

DOORKIJKJE NAAR 2022
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