
Productenboek 

De Binding en DOCK zijn met elkaar de twee spelers in het jeugdwerk in Aalsmeer en Kudelstaart. De 

Binding heeft oorspronkelijk de focus vooral op tieners tot en met 15 jaar. DOCK heeft de focus op 

jongeren van 15 tot 23 jaar. In het verleden leverde dit verwarring op en werkten de organisaties niet 

aanvullend op elkaar. Dit vond ook de gemeente een gemis. In 2018 is gezamenlijk invulling gegeven 

aan het jeugdwerk in Aalsmeer en Kudelstaart. Dit is in 2019 voortgezet met een gezamenlijke 

opdracht. In dit productenboek(bijgewerkt tot 01.12.2019) beschrijven wij onze invulling van onze 

opdracht 2019. We hebben doelen en effecten geformuleerd. Bij onze producten staat beschreven op 

welke manier wij deze effecten hebben gerealiseerd en welke kwantitatieve resultaten wij hebben 

behaald. Zoals afgesproken is het niet mogelijk om na afloop van 2019 een jaarrapportage te maken 

en voldoet het productenboek om het jaar 2019 af te sluiten. 

Doelen en effecten 

Met het jeugdwerk streven we de volgende maatschappelijke doelen na: 

a) Helpen voorkomen van zorg en signaleren van hulpvragen  

b) Sociale cohesie bevorderen in de wijk  

c) Overlast helpen voorkomen  

d) Ondersteunen zelfontplooiing 

Deze doelen dragen bij aan het bereiken van onze missie: 

De jeugd veilig en gezond te laten opgroeien tot zelfstandig en volwaardig participerende 

volwassenen. 

Om deze doelen te realiseren, bieden wij producten waarmee wij de volgende effecten proberen te 

bereiken: 

Effecten Beschrijving 

Persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing  

1. Socialisering Binnen de verschillende activiteiten komen 

jongeren in contact met elkaar, met de 

jongerenwerkers, maar ook met andere 

doelgroepen, zoals omwonenden. Deze omgang 

draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling. 

Jongeren leren zich aan te passen aan de groep 

en de omgeving, leren zich aan regels te 

houden, maar leren ook om binnen deze context 

zichzelf te zijn. 

2. Ontwikkeling kind/jongere: netwerk- en 

blikverruiming 

Door activiteiten te organiseren waarbij 

jongeren kennismaken met nieuwe thema’s, 
nieuwe doelgroepen en ervaringen, draagt het 

jongerenwerk bij aan de verbreding van het 

netwerk en het blikveld van jongeren. Jongeren 

ontdekken zo ook hun talenten, interesses en 

competenties. 

3. Versterken zelfrespect, eigenwaarde, 

zelfstandigheid en zelfregie 

 

Door verschillende activiteiten aan te bieden, 

jongeren de kans te bieden zelf activiteiten te 

organiseren en hun talenten te ontdekken en 



verder te ontwikkelen, draagt het jeugdwerk bij 

aan het versterken van zelfrespect, 

eigenwaarde, zelfstandigheid en zelfregie. Ook 

in de individuele begeleiding wordt hier 

aandacht aan besteed. 

4. Conflict oplossend vermogen vergroten 

 

Binnen de socialisering wordt er ook gewerkt 

aan het conflict oplossend vermogen. 

Jongerenwerkers stimuleren jongeren om 

conflicten zelf op te lossen en bieden de 

jongeren hierin ondersteuning. 

5. Veilige plek om te zijn; 

vertrouwensband; hulp durven vragen 

 

De jongerenwerkers bieden jongeren een veilige 

plek, waar ze zichzelf kunnen zijn. De 

jongerenwerkers zijn betrouwbaar en gaan 

discreet met gevoelige informatie om. 

6. Gezonde leefstijl 

 

Door voorlichting over diverse onderwerpen 

draagt het jongerenwerk bij aan een gezonde 

leefstijl. Het samen koken en eten tijdens 

Place2Eat geeft jongeren kennis over 

verantwoord eten. Daarnaast biedt het 

jongerenwerk (sport)activiteiten om jongeren te 

activeren. 

In relatie tot de omgeving  

7. Contact met ouders en buurtbewoners 

 

Door activiteiten te organiseren waarbij ook 

ouders en buurtbewoners betrokken zijn, 

ontstaat er contact. Het contact met ouders 

helpt om jongeren beter te ondersteunen. Het 

contact met buurtbewoners is goed voor het 

imago van de jongeren en voor hun socialisatie. 

Elkaar kennen zorgt voor minder gevoel van 

overlast. 

8. Buurt: positieve beeldvorming over jongeren 

 

Door activiteiten te organiseren (met de 

jongeren) voor en met buurtbewoners, komen 

de jongeren in een positief daglicht. Dit draagt 

bij aan wederzijds begrip en minder overlast. 

9. Vermindering overlast Het jongerenwerk draagt bij aan de 

vermindering van overlast door met jongeren in 

gesprek te gaan en alternatieven te bieden. Dit 

voorkomt overlast en dringt ook het aantal 

overlastmeldingen terug 

Signaleren en doorverwijzen  

10. Signaleren (lichte) hulpvragen 

 

Binnen de verschillende activiteiten krijgen de 

jongerenwerkers de kans om (lichte) hulpvragen 

te signaleren. 

11. Preventie/reductie zorg, afschaling zorg, 

vermindering school-uitval 

Door middel van vroegsignalering en 

ondersteuning bij lichte hulpvragen in een vroeg 

stadium, kan zwaardere zorg worden 

voorkomen. Door ondersteuning bij onder 

andere huiswerk maken en plannen, maar ook 

bij studie-keuze draagt het jongerenwerk bij aan 

de vermindering van schooluitval. Bij afschaling 

valt te denken aan situaties waarbij jongeren 



een zorgtraject afronden, maar nog wel 

kwetsbaar zijn. Of nog in een zorgtraject zitten 

en tegelijkertijd ondersteund worden door het 

jongerenwerk. 

12. Uitstroom naar verenigingen Jongerenwerkers stimuleren en activeren 

jongeren. Het doorverwijzen naar verenigingen 

is hier onderdeel van. 

  



Activiteit Place2meet/inloop 

 

Doelgroep 10-12 en 12-23 jaar 

Omschrijving Vrije, laagdrempelige inloop op diverse locaties. De inloop is een 

methodiek om op een laagdrempelige manier tieners en jongeren 

kennis te laten maken met het jeugdwerk. Vanuit het ambulante 

werk kunnen tieners en jongeren toe geleid worden naar de inloop. 

Ook andere netwerkpartners kunnen tieners en jongeren 

doorverwijzen naar de laagdrempelige inloop. De inloop is een 

ideale activiteit om de jongeren te observeren, contact te leggen en 

te signaleren. 

Maatschappelijk doel 1. Helpen voorkomen zorg (preventie) 

2. Sociale cohesie bevorderen 

3. Overlast helpen voorkomen (preventie) 

4. Ondersteunen zelfontplooiing 

 

Effecten 1,2,3,4,5,9,10 en 11. 

Te behalen resultaat 

kwantitatief 

200 jongeren (unieke jongeren) 

Waarvan 50 nieuwe jongeren 

Kalender Periode: hele jaar (met uitzondering van de schoolvakanties) 

Frequentie: 5 per week tot en met de herfstvakantie, daarna 3 per 

week. 

Resultaat  

Behaalde resultaat Kwantitatief VO (t/m 1 december, 35 weken): 94 bijeenkomsten, 2.068 totaal, 

gemiddeld 22. 

BO (t/m 1 december: 38 bijeenkomsten, 1216 totaal, gemiddeld 32. 

 

De meeste kinderen en jongeren zijn geregistreerd, soms wordt 

door de drukte van een inloop een nieuw kind overgeslagen of een 

kind komt een keer en daar na (een lange tijd) niet meer.   

De inloop voor de BO is zeer goed bezocht en worden veel leuke en 

interessante activiteiten gedaan. Jongeren lopen er regelmatig een 

maatschappelijke stage of komen belangeloos helpen. Daarnaast is 

er een Syrische moeder vrijwilliger geweest tot de zomervakantie. 

Zij is na de zomervakantie gestopt, vanwege haar zwangerschap.  

Begin 2019 is een start gemaakt met een inloop voor de leeftijd 12-

15 om de overgang minder groot te maken. In de praktijk blijkt dat 

deze doelgroep de inlopen slecht bezoekt, ondanks veel promotie 

op scholen en ambulante rondes. Na de herfstvakantie is besloten 

om deze inloop geen vervolg te geven en de andere avond inlopen 

qua leeftijd te verbreden. Deze inlopen worden goed bezocht.  

 

Van april tot en met juli is er een inloop in de Keet in Aalsmeer-Oost 

geweest, voor een groep van ongeveer 10 jongeren. Na de 

zomervakantie was er nog weinig animo voor de inloop en heeft dit 

geen doorstart gevonden. De jongeren chillen nog wel bij de Keet 

buiten. Dit geeft minder overlast meldingen bij de Mikado en 

Rozenpleintje. 

 



 

 

 

 

  

Samenwerkingspartners: Cultuurpunt Aalsmeer, #TMET, 5 Mei 

Comité, OSA, Infopunt, Kudelkamp en Werkschuit.  

Behaalde resultaat 

Kwalitatief 

De interactie tussen de kinderen van de drie BO scholen in 

Kudelstaart verloopt soms moeizaam. Daar besteden wij aandacht 

aan, net als aan de individuele kinderen. We leren de kinderen  

goed met elkaar om gaan en ze na te laten denken over welke 

activiteiten ze willen doen. Het jeugd- en jongerenwerk 

verwezenlijkt, met de kinderen hun wensen. Denk daarbij aan 

nieuwe spelletjes of een andere tijdsbesteding en andere 

activiteiten.  

De doorstroom van de BO-inloop naar de VO-inloop verloopt  

moeizaam, ondanks onze inzet. De doelgroep heeft door de nieuwe 

situatie op school ( onder andere meer huiswerk, andere vrienden 

andere schooltijden,) geen prioriteit meer voor de inloop. Een 

enkeling komt nog wel.  

In Oost is er een inloop gestart in de Keet. Het gaat hier om een 

groep jongeren die in beeld is gekomen door meldingen van 

overlast. Het jongerenwerk heeft contact gelegd met de groep en 

de mogelijkheid geboden om in de Keet bij elkaar te komen. Zo 

fungeert de inloop als laagdrempelige manier om bij het 

jongerenwerk betrokken te raken. Deze jongeren bleken moeilijk 

bereikbaar en niet bereid mee te werken als vrijwilliger. Na het 

stoppen van de inloop in De Keet is er nog wel contact met een 

aantal jongeren door de ambulante rondes en andere inlopen.  

Tijdens de inlopen in Kudelstaart bedenken we met de jongeren 

activiteiten en evenementen die we samen uitvoeren. Bij deze 

inloop is een grote groep vrijwilligers actief. 



 

 

 

Activiteit Place2Study 

Doelgroep 12+ 

Omschrijving Huiswerkondersteuning voor middelbare scholieren vanaf 12 

jaar(geen bijles). Tieners en jongeren kunnen op verschillende 

middagen bij het jeugdwerk huiswerk komen maken. Tijdens deze 

middagen zijn de jongerenwerkers aanwezig om de jongeren te 

ondersteunen bij het studeren. Dit kan in de vorm van advies bij 

het maken en plannen van het huiswerk, helpen bij vragen en 

overhoren. 

Maatschappelijk doel 1. Helpen voorkomen zorg 

4. Ondersteunen zelfontplooiing 

Effecten 3,7 en 11. 

Te behalen resultaat 

kwantitatief 

46 unieke deelnemers 

Kalender Periode: hele jaar (met uitzondering van de schoolvakanties) 

Frequentie: 4 per week t/m de zomervakantie, daarna 3 per week 

Resultaat  

Behaalde resultaat Kwantitatief T/m 1 december:  

Aantal bijeenkomsten: 117 

Gemiddeld 12 

  

Behaalde resultaat kwalitatief De beide Place2Study in de scholen sluiten goed aan bij de wens 

vanuit de scholen.  Na de zomervakantie is het minder druk dan 

daarvoor. Dit komt voornamelijk doordat leerlingen nog geen 

noodzaak zien om huiswerk te komen maken en docenten nog 

geen resultaten hebben om leerlingen door te verwijzen. Na de 

herfstvakantie neemt het langzaam toe.  

Doordat je elke week op de school bent, ontstaat een goed contact 

met de scholen, met de zorgcoördinatoren en trajectbegeleiders. 

De lijntjes zijn kort. Ook is mede door de Place2Study een ingang 

ontstaan om in de pauzes met het jeugdwerk aanwezig te zijn in 

zowel Westplas als Groenstrook. 

 

Uit een evaluatiegesprek met de beide scholen kwam naar voren 

dat het een goed middel is om het jongerenwerk in te zetten. Het 

jongerenwerk is zichtbaar, biedt hulp met huiswerk en eventueel 

andere zaken en de contacten met docenten en directie is kort om 

snel te kunnen schakelen bij mogelijke problemen.   

 

In de Place2Bieb (en de N201 tot en met de zomervakantie) komen 

vooral de jongeren die al bij ons bekend zijn huiswerk 

maken/studeren. Het is een laagdrempelige manier om individuele 

ondersteuning te bieden en hierdoor ook andere eventuele 

problematieken te signaleren en te bespreken. 

 



 

 

 

 

 

  

Activiteit Place2Ask 

Doelgroep 12+ 

Omschrijving Het informatiepunt voor de jeugd. Tijdens de openstellingen 

kunnen tieners en jongeren binnenlopen met vragen op allerlei 

gebieden. Daarnaast zijn er eenmalige hulpvragen waarmee de 

jongeren bij de jeugdwerkers terecht kunnen tijdens de reguliere 

activiteiten , tijdens onze ambulante ronden, maar bijvoorbeeld 

ook via Whatsapp. Tevens kunnen jongeren anoniem vragen stellen 

op onze online website Jonginaalsmeer.   

Maatschappelijk doel 1. Helpen voorkomen zorg 

2. Sociale cohesie bevorderen 

3. Ondersteunen zelfontplooiing 

Effecten 1,2,3,5,6,10 en 11. 

Te behalen resultaat 

kwantitatief 

Doorlopend. 

Deze vragen zijn verweven in ons werk. Daarom zien we ook dat we 

niet al deze vragen structureel invoeren in Regipro.  

Kalender Periode: hele jaar 

Resultaat  

Behaalde resultaat Kwantitatief Zoals hierboven aangegeven beantwoorden de jeugdwerkers 

dagelijks vragen van jongeren. Het is verweven in hun werk.  

Hulpvragen zijn niet structureel ingevoerd in Regipro. 

Behaalde resultaat 

Kwalitatief 

Tijdens alle reguliere activiteiten, zoals de inloop, maar ook tijdens 

het ambulante werk, krijgen de jeugdwerkers wel met grote 

regelmaat kortlopende hulpvragen, die met 1 a 2 gesprekken 

opgelost kunnen zijn. Daarnaast weten jongeren de jeugdwerkers 

ook buiten het werk te vinden als ze vragen hebben. Met name via 

Whatsapp. Tevens kunnen jongeren anoniem hun vragen op de 

Jonginaalsmeer pagina. Deze vragen/antwoorden zijn een 

onderdeel van preventie, omdat er voorkomen wordt dat 

vraagstukken problemen worden die niet eenvoudig aan te pakken 

zijn. 



 

 

 

Activiteit Place2Eat 

Doelgroep 12 t/m 18 jaar 

Omschrijving Een activiteit waarbij de jongeren samen koken en eten. Jongeren 

kunnen zich aanmelden om te helpen met koken, maar ook taken 

als afwassen en opruimen worden door de jongeren opgepakt. 

Vindt 2 keer per maand plaats in de Place2Bieb.  

Maatschappelijk doel 1. Helpen voorkomen zorg (preventie) 

2. Sociale cohesie bevorderen 

3. Overlast helpen voorkomen (preventie) 

4. Ondersteunen zelfontplooiing 

 

Effecten 12,3,4,5,6,7,8,10 en 11. 

Te behalen resultaat 

kwantitatief 

30 unieke deelnemers 

Kalender Periode: hele jaar met uitzondering van de schoolvakanties 

Frequentie: 2 keer per maand 

Resultaat  

Behaalde resultaat Kwantitatief 20 bijeenkomsten met gemiddeld 15 deelnemers. 

Behaalde resultaat Kwalitatief In 2019 bleef er veel interesse bij jongeren voor Place2Eat. 

Gemiddeld zo’n 15 jongeren per bijeenkomst. De jongeren geven 

van tevoren aan of ze willen koken en bedenken zelf het menu. De 

jongerenwerker stuurt hierin naar een (meestal) gezonde maaltijd 

en zo veel mogelijk zelf maken met verse ingrediënten. We leggen 

jongeren uit waarom het belangrijk is om biologisch of 

diervriendelijke producten te kopen en soms dagen we de jongeren 

uit door hen een beperking op te leggen; bijvoorbeeld een volledig 

fairtrade maaltijd of helemaal vegetarisch. Jongeren leren hierdoor 

niet alleen koken, maar ook rekening houden met hoeveelheden, 

verschillende diëten, inzicht in wat ze kopen in de supermarkt, hoe 

gezond een product is, etc. Tevens in 2019 wederom een geslaagde 

Place2Eat XXL georganiseerd. Ouders waren van harte welkom. 

Zo’n 20 ouders aanwezig en konden op deze manier kennis maken 

met het Jeugdwerk, maar ook met elkaar. 

 



 

  

Activiteit Ideazz en Projectzz 

Doelgroep 12+ 

Omschrijving Ideazz en Projectzz zijn methodieken om jongeren te activeren zelf 

activiteiten te bedenken en uit te voeren. Ideazz zijn kortlopende 

activiteiten en Projectzz zijn de langlopende projecten. De 

jeugdwerkers ondersteunen de jongeren bij het uitvoeren van hun 

eigen ideeën volgens een vastgestelde methodiek. Voorbeelden 

van Ideazz en Projectzz zijn de shortfilm, het heatwave-festival en 

zaalvoetbal. 

Daarnaast zorgen de jeugdwerkers ervoor dat de jongeren hun 

stem kunnen laten horen en mee kunnen praten over onderwerpen 

die hen aangaan. Deze activiteiten registreren we ook als Ideazz. 

Het gaat hier om maatschappelijke participatie. 

 

Maatschappelijk doel 2. Sociale cohesie bevorderen 

4. Ondersteunen zelfontplooiing 

 

Effecten 1,2,3 en 5. 

Te behalen resultaat 

kwantitatief 

5 activiteiten in Kudelstaart 

5 activiteiten in Aalsmeer 

Kalender Periode: hele jaar 

Resultaat  

Behaalde resultaat Kwantitatief 4 Ideazz en Projectzz in Aalsmeer, gemiddeld 26 deelnemers. 

7 Ideazz en Projectzz in Kudelstaart, gemiddeld 34 deelnemers. 

Behaalde resultaat 

Kwalitatief 

Ideazz is een idee van een jongere zelf, wij ondersteunen. In 2019 

viel op dat er veel ideeën op tafel kwamen om buurtbewoners erbij 

te betrekken. Een van de bekendste activiteit is “Uurtje met je 
Buurtje’ in Kudelstaart. Mooi om te zien dat de jongeren groeien in 

zelfontplooiing, maar ook de buurt bij hun activiteiten wil 

betrekken. Denk aan de Bevrijdingsdag lunch en Burendag 

Kudelstaart. Andere voorbeelden zijn theater project TMET, 

Heatwave, Talent on Stage etc. 

 



  

Activiteit Buurtactiviteiten/Jongerenparticipatie 

 

Doelgroep 12 t/m 15 jaar en 15+ 

Omschrijving Jongeren in de buurt mee laten participeren is een speerpunt van 

ons werk. Dit om het imago van de jongeren te verbeteren. In 

samenwerking met de buurtverbindster, dorpsraden en andere 

buurtbewoners worden er regelmatig activiteiten georganiseerd 

met en voor de buurt. Denk bijvoorbeeld aan de Burendag 

Kudelstaart, 5 mei viering, sinterklaasintocht, kerstdiner etc. 

Maatschappelijk doel 1. Helpen voorkomen zorg (preventie) 

2. Sociale cohesie bevorderen 

3. Overlast helpen voorkomen (preventie) 

4. Ondersteunen zelfontplooiing 

Effecten 1,2,3,5,6,9,10 en 11. 

Te behalen resultaat 

kwantitatief 

3 activiteiten in Kudelstaart 

2 activiteiten in Aalsmeer 

Kalender Periode: hele jaar 

Resultaat  

Behaalde resultaat Kwantitatief Kudelstaart : 5 activiteiten met gemiddeld 85 deelnemers. 

Aalsmeer : 3 activiteiten met gemiddeld 36 deelnemers. 

Behaalde resultaat 

Kwalitatief 

In Kudelstaart hebben we de buitenspeeldag, Bevrijdingsdag 

viering, Burendag Kudelstaart etc. georganiseerd. De klapper was 

de Burendag Kudelstaart met 250 bezoekers. Jong en oud hebben 

genoten.  

In Aalsmeer is er een Heatwave Festival, theater SKMET en Talent 

on Stage georganiseerd.  

De oudere jongeren worden ingezet om deze activiteiten te 

draaien. Ze organiseren, voeren uit, ruimen op, vergaderen met 

elkaar en leren zo belangrijke competenties als samenwerken, 

overzicht houden, budgetteren etc. Hierdoor bevorderen we het 

contact tussen jongere en oudere bewoners opdat er meer 

onderling begrip ontstaat, de sociale cohesie vergroot wordt en 

daardoor de beleving van overlast verminderd. 



  

Activiteit Meidenwerk 

Doelgroep 12+ 

Omschrijving Binnen het jeugdwerk behoeven meiden speciale aandacht. Vaak 

wordt deze doelgroep niet optimaal bereikt binnen het reguliere 

aanbod. Daarnaast spelen bij meiden regelmatig specifieke 

vraagstukken. Meidenwerk is het geheel van activiteiten dat voor 

deze doelgroep wordt georganiseerd. Dit gebeurt op basis van 

signalen en behoefte. De meidenclub is een van de methodieken 

die binnen het meidenwerk kan worden ingezet.  

Maatschappelijk doel 1. Helpen voorkomen zorg (preventie) 

2. Sociale cohesie bevorderen 

3. Ondersteunen zelfontplooiing 

Effecten 1,2,3,4,5,6,10 en 11. 

Te behalen resultaat 

kwantitatief 

Minimaal 10 meiden 

Kalender Naar behoefte 

Resultaat  

Behaalde resultaat Kwantitatief 

en Kwalitatief 

De Binding en DOCK hebben het afgelopen jaar verschillende 

vormen van meidenwerk aangeboden. We hebben twee 

meidengroepen bediend met de Superwoman methode. De ene 

groep meiden uit groep 8, de andere meiden uit de eerste klas van 

de middelbare school. De eerste groep bestond uit 15 meiden, de 

twee uit ongeveer 8 meiden. De eerste groep kwam wekelijks bij 

elkaar en volgde de lesmethode Superwoman, waarin verschillende 

onderwerpen aan bod kwamen. Denk aan; familie, vrienden, 

seksualiteit, je veranderende lijf, ongesteld worden, gezond koken 

en eten, beweging, jongens, de middelbare school, etc. De meiden 

kregen ook de kans om zelf programma’s voor te bereiden rondom 
een onderwerp dat zij zelf interessant vonden. De meiden in de 

middelbare school groep kwamen om de week bij elkaar. Ook zij 

deden deels lessen uit de Superwoman methode en waren deels 

zelf verantwoordelijk voor het voorbereiden van een programma. 

Deze groep kwam minder vaak bij elkaar omdat de 

verantwoordelijkheden van de middelbare school zwaar wegen en 

veel tijd in beslag nemen. Tijdens deze lessen is ons opgevallen dat 

er veel meiden waren die behoefte hadden aan een 

weerbaarheidstraining. Deze training hebben we in het najaar 

opgezet met een professionele docent, voor de leeftijdsgroep 

basisschool en middelbare school (twee aparte groepen). Hierop 

zijn in totaal 20 meiden afgekomen en de training was een succes. 



 

 

  

Activiteit Activiteiten als middel/vakantieactiviteiten 

Doelgroep 10 t/m 12 jaar, 12 t/m 18 jaar, 18 t/m 23 jaar 

Omschrijving Op basis van de vraag/behoefte van de doelgroep worden 

regelmatig activiteiten aangeboden op het gebied van sport, 

cultuur en welzijn. Dit gebeurt vooral in samenwerking met de 

combinatiefunctionarissen. Deze activiteiten zijn bedoeld om 

jongeren te activeren. Maar ook om talenten te ontdekken en 

ontwikkelen. Door dit aanbod maken jongeren kennis met voor hen 

nieuwe activiteiten en vormen van vrijetijdsbesteding. De 

sportactiviteiten kunnen bijdragen aan een gezondere leefstijl. 

Door het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten krijgen 

jongeren meer zelfrespect en eigenwaarde. Daarnaast kunnen deze 

activiteiten ervoor zorgen dat na de kennismaking jongeren 

doorstromen naar verenigingen e.d. 

Maatschappelijk doel 4. Ondersteunen zelfontplooiing 

Effecten 1,2,3,6,10 en 12. 

Te behalen resultaat 

kwantitatief 

5 activiteiten in Kudelstaart 

5 activiteiten in Aalsmeer 

Kalender Periode: hele jaar 

Resultaat  

Behaalde resultaat Kwantitatief In 2019 hebben we 20 activiteiten als middel in Aalsmeer en 

Kudelstaart ingezet. 

Behaalde resultaat 

Kwalitatief 

We activeren jongeren tijdens inlopen en ambulant op straat. Dit 

doen we door regelmatig activiteiten aan te bieden. Denk 

bijvoorbeeld aan kickboksen, zaalvoetbal, studio opname etc. Uit 

deze contacten met jongeren komen er dikwijls diverse signalen en 

hulpvragen. Diverse jongeren zijn via het Jeugdsportfonds aan het 

sporten geholpen.  

Tijdens de schoolvakanties organiseren we meerdere vakantie-

activiteiten. Er zijn 6 vakantie activiteiten uitgevoerd met 

gemiddeld 12 deelnemers. Tijdens de zomervakantie zijn de meeste  

activiteiten op het Surfeiland georganiseerd vanwege de 

calamiteiten daar. Activiteiten zijn divers: van sportactiviteit tot een 

drugsvoorlichting. 



 

  

Activiteit Vrijwilligerswerk 

Doelgroep 12+ 

Omschrijving Binnen het jeugdwerk kunnen jongeren van 12 t/m 23 jaar actief 

worden als vrijwilligers. Zij verdienen hiermee Creditzz. Elk gewerkt 

uur staat voor een Creditzz. Deze verdiende Creditzz kunnen 

jongeren inzetten voor een uitje, Place2Eat etc. De jongeren boven 

de 18 jaar krijgen meer verantwoordelijkheden in de uitvoering van 

het jeugdwerk.  

Maatschappelijk doel 1. Helpen voorkomen zorg (preventie) 

2. Sociale cohesie bevorderen 

4. Ondersteunen zelfontplooiing 

Effecten 1,2,3,4,5,8,10 en 11. 

Te behalen resultaat 

kwantitatief 

30 vrijwilligers (actief binnen het nieuwe beleid) 

Kalender Periode: hele jaar 

Resultaat  

Behaalde resultaat Kwantitatief t/m december: 31 actieve vrijwilligers geregistreerd 

                             23 vrijwilligers incidenteel  

 

Gedurende het jaar worden deze vrijwilligers op allerlei activiteiten 

en evenementen ingezet, zoals Burendag, FreshCrew, 

sinterklaasfeest, vakantieactiviteiten  en andere activiteiten en 

evenementen die bedacht worden door de vrijwilligers, eventueel 

in samenwerking met de buurtbewoners.  

De vrijwilligers organiseren en/of helpen in de uitvoering.  

Behaalde resultaat 

Kwalitatief 

Het nieuwe vrijwilligersbeleid staat inmiddels, met de inbreng van 

de jongeren zelf, op papier. Er is een werkgroep gevormd van 5 

actieve vrijwilligers die een rol spelen bij de implementatie van het 

nieuwe beleid. In het nieuwe beleid is er ruimte voor jongeren die 

niet de ambitie hebben om door te groeien. 

In plaats van het implementeren van het beleid dragen we het plan 

aan Buurtwerk over. Zij kiezen voor eigen implementatietraject en 

eventuele aanpassing van het plan. 

 

In het afgelopen jaar zijn altijd jongeren als vrijwilliger ingezet bij 

activiteiten. Het helpen met interviewen, techniek, presenteren, 

helpen organiseren, betrekken bij het opbouwen en afbouwen van 

events. Met het helpen konden de jongeren credits verdienen en 

aan het einde van het jaar worden de jongeren beloond. In het 

beleidsplan is er meer structuur aangebracht. 



 

 

 

Activiteit Individuele coaching 

Doelgroep 12+ 

Omschrijving In Aalsmeer vinden er, net als in Kudelstaart, doorlopend 

individuele gesprekken plaats gedurende verschillende activiteiten, 

maar ook op straat. Hier is echter geen sprake van coaching of een 

vastgelegd traject. Via verschillende wegen worden steeds meer 

jongeren echter naar het jeugdwerk doorverwezen, bijvoorbeeld 

vanuit het sociaal team. Jongeren kunnen bij het jeugdwerk terecht 

met hulpvragen op onder andere het gebied van school, werk, 

sociale vaardigheden, financiën en talentontwikkeling. Er is sprake 

van een coachingstraject bij minimaal 3 gesprekken en wanneer er 

gezamenlijk een doel is vastgesteld. In de registratie wordt gewerkt 

met de jongerenwijzer. Wanneer dat nodig is, wordt er ook contact 

gezocht met ouder(s) en/of verzorger(s). Individuele coaching door 

de jeugdwerkers kan ook een optie zijn bij afschaling van zorg. 

Maatschappelijk doel 1. Helpen voorkomen zorg (preventie) 

4. Ondersteunen zelfontplooiing 

 

Effecten 12,3,4,5,6,7,10 en 11. 

Te behalen resultaat 

kwantitatief 

Minimaal 10 per jaar 

Kalender Periode: hele jaar 

Resultaat  

Behaalde resultaat Kwantitatief 

en Kwalitatief 

Vanuit het jongerenwerk is veel gedaan aan individuele coaching. 

Wij verstaan hieronder wanneer een jongere met een hulpvraag 

komt en wij meer dan drie methodische gesprekken hierover 

voeren met de jongere. Hulpvragen die met 1 a 2 gesprekken 

opgelost zijn, vallen onder Place2Ask. In 2019 heeft het 

jongerenwerk in totaal 20 jongeren individueel gecoacht. Een deel 

hiervan is ook gemeld in MultiSignaal, dit was echter niet voor alle 

jongeren noodzakelijk. Onderwerpen die aan bod gekomen zijn; 

zwangerschap, woonplek, drugsgebruik, spijbelen, schoolkeuze, 

ondersteuning bij huiswerk (zie hiervoor ook Place2Study), 

seksualiteit/relaties, geaardheid, weerbaarheid, criminaliteit. In dit 

kader hebben wij ook veel contact gehad met ITB en gezinscoaches 

van het sociaal team, ouders en waar nodig hulpverlening en 

handhaving/politie. Een gemiddeld traject duurde ongeveer 8 

gesprekken, in plaats van 3 verspreid over een maand of drie. Er zit 

echter veel verschil in duur en intensiteit van deze trajecten.  

 



 

 

  

Activiteit Voorlichting 

Doelgroep 12+ 

Omschrijving De jongerenwerkers organiseren diverse voorlichtingsactiviteiten 

binnen het jeugdwerk. Dat kan tijdens reguliere activiteiten als de 

inlopen, tijdens het ambulante werk, maar ook i.s.m. 

netwerkpartners als scholen, combinatiefunctionaris etc. Daarnaast 

functioneert de Jonginaalsmeer website als een voorlichtingsbron 

voor jongeren en ouders. Peer to peer voorlichting is nog 

onvoldoende uitgewerkt. 

Maatschappelijk doel 1. Helpen voorkomen zorg (preventie) 

2. Sociale cohesie bevorderen 

3. Overlast helpen voorkomen (preventie) 

4. Ondersteunen zelfontplooiing 

Effecten 12,3,4,5,6,7,9,10 en 11. 

Te behalen resultaat 

kwantitatief 

5 activiteiten in Kudelstaart 

5 activiteiten in Aalsmeer 

Kalender Periode: hele jaar 

Resultaat  

Behaalde resultaat Kwantitatief Kudelstaart : 7 bijeenkomsten gemiddeld 20 deelnemers. 

Aalsmeer : 4 bijeenkomsten gemiddeld 14 deelnemers.  

Behaalde resultaat 

Kwalitatief 

In het afgelopen jaar hebben we in Kudelstaart 7 voorlichtingen 

gegeven. Naast de standaard voorlichtingen over drugs, seksualiteit 

is de voorlichting van Kindermishandeling het meeste bijgebleven. 

Nog nooit een groep jongeren zo aandachtig en emotioneel naar 

twee ervaringsdeskundigen van Exped zien luisteren.  

In Aalsmeer hebben we op diverse scholen voorlichting gegeven 

over diverse onderwerpen en tijdens de zomervakantie op het 

Surfeiland gestaan met diverse voorlichtingen. Dit in samenwerking 

met Brijder verslavingshulp. 



Activiteit Jongerenplatform/Digitale JIP  

Doelgroep 12+ 

Omschrijving Om de jeugd in Aalsmeer en Kudelstaart optimaal te bereiken en 

van informatie te kunnen voorzien, is de behoefte ontstaan aan 

een jongerenplatform en digitaal jongeren informatie punt. Er is 

gekozen voor een Jongin-website van Kuseema. Kuseema is 

gespecialiseerd in jongerenparticipatie en de Jongin-websites zijn 

een van de middelen die Kuseema hiervoor inzet. De website 

(jonginaalsmeer.nl) kan ingezet worden om jongeren van 

informatie te voorzien over allerhande onderwerpen. Jongin 

inspireert en zet jongeren aan tot zelf nadenken via grappige, 

verdrietige of aangrijpende ervaringsverhalen, filmpjes en thema’s. 
Op diezelfde sites vinden jongeren ook informatie en tips. Deze 

combinatie maakt Jongin tot een krachtig instrument: een 

jongerenwebsite is meer dan alleen een informatieplek maar 

stimuleert jongeren om zelf vragen te stellen en zelf actief 

informatie op te zoeken. Op de Jongin-websites kunnen jongeren 

hun stem laten horen, hulp vragen en ook zelf hulp geven aan 

andere jongeren. Ook voor jongeren met kleine vragen of zonder 

problemen. Het forum creëert daarmee een vorm van peer-to-peer 

hulpverlening. Natuurlijk kunnen jongeren via de site ook om hulp 

vragen via het Stel-je-vraag-formulier. Verschillende organisaties 

kunnen via de website jongeren van informatie voorzien, maar ook 

jongeren om informatie vragen. Daarnaast is voor het jeugdwerk 

deze website een uniforme manier om jongeren te bereiken en het 

jeugdwerk bekendheid te geven bij de doelgroep. Middels de 

verschillende positieve uitingen vanuit en over de doelgroep, kan 

ook een bijdrage worden geleverd aan een positiever imago van 

jongeren.  

Maatschappelijk doel 1. Helpen voorkomen zorg (preventie) 

2. Sociale cohesie bevorderen 

4. Ondersteunen zelfontplooiing 

 

Effecten 12,3,4,5,6,7,8,10 en 11.  

Te behalen resultaat 

kwantitatief 

Lokale redactie bestaat uit 2 tot 4 jongeren 

Testteam 

Aantal bezoekers website onbekend 

Kalender Periode: hele jaar 

Frequentie: redactie komt wekelijks bijeen. 

Resultaat  

Behaalde resultaat Kwantitatief 205 volgers op Instagram (@Jonginaalsmeer) 

Testteam opgericht ( groep van 6 jongeren) 

Drie video’s met de jongeren opgenomen 

Diverse netwerkpartners willen aansluiten op de website 



  

Behaalde resultaat 

Kwalitatief 

Met een groep jongeren startten we de testgroep. De testgroep is 

onderdeel van het JongIn website. Het testteam deelt ervaringen 

op hun eigen manier om andere jongeren te inspireren. Dit kan een 

product zijn maar ook een maatschappelijke of culturele ervaring. 

Verder hopen we op een leuke manier jongeren op de hoogte te 

houden van alles nieuwtjes in Aalsmeer en Kudelstaart. 

 

Het testteam leert kritisch nadenken en een eigen mening geven. 

Daarnaast is het leuk om geïnspireerd te raken door andere 

jongeren. Zo kan er bijvoorbeeld ook getest worden op het reizen 

met het Openbaar Vervoer, De kwaliteit van je eigen bakfiets of 

scooter, diverse sportgelegenheden, klantvriendelijkheid van een 

winkel etc.  

 

Wij hebben onlangs twee testen gedaan. Een pizzatest en een 

Sushitest.  

 

Naast de testteam zijn we ook bezig geweest met thema’s. In de 
week van geld” hebben we jongeren op school, vragen gesteld over 

hun ervaring met geld, sparen en bijbaantjes. 7 jongeren deden 

mee met het interview.  

Door de aanbesteding en het resultaat daarvan zijn niet alle 

geïnteresseerde jongeren benaderd om mee te helpen. 



Activiteit Ambulant jongerenwerk 

Doelgroep Jongeren op BO en VO en op straat. 

Scholen/directies en leerlingen BO en VO 

Omschrijving Verwachte en onverwachte bezoeken op scholen en op de straat 

om met jongeren, directies, onderwijzend personeel en bewoners 

in gesprek te komen en afspraken te maken. Tijdens het ambulante 

werk beantwoorden we veel vragen van jongeren en hun 

omgeving. 

Maatschappelijk doel 1. Helpen voorkomen zorg (preventie) 

2. Sociale cohesie bevorderen 

3. Overlast helpen voorkomen (preventie) 

4. Ondersteunen zelfontplooiing 

Effecten 12,3,4,5,6,7,8,9,10,11 en 12. 

Te behalen resultaat 

kwantitatief 

Niet vastgesteld voor 2019. 

Kalender Periode: hele jaar 

 

Resultaat  

Behaalde resultaat Kwantitatief T/m 1 december: 3 BO scholen in de week, 1 school VO in de week 

met uitzondering van de schoolvakanties 

Totaal 160 schoolbezoeken gebracht.  

Behaalde resultaat 

Kwalitatief 

Door aanwezig te zijn op de scholen is het jeugd- en jongerenwerk 

zichtbaar. Naast contact te hebben met jongeren is het ook 

belangrijk om in gesprek te zijn met de directies van de 11 scholen 

(9 BO en 2 VO). Gemiddeld eens in de maand wordt een bezoek 

gebracht (met of zonder afspraak), waarbij er gesproken wordt met 

diverse docenten, beheerders, conciërges, directies en af en toe 

ouders. Ook wordt er met de meeste leerlingenraden gesproken 

over hun wensen en behoeften. Ook is het jeugd- en jongerenwerk 

aanwezig geweest bij meerdere musicals van groep 8 op 

uitnodiging van de scholen.  

Niet alleen problemen met hangjongeren worden besproken, maar 

ook wat er eventueel op de school gedaan kan worden voor de 

leerlingen of waar het jeugd- en jongerenwerk de school mee kan 

helpen (workshops, ondersteuning, voorlichting).  

 

Bij het ambulanten op straat hebben we een aantal hotspots 

frequenter bezocht: 

 

A.H. Blauwstraat(29 rondes): 

Een gewilden overlastgevende hangplek voor jongeren. Inzet van 

politie, handhaving en jongerenwerk. We hebben een meeting 

georganiseerd met jongeren en buurtbewoners. Dit leidde tot 

mooie gesprekken en wederzijds respect. Er zijn afspraken 

gemaakt. De overlast is teruggedwongen. 

 

Bloemhof(18 rondes): 

De overlastgevende situatie is verminderd. Met de groep zijn we 

een project gestart voor een nieuwe JOP. Met deze groep hebben 



 

 

 

 

 

we het initiatief genomen om een buurtbarbecue te organiseren of 

iets actiefs te doen met burendag. Op die manier proberen we 

contact te maken met de buurtbewoners en wederzijds begrip en 

bekendheid te creeëren. Dit heeft voor veel positiviteit gezorgd 

vanuit de buurtbewoners. De jongeren zijn daarnaast betrokken bij 

een groot project waarbij de verplaatsing van de JOP o.a. bij de 

herontwikkeling wordt meegenomen.  

 

Surfeiland(21 rondes): 

In de zomer een zwaar overlastgevende hotspot geweest. De groep 

Surfeiland wisselt van plek waardoor (incidentele) nieuwe hotspots 

ontstaan zoals de Kinderboederij en supermarkt Hoogvliet. 

 

Japanlaan: 

Een ander belangrijk hotspot is de zogenaamde “wheely spot”. 
Door tijdgebrek zijn we er niet aan toe gekomen om deze groep die 

van verschillende steden hier komen om te racen, meer bewust te 

maken op de veiligheid van henzelf en anderen. Het gaat om grote 

groepen met motoren en scooters. Soms zelf 40 jongeren bij 

elkaar.  


