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"What we call the beginning is often the end and to make an
end is to make a beginning. The end is where we start from.”
Thomas S. Eliot (1888 – 1965)

Voorwoord
Hierbij wil ik de mogelijkheid aangrijpen om een aantal mensen te bedanken die de afgelopen
zeven maanden een belangrijke rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van deze scriptie.
In de eerste plaats Rineke van Daalen; heel erg bedankt voor de constructieve feedback. Na ieder
bezoekje aan het Spinhuis was ik opgelucht; toch altijd spannend wat je van mijn ‘scriptie so far’
vond. En keer op keer zette je me aan tot kritisch nadenken over mijn onderzoek. Bedankt!
Han Paulides; ik ben je heel dankbaar dat je me de kans hebt gegeven om dit onderzoek in
opdracht van Radar te doen. Ik stel het zeer op prijs dat je ondanks je drukke agenda – ik weet
een beetje wat het adviseurs-bestaan inhoudt, nu ik van de zijlijn heb mogen meekijken – altijd de
tijd nam om feedback te geven, even te smsen om me succes te wensen voor een interview, of te
bellen hoe een groepsgesprek was gegaan en je best deed me te betrekken bij de organisatie en
het team. Ook het vertrouwen dat je me hebt gegeven, waardoor ik de afgelopen zeven maanden
‘mijn gang kon gaan’, heb ik als heel prettig ervaren. Tot slot vond ik het heel leuk én spannend
dat ik twee workshops mocht leiden tijdens de Kick-off van de methodiek Talenthouse. Bedankt!
Mara Frank; ik wil je in de eerste plaats bedanken voor je kritische en wetenschappelijke kijk die je
had op mijn onderzoek. Je feedback gaf er keer op keer blijk van dat je m’n hoofdstukken
zorgvuldig had doorgenomen. En ook jij was erg betrokken, stuurde regelmatig smsjes of belde om
te vragen hoe het ging met het onderzoek. Bedankt!
Evelien Tonkens; heel erg bedankt voor je bijdrage aan en goedkeuring van mijn scriptievoorstel.
Vanwege je rol als tweede begeleider hebben we gedurende het proces weinig contact gehad, maar
ik waardeer het heel erg dat je deze rol op je hebt genomen. Bedankt!
Tot slot wil ik uitgebreid stil staan bij de jongerenwerkers en (keten)partners die hebben
meegewerkt aan mijn onderzoek. Iedere jongerenwerker die ik heb mogen interviewen was zo
ontzettend vriendelijk, betrokken, openhartig en interessant, dat het mij keer op keer weer
motiveerde om verder te gaan met het onderzoek. Dus alle geïnterviewde jongerenwerkers van de
deelgemeente IJsselmonde: BEDANKT! Ook de deelnemers van de focusgroepen wil ik heel
hartelijk bedanken. Ik was eerlijk gezegd verrast door de bereidwilligheid om deel te nemen aan
mijn onderzoek. Misschien wel een typische Rotterdamse vriendelijkheid, die we hier in Amsterdam
niet kennen ;-) Een aantal deelnemers heeft zelfs vrije tijd opgeofferd voor mijn onderzoek. Het
was leerzaam, informatief en gezellig. Dus alle deelnemers van de focusgroepen: BEDANKT!
Amsterdam, maart 2010
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Samenvatting
De jongerenwerkmethodiek Talenthouse is ontwikkeld door Radar Advies; een adviesbureau voor
sociale vraagstukken. Radar Advies is, in opdracht van de Rotterdamse deelgemeente IJsselmonde,
op 30 september 2009 een implementatietraject gestart. De methodiek Talenthouse wordt in een
periode van negen maanden geïmplementeerd in vier jongerenvoorzieningen in IJsselmonde.
Dit implementatietraject heeft Radar Advies doen besluiten om een wetenschappelijk onderzoek te
laten uitvoeren. Radar Advies ziet de methodiek Talenthouse als een belangrijke omslag in het
jongerenwerk, omdat de methodiek een geheel nieuwe houding vereist van de jongerenwerkers die
ermee aan de slag gaan in de praktijk; de centrale gedachte is dat jongeren zoveel mogelijk zélf
moeten doen. Daarnaast zet de methodiek Talenthouse in op intensieve samenwerking van
jongerenwerkers met (keten)partners. De volgende probleemstelling staat centraal: Hoe denken
jongerenwerkers en (keten)partners in het begin van de éénentwintigste eeuw, in een grote stad in
Nederland, over jongerenwerk en de methodiek Talenthouse? Het doel is om de methodiek
Talenthouse aan te scherpen en om een beeld te krijgen van de houding, wensen en behoeften ten
aanzien van de methodiek Talenthouse.
Op basis van het doel en de probleemstelling van het onderzoek zijn zes deelvragen geformuleerd:
1) Hoe zijn hedendaagse ideeën over jongerenwerk binnen ontwikkelingen in de
verzorgingsstaat te plaatsen?
2) Wat houdt de methodiek Talenthouse in, in de praktijk?
3) Hoe verhoudt de methodiek Talenthouse zich tot andere methoden van jongerenwerk?
4) Hoe denken jongerenwerkers over jongerenwerk en in het bijzonder over de methodiek
Talenthouse?
5) Hoe denken (keten)partners over jongerenwerk en in het bijzonder over de methodiek
Talenthouse?
6) Wat zijn de wensen en behoeften van de jongerenwerkers en (keten)partners ten aanzien
van de methodiek Talenthouse?
Bovenstaande deelvragen zijn beantwoord aan de hand van een literatuur- en documentenstudie,
twaalf interviews met jongerenwerkers en twee focusgroepen met (keten)partners van het
jongerenwerk. De deelnemers van de focusgroepen, acht in totaal, waren allen werkzaam in een
functie bij de politie, een woningcorporatie, het onderwijs of lid van een bewonerscommissie.
Context
Het jongerenwerk heeft, vanaf het ontstaan aan het begin van de twintigste eeuw, verschillende
ontwikkelingen doorgemaakt en haar pieken en dalen gekend. Zowel de doelgroep als de
doelstellingen van het jongerenwerk zijn door de jaren heen veranderd en waren tót de jaren
tachtig van de vorige eeuw ambitieus. De jaren die daarop volgden kenmerken zich door een reeks
ontwikkelingen, die er toe leidden dat het jongerenwerk in het slop raakte. Pas sinds het begin van
de eenentwintigste eeuw is er weer (lokaal) politieke en wetenschappelijke aandacht voor het
jongerenwerk.
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De huidige doelstellingen van het jongerenwerk zijn er niet minder ambitieus om geworden en
daarnaast krijgt de jongerenwerker ook nog eens talloze functies toebedeeld. Deze hoge
verwachtingen staan echter haaks op een recente geschiedenis die zich kenmerkt door een gebrek
aan methodiekontwikkeling en andere vormen van deskundigheidsbevordering (Kooijman 2002:
15). Het huidige jongerenwerk bevindt zich in feite in een paradoxale context van een
gedeprofessionaliseerd veld waarin hoge (lokaal politieke) verwachtingen nadrukkelijk aanwezig
zijn.
Belangrijkste conclusies
Ook jongerenwerkers ervaren op de werkvloer een spanning tussen een gedeprofessionaliseerd
vakgebied en hoge verwachtingen, maar lokaal politieke verwachtingen spelen hier geen rol in; het
is een spanning tussen de eigen (vaak ambitieuze) doelstellingen, een doelgroep die op zichzelf al
bestaat uit een moeilijke leeftijdsgroep (puberleeftijd en ouder) en een beperkt aantal jaren
beroepsopleiding, laat staan gedegen werkervaring.
Het lijkt erop dat zowel de lokale politiek, als de (keten)partners, als de jongerenwerkers zelf, zich
niet beseffen dat ze hoge verwachtingen hebben van een beroepsgroep die aan het herstellen is
van ruim twintig jaar deprofessionalisering en die moet beginnen/bezig is aan een
professionaliseringsslag. Men vertrouwt bijna blind op de effectiviteit van de inzet van het
jongerenwerk ten behoeve van allerlei ambitieuze doelstellingen. Echter, zolang de professionaliteit
van het jongerenwerk te wensen overlaat, zullen jongerenwerkers hun beroep uitvoeren naar eigen
inzicht, met uiteenlopende resultaten…
Jongerenwerkers moraliseren. Tegelijkertijd zijn de jongerenwerkers in een implementatietraject
beland, van een methodiek met de centrale (Talenthouse)gedachte dat je jongeren zoveel mogelijk
zélf moet laten doen. Het lijkt erop dat de jongerenwerkers een balans moeten zoeken tussen
moraliseren en faciliteren. Jongerenwerkers die werken met de methodiek Talenthouse, zullen
alleen op puur “democratische wijze” moeten moraliseren (Hoijtink 2006: 57). Zoveel mogelijk in
overleg, en het liefst alles op initiatief van de jongeren. Dat is wellicht de balans, waar ze naar op
zoek moeten als ze de centrale Talenthouse gedachte niet willen ondermijnen.
Ook in de talloze functies die het jongerenwerk krijgt toebedeeld worden de hoge verwachtingen
ten opzichte van het jongerenwerk zichtbaar. Waar ligt de grens? Wat zijn de taken van het
jongerenwerk en wanneer komen andere professies in het spel? Het samenwerken met
(keten)partners is een manier om controle te houden over de situatie; jongerenwerkers kun het
niet alleen af. Met doorverwijzen en (keten)samenwerking schuiven jongerenwerkers de
verantwoordelijkheid niet van zich af, maar ze némen juist hun verantwoordelijkheid. De
intermediaire functie is de belangrijkste functie van het jongerenwerk wanneer het jongeren betreft
die hulp nodig hebben, want jongerenwerkers zijn géén hulpverleners. Dankzij hun
laagdrempeligheid, kunnen jongerenwerkers hun intermediaire functie vervullen en brengen zij
jongeren onder de aandacht bij hulpverleners, die in een ander geval mogelijk aan hun aandacht
waren ontsnapt.
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Aanbevelingen
Op basis van de interviews met jongerenwerkers en (keten)partners was ik in staat om een beeld
te schetsen van hoe jongerenwerkers en (keten)partners denken over jongerenwerk en de
methodiek Talenthouse. Op basis van hun al dan niet bewuste houding ten aanzien van de
methodiek concludeer ik dat de volgende zes punten, aandachtspunten van de methodiek
Talenthouse en het implementatietraject zijn: (1) de organiserende functie van het jongerenwerk;
(2) de mogelijk lange duur van de Talentencyclus; (3) de doelgroep meiden; (4) één duidelijke
doelstelling; (5) het samenwerkingsverband tussen de politie en het jongerenwerk; en (6) het
profileren van het jongerenwerk richting (keten)partners.
Een aantal van de bovengenoemde aspecten verdienen extra aandacht gedurende het
implementatietraject, zodat jongerenwerkers zich bewust zijn van deze aandachtspunten. Dit zijn
de organiserende functie van het jongerenwerk, de doelgroep meiden en het profileren van het
jongerenwerk richting (keten)partners. De mogelijk lange duur van de Talentencyclus kan invloed
hebben op de ‘productiviteit’ van het jongerenwerk; er zullen mogelijk minder activiteiten
gerealiseerd worden. Dit is op zichzelf niet erg, want het gaat tenslotte om het (leer)proces. Het is
wel belangrijk dat (keten)partners en de deelgemeente IJsselmonde hier van op de hoogte worden
gesteld, zodat verwachtingen ten aanzien van de ‘productiviteit’ van het jongerenwerk worden
bijgesteld. Het samenwerkingsverband tussen de politie en het jongerenwerk zou vastgelegd
moeten worden in een convenant (of een ander type overeenkomst). De dialoog tussen de politie
en het jongerenwerk moet op gang gebracht worden, bijvoorbeeld door middel van het
samenstellen van een werkgroep, wat kan dienen als input voor het convenant. Niet alleen de
duidelijkheid richting jongeren, maar ook de effectiviteit van het samenwerkingsverband zal
hierdoor aanzienlijk verbeteren. Tot slot is één duidelijke doelstelling van de methodiek
Talenthouse een aandachtspunt. De doelstelling van de methodiek moet (duidelijker) geformuleerd
worden. “Als er geen doel is, kan er ook geen methode zijn om dat doel te bereiken. Het
vaststellen van het doel is voorwaarde om in de praktijk over een methode te kunnen praten. Een
doelloze methode is geen methode, want er is geen richting, geen lijn die de methode gestalte
geeft” (Winkelaar 2004: 13).
De andere doelstelling van dit onderzoek was om de methodiek Talenthouse aan te scherpen.
Een vergelijking met de methodiekbeschrijvingen van de talentprojecten All Stars Nederland en
Brotherhood laat zien dat de methodiek Talenthouse op ten minste drie aspecten kan worden
aangescherpt: (1) de doelstelling; (2) vrijblijvendheid van het traject; en (3) bereik doelgroep.
Op basis van de theorie van het vierdimensionale analysemodel – onderdeel van een recent
onderzoek “naar de invloed van talentgericht werken op het gedrag van (…) [risico]jongeren”
(Kooijmans 2009: 11) – kan geconcludeerd worden dat interventies op de dimensies motiveren,
discipline en feedback nog aangescherpt kunnen worden in de methodiekbeschrijving van
Talenthouse.
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1.

Inleiding

Op 24 oktober 2008 opende jongerenvoorziening Talenthouse haar deuren in Lombardijen; 1 een
voorziening “waar iedereen die aanwezig is, actief is en uitgedaagd wordt om een bijdrage te
leveren” (Paulides & Frank 2008b: 3). Talenthouse is niet alleen een jongerenvoorziening, maar
ook een methodiek die is ontwikkeld door Radar Advies; een adviesbureau voor sociale
vraagstukken in Amsterdam. 2 De gedachte van waaruit de methodiek Talenthouse ontwikkeld is, is
dat men jongeren 3 niet wil “pamperen, maar prikkelen, confronteren, uitdagen zodat ze hun eigen
wensen en dromen leren realiseren door zelf actief te zijn” (Paulides & Frank 2008a: 3).
Radar Advies is destijds door de deelgemeente IJsselmonde ingehuurd om als procesbegeleider,
samen met de deelgemeente, de jongeren, de professionals van het mobielteam 4 en Stichting
Welzijn Feijenoord (SWF) 5 de jongerenvoorziening Talenthouse vorm te geven. De deelgemeente
heeft Radar Advies opnieuw benaderd, omdat deze “Talenthouse qua organisatie en methodiek wil
verfijnen en implementeren in andere jongerenvoorzieningen in de deelgemeente. De
deelgemeente heeft aan Radar Advies gevraagd een implementatietraject op te zetten van één
jaar” (Paulides & Frank 2009b: 3).
Radar Advies ziet de methodiek Talenthouse als een belangrijke omslag in het jongerenwerk,
omdat de methodiek een geheel nieuwe houding vereist van de jongerenwerkers 6 die ermee aan
de slag gaan in de praktijk. Daarnaast zet de methodiek Talenthouse in op intensieve
samenwerking van jongerenwerkers met (keten)partners. Met behulp van de methodiek
Talenthouse beoogt men zowel op methodisch als organisatorisch vlak veranderingen door te
voeren in het jongerenwerk in de Rotterdamse deelgemeente IJsselmonde. Kortom, de methodiek
Talenthouse is veelbelovend, maar afhankelijk van de inzet van jongerenwerkers én
(keten)partners.

1.1

Doel en probleemstelling

Gezien de grote omslag die het jongerenwerk in de deelgemeente IJsselmonde gedurende het
implementatietraject te wachten staat, wilde Radar Advies graag een wetenschappelijk onderzoek
laten uitvoeren. Op donderdag 18 juni 2009 hebben Han Paulides en Mara Frank van Radar Advies,
1

Lombardijen is een wijk in de Rotterdamse deelgemeente IJsselmonde.
Wanneer in dit onderzoek wordt gesproken over Talenthouse, dan wordt hiermee de methodiek Talenthouse
bedoeld. Wanneer er met het woord ‘Talenthouse’ de jongerenvoorziening in Lombardijen wordt bedoeld, dan
wordt dit expliciet aangegeven (bv. jongerenvoorziening Talenthouse).
3
Het jongerenwerk in de deelgemeente IJsselmonde is voor alle jongeren van 12 tot 23 jaar (Paulides et al.
2008c: 17).
4
“Het Mobiel Team jongerenwerk is ontstaan vanuit de behoefte om jongerenwerk tijdelijk en snel in te kunnen
zetten daar waar het op dat moment nodig is. (...) [Het Mobiel Team] bestaat uit een aantal senior
jongerenwerkers en junior jongerenwerkers die een leer- werktraject volgen (...) [en wordt meestal]
ingeschakeld om groepen jongeren die hinderlijk of overlastgevend gedrag vertonen in kaart te brengen en
daar een aanpak op te ontwikkelen” (Frank 2009a: 4, 5 en 8).
5
De jongerenwerkers, jongerenmakelaars (ambulant jongerenwerkers) en meewerkend coördinatoren,
werkzaam in de jongerenvoorzieningen van deelgemeente IJsselmonde, zijn in dienst bij SWF.
6
Wanneer in het kader van de methodiek Talenthouse gesproken wordt over de jongerenwerkers werkzaam in
de deelgemeente IJsselmonde, dan worden hiermee óók de jongerenmakelaars (ambulant jongerenwerkers) en
meewerkend coördinatoren bedoeld.
2
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Alex de Beer van de deelgemeente IJsselmonde en Nadia Barquioua van SWF met mij om de tafel
gezeten om gezamenlijk een opdracht te formuleren. Een verdere uitwerking op basis van de
feedback van mijn begeleiders van de Universiteit van Amsterdam, heeft geleid tot onderstaand
doel en onderstaande probleemstelling.
Het doel van het onderzoek is tweeledig. Radar Advies, de deelgemeente en SWF willen de
methodiek Talenthouse aanscherpen door middel van een wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast
willen Radar Advies, de deelgemeente en SWF een beeld krijgen van de houding, wensen en
behoeften ten aanzien van de methodiek Talenthouse. Om een open karakter te geven aan het
onderzoek, heb ik de volgende probleemstelling geformuleerd:
Hoe denken jongerenwerkers en (keten)partners in het begin van de éénentwintigste eeuw, in een
grote stad in Nederland, over jongerenwerk en de methodiek Talenthouse?
Het onderzoek baseert zich, op basis van het doel en de probleemstelling, op de volgende zes
deelvragen:
7) Hoe zijn hedendaagse ideeën over jongerenwerk binnen ontwikkelingen in de
verzorgingsstaat te plaatsen?
8) Wat houdt de methodiek Talenthouse in, in de praktijk?
9) Hoe verhoudt de methodiek Talenthouse zich tot andere methoden van jongerenwerk?
10) Hoe denken jongerenwerkers over jongerenwerk en in het bijzonder over de methodiek
Talenthouse?
11) Hoe denken (keten)partners over jongerenwerk en in het bijzonder over de methodiek
Talenthouse?
12) Wat zijn de wensen en behoeften van de jongerenwerkers en (keten)partners ten aanzien
van de methodiek Talenthouse?

1.2

Weergave en verantwoording van de gevolgde werkwijze

In deze paragraaf staat de aanpak van het onderzoek beschreven. Het geeft een beeld van de
gevolgde werkwijze en het gebruikte materiaal.
1.2.1

Literatuur- en documentenstudie

Deze scriptie begint met het resultaat van een literatuur- en documentenstudie (hoofdstuk 2 en 3),
die richting heeft gegeven aan het empirische gedeelte van dit onderzoek. De literatuur- en
documentenstudie concentreerde zich rondom de eerste drie deelvragen:
1) Hoe zijn hedendaagse ideeën over jongerenwerk binnen ontwikkelingen in de
verzorgingsstaat te plaatsen?
2) Wat houdt de methodiek Talenthouse in, in de praktijk?
3) Hoe verhoudt de methodiek Talenthouse zich tot andere methoden van jongerenwerk?
Hieronder wordt per deelvraag kort weergegeven op welke wijze deze zijn beantwoord in dit
onderzoek.
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Hoe zijn hedendaagse ideeën over jongerenwerk binnen ontwikkelingen in de
verzorgingsstaat te plaatsen?
Het startpunt van de literatuurstudie is een historische plaatsing van het jongerenwerk binnen de
ontwikkelingen van de verzorgingsstaat. Door middel van deze historische plaatsing wordt het
huidige denken over de verzorgingsstaat en het daaronder te scharen jongerenwerk inzichtelijker.
Voor inzicht in het huidige debat over de verzorgingsstaat is het rapport De Verzorgingsstaat
Herwogen. Over verzorgen, verzekeren, verheffen en verbinden (WRR 2006) van de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) als uitgangspunt genomen. “De
kernboodschap van dit advies is dat de functies van de verzorgingsstaat herwogen moeten worden.
Het is tijd voor een verschuiving van aandacht van de functies verzekeren en verzorgen naar de
functies verheffen en verbinden”, aldus de WRR (WRR 2006: 16).
Vervolgens worden verbanden gelegd met het jongerenwerk en vanuit de historie van het
jongerenwerk toegewerkt naar een beeld van het huidige denken over jongerenwerk. Voor inzicht
in het huidige denken over jongerenwerk is, naast verschillende wetenschappelijke literatuur en
onderzoeksrapporten, gebruik gemaakt van beleidsdocumenten en onderzoeksrapporten van de
vier grootste gemeenten van Nederland: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.
Wat houdt de methodiek Talenthouse in, in de praktijk?
Om deze vraag te beantwoorden is de methodiek Talenthouse gedetailleerd beschreven aan de
hand van de meeste recente methodiekbeschrijving; We doen het zelf! (Frank, M. & H. Paulides
2009b). Daarnaast is aanwezigheid bij de Kick off: voor implementatietraject Methodiek
Talenthouse!, op 30 september 2009 in de deelgemeente IJsselmonde, belangrijk geweest om
scherp te krijgen wat de huidige aandachtspunten van de methodiek zijn. 7 Belangrijke aspecten,
met betrekking tot deze deelvraag, zijn de nieuwe houding van de jongerenwerker en de rol van de
(keten)partners.
Hoe verhoudt de methodiek Talenthouse zich tot andere methoden van jongerenwerk?
Om deze deelvraag te beantwoorden, is de methodiek Talenthouse vergeleken met andere
methoden van jongerenwerk. Uit de inventarisatie is gebleken dat Talenthouse een groepsgerichte
specifieke methodiek is, en te scharen onder de noemer talentprojecten. Ten behoeve van de
aanscherping van de methodiek, is de methodiekbeschrijving Talenthouse vergeleken met twee
andere talentprojecten en een recent verschenen onderzoek over talentprojecten (zie: Kooijmans
2009).
1.2.2

Verantwoording literatuur- en documentenstudie

Door middel van een uitgebreide literatuur- en documentenstudie heb ik geprobeerd om een zo
compleet mogelijk beeld te geven van de geschiedenis van het jongerenwerk en de hedendaagse
ideeën over jongerenwerk. Echter, al in een vroeg stadium van mijn onderzoek bleek de

7

Op deze dag zijn er workshops gegeven, over de methodiek Talenthouse, aan de jongerenwerkers van de
deelgemeente IJsselmonde.
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wetenschappelijke aandacht voor jongerenwerk schaars te zijn geweest. Het combineren van
verschillende (gedateerde) literatuur leverde weliswaar een completer beeld op, maar was niet
voldoende. Zeker niet met betrekking tot het verkrijgen van een beeld over de hedendaagse
ideeën over het jongerenwerk.
De schaarse hoeveelheid literatuur over het hedendaagse jongerenwerk heeft mij doen besluiten
om tevens beleidsdocumenten en onderzoeksrapporten van de vier grootste gemeenten van
Nederland te raadplegen. De recente aandacht van deze gemeenten voor het jongerenwerk waren
dan ook een welkome aanvulling op deze scriptie. Het leverde een completer beeld op van de
hedendaagse ideeën over jongerenwerk.
Ook op het gebied van methodiekontwikkeling en –beschrijving bleek het jongerenwerk een
achtergesteld vakgebied te zijn. Ook tijdens dit onderdeel van mijn onderzoek ontdekte ik dat een
groot deel gedateerd was, en een klein deel vrij recent als gevolg van de hernieuwde aandacht
voor jongerenwerk. Ik wilde de methodiek Talenthouse vergelijken met andere talentprojecten,
maar het aanbod was helaas beperkt. Het gebrek aan methodiekbeschrijvingen van talentprojecten
kon ik ondervangen door Talenthouse – behalve met twee methodiekbeschrijvingen van
talentprojecten – te vergelijken met een vierdimensionaal analysemodel dat afkomstig is uit een
recent verschenen onderzoek van Maike Kooijmans (2009).
1.2.3

Interviews en focusgroepen

Het empirische gedeelte van dit onderzoek concentreerde zich rondom de laatste drie deelvragen:
4) Hoe denken jongerenwerkers over jongerenwerk en in het bijzonder over de methodiek
Talenthouse?
5) Hoe denken (keten)partners over jongerenwerk en in het bijzonder over de methodiek
Talenthouse?
6) Wat zijn de wensen en behoeften van de jongerenwerkers en (keten)partners ten aanzien
van de methodiek Talenthouse?
Deze deelvragen bevatten een brede vraagstelling. De literatuur- en documentenstudie naar de
geschiedenis van de verzorgingsstaat en het jongerenwerk (hoofdstuk 2) en
jongerenwerkmethodieken (hoofdstuk 3) hebben geholpen bij het bepalen van de focus van de
interviews en focusgroepen, op bepaalde aspecten van het jongerenwerk respectievelijk
Talenthouse.
Bovenstaande vragen zijn te typeren als beschrijvende onderzoeksvragen en lenen zich het beste
voor beschrijvend onderzoek. In totaal zijn twaalf jongerenwerkers ruim een uur individueel semigestructureerd geïnterviewd en twee focusgroepen met (keten)partners georganiseerd. In bijlage
IV en V vindt u de vragen/topiclijsten. Een semi-gestructureerd interview houdt in dat er enige
ruimte is om door te vragen op respons van de geïnterviewden, wanneer dit zinvol wordt geacht
voor het onderzoek (Bryman 2004: 113). De deelvragen zijn beantwoord door de opvattingen van
jongerenwerkers en (keten)partners over het jongerenwerk respectievelijk Talenthouse, en de
betekenissen die jongerenwerkers en (keten)partners hieraan toekennen, te beschrijven. Het doel
was om vanuit de beschreven perspectieven (situatiedefinities: aard, diversiteit en reikwijdte) van
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de respondenten, centrale tendenties met betrekking tot de houding, wensen en behoeften van de
jongerenwerkers en (keten)partners te destilleren (Baarda et al. 2005: 125 en 127). Deze
tendenties geven een meer algemeen beeld van hoe jongerenwerkers en (keten)partners over het
jongerenwerk en de methodiek Talenthouse denken en wat hun wensen en behoeften zijn ten
aanzien van de methodiek.
Er is gekozen voor individuele interviews met de jongerenwerkers, omdat de jongerenwerkers
elkaar (goed) kennen. In geval van focusgroepen met jongerenwerkers zou de bestaande
groepscultuur, en een eventuele hiërarchie, het verloop van een focusgroep sterk kunnen
beïnvloeden. Tijdens de interviews ging het niet alleen over betekenisverlening (hoe denken
jongerenwerkers over jongerenwerk?), maar ook om het werken met een nieuwe methodiek. De
focus lag vooral op: kunnen de professionals uit de voeten met de methodiek Talenthouse? Het feit
dat de jongerenwerkers zichzelf een compleet nieuwe houding moeten aanmeten, jongeren anders
moeten gaan benaderen, kan door jongerenwerkers verschillend ervaren worden. Diversiteit in
opvattingen en ervaringen, en betekenissen die jongerenwerkers daar aan toekennen, zijn beter te
onderscheiden met behulp van individuele gesprekken.
De deelgemeente IJsselmonde heeft vier jongerenvoorzieningen: het Praktijk Leercentrum (PLC),
Talenthouse, de Focus en de Hollandse Tuin. In tabel 1 staat per jongerenvoorziening een overzicht
van het aantal werkzame jongerenwerkers (JW), jongerenmakelaars (JM) (ambulant
jongerenwerkers 8 ) en meewerkend coördinatoren (MW), exclusief stagiair(e)s. Tussen haakjes
staat het aantal dat is geïnterviewd voor dit onderzoek. Eén jongerenwerker van het PLC in niet
geïnterviewd, omdat hij nét werkzaam is als jongerenwerker. Eén jongerenwerker en één
jongerenmakelaar van jongerenvoorziening Talenthouse zijn niet geïnterviewd, omdat beide
langdurig ziek zijn.
Tabel 1 – Overzicht aantal JW, JM en MW per jongerenvoorziening 9
Jongerenvoorziening

Aantal JW

Aantal JM

Aantal MC

PLC

3 (2)

-

1 (1)

Talenthouse

2 (1)

1 (0)

1 (1)

Focus

2 (2)

1 (1)

1 (1)

Hollandse Tuin

2 (2)

1 (1)

-

Totaal

9 (7)

3 (2)

3 (3)

In totaal heb ik drie vrouwelijke en negen mannelijke jongerenwerkers geïnterviewd, waarvan twee
jongerenmakelaars en drie meewerkend coördinatoren. De gemiddelde leeftijd van de
jongerenwerkers is (28,7≈) 29 jaar. Acht jongerenwerkers volgen naast hun werk een opleiding
Sociaal Cultureel Werk (MBO), Culturele en Maatschappelijke Vorming (HBO) of Maatschappelijk
8

Ambulant jongerenwerk houdt in dat jongerenwerkers jongeren op straat opzoeken. Het wordt vaak ingezet
voor jongeren die niet in de jongerenvoorzieningen komen, zodat ze toch bereikt worden door het
jongerenwerk.
9
Deze informatie is gebaseerd op informatie die op 7 oktober 2009 is toegestuurd door Stichting Welzijn
Feyenoord.
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Werk en Dienstverlening (HBO). Eén jongerenwerker is in het bezit van twee diploma’s op het
gebied van jongerenwerk (SCW en CMV) en drie jongerenwerkers hebben geen studieachtergrond
op het gebied van jongerenwerk. De jongerenwerkers hebben inclusief stage-ervaring gemiddeld
(2,9≈) 3 jaar werkervaring als jongerenwerker. Exclusief stage-ervaring hebben zij gemiddeld
(2,5≈) 2,5 jaar werkervaring. De jongerenwerkers werken, inclusief hun stage-ervaring, gemiddeld
(1,1≈) 1 jaar als jongerenwerker in de deelgemeente IJsselmonde. Exclusief hun stage-ervaring
blijft het gemiddelde hetzelfde. In bijlage VII vindt u een overzicht van deze algemene informatie.
Het implementatietraject van de methodiek Talenthouse is op 30 september 2009 van start
gegaan; de Kick off: voor implementatietraject Methodiek Talenthouse!. Op deze dag kregen de
jongerenwerkers van deelgemeente IJsselmonde drie verschillende workshops over de methodiek
Talenthouse. Er waren negen van de twaalf geïnterviewde jongerenwerkers aanwezig. Dit was de
enige centrale bijeenkomst, over de methodiek Talenthouse, die plaatsvond voordat de interviews
plaatsvonden. Een aantal van de geïnterviewde jongerenwerkers was daarnaast betrokken bij de
realisatie van de in 2008 geopende jongerenvoorziening Talenthouse. Deze voorziening is
gerealiseerd vanuit de gedachte van de methodiek Talenthouse. Bovenstaande betekent dat alle
geïnterviewde jongerenwerkers in meer of mindere mate bekend waren met de methodiek
Talenthouse ten tijde van de interviews. Het was echt merkbaar dat de jongerenwerkers al eerder
over de methodiek Talenthouse hadden gehoord, gepraat en/of nagedacht en dat heeft een
belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteit van mijn data. Een aantal jongerenwerkers werkten
ten tijde van de interviews zelfs al (tot op zekere hoogte) aan de hand van de methodiek
Talenthouse. Hierdoor kon ik tijdens de interviews dieper ingaan op de methodiek en konden
sommige jongerenwerkers uit eigen ervaring uitspraken doen over de methodiek Talenthouse.
Vanwege de nadrukkelijke samenwerking met (keten)partners, in de methodiek Talenthouse, zijn
met deze partners twee focusgroepen georganiseerd. Radar Advies, de deelgemeente IJsselmonde
en SWF hebben tijdens de bijeenkomst op donderdag 18 juni 2009 aangegeven dat de politie,
onderwijs, woningcorporaties en bewoners belangrijke (keten)partners zijn, en zijn om die reden
alle vier uitgenodigd voor de focusgroepen. Een focusgroep is juist wél een geschikte
dataverzamelingsmethode met betrekking tot de (keten)partners, omdat deze zich allemaal
bezighouden met verschillende terreinen in het leven van jongeren (veiligheid, onderwijs,
leefbaarheid). Het doel van de focusgroepen was te achterhalen hoe (keten)partners denken over
het huidige jongerenwerk, de huidige samenwerking met het jongerenwerk en de methodiek
Talenthouse. Ook in de focusgroepen lag de focus op de wensen en behoeften van de
professionals. Een gunstig voordeel van de focusgroepen was dat de (keten)partners elkaar op
ideeën brachten en ideeën genereerden (Baarda 2005: 238). In tabel 2 staat een overzicht van de
verdeling qua deelnemers.
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Tabel 2 – Overzicht deelnemers focusgroepen
Focusgroep 1 (overdag)

Focusgroep 2 (avond)

Onderwijs (teamleider praktijkonderwijs)

Woningcorporatie (regisseur beheer)

Woningcorporatie (sociaal beheerder)

Woningcorporatie (regisseur beheer)

Woningcorporatie (wijkconsulent)

Politie (buurtagent)

Politie (buurtagent)

Politie (buurtagent)*

Bewoner (lid bewonerscommissie)

Bewoner (voorzitter bewonerscommissie)*
Onderwijs (trajectbegeleider praktijkonderwijs)*

* Was verhinderd, dus heeft uiteindelijk niet deelgenomen aan de focusgroep.
In totaal hebben vijf vrouwen en drie mannen deelgenomen aan de focusgroepen; in focusgroep 1
zaten drie vrouwen en 2 mannen, in focusgroep 2 zaten 2 vrouwen en 1 man. De gemiddelde
leeftijd van de deelnemers is (46,6≈) 47 jaar. Alle deelnemers hebben een opleiding afgerond: een
lagere beroepsopleiding (2 maal), een middelbare beroepsopleiding (4 maal), een hogere
beroepsopleiding (1 maal) en een wetenschappelijke opleiding (1 maal). Vier deelnemers zijn
werkzaam bij een woningcorporatie, twee deelnemers zijn werkzaam bij de politie, één deelnemer
is werkzaam in het praktijkonderwijs en één deelnemer is lid van een bewonerscommissie. De
deelnemers werken gemiddeld (3,7≈) 4 jaar in hun huidige functie. In bijlage VIII vindt u een
overzicht van deze algemene informatie.
1.2.4

Verantwoording interviews en focusgroepen

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een beredeneerde selectie respondenten (Baarda 2005:
156). Dit onderzoek concentreert zich niet alleen op jongerenwerk in het algemeen, maar ook op
de methodiek Talenthouse. Vanwege het feit dat de methodiek Talenthouse het komende jaar, tot
juli 2010, geïmplementeerd wordt in de deelgemeente IJsselmonde, is er voor gekozen om de
jongerenwerkers uit deze deelgemeente te interviewen. Daarnaast waren de deelnemers van de
focusgroepen ook werkzaam in de deelgemeente IJsselmonde. Ook de bewoner die deelnam aan de
focusgroep is woonachtig in IJsselmonde. De keuze om jongerenwerkers en (keten)partners uit
IJsselmonde te interviewen beperkte mij wel om een selectie respondenten te maken waarbij
bijvoorbeeld spreiding in leeftijd en geslacht beïnvloed kon worden. Dit gold vooral voor de
interviews met de jongerenwerkers, want er waren op het moment dat ik mijn interviews deed
vijftien jongerenwerkers werkzaam in IJsselmonde waarvan ik er twaalf heb geïnterviewd. Voor de
deelnemers van de focusgroepen gold dat ik op willekeurige wijze potentiële deelnemers kon
selecteren en benaderen, bijvoorbeeld door medewerkers van twee verschillende
woningcorporaties en buurtagenten uit twee verschillende wijken uit te nodigen.
Alle geïnterviewde jongerenwerkers werken met jongeren, maar hun functies variëren:
jongerenwerkers, jongerenmakelaars en meewerkend coördinatoren. Dit betekent dat niet iedere
interviewvraag relevant was voor iedere functie: jongerenmakelaars en meewerkend coördinatoren
werken in de praktijk meer samen met (keten)partners, dan jongerenwerkers. In deelgemeente
IJsselmonde werken (in principe) alleen de meewerkend coördinatoren en jongerenmakelaars
samen met (keten)partners in de vorm van het bijwonen van overleggen e.d. In de praktijk bleek
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de taakverdeling niet altijd even strikt, maar dit heeft er wel toe geleid dat sommige vragen over
de samenwerking met (keten)partners niet gesteld konden worden aan de jongerenwerkers. Het
feit dat niet alle vragen gesteld konden worden aan alle geïnterviewde jongerenwerkers heeft tot
gevolg dat niet alle uitspraken over het interviewmateriaal in hoofdstuk 4 gebaseerd zijn op de
gehele selectie respondenten. Om de lezer te informeren over de aantallen waarop uitspraken
gebaseerd zijn, staan er bij de beschreven perspectieven in hoofdstuk 4 aantallen genoemd (bv.:
acht jongerenwerkers zeiden dat ze samenwerken met (keten)partners).
Ook bij de focusgroepen waren drie deelnemers aanwezig die momenteel niet (maar in het
verleden wel) of (nog) niet samenwerken met het jongerenwerk. De reden om ook deze mensen
uit te nodigen was dat het interessant is om bijvoorbeeld te vragen of ze zouden willen
samenwerken met het jongerenwerk en hoe een (ideale) toekomstige samenwerking er uitziet in
hun ogen. Bijkomstig voordeel was dat de aanwezige deelnemers, die wél samenwerken met het
jongerenwerk, de overige drie deelnemers op ideeën brachten over de mogelijkheden met
betrekking tot samenwerking. Voor de focusgroepen waren in totaal elf deelnemers uitgenodigd,
waarvan er uiteindelijk acht hebben deelgenomen. Bij focusgroep 1 waren alle vijf genodigden
aanwezig. Voor focusgroep 2 waren in totaal zes personen uitgenodigd. Echter, één wijkagent, een
trajectbegeleider uit het praktijkonderwijs en een voorzitter van een bewonerscommissie waren
helaas ziek of verhinderd om andere redenen. Voor de voorzitter van de bewonerscommissie is nog
getracht vervanging te vinden, maar dat is niet gelukt. De andere twee deelnemers bleken op het
laatste moment verhinderd te zijn, vervanging zoeken was dus geen optie. Van álle genodigden
was er wel tenminste één aanwezig die één van de vier typen (keten)partners vertegenwoordigde:
politie, bewoner, onderwijs of woningcorporatie.
Tot slot is er in zowel de interviews als de focusgroepen regelmatig gesproken over risicojongeren.
Achteraf gezien was het verstandig geweest om de geïnterviewde jongerenwerkers en de
deelnemers van de focusgroepen te vragen wat hún definitie van risicojongeren is. Uit het
interviewmateriaal waren uitspraken te destilleren die enig nuanceverschil en duidelijkheid konden
aanbrengen met betrekking tot de term risicojongeren, maar bij het materiaal van de focusgroepen
was dat lastiger. Echter, in de focusgroepen is wel aanzienlijk minder gesproken over
risicojongeren, er werd vooral gesproken over overlastgevende en dominante jongeren. Een
algemene definitie van risicojongeren die past bij de uitspraken van de jongerenwerkers is:
“jongeren die binnen onze samenleving overlast veroorzaken, antisociaal zijn en ook op
enig moment als crimineel of delinquent worden gedefinieerd. We hebben het over
jongeren voor wie de stap naar criminaliteit verleidelijk is, onomkeerbaar, of zelfs
noodzakelijk lijkt” (Kooijmans 2009: 19).
Echter, het concept risicojongeren moeten niet verward worden met hangjongeren. Het begrip
hangjongeren verwijst naar:
“een zeer diverse categorie jongeren. De diversiteit drukt zich uit in verschillen naar
etniciteit, sekse, sociaal-economische klasse, leeftijd en woonplaats. Daarnaast varieert het
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gedrag van de hangjongeren van onschuldig flaneergedrag tot baldadig schofferen en
ernstige vormen van criminaliteit. Verder gaat het hangen van jongeren op straat soms
gepaard met problemen in het onderwijs of op de arbeidsmarkt. Echter, ook jongeren die
succesvol deelnemen aan de maatschappij, zijn op straat te vinden” (RMO 2008: 9).
In deze scriptie wordt uitgegaan van bovenstaande definities van risicojongeren en hangjongeren.
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2.

Verschuivingen in het denken over de verzorgingsstaat en jongerenwerk

In dit hoofdstuk wordt de eerste deelvraag – Hoe zijn hedendaagse ideeën over jongerenwerk
binnen ontwikkelingen in de verzorgingsstaat te plaatsen? – beantwoord. Er is voor gekozen om
het jongerenwerk historisch en in een bredere context te plaatsen, omdat het niet op zichzelf staat.
Het is een onderdeel van het welzijnsbeleid, wat op haar beurt weer onderdeel is van de
verzorgingsstaat. Gebeurtenissen zoals de crisis van het jongerenwerk in de jaren tachtig van de
vorige eeuw en haar recente comeback, zijn te herleiden op ontwikkelingen in de verzorgingsstaat
en het denken daarover. De inhoud van het jongerenwerk evenzeer. Een historisch perspectief is
van belang om het huidige denken over jongerenwerk te kunnen plaatsen en inzichtelijk te maken,
want “[z]oals voor de meeste sociale verschijnselen, geldt ook voor het jongerenwerk dat dit niet
goed te begrijpen is zonder de geschiedenis in ogenschouw te nemen” (Hazekamp & Van der
Zande 1992: 45).
Over de verzorgingsstaat wordt verschillend gedacht, wat heeft geresulteerd in verschillende
omschrijvingen van het begrip. Hetzelfde geldt voor het begrip jongerenwerk. De volgende twee
paragrafen beginnen met een omschrijving van beide begrippen. 10 Vervolgens wordt zowel de
geschiedenis van, als het huidige denken over de verzorgingsstaat respectievelijk jongerenwerk
besproken.

2.1

Ontwikkelingen in de verzorgingsstaat: de welzijnssector

In het voorgaande werd over ‘de verzorgingsstaat’ gesproken, een term die voor het eerst werd
gebruikt in 1957 door de sociologe Hilda Verwey-Jonker (WRR 2006: 31). Vanwege het feit dat de
meningen uiteenlopen over welke verzekeringen (en diensten) behoren tot de verzorgingsstaat, zal
worden toegelicht welke omschrijving in dit onderzoek gehanteerd wordt. Sommige omschrijvingen
laten veel aan de verbeelding over:
“West-Europese verzorgingsstaten (…) [zijn] collectief georganiseerd, op democratische
dwang berustende systemen van formele solidariteit” (Arts et al. 2004: 15).
Of:
De Nederlandse verzorgingsstaat is “het stelsel van sociale verzekeringen en voorzieningen
dat de afgelopen honderd jaar gegroeid is” (WRR 2006: 23).
Deze omschrijvingen maken echter nog niet duidelijk welke verzekeringen en voorzieningen het
betreft. Het kan variëren van de WW (Werkloosheidswet), de WIA (Wet Werk en Inkomen naar
Arbeidsvermogen) en de Bijstand tot inclusief regelingen zoals de huurtoeslag. In dit onderzoek
hanteer ik een breed begrip van ‘de verzorgingsstaat’, door “het geheel aan (semi)-collectieve
regelingen” te zien als onderdeel van de verzorgingsstaat. Voorbeelden hiervan zijn “onderwijs,

10
Ik prefereer de term omschrijving boven de term definitie, omdat de term definitie impliceert dat er één
juiste omschrijving is. Voor de containerbegrippen verzorgingsstaat en jongerenwerk geldt echter dat iedereen
er wat anders onder verstaat. Het verschil zit vooral in enge en bredere omschrijvingen van beide begrippen.
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gezondheidszorg, jeugdzorg, kinderopvang, welzijnswerk en arbeidsbemiddeling”. 11 In deze
beleving van de verzorgingsstaat betreft het dus niet alleen verzekeringen, maar ook ‘diensten’ die
de verzorgingsstaat aanbiedt (WRR 2006: 24). Vanwege het feit dat deze studie zich concentreert
rondom het onderwerp jongerenwerk, zal deze paragraaf zich zoveel mogelijk, zo niet geheel,
richten op de aspecten van de verzorgingsstaat die hieraan gerelateerd zijn.
2.1.1

Geschiedenis van de verzorgingsstaat: de welzijnssector

Het particulier initiatief is lange tijd het leidend beginsel geweest in de welzijnssector; zowel qua
idee – “rechtstreeks gevoed door de levensbeschouwelijke zuilen” – als qua uitvoering. Pas “[n]a
de Tweede Wereldoorlog groeide de belangstelling van de (rijks)overheid”. Het aantal buurt- en
clubhuizen steeg van 84 in het jaar 1945, tot 603 in 1969. Daarnaast steeg het aandeel van de
door het Rijk gesubsidieerde uitgaven van deze voorzieningen ook aanzienlijk tussen 1946 en 1966
(De Boer & Duyvendak 2007: 171 en 173). In de regeringsjaren van 1965 tot 1982, ten tijde van
het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM), was samenlevingsopbouw
één van de centrale beleidsconcepten. Onder deze noemer schoten de dorps-, buurt- en wijkcentra
met extra voorzieningen – zoals een gymnastieklokaal, een bibliotheek, sociaal medische
voorzieningen, een kerk – als paddenstoelen uit de grond. Opvallend is dat er, gedurende de
hoogtijdagen van de samenlevingsopbouw, weinig duidelijkheid bestond over wat er exact met het
begrip bedoeld werd. En dit gold niet alleen voor de bevolking, ook voor bestuurders was het een
“uitermate vaag begrip” (De Haan & Duyvendak 2002: 119 en 121). Het voorgaande is niet
bedoeld om te impliceren dat samenlevingsopbouw ofwel opbouwwerk hetzelfde is als
jongerenwerk, maar de doelen van opbouwwerk – “het vergroten van de leefbaarheid en sociale
cohesie in achterstandswijken” – zijn vaak onderdeel van de doelstellingen of de inzet van het
jongerenwerk. 12 Opbouwwerk en jongerenwerk zijn beide vormen van sociaal-cultureel werk (De
Boer & Duyvendak 2007: 170), maar een belangrijk verschil is de doelgroep. Opbouwwerk richt
zich op alle leeftijdsgroepen in een achterstandswijk en jongerenwerk richt zich alleen op jongeren.
Het jongerenwerk gaat wel samenwerkingsverbanden aan met partners in de omgeving van de
jongeren (politie, woningcorporaties etc.), en richt zich daarom ook op dergelijke groepen, maar de
uiteindelijke doelgroep van het jongerenwerk blijft jongeren.
Na een periode van toenemende bemoeienis van de rijksoverheid in de jaren zestig en zeventig
(De Boer & Duyvendak 2007: 175), vond er vanaf 1982 een geleidelijke omslag plaats in het
denken over welzijn; “een zorgperspectief maakte plaats voor een activerend perspectief” (De
Haan & Duyvendak 2002: 313). Er is echter een onderdeel van de welzijnssector dat altijd al een
activerend perspectief hanteerde: samenlevingsopbouw. In 1968 zei Minister Klompé van CRM, in
de Tweede Kamer, over samenlevingsopbouw:

11
Onder welzijnswerk valt het sociaal-cultureel werk, maatschappelijk werk en kinderopvang. Sociaal-cultureel
werk is weer onder te verdelen in opbouwwerk, club- en buurthuiswerk, en jongerenwerk (De Boer &
Duyvendak 2007: 170).
12
Zie bijvoorbeeld de doelen van het Rotterdamse jongerenwerk in het rapport van de Gemeente Rotterdam
(2006a: 22), of overlastbestrijding (dus bevordering van leefbaarheid) als (informele) reden om jongerenwerk
te financieren in Noorda et al. (2002: 81).
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“Het gaat hier om een proces, dat bewust in gang wordt gezet om een territoriale
samenleving – een dorp, een wijk, een streek – direct te activeren, en daarbij de bevolking
te brengen tot inspraak, tot medezeggenschap en tot het mede-dragen van het beleid voor
het welzijn, in de buurt, in het dorp, in de streek.” (De Haan & Duyvendak 2002: 119).
De omslag in het denken over welzijn (vanaf 1982) had dus (voornamelijk) betrekking op de
zorgsector. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de verzorgingsstaat niet alleen een verzorgende
functie heeft, waarbij de burger een passieve houding kan aannemen. Bepaalde onderdelen of
instituties van de verzorgingsstaat, zoals het onderwijs of het welzijnswerk (waaronder
opbouwwerk en jongerenwerk), impliceren altijd al een actieve houding van de burger (studeren,
participeren etc.).
Een andere interessante gebeurtenis, in de ontwikkeling van de verzorgingsstaat, is het denken
over paternalisme. Paternalisme (bevoogding) is het ontwikkelen, uitdragen en opleggen van een
“visie op het goede leven” en wordt gelegitimeerd vanuit “een beroep op het welzijn van de ander”,
“de bevoogde” (Tonkens 2006: 11). Vanaf de jaren tachtig ontstond een “van [politiek] links tot
rechts gedeelde aversie tegen het paternalisme van welzijnswerkers”. Terwijl in de VWS-jaren
(Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 1994-2002) “meer dan voorheen (...) een zeker paternalisme
bij het op weg helpen van kwetsbare mensen [werd] geaccepteerd” (De Haan & Duyvendak 2002:
186 en 313). In de ontwikkeling van de verzorgingsstaat was er dus sprake van achtereenvolgens
paternalisme, anti-paternalisme en tot slot ‘selectief paternalisme’.
In feite was er in de jaren tachtig van de vorige eeuw weinig aandacht voor het welzijnswerk. Dit
had te maken met de toenmalige kritiek op het normatieve handelen van de zogeheten
onmaatschappelijkheidsbestrijders (welzijnswerkers); alternatieven voor club- en buurthuizen (bv.
commerciële podia); de implosie van de zuilenstructuur; de kritiek op overheidsbemoeienis in het
algemeen (De Boer & Duyvendak 2007: 178-179); en de naweeën van de oliecrisis van 1973 (De
Haan & Duyvendak 2002: 186). In een aantal van de genoemde oorzaken zit de, in de vorige
alinea, genoemde aversie tegen paternalisme verborgen: (1) normatief handelen is een vorm van
paternalisme; (2) binnen de zuilen van de zuilenstructuur was paternalisme aan de orde van de
dag (je moest naar die school, deze krant lezen etc.); en (3) overheidsbemoeienis is ook een vorm
van paternalisme.
Wanneer in de jaren negentig – na een periode van ongeveer tien jaar, waarin het welzijnswerk
een teruggetrokken leven leidde – de term sociale cohesie wordt ontdekt door de Nederlandse
bestuurders, laat ook de directie Jeugdbeleid weer van zich horen (De Haan & Duyvendak 2002:
266-267). De rol van de gemeente in de ontwikkeling van het welzijnsbeleid, in het bijzonder het
jeugdbeleid, is vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw steeds groter geworden; het ontwikkelen
van beleid op sociaal gebied werd sindsdien aan de lokale overheid overgelaten (Noorda &
Veenbaas 2003: 8; De Boer & Duyvendak 2007: 179). Vanaf 1994 werd een deel van de
beleidsvorming op sociaal gebied weer overgeheveld naar de nationale overheid – in de vorm van
het uitwerken van de algemene doelen in een Welzijnsnota – maar de gemeenten behielden “een
autonome verantwoordelijkheid: zij ontwikkelen welzijnsbeleid dat is afgestemd op de lokale
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vraag”. Deze autonome verantwoordelijkheid resulteerde in een vrijblijvende opstelling van de
gemeenten ten aanzien van de Welzijnsnota’s en daarnaast vond men “het welzijnbeleid van het
rijk nauwelijks een inspiratiebron” (De Boer & Duyvendak 2007: 180). Vanaf 1996 werd, na veel
intern overleg door het ministerie van VWS, de term welzijnsbeleid de oude term en lokaal sociaal
beleid de nieuwe (De Haan & Duyvendak 2002: 310).
Vanaf 1994 werd het activerend perspectief aangevuld met het denken in mogelijkheden in plaats
van tekortkomingen van mensen: “[h]et ‘potentie’-denken (…) moest het te sterk ontwikkelde
‘probleem’-denken terugdringen” (De Haan & Duyvendak 2002: 313). Deze omslag gold begin
jaren negentig ook voor het specifieke jongerenwerk: “[g]ekozen werd voor een positieve in plaats
van een primair probleemgerichte invalshoek, die voorheen het jeugdbeleid kenmerkte” (Zeijl et al.
2003: 15).
Samengevat
Tot de jaren vijftig was het particulier initiatief het leidend beginsel in de welzijnssector. Met de
groeiende belangstelling van de (rijks)overheid, vanaf de jaren vijftig, steeg het aantal dorps,
buurt- en wijkcentra aanzienlijk. Van 1965 tot 1982 was samenlevingsopbouw één van de centrale,
maar tegelijkertijd onduidelijke beleidsconcepten. In de jaren tachtig van de vorige eeuw was er
als gevolg van verschillende maatschappelijke ontwikkelingen (kritieken, alternatieven, implosie
zuilenstructuur, naweeën oliecrisis) weinig aandacht voor het welzijnswerk. Vanaf 1982 vond er
een geleidelijke omslag plaats in de zorgsector; van een zorgperspectief naar een activerend
perspectief. Samenlevingsopbouw hanteerde altijd al een activerend perspectief.
In de ontwikkeling van de verzorgingsstaat was er sprake van achtereenvolgens paternalisme (tot
de jaren tachtig), anti-paternalisme (vanaf de jaren tachtig) en tot slot ‘selectief paternalisme’
(vanaf 1994). Vanaf 1994 werd het eerder genoemde activerend perspectief aangevuld met het
denken in mogelijkheden in plaats van tekortkomingen van mensen.
Vanwege het feit dat de rol van de gemeente in de ontwikkeling van het welzijnsbeleid steeds
groter werd sinds de jaren tachtig, werd vanaf 1996 de term welzijnsbeleid de oude term en lokaal
sociaal beleid de nieuwe.
2.1.2

Het huidige denken over de verzorgingsstaat: de welzijnssector

Ondanks de nadruk op activering van de burger sinds de jaren tachtig en potentieel bij de burger
sinds halverwege de jaren negentig, concludeert de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) in 2006 – in haar rapport De Verzorgingsstaat Herwogen. Over verzorgen,
verzekeren, verheffen en verbinden – dat de nadruk van de verzorgingsstaat nog teveel ligt op de
functies verzekeren en verzorgen:
“De kernboodschap van dit advies is dat de functies van de verzorgingsstaat herwogen
moeten worden. Het is tijd voor een verschuiving van aandacht van de functies verzekeren
en verzorgen naar de functies verheffen en verbinden” WRR 2006: 16).
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Met verzekeren bedoelt de WRR het socialezekerheidsstelsel; met verzorgen bedoelt de WRR “hulp
voor mensen die (al dan niet tijdelijk) niet voor zichzelf kunnen zorgen”; met verheffen bedoelt de
WRR “het aanreiken van vaardigheden aan individuen en groepen die hen in staat stellen om in
economische en culturele zin hun eigen weg beter te gaan”; en met verbinden bedoelt de WRR het
tot stand brengen of bevorderen van “vormen van onderlinge verbondenheid tussen verschillende
individuen en groepen” (WRR 2006: 36).
De wenselijke verschuiving naar de functies verheffen en verbinden is, gezien de geschiedenis van
het denken over de verzorgingsstaat, niet verrassend. Het blijkt echter geen gemakkelijke
opdracht, gezien het feit dat men al ruim vijftien jaar een soortgelijke omslag wil maken (1994:
denken in mogelijkheden in plaats van tekortkomingen van mensen). Mogelijke oorzaak is zeer
waarschijnlijk het actieve aspect van de functies verheffen en verbinden; de burger moet hiervoor
opstaan uit zijn verzorgde en verzekerde stoel. De verzorgingsstaat kan immers niet de talenten
van de burgers ontplooien (verheffen), maar schept de voorwaarden en faciliteert. Hetzelfde geldt
voor het versterken van de binding tussen burgers (verbinden); de burger moet het zelf doen… én
willen.
Naast het scheppen van mogelijkheden voor de ontplooiing van talent, behoren “emancipatie” en
het “op een zinvolle en verantwoorde wijze invulling geven aan [het] leven” – ontwikkeling van
“voldoende cultureel kapitaal” – ook tot de doelen van het verheffingsproject van de
verzorgingsstaat. Met het onderwijs als belangrijkste institutie. Het verbindingsproject is
onlosmakelijk verbonden met sociale cohesie. De WRR omschrijft deze opdracht van de
verzorgingsstaat als “praktische interventies om sociale cohesie te bevorderen en disfunctioneel
gedrag te corrigeren in wijken, buurten, dorpen en steden” (WRR 2006: 43-44 en 49).
2.1.3

Het huidige denken over de verzorgingsstaat in relatie tot het jongerenwerk

Het jongerenwerk kan geen (directe) bijdrage leveren aan de functies verzorgen en verzekeren 13 ,
maar er bestaan absoluut mogelijkheden voor het jongerenwerk binnen de functies verheffen en
verbinden.
Verheffing vindt onder andere plaats in de periode dat men naar school gaat; in de leeftijdsperiode
van 5-16 jaar (leerplichtige leeftijd) en mogelijk langer. Verheffing op andere manieren (cursussen,
werk etc.) en/of in het latere leven is zeker mogelijk, maar het is aannemelijk dat het ontbreken
van voldoende mate van verheffing door middel van onderwijs in de jongere jaren, verheffing in
het latere leven in de weg kan staan. Het onderwijs is dan ook de “belangrijkste institutie” in het
verheffingsproject van de verzorgingsstaat (WRR 2006: 43-44). Het onderwijs is het tweede milieu
in “de driedeling van invloedsferen in de ontwikkeling en opvoeding van jeugdigen”. Het eerste
milieu is de opvoeding door ouders in de thuissituatie en het derde milieu is “alles daarbuiten aan
invloeden zoals de omgang met leeftijdsgenoten, de vrije tijd en de openbare ruimte” (Noorda et
al. 2002: 78-79). Het jongerenwerk (derde milieu) kan indirect bijdragen aan de verheffing van

13
In deze zin moeten de termen verzorgen en verzekeren begrepen worden in relatie tot de betekenis die beide
termen hebben in het huidige denken over de verzorgingsstaat (zie paragraaf 2.1.2).
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jongeren (bv. door jongeren te stimuleren om weer naar school te gaan of te blijven gaan), maar
het jongerenwerk kan ook direct bijdragen aan de verheffing van jongeren (bv. door vormende
activiteiten te organiseren).
Verbinden is vaak één van de doelen van het jongerenwerk; jongeren met verschillende culturele
achtergronden met elkaar in contact brengen, jongeren en (andere) buurtbewoners met elkaar in
contact brengen of sociale cohesie als doel op zichzelf (zonder dit te specificeren).
Het is echter wel van belang dat we niet té hoge verwachtingen hebben van het jongerenwerk:
“[h]et jongerenwerk is geen haarlemmerolie voor allerlei maatschappelijke jeugdkwalen” (Noorda
et al. 2002: 81). Toch denken veel beleidsmakers daar vaak anders over, wat in veel gevallen leidt
tot een “kloof tussen bestuurlijke doelen en welzijnsuitvoering” (Veldboer & Goewie 2002: 119). In
de volgende paragraaf komt dit uitgebreider aan bod: hoe werd en wordt er gedacht over het
jongerenwerk?

2.2

Ontwikkelingen in het jongerenwerk

Een veelvuldig gebruikte omschrijving van het jongerenwerk is de omschrijving van Hans van
Ewijk 14 : “de – niet op winst gerichte – poging van volwassenen om jeugd in leeftijdsgebonden
organisaties in de vrijetijdssector ontspanning te bieden, te vormen en te helpen” (Van Ewijk 1992:
17; Van Griensven & Smeets 2003: 1; Van Ginkel et al. 2007: 11). Het is een omschrijving die
ruimte biedt aan interpretatie. Gezien de grote “diversiteit in verschijningsvorm” (Van Ginkel et al.
2007: 11), van het jongerenwerk, heeft een ‘ruime’ omschrijving een functie. Alle vormen van
jongerenwerk in een omschrijving opnemen is zinloos, omdat het er veel zijn en er tevens veel
mengvormen bestaan. 15 Noorda & Veenbaas nemen zelfs de volgende stelling aan:
“Een jongerenwerker lijkt bijna alles te moeten kunnen, afhankelijk van de politieke visie of
lokale situatie in een gemeente. Elke eenheid van opvatting over wat jongerenwerk is, is
ver te zoeken” (Noorda & Veenbaas 2003: 8).
Het gaat in deze stelling om twee verschillende aspecten: (1) wat is jongerenwerk nou eigenlijk en
(2) wat moet een jongerenwerker kunnen? Met betrekking tot eerste aspect, het definiëren van
jongerenwerk in algemene termen, bestaat er weinig discussie. Sommige auteurs stellen zichzelf
niet eens de vraag of nemen een (gedateerde) omschrijving over die mogelijk niet meer in de
huidige tijdsgeest past. Vooral over het tweede aspect bestaat geen eenheid van opvatting doordat
de lokale politiek haar eigen sociale beleid voert; hierdoor bestaat er per gemeente een (groot)
verschil in de doelen van het jongerenwerk en de taken die jongerenwerkers toebedeeld krijgen.

14

“Prof. Dr. Hans van Ewijk is lector sociaal beleid en voorzitter van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van
de Hogeschool Utrecht en buitengewoon hoogleraar aan de Tartu Universiteit in Estland. Hij is tevens regionaal
president International Council of Social Welfare Europe. Hij publiceerde boeken en artikelen over onderwerpen
als sociaal beleid, de wijkaanpak, jeugdbeleid, informatiebeleid en welzijnswerk” (23-07-2009)
(http://www.swpbook.com/auteurs/230).
15
Voor een overzicht van verschillende verschijningsvormen van jongerenwerk, zie Van Ginkel et al. (2007: 1317).
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De omschrijving die Van Ginkel (et al. 2007) en Van Griensven & Smeets (2003) hanteren, is
afkomstig uit een boek van Van Ewijk dat dateert van 17 jaar geleden. Dit is geen toeval. Helaas
blijkt de wetenschappelijke aandacht voor het jongerenwerk de afgelopen decennia gering te zijn
geweest. Ik ben dan ook geneigd te stellen dat de omschrijving van Van Ewijk niet in de huidige
tijdsgeest past. De omschrijving van Van Ewijk impliceert, mijns inziens, een passieve houding van
de jongere: volwassenen bieden, vormen en helpen… en… wat doet de jongere? Een omschrijving
met ‘activerende’ termen zou passender zijn. Bijvoorbeeld: jongerenwerkers faciliteren, scheppen
voorwaarden, ondersteunen etc. Of deze stellingname terecht is, zal in de komende paragrafen aan
het licht komen en in paragraaf 2.2.6 Tot slot besproken worden.
2.2.1

Geschiedenis van het jongerenwerk

Verheffing (van de jeugd) blijkt alles behalve een nieuwe doelstelling te zijn. Al voordat er van een
verzorgingsstaat gesproken werd, sprak men over verheffing. In een Verslag van de
staatcommissie tot onderzoek naar de ontwikkeling der jeugdige personen van 13-18 jaar van het
jaar 1919 staat geschreven dat:
“elk ondernemen toegejuicht (dient) te worden, dat zich richt op lichamelijke, intellectuele,
maatschappelijke, zedelijke, godsdienstige en aesthetische verheffing van de jeugd, van
welke richting dit ondernemen ook kome” (Hazekamp & Van der Zande 1992: 48).
Aan het begin van de twintigste eeuw stond het jongerenwerk in het teken van de jeugdbeweging
(Van Ewijk 1992: 25) en de verheffing van de “zogenaamde ongeorganiseerde arbeidersjeugd
(…)[;] de ‘meerderheidsjeugd’”. Naast jeugdbewegingen waar jongeren zelf de leiding hadden,
waren er dus ook jeugdorganisaties waar volwassenen de leiding hadden ten behoeve van de
“verheffing van de lagere klassen” (Noorda & Veenbaas 2003: 7). In de jaren dertig werden in
Rotterdam clubhuizen opgericht waar “de nadruk kwam te liggen op de ontspanning en
ontmoeting. De vroegere accentlegging op cursussen en gesprek sloeg niet aan bij deze jeugd [de
verwaarloosde jeugd]”. Na een heftige onderbreking door de Tweede Wereldoorlog “werd
geprobeerd zonder al te veel veranderingen voort te bouwen op de jaren dertig” (Van Ewijk 1992:
26-27), maar begin jaren vijftig weten jongerenwerkers zich geen raad met het vertalen van de
gestelde doelen (zoals geestelijke volwassenheid en ontplooiing) naar een aanbod (Te Poel 1987:
163). De jaren vijftig was een periode waarin opnieuw sprake was van bezorgdheid over de
“verwildering van de massajeugd” (Noorda & Veenbaas 2003: 7; WRR 2007: 188). Het feit dat
jeugdleiders moeite hadden met de gestelde doelen, doet voorkomen dat er van de eerder
genoemde kloof tussen (bestuurlijke) doelen en welzijnsuitvoering destijds al sprake was.
De jaren zestig en zeventig stonden in het teken van vernieuwing en professionalisering (Van Ewijk
1992: 27). “Veel van het jongerenwerk dat we nu kennen heeft zijn vorm gekregen tijdens de
hoogconjunctuur van de welvarende jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw” (Noorda &
Veenbaas 2003: 7) “De eerste beroepsopleidingen voor jeugdwerkers kwamen [in deze periode]
van de grond” ( Van Ewijk 1992: 27). Daarnaast vond er een omslag plaats in het denken over het
opvoeden van de jeugd (Van Ewijk 1992: 28; WRR 2007: 188). Van Ewijk (1992) schrijft over de
jaren zestig:
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“Het idee van de zelfwerkzaamheid, de inzet, de arbeidsmoraal, het door dik en dun solidair
zijn, het zich opofferen voor de ander, het ideaal, het geloof in symbolen, het zich
beroepen op een grondslag, de trouw aan de club: ze werkten niet meer. Er ontstond een
nieuwe pedagogie die wordt gekenmerkt door woorden als ontplooiing, eigen keuze,
zelforganisatie, samen jong zijn, ruimte bieden” (Van Ewijk 1992: 28).
Dit idee zie je ook duidelijk terug in de toenmalige politiek en bijbehorende beleidsconcepten; deze
waren meer dan ooit op het individu gericht. “In de CRM-jaren [1965-1982] stonden in het
jeugdbeleid begrippen centraal als emancipatie, democratisering, vernieuwing, participatie,
bewustwording en maatschappelijke ontplooiing” (De Haan & Duyvendak 2002: 197).
“In de periode-Brinkman [1982-1989] werden de ambities bescheidener. Over zelfontplooiing werd
niet meer gerept”. Dit is onder andere het gevolg van de “forse bezuinigingen, vooral op het
sociaal-cultureel werk”, omdat in de jaren tachtig als gevolg van de eerder genoemde oliecrisis van
1973 “de financieel-economische gezondmaking van Nederland [centraal stond] en daaraan had de
welzijnssector weinig bij te dragen. Hij kostte slechts geld” (De Haan & Duyvendak 2002: 179, 186
en 197). Dit betekende dat vrijwilligers een groot deel van het werk van de professionals over
moesten nemen en het aantal betaalde krachten werd gereduceerd. Daarnaast hadden lokale
overheden meer aandacht voor het welzijnswerk in het algemeen en niet voor het jongerenwerk in
het bijzonder, waardoor “het jeugd- en jongerenwerk wat op de achtergrond raakt[e]” (Noorda &
Veenbaas 2003: 8). Het in de tweede helft van de jaren zeventig ontstane ambulante
jongerenwerk – als gevolg van een gevoelde noodzaak om “jongeren ook buiten het centrum op te
zoeken” – wordt in de loop van de jaren tachtig “als aparte variant van jongerenwerk” weer
opgeheven (Hazekamp & Van der Zande 1992: 32-33). Tot overmaat van ramp werden
“halverwege de jaren tachtig (…) de specifieke opleidingsmogelijkheden voor jongerenwerkers,
zoals de studie HBO-J”, opgeheven (Kooijman 2002: 15).
Binnen de doelgroep van het jongerenwerk heeft ook een aantal verschuivingen plaatsgevonden in
de twintigste eeuw. In de jaren twintig stond de arbeidersjeugd centraal. Eind jaren vijftig
beperkten welzijnswerkers zich niet alleen tot “de ‘massajeugd’” (Hazekamp & Van der Zande
1992: 47) –, maar hielden zij zich tevens bezig met het opvoeden van gezinnen (De Boer &
Duyvendak 2007: 173). Doordat er vanaf de jaren zestig niet meer met aparte meisjes- en
jongensgroepen werd gewerkt, werd de dominantie van jongens in het werk versterkt (Hazekamp
& Van der Zande 1992: 53). Waarom er niet meer met aparte meisjes- en jongensgroepen werd
gewerkt is niet duidelijk, maar de dominantie van jongens is te verklaren vanuit de doelstelling die
jongerenwerk destijds had. Vanaf de jaren zestig begon men zich vooral te richten op “het lastige
gedrag van ‘nozems’, ‘hippies’ of ‘randgroepjongeren’ binnen de perken te houden door hen
recreatieve activiteiten en opvang aan te bieden in een centrum of buurthuis. ‘Van de straat
houden’ of ‘overlastbestrijding’ werd toen openlijk gezegd” (Noorda & Veenbaas 2003: 7). “En
meiden veroorzaken nu eenmaal veel minder vaak overlastgevend gedrag” dan jongens (Frank &
Paulides 2009b: 32). In de jaren zeventig en tachtig richtte men zich vooral op probleemjongeren,
zoals voortijdig schoolverlaters, randgroepjongeren, criminele jongeren, drugsverslaafden en
langdurig werklozen (Hazekamp & Van der Zande 1992: 47 en 55; Kooijman 2002: 16; De Boer &
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Duyvendak 2007: 173). Daarnaast kwamen in de jaren tachtig “jongeren uit etnische
minderheden” in beeld (Hazekamp & Van der Zande 1992: 55). De komst van een allochtone groep
in de jongerenvoorzieningen zorgde ervoor dat autochtone jongeren “nogal eens” wegbleven uit de
voorziening (Hazekamp & Van der Zande 1992: 26). Daarnaast stelde het nieuwe eisen aan het
jongerenwerk met betrekking tot het bereiken van allochtone meiden, omdat “deze meiden vaak
alleen toestemming krijgen om aan activiteiten van het jongerenwerk deel te nemen als er geen
jongens aanwezig zijn in de ruimtes” (Hazekamp & Van der Zande 1992: 27; Van Ginkel et al.
2007: 16). In de jaren negentig verschoof het accent van “kinderen en jongeren met problemen
naar alle jeugd” (Zeijl et al. 2003: 15). Het huidige denken over de doelgroep van het
jongerenwerk komt in de volgende paragraaf aan bod.
Samengevat
Binnen de doelstellingen van het jongerenwerk hebben een aantal fikse verschuivingen
plaatsgevonden. Aan het begin van de twintigste eeuw stond verheffing centraal, vanaf de jaren
dertig ontspanning en ontmoeting, begin jaren vijftig geestelijke volwassenheid en ontplooiing, wat
in de jaren zestig en zeventig werd uitgebreid met emancipatie, democratisering, participatie,
bewustwording en overlastbestrijding.
In de jaren zestig en zeventig stonden tevens vernieuwing en professionalisering centraal; een
periode waarin onder andere de eerste beroepsopleidingen voor jongerenwerkers werden
opgericht. Vanaf de jaren tachtig werden de ambities van het jongerenwerk bescheidener en raakte
het jongerenwerk in de vergetelheid, waardoor de eerder ingezette professionaliseringsslag in het
slop raakte.
De verschuivingen binnen de doelgroep van het jongerenwerk wordt gekarakteriseerd door een
overgang van specifieke doelgroepen (arbeidersjeugd, massajeugd, gezinnen, jongens,
probleemjongeren, allochtone jongeren) vanaf de jaren twintig tot en met de jaren tachtig, naar
alle jeugd in de jaren negentig.
2.2.2

Het huidige denken over jongerenwerk

Het jongerenwerk is er eigenlijk nooit (helemaal) in geslaagd om uit het dal te klimmen waar het in
de jaren tachtig in belandde. Nog altijd is het jongerenwerk een laag gewaardeerd beroep:
“De professionaliteit van het uitvoerend welzijnswerk is omstreden, niet alleen de realiteit
maar zelfs de wenselijkheid ervan” (De Boer & Duyvendak 2007: 171).
Echter, sinds een aantal jaren is het jongerenwerk begonnen aan een comeback; “[h]et gewone
jeugd- en jongerenwerk als ‘derde milieu’ naast gezin en school zit weer in de lift” (Kooijman 2002:
16). Dit is onder andere zichtbaar in de recente (lokaal) politieke en wetenschappelijke aandacht
met betrekking tot het jongerenwerk (Van Griensven & Smeets 2003: 1).
De komende drie paragrafen concentreren zich op de doelgroep, de doelstellingen en de taken van
het huidige jongerenwerk. Paragraaf 2.2.3 bespreekt het wetenschappelijk perspectief, paragraaf
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2.2.4 bespreekt het gemeentelijk perspectief en paragraaf 2.2.5 bevat een samenvatting en
conclusies aangaande beide perspectieven. Er is gekozen voor twee perspectieven, omdat de
beschikbare literatuur geen compleet beeld kon bieden over de hedendaagse ideeën over het
jongerenwerk en omdat lokale overheden hun eigen welzijnsbeleid voeren en om die reden een
interessante aanvulling zijn op deze literatuurstudie. Het gemeentelijk perspectief wordt in dit
onderzoek weergegeven door beleidsdocumenten en onderzoeksrapporten van de vier grootste
gemeenten van Nederland te bestuderen: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Er wordt
gebruik gemaakt van documenten op stedelijk niveau. De wetenschappelijke literatuur wordt in
paragraaf 2.2.5, Wetenschappelijk en gemeentelijk perspectief: samenvatting en conclusies,
gecombineerd met de beleidsdocumenten en onderzoeksrapporten van de vier steden. Op deze
manier wordt getracht een éénduidig antwoord te geven op de vragen Wat is de doelgroep van het
jongerenwerk?, Wat zijn de doelstellingen van het jongerenwerk? en Wat zijn de taken van het
jongerenwerk?
De nationale overheid bemoeit zich niet met de inhoud van het jongerenwerk en nauwelijks met de
inzet ervan. In het nationale jeugdbeleid van het Programmaministerie voor Jeugd en Gezin – Alle
kansen voor alle kinderen. Programma voor Jeugd en Gezin 2007-2011. – wordt het jongerenwerk
slechts tweemaal genoemd. In één geval wordt het jongerenwerk genoemd in een opsomming van
potentiële samenwerkingspartners van de Centra voor Jeugd en Gezin. 16 In het andere geval wordt
het jongerenwerk bestempeld als onderdeel van de “frontlinie (…) die de brugfunctie vervul[t]
tussen de moeilijk bereikbare groepen en de geïnstitutionaliseerde hulpverlening”
(Programmaministerie Jeugd en Gezin 2007: 48). Deze algemeen gestelde taken van de
rijksoverheid worden in paragraaf 2.2.5, Wetenschappelijk en gemeentelijk perspectief:
samenvatting en conclusies naast de gemeentelijk gestelde taken voor het jongerenwerk gelegd.
2.2.3

Het huidige denken over jongerenwerk: wetenschappelijk perspectief

Deze paragraaf geeft, op basis van acht wetenschappelijke bronnen, antwoord op de vragen Wat is
de doelgroep van het jongerenwerk?, Wat zijn de doelstellingen van het jongerenwerk? en Wat zijn
de taken van het jongerenwerk?.
Doelgroep van het jongerenwerk
Dam & Zwikker (2007: 17) stellen dat “kanszoekende jongeren met een lage sociaaleconomische
status en opleidingsniveau” de “primaire doelgroep” zijn van het jongerenwerk. Volgens Van Ginkel
(et al. 2007: 12) richt het jongerenwerk zich over het algemeen op jongeren van 12-23 jaar en is
“[e]en fors deel van de gemeenteraadsleden, bestuurders en ambtenaren (…) vandaag de dag van
mening dat het jongerenwerk vooral ingezet moet worden bij overlastgevende groepen” (Van
Ginkel et al. 2007: 25). Jongerenwerkers richten zich dan ook vooral op “jongeren uit de preventieen risicocategorie” (Van Ginkel et al. 2007: 27). Voor jongeren uit “de licht criminele categorie”,
“de harde kern categorie” en “de zorgcategorie” (Van Ginkel et al. 2007: 26) heeft het

16
“Deze Centra zijn voor ouders, kinderen én jongeren (-9 maanden tot 23 jaar) een herkenbaar en
laagdrempelig centraal punt voor opgroei- en opvoedvragen, adequate en passende hulp, en coördinatie van
die hulp. De centra zijn er voor álle ouders, kinderen en jongeren, niet alleen voor probleemgezinnen”
(Programmaministerie Jeugd en Gezin 2007: 19).
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jongerenwerk slechts een bescheiden of geen functie. Dit betekent niet dat er een heel strikte
scheidslijn geldt, want licht criminele jongeren blijft men ook “als (onderdeel van een) groep (…)
tegenkomen in het jongerenwerk. Vooral op straat maar ook in de jongerencentra” (Van Ginkel et
al. 2007: 28).
Er wordt in de wetenschappelijke literatuur nauwelijks gesproken over verschillende soorten
doelgroepen. Men omschrijft vaak een algemene doelgroep, zoals alle jongeren van 12-23 jaar, of
men is niet specifieker dan zoals hierboven beschreven. Reden hiervoor is waarschijnlijk dat
“[p]rioriteiten voor bepaalde doelgroepen (…) meestal [worden] gekozen in samenspraak met de
subsidiërende lokale overheid” (Van Griensven en Smeets 2003: 9). Om deze reden is het
gemeentelijk perspectief, dat verderop aan bod komt, een interessante aanvulling.
Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt wel dat er sprake is van recente, hernieuwde aandacht
voor een andere specifieke doelgroep: meiden (Kooijman 2002; Van Ginkel et al. 2007). Al sinds
de jaren zestig domineren jongens het jongerenwerk (Hazekamp & Van der Zande 1992: 53). “Als
specifieke werksoort is het meidenwerk in bijna heel Nederland verdwenen (…), meidenwerk is
[tegenwoordig] meestal een specifiek aandachtsgebied binnen het jongerenwerk” (Van Ginkel et al.
2007: 16).
Doelstellingen van het jongerenwerk
In de wetenschappelijke literatuur spreekt men nauwelijks over de doelstellingen van het
jongerenwerk. Men schrijft vooral over de taken van het jongerenwerk, welke in het volgende
onderdeel aan bod zullen komen. Van de bestudeerde wetenschappelijke bronnen laat alleen de
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) zich (indirect) uit over de doelstellingen van het
jongerenwerk. Hierbij moet echter wel vermeld worden dat het hier een advies van de RMO, en dus
geen weergave van de (huidige) praktijk, betreft. Gezien de meerwaarde van een beeld van de
verwachtingen ten aanzien van het jongerenwerk, is het interessant om ondanks deze
kanttekening de doelstellingen te beschrijven. Volgens de RMO kan het jongerenwerk een bijdrage
leveren aan (1) het terugdringen van overlast door hangjongeren (RMO 2008: 52); (2) interactieve
beleidsvorming met jongeren (RMO 2008: 55); (3) het voorkomen van ledigheid (RMO 2008: 57);
(4) het ontwikkelen van sociale vaardigheden (RMO 2008: 57-58); (5) een zinvolle
vrijetijdsbesteding en actief burgerschap van jongeren (RMO 2008: 58); en (6) succesvolle
projecten onderdeel maken van het structurele beleid (RMO 2008: 58). Wees ervan bewust dat de
RMO stelt dat het jongerenwerk een bijdrage kan leveren aan deze doelstellingen. De rol (taken)
van het jongerenwerk, ten aanzien van deze doelstellingen, staat beschreven in bijlage I.
Taken van het jongerenwerk
In tegenstelling tot de doelgroep en doelstellingen van het jongerenwerk, is de wetenschappelijke
literatuur een stuk uitgebreider waar het de taken van het jongerenwerk betreft.
“[J]ongerenwerkers worstelen met hun taakopvatting” (RMO 2008: 24), concludeert de RMO. Na
een grondige literatuurstudie (zie bijlage I, onderdeel 1) verbaast je dat ook niets, want deze
resulteerde in een waslijst van taken. Sommige taken lijken op elkaar en zijn daardoor te
categoriseren onder eenzelfde functie van het jongerenwerk. “[F]uncties omschrijven de rol die het
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jongerenwerk speelt in de maatschappij maar kan ook omschreven worden als het geheel aan
taken” (Van Ginkel et al. 2007: 37). Op basis van acht verschillende wetenschappelijke bronnen
kan geconcludeerd worden dat het jongerenwerk (in ieder geval) maar liefst veertien functies
wordt toebedeeld:
1) Beheersende functie (jongeren in toom houden)
2) Intermediaire functie (tussen de leefwereld van de jongeren en de eisen die de
maatschappij aan hen stelt, tussen de jongere en de omgeving, tussen jongeren,
buurtbewoners en verschillende professionele instellingen, belangenbehartiging)
3) Preventieve functie (voorkomen dat jongeren doorstromen naar criminele groepen)
4) Contactfunctie
5) Opvoedende functie (normatieve en corrigerende functie, maatschappelijke en
pedagogische taak)
6) Begeleidende functie
7) Vindplaatsgerichte functie
8) Organiserende functie (jongerencentrum draaiend houden, niet-competitieve projecten
organiseren, combinaties maken van amusement en hulpverlening met functionele
trajecten)
9) Dienstverlenende functie (vraaggericht werken)
10) Toezichthoudende functie (door ambulant jongerenwerkers)
11) Empathische functie (je als jongerenwerker actief afvragen hoe het met de jongeren gaat)
12) Activerende functie (jongeren leren te participeren)
13) Educatieve functie
14) Netwerkontwikkelende functie
2.2.4

Het huidige denken over jongerenwerk: gemeentelijk perspectief

Deze paragraaf geeft, op basis van acht beleidsdocumenten en onderzoeksrapporten en
onderzoeksrapporten van de vier grootste gemeenten van Nederland, antwoord op de vragen Wat
is de doelgroep van het jongerenwerk?, Wat zijn de doelstellingen van het jongerenwerk? en Wat
zijn de taken van het jongerenwerk?.
Doelgroep van het jongerenwerk
De beleidsdocumenten en onderzoeksrapporten van de vier grootste gemeenten van Nederland
bevestigen de bevinding uit de wetenschappelijke literatuur; dat er sprake is van recente,
hernieuwde aandacht voor de specifieke doelgroep meiden (Gemeente Rotterdam 2006a;
Gemeente Amsterdam, O+S 2007; Gemeente Den Haag 2009; Gemeente Utrecht 2009).
Daarnaast kan op basis van een grondige documentenstudie (zie bijlage II, onderdeel 1)
geconcludeerd worden dat het huidige jongerenwerk zich over het algemeen richt op jongeren
tussen de 12 en de 23 jaar, al varieert de eindleeftijd in sommige gevallen. Daarnaast geven drie
van de vier gemeenten (Rotterdam, Amsterdam, Utrecht) te kennen dat het jongerenwerk voor alle
jongeren bedoeld is, maar dat er sprake is van een specifiekere doelgroep. Rotterdam hanteert om
die reden de concepten doelgroep (alle jongeren van 12-23 jaar) en klantengroep (“jongeren die
onvoldoende kansen hebben, die problemen hebben of die problemen veroorzaken”) (Gemeente
Rotterdam 2006a: 4). Den Haag zet het jongerenwerk wel direct in voor een specifieke doelgroep:
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risicojongeren. Amsterdam, Rotterdam, en Utrecht benoemen hun specifieke doelgroep (of
klantengroep) als volgt:


Amsterdam: risicogroepen, jongeren met latente en manifeste problemen;



Rotterdam: jongeren die onvoldoende kansen hebben, die problemen hebben of die
problemen veroorzaken;



Utrecht: kwetsbare en overlastgevende jongeren.

Doelstellingen van het jongerenwerk
Op basis van de documentenstudie (zie bijlage II, onderdeel 2) kan geconcludeerd worden dat het
bevorderen van participatie – met betrekking tot besluitvorming, organiseren van activiteiten,
betrokkenheid bij stad, anderen en leefomgeving (Rotterdam en Utrecht waren niet specifiek) – de
belangrijkste doelstelling is van het jongerenwerk. Alle vier de gemeenten noemen dit doel in hun
doelstellingen. Als tweede volgt het ontplooien en ontdekken van talenten. Zowel Amsterdam, Den
Haag als Utrecht noemen dit doel in hun doelstellingen. Amsterdam en Den Haag noemen
daarnaast activeren als één van hun doelstellingen. Den Haag en Utrecht noemen tot slot ook
overlastbestrijding of –vermindering en het toe leiden naar… (sport, cultuur, school, hulpverlening,
regulier vrijetijdsaanbod, het jongerenloket) als doelstellingen van het jongerenwerk. Het is
discutabel of toe leiden naar… wel een doelstelling is, conceptueel kritisch bekeken. De Gemeente
Rotterdam ziet dit bijvoorbeeld ook als onderdeel van het jongerenwerk, maar dan als een taak en
niet als een doelstelling (Gemeente Rotterdam 2005: 7). Taken en doelstellingen liggen dicht bij
elkaar. Dit bleek ook tijdens de interviews en focusgroepen voor dit onderzoek (zie paragraaf 4.1.4
en 4.2.2). Naast bovengenoemde doelstellingen, zijn er geen andere overeenkomsten tussen de
vier gemeenten. Opgesomd zijn de belangrijkste gemeentelijke doelstellingen van het
jongerenwerk:
1) Bevorderen van participatie
2) Ontplooien en ontdekken van talenten
3) Activeren
4) Overlastbestrijding of –vermindering
Taken van het jongerenwerk
Tot slot kan op basis van de documentenstudie (zie bijlage II, onderdeel 3) geconcludeerd worden
dat de gemeenten de volgende functies toebedelen aan jongerenwerkers:
1) Contactfunctie (contacten leggen en onderhouden)
2) Signalerende functie (informatie verzamelen)
3) Organiserende functie (programma’s en activiteiten bedenken, voorbereiden en uitvoeren)
4) Opvoedende functie
5) Dienstverlenende functie (voorlichting)
6) Intermediaire functie (doorverwijzing)
7) Netwerkontwikkelende functie (participatie in netwerken en samenwerking met partners)
8) Beheersende functie (overlastbestrijding, veiligheidsbevordering)
9) Hulpverlenende functie (individuele jongeren)
Bij bovenstaande functies moet wel een kanttekening geplaatst worden, want de Gemeente Den
Haag heeft de taken van de jongerenwerkers (nog) niet beschreven in een (beleids)document, en
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een takenlijst van de Gemeente Utrecht kon niet worden opgesteld op basis van de beschikbare
documenten. Echter, samen met de eerder beschreven functies, op basis van de wetenschappelijke
literatuur, is het aannemelijk dat er sprake is van een vrijwel complete lijst.
2.2.5

Wetenschappelijk en gemeentelijk perspectief: samenvatting en conclusies

In dit onderdeel worden het wetenschappelijke en gemeentelijke perspectief tegen elkaar afgezet
en samengevoegd. Aangezien de wetenschappelijke literatuur zich in veel gevallen baseert op de
praktijk – om uitspraken te kunnen doen over de doelgroep, doelstellingen en taken van het
jongerenwerk –, moet er sprake zijn van een zekere mate van overeenkomsten tussen het
wetenschappelijke en gemeentelijke perspectief. Er zal door middel van een samenvatting een
éénduidig antwoord gegeven worden op de vragen Wat is de doelgroep van het jongerenwerk?,
Wat zijn de doelstellingen van het jongerenwerk? en Wat zijn de taken van het jongerenwerk?
Daarnaast zullen een aantal opvallende bevindingen ter discussie worden gesteld.
Wat is de doelgroep van het jongerenwerk?
Wanneer naar de bevindingen van de literatuur- en documentenstudie gekeken wordt, kan
geconcludeerd worden dat de eerder genoemde (wetenschappelijke) uitspraak van Van Ginkel (et
al. 2007: 25) – “[e]en fors deel van de gemeenteraadsleden, bestuurders en ambtenaren is
vandaag de dag van mening dat het jongerenwerk vooral ingezet moet worden bij overlastgevende
groepen” – slechts gedeeltelijk van toepassing is. Naast overlastgevende jongeren kiezen
gemeenten ook voor andere specifieke doelgroepen: risicojongeren, risicogroepen, kansarme
jongeren, jongeren met problemen en kwetsbare jongeren. Het is echter wel discutabel of sommige
van deze specifieke doelgroepen geen synoniemen zijn voor overlastgevende groepen. Echter,
wanneer de doelstellingen en taken van het jongerenwerk in ogenschouw worden genomen, kan
nog steeds geconcludeerd worden dat de uitspraak van Van Ginkel (et al. 2007) slechts gedeeltelijk
van toepassing is. De opsomming van de doelstellingen van de vier grootste gemeenten van
Nederland laat namelijk een ander beeld zien: overlastbestrijding- of vermindering is één van de
doelstellingen van twee van de vier grootste gemeenten van Nederland. Uit de vastgestelde
taken/functies van het jongerenwerk blijkt dat verheffing, ofwel het vormen van jongeren, zéker zo
belangrijk is als het bestrijden van overlast.
De (wetenschappelijke) uitspraak van Dam & Zwikker (2007: 17) – dat “kanszoekende jongeren
met een lage sociaaleconomische status en opleidingsniveau” de “primaire doelgroep” zijn van het
jongerenwerk – is ook geen dekkende uitspraak. Daarbij is het maar de vraag of de (gehele)
doelgroep van het jongerenwerk op zoek is naar kansen. Op basis van de beleidsdocumenten en
onderzoeksrapporten van de vier grootste gemeenten van Nederland concludeer ik het volgende:
De klantengroep van het jongerenwerk bestaat uit alle jongeren van 12-23 jaar en de
doelgroep bestaat uit jongeren van 12-23 jaar die in materieel of cognitief opzicht niet in
staat zijn om hun vrije tijd zelfstandig en zinvol te besteden.
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Uit de wetenschappelijke literatuur, alsmede de beleidsdocumenten en onderzoeksrapporten van
de vier grootste gemeenten van Nederland, blijkt dat er sprake is van recente, hernieuwde
aandacht voor de specifieke doelgroep: meiden.
Wat zijn de doelstellingen van het jongerenwerk?
Vanwege het feit dat de beschreven doelstellingen in het onderdeel Wetenschappelijk perspectief:
doelstellingen van het jongerenwerk gebaseerd zijn op een advies van de RMO, worden deze niet
meegenomen in dit onderdeel. De beschrijving was functioneel, omdat het een bijdrage levert aan
een beeld van de verwachtingen die men heeft ten aanzien van het jongerenwerk.
Op basis van de documentenstudie kan geconcludeerd worden dat dit de belangrijkste,
gemeentelijke doelstellingen van het jongerenwerk zijn:
1) Bevorderen van participatie
2) Ontplooien en ontdekken van talenten
3) Activeren
4) Overlastbestrijding of –vermindering
Wat zijn de taken van het jongerenwerk?
Wanneer de taken van het jongerenwerk uit de wetenschappelijke literatuur en gemeentelijke
beleidsdocumenten en onderzoeksrapporten worden samengevoegd, levert dit een lijst op van
maar liefst zestien functies van het jongerenwerk (zie bijlage III). Deze lijst is gebaseerd op
(slechts) acht wetenschappelijke bronnen en acht beleidsdocumenten en onderzoeksrapporten van
vier gemeenten. Er bestaat een grote kans dat verdere literatuurstudie nóg meer functies oplevert.
Twee zaken staan in ieder geval vast: (1) er wordt heel veel verwacht van jongerenwerkers, én (2)
een jongerenwerker moet zowel organisatorisch als methodisch goed onderlegd zijn. Helaas, zo is
gebleken in paragraaf 2.2.1, was het de afgelopen twintig jaar niet mogelijk om een specifieke
opleiding tot jongerenwerker te volgen. Als gevolg van de ondergang van de specifieke
jongerenwerkopleidingen en doordat grote instellingen zoals het NIZW 17 zich ook minder met
jongerenwerk bezighielden, “verdwenen methodiekontwikkeling en andere vormen van
deskundigheidsbevordering goeddeels van het toneel” (Kooijman 2002: 15). Het behoeft geen
uitleg welke gevolgen dit voor de organisatorische en methodische competenties van een groot
deel van de huidige jongerenwerkers heeft (gehad). In feite bevindt het huidige jongerenwerk zich
in een gedeprofessionaliseerd veld, waarin hoge (lokaal politieke) verwachtingen nadrukkelijk
aanwezig zijn. Het is echter hoopgevend dat verschillende ROC’s en hogescholen sinds kort
specialisaties of opleidingen met betrekking tot jongerenwerk aanbieden, bijvoorbeeld:
-

sinds 1 september 2006: minor Jongerenwerk in de grote stad: Leefwereld, beleid en
methodiek – de Hogeschool van Amsterdam

-

sinds 1 februari 2007: Assistent Jongerenwerker niveau 2 – het ROC van Amsterdam

17
“Het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW bestaat vanaf 1 januari 2007 niet meer. Drie nieuwe
kennisinstituten [MOVISIE, Vilans, het Nederlands Jeugdinstituut] ondersteunen vanaf 1 januari 2007 de
activiteiten op het terrein van zorg, jeugd en maatschappelijke inzet” (24-08-2009) (http://www.nizw.nl/).
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-

sinds 17 september 2008: de specialisatie Ideaal Jongerenwerk – samenwerking tussen
twee ROC’s van Rotterdam (Albeda College en Zadkine) en twee hogescholen (Hogeschool
Rotterdam en InHolland)

In de inleiding van deze paragraaf is aangegeven dat de algemeen gestelde taken van de
rijksoverheid – (1) jongerenwerk is potentiële samenwerkingspartner van de Centra voor Jeugd en
Gezin; en (2) jongerenwerk heeft brugfunctie tussen moeilijk bereikbare groepen en de
geïnstitutionaliseerde hulpverlening (Programmaministerie Jeugd en Gezin 2007: 48) –, zouden
worden vergeleken met de gemeentelijk gestelde taken. Het jongerenwerk wordt in geen van de
acht onderzochte gemeentelijke beleidsdocumenten of onderzoeksrapporten in verband gebracht
met een Centrum voor Jeugd en Gezin. Een vermoedelijke reden is dat deze Centra voor Jeugd en
Gezin gepland staan voor 2011; in dat jaar moet er sprake zijn van “een landelijk dekkend
netwerk” (Programmaministerie Jeugd en Gezin 2007: 10). Ten aanzien van de tweede taak is er
wel sprake van een overeenkomst tussen de rijksoverheid en de gemeenten; alle vier de
onderzochte gemeenten zien doorverwijzing als één van de taken van het jongerenwerk (de
intermediaire functie).
Tot slot kan op basis van de literatuur- en documentenstudie geconcludeerd worden dat de
verhouding tussen de taken en doelstellingen van het jongerenwerk redelijk in balans is. Er zijn wel
aanzienlijk meer taken/functies dan doelstellingen, maar in sommige gevallen dragen meerdere
functies bij aan één doelstelling. Het is andersom niet het geval dat een doelstelling niet ‘gedekt’
wordt door één of meerdere functies. Vandaar de conclusie: redelijk in balans.
2.2.6

Tot slot

In de inleiding van deze paragraaf werd de omschrijving van het jongerenwerk van Hans Van Ewijk
(1992) ter discussie gesteld. Deze zou qua terminologie niet bij de huidige tijdsgeest passen:
“de – niet op winst gerichte – poging van volwassenen om jeugd in leeftijdsgebonden
organisaties in de vrijetijdssector ontspanning te bieden, te vormen en te helpen” (Van
Ewijk 1992: 17).
Wanneer de belangrijkste doelstellingen en functies van het jongerenwerk nogmaals bekeken
worden, kan op basis van deze literatuurstudie voorzichtig geconcludeerd worden dat deze
stellingname gedeeltelijk juist is. Het jongerenwerk is niet (meer) alleen bedoeld voor het bieden
van ontspanning; er wordt van jongeren ook verwacht dat ze in actie komen, dat ze participeren,
helpen bij het organiseren van activiteiten, hun talenten ontplooien etc.. Gezien de opvoedende,
organiserende en educatieve functies van het jongerenwerk, is de term vormen nog wel van
toepassing. Gezien de preventieve, begeleidende, bemiddelende, empathische en hulpverlenende
functies, is de term helpen ook nog van toepassing. De omschrijving van Van Ewijk past, in zijn
geheel, dus niet meer bij de hedendaagse ideeën over jongerenwerk, maar zou gedeeltelijk
opnieuw gebruikt kunnen worden in een modernere omschrijving van het jongerenwerk. Het
verdient aanbeveling om de term helpen te definiëren in een modernere omschrijving van het
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jongerenwerk; je kunt jongeren immers helpen door iets voor hen te doen, of door ze het zelf te
laten doen en ze daarbij te ondersteunen. 18
Het resultaat van deze literatuurstudie is een duidelijker beeld van de historische context van het
jongerenwerk, de historie van het jongerenwerk zelf en de vele (hoge) verwachtingen die men
vandaag de dag heeft ten aanzien van het jongerenwerk. In het volgende hoofdstuk ga ik in op de
methodieken (waaronder Talenthouse) die jongerenwerkers tot hun beschikking hebben om aan
deze verwachtingen tegemoet te komen.

18
In de Van Dale worden onder andere de volgende betekenissen gegeven aan de term helpen: ondersteuning
verschaffen, verzorgen, bedienen en het werk verlichten door iets met iemand samen te doen (Van Dale 1992).
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3.

Jongerenwerkmethodieken en Talenthouse

Dit hoofdstuk beantwoordt de deelvragen 2 en 3 (zie inleiding): Wat houdt de methodiek
Talenthouse in, in de praktijk? en Hoe verhoudt de methodiek Talenthouse zich tot andere
methoden van jongerenwerk?. Alvorens wordt ingegaan op beide deelvragen, wordt eerst de
volgende vraag beantwoord; Wat is een methode en wat is een methodiek? “Een methode is een
bepaalde manier van werken om een gesteld doel te bereiken” (Winkelaar 2004: 13). Iemand die
werkt aan de hand van een methode, handelt doelgericht, doelmatig (efficiënt), systematisch,
weloverwogen en bewust (Winkelaar 2004: 13-14). “Een methode is een proces dat tot een
product leidt. Het product is het bereikte doel en het proces is de manier (de methode) waarop dat
product totstandkomt” (Winkelaar 2004: 14). Een methodiek is “een samenhangend geheel van
methoden, waarbinnen afzonderlijke werkwijzen en systemen van beperkter omvang zijn te
onderscheiden” (Winkelaar 2004: 14).
Paragraaf 3.1 bevat een inventarisatie van verschillende jongerenwerkmethoden en –methodieken.
In paragraaf 3.2 worden twee methodieken van talentprojecten – projecten gericht op de potenties
en het talent van jongeren (Kooijmans 2009: 37) – beschreven. In paragraaf 3.3 komt een recent
verschenen onderzoek van Maike Kooijmans 19 – “naar de invloed van talentgericht werken op het
gedrag van (…) [risico]jongeren” (Kooijmans 2009: 11) – aan bod. In paragraaf 3.4 wordt de
methodiek Talenthouse van Radar Advies beschreven en geplaatst in de context van het huidige
denken over de verzorgingsstaat en het jongerenwerk, zoals beschreven in hoofdstuk 2. Tot slot
wordt de methodiek Talenthouse in paragraaf 3.5 vergeleken met de twee beschreven
talentprojecten uit paragraaf 3.2; en in paragraaf 3.6 vergeleken met een model uit het onderzoek
van Maike Kooijmans.

3.1

Jongerenwerkmethoden en -methodieken: een inventarisatie

Om de deelvraag Hoe verhoudt de methodiek Talenthouse zich tot andere methoden van
jongerenwerk? te kunnen beantwoorden zal in deze paragraaf een aantal methoden van het
ambulante (vindplaatsgericht) en accommodatiegebonden jongerenwerk beschreven worden. Er is
geprobeerd om zoveel mogelijk jongerenwerkmethodieken te verzamelen, maar al snel bleek dat
er geen sprake is van een grote hoeveelheid. Waarschijnlijk als gevolg van de in hoofdstuk 2 reeds
benoemde schaarse methodiekbeschrijving- en ontwikkeling van de afgelopen decennia, als gevolg
van het gebrek aan specifieke jongerenwerkopleidingen en geringe aandacht van bijvoorbeeld
grote onderzoeksinstituten (Kooijman 2002: 15). De in deze paragraaf beschreven methodieken
zijn om deze reden niet geselecteerd uit een groot aantal methodieken en kunnen gedateerd zijn.
Uit de inventarisatie blijkt dat methodieken voor het jongerenwerk te categoriseren zijn als:
individu gerichte methodieken, groepsgerichte basismethoden en –methodieken, en groepsgerichte
specifieke methodieken (zie figuur 1).

19
“Maike Kooijmans werkt als docent bij de Academie voor Sociale Studies in 's-Hertogenbosch, verbonden aan
de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV). Haar expertisegebied is Creatief Agogisch Werk
binnen de jeugdhulpverlening en het jongerenwerk” (02-11-2009)
(http://www.avans.nl/smartsite.shtml?id=27792)
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Figuur 1 – Categorieën methoden en methodieken jongerenwerk
Methoden en
methodieken voor
jongerenwerk

Groepsgerichte
methodieken

Basismethoden en methodieken

Individu gerichte
methodieken

Specifieke
methodieken

Aan de gang van
Klomp (et al. 2002)
(motivatiemethodiek)

Ambulant
jongerenwerk

Talenthouse

Accommodatiegebonden
jongerenwerk

All Stars

Combinatie ambulant
en accommodatiegebonden
jongerenwerk

Brotherhood

Edutainment

Natuurlijk willen
risicojongeren leren
van Spies (2008)

Hieronder zullen achtereenvolgens individu gerichte methodieken, groepsgerichte basismethoden
en –methodieken, en groepsgerichte specifieke methodieken kort toegelicht worden.
3.1.1

Individu gerichte methodieken

Een op het individu gerichte methodiek van het jongerenwerk betreft een traject dat een jongere
vrijwillig aangaat. Een jongerenwerker heeft regelmatig te maken met individuele hulpvragen;
individuele coaching en begeleiding maakt zelfs een steeds belangrijker deel uit van het
jongerenwerk (Spies 2008: 8). In de meeste gevallen verwijst een jongerenwerker de jongere door
naar een ketenpartner die de jongere verder helpt, óf de jongerenwerker komt zelf met een
passend ‘antwoord’ op de hulpvraag van de jongere. De methodiekbeschrijving Natuurlijk willen
risicojongeren leren van Spies (2008) – die zich ten doel stelt “om ‘risicojongeren’ die uitgevallen
zijn uit het onderwijs, geen werk hebben en vaak ook problemen op andere terreinen, op één of
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andere manier toch (weer) in ontwikkeling te krijgen” (Spies 2008:7) – kent een belangrijke rol toe
aan het jongerenwerk. Een jongerenmakelaar (ambulant jongerenwerker) is in deze methodiek
onder andere (mede)verantwoordelijk voor het leggen van contacten met (risico)jongeren,
aanvullende begeleiding in de vrije tijd en er wordt verwacht dat de jongerenmakelaar deelneemt
aan periodiek overleg met de zogenoemde kerngroep (waarvan de jongerenmakelaar zelf deel
uitmaakt) (Spies 2008: 9, 13, 41). De jongerenmakelaar is betrokken bij het gehele individuele
traject.
Tijdens deze inventarisatie kwam ook een methodiek naar voren die niet direct voor
jongerenwerkers is bedoeld, maar waar jongerenwerkers wel (gedeeltelijk) gebruik van kunnen
maken. De methodiek staat beschreven in Aan de gang van Klomp (et al. 2002). Het boek, dat
bedoeld is voor professionals die jongeren vanuit hun beroep motiveren voor werk en scholing,
baseert zich op een begeleidingsmethodiek bij motivatieproblematiek. Motivatieproblematiek
komen jongerenwerkers regelmatig tegen tijdens hun werk. Deze methodiek biedt de
jongerenwerker praktische tips (methoden) om individuen te motiveren om bijvoorbeeld deel te
nemen aan een activiteit.
3.1.2

Groepsgerichte basismethoden en -methodieken

Het ambulante jongerenwerk wordt vaak omschreven aan de hand van een aantal basismethoden,
welke bijvoorbeeld uitvoerig beschreven staan in Hoeklijnen ambulant jongerenwerk van
Schellekens (1998) en Zoek jongeren op waar ze te vinden zijn van Schwarze & Van Woudenberg
(2004). De in deze boeken beschreven basismethoden zijn voornamelijk gericht op contact leggen,
relatieopbouw, werken met groepen, hulpverlening, doelgerichte actie en activering (Schellekens
1998; Schwarze & Van Woudenberg 2004).
Het accommodatiegebonden jongerenwerk kent hetzelfde type methodiekbeschrijving; in de vorm
van basismethoden. In Balanceren en stimuleren van Spierts (1994) staan bijvoorbeeld de
kerntaken van de sociaal-cultureel werker – opbouwwerk, club- en buurthuiswerk, en jongerenwerk
(De Boer & Duyvendak 2007: 170) – beschreven: contacten leggen, programmeren en
organiseren, begeleiden, beheer en organisatie en beleid en ontwikkeling (Spierts 1994: 103). Een
wat oudere methodiek staat beschreven in Moet ik soms m’n bek houden van Noorda (et al. 1981).
Deze methodiek wordt beschreven aan de hand van de thema’s: inventariseren, contactlegging,
buurtnetwerk, recreatie, vorming en hulpverlening (Noorda et al. 1981).
Een voorbeeld van een methodiek waarin zowel het ambulante als het accommodatiegerichte
jongerenwerk wordt bediend, is de methodiekbeschrijving in Het Rotterdamse Jongerenwerk van
de Gemeente Rotterdam (2006a). De doelstellingen van het Rotterdamse jongerenwerk zijn: (1)
“bevorderen van jeugdparticipatie (jongeren activeren)”; (2) “vorming en opvoeding”; (3)
“educatie/voorlichting”; (4) “versterken van sociale cohesie in een wijk” (Gemeente Rotterdam
2006a: 22). In het kader van een verbeterplan voor het Rotterdamse jongerenwerk zijn er aan de
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hand van zes onderscheidden kerntaken voor het Rotterdamse jongerenwerk een aantal methoden
beschreven. 20 De te onderscheiden kerntaken zijn (Gemeente Rotterdam 2006a: 7-8):
1) “Contact leggen en onderhouden
2) Informatie verzamelen en signaleren
3) Programma’s en activiteiten bedenken, voorbereiden en uitvoeren
4) Vorming en opvoeding
5) Praktische dienstverlening en voorlichting
6) Doorverwijzing, participatie in netwerken en samenwerking met partners “
Voor de kerntaken (1) contact leggen en onderhouden, (5) praktische dienstverlening en
voorlichting en (6) doorverwijzing, participatie en samenwerking met partners staan zowel
methoden voor het ambulante als het accommodatiegerichte jongerenwerk beschreven. De
beschreven methoden voor het uitvoeren van de kerntaken (3) programma’s en activiteiten
bedenken, voorbereiden en uitvoeren en (4) vorming en opvoeding zijn specifiek gericht op het
accommodatiegerichte jongerenwerk en de beschreven methoden voor het uitvoeren van de
kerntaak (2) informatie verzamelen en signaleren zijn specifiek gericht op het ambulante
jongerenwerk.
3.1.3

Groepsgerichte specifieke methodieken

Er bestaan ook groepsgerichte specifieke methodieken voor het jongerenwerk. In de meeste
gevallen bouwt een specifieke methodiek voort op basismethoden- en methodieken.
Groepsgerichte specifieke methodieken hebben een specifiek doel, en gaan er impliciet vanuit dat
de methodiek wordt uitgevoerd door jongerenwerkers die basismethoden- en methodieken
beheersen.
De methodiek Talenthouse is een typische specifieke methodiek voor het jongerenwerk, omdat
deze methodiek voorbij gaat aan het beschrijven van basismethoden- of methodieken voor
jongerenwerkers. Om een nog specifieker antwoord te kunnen geven op deelvraag 3 én op basis
daarvan de methodiek Talenthouse te verbeteren en aan te scherpen (één van de doelen van dit
onderzoek), wordt de methodiek Talenthouse in paragraaf 3.5 vergeleken met twee andere
specifieke methodieken voor het jongerenwerk. 21 Deze methodieken zijn, evenals de methodiek
Talenthouse, te typeren als talentprojecten en staan in de volgende paragraaf beschreven.

3.2

Talentprojecten: methodische inzichten

Het ontplooien en ontdekken van talent door jongeren is tegenwoordig een belangrijk speerpunt op
gemeentelijk beleidsniveau (Kooijmans 2009: 37); één van de vier belangrijkste gemeentelijke
doelstellingen zo bleek in paragraaf 2.2.2 van dit onderzoek. Ook uit het rapport De
Verzorgingsstaat Herwogen. Over verzorgen, verzekeren, verheffen en verbinden van de WRR
(2006) blijkt dat ontplooiing van talent een hot item is; het is één van de doelen van het

20
Het doel is dat in 2012 alle Rotterdamse jongerenwerkers conform deze methodiek werken (Gemeente
Rotterdam 2007: 5).
21
Deelvraag 3: Hoe verhoudt de methodiek Talenthouse zich tot andere methoden van jongerenwerk?
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verheffingsproject. Kooijmans (2009: 37) brengt projecten waarbij talentontwikkeling het doel is in
relatie met het begrip brede talentontwikkeling:
“een nieuwe missie van lokale overheden om via activiteiten en projecten kansen te bieden
aan alle jeugdigen om talenten te ontdekken en te ontwikkelen, voor, tijdens en na
schooltijd” (Kooijmans 2009: 38)
Rondom deze nieuwe missie bestaat veel onduidelijkheid over de optimale setting, doelgroepen,
bedoelingen en vereiste professionaliteit voor dergelijke activiteiten en projecten (Kooijmans 2009:
38). “Tegelijkertijd is brede talentontwikkeling een gevleugeld begrip waar veel van wordt
verwacht” (Kooijmans 2009:38). Maar wat is talent eigenlijk? Wat staat er in het woordenboek en
welke betekenis heeft het in talentprojecten? Bijvoorbeeld: in geen van de voor dit onderzoek
bestudeerde beleiddocumenten van de vier grootste gemeenten van Nederland wordt het begrip
talent gedefinieerd. In het Onderwijs- en jeugdplan 2006-2010 van de Gemeente Amsterdam
(2006: 21) wordt brede talentontwikkeling in verband gebracht met de begrippen vaardigheden en
kwaliteiten. De Gemeente Utrecht is specifieker door haar visie te geven op de bijdrage van het
domein vrije tijd aan talentontwikkeling: “jongeren (…) laten ontdekken wat ze leuk vinden en
waar ze goed in zijn en hen te laten oefenen met het ontwikkelen van vaardigheden als omgaan
met anderen, plannen, organiseren et cetera” (Gemeente Utrecht 2009: 9). Ook hier gaat het (in
feite) om kwaliteiten (“waar ze goed in zijn”) en vaardigheden.
Wanneer je de woorden talent, vaardigheid en kwaliteit opzoekt in de Van Dale volgt de volgende
redenatie. In de Van Dale (1992) wordt talent in verband gebracht met een “gave, natuurlijke
begaafdheid, bekwaamheid, kundigheid”. Vaardigheid wordt in de Van Dale (1992) in verband
gebracht met “behendigheid, bekwaamheid, handigheid”. En kwaliteit met een “eigenschap, vooral
van personen” (Van Dale 1992). Bekwaambeid wordt in verband gebracht met “het bekwaam zijn,
kunde en geschiktheid” en bekwaam zijn betekent dat een persoon beschikt over “door aanleg en
oefening vereiste kundigheden” (Van Dale 1992). Hieruit kan worden geconcludeerd dat een talent
of vaardigheid een kwaliteit, ofwel eigenschap, van een persoon is. Zowel het begrip talent als
vaardigheid kan in verband worden gebracht met bekwaamheid. Dit betekent dat een persoon
beschikt over “door aanleg en oefening vereiste kundigheden” (Van Dale 1992). Een talent kan
echter ook aan gave zijn; een “gift, geschenk van een godheid of van de natuur” en het “vermogen
van het lichaam of de geest, aangeboren uitstekende hoedanigheid” (Van Dale 1992). Een talent is
dus niet hetzelfde als een vaardigheid. Echter, vaardigheid kan wel in verband worden gebracht
met bekwaam, waarvoor een persoon (enige) “aanleg” moet hebben. Dit verklaart waarom
talentprojecten gericht zijn op de potenties en het talent (Kooijmans 2009: 37) van jongeren;
talentprojecten richten zich op kwaliteiten van jongeren, bijvoorbeeld rappen of dansen, met als
doel deze (verder) te ontwikkelen. Het hoeft echter niet altijd een specifiek beschreven kwaliteit te
zijn. De methodiek Talenthouse is bijvoorbeeld een methodiek die zich richt op het ontdekken en
ontplooien van talenten en kwaliteiten door jongeren zélf (Frank & Paulides 2009b: 17); de
methodiekbeschrijving is (vermoedelijk om die reden) niet expliciet over welke talenten en
kwaliteiten jongeren kunnen of moeten ontdekken en ontplooien, dit bepalen de jongeren zelf.
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In deze paragraaf worden, ten behoeve van een vergelijking verderop in dit hoofdstuk, twee
methodieken van talentprojecten beschreven. Een vergelijking met meerdere methodieken van
talentprojecten is wenselijk, maar niet mogelijk vanwege het gebrek aan methodiekbeschrijvingen.
Er bestaan wel meerdere talentprojecten in Nederland, maar van een (uitgebreide)
methodiekbeschrijving is geen sprake. Maike Kooijmans, auteur van het op 17 september 2009
gepresenteerde boek Battle zonder KnoKKen, zei in een interview in Punt 22 :
“Overal in steden zie je talentcoaching ontstaan. Maar als je ze gaat vragen wat het precies
inhoudt of hoe het werkt, kunnen ze daar vaak geen antwoord op geven. Er is nog
helemaal geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Hoe pak je talentcoaching aan? Er
is een schreeuwende behoefte aan methodiekenbeschrijving” (21-09-2009)
(http://punt.avans.nl). 23
Talentcoaching is “een verzamelnaam voor sociaal-agogische interventies [(handelen van mensen
beïnvloeden)] die gericht zijn op individuele gedragsverandering van risicojongeren, waarbij
jongeren worden uitgedaagd hun talent te ontwikkelen zodat zij succeservaringen kunnen opdoen.
Talentontwikkeling is geen doel, maar een middel om risicojongeren te behoeden voor
overlastgevend en delinquent gedrag. Door in te steken op ambities en potenties van
risicojongeren worden zij gemotiveerd een negatieve spiraal te doorbreken” (Kooijmans 2009: 39).
De succeservaringen die jongeren ervaren wanneer zij hun talent(en) of kwaliteit(en) ontdekken of
gebruiken kunnen naast een positief effect op risicogedrag, ook bijvoorbeeld het zelfvertrouwen
van een jongere positief beïnvloeden of nieuwe ambities creëren. Talentcoaching is daarom een
interessante interventie bij risicojongeren, maar ook heel goed inzetbaar bij andere groepen
jongeren.
In paragraaf 3.2.1 en 3.2.2 worden respectievelijk de methodieken All Stars Nederland en
Brotherhood beschreven. Het doel van de beschrijvingen is het vergaren van vergelijkingsmateriaal
voor de methodiek Talenthouse, ten behoeve van de aanscherping en verbetering van de
methodiek. Het doel is dus niet om een kritische blik te werpen op de methodieken All Stars
Nederland en Brotherhood zélf, om deze te beoordelen en te verbeteren.
3.2.1

All Stars Nederland

Youth Spot, een samenwerkingsverband tussen Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam (SJA) en de
Hogeschool van Amsterdam (HvA), heeft een methodiek voor jongerenwerk beschreven die de
naam All Stars Nederland draagt (SJA & HvA 2006a: 2). SJA heeft deze methode, waarbij jongeren
middels “performance” (SJA & HvA 2006a: 9) hun talenten verder ontwikkelen, overgenomen uit
Amerika (sinds 1979). Vooral de outreachende manier van werken (methode) wordt als uniek
ervaren binnen het stedelijk jongerenwerk van Amsterdam; het accommodatiegebonden
jongerenwerk wordt bij deze methode losgelaten (SJA & HvA 2006a: 9, 11, 14). De lijfspreuk van
de methodiek is: “Life is a performance” (SJA & HvA 2006a: 9).

22
23

Punt is een onafhankelijke krant van de Avans Hogeschool.
De exacte link is: http://punt.avans.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=10805&Itemid=43
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“In de methodiek van All Stars spelen de begrippen ‘competentieontwikkeling’, ‘participatie’,
‘motiveren’ en ‘activeren’, een belangrijke rol” (SJA & HvA 2006a: 50). De doelstelling van de All
Stars Nederland methodiek is “jongeren te ondersteunen bij het ontwikkelen van sociale en
culturele competenties [bv. talent, zelfvertrouwen, sociale vaardigheden] door middel van het
organiseren van talentenshows waarbij jongeren op een activerende wijze worden uitgedaagd mee
te doen en hun talenten te ontwikkelen” (SJA & HvA 2006a: 15). In de methodiekbeschrijving is
men niet duidelijk over de doelgroep, maar er staat wel te lezen dat “[h]et All Stars project draait
in enkele economisch minder sterke wijken van Amsterdam waaronder Zuidoost, West en Oost.
Wijken waarin criminaliteit, werkloosheid en uitzichtloosheid in het dagelijks leven in de regel
duidelijker aan de oppervlakte komen dan in economisch voortvarendere wijken. De uitvoering
vindt plaats op plekken waar veel jongeren komen. In jongerencentra, maar vooral ook op scholen
en instellingen. In Amsterdam Zuidoost draait het All Stars project op diverse scholen in het basisen voortgezet onderwijs. Ook in andere Amsterdamse stadswijken is er samenwerking met het
onderwijs zoals op het Junior College West in Amsterdam West en diverse Regionale Opleiding
Centra” (SJA & HvA 2006a: 17). Hieruit kan worden opgemaakt dat de doelgroep van de All Stars
Nederland methodiek jongeren zijn in de leeftijdscategorie ± 6-18 jaar en afkomstig uit een laag
sociaal-economisch milieu.
“In All Stars staat optreden symbool voor het leven. Het dagelijks leven of deelaspecten ervan
worden benaderd als een optreden waar je jezelf op voorbereid om het vervolgens ten uitvoer te
brengen. De filosofie benadrukt dat iedereen een winnaar is. Iedereen heeft talent en elk resultaat
leidt tot persoonlijke groei en ontwikkeling. Falen bestaat niet. All Stars begeleidt de jongeren bij
de ontwikkeling van competenties als talent, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. All Stars wil
jongeren systematisch het besef van eigen bekwaamheid laten ontwikkelen” (SJA & HvA 2006a:
15).
De All Stars Nederland methodiek bestaat uit twee fasen: (1) kennismaking en deelname, en (2)
van deelnemer naar producer (vrijwilliger) (SJA & HvA 2006a: 21 en 39).
Fase 1 – kennismaking en deelname
De eerste fase van de All Stars Nederland methodiek bestaat uit kennismaking en deelname en “de
cyclus” duurt ongeveer drie maanden (SJA & HvA 2006a: 47). Kennismaking met de doelgroep
vindt plaats doormiddel van “de outreach” en “belrondes” (SJA & HvA 2006a: 22). Het doel van de
outreach is het werven van deelnemers (voor de auditie) op straat, in jongerencentra, op scholen
en in winkelcentra. Het All Stars team, dat bestaat uit professionele jongerenwerkers en producers,
“verstrekt informatie over het doel en de werkwijze van All Stars en verzorgt een korte act met
rap, zang of dans, ondersteund met audiovisuele middelen. De rest van het team staat klaar om
jongeren in te schrijven. In de eerste kennismaking op school, op straat of in jongerencentra
worden de namen van potentiële deelnemers genoteerd” (SJA & HvA 2006a: 23). “Binnen twee
weken vindt er een belronde plaats. In die belronde wordt bevestiging van deelname door de
nieuwe deelnemer en toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) gevraagd. Naast een
inventarisatie van het aantal deelnemers is de belronde een belangrijke stap in het opbouwen van
een vertrouwensrelatie met de deelnemer en zijn of haar omgeving” (SJA & HvA 2006a: 27).
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Zes weken na de outreach en belronde start de volgende stap in fase 1: deelname aan
achtereenvolgens de audities, workshops en de talentenshow. Deelname aan alle onderdelen is
verplicht om uiteindelijk deel te mogen nemen aan de talentenshow. De audities zijn bedoeld om te
zien wat de jongere kan en nog wil leren (SJA & HvA 2006a: 29). Iedereen gaat door, de kwaliteit
van het optreden is niet van belang, maar de moed die de jongeren hebben getoond om op te
treden, en iedere auditie wordt afgesloten met “Congratulations, You’re a winner!” (SJA & HvA
2006a: 47). Vervolgens krijgen de deelnemers een presentatieworkshop én een zang/rap- of
dansworkshop aangeboden. (SJA & HvA 2006a: 33). Voor de talentenshow (zes weken na de
audities) worden familie, vrienden, bekenden en betrokkenen uitgenodigd, zodat alle deelnemers
hun talent kunnen laten zien op een manier “waarin iedereen individueel uitblinkt” (SJA & HvA
2006a: 37).
Fase 2 – van deelnemer naar producer
In deze fase staat “doorgroei” centraal. “Na afloop van de eindshow worden de jongeren
uitgenodigd om als producer van toekomstige talentenshows bij de organisatie betrokken te blijven
en met meer eigen inbreng en verantwoordelijkheid door te groeien binnen de organisatie.
Producers leren plannen, begeleiden en organiseren” (SJA & HvA 2006a: 39).
“De individuele competenties van de jongere worden tijdens de dagelijkse praktijk en in
vormingsweekenden [1 à 2 keer per jaar: kennismaking en competentievergroting] in kaart
gebracht. Hiaten [voorbeelden worden niet gegeven] worden verwerkt in een individueel leerplan.
De jongeren verdiepen zich in de achtergrond en methodiek van het project en bereiden zich voor
op hun rol in de organisatie” (SJA & HvA 2006a: 40). Voorbeelden van rollen binnen de organisatie
zijn het ondersteunen van de professionals, talentscout (outreach) en productieassistent
(voorbereiding en uitvoering audities en talentenshows) (SJA & HvA 2006a: 41).
3.2.2

Brotherhood

Brotherhood is een drumband die onofficieel al dertig jaar bestaat. In 1996 is de stichting
Brotherhood opgericht en sinds het jaar 2000 behoort Brotherhood tot het Stedelijk Jongerenwerk
Amsterdam (SJA & HvA 2006b: 12-13). Het voordeel van deze samenwerking zijn onder andere de
korte lijnen naar andere instanties in geval van doorverwijzing (SJA & HvA 2006b: 25). De
methodiekbeschrijving is, net als de All Stars Nederland methodiek, gerealiseerd door Youth Spot.
Het doel van de methodiek is “het participatie- en integratieproces van vooral allochtone jongeren
binnen de Nederlandse maatschappij bevorderen door de eigenwaarde van jongeren te versterken”
(SJA & HvA 2006b: 14). Door middel van drumactiviteiten wil men jongeren (alle jongeren van 825 jaar) op een positieve manier bij elkaar brengen. Tijdens bijeenkomsten “worden alledaagse
problemen besproken, oplossingen aangedragen en werken de jongeren binnen de brassband aan
hun eigen ontwikkeling. Met muziekles wordt de interactie met de jongere aangegaan in
saamhorigheid, verdraagzaamheid en met discipline en de inzet van rolmodellen” (SJA & HvA
2006b: 14). Als achterliggende gedachte formuleren zij:
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“Door samen sterk te staan maken de jongeren veranderingen in de samenleving zelf
draaglijker en houden zij zich beter staande binnen de maatschappij” (SJA & HvA 2006b:
14)
“[D]e nadruk van Brotherhood ligt in het empoweren (bekrachtigen) van het individu en
versterking van het groepsproces” (SJA & HvA 2006b: 31).
Een belangrijk aspect van de Brotherhood methodiek is de bewuste positie ten opzichte van ouders
en school: het OSB principe (Ouders, School en Brotherhood). Deze twee domeinen worden voorop
gesteld en betrokken in de begeleiding van de jongeren door “beloningsvormen [te koppelen] aan
de gedragingen en ontwikkelingen thuis of op school” (SJA & HvA 2006b: 15). Wanneer een
jongere taken volbrengt en gewenst gedrag vertoont, kan deze groeien binnen de organisatie (SJA
& HvA 2006b: 19); zie de carrièreladder in figuur 2. Andere beloningsvormen zijn zwemles,
computerles, workshops zelfverdediging, dans, familie uitstapjes en staatvoetbaltoernooitjes (SJA
& HvA 2006b: 20).
Figuur 2 – Carrièreladder van Brotherhood 24

Bron: SJA & HvA 2006b: 20-21
24
“Iedere stap in het leertraject van de drum- en dansopleiding wordt gesierd door de naam van een
Afrikaanse historische rolmodel” (SJA & HvA 2006b: 19).
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Deelname aan het traject is gratis en met een optreden verdienen jongeren zelfs een zakcentje.
Het geld dat jongeren ermee verdienen is onder andere een manier om uitval te voorkomen (SJA &
HvA 2006b: 19). Een andere prikkel is het uiteindelijke doel dat de meeste jongeren hebben: “het
mee mogen drummen in de commerciële showgroep die optredens en musicals verzorgt. Daar ligt
de waardering, roem en erkenning” (SJA & HvA 2006b: 30).
In de carrièreladder (figuur 2) is zichtbaar dat jongeren worden ingedeeld in leeftijdsgroepen (<15
jaar; 15-17 jaar; >17 jaar). De eerste fase van het traject, waarin de jongeren drumlessen krijgen,
duurt zes weken (SJA & HvA 2006b: 29). Een les bestaat uit “een korte warming-up, gevolgd door
theoriebespreking en instrumenttraining waarin jongeren op discipline en techniek worden
bijgestuurd in hun drumvaardigheden. Tijdens de lessen gaat veel aandacht uit naar het
groepsproces terwijl het individu tegelijkertijd in eigen tempo kan doorstromen. Brotherhood houdt
wekelijks individuele gesprekken [met de deelnemende jongeren] waarin het gedrag en de
prestaties tijdens, voor en na de training besproken wordt. De resultaten moeten goed zijn.(…)
Brotherhood is een coach in het leven” (SJA & HvA 2006b: 22). In de methodiekbeschrijving staat
niet uitgelegd hoe deze individuele gesprekken zich verhouden tot de groepsactiviteit. Met
discipline, bedoelt men vooral “sociale discipline”: “[o]p tijd zijn, naar elkaar luisteren,
concentratie, samenwerken en respect tonen” (SJA & HvA 2006b: 25). Na afloop van de eerste
fase doen de jongeren examen: “[t]heoretische kennis, het gedrag in de groep en de ontwikkeling
van individuele kwaliteiten speelt mee in de uiteindelijke beoordeling of een deelnemer klaar is
voor de volgende stap binnen Brotherhood” (SJA & HvA 2006b: 29).
De methodiek Brotherhood gaat bewust om met cultuurverschillen:
“De hardere lijn van communiceren kan botsen met de zachtere Nederlandse taalcultuur
waarin je iemand mag tegenspreken (…) Miscommunicatie en elkaar verkeerd begrijpen is
de bron van enorm veel misverstanden terwijl met een goede begeleiding dit juist een bron
kan zijn om elkaar beter te leren kennen”, aldus de projectleider van Brotherhood (SJA &
HvA 2006b: 24).
Net als bij het All Stars Nederland traject kunnen jongeren binnen Brotherhood doorstromen naar
de rol van producent (vrijwilliger). 25 Deze jongeren zijn vervolgens een “rolmodel” voor de
deelnemers. Door middel van “vormingsweekenden” worden de competenties van de jongeren
versterkt en worden ze (sociaal en communicatief) bijgeschoold: “[d]oorstromers zijn uiteindelijk in
staat om de visie en filosofie van Brotherhood zelfstandig over te dragen” (SJA & HvA 2006b: 31).
Behalve sociale competenties, wordt in de methodiekbeschrijving niet toegelicht welke
competenties de methodiek Broterhood beoogt te versterken.

25
De doorgroei van de bezoeker of deelnemer naar vrijwilliger of toekomstig (mede-) producent van nieuwe
jongerenwerkactiviteiten, trajecten en projecten staat centraal in het beleid van SJA (SJA & HvA 2006b: 10).
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3.3

Battle zonder KnoKKen: een onderzoek naar talentprojecten

Vanwege het gebrek aan methodisch vergelijkingsmateriaal, zal in deze paragraaf de kern van het
boek van Kooijmans (2009) besproken worden; Battle zonder KnoKKen. Dit biedt nieuwe inzichten
waarmee de methodiek Talenthouse vergeleken kan worden. Kooijmans (2009: 16) heeft een
verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van succeservaringen, binnen
talentprojecten, op delinquent gedrag.
“Een succeservaring is het op een voortvarende manier bereiken van een doel dat door
eigen capaciteiten en grote inspanningen is bereikt en geleid heeft tot een prestatie die
gevoelens van voldoening, geluk en trots teweegbrengt bij de persoon in kwestie. Een
succeservaring is een intrapsychisch fenomeen dat beïnvloed wordt door zowel interne als
externe factoren” (Kooijmans 2009: 46).
3.3.1

De onderzoeksopzet van Battle zonder KnoKKen

Het onderzoek van Maike Kooijmans (2009) besloeg een periode van twee jaar (september 2006 –
september 2008) en is uitgevoerd in samenwerking met een lector Jeugd en Veiligheid en twee
studenten van de opleidingen Culturele en Maatschappelijke Vorming en Sociaal Pedagogische
Hulpverlening.
De onderzoekers hebben zich niet op álle risicojongeren gericht, zoals veelplegers of criminele
jeugdgroepen. Het onderzoeksproject Battle zonder KnoKKen richtte zich “op jongeren die
overlastgevend, hinderlijk en antisociaal gedrag vertonen” (Kooijmans 2009: 29). Het
onderzoeksteam heeft gebruik gemaakt van verschillende onderzoekmethoden: literatuurstudie,
documentenstudie, mediastudie (documentaires), een praktijkscan, praktijkonderzoek en
focusgroepen. Er hebben zeven diepte-interviews met jongeren uit de doelgroep en vijf interviews
met begeleiders van risicojongeren plaatsgevonden. De focusgroepen bestonden uit professionals
die met de doelgroep werken, met als doel om het onderzoeksontwerp en (tussentijdse) resultaten
te bespreken (Kooijmans 2009: 17). Een kanttekening – die Kooijmans (2009: 77) in haar
conclusie zelf ook plaatst – is dat alle geïnterviewde jongeren succesvol hebben deelgenomen aan
een talentproject; ze vervielen na afloop niet meer in hun oude gedrag. Dit betekent in feite dat
van tevoren al vast stond dat talentprojecten een positief effect hebben op risicogedrag. Een aantal
interviews met risicojongeren waarbij deelname aan talentprojecten geen (positief) effect heeft
gehad op hun gedrag, had een ander licht kunnen werpen op het onderzoek. Dat risico hebben de
onderzoekers (helaas) niet genomen.
Niet het gehele onderzoek is interessant voor een vergelijking met de methodiek Talenthouse. Eén
van de voornaamste redenen is dat de methodiek Talenthouse niet tot doel heeft om delinquent
gedrag te voorkomen. Wat wél interessant is, zijn “de effecten van succes op
gedragsveranderingen in het algemeen” (Kooijmans 2009: 16); deelvraag 3 van het
onderzoeksproject Battle zonder KnoKKen. Voor een antwoord op deze deelvraag beroepen de
onderzoekers zich niet alleen op de zeven interviews met jongeren, maar hebben ze tevens een
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literatuurstudie verricht. Een andere interessante vraag is hoe “creatief-agogische professionals
succeservaringen bij risicojongeren [kunnen] bevorderen” (Kooijmans 2009: 16); deelvraag 6 van
het onderzoeksproject Battle zonder KnoKKen. Beide deelvragen zijn interessant, omdat de
methodiek Talenthouse ook succeservaringen kan creëren bij jongeren. De methodiek leent zich
uitstekend om jongeren met uiteenlopende potenties en talenten te stimuleren. De voorwaarden,
effecten en methoden om dit te bewerkstelligen worden in de volgende twee paragrafen
besproken.
3.3.2

Voorwaarden en effecten van succes op gedragsverandering

Kooijmans (2009: 48) noemt in haar boek verschillende voorwaarden, gebaseerd op
Csikszentmihalyi’s theorie over flow-ervaringen 26 , voor het ervaren van succes. Om de kans op een
succeservaring te vergroten is het van belang dat de jongere (1) “intrinsiek gemotiveerd” is en
“een helder doel voor ogen” heeft; (2) de activiteit als een uitdaging ziet en in staat is (voldoende
vaardigheden) om de uitdaging aan te gaan; (3) interne (bv. zichzelf toespreken) en externe (bv.
complimenten van jongerenwerker) stimulansen krijgt; (4) geconcentreerd is; (5) zich lichamelijk
en geestelijk hard moet inspannen; en (6) de activiteit niet als vrijblijvend ervaart. Kooijmans
(2009: 47) stelt tevens dat “het belangrijk [is] om regelmatig vooruitgang vast te stellen, zodat
gevoelens van succes ervaren kunnen worden”.
Csikszentmihalyi’s onderzoek heeft uitgewezen dat succeservaringen verschillende psychologische
effecten kunnen hebben. Succeservaringen (1) kunnen leiden tot autonomer gedrag bij jongeren:
“minder beïnvloedbaar” en “zelfbewuster”; (2) geven het gevoel dat men álles kan; (3) stellen
iemand in staat te genieten en plezier te hebben; (4) schept “orde in het bewustzijn”; en (5) leiden
tot meer “innerlijke samenhang“ en evenwichtige relaties met anderen (Kooijmans 2009: 50). “Een
terugval na een succeservaring is eigenlijk niet te vermijden. Dit is een belangrijk gegeven, waar
professionals die jongeren begeleiden in talentprojecten zich zeer van bewust moeten zijn”
(Kooijmans 2009: 52).
3.3.3

Hoe professionals succeservaringen kunnen bevorderen

Verschillende interne en externe factoren kunnen invloed hebben op “het al dan niet bereiken van
een succeservaring” (Kooijmans 2009: 60). Een aantal van deze factoren zijn beïnvloedbaar door
sociaal-agogische professionals en in te delen op vier niveaus: “motivatie; discipline;
vaardigheden; feedback” (Kooijmans 2009: 60). Bij deze vier niveaus hoort een “vierdimensionaal
analysemodel” dat hieronder wordt weergegeven (Kooijmans 2009: 60).

26
Csikszentmihalyi beschrijft een flow-ervaring als volgt: “[w]e voelen ons sterk, alert, verrichten moeiteloos
ons werk, hebben het gevoel de situatie volledig meester te zijn en op de top van ons kunnen te presteren.
Zowel ons tijdsbesef als onze problemen verdwijnen tijdelijk achter de horizon en even lijken wij buiten onszelf
te staan” (Kooijmans 2009: 45).
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Tabel 3 – Vierdimensionaal analysemodel van Battle zonder KnoKKen
Motivatie

Discipline

Vaardigheden

Professioneel
perspectief: Alle
interventies die gericht
zijn op het versterken
van de intrinsieke
drijfkracht van
jongeren om het
beoogde doel te
bereiken.

Professioneel
perspectief: Alle
interventies die te
maken hebben met
afspraken maken,
regels opstellen,
structuren hanteren
en uitlokken van een
grote fysieke en
psychische
inspanning.

Professioneel
perspectief: Alle
interventies die gericht
zijn op het
ontwikkelen van een
breed repertoire aan
handelingsmogelijkheden.

Feedback (materieel
en immaterieel)
Professioneel
perspectief: Alle
interventies die te
maken hebben met de
reactie op de prestatie
en het gedrag van de
risicojongere, zowel in
positieve als in
negatieve zin, zowel in
materieel als
immaterieel opzicht.

Jongeren-perspectief:
Factoren die gericht
zijn op: Kunnen

Jongeren-perspectief:
Factoren die gericht
zijn op: Krijgen

Jongeren-perspectief:
Jongeren-perspectief:
Factoren die gericht
Factoren die gericht
zijn op: Willen
zijn op: Moeten
Bron: Kooijmans 2009: 60

Tabel 3 is een schematische weergave van een aantal methoden die sociaal-agogische
professionals kunnen toepassen in de praktijk. Op basis van deze methoden zal de methodiek
Talenthouse in paragraaf 3.6 worden vergeleken. Zoals al een aantal keren eerder is benadrukt in
dit onderzoek, zijn methoden voor het jongerenwerk schaars. Dus ook het vierdimensionale
analysemodel is niet geselecteerd, omdat het beter wordt geacht dan andere modellen. Het is
simpelweg het enige model dat voorhanden ligt. Wat overigens geen afbreuk mag doen aan de
inhoud van het vierdimensionale analysemodel, want de uitwerking ervan in het boek Battle zonder
KnoKKen biedt verschillende, zeer bruikbare handvatten voor professionals in het jongerenwerk.
Dit komt uitgebreid aan bod in paragraaf 3.6.

3.4

De methodiek Talenthouse

Voordat de methodiek Talenthouse in de paragrafen 3.5 en 3.6 wordt vergeleken met de
methodieken All Stars Nederland en Broterhood, en het vierdimensionaal analysemodel van
Kooijmans (2009), wordt de methodiek Talenthouse in deze paragraaf nauwkeurig beschreven en
toegelicht.
De methodiek Talenthouse is ontwikkeld, omdat de Rotterdamse deelgemeente IJsselmonde haar
jonge inwoners anders wilde gaan benaderen dan dat ze tot op dat moment hadden gedaan. Een
nieuwe methodische aanpak voor jongerenwerkers was het doel. Een aanpak die het
“bestelgedrag” van jongeren corrigeert en aanpakt, door jongeren met behulp van deze aanpak te
“leren dat er grenzen zijn aan hun eigen wensen”, zodat jongeren “realiteitszin ontwikkelen. (…)
Dat er eigen inzet voor nodig is om iets te bereiken” (Frank & Paulides 2009b: 13). De methodiek
Talenthouse doet daarom “een beroep op de jongerenwerkers om een omslag te maken van het
benaderen van jongeren als consumenten naar het benaderen van jongeren als producenten”
(Frank & Paulides 2009b: 16). Het “is een voorziening waar iedereen die aanwezig is actief is en
een bijdrage levert” (Frank & Paulides 2009b: 31).
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De eerste gepubliceerde versie van de methodiekbeschrijving van Talenthouse; We doen het zélf!
(Frank & Paulides 2009b) is, na een voortraject van brainstormen en ontwikkeling van ongeveer
twee jaar, in augustus en september 2009 geschreven. Het implementatietraject van de methodiek
Talenthouse in de deelgemeente IJsselmonde is op 30 september 2009 van start gegaan en wordt
afgerond in juni 2010. Het voortraject en de start van het implementatietraject heeft ervoor
gezorgd dat een aantal van de hieronder beschreven aspecten van de methodiek al in praktijk zijn
gebracht. Andere aspecten, die hieronder staan beschreven, zijn uitsluitend bedoelingen en moeten
nog geïmplementeerd en aangescherpt worden in de vier jongerenvoorzieningen van deelgemeente
IJsselmonde.
3.4.1

De methodiek

“Een Talenthouse is een huis waar jongeren, als producent, hun eigen talenten ontdekken en
ontwikkelen” (Frank & Paulides 2009b: 16). In de methodiekbeschrijving Talenthouse wordt
uitvoerig ingegaan op de doelgroep. Er wordt benadrukt dat Talenthouse niet alleen bedoeld is voor
overlastgevende jongeren, “maar óók voor jongeren die zich terugtrekken, die in zichzelf gekeerd
zijn, die aandacht proberen te vermijden” (Frank & Paulides 2009b: 31), voor “meiden” (Frank &
Paulides 2009b: 32); “voor álle jongeren [12-23 jaar] in de wijk” (Frank & Paulides 2009b: 33).
“Niet-problematische jongeren (…) fungeren als rolmodellen voor risicojongeren” (Frank & Paulides
2009b: 31), dus juist daarom is het zo belangrijk dat Talenthouse open staat voor álle jongeren.
Wanneer jongeren niet actief willen meedoen in de jongerenvoorziening, proberen de
jongerenwerkers deze jongeren te motiveren. Willen ze écht niet participeren, dan mogen ze niet in
Talenthouse komen. Deze jongeren worden op straat benaderd door een jongerenmakelaar
(ambulant jongerenwerker) om ze alsnog te motiveren, om met een actieve houding naar
Talenthouse te komen. In een ander geval is er dan tenminste “een ‘life line’ met de
jongerenmakelaar” (Frank & Paulides 2009b: 31). Over niet te motiveren jongeren wordt gezegd:
“Als we niet vasthouden aan ons uitgangspunt van talenten ontdekken en ontwikkelen, dan
bepaalt deze kleine groep jongeren binnen de kortste tijd de cultuur in de voorziening. (…)
Als we jongeren die uitsluitend negatief gedrag vertonen niét normeren en corrigeren of
zelfs de deur wijzen, dan zeggen we in feite tegen ze: “Alsjeblieft, omdat je zo ontzettend
vervelend doet, mag je de jongerenvoorziening voor jezelf hebben.” In Talenthouse willen
we positief gedrag belonen. Als je je richt op jongeren die wél ideeën hebben, die plannen
willen maken, die activiteiten willen organiseren, dan zul je zien dat de meeste jongeren
die eerst niet in beweging te krijgen waren snel overstag gaan” (Frank & Paulides 2009b:
31). 27
De methodiek Talenthouse bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds gaat het om het ontdekken en
ontplooien van talenten en kwaliteiten door de jongeren zélf, ondersteund door de
jongerenwerkers. Anderzijds is het van belang dat jongerenwerkers coalities aangaan met

27
Tijdens de Kick off: voor implementatietraject Methodiek Talenthouse! op 30 september 2009 werd door
jongerenwerkers bevestigd dat jongeren gevoelig zijn voor het gedrag van andere jongeren. Wanneer één of
meerdere jongeren meedoen met een activiteit of project, volgen andere jongeren meestal snel. Eén van de
aanwezige jongerenwerkers noemde dit “het schakeleffect”, een soort kettingreactie.
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belangrijke personen (bv. ouders) en organisaties (bv. onderwijs, politie) “die een belangrijke rol
vervullen in de ontwikkeling van jongeren tot democratische burgers” (Frank & Paulides 2009b:
17). Beide onderdelen worden hieronder besproken.
De Talentencyclus
In plaats van het welbekende en vaak populaire vraaggericht werken, wordt er in de methodiek
Talenthouse bewust voor gekozen dit juist niet te doen, maar creatiegericht te werken.
“Vraaggericht werken roept de associatie op van ‘u vraagt, wij draaien’. Dat willen we niet in
Talenthouse. (…) Alle activiteiten worden gecreëerd door en met jongeren zélf. (…) De creatie van
alle activiteiten en projecten in Talenthouse vindt plaats via een daarvoor ontwikkeld stappenplan:
‘de Talentencyclus’” (Frank & Paulides 2009b: 19). Dit stappenplan ziet er als volgt uit:
1.

“Jongeren hebben een idee voor een activiteit of project.

2.

De jongeren maken onder begeleiding van een jongerenwerker een plan van aanpak. Hiervoor
is een format ontwikkeld, dat door de jongeren wordt ingevuld. In het plan van aanpak noteren
zij wat het doel van de activiteit of het project is, wie de doelgroep is, wie er nodig zijn om het
plan te realiseren, hoeveel het gaat kosten en hoe de financiering gerealiseerd wordt.

3.

Wanneer het plan gereed is wordt het voorgelegd aan de ‘Talentencommissie’. In de
Talentencommissie nemen bijvoorbeeld de volgende personen en organisaties deel: een aantal
jongeren, de woningbouwcorporatie, een buurtbewoner, iemand van een oudervereniging, een
winkelier, een schooldirecteur… De talentencommissie beoordeelt ingekomen plannen, geeft
feedback en suggesties tot wijziging, accordeert of keurt af. Jongerenwerkers nemen zelf niet
deel aan de Talentencommissie omdat zij jongeren ondersteunen bij het maken van de
plannen.

4.

De Talentencommissie beoordeelt het plan van aanpak kritisch en geeft eventueel feedback op
het plan van aanpak. De jongeren verwerken de feedback in hun plan van aanpak.

5.

Na goedkeuring van het plan van aanpak door de Talentencommissie voeren de jongeren het
plan uit.

6.

Na afloop van de activiteit of het project evalueren de jongeren hoe het is gegaan, wat er goed
ging en wat de volgende keer anders kan (Frank & Paulides 2009b: 19)”

Talenthouse is een methodiek waarbij resultaat belangrijk is, maar het proces het belangrijkst
(Frank & Paulides 2009b: 13). De nadruk op de talentencyclus benadrukt dit belang; de activiteit is
een onderdeel van de cyclus, niet het doel.
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Figuur 3 – Visuele weergave van de Talentencyclus

Bron: Frank & Paulides 2009b: 20
In een Talenthouse gelden een aantal spelregels – bijvoorbeeld: de politie is altijd welkom en de
wijk moet betrokken worden bij de voorziening (Frank & Paulides 2009b: 17 en 19). Het doel van
deze regels is dat een Talenthouse een “veilige plek” is “waar jongeren kunnen experimenteren
met hun eigen kunnen. Fouten maken en leren van fouten hoort daarbij” (Frank & Paulides 2009b:
18). In de methodiekbeschrijving worden geen andere spelregels beschreven. Regels zijn
belangrijk in een Talenthouse, maar nog (nog) niet uitgewerkt in een ‘Talenthouse-reglement’.
Coalities smeden
Jongerenwerkers die met de methodiek Talenthouse werken, werken actief aan samenwerking en
contact met partners: “ouders, buurtbewoners, vrijwilligers, buurtagenten, docenten van school,
onderwijsinstellingen, organisaties voor toeleiding naar werk en scholing, sportverenigingen,
culturele verenigingen, werkgevers, DOSA 28 en de groepsaanpak 29 , enzovoort” (Frank & Paulides
2009b: 45).

28

DOSA staat voor Deelgemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak.
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Een jongerenvoorziening, waar wordt gewerkt aan de hand van de methodiek Talenthouse, deelt
(idealiter) haar accommodatie met het onderwijs, de politie en professionals ten behoeve van de
toeleiding naar hulpverlening en de arbeidsmarkt. 30 Overdag wordt er onderwijs gegeven en ’s
avonds en in het weekend kunnen jongeren er activiteiten bedenken en uitvoeren (Frank &
Paulides 2009b: 49). De politie houdt er spreekuur zodat de relatie tussen jongeren en de politie
verbetert, én dat wijkbewoners de voorziening van binnen kunnen zien en op een positieve manier
geconfronteerd worden met de jongeren (Frank & Paulides 2009b: 46). In tabel 4 staat per
jongerenvoorziening in de deelgemeente IJsselmonde weergegeven welke instanties en instellingen
momenteel gehuisvest zijn in de jongerenvoorzieningen.
Tabel 4 – Overzicht jongerenvoorzieningen en gehuisveste instanties en instellingen 31
PLC
Albeda College
(praktijkonderwijs)
IDplein (o.a. toeleiding
werk)

Talenthouse
Politie (spreekuur)

Focus
Politie (spreekuur)

Hollandse Tuin
Politie (spreekuur)

IDplein (o.a. toeleiding
werk)

Sociaal Raadslieden
(o.a. hulp aanvraag
studiefinanciering)
Bibliotheek

Bewonersvereniging
(buurtpreventie)

JOLO (jongeren
buurtbemiddeling) 32
Cleopatra
(vrouwenhuis)

Buurtbemiddeling

Perspect
(welzijnsorganisatie)

Samenwerking en informatie-uitwisseling met de politie wordt van belang geacht, omdat
verondersteld wordt dat het bijdraagt aan de pedagogische doelstellingen van jongerenwerkers
(Frank & Paulides 2009b: 47). De doelstellingen die de auteurs van de methodiekbeschrijving
Talenthouse bedoelen zijn onder andere: “ruimte en kansen” bieden, “grenzen stellen” en “rechten,
vrijheid en veiligheid van iedereen (…) waarborgen” (Paulides & Frank 20009a: 4, 5 en 6). De
informatie-uitwisseling met de politie kan een “vertrouwensrelatie met jongeren” in de weg staan,
omdat jongeren zich verraden voelen wanneer jongerenwerkers informatie delen met de politie. In
de methodiek Talenthouse wordt daarom gesproken over een “betrouwbare relatie”, waarin
“openheid en eerlijkheid tegenover de jongeren centraal” staat (Frank & Paulides 2009b: 48).
Samenwerking met de politie wordt dus niet onder stoelen of banken geschoven; alle jongeren die
de jongerenvoorziening bezoeken worden hiervan op de hoogte gesteld wanneer zij zich inschrijven
bij de voorziening én buurtagenten zijn altijd welkom voor een kopje koffie tijdens de
jongereninloop. Het is de bedoeling dat buurtagenten altijd de voorziening kunnen binnenlopen,
zonder dat dit voor problemen zorgt.
Met de overige (keten)partners werken de jongerenwerkers ook actief samen. De
samenwerkingspartners in IJsselmonde (deelgemeente, woningcorporaties, welzijnswerk en politie)
hebben bijvoorbeeld “met elkaar tien afspraken gemaakt om succesvol te kunnen samenwerken in
29
De Groepsaanpak is een maandelijks overleg over overlastgevende groepen jongeren. De deelnemende
partijen van dit overleg zijn de deelgemeente IJsselmonde, politie, woningcorporaties, Perspect, de DOSAregisseur en het jongerenwerk (Gemeente Rotterdam 2006b: 1 en 4).
30
Dit is de ideale situatie; de accommodaties moeten uiteraard wel de capaciteit hebben om dit te
verwezenlijken.
31
Deze informatie dateert van 6 november 2009 en is verkregen via de meewerkend coördinatoren van de
jongerenvoorzieningen en op 11 december 2009 gecontroleerd door de manager van de jongerenwerkers.
32
JOLO staat voor Jongeren Lossen het Op.
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IJsselmonde” (Frank & Paulides 2009b: 35). Ouders worden betrokken door middel van een
ouderavond die een aantal keer per jaar wordt georganiseerd én doordat jongerenwerkers de
ouders aanspreken, zowel in de jongerenvoorziening zelf als in de wijk. Jongerenwerkers zoeken de
ouders dus actief op; bijvoorbeeld om hen te informeren over wat het jongerenwerk en de
methodiek Talenthouse inhoudt, en om de positieve kanten en talenten van hun kind te
benadrukken (Frank & Paulides 2009b: 45), door middel van complimentjes bijvoorbeeld.
“Kinderen jonger dan 16 jaar kunnen zich alleen bij Talenthouse inschrijven onder begeleiding van
een ouder of verzorger” (Frank & Paulides 2009b: 45). Hierdoor weten deze ouders wat
Talenthouse inhoudt en maakt de jongerenwerker kennis met de ouders en verzorgers van de
kinderen jonger dan 16 jaar. Daarnaast zijn de jongeren verplicht om minimaal twee keer per jaar
een activiteit te organiseren voor jong én oud. Hiermee worden niet alleen de ouders, maar ook de
andere buurtbewoners actief betrokken bij Talenthouse én positief geconfronteerd met de
jongeren. Om buurtbewoners meer dan twee keer per jaar te betrekken bij Talenthouse mogen
volwassenen overdag hun eigen activiteiten organiseren in de voorziening (Frank & Paulides
2009b: 46). Twee praktijkvoorbeelden zijn de Marokkaanse vaders die één keer per week
samenkomen in jongerenvoorziening Talenthouse en een buurtbewoner die jongeren helpt in de
muziekstudio van de jongerenvoorziening Talenthouse, op basis van zijn eigen ervaringen in de
muziekindustrie.
Jongerenwerkers die werken aan de hand van de methodiek Talenthouse gaan ook
samenwerkingsverbanden aan met mensen en organisaties die direct een bijdrage kunnen leveren
aan de talenten en talentontwikkeling van de jongeren, bijvoorbeeld in de vorm van workshops.
Voorbeelden van potentiële samenwerkingspartners zijn “een sportvereniging, een theaterschool,
een culturele organisatie, studenten van creatieve opleidingen, enzovoort” (Frank & Paulides
2009b: 49).
3.4.2

Talenthouse en het huidige denken over de verzorgingsstaat en het jongerenwerk

In deze paragraaf wordt teruggeblikt op hoofdstuk 2. Het beeld dat dit hoofdstuk geeft over het
huidige denken over de verzorgingsstaat en het jongerenwerk wordt gebruikt als context om de
methodiek Talenthouse in te plaatsen. In paragraaf 2.1.2 kwamen de vier functies van de
verzorgingsstaat aan bod: verzorgen, verzekeren, verheffen en verbinden. De RMO pleit voor een
verschuiving van de functies verzorgen en verzekeren, naar de functies verheffen en verbinden. De
methodiek Talenthouse sluit naadloos aan bij deze moderne gedachte over de verzorgingsstaat.
Jongerenwerkers die werken met de methodiek Talenthouse benaderen jongeren als producenten
in plaats van consumenten.
Jongeren benaderen als een consument betekent impliciet het verzorgen en verzekeren van
jongeren. 33 Jongerenwerkers die jongeren als consument benaderen, verzorgen jongeren, omdat
ze “het voor jongeren doen, uit handen nemen, overnemen, betuttelen, weten wat goed voor ze is,
bemoederen, redeneren vanuit hoe moeilijk jongeren het hebben” (Frank & Paulides 2009b: 16-

33
De termen verzorgen en verzekeren hebben in deze context een bredere betekenis dan dat beide termen in
het rapport De Verzorgingsstaat Herwogen van de RMO (2007) hebben.
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17). Jongerenwerkers die jongeren als consument benaderen, verzekeren jongeren (van een
vrijetijdsbesteding), omdat ze “[p]leasen, belangen van jongeren behartigen, namens jongeren
praten, (…) aanbodgericht werken en jongeren behandelen als ‘niet-kunners’ of ‘niet-weters’ (Frank
& Paulides 2009b: 16-17).
Jongeren benaderen als een producent betekent impliciet het verheffen en verbinden van
jongeren. 34 Jongerenwerkers die met de methodiek Talenthouse werken, verheffen jongeren en
stellen jongeren in staat zichzelf te verheffen, omdat ze “[n]iets vóór jongeren doen [jongeren
doen het zelf], (…) grenzen stellen, normeren, corrigeren, confronteren, uitdagen tot
ondernemerschap, competentiegericht werken, kwaliteiten aanspreken, verborgen talenten
ontdekken, prikkelen, stimuleren, (…) creatiegericht werken” (Frank & Paulides 2009b: 17).
Jongerenwerkers die met de methodiek Talenthouse werken, verbinden jongeren (met elkaar en
met volwassenen), omdat ze “focussen op participatie” (Frank & Paulides 2009b: 17). Daarnaast
maken jongerenwerkers, die met de methodiek Talenthouse werken, verbindingen (coalities)
tussen het jongerenwerk en (keten)partners, én tussen jongeren en (keten)partners (politie,
onderwijs, wijkbewoners etc.).
In paragraaf 2.2.5 is een beeld geschetst van het huidige denken over het jongerenwerk,
gebaseerd op acht wetenschappelijke bronnen en acht beleidsdocumenten en onderzoeksrapporten
van de vier grootste gemeenten van Nederland: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.
Wanneer we het huidige denken over het jongerenwerk vergelijken met de methodiek Talenthouse,
kan het volgende geconcludeerd worden:


De methodiek Talenthouse maakt in tegenstelling tot de vier grootste gemeenten van
Nederland expliciet géén onderscheid tussen een klantengroep en een doelgroep. De
methodiek Talenthouse is bedoeld voor álle jongeren van 12-23 jaar. Jongeren die geen
problemen hebben, krijgen zelfs de functie rolmodel toebedeeld.



Uit de onderzochte literatuur en documenten van de vier grootste gemeenten van
Nederland blijkt dat er sprake is van hernieuwde aandacht voor de doelgroep meiden. Ook
in de methodiekbeschrijving van Talenthouse wordt expliciet aandacht geschonken aan de
doelgroep meiden.



De methodiek Talenthouse richt zich op drie van de vier belangrijkste gemeentelijke
doelstellingen van het jongerenwerk: (1) bevorderen van participatie, (2) ontplooien en
ontdekken van talenten en (3) activeren.



De methodiek Talenthouse kent het jongerenwerk twaalf van de zestien functies van het
jongerenwerk (bijlage III) toe: een (1) beheersende functie (informatie-uitwisseling en
samenwerking politie), (2) intermediaire functie (coalities jongeren en (keten)partners),
(3) preventieve functie (informatie-uitwisseling en samenwerking politie), (4)
contactfunctie, (5) opvoedende functie (grenzen stellen, normeren, corrigeren), (6)
begeleidende functie (creatiegericht werken), (7) vindplaatsgerichte functie
(jongerenmakelaar), (8) toezichthoudende functie (life line met ongemotiveerde jongeren),

34
De termen verzorgen en verzekeren hebben in deze context een bredere betekenis dan dat beide termen in
het rapport De Verzorgingsstaat Herwogen van de RMO (2007) hebben.
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(9) activerende functie (niets vóór jongeren doen, uitdagen tot ondernemerschap,
competentiegericht werken, kwaliteiten aanspreken, verborgen talenten ontdekken,
prikkelen, stimuleren), (10) educatieve functie (leren door zelf te ontdekken, workshops,
toeleiding school), (11) netwerkontwikkelende functie (coalities jongerenwerk en
(keten)partners) en (12) signalerende functie (coalities jongerenwerk en (keten)partners).
Functie vier, de begeleidende functie, zou beter ondersteunende functie genoemd kunnen worden,
omdat de jongeren zélf activiteiten en projecten organiseren en uitvoeren. De vier overgebleven
functies, die niet in verband gebracht kunnen worden met de methodiek Talenthouse, zijn: (1)
organiserende functie (jongerencentrum draaiend houden, niet-competitieve projecten
organiseren, combinaties maken van amusement en hulpverlening met functionele trajecten,
programma’s en activiteiten bedenken, voorbereiden en uitvoeren), (2) dienstverlenende functie
(vraaggericht werken, voorlichting), (3) empathische functie (je als jongerenwerker actief afvragen
hoe het met de jongeren gaat), (4) hulpverlenende functie (individuele jongeren). Dit betekent niet
dat het jongerenwerk waar gewerkt wordt met de methodiek Talenthouse geen voorlichting of
hulpverlening in de vorm van doorverwijzing biedt. Of dat de daar werkzame jongerenwerkers
geen empatische jongerenwerkers zijn. Echter, het maakt in de huidige methodiekbeschrijving
geen onderdeel uit van de methodiek Talenthouse. Jongerenwerkers die werken aan de hand van
de methodiek Talenthouse nemen wél definitief afscheid van vraaggericht werken en de
organiserende functie van het jongerenwerk.
Conclusie
De methodiek Talenthouse sluit naadloos aan bij het huidige denken over de verzorgingsstaat;
verheffen en verbinden is de kern van de methodiek. De methodiek is vernieuwend in het
beschrijven van haar doelgroep. De puntsgewijze overwegingen hierboven laten zien dat de
methodiek qua doelstellingen en functies niet vernieuwend is. Wat wél vernieuwend is – gezien de
schaarse methodiekbeschrijving en –ontwikkeling van de afgelopen decennia –, is dat Talenthouse
voorziet in een methodiek(beschrijving) om de doelstellingen te behalen en taken te vervullen die
bij de het huidige denken over het jongerenwerk passen. Een ander aspect van de methodiek
Talenthouse dat als vernieuwend te bestempelen is, is het expliciet verwerpen van vraaggericht
werken en de organiserende functie van het jongerenwerk.

3.5

Talenthouse en andere talentprojecten: een vergelijking

In deze paragraaf worden de methodische overeenkomsten en verschillen tussen de methodiek
Talenthouse en de methodieken All Stars Nederland en Brotherhood beschreven. Op basis van de
beschrijvingen van de drie methodieken in de paragrafen 3.2.1, 3.2.2 en 3.4.1 zijn een zestal
aspecten geformuleerd op basis waarvan de methodieken met elkaar worden vergeleken in deze
paragraaf: (1) doelstelling, (2) doelgroep, (3) middel, (4) omgeving jongere, (5) vrijblijvendheid
versus verplichting van het traject en (6) hoe bereik je de jongeren? Suggesties op basis van deze
vergelijking zullen in hoofdstuk 6 Aanbevelingen aan bod komen.
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3.5.1

Doelstelling

In de methodiekbeschrijving van de methodiek Talenthouse staat niet expliciet een doelstelling
beschreven. De methodiekbeschrijving veronderstelt verschillende doelen: (1) “[j]ongeren hun
eigen talenten en kwaliteiten laten ontdekken en ontplooien”; (2) het “bestelgedrag” van jongeren
corrigeren en aanpakken; (3) “realiteitszin ontwikkelen” bij jongeren; (4) coalities aangaan of (5)
jongeren zélf hun activiteiten laten organiseren en uitvoeren (Frank & Paulides 2009b: 13, 17).
In de methodiekbeschrijvingen van All Stars Nederland en Brotherhood is men (wel) duidelijk over
de doelstelling. Daarnaast kan uit beide doelstellingen geconcludeerd worden dat de activiteit,
respectievelijk zang/rap/dans en drummen, het middel is om het gestelde doel te bereiken; een
vorm van talentcoaching.
3.5.2

Doelgroep

Over de doelgroep is de methodiekbeschrijving van Talenthouse duidelijk: álle jongeren van 12-23
jaar. Belangrijke redenen zijn dat men niet de meeste aanwezige (dominante) groep jongeren wil
voortrekken én dat niet-problematische jongeren als rolmodel kunnen fungeren.
In de All Stars Nederland methodiekbeschrijving is men juist niet duidelijk over de doelgroep. Uit
de methodiekbeschrijving kan worden opgemaakt dat de methodiek zich concentreert op jongeren
van 6-18 jaar, afkomstig uit een laag sociaal-economisch milieu. Terwijl in een boek over
talentcoaching staat geschreven dat All Stars Nederland is bedoeld voor jongeren van 15-25 jaar
(Kooijmans 2009: 88). De methodiek Brotherhood is ook onduidelijk over de doelgroep, want
enerzijds wordt gesteld dat men zich richt zich op álle jongeren van 8-25 jaar, maar in hun
doelstelling spreken ze over “vooral allochtone jongeren” (SJA & HvA 2006b: 14).
3.5.3

Middel

De kracht van de methodiek Talenthouse is dat álle jongeren er aan mee kunnen doen, omdat ze
hun eigen activiteit of project mogen organiseren. Daardoor bepalen ze zelf het middel waarmee ze
hun talenten ontplooien (sport, sieraden maken, fotografie, dans etc.) én ze ontplooien zichzelf ook
op gebieden zoals organiseren en plannen.
In de methodiekbeschrijvingen van All Stars Nederland en Brotherhood staat het middel vast.
Dans, rap en zang in de All Stars Nederland methodiek. Drummen in de Brotherhood methodiek.
Bij All Stars Nederland kunnen jongeren zich ook breder ontwikkelen, want als producer (fase 2)
mogen jongeren helpen bij de outreach en het voorbereiden en uitvoeren van audities en
talentenshows. Echter, dit kan pas wanneer jongeren fase 1 (auditie, workshops en talentenshow)
doorlopen hebben. De methodieken All Stars Nederland en Brotherhood sluiten daardoor een grote
groep jongeren uit; jongeren die niet durven op te treden, en/of geen potentie of talent hebben op
het gebied van zang, rap, dans of drum etc.
3.5.4

Omgeving jongere

De methodiek Talenthouse legt grote nadruk op samenwerking met (keten)partners en daarmee op
de omgeving van de jongere. Ook doordat er voor de Talentencommissie personen gevraagd
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worden zoals iemand van een oudervereniging of een schooldirecteur, wordt de omgeving van de
jongere actief en positief betrokken bij de (ontwikkeling van) de jongere. Door de buurt actief te
betrekken bij Talenthouse, worden buurtbewoners positief geconfronteerd met jongeren. Met
ouders wordt bewust contact gezocht om hen te vertellen over de positieve kanten (talenten) van
hun kind. Daarnaast maken jongerenwerkers kennis met de ouders van alle deelnemende jongeren
onder de 16 jaar, doordat het verplicht is om je in te schrijven onder begeleiding van je ouder of
verzorger als je jonger bent dan 16 jaar. Kortom, de methodiek Talenthouse richt zich niet alleen
op de jongere zelf en zijn/haar individuele ontwikkeling, maar de omgeving krijgt ook een passieve
of soms zelfs actieve rol toebedeeld.
De methodiek All Stars Nederland betrekt ouders heel bewust bij het proces door tijdens de
zogenaamde belronde toestemming te vragen aan de ouder(s)/verzorger(s). Daarnaast worden
ouders uitgenodigd voor de talentenshow, om hun kind te zien optreden. In de methodiek
Brotherhood wordt de samenwerking met Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam als een groot
voordeel gezien, omdat men op die manier korte lijnen heeft naar andere instanties in geval van
doorverwijzing. Daarnaast wordt in de methodiek Brotherhood gewerkt met het OSB principe,
waardoor ouders en school (dus omgeving) een belangrijke rol spelen in het beloningssysteem van
de methodiek.
3.5.5

Vrijblijvendheid versus verplichting van het traject

De methodiek Talenthouse besteedt geen aandacht aan hoe jongerenwerkers de jongeren kunnen
binden aan het traject; de Talentencyclus. Hierdoor heeft de Talentencyclus een vrijblijvend
karakter, terwijl dit vanzelfsprekend niet de bedoeling is.
Doordat de All Stars Nederland methodiek is opgebouwd uit twee fasen, is het verkrijgen van de
status van producer (fase 2) inherent is aan het afronden van fase 1. Daarnaast is deelname aan
alle onderdelen van fase 1 verplicht om uiteindelijk deel te mogen nemen aan de talentenshow. In
de methodiek Brotherhood is er zelfs sprake van een carrièreladder en een jongere moet een
examen afleggen om te beoordelen of deze klaar is voor de volgende stap op de carrièreladder.
3.5.6

Hoe bereik je de jongeren?

De Talentencyclus gaat er impliciet vanuit dat jongeren uit zichzelf naar de jongerenwerker
toestappen, met een idee voor een activiteit of project. Kooijmans (2009) stelt dat risicojongeren
moeilijker te motiveren zijn voor deelname, omdat talentprojecten weinig aanzien opleveren in hun
kringen en “bovendien denken ze niet zelden van zichzelf dat ze geen talent hebben” (Kooijmans
2009: 39). Dit concludeert zij naar aanleiding van vijf gesprekken met jongerenwerkers. De
methodiek Talenthouse richt zich niet alleen op risicojongeren, maar zonder methode om deze
jongeren uit te dagen en te motiveren voor deelname sluit je deze groep wellicht uit. En
Talenthouse is juist bedoeld voor álle jongeren, dus ook voor risicojongeren. De auteurs van de
methodiekbeschrijving zien hierin wel een rol voor de jongerenmakelaar weggelegd; deze probeert
jongeren te motiveren om alsnog naar de jongerenvoorziening te komen.
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De All Stars Nederland methodiek maakt gebruik van een outreach-methode om deelnemers te
werven. Zij promoten zichzelf actief op scholen, op straat, in jongerencentra en in winkelcentra. De
methodiek Brotherhood promoot zichzelf via optredens en geniet al zoveel bekendheid dat
jongeren zich uit zichzelf aanmelden (SJA & HvA 2006b: 18).

3.6

Talenthouse en het vierdimensionale analysemodel: een vergelijking

In het boek Battle zonder KnoKKen (Kooijmans 2009) staat uitgebreid beschreven hoe een sociaalagogische professional kan interveniëren op de vier niveaus van het vierdimensionale
analysemodel. Het boek baseert zich zowel op inzichten uit relevante literaire bronnen als op
gesprekken met (ex-)risicojongeren en begeleiders. In deze paragraaf wordt de methodiek
Talenthouse vergeleken met de theorie van het vierdimensionale analysemodel van Battle zonder
KnoKKen; er wordt beschreven aan welke theoretische uitgangspunten Talenthouse beantwoordt
(Overeenkomsten). Suggesties op basis van deze vergelijking zullen in hoofdstuk 6 Aanbevelingen
aan bod komen.
3.6.1

Motiveren

Om jongeren te motiveren “dienen professionals aan te sluiten bij de belevingswereld en trends
van jongeren” (Kooijmans 2009: 63-64). Daarnaast “moet de lat hoog liggen, maar wel in redelijke
verhouding staan tot vaardigheden die jongeren kunnen ontwikkelen” (Kooijmans 2009: 64). Een
relatieve moeilijkheidsgraad, inspanning en een succeservaring die vrij snel volgt, zijn factoren die
bijdragen aan de motivatie van jongeren (Kooijmans 2009: 64).

Overeenkomst
Doordat de jongeren in Talenthouse zélf activiteiten en projecten mogen bedenken, zal het
activiteitenaanbod automatisch aansluiten bij de belevingswereld en trends van jongeren.

“[H]et verkrijgen van aanzien en status [heeft] een sterk motiverende invloed” (Kooijmans 2009:
64).

Overeenkomst
Het organiseren van een eigen activiteit of project kan jongeren een gevoel van status geven.
Zéker als zij tijdens de uitvoering rondlopen en bijvoorbeeld complimenten van bezoekers krijgen.
Daarnaast kunnen jongeren plaatsnemen in de Talentencommissie. Het spreekt voor zich dat dit
privilege aanzien en status met zich meebrengt.

Rolmodellen kunnen ook een motiverende uitwerking hebben op jongeren. Zowel externe
workshopdocenten, als succesvolle jongeren kunnen een rolmodel zijn voor (andere) jongeren
(Kooijmans 2009: 65).
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Overeenkomsten
Een belangrijk onderdeel van de methodiek Talenthouse is dat jongerenwerkers coalities smeden
met mensen en organisaties die direct een bijdrage kunnen leveren aan de talenten en
talentontwikkeling van de jongeren; mensen en organisaties die de jongeren door middel van
bijvoorbeeld een workshop de jongeren iets kunnen leren, of talenten naar boven halen.
De methodiek is zich ook heel bewust van de positieve invloed van niet-problematische jongeren
op probleemjongeren. Jongerenwerkers leggen daarom ook contacten met jongeren die de functie
van rolmodel kunnen vervullen.

Het is belangrijk dat talentprojecten plaatsvinden in een “sociaal-culturele vrijplaats”, “waar andere
regels en normen gelden dan de heersende wettelijke, bedoeld om jongeren te laten
experimenteren met nieuw gedrag. Het belangrijkste kenmerk van deze vrijplaats is de
mogelijkheid voor jongeren om fouten te maken, zonder daar meteen op afgerekend te worden”
(Kooijmans 2009: 65).

Overeenkomst
In Talenthouse gelden een aantal spelregels – bijvoorbeeld: de politie is altijd welkom en de wijk
moet betrokken worden bij de voorziening (Frank & Paulides 2009b: 17 en 19) –, waardoor het
een “veilige plek” is “waar jongeren kunnen experimenteren met hun eigen kunnen. Fouten maken
en leren van fouten hoort daarbij” (Frank & Paulides 2009b: 18).

3.6.2

Discipline

Jongeren bezoeken een jongerenvoorziening vrijwillig, “dus wat betreft het disciplineren blijft dit
een democratisch proces” (Kooijmans 2009: 66). Kooijmans (2009: 66) stelt op basis van
uitspraken van professionals dat het maken van regels en bijbehorende consequenties mét de
jongeren het meest effectief is. Hierdoor worden de afspraken en regels “van hen” en zullen
jongeren elkaar ook “onderling corrigeren” (Kooijmans 2009: 66). “Vrijwilligheid is dus niet
hetzelfde als vrijblijvendheid” (Kooijmans 2009: 66).
Wanneer jongeren een grote inspanning moeten leveren om hun doel(en) te behalen, geeft dat
(extra) veel voldoening (Kooijmans 2009: 66). Wanneer jongeren bijvoorbeeld veel moeten
repeteren, vergaderen of de derde subsidieaanvraag pas een succes blijkt te zijn, vereist dat
discipline. Het is de taak van de jongerenwerker om jongeren in dit proces te “stimuleren en
faciliteren” (Kooijmans 2009: 66). De hiervoor aan te bevelen methoden zijn “een materiële impuls
(bijvoorbeeld mogen oefenen op een beroemd poppodium, of het gratis gebruik maken van een
instrument)” of de veel vaker gebruikte “immateriële impulsen: oppeppen, moed inspreken,
confronteren, opnieuw uitdagen” (Kooijmans 2009: 66-67).
Het ontplooien en ontdekken van talent door jongeren is tegenwoordig een belangrijk speerpunt op
gemeentelijk beleidsniveau (Kooijmans 2009: 37); één van de vier belangrijkste gemeentelijke
doelstellingen zo bleek in paragraaf 2.2.2 van dit onderzoek. Ook uit het rapport De
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Verzorgingsstaat Herwogen. Over verzorgen, verzekeren, verheffen en verbinden van de WRR
(2006) blijkt dat ontplooiing van talent een hot item is; het is één van de doelen van het
verheffingsproject. Kooijmans (2009: 37) brengt projecten waarbij talentontwikkeling het doel is in
relatie met het begrip brede talentontwikkeling:

Overeenkomst
Van jongerenwerkers die met de methodiek Talenthouse werken, wordt verwacht dat ze jongeren
“uitdagen”, “prikkelen” en “stimuleren” (Frank & Paulides 2009b: 17). Dit draagt bij aan de
discipline van jongeren.

“Ook de activiteit zelf kan een disciplinerende werking hebben” (Kooijmans 2009: 67). Kooijmans
(2009) heeft het in deze context alleen over de disciplinerende werking van sportieve activiteiten
als gevolg van “regels en afspraken, bijvoorbeeld in verband met samenwerking en samenspel” en
het “competitie-element” (Kooijmans 2009: 67).
3.6.4

Vaardigheden

De interventies en activiteiten van jongerenwerkers hebben vaak “agogische doelen”; “gericht op
persoonlijke groei, gedragsverandering en welbevinden” van de jongeren (Kooijmans 2009: 68).
Jongeren richten zich vaak op een heel ander doel; de vaardigheid van de activiteit zélf onder de
knie krijgen (bv. rappen of dansen) of het organiseren van bijvoorbeeld een bazaar. Kooijmans
(2009: 68) onderscheidt daarom de volgende doelen:


“Vakspecifieke doelen: gericht op het ontwikkelen van een ambacht of op het beheersen
van een kunstzinnige, creatieve of sportieve techniek.”



“Vakoverstijgende doelen: gericht op het ontwikkelen van sociale vaardigheden,
persoonlijke groei en gedragsverandering.”

Het is heel belangrijk dat jongerenwerkers zich bewust zijn van hun handelen en op welk doel hun
handelen gericht is (Kooijmans 2009: 68).

Overeenkomst
Externe workshopbegeleiders (waar jongerenwerkers coalities mee aangaan) kunnen jongeren
vakspecifieke vaardigheden aanleren, maar de methodiek Talenthouse levert vooral een
belangrijke bijdrage aan vakoverstijgende doelen. Doordat jongeren met elkaar een activiteit
organiseren leren ze samen te werken. En doordat jongeren hun plan moeten presenteren aan de
Talentencommissie leren ze om te gaan met kritiek, gezag te accepteren, kunnen ze faalangst
overwinnen en krijgen ze zelfvertrouwen (Kooijmans 2009: 69). Voor de jongerenwerkers is de
Talentencyclus “een middel om te werken aan de agogische doelen” (Kooijmans 2009: 69).

3.6.4

Feedback

De in paragraaf 2.5 genoemde “interne en externe feedback” zijn heel belangrijk voor het ervaren
van succes (Kooijmans 2009: 69). Het is noodzakelijk dat een jongerenwerker regelmatig feedback
(= externe feedback) geeft. Kooijmans (2009: 69-70) maakt onderscheid tussen “immateriële
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feedback” (compliment, applaus, standje) en “materiële feedback” (certificaat, prijs, extra
workshops). Kooijmans (2009: 70) wijst daarnaast op het belang van rustmomenten om interne en
externe feedback te kunnen laten doordringen en het vieren van successen (materieel of
immaterieel).

Overeenkomst
In de methodiekbeschrijving van Talenthouse is het evalueren van activiteiten of projecten een
cruciaal onderdeel van de Talentencyclus. Dit is het moment waarop jongeren immateriële
feedback ontvangen. Daarnaast ontvangen jongeren ook immateriële feedback van de
Talentencommissie. Een meisje over de evaluatieronde van de Talentencyclus: “Dan krijg je
complimentjes. En je weet ook wat beter kan de volgende keer. Dat is goed” (Frank & Paulides
2009b: 29).

3.7

Tot slot

De groepsgerichte specifieke methodiek Talenthouse is één van de vele recente (gemeentelijke)
initiatieven om het ontplooien en ontdekken van talenten bij jongeren te bevorderen.
Talentprojecten zijn populair en de verwachtingen zijn hooggespannen, maar er bestaat veel
onduidelijkheid rondom deze “nieuwe missie” (Kooijmans 2009:38). Niet alle initiatieven gaan
gepaard met de ontwikkeling of het gebruik van een methodiek om het talentenproject in goede
banen te leiden.
Radar Advies beantwoordt de “schreeuwende behoefte aan methodiekenbeschrijving” (21-092009) (http://punt.avans.nl) met de ontwikkeling van de methodiek Talenthouse. 35 En de
deelgemeente IJsselmonde is een goed voorbeeld van een gemeente die verder gaat dan het
slechts ten doel stellen van het ontplooien en ontdekken van talent bij jongeren. De deelgemeente
IJsselmonde investeert in het professionaliseren van het jongerenwerk in haar vier wijken, door
middel van een implementatietraject dat geheel in het teken staat van de methodiek Talenthouse.
De auteurs van de methodiekbeschrijving We doen het zélf! (Frank & Paulides 2009b) staan open
voor suggesties en daarom heeft dit onderzoek onder andere tot doel om suggesties te formuleren
ten behoeve van de verbetering en aanscherping van de methodiekbeschrijving. Dit hoofdstuk
vormde de basis voor deze suggesties. De vergelijking met twee andere methodieken van
talentprojecten, All Stars Nederland en Brotherhood, laat zien dat de methodiek Talenthouse op ten
minste drie aspecten kan worden aangescherpt: (1) de doelstelling; (2) vrijblijvendheid; en (3)
bereik doelgroep. Op basis van de theorie van het vierdimensionale analysemodel kunnen
interventies op de dimensies motiveren, discipline en feedback nog aangescherpt worden. De
suggesties staan nader toegelicht in hoofdstuk 6 Aanbevelingen.

35

De exacte link is: http://punt.avans.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=10805&Itemid=43
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4.

Jongerenwerk in de praktijk

In de komende twee paragrafen staan de analyses van het interviewmateriaal en de focusgroepen.
Wanneer in dit hoofdstuk wordt gesproken over jongerenwerkers, worden hiermee ook de
geïnterviewde jongerenmakelaars en meewerkend coördinatoren bedoeld, tenzij expliciet anders
vermeld. Hierdoor blijft de anonimiteit van de geïnterviewden beter gewaarborgd. De beschreven
perspectieven worden geïllustreerd door citaten van jongerenwerkers en (keten)partners. Om de
privacy van zowel de geïnterviewde jongerenwerkers als de deelnemers van de focusgroepen te
waarborgen, wordt in de beschrijvingen de mannelijke vorm gehanteerd (hij/hem/zijn etc.).

4.1

Jongerenwerkers

Voor een specifieke beschrijving van de respondenten, verwijs ik naar paragraaf 1.2.3 Interviews
en focusgroepen. Om niet in verwarring te raken bij het lezen van de analyses, vind ik het wel
belangrijk om te herhalen dat de geïnterviewde jongerenwerkers al over de methodiek Talenthouse
hadden gehoord, gepraat en/of nagedacht, vóórdat mijn interviews plaatsvonden. Dit verklaart een
bepaalde mate van bekendheid met de methodiek, die u mogelijk zal opvallen tijdens het lezen van
deze paragraaf.
Door middel van de interviews met jongerenwerkers is gekeken hoe zij denken over hun werk, wat
ze vinden van de methodiek Talenthouse en wat hun wensen en behoeften zijn ten aanzien van de
methodiek Talenthouse. Ik heb met de jongerenwerkers gesproken over hun: ideeën en gevoelens
met betrekking tot hun werk, taken, doelgroep, doelstellingen, ervaren verwachtingen en
ondersteuning, methodisch werken, en huidige samenwerking met (keten)partners. Daarnaast heb
ik ze gevraagd wat ze van de methodiek Talenthouse vinden. Tijdens de interviews ben ik specifiek
ingegaan op: hun mening over het implementatietraject, de Talentencyclus, coalities met
(keten)partners, de doelstelling van methodiek Talenthouse, verwachte veranderingen, en het
vergroten van hun doelgroepbereik.
4.1.1

Ideeën en gevoelens over het werk

Dit onderdeel kwam aan bod tijdens de openingsvragen – Hoe ziet een gemiddelde werkdag er
voor jou uit? en Wat vind je van je werk? –, die bedoeld waren om de jongerenwerkers ‘los’ te
krijgen en ze op hun gemak te stellen. Hierbij zijn verschillende onderwerpen naar voren gebracht
of aan de orde gekomen: leukste aspect van het jongerenwerk, trots, druk, stress, en overige
gevoelens.
Gemiddelde werkdag
Aan alle jongerenwerkers is gevraagd hoe een gemiddelde werkdag eruit ziet. Om een idee te
geven van de taken of aspecten die op een gemiddelde werkdag aan de orde komen, volgen hier
een aantal voorbeelden: inloopactiviteit (16:00-18:00 een 19:00-21:00 uur), rapporteren,
evalueren, teamoverleg, bel- en mailverkeer, overleg met (keten)partners en activiteiten
voorbereiden.
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Leukste aspect van het jongerenwerk
Negen jongerenwerkers gaven aan een voorkeur te hebben voor een bepaald onderdeel van hun
werk. Voor zeven van deze jongerenwerkers geldt dat zij het ‘werken met de jongeren’ of met
‘mensen in het algemeen’ het leukste aspect vinden van hun werk, bijvoorbeeld: “Ik vind het het
leukste om met de jongeren om de tafel te gaan zitten en om activiteiten of projecten te
bedenken”. De andere twee, beide meewerkend coördinatoren, gaven de voorkeur aan
coördinerende taken.
Trots
De vraag of de jongerenwerker trots is op het feit dat hij of zij jongerenwerker is, beantwoordden
álle twaalf met een ja. Waarvan acht met een volmondig ja!
“Ja, ik ben er zeker trots op ja. Ik vind het ook altijd grappig als mensen vragen wat ik doe,
en ik vertel dat ik jongerenwerker ben. Dan hebben ze vaak in het begin zo van; ‘ja
hmmmm wat is dat nou eigenlijk’. Maar als je dan uitlegt wat je precies doet, dan hebben
ze wel gelijk zo van ‘respect’, zo van ‘OK, ik had eigenlijk nooit verwacht dat dát het was
en dat dat er ook allemaal bij hoorde’. Heel veel mensen denken, en zo zeg ik het ook
altijd, ‘ik ben jongerenwerker, maar je moet niet denken dat ik alleen maar leuk
activiteitjes organiseer’. Je bent zoveel dingen in één ook eigenlijk, en zo zie ik dat zelf ook
echt”
Druk en stress
Acht jongerenwerkers hebben de vraag Vind je dat je het druk hebt? beantwoord. Eén
jongerenwerker geeft aan dat hij het niet druk heeft voor zijn gevoel. Twee jongerenwerkers geven
aan dat ze het druk hebben, maar refereren hierbij niet alleen naar hun werk. Ze vinden het in
combinatie met hun deeltijd studie “best wel druk” en “té druk”. Eén jongerenwerker geeft aan dat
hij het “erg druk” heeft, maar licht zijn gevoel niet toe. Drie jongerenwerkers geven aan dat het
varieert of ze het druk hebben; de schoolvakanties blijken drukke periodes, de combinatie van alle
(coördinerende) taken maken het jongerenwerk “soms wel” een drukke baan, soms is het
“moeilijk” om een taak te delegeren of:
“Het varieert heel erg of ik het druk heb. Als ik bijvoorbeeld twee jongeren heb die
intensieve begeleiding nodig hebben bij toeleiding naar werk of school, dan heb ik het erg
druk. Dan probeer ik in één week drie afspraken te plannen voor zo’n jongere en dat kost
veel tijd”
Er is één jongerenwerker die wijst op mentale drukte:
“Ja, heel druk. Geestelijk vooral. Dit werk kan je ook niet lang doen, nee vier jaar is max,
en dan moet je ermee stoppen, want het put je helemaal uit. Als ik thuiskom, dan ben ik
echt geestmoe gewoon. De competentie afstand-nabijheid, die komt heel erg naar voren.
Tenminste, voor mij als persoon dan”
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Vier jongerenwerkers – waarvan twee jongerenwerkers, één jongerenmakelaar en één
meewerkend coördinator – hebben een vraag beantwoord over stress en gaven alle vier aan geen
stress te ervaren als gevolg van hun werk.
Overige gevoelens
Andere gevoelens die werden beschreven door zeven verschillende jongerenwerkers zijn in te delen
in drie categorieën. De eerste categorie is ‘het gevoel dat jongerenwerkers overhouden aan hun
werk’; één jongerenwerker houdt er “dagelijks” een goed gevoel aan over en één jongerenwerker
gaat “over het algemeen met een goed gevoel naar huis”. De tweede categorie is ‘het gevoel
waarmee jongerenwerkers naar hun werk gaan of op hun werk zitten’. Drie verschillende
jongerenwerkers zeiden; “Ik kom elke dag echt met veel plezier naar m’n werk”, “Ik heb het
hartstikke naar mijn zin hier. Ik heb een leuke wijk, ik vind het geweldig. En ik heb een leuk team”,
en “Het is hier heel gezellig en leerzaam voor mij, want ik leer elke dag weer wat”. De derde
categorie is ‘het voldane gevoel dat het werken met jongeren oplevert’. Drie verschillende
jongerenwerkers zeiden; “Ik word er vooral blij van als ik merk dat ik écht de jongeren bereik, dat
ik verandering zie bij de jongeren. Dat geeft me voldoening”, “Het is fijn dat je iets voor andere
jongeren kunt betekenen, geeft voldoening”, en “Het geeft me voldoening als ik een heel proces
heb afsloten en het is gelukt en een jongen is goed terecht gekomen, dan krijg ik echt een goed
gevoel”.
4.1.2

Taken

In de interviews is gevraagd naar het takenpakket van de jongerenwerkers, wie of wat het
takenpakket bepaalt en of ze dilemma’s met betrekking tot hun taken ervaren. Bij het laatste
aspect zijn de jongerenwerkers een aantal specifieke dilemma’s voorgelegd.
Takenpakket
In het kader van ‘de taken van het
jongerenwerk’ is aan de jongerenwerkers

Jongerenwerker
“Kennis verzamelen over de wijk en de doelgroep,

gevraagd wat hun taken zijn. Tijdens de

toen ik hier net kwam werken. Contact leggen met

analyse van het materiaal bleek dat de

de doelgroep om te ontdekken wat hun bezigheden

geïnterviewden bij de openingsvragen

en interesses zijn. Dat is dan weer een voeding om

(zie paragraaf 4.1.1) soms taken noemden die

mee te werken. Met de inloop willen we een

ze bij de directe vraag naar hun taken niet

mogelijkheid creëren om samen iets met jongeren

noemden. Een mogelijke verklaring is dat het
reeds opgenoemd hebben van taken (bij de
openingsvraag), het gevoel kan geven dat je

te doen. [Dus contact leggen en een activerende
taak?] Ja, klopt. Verder administratie, je hebt je emailverkeer, contacten onderhouden met mensen
die je wilt inhuren of waar je mee wilt

ze niet nogmaals hoeft te noemen. Voor de

samenwerken. Met betrekking tot de doelgroep

volledigheid zijn de openingsvragen daarom

moet je grenzen stellen; een opvoedende taak. Een

meegenomen bij de analyse. Er zijn de

steentje bijdragen aan hun proces naar

jongerenwerkers dus geen taken voorgelegd

volwassenheid”

waarbij ze moesten aangeven of dit tot hun
takenpakket behoort, want het gaat erom welke taken de geïnterviewden spontaan noemen. Het
gaat er immers om hoe jongerenwerkers over hun werk denken (deelvraag 4).
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Meewerkend coördinator

De jongerenwerkers hebben talloze taken

“Contacten leggen en onderhouden met de doelgroep.

opgesomd. Op basis van de twaalf

Behoeften en wensen in kaart brengen. Jongeren met

interviews zijn vijftien codes

hulpvragen doorverwijzen naar de juiste netwerkpartners.

geformuleerd, die symbool staan voor

Activiteiten en projecten organiseren, samen met jeugd.

vijftien verschillende functies van het

Jongeren ook inschrijven hier, want we werken hier met
een pasjessysteem. Dat is vanuit jongerenwerk. Vanuit
mijn coördinatie taak, wordt van mij verwacht dat ik mijn
team aanstuur, dat ik werkroosters en planningen maak,

jongerenwerk. In totaal is er, op basis
van de twaalf interviews, eenennegentig
keer een code toegekend. De vijftien

dat ik verslagen schrijf, dat ik contact onderhoud met

functies (codes) die gedestilleerd zijn uit

partners, dus ook naar overleggen gaan met de

de twaalf interviews staan weergegeven

deelgemeente of andere instanties. En uiteindelijk ben ik

in tabel 5 met daarin het aantal maal

hier dus eindverantwoordelijke in de voorziening”

gecodeerd in functie-eenheden:
jongerenwerker (JW), jongerenmakelaar

(JM) en meewerkend coördinator (MC). Dus wanneer een geïnterviewde tweemaal iets zei dat
betrekking heeft op bijvoorbeeld de contactfunctie van het jongerenwerk, is dit tweemaal
gecodeerd tijdens de analyse van het materiaal – hierop is het getal eenennegentig gebaseerd –,
maar in tabel 5 als één maal gerekend.
Tabel 5 – Functies van het jongerenwerk en aantal maal gecodeerd in functie-eenheden
Functie

JW

JM

MC

Totaal

1. Rapporterende functie

7

1

2

10

2. Contactfunctie

7

1

2

9

3. Organiserende functie

4

1

3

8

4. Intermediaire functie

2

2

2

6

5. Netwerkontwikkelende functie

1

2

3

6

6. Begeleidende functie

4

1

0

5

7. Empathische functie

4

0

0

4

8. Hulverlenende functie

3

1

0

4

9. Activerende functie

2

1

1

4

10. Coördinerende functie

0

0

3

3

11. Dienstverlenende functie

2

0

1

3

12. Signalerende functie

2

1

0

3

13. Vindplaatsgerichte functie

0

2

0

2

14. Opvoedende functie

1

0

0

1

15. Beheersende functie

0

1

0

1
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Dertien functies komen overeen met de functies die op basis van de literatuur- en
documentenstudie zijn geformuleerd in paragraaf 2.2.3 en 2.2.4 (zie bijlage III). Functie 1 en 10
zijn toegevoegd op basis van het interviewmateriaal en zullen daarom kort worden toegelicht. De
rapporterende functie heeft betrekking op het rapporteren over bijvoorbeeld gesprekken met
jongeren en het evalueren van het verloop van de dag of een activiteit (hierover moet ook
gerapporteerd worden). De jongerenwerkers noemden dit in de interviews ook wel ‘administratie’.
De coördinerende functie heeft specifiek betrekking op de taken van de drie meewerkend
coördinatoren die zijn geïnterviewd. Hieronder vallen taken zoals “werkroosters en planningen”
maken; en “stagiaires en medewerkers begeleiden, informeren en ondersteunen”.
De rapporterende functie is door de meeste jongerenwerkers genoemd (10 maal). De
contactfunctie (contact leggen en onderhouden) volgt daarna, deze is door negen geïnterviewde
jongerenwerkers genoemd. De organiserende functie is door acht geïnterviewde jongerenwerkers
genoemd. Vanwege het feit dat ‘jongerencentrum draaiend houden’ ook valt onder de
organiserende functie van het jongerenwerk (zie bijlage III), is ook het inschrijven van jongeren bij
de jongerenvoorziening gecodeerd als organiserende functie (3 van de 8 maal). Zes van de
geïnterviewde jongerenwerkers noemden het organiseren van activiteiten als onderdeel van hun
takenpakket, waarbij twee van de zes zeiden dat ze dit sámen met de jongeren doen. De
intermediaire en de netwerkontwikkelende functie zijn beide zes maal genoemd. De overige tien
functies zijn (per functie) door minder dan de helft van de geïnterviewde jongerenwerkers
genoemd.

Jongerenmakelaar

Het is opvallend dat voor geen van de

“Vanuit het ambulante werk maak je kennis met een

vijftien functies geldt dat deze door álle

groep jongeren en ga je kijken wat je kunt doen. Kun je

jongerenwerkers is genoemd. Dit wijst op

die groep toeleiden naar een jongerenvoorziening, zijn

een taakverdeling tussen de verschillende

er hulpvragen – werk, school, thuis, schulden,

functies, al wordt deze niet altijd even

vrijetijdsbesteding – en kun je daar iets betekenen? En
je probeert een beetje bij te dragen aan de cohesie in de
wijk, ook door samen te werken met netwerkpartners.
De wijk dichter bij elkaar te brengen; de bewoners en

strikt gehanteerd wanneer je tabel 5
bekijkt. Toch zijn er een aantal opvallende
patronen zichtbaar. Alle zeven

jongeren. De jongerenvoorziening gebruik ik vooral als

jongerenwerkers noemden taken die

vindplek voor jongeren. Daar spreek ik vaak af met

behoren tot een rapporterende en een

jongeren om contacten uit te diepen. Op straat blijft het

contactfunctie hebben. Niet alle

toch wat oppervlakkig en daar stellen jongeren zich

jongerenmakelaars en meewerkend

anders op. Het is ook handig, want als je één jongen

coördinatoren noemden dergelijke taken.

kent uit een groep en je komt die groep later tegen op
straat, dan kun je die jongen aanspreken en dan krijg je
ook de rest van de groep sneller mee. En je moet weten
wat er binnen de groep afspeelt. Ik organiseer niet echt

De netwerkontwikkelende functie behoort
overduidelijk tot de jongerenmakelaars en
meewerkend coördinatoren. Slechts één

dingen voor jongeren. Maar het zou in de toekomst

jongerenwerker noemde een taak die hoort

kunnen gebeuren dat ik iets organiseer met jongeren”

bij een netwerkontwikkelende functie. De
vindplaatsgerichte functie behoort alleen

tot de jongerenmakelaars en de coördinerende functie behoort alleen tot de meewerkend
coördinatoren.
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Wie/wat bepaald de taken
Acht van de twaalf geïnterviewde jongerenwerkers hebben antwoord gegeven op de vraag Waar
baseer je je takenpakket op? Hierop werden zeer verschillende antwoorden gegeven. Drie
jongerenwerkers gaven aan dat ze zich baseren op hun functieomschrijving. Eén jongerenwerker
gaf aan dat zijn meewerkend coördinator dit heeft bepaald. Eén jongerenwerker gaf aan dat zijn
meewerkend coördinator en het beleid van de deelgemeente dit heeft bepaald, en een andere
jongerenwerker baseert zich op het beleid van de deelgemeente en de jongerenvoorziening. Eén
jongerenwerker gaf aan dat hij zijn werk baseert op dingen die hij leest over zijn vak en
gesprekken met collega’s. Overige antwoorden waren: “Het management heeft dat bepaald” en
“Dat doe ik uit mezelf, maar ik denk dat dat ook gewoon bij m’n vak hoort, dat dat bij het
jongerenwerk hoort”.
Dilemma’s met betrekking tot taken
Tijdens de interviews zijn aan de geïnterviewde jongerenwerkers twee (8 maal) en in sommige
gevallen drie (4 maal) dilemma’s voorgelegd.
Dilemma 1: wanneer je een jongere helpt, los je dan het probleem voor hem/haar op (gaat
sneller) of doe je dat samen mét de jongere (kost tijd)?
Dilemma 1 is aan zeven jongerenwerkers voorgelegd. Alle zeven zijn ze expliciet of impliceren ze
dat ze het belangrijk vinden dat jongeren zoveel mogelijk zélf doen. Drie jongerenwerkers geven
aan dat ze er vroeger moeite mee hadden om de dingen niet gewoon zelf te doen, omdat het dan
sneller ging, maar dat ze nu “het de jongeren zelf [laten] doen, zodat ze er iets van leren”. Twee
jongerenwerkers geven aan dat ze het zeer belangrijk vinden dat jongeren veel zelf doen: “het
gaat mij om het proces” en “ik ben écht zwáár tegen pamperen”. Voor één jongerenwerker is het
nog steeds “een leerpunt en een uitdaging. Ik ben geneigd om het naar me toe te trekken en het
voor ze te regelen”. Eén van de zeven jongerenwerkers gaf een uitgebreid voorbeeld waarbij hij
tegen beter weten in een organiserende taak op zich nam:
“Op een gegeven moment kwam een jongen een paar weken voor de herfstvakantie naar
ons toe en die vroeg of wij een voetbaltoernooi wilden organiseren. Toen hebben we
gezegd; ‘ja, is goed, dat gaan we samen met jou doen’. Die jongen was heel enthousiast,
maar op een gegeven moment werd het al mondeling besproken met de doelgroep. Dus hij
had zelf al aan de doelgroep aangegeven; ‘jongens, ik ga een voetbaltoernooi organiseren’.
Op een gegeven moment kwam hij niet meer opdagen. Later heb ik hem gesproken waarin
hij aangaf dat ‘ie ziek was en dat hij stage moest lopen. Op dat moment zijn wij
noodgedwongen om de activiteit alsnog te organiseren, om daarmee de rest van de
doelgroep niet teleur te stellen”
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Dilemma 2: hoe los je problemen/conflicten tussen jongeren op? (streetwise versus
conventioneel)
Dilemma 2 is ontleend aan een artikel van Marc Hoijtink (2006). Hoijtink beschrijft wat
onderzoeker Jan Dirk de Jong “het dilemma van het jongerenwerk” noemt: “De conventionele
jongerenwerker bereikt weinig”. Die reguleert gedrag “door te praten, te overleggen of het
buurthuis een avond dicht te doen”. Een jongere die daar naar luistert wordt “vanaf dat moment
gemarginaliseerd in zijn groep. Hij wordt uitgelachen en uitgescholden voor een mietje dat zich niet
kan verdedigen. Hij is voortaan de sukkel die wil praten, zijn mobieltje wordt afgepakt en allerlei
pesterijen volgen”. “De jongerenwerker die zelf op straat is opgegroeid, reproduceert in zijn relatie
met jongeren deels de normen en waarden van de straat. Die leert jongeren niets nieuws” (Hoijtink
2006:62-63). 36 Dilemma 2 is aan negen jongerenwerkers voorgelegd. Het patroon in het
geanalyseerde interviewmateriaal is overduidelijk; alle negen geven een zeer vergelijkbaar en
uitgebreid antwoord dat overeenkomt met een conventionele oplossing voor een probleem/conflict
tussen jongeren, bijvoorbeeld:
“Het hangt ervan af wat voor probleem het is. Elk probleem neemt een bepaalde handeling
met zich mee. [Maar stel dat twee jongeren elkaar in de haren vliegen?] Ten eerste probeer
je er tussen te komen. Iedereen doet dat op ze eigen manier. Maar ik ben wel iemand die
zorgt dat het niet nog meer gaat escaleren, dus ik zal tussen beide komen. Vervolgens heb
je het er met je collega’s over. En met de jongeren ga je praten. Beide partijen hebben
schuld, want ze hebben de regel overtreden dat je elkaar niet aanvalt. Met de jongeren ga
ieder apart in gesprek. Vervolgens overleg je met je team over de sanctie en maak je
afspraken met de betrokken jongeren”
Dilemma 3: als jongerenwerker heb je een vrij persoonlijke band met jongeren. Je bent soms op
de hoogte van heel persoonlijke dingen in het leven van jongeren, waardoor een jongere mogelijk
gaat denken dat je zijn/haar vriend(in) bent. Als jongerenwerker heb je vooral een pedagogische
taak. Heb je moeite om een balans te vinden tussen een vriendschappelijke en pedagogische
relatie met de jongeren? (afstand-nabijheid)
Dilemma 3 is ontleend aan een artikel van Jaap Noorda (et al. 2002). In dit artikel worden twee
benaderingen van het jongerenwerk beschreven: een laissez-faire en een pedagogische
benadering. In de eerste benadering verschilt “een jongerencentrum, inloop of disco in een
buurthuis weinig (…) van een horecagelegenheid”, maar is er een grotere kans dat je je doelgroep
bereikt. Kies je voor een pedagogische benadering, dan “bestaat het risico dat (een deel van) de
doelgroep niet meer op komt dagen, omdat geprobeerd wordt een pedagogische relatie aan te
gaan die niet aansluit bij de wensen en verwachtingen van jongeren – zij laten zich niet graag aan
banden leggen” (Noorda et al. 2002: 79-80). Dilemma 3 is aan alle twaalf de geïnterviewde
jongerenwerkers voorgelegd. Ook hier is een duidelijk patroon zichtbaar: elf van de twaalf
36
Het was geen interviewvraag, maar tijdens de interviews is gebleken dat minimaal drie geïnterviewde
jongerenwerkers zichzelf bestempelen als iemand die vroeger een “moeilijke jongere was” of tot een
“risicogroep behoorde”.
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jongeren geven aan hier geen (enkele) moeite mee te hebben. De twaalfde jongerenwerker ervaart
wel wat moeilijkheden ten aanzien van het aspect afstand-nabijheid (vooral persoonlijk geraakt zijn
door wat sommigen van de doelgroep meemaken), maar het antwoord toont weloverwogen,
professionele en pedagogische overwegingen. De jongerenwerkers zijn zich bewust van hun
pedagogische taak:
“Je moet de jongeren gewoon corrigeren, dat moet gebeuren”, “Ik ben heel duidelijk; ik
ben een jongerenwerker en geen vriend”
“Ik heb vanaf dag één tegen de doelgroep gezegd dat ik geen vriend ben van hun”
“Daar heb ik geen moeite mee, want ik geef dat meteen bij het eerste contact aan: ‘Wij zijn
geen vrienden, maar ik ben wel vriendschappelijk met jou. Dus we kunnen wel
vriendschappelijke dingen doen, maar ik ben niet jouw vriend, ik ben een jongerenwerker
en ik heb het beste met jou voor’. Je verkeert als jongerenwerker in een positie waarin je
je af en toe professioneel moet opstellen en af en toe een beetje meegaan. Ik ben heel
duidelijk over mijn rol”
De drie dilemma’s houden allemaal verband met de methodiek Talenthouse. Ik wilde te weten
komen in hoeverre het handelen van de jongerenwerkers overeenkomt met de gedachte van de
methodiek die momenteel geïmplementeerd wordt bij de vier jongerenvoorzieningen waar zij
werkzaam zijn. Jongerenwerkers die werken aan de hand van de methodiek Talenthouse laten
jongeren zoveel mogelijk, zo niet alles, zélf doen (dilemma 1). Uit de antwoorden van de
jongerenwerkers blijkt dat dit een valkuil is of was, waar ze zich tegelijkertijd heel bewust van zijn.
De pedagogische taak van de jongerenwerker is van groot belang wanneer jongerenwerkers aan de
slag gaan met de methodiek Talenthouse. Zowel dilemma 2 als 3 hebben betrekking op deze
pedagogische taak. De jongerenwerkers moeten “grenzen stellen, normeren, corrigeren, [en]
confronteren”; ze moeten jongeren leren dat schelden en met elkaar op de vuist gaan niet de
manier is om conflicten te beslechten (dilemma 2). Een ander belangrijk uitgangspunt van de
methodiek is dat jongerenwerkers géén vrienden zijn van de jongeren (Frank & Paulides 2009b:
21) (dilemma 3). De jongerenwerkers blijken zich met betrekking tot hun pedagogische taak
volledig te conformeren aan de methodiek Talenthouse.
4.1.3

Doelgroep

Aan alle twaalf de jongerenwerkers is gevraagd Wat is jouw doelgroep? Hoe zou je deze
omschrijven? Negen jongerenwerkers geven aan dat hun doelgroep (overwegend of alleen maar)
uit jongens bestaat. Twee jongerenwerkers zeiden “jongens en meisjes”. Alle vier de
jongerenvoorzieningen hebben één of meerdere malen per week een zogeheten meidendag. Op
deze manier creëren ze een aantrekkelijke setting om de meiden naar hun jongerenvoorziening te
trekken.
De leeftijd van de doelgroep is over het algemeen 12-23 jaar. Twee jongerenwerkers geven aan
dat hun doelgroep begint bij 10 jaar en één jongerenwerker zei: “Ik vind dat we eigenlijk bij 10
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jaar moeten beginnen, omdat niemand zich met die groep bezighoudt en er wel probleemgedrag
dreigt te ontstaan. Ik weet niet of wij dat moeten doen, maar er moet in ieder geval wel iemand
zijn die zich daar mee gaat bezighouden, want nu doet niemand dat”.
Opvallend is dat bij drie verschillende jongerenvoorzieningen de dekking in leeftijd varieert en
soms gebonden is aan culturele achtergrond. Bij voorziening A zijn de jongeren van 12-15 jaar
overwegend Marokkaans en de andere jongeren, van 16-23 jaar, gemixt en juist niet van
Marokkaanse afkomt. Voorziening B heeft “voornamelijk (…) jongeren tussen de 14 en 23 jaar”. En
voorziening C heeft overwegend “tieners van 12-15 jaar, soms jonger zelfs; van 10-15 jaar”. Alle
voorzieningen maken voor de inloopactiviteit onderscheid tussen tieners van 12 tot en met 15 jaar
(van 16:00-18:00 uur) en jongeren van 16 tot en met 23 jaar (van 19:00-21:00 uur).
Qua culturele achtergrond blijkt de doelgroep heel divers. In iedere voorziening komen (veel)
verschillende nationaliteiten. Voor twee voorzieningen geldt, naar eigen zeggen, dat één of twee
nationaliteiten overheersen, namelijk Marokkaans en Antilliaans, maar ook hier komen jongeren
met andere nationaliteiten. De volgende nationaliteiten zijn genoemd door de jongerenwerkers:
Marokkaans (7 maal), Turks (6 maal), Surinaams (6 maal), Antilliaans (5 maal), Nederlands (5
maal), Palestijns (3 maal), Irakees (2 maal), Kaapverdiaans (2 maal), Hindoestaans (2 maal),
Cubaans (1 maal), Algerijns (1 maal), en Somalisch (1 maal).
Het is opvallend dat acht jongerenwerkers aangeven dat risicojongeren niet of nauwelijks in de
jongerenvoorziening komen; ze lopen vooral op straat. De andere vier jongerenwerkers zeiden
niets over risicojongeren. Niet alle jongerenwerkers namen het woord risicojongeren in de mond,
ze spraken ook wel over “risicogroep”, “hinderlijke en overlastgevende jongeren”, “criminele
jongeren”, “een hele zware doelgroep”, of “hangjongeren” (waarvan “sommige” tot de categorie
risicojongeren behoren). Drie jongerenwerkers van drie verschillende voorzieningen zeiden:
“Die jongens zijn al zover heen, echt een risicogroep. Die groep bespreken we ook binnen
de Groepsaanpak. Ik vraag me ook wel eens af, moet je die groep binnen willen hebben
met het concept Talenthouse”
“naar mijn mening is het jongerenwerk niet alleen voor risicojongeren”
“In het begin hadden we wel een X aantal risicojongeren, maar die hebben we op een
gegeven moment geweerd. We proberen nu de [nieuwe] jongerenmakelaar met hun in
contact te brengen, om te kijken van ‘kunnen wij nog wat voor hun betekenen als het gaat
om hinderlijke en overlastgevende jongeren?’, maar als het gaat om criminele jongeren
‘nee, daar kunnen wij vanuit het jongerenwerk gewoon weinig mee, dat is echt een taak
van de politie’”
Risicojongeren blijken om twee redenen niet in de voorziening te komen. Zoals hierboven staat
beschreven, worden ze bijvoorbeeld “geweerd”. Een andere jongerenwerker zei dat dergelijke
jongeren “meestal [worden] weggestuurd” of ze willen zelf niet in de jongerenvoorziening komen.
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Uit de verhalen van de jongerenwerkers blijkt dat het hier bijna altijd jongeren betreft die zich
“keihard bezig houden met criminaliteit” en soms zelfs rondlopen met wapens.
Andere subjectieve uitspraken over de doelgroep waren uiteenlopend: “het zijn hele berekenende
jongens”, “hinderlijk, overlastgevend”, “leuke jongens, jongens waar je echt iets mee kunt doen”,
“rustige kinderen”, “de jongere kinderen zijn wat serieuzer”, en “Antilliaanse, Surinaamse en
Nederlandse jongeren komen met gerichte ideeën. (…) Islamitische jongeren, die komen hier
gewoon hangen”. Het is opvallend dat de meer negatieve uitspraken afkomstig zijn van
jongerenwerkers, onder andere één jongerenmakelaar, die de jongeren op straat opzoeken. Dit zijn
bijvoorbeeld jongeren die nog niet van het bestaan van de voorziening afweten en daar op
geattendeerd moeten worden door jongerenmakelaars. Echter, hier zitten ook de jongeren tussen
die niet naar de voorziening willen komen of daar “geweerd” of “weggestuurd” worden. De
jongeren die wél in de voorziening komen blijken een positiever beeld op te roepen bij de
jongerenwerkers.
Waarom deze specifieke groep?
Zeven jongerenwerkers hebben de vraag Waarom deze specifieke groep? beantwoord. Hierop
kwamen zeer verschillende, en meerdere antwoorden per jongerenwerker: de jongerenwerkers
bepalen dat zelf (3 maal), vraag vanuit (of beleid van) de deelgemeente om een bepaalde
doelgroep te benaderen (3 maal), de jongeren die in de jongerenvoorziening komen bepalen de
doelgroep (2 maal), de samenstelling van de wijk bepaalt de doelgroep (1 maal), en de
meewerkend coördinator (1 maal).
Dilemma’s met betrekking tot doelgroep
Zeven jongerenwerkers gaven aan (of het kon als zodanig worden gecodeerd) dat zij (wel eens)
een dilemma ervaren met betrekking tot hun doelgroep. Drie jongerenwerkers ervaren het als een
dilemma dat er op straat een groep (risico)jongeren rondloopt die ze niet bereiken met het
accommodatiegerichte jongerenwerk. Eén van die drie geeft aan dat hij eigenlijk speciaal voor die
groep is aangenomen, maar er “weinig tijd” voor heeft om de straat op te gaan. Deze
jongerenwerker is geen jongerenmakelaar. Doordat hij inpandig werkt – in principe hebben alleen
de jongerenmakelaars een vindplaatsgerichte functie – en zijn doelgroep niet naar de voorziening
wil komen, bereikt hij ze niet. De andere vier dilemma’s met betrekking tot de doelgroep hebben te
maken met: (1) het toeleiden van meiden naar de jongerenvoorziening; (2) het makkelijker
bereiken van jongeren die dezelfde culturele achtergrond hebben als de jongerenwerker zelf; (3)
het verdelen van je aandacht over verschillende typen jongeren (bv. de dominante en de rustige,
stille jongeren); en (4) dat een jongerenvoorziening in een bepaalde wijk ook jongeren uit andere
wijken aantrekt, waardoor jongeren uit de wijk zelf (de doelgroep) soms weg blijven.
Doelgroepbereik
Elf jongerenwerkers hebben de vraag de volgende vraag beantwoord: Heb je het idee dat iedereen
voldoende aan bod komt? Of vind je dat er in jouw jongerenvoorziening een groep of groepen
jongeren onderbelicht is/zijn? Zo ja, welke?. Negen van de elf geven aan dat één of meerdere
groepen jongeren onderbelicht zijn in hun voorziening: (1) risicojongeren (drie maal); (2) meiden
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(twee maal); (3) niet iedereen komt aan bod, maar dat is geen specifieke groep (twee maal); (4)
de stille, rustige jongens (één maal); (5) tieners (12-15 jaar) die na afloop van de inloopactiviteit
(18:00 uur) op straat gaan hangen (één maal); en (5) Nederlandse jongeren (één maal). Een
jongerenwerker zei:
“De dominante groep [(risicojongeren)] heeft wel meer aandacht nodig, maar die krijgen
het gewoonweg niet. Heel veel mensen hebben zoiets van ‘hun willen het niet, nou dan ga
ik me daar niet op focussen. Ik ga me focussen op de groep die wel graag wil.’ En dat is
wat er eigenlijk gebeurt”
De jongerenwerker die deze vraag niet heeft beantwoord stelt in een eerder antwoord dat hij een
doelgroep bereikt die vergelijkbaar is met “de samenstelling van de wijk”, vandaar dat deze vraag
tijdens het interview is overgeslagen. Eén jongerenwerker zei dat hij geen antwoord kon geven op
deze vraag, omdat hij nog maar net in de betreffende voorziening werkte. Hij zei echter wel dat hij
van zijn coördinator “de taak [had] gekregen om met de nieuwe jongerenmakelaar iedere
donderdag de straat op te gaan, zoeken naar de doelgroep die wij niet kennen”. Dit impliceert dat
er doelgroepen zijn die niet worden bereikt. Eén jongerenwerker gaf aan dat “iedereen (…)
vertegenwoordigd” is, maar twee vragen eerder zei hij: “Dat meiden minder aan bod komen vind ik
niet lastig”. 37 Dit impliceert dat de doelgroep meiden onderbelicht is en is daarom ook als zodanig
gecodeerd. Er is één jongerenwerker die zei: “Ja [iedereen komt aan bod], we hebben een diverse
groep. Als je nu naar buiten kijkt, hebben we van alles door elkaar [er was op dat moment een
activiteit gaande]”.
4.1.4

Doelstellingen

Aan de jongerenwerkers is gevraagd: Wat zijn je doelstellingen als jongerenwerker/-makelaar? Bij
het coderen van de antwoorden van de jongerenwerkers heb ik de vier belangrijkste gemeentelijke
doelstellingen, gebaseerd op de documentenstudie uit hoofdstuk 2 (paragraaf 2.2.5), als
uitgangspunt genomen: bevorderen van participatie; ontplooien en ontdekken van talenten;
activeren; en overlastbestrijding of –vermindering.
Zes van de spontaan genoemde doelstellingen kunnen (in de meeste gevallen gedeeltelijk) in
verband worden gebracht met de één of meerdere van de belangrijkste gemeentelijke
doelstellingen. Echter, geen van de jongerenwerkers sprak spontaan in termen van activeren,
participeren et cetera. Geen van de spontaan genoemde doelstellingen kan in verband worden
gebracht met de doelstelling overlastbestrijding of –vermindering.
Voorbeelden van (delen van) spontaan genoemde doelstellingen die in verband gebracht kunnen
worden met het bevorderen van participatie zijn: “en ook dat jongeren de wijk erbij [(bij
projecten)] betrekken”, “dat ze [(de jongeren)] iets voor de wijk kunnen betekenen. (…)Een brug

37

Om zijn antwoord enigszins te nuanceren volgt hier zijn gehele antwoord: “Dat meiden minder aan bod
komen vind ik niet lastig. Kijk, als zij er voor kiezen om niet te komen tijdens de inloop, dan is dat hun keus.
Dat moeten we accepteren. Kijk, we moeten ze niks opdringen. Komen ze wel, dan is dat een teken dat ze ook
graag willen. Dus, niks moet”.
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tussen de omgeving en de jongeren”, en “mijn doel is toch om jongeren te helpen in hun proces
om deel te nemen aan de maatschappij”.
Voorbeelden van (delen van) spontaan genoemde doelstellingen die in verband gebracht kunnen
worden met het ontplooien en ontdekken van talenten zijn: “jongeren meer zelfvertrouwen en
eigenwaarde geven. En zeker dat ze hun eigen kwaliteiten ontdekken en die verder ontwikkelen”,
en “dat ze zich ontwikkelen”.
Voorbeelden van (delen van) spontaan genoemde doelstellingen die in verband gebracht kunnen
worden met activeren zijn: “Om samen met de jongeren projecten van de grond te tillen, onder
begeleiding van de jongerenwerker”, “jongeren leren organiseren”, en “als we een project
uitvoeren, dat het perfect gebeurt. (…) liever één project door jongeren gedaan, dan drie projecten
half door jongeren gedaan”.
Eén spontaan genoemde doelstelling – die niet in verband gebracht kan worden met één van de
vier belangrijkste, gemeentelijke doelstellingen – is genoemd door drie verschillende
jongerenwerkers, van twee verschillende jongerenvoorzieningen: “Jongeren begeleiden in hun weg
naar volwassenheid”, “jongeren begeleiden naar hun volwassenheid”, en “om jongeren te helpen
(…) bij het proces om groot te worden”.
Taken en doelstellingen blijken dicht bij elkaar te liggen en soms zelfs door elkaar heen te lopen.
Voorbeelden van dergelijke antwoorden zijn: “jongeren ondersteunen”, “jongeren helpen bij
hulpvragen”, en “normen en waarden, respect voor oudere mensen, respect voor een ander,
ongeacht iemands achtergrond, zijn geloofsovertuiging of hoe hij of zij zijn leven vormgeeft”
bijbrengen.
Nadat jongerenwerkers spontaan hun doelstelling(en) hadden genoemd zijn er twee, drie of vier
doelstellingen voorgelegd uit paragraaf 2.2.5. De meningen van de jongerenwerkers zijn met
betrekking tot de doelstellingen bevorderen van participatie; ontplooien en ontdekken van
talenten; en activeren onverdeeld. Sommige jongerenwerkers reageerden wat overtuigder of
uitgebreider dan anderen, maar geen van de jongerenwerkers zei dat het geen doelstelling is van
het jongerenwerk. Met betrekking tot de doelstelling overlastbestrijding of –vermindering lopen de
meningen wel uiteen. Deze gemeentelijke doelstelling van het jongerenwerk is aan alle twaalf de
jongerenwerkers voorgelegd. Vier jongerenwerkers gaven aan dat overlastbestrijding of –
vermindering een doelstelling van het jongerenwerk is en dat ze daar in hun eigen werk ook aan
bijdragen. Vier jongerenwerkers gaven aan dat overlastbestrijding of –vermindering “tot op zekere
hoogte” een doelstelling van het jongerenwerk is. Eén jongerenwerker gaf aan dat
overlastbestrijding of –vermindering wat hem betreft géén doelstelling van het jongerenwerk is:
“absoluut niet, echt belachelijk (…). Maar ik denk wel dat het gezien wordt als een doelstelling van
het jongerenwerk”. Drie jongerenwerkers gaven aan dat overlastbestrijding of –vermindering geen
primaire doelstelling is, maar dat het een “neveneffect” of “indirect effect” van het jongerenwerk is.
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Kloof tussen bestuurlijke doelen en welzijnsuitvoering
Zes jongerenwerkers ervaren (wel eens) een dilemma dat te typeren is als een “kloof tussen
bestuurlijke doelen en welzijnsuitvoering” (Veldboer & Goewie 2002: 119) (zie paragraaf 2.1.3).
Drie jongerenwerkers gaven aan dat het beeld dat de deelgemeente heeft van het jongerenwerk
naar hun idee “niet altijd realistisch” is. Eén jongerenwerker gaf aan dat “de deelgemeente (…)
soms hoge verwachtingen [heeft] ten aanzien van overlastbestrijding”. Eén jongerenwerker ervaart
wel eens een kloof, omdat bestuurlijke doelen niet altijd concreet beschreven zijn. En één
jongerenwerker zei:
“De deelgemeente is toch gek op cijfertjes en getalletjes. Wij werken met mensen en dat
proces duurt langer en is moeilijker. Bij wijze van spreken willen ze meteen een verslag als
je een jongen hebt gesproken, ze vragen soms om hele harde feiten. Mijn behaalde
resultaten zijn niet altijd uit te drukken in cijfers en het proces duurt soms lang”
Het is opvallend dat één jongerenwerker vindt dat de deelgemeente niet altijd concreet is in haar
doelstellingen, terwijl een andere jongerenwerker juist wijst op hele concrete verwachtingen van de
deelgemeente: “cijfertjes en getalletjes”.
4.1.5

Verwachtingen en ondersteuning

Bij dit onderdeel is aan de jongerenwerkers gevraagd of ze vinden dat er veel van ze verwacht
wordt, of ze voldoende ondersteuning krijgen om hun taken uit te voeren, wat de huidige
ondersteuning inhoudt en wat hun wensen en behoeften zijn ten aanzien van eventuele
ontbrekende ondersteuning.
Verwachtingen
Aan alle jongerenwerkers is gevraagd: Vind je dat er veel van je verwacht wordt als
jongerenwerker/-makelaar? Zes jongerenwerkers vinden niet dat er veel van ze verwacht wordt.
Drie jongerenwerkers vinden dat er “niet echt” veel van ze verwacht wordt. En drie
jongerenwerkers vinden dat er wel veel van ze verwacht wordt.
Voldoende ondersteuning?
Aan alle jongerenwerkers is gevraagd: Krijg je voldoende ondersteuning om je taken uit te kunnen
voeren, zoals jij dat zou willen? Negen jongerenwerkers vinden dat ze voldoende ondersteuning
krijgen om hun taken uit te voeren. Drie jongerenwerkers vinden dat ze onvoldoende ondersteund
worden.
Huidige ondersteuning
Bij de jongerenwerkers is geïnformeerd naar de ondersteuning die ze momenteel krijgen. Elf
jongerenwerkers hebben hier antwoord op gegeven. De twaalfde mist ondersteuning (op
methodisch vlak, intervisie, supervisie) voor de uitvoering van zijn taken en heeft om die reden
deze vraag niet beantwoord.
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Vier jongerenwerkers hebben op een vast moment, bijvoorbeeld één keer in de twee weken, een
gesprek met hun meewerkend coördinator of de manager. Vier jongerenwerkers hebben “wel eens”
een gesprek met hun meewerkend coördinator of de manager, maar niet op een vast moment. Eén
jongerenwerker zei: “ik kan altijd met iemand praten” en wijst op het wekelijkse teamoverleg als
vorm van ondersteuning. Eén jongerenwerker had op het moment van het interview “een aantal
maanden geleden (…) een voortgangsgesprek” met zijn manager gehad. En één jongerenwerker
had “pas assessments gehad” en wijst op het wekelijkse overleg met de jongerenmakelaars en
coördinatoren als vorm van ondersteuning. In totaal is een wekelijks overleg – teamoverleg;
coördinatorenoverleg; en overleg met de jongerenmakelaars en coördinatoren – drie keer genoemd
als vorm van ondersteuning.
Wensen en behoeften
Er is ook geïnformeerd naar de wensen en behoeften van de jongerenwerkers ten aanzien van
(extra) ondersteuning. Zes jongerenwerkers geven aan dat ze een gesprek met hun manager op
prijs zouden stellen; vier van de zes geven aan dat ze een zekere frequentie – één, twee of vier
keer per maand – op prijs zouden stellen. Drie van deze zes jongerenwerkers hebben in een
eerdere vraag overigens wel aangegeven dat ze momenteel voldoende ondersteuning krijgen.
Vijf jongerenwerkers hebben geen behoefte aan (extra) ondersteuning. Eén van deze drie zegt wel:
“Ik zoek dat wel op als ik echt iets nodig heb. (…) Maar één op één, dat moet in de toekomst
gewoon gaan plaatsvinden, met de manager”.
Eén jongerenwerker, die momenteel “één keer in de twee weken” een gesprek heeft met zijn
manager, gaf aan dat hij behoefte heeft aan “training en coaching” op het gebied van “hoe geef je
leiding, hoe grijp je in in conflictsituaties, plannen en organiseren”. Andere vormen van
ondersteuning die werden geopperd door de jongerenwerkers zijn: “supervisie (…) over
bijvoorbeeld het meidenwerk, over hoe je dat aan moet pakken”, “voortgangsgesprek”, “intervisie,
ik bedoel ervaringen met elkaar delen”, “deskundigheidsbevordering” en “feedback”.
4.1.6

Methodisch werken

Aan de jongerenwerkers is gevraagd: Werk je momenteel aan de hand van bepaalde
methoden/methodieken? Zeven jongerenwerkers geven aan dat ze aan de hand van de
Talenthouse methodiek (gaan) werken; vijf van de zeven geven aan dat ze momenteel al aan de
hand van de Talenthouse methodiek werken. 38 Eén jongerenwerker werkt “met de Montfoort
[methodiek], want dat moet voor school” 39 , “de regulatieve cyclus”, “STAR, SMART” 40 en hij
gebruikt zijn levenservaring voor zijn werk. Eén jongerenwerker werkt “alleen” aan de hand van
een methode als ze “een gerichte activiteit hebben, (…) bijvoorbeeld de plancyclus”. Die
38
Het implementatietraject van de methodiek Talenthouse is gestart op 30 september 2009, vandaar dat een
aantal jongerenwerkers deze methodiek noemen.
39
Met Montfoort bedoelt de jongerenwerker de methodiekbeschrijving Het Rotterdamse Jongerenwerk van de
Gemeente Rotterdam (2006a). Deze methodiek wordt gedoceerd bij de Specialisatie Ideaal Jongerenwerk,
aldus de geïnterviewde jongerenwerker. Het doel is dat in 2012 alle Rotterdamse jongerenwerkers conform
deze methodiek werken (Gemeente Rotterdam 2007: 5).
40
STAR staat voor Situatie, Taak, Actie, Resultaat. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Actie, Resultaat,
Tijdgebonden.
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jongerenwerker heeft “geen idee waarom” hij niet altijd met een methodiek werkt; “Ik heb meer
m’n eigen methode ontwikkeld, denk ik”. Drie jongerenwerkers werken niet aan de hand van een
methodiek; waarvan twee aangeven hun eigen methoden te hebben en één zei: “ik werk er
misschien wel mee, maar dan ben ik me er niet bewust van”.
4.1.7

Huidige samenwerking (keten)partners

Vier jongerenwerkers geven aan dat ze niet samenwerken met ketenpartners. Twee van de vier
geven aan in de toekomst wel graag te willen samenwerken. Van één van de vier jongerenwerkers
is het niet duidelijk of hij in de toekomst graag wil samenwerken. Hij zei: “nee, ik doe inpandig
werk”, wat impliceert dat hij van mening is dat samenwerking met ketenpartners niet bij zijn
functieomschrijving hoort. Strikt genomen is dit ook het geval, want in deelgemeente IJsselmonde
werken (in principe) alleen de meewerkend coördinatoren en jongerenmakelaars samen met
(keten)partners in de vorm van het bijwonen van overleggen en dergelijke. In de praktijk blijkt
deze scheiding minder strikt, want behalve de jongerenmakelaars en de meewerkend
coördinatoren, zeiden drie jongerenwerkers dat ze samenwerken met (keten)partners.
Acht jongerenwerkers werken dus wel samen met ketenpartners, waaronder alle geïnterviewde
jongerenmakelaars en meewerkend coördinatoren. De samenwerking bestaat vooral uit het
bijwonen van overleg, “informatie uitwisselen”, samen activiteiten organiseren, en “elkaar op de
hoogte houden van dingen die spelen”. De genoemde samenwerkingspartners zijn: politie (6
maal), deelgemeente IJsselmonde (5 maal), woningcorporatie(s) (5 maal), Perspect (5 maal),
bewonerscommissie / buurtbewoners (4 maal), DOSA-regisseur (4 maal) 41 , TOS (3 maal) 42 ,
basisscholen (3 maal), IDplein (3 maal), opbouwwerk (2 maal), andere welzijnorganisaties (2
maal), Albeda College (1 maal), VMBO scholen (1 maal), JOLO buurtbemiddeling (1 maal), het
Mentoraat (1 maal), de winkeliersvereniging (1 maal), en Netwerk 12+ (1 maal). 43
Van de acht jongerenwerkers die wel samenwerken met ketenpartners zijn vier jongerenwerkers
tevreden over de huidige samenwerking en hoeft de samenwerking wat hun betreft niet
intensiever. Voor de overige vier jongerenwerkers geldt het volgende. Eén jongerenwerker zei:
“Nee, niet intensiever, maar wel effectiever”. Wat betreft een andere jongerenwerker hoeft de
samenwerking ook niet intensiever, maar hij heeft “de behoefte om meer op één lijn te zitten”. Eén
jongerenwerker vindt “de [huidige] samenwerking goed, maar er zouden partners bij mogen
komen. Jongerenloket en Woonbron [(= corporatie)]”. Eén jongerenwerker “zou wel meer met de
politie willen samenwerken”. Geen van de acht jongerenwerkers geeft dus aan behoefte te hebben
aan een intensievere samenwerking met ketenpartners, maar twee jongerenwerkers zouden wel
met méér partners willen samenwerken.

41

DOSA staat voor Deelgemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak.
TOS staat voor Thuis Op Straat.
43
De Groepsaanpak werd door jongerenwerkers tweemaal genoemd als samenwerkingspartner. De
Groepsaanpak is een maandelijks overleg over overlastgevende groepen jongeren. De deelnemende partijen
van dit overleg zijn de deelgemeente IJsselmonde, politie, woningcorporaties, Perspect, de DOSA-regisseur en
het jongerenwerk (Gemeente Rotterdam 2006b: 1 en 4). In de tellingen zijn deze partners los van elkaar
geteld, en dus niet Groepsaanpak als één samenwerkingspartner, omdat andere jongerenwerkers die de
Groepsaanpak niet noemden dat wellicht ook hebben gedaan.
42
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4.1.8

Mening implementatietraject

Alle twaalf geïnterviewde jongerenwerkers staan positief tegenover het implementatietraject van
de methodiek Talenthouse. Twee jongerenwerkers plaatsten in hun positieve reactie wel een
kanttekening, ze zeiden dat de methodiek Talenthouse nog beter uitgewerkt moet worden: “Er
moet bijvoorbeeld wel eerst duidelijk worden wie er in de Talentencommissie moet zitten enzo.” en
“Alleen denk ik dat er nog heel veel ontdekt moet worden en dat het heel erg bijgeschaafd moet
worden naar een realistisch plan”.
Acht jongerenwerkers benadrukten in hun reactie een positieve kant van de methodiek
Talenthouse. Vier jongerenwerkers benadrukten in hun reactie een positieve kant van het feit dat
jongeren geactiveerd worden door middel van de methodiek Talenthouse, bijvoorbeeld: “ik denk
dat het goed is dat het gebeurt dat jongeren niet gepamperd of onderschat worden, maar dat er
ingezien wordt dat ze best veel kunnen en dat we daar gebruik van moeten maken”. Twee
jongerenwerkers benadrukten het voordeel van éénzelfde werkwijze van jongerenwerkers in de
gehele deelgemeente IJsselmonde, bijvoorbeeld: “Dat iedereen op dezelfde manier en met dezelfde
gedachtes werkt. (…), binnen hetzelfde pedagogische kader handelt”. Twee jongerenwerkers
benadrukten het belang van samenwerking met partners, bijvoorbeeld: “als jij weet te
bewerkstelligen dat je met meer samenwerkingspartners op één niveau komt te zitten, dan ga je
veel meer bergen kunnen verzetten natuurlijk”.
4.1.9

Talentencyclus

Aan de jongerenwerkers is het idee van de Talentencyclus, van de methodiek Talenthouse,
voorgelegd. Aan hen is gevraagd wat ze van het idee vinden en of ze vinden dat er positieve en/of
nadelige aspecten kleven aan het idee. Alle twaalf geïnterviewde jongerenwerkers vinden het idee
van de Talentencyclus “goed” (11 maal) of “leuk” (1 maal). Daarnaast hebben alle geïnterviewde
jongerenwerkers zowel positieve als nadelige aspecten genoemd.
Positieve aspecten van de Talentencyclus
Tien jongerenwerkers benadrukten in hun antwoord het leeraspect van de Talentencyclus: “sociale
vaardigheden” (7 maal), “presenteren” (2 maal), “verantwoordelijkheidsbesef” (2 maal), “van
fouten leren” (2 maal), “organiseren” (2 maal), realiteitszin (2 maal), “structuur” (1 maal), “ze
leren van zo’n proces” (1 maal), en “hun eigen talent” ontdekken (1 maal). Vijf van de zeven
jongerenwerkers die ‘het leren van sociale vaardigheden’ noemden als leeraspect van de
Talentencyclus, gaven één of meerdere voorbeelden van sociale vaardigheden: afspraken maken,
onderhandelen, feedback geven en ontvangen, omgaan met plus- en minpunten van elkaar,
communiceren, en samenwerken.
Vier jongerenwerkers benadrukten in hun antwoord de positieve kant van de Talentencommissie,
bijvoorbeeld: “dat er dan een terugkoppeling komt vanuit de Talentencommissie. Want daar gaat
het voor mij eigenlijk om. Kijk dat idee opzetten, daar gaat het tuurlijk ook om, maar het gaat er
ook om dat het niet altijd zo gaat zoals ze [(de jongeren)] willen en het in hun hoofd hebben” en
“Dat het van meerdere kanten bekeken wordt. Door de Talentencommissie en tijdens de evaluatie.
Het werkt naar verbetering toe”.

77

Tien jongerenwerkers noemden ook nog andere positieve aspecten van de Talentencyclus: “een
goede manier om veranderingsprocessen in werking te zetten” (jongeren voelen zich nuttig,
ontdekken dat ze iets kunnen, nemen meer initiatief, durven meer, krijgen zelfvertrouwen) (4
maal); “de evaluatie” (2 maal); “het ervaren van succes” (1 maal); het bevordert de creativiteit
van jongeren (1 maal); je leert de jongeren beter kennen, doordat je met ze sámenwerkt (1
maal); het staat symbool voor de maatschappij (1 maal). Met het laatste aspect bedoelde de
jongerenwerker dat jongeren leren dat het tijd kost om iets te realiseren, waardoor ze zichzelf in
andere domeinen van hun leven (school, werk, gezin) ook minder snel zullen tegenkomen.
Nadelige aspecten van de Talentencyclus
Acht jongerenwerkers kaartten aan dat de Talentencyclus tijdrovend is en dat dat twee nadelen
heeft; het kost de jongerenwerker an sich veel tijd en het is een zware taak om de jongeren
gemotiveerd te houden gedurende het proces; “Een proces met jongeren is nou eenmaal
langzamer dan een proces met professionals”. Drie van de acht benadrukten het
motivatieprobleem dat kan ontstaan bij jongeren, wanneer de cyclus (te) lang duurt. Twee van de
acht benadrukten dat het de jongerenwerkers veel tijd kost, wat kan leiden tot onderbezetting
tijdens de inloop 44 of:
“Het neemt ook veel tijd weg van het ambulante jongerenwerk. De vraag is moet het
accommodatiegerichte jongerenwerk het doen en draagt het ambulante jongerenwerk
groepen jongeren over. Maar het ambulante jongerenwerk moet ook dat contact houden
om hulpvragen te signaleren enzo. Ik heb hier nog wel vraagtekens bij of het allemaal
haalbaar is voor een jongerenmakelaar. Dit zou verder uitgediept moeten worden”
En drie van de acht benadrukten zowel de tijd die jongerenwerkers kwijt zijn aan de cyclus, als de
eventuele motivatieproblematiek die bij jongeren kan ontstaan. Mogelijke problemen, die de
jongerenwerkers noemden, als gevolg van motivatieproblematiek zijn: dat jongeren ongeduldig
zijn/worden (2 maal) en (daardoor) mogelijk voortijdig afhaken (3 maal). Mogelijke problemen, die
de jongerenwerkers noemden, als gevolg van tijdgebrek zijn: dat de jongerenwerker in de
verleiding komt om zelf dingen te gaan doen (3 maal); dat het ten koste gaat van andere taken
van de jongerenwerker (2 maal); dat het “veel geduld” vraagt van de jongerenwerker (1 maal); en
dat een jongerenwerker bezig is een groep jongeren te ondersteunen tijdens het proces van de
Talentencyclus, waardoor andere jongeren minder aan bod komen (1 maal).
De overige uitspraken van de jongerenwerkers zijn niet te typeren als nadelige aspecten van de
Talentencyclus, het zijn eerder verbeterpunten. Sommige jongerenwerkers kwamen ook met
suggesties ten aanzien van sommige van de verbeterpunten. Hieronder staan eerst de
verbeterpunten beschreven en daarna de suggesties.

44
Een andere jongerenwerker zei daarentegen wel: “Ik denk dat het wel mogelijk is om bijvoorbeeld tijdens de
inloop even jongeren apart te nemen. We staan daar met vier jongerenwerkers dus”.
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Verbeterpunten ten aanzien van de Talentencyclus
Eén jongerenwerker vindt dat “de Talentencommissie (…) nog wel beter [moet] worden
uitgewerkt”. Twee jongerenwerkers waren specifieker en kaartten aan dat het nog onduidelijk is
welke projecten en activiteiten worden voorgelegd aan de Talentencommissie; álle of alleen de
grote projecten. Eén van de twee had daar een uitgesproken mening over: “Heel veel zeiden
tijdens die Kick-off van ‘ja, als het een klein project is, dan hoeven we het toch niet voor die
Talentencommissie voor te leggen?’. Maar ik vind juist van wel! Want anders leren ze daar toch
niks van?. 45 De geïnterviewde wijst hier op het leeraspect van feedback ontvangen.
Twee jongerenwerkers benadrukten dat de Talentencyclus “meer gepromoot” moet worden, “want
jongeren komen niet zomaar met een plan”.
Eén jongerenwerker wijst op de mogelijkheid dat jongerenwerkers “jongeren begeleiden tijdens het
maken van een plan en dat wij dan laten merken aan de jongeren dat het een idee goed is. Maar
de Talentencommissie zou het dan toch kunnen afkeuren. Jij hebt dan jongeren zitten aansturen in
een bepaalde richting en dan keurt de commissie het misschien af”.
Er zijn jongeren die “er gewoon geen zin in hebben om ál dat werk te doen. Die willen gewoon
consumeren en daar zijn er wel veel van, sowieso”. Eén jongerenwerker vroeg zich hardop af; “als
je straks alleen nog maar bezig bent met de Talenthouse methodiek, kan je die jongeren dan nog
wel bereiken? Dat vraag ik me af, want je biedt ze niets aan”.
Eén jongerenwerker wijst op het belang van “faciliteiten”; “een aparte Talenthouse-ruimte (..) om
bijvoorbeeld een projectplan op te stellen samen met de jongeren” en “middelen, zoals een
computer”.
Eén jongerenwerker stelt dat “het woord talent (…) jongeren onzeker kan maken of deelname kan
belemmeren”. 46 En een andere jongerenwerker benadrukt dat jongerenwerkers er voor moeten
waken dat niet steeds dezelfde jongeren deelnemen aan de Talentencyclus.
Suggesties ter verbetering van de Talentencyclus
Eén jongerenwerker opperde dat je de Talentcyclus “langzaam [moet] opbouwen”; “als er een idee
ontstaat dan ga je dat samen met ze [(de jongeren)] op papier zetten en dan geef je ze hele lichte
taken, dat ze zien wat het inhoudt om iets te organiseren. En zo ze enthousiast te maken om de
volgende keer daadwerkelijk met een project te komen, al aangeleverd op een papier”.
De jongerenwerker die vindt dat de Talentencommissie “nog wel beter [moet] worden uitgewerkt”
heeft daar ook uitgesproken ideeën over; hij “vind[t] dat ze [(de leden van de Talentencommissie)]
een meer adviserende rol moeten hebben, in plaats van dat ze het plan goed- of afkeuren.

45
Tijdens de Kick-off: voor implementatietraject Methodiek Talenthouse! op 30 september 2009 in de
deelgemeente IJsselmonde is dit verbeterpunt ook besproken.
46
Tijdens de Kick-off: voor implementatietraject Methodiek Talenthouse! op 30 september 2009 in de
deelgemeente IJsselmonde is dit aandachtspunt aangekaart, maar niet besproken.
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Waarom, omdat zij niet over subsidies gaan. Het is aan de jongeren zelf om iets met die tips te
doen, en adviezen” en hij vindt dat de leden van de Talentencommissie “ook een bepaalde functie
moeten hebben. Bijvoorbeeld een ondernemer heeft echt wel ervaring met projectplannen. Die
heeft daar de expertise. De politie kan de functie hebben om het imago te veranderen, het beeld
dat de jongeren hebben van de politie en andersom”. Eén van de jongerenwerkers die aankaartte
dat het nog onduidelijk is welke projecten worden voorgelegd aan de Talentencommissie, kwam
met het idee om de feedback van de commissie áltijd “face to face” te laten plaatsvinden en niet
via bijvoorbeeld e-mail of andere communicatiemiddelen, omdat dat het leeraspect van het
ontvangen van feedback zou ondermijnen, “want in de praktijk als ze gaan solliciteren of op school,
dan krijgen ze er ook mee te maken dat het face to face is. Het is allemaal veel te veel op internet,
op media, dat moet niet. Dat moet gewoon recht in de ogen aankijken; hoe moet ik me opstellen,
hoe moet ik me gedragen”.
Om jongeren voor te bereiden op de mogelijke lange duur van de Talentencyclus, oppert een
jongerenwerker om jongeren bij de inschrijving al op de hoogte te stellen van de werkwijze; “dan
weten de jongeren waar ze aan toe zijn, met wie ze te maken hebben, hoe het werkt, wat de
regels zijn”.
Om motivatieproblematiek bij de jongeren tegen te gaan of te voorkomen kun je het beste de
“verantwoordelijkheid bij de jongeren” neerleggen, opperden twee jongerenwerkers. “En in de
tussentijd concrete tussentijdse stappen benoemen, als die behaald zijn. Zodat jongeren het gevoel
hebben dát ze een stap verder zijn, en dat ze daar trots op kunnen zijn”. Een andere
jongerenwerker vult daarop aan dat het “belangrijk [is] dat wij misschien elke fase een soort
viering of certificaat of iets zouden kunnen moeten aanbieden. Zo van ‘jongens we hebben nu deze
fase afgerond, dat hebben we goed gedaan, en dit zijn op dit moment de resultaten, en we gaan
nu de nieuwe fase in”. Dit zijn de “materiële” en “immateriële impulsen” waar Maike Kooijmans
over schrijft in het kader van het disciplineren van jongeren (Kooijmans 2009: 66-67) (zie
paragraaf 3.6.2).
Tot slot stelde een jongerenwerker dat er “wel een schakel bij [mag] komen in de Talentencyclus.
De cyclus begint met ‘jongeren hebben een idee’, maar de jongeren komen niet met ideeën…, ik
heb dat nooit ervaren. Ik vind dat er een schakel bij moet komen, zoiets als ‘de jongerenwerker
prikkelt de jongeren’. Op papier werkt de methodiek wel, maar in de praktijk moet je toch jongeren
prikkelen en benaderen. Er hangt wel een leuk plaatje aan de muur, maar de jongens komen echt
niet naar je toe. Je moet ze echt eerst gaan prikkelen, door geïnteresseerd te zijn, door met ze te
praten en de positieve dingen in het leven van de jongen te gebruiken om te triggeren. De sterke
punten van de jongeren benutten”. De meningen van de jongerenwerkers zijn er over verdeeld of
dat jongeren wel of niet uit zichzelf met ideeën komen. In totaal zeiden drie jongerenwerkers dat
jongeren niet zomaar met idee komen en zeiden twee jongerenwerkers dat dat wel gebeurt.
4.1.10 Coalities met (keten)partners
Samenwerken met (keten)partners, ofwel coalities smeden met partners, is een belangrijk aspect
van de methodiek Talenthouse. In paragraaf 4.1.7 is gebleken dat geen van de jongerenwerkers,
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die samenwerken met ketenpartners, een intensievere samenwerking wensen. Daarnaast blijkt het
aantal samenwerkingspartners (al) aanzienlijk te zijn en lijkt een effectieve samenwerking ook aan
de orde; in de vorm van het overleg Groepaanpak bijvoorbeeld, waarbij de jongerenwerkers in één
keer vijf partners spreken. 47 Tijdens de interviews constateerde ik deze feiten ook al, en daarom
heb ik tijdens de interviewperiode besloten om niet te vragen wat de jongerenwerkers vinden van
samenwerking met ketenpartners in het algemeen. Ik heb specifiek gevraagd naar de
samenwerking met een bestaande samenwerkingspartner, waarmee jongeren vaak moeite hebben:
de politie. Daarnaast heb ik gevraagd wat jongerenwerkers vinden van samenwerking met twee
partners die in de methodiek Talenthouse een belangrijke rol spelen: ouders en buurtbewoners.
Politie
Met acht jongerenwerkers is gesproken over samenwerking met de politie. Om een indruk te geven
van de complexiteit van de samenwerking tussen het jongerenwerk en de politie, volgen hieronder
citaten van jongerenwerkers, van twee verschillende jongerenvoorzieningen:
“Ik heb wel eens gehad dat ik een groep jongeren had benaderd in het park; het ging heel
goed, ze waren geïnteresseerd, een jongen verwees meteen z’n neefje door, en toen kwam
dé vraag: ‘werk je ook samen met de politie?’. Toen ik ja zei, renden ze allemaal keihard
weg”
“We hadden wel een keer een brunch hier met de politie. Toen stonden hier een stuk of
zeven politiebusjes voor de deur. Dezelfde avond kwam er geen enkele jongen op de
inloop”
Samenwerking met de politie blijkt een ingewikkelde taak te zijn voor jongerenwerkers, maar het
merendeel ziet dit niet als een probleem. Zes van de acht jongerenwerkers waarmee gesproken is
over samenwerking met de politie staan hier positief tegenover en/of zien het als een belangrijk
onderdeel van hun werk. Eén jongerenwerker gaf aan dat het ingewikkeld is: “het vertrouwelijke
gaat dan in de min. Jongeren hebben toch nog steeds de gedachte ‘als je met de politie praat, dan
ben je een verrader’”. En één jongerenwerker vindt dat er “duidelijkere afspraken moeten zijn”
tussen het jongerenwerk en de politie en dat ze “meer op één lijn moeten zitten”.
Vijf van de acht jongerenwerkers gaven aan dat het ontzettend belangrijk is dat je als
jongerenwerker “duidelijk” bent, duidelijk over: dat de politie in de voorziening komt (2 maal); “dat
de politie een partner is” (2 maal); dat de politie er is voor de “veiligheid” van de jongeren en
anderen (2 maal); “wat de samenwerking [met de politie] inhoudt” (1 maal); dat het jongerenwerk
“geen verlengstuk” van de politie is (1 maal); en dat de politie ingeschakeld kan worden als
grenzen overschreden worden in het bijzijn van een jongerenwerker (1 maal).

47
De Groepsaanpak is een maandelijks overleg over overlastgevende groepen jongeren. De partners van de
Groepsaanpak zijn de deelgemeente IJsselmonde, politie, woningcorporaties, Perspect, de DOSA-regisseur en
het jongerenwerk (Gemeente Rotterdam 2006b: 1 en 4).
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Eén jongerenwerker gaf aan dat de houding van de jongerenwerker bepalend is voor het
doorbreken van het “taboe” dat rust op de politie. En een andere jongerenwerker gaf aan dat ze
een voetbaltoernooi gaan organiseren met de politie, “om te laten zien de ze er niet alleen maar
zijn om bonnetjes uit te schrijven”.
Ouders
Met elf jongerenwerkers is gesproken over samenwerking/contact met ouders. Acht
jongerenwerkers hebben (wel eens) contact met de ouders van jongeren.
Zes jongerenwerkers benadrukten in hun antwoord één of meerdere positieve kanten van het
contact met ouders: ouders en kinderen komen dichter tot elkaar (2 maal); het versterkt de band
tussen jongerenwerker en jongeren (1 maal); ten behoeve van informatieverzameling over
jongeren (thuissituatie, school) (1 maal); je kunt als jongerenwerker adviseren en interveniëren in
de relatie tussen ouders en jongeren (1 maal); en ten behoeve van informatieverstrekking aan
ouders over de jongerenvoorziening (1 maal). Eén van de zes jongerenwerkers zei dat er “veel
kansen” in het contact met ouders zitten, maar was niet expliciet over wat die kansen zijn.
Zes jongerenwerkers benadrukten in hun antwoord één of meerdere nadelige kanten van het
contact met ouders: het kan jongeren afschrikken of “als een bedreiging overkomen” (3 maal);
jongeren vinden het “vervelend” of “niet zo leuk” (2 maal); jongeren vertrouwen niet meer alles
toe aan een jongerenwerker (1 maal); ouders vinden het niet fijn als “je in hun privéleven gaat
zitten” (1 maal); en “ouders moeten het ook zelf willen” (1 maal).
Vier jongerenwerkers hebben een aandachtspunt met betrekking tot samenwerking/ contact met
ouders genoemd in hun reactie. Eén jongerenwerker benadrukt dat het belangrijk is om “naar de
culturele achtergrond (…) van de ouders” te kijken: “Sommigen vinden het helemaal niet fijn als ik
ga zeggen hoe en wat met hun kinderen. (…) Als je zo’n contact aangaat met ouders, dan moet je
wel weten hoe je het overbrengt als er iets fout is gegaan bijvoorbeeld”. Deze jongerenwerker
adviseert dat het contact met ouders “vooral een positieve insteek” moet hebben. Eén
jongerenwerker vindt het “belangrijk om een doel te formuleren van het contact met ouders”, want
het doel is voor hem niet duidelijk. Eén jongerenwerker geeft aan dat het afhankelijk is van de
jongerenwerker zelf: “Het is een beetje waar je de grens legt als jongerenwerker”. Hij bedoelt
hiermee wat je als jongerenwerker wel en niet met ouders bespreekt of tegen ze vertelt. En één
jongerenwerker geeft aan dat als een jongere zich niet gedragen heeft, dat ze het dan met de
jongere zelf wil oplossen, “want die jongere is onderweg om volwassen te worden. Hij moet de
consequenties dragen, niet de ouders, want sommigen hebben niet eens invloed meer op die
jongere. Je moet de jongeren aanspreken op hún fouten”.
Buurtbewoners
Met tien jongerenwerkers is gesproken over samenwerking met buurtbewoners. Vier
jongerenwerkers hebben (wel eens) contact met buurtbewoners of een bewonerscommissie. Voor
twee van die vier geldt dat het contact niet verder gaat dan een “babbeltje”. De andere twee
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jongerenwerkers zijn een samenwerkingsverband aangegaan met een bewoner of een
bewonerscommissie:
“Er kwam ook een buurtbewoner die graag de muziekstudio wilde zien. Hij heeft zestien
jaar in de muziekbusiness gezeten. ’s Avonds kwam hij terug met een cd met instrumentale
muziek en daar gingen jongens dan teksten op verzinnen. [Kenden de jongeren hem al?]
Nee. Ze hebben nu afgesproken met hem, dat als het nummer klaar is, dat ze dan contact
met hem opnemen en gaan kijken of ze iets voor hem kunnen betekenen. Dat ze iets
samen gaan doen”
“Dat met het Halloweenfeest is eigenlijk de eerste keer [dat we samenwerken met de
bewonerscommissie]. Ik ervaar het wel heel positief”
Samenwerking met buurtbewoners (b)lijkt een minder complexe opdracht voor jongerenwerkers,
dan samenwerking/contact met de politie of ouders. Geen enkele jongerenwerker heeft een nadelig
aspect van samenwerking met buurtbewoners genoemd.
De genoemde positieve kanten van samenwerking en contact met buurtbewoners zijn: bewoners
informeren over het jongerenwerk (3 maal); de relatie tussen bewoners en jongeren verbetert (2
maal); het imago van het jongerenwerk verbetert (2 maal); luisteren naar en rekening houden met
bewoners (1 maal); jongerenwerkers weten wat er in de buurt speelt (1 maal); grotere en betere
projecten realiseren (1 maal); en de jongerenvoorziening is onderdeel van de wijk (1 maal).
4.1.11 Doelstelling van methodiek Talenthouse
Aan de jongerenwerkers is gevraagd: Wat is volgens jou de doelstelling van de methodiek
Talenthouse? Reden voor deze vraag was dat er in de huidige methodiekbeschrijving Talenthouse,
zo bleek uit de vergelijking in paragraaf 3.5.1, geen expliciete doelstelling staat beschreven. De
methodiekbeschrijving veronderstelt verschillende doelen: (1) “[j]ongeren hun eigen talenten en
kwaliteiten laten ontdekken en ontplooien”; (2) het “bestelgedrag” van jongeren corrigeren en
aanpakken; (3) “realiteitszin ontwikkelen” bij jongeren; (4) coalities aangaan of (5) jongeren zélf
hun activiteiten laten organiseren en uitvoeren (Frank & Paulides 2009b: 13 en 17).
Twee genoemde doelstellingen kunnen in verband gebracht worden met de doelstelling jongeren
hun eigen talenten en kwaliteiten laten ontdekken en ontplooien. Eén genoemde doelstelling kan in
verband gebracht worden met de doelstelling realiteitszin ontwikkelen bij jongeren. Drie genoemde
doelstellingen kunnen in verband gebracht worden met de doelstelling jongeren zélf hun
activiteiten laten organiseren. Geen van de genoemde doelstellingen kan in verband gebracht
worden met het bestelgedrag van jongeren corrigeren en aanpakken of coalities aangaan.
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De overige vijf doelstellingen 48 – plus één van de twee doelstellingen die in verband gebracht kan
worden met de doelstelling jongeren hun eigen talenten en kwaliteiten laten ontdekken en
ontplooien – bevatten een inhoud die in sommige gevallen voorbij gaat aan een direct doel zoals
realiteitszin ontwikkelen of coalities aangaan. Hieronder staan delen van die doelstellingen
opgesomd. Voor een volledig overzicht van alle doelstellingen, verwijs ik naar bijlage VI.
“Jongeren benaderen, ze weer het rechte pad op dirigeren”
“Dat de bagage die ze hebben meegekregen, dat ze die kunnen gebruiken in hun verdere
carrière, loopbaan, het leven“
“Om jongeren te leren hoe ze deel moeten nemen aan de maatschappij, wat ze moeten
doen en hoe het werkt. (…) Die Talentencyclus staat symbool voor een hoop dingen in het
leven (…) dingen die je door Talenthouse leert, zijn ook bruikbaar in andere dingen in hun
leven (school, werk)”
“Om via een bepaalde methodiek [Talenthouse] – de methodiek is het middel – uiteindelijk
zelfstandige, volwassen, meer initiatief nemende jongeren te krijgen. Het referentiekader
van jongeren vergroten en verbreden”
“De jongeren begeleiden naar hun volwassenheid en zelfstandigheid. Wat ik al eerder zei;
dat plaatje [van de Talentencyclus] heeft gewoon met je hele leven te maken. De
maatschappij werkt zo”
Bovenstaande (delen van) doelstellingen zijn op twee punten overeenstemmend: het te behalen
doel ligt in de toekomst en gaat voorbij aan het zogeheten derde milieu in “de driedeling van
invloedsferen in de ontwikkeling en opvoeding van jeugdigen” (Noorda et al. 2002: 78) (zie
paragraaf 2.1.3).
4.1.12 Verwachte veranderingen
Aan de jongerenwerkers is gevraagd: Wat zal de implementatie van de methodiek Talenthouse
volgens jou voor veranderingen teweegbrengen? De antwoorden zijn te categoriseren als
veranderingen voor de jongerenwerkers en reactie van de jongeren.
Verwachte reactie van de jongeren
In het kader van bovengenoemde vraag is doorgevraagd naar de reactie die jongerenwerkers
verwachten van de jongeren. Zeven jongerenwerkers geven aan dat ze verwachten dat er twee
groepen jongeren zullen zijn; een groep die meteen enthousiast is en een groep die nauwelijks of
helemaal niet te motiveren is om zelf activiteiten of projecten te organiseren.

48
Eén jongerenwerker vond het moeilijk om deze vraag te beantwoorden en heeft dat uiteindelijk ook niet
gedaan.
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Twee jongerenwerkers geven aan dat de jongeren wel moeten “wennen” aan de nieuwe manier van
werken. Eén van de twee zei daarop als aanvulling: “Als het niet met deze jongeren gaat, dan
hopelijk met de volgende generatie”. De andere gaf als aanvulling: “Ik denk wel dat jongeren het
fijn vinden dat er naar hun ideeën geluisterd wordt”.
Eén jongerenwerker verwacht dat “als je het goed aanpakt en consequent blijft en het concept
goed blijft bewaken en niet verzwakken, alert blijft, elkaar scherp houdt”, dat jongeren dan “niet
meer met de vraag komen ‘kunnen wij…’, maar ‘wij willen…’”. Een andere jongerenwerker verwacht
dat het goed komt “op het moment dat je de jongeren langzaam laat wennen”.
Eén jongerenwerker denkt dat de implementatie van de methodiek Talenthouse “niet heel veel
teweeg zal brengen (…) We laten jongeren nu ook al heel veel zelf doen en organiseren”. Toen
werd doorgevraagd naar zijn verwachte reactie van de jongeren wanneer zij álles zélf moeten
organiseren, zei hij: “Ja, dat is wel lastig ja. Voor de jongeren zal het dan wel wat teweeg
brengen”.
Veranderingen voor de jongerenwerkers
Vijf jongerenwerkers hebben tevens aangegeven wat de implementatie voor hen zal betekenen.
Eén jongerenwerker zegt geen verandering te verwachten, omdat hij al aan de hand van de
Talenthouse gedachte werkt. Eén jongerenwerker is nog niet zo bekend met het vak
jongerenwerker, maar hij hoopt te “leren hoe [hij] jongeren kan motiveren”. Eén jongerenwerker
verwacht dat hij er wel aan zal moeten “wennen”. De twee overige jongerenwerkers gaven een
uitgebreider antwoord.
“Ja, je kunt in de verleiding komen om zelf dingen te gaan doen. Als collega’s kun je van
elkaar leren. Ik denk, als er één of twee keer per maand intervisie is, dat je echt van elkaar
kunt leren en up to date blijft. En dat helpt je om die omslag te maken. Zodoende kun je
beter worden, je blijft scherp, en je leert van elkaars kwaliteiten. Dat is de basis; weten
waar je mee bezig bent, daarmee geconfronteerd wordt, je bewust blijven van je handelen.
Geprikkeld worden om je werk goed en beter te doen”
“Het zal ons jongerenwerkers meer structuur en richtlijnen geven van hoe je moet
handelen. [Dat je meer op één lijn zit bedoel je?] Juist, in heel IJsselmonde”
De implementatie van de methodiek Talenthouse zal dus vooral positieve dingen teweeg brengen
volgens de jongerenwerkers. Dit bevestigt de positieve houding die de jongerenwerkers hebben ten
aanzien van het implementatietraject (paragraaf 4.1.8).
4.1.13 Doelgroepbereik vergroten
Aan de jongerenwerkers is gevraagd: Hoe zou je als jongerenwerker kunnen bijdragen aan een
groter bereik van je werk? Heb je daar ideeën over? In de meeste gevallen wisten jongerenwerkers
deze vraag niet meteen te beantwoorden. In een dergelijk geval werd ze gevraagd: Sta je er
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bijvoorbeeld voor open om af en toe (bijvoorbeeld 2 uur per week) de straat op te gaan om
jongeren te bereiken?
Elf van de twaalf jongerenwerkers staan er voor open om af en toe (bijvoorbeeld 2 uur per week)
de straat op te gaan om zich te profileren in de wijk en hun doelgroep aan te spreken. De twaalfde
jongerenwerker zei: “Daar hebben we onze jongerenmakelaar eigenlijk al voor. (…) De huidige
taakverdeling is goed, maar het is bespreekbaar”. Deze jongerenwerker gaf ook aan dat hij tijdens
activiteiten in de buitenruimte de mogelijkheid aangrijpt om activiteiten te promoten en contacten
te leggen met jongeren, en dat hij de jongerenmakelaar vervangt wanneer deze op vakantie is
bijvoorbeeld.
In totaal gaven acht jongerenwerkers, waaronder de jongerenmakelaars, aan dat ze met enige
regelmaat/wel eens de straat op gaan om hun doelgroep te bereiken (4 maal); al wel eens de
straat op zijn geweest (2 maal); of van plan zijn dat te gaan doen (2 maal).
Ideeën van twee jongerenwerkers om hun doelgroepbereik op een andere manier te vergroten:
“Wij zouden op straat, verschillende gebieden vaker moeten bezoeken. Onze PR zal anders
moeten, dat wij jongeren moeten betrekken bij onze PR. Jongeren weten hun
leeftijdsgenoten beter te bereiken dan wij soms. Ik denk dat wij helaas nog steeds zelf
activiteiten moeten organiseren om jongeren een idee te geven wat de mogelijkheden nou
precies zijn”
“Je moet de jongeren misschien bereiken met een activiteit op hun terrein, bijvoorbeeld
een BBQ in het park. (…) Je leert ze dan op een heel andere manier kennen. En ik vraag ze
dan te helpen met boodschappen doen bijvoorbeeld. Dan geef je ze ook een taak”
Bovenstaande citaten laten zien dat beide jongerenwerkers denken dat het organiseren van
activiteiten belangrijk is om jongeren te bereiken. De methodiek Talenthouse heeft echter geen
organiserende functie toebedeeld aan de jongerenwerkers (paragraaf 3.4.2). Beide geciteerde
jongerenwerkers zien wel een rol weggelegd voor de jongeren.
4.1.14 Tot slot
De interviews hebben een schat aan informatie opgeleverd ten aanzien van de probleemstelling
van dit onderzoek. Daarnaast laat de beschrijving van het interviewmateriaal zien hoe belangrijk
het is om de praktijk te betrekken bij methodiekontwikkeling. Het interviewmateriaal levert
aandachtspunten op voor het implementatietraject; wat is de houding van jongerenwerkers ten
aanzien van de methodiek Talenthouse en op welke vlakken conformeren zij zich al dan niet aan de
methodiek? Daarnaast levert het aandachtspunten op voor de methodiek zelf; aan welke aspecten
kleven mogelijk nadelen, praktisch gezien? In de volgende paragraaf wordt de visie van
(keten)partners op het jongerenwerk, de methodiek Talenthouse en samenwerking met het
jongerenwerk, uiteengezet. Dit is belangrijk, omdat samenwerking met (keten)partners een
onderdeel is van de methodiek Talenthouse. In slotparagraaf 4.2.8 zal ik dan ook (onder andere)
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ingaan op de mate van overeenstemming tussen de uitspraken van de jongerenwerkers en
(keten)partners.

4.2

(Keten)partners

Voor een specifieke beschrijving van de deelnemers van de focusgroepen, verwijs ik naar paragraaf
1.2.3 Interviews en focusgroepen. Tijdens de focusgroepen met (keten)partners van het
jongerenwerk is gepraat over de doelgroep, doelstellingen en taken van het jongerenwerk.
Daarnaast is gesproken over de huidige en gewenste samenwerking met het jongerenwerk, en de
methodiek Talenthouse. Niet iedere deelnemer kwam aan bod bij ieder onderwerp en niet ieder
onderwerp is in beide focusgroepen besproken. Om deze reden is het belangrijk dat u zich ervan
bewust bent dat de getallen die in deze paragraaf worden genoemd, niet uitputtend zijn. Wanneer
er bijvoorbeeld staat dat vijf deelnemers een intensievere samenwerking met het jongerenwerk
wensen, betekent dit niet automatisch dat de overige drie jongerenwerkers dit niet wensen, tenzij
expliciet vermeld.
4.2.1

Doelgroep

De (keten)partners noemden met betrekking tot de doelgroep van het jongerenwerk verschillende
leeftijdsgroepen: “0 tot 21”, “tussen de 12 en 18” en “volgens mij ligt de leeftijdsgrens wat hoger,
volgens mij is dat meer tot 22 jaar”. Pratend met de deelnemers van de focusgroepen blijken over
twee aspecten de meningen nogal uiteen te lopen; álle jongeren versus dominante groepen en
jongens versus meiden.
Álle jongeren versus dominante groepen
Tijdens focusgroep 1 stelden twee deelnemers dat het jongerenwerk eigenlijk voor álle jongeren is
bedoeld, maar dat overlastgevende of dominante groepen de overhand hebben in
jongerenvoorzieningen. Beide deelnemers waren van mening dat als gevolg hiervan andere
groepen jongeren worden buitengesloten. Twee deelnemers van focusgroep 2 zeiden dat ze het
idee hebben dat de doelgroep van het jongerenwerk bestaat uit jongeren “die een beetje buiten de
boot dreigen te vallen, qua opleiding en werk”. Eén van deze twee deelnemers reageerde
bevestigend toen ik vroeg of hij jongeren bedoelde die onder de categorie risicojongeren vallen. In
beide focusgroepen waren dus deelnemers aanwezig die het idee hebben dat bepaalde groepen
jongeren dominant zijn in de doelgroep van het jongerenwerk. In zowel focusgroep 1 als 2 werden
deze uitspraken tegengesproken. In beide focusgroepen zat een (keten)partner die, beiden vanuit
praktijkervaring, zei dat er juist een diverse groep (ook qua leeftijd en geslacht) gebruik maakt van
de jongerenvoorzieningen waarnaar zij refereerden, bijvoorbeeld; “de niet dominante groep komt
ook binnen”. De praktijkervaring van de deelnemers had betrekking op twee verschillende
praktijken, namelijk het onderwijs en de politie.
Jongens versus meiden
Eén deelnemer gaf aan dat er in de voorziening, waar hij in de praktijk veel mee te maken heeft,
ook “een hele grote groep” meiden komt. Als reactie hierop zei een andere deelnemer dat zijn
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organisatie in het verleden een groep meiden een eigen ruimte had gegeven: “een
meidenhuiskamer”. De reden hiervoor was dat de meiden vaak niet naar andere voorzieningen
“durfden” te gaan en; ”Bij de andere plekken had je vaak de dominante jongeren, en daar hadden
ze geen zin in”. Een andere deelnemer van dezelfde focusgroep stelde dat je in overlastgevende
groepen alleen maar jongens zag. In focusgroep 2 zei een deelnemer: “we hebben het nou elke
keer over jongeren, maar wat ik wel zie is dat het wel over jongens gaat”. Ook deze uitspraak werd
tegengesproken door iemand die uit ervaring sprak:
“In mijn wijk hebben we daar weinig of geen last van. Het scheelt misschien ook dat daar
vier jongerenwerkers zitten, waarvan twee op straat zitten en de andere binnen. Dat lost
mekaar een beetje af. Twee van die jongerenwerkers zijn ook vrouwen. Dat zal
ongetwijfeld invloed hebben daarop. Het is niet zo dat alleen maar jongens het pand
bezetten en ook niet alleen maar jongens voor de deur staan”
De aspecten jongens versus meiden en álle jongeren versus dominante groepen bleken dus punten
te zijn waarover de meningen uiteen lopen. Tijdens de gesprekken was het opvallend dat er een
duidelijke discrepantie bestaat tussen wat deelnemers denken over dit onderwerp of wanneer
deelnemers spraken op basis van hun ervaringen. De meningsverschillen zijn niet te relateren aan
de werkplek (of bewonersvereniging) van de deelnemers.
4.2.2

Doelstellingen

Net als tijdens de interviews met de jongerenwerkers, gaf ik de deelnemers van de focusgroepen
eerst de kans om spontaan doelstellingen van het jongerenwerk te noemen. In focusgroep 1
noemde één deelnemer de doelstelling ontplooien en ontwikkelen van talent. De overige
deelnemers van de focusgroepen spraken niet spontaan in termen van activeren, participeren et
cetera. Een andere doelstelling die genoemd werd, was “jongeren weer naar een opleiding toe
krijgen of ze helpen aan werkervaring, zodat ze dadelijk kunnen solliciteren”.
Bij het noemen van doelstellingen van het jongerenwerk bleek, net als tijdens de interviews met de
jongerenwerkers, dat doelstellingen en taken dicht bij elkaar liggen (zie paragraaf 4.1.4). In de
volgende paragraaf ga ik in op de taken van het jongerenwerk, waarin dergelijke uitspraken van de
deelnemers over doelstellingen ook worden meegenomen.
Nadat de deelnemers spontaan hun doelstellingen hadden genoemd, konden ze reageren op de vier
belangrijkste doelstellingen van de vier grootste gemeenten van Nederland (zie paragraaf 2.2.5).
Op de doelstellingen bevorderen van participatie, ontplooien en ontdekken van talent en activeren
werd door vijf deelnemers (gematigd) bevestigend gereageerd. Geen van de deelnemers zei dat
het geen doelstellingen waren van het jongerenwerk. In focusgroep 1 werd echter wel een
duidelijke kanttekening geplaatst. Drie deelnemers uit deze groep waren het er over eens dat
doelen – zoals het activeren van jongeren en het bevorderen van participatie – alleen behaald of
nagestreefd kunnen worden wanneer je wat verder “in het proces zit” en je “eerst een paar hobbels
moet nemen, voordat je daaraan begint”. Hobbels zoals “het binnenhalen, en houden, en
vertrouwen winnen” van de jongeren.
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De meningen over de doelstelling overlastbestrijding of –vermindering waren onverdeeld. Zes
deelnemers van de focusgroepen reageerden bevestigend, zoals: “ja, absoluut”, “natuurlijk”, en
“ja, uiteraard”. Eén deelnemer gaf aan “dat overlastbestrijding- en vermindering deels bij het
jongerenwerk ligt”. Geen van de deelnemers zei dat het geen doelstelling is van het jongerenwerk.
Uit de antwoorden van sommige deelnemers bleek wel dat een aantal overlastbestrijding of –
vermindering als een positief neveneffect van het jongerenwerk zien (2 maal) en dat een aantal
deelnemers vinden dat het jongerenwerk actief overlast moet bestrijden en verminderen door
bijvoorbeeld jongeren aan te spreken op hun gedrag en de dialoog met bewoners op gang te
brengen (3 maal).
4.2.3 Taken
Aan de (keten)partners van

Sociaal Beheerder: “Nog een taak is het organiseren denk ik van sport

het jongerenwerk is

en spel. Dat is denk ik ook heel belangrijk. En dat doen ze ook

gevraagd wat de taken van

regelmatig.”

het jongerenwerk zijn. Om

Buurtagent: “En de cohesie in de wijk, denk ik, bevorderen. Een

de deelnemers een beetje

bindingsfactor.”

op gang te helpen of op
het moment dat het
gesprek stil viel, bracht ik

Wijkconsulent: “En een signalerende functie.”
Teamleider onderwijs: “Dat is heel belangrijk. Ogen en oren op de
straat ook, niet alleen in het pand, maar op de straat.”
Lid bewonerscommissie: “Bij TOS lopen ook weer kinderen stage.”

zelf een taak of een functie
van het jongerenwerk in, waarop de deelnemers konden reageren. Op basis van de uitspraken van
de deelnemers zijn dertien codes geformuleerd, die symbool staan voor dertien verschillende
functies van het jongerenwerk. In totaal is er drieëndertig keer een code toegekend aan uitspraken
van deelnemers. De dertien functies staan in tabel 6, met daarin het aantal maal gecodeerd in
deelnemerseenheden.
Tabel 6 – Functies van het jongerenwerk, gecodeerd in deelnemerseenheden
Functie

Aantal maal gecodeerd

1. Organiserende functie

4

2. Intermediaire functie

4

3. Vraaggerichte functie

3

4. Opvoedende functie

3

5. Signalerende functie

3

6. Begeleidende functie

2

7. Contactfunctie

2

8. Netwerkontwikkelende

2

9. Vindplaatsgerichte functie

2

10. Dienstverlenende functie

1

11. Toezichthoudende functie

1

12. Beheersende functie

1

13. Activerende functie

1
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Buurtagent: “Voor mij is het heel breed. Volgens mij houden ze in ieder

Twee functies die wel door

geval een vinger aan de pols, van ‘wie loopt waar’.”

de (keten)partners werden

Regisseur Beheer 1: “Het is ook jongeren een zinvolle dagbesteding te

genoemd, maar niet door

geven, om jongeren mee te laten helpen op vrijwillige basis. En via TOS

de jongerenwerkers zijn de

zijn er ook jongerenbaantjes”.

vraaggerichte en de

Regisseur Beheer 2: “Activiteiten organiseren is een manier om met de
jongeren in contact te komen.”

toezichthoudende functie.
Andersom werden de

hulverlenende, de empathische, de rapporterende, en de coördinerende functies niet door
(keten)partners genoemd, maar wel door de jongerenwerkers.
4.2.4

Huidige samenwerking met het jongerenwerk

Drie van de acht deelnemers – een buurtagent, een sociaal beheerder en een regisseur beheer van
twee verschillende woningcorporaties – nemen deel aan een professioneel, collectief overleg
waarbij ook het jongerenwerk aanwezig is. Om het overleg aan te duiden, gebruikten de
deelnemers in sommige gevallen verschillende namen, waarmee ze hetzelfde overleg bedoelden;
“Groepen Pellen”, “Groepsaanpak” en “een overleg van Jeugd en Veiligheid” blijken alle drie
hetzelfde maandelijkse overleg te zijn (in deze scriptie steeds aangeduid als Groepsaanpak). De
deelnemende partijen van dit overleg zijn de deelgemeente IJsselmonde, politie,
woningcorporaties, Perspect, de DOSA-regisseur en het jongerenwerk (Gemeente Rotterdam
2006b: 1 en 4). Eén deelnemer vertelde dat hij deelneemt aan een overleg dat de Sociale Pijler
heet. Dit is een ander type overleg, waarbij onder andere “de deelgemeente, Sociaal Beheer van de
woningcorporatie, politie (…), Mensen maken de Stad en jongerenwerk” aanwezig zijn. 49 Van de
drie deelnemers die deelnemen aan een professioneel, collectief overleg, hebben twee deelnemers
ook buiten dit overleg contact met het jongerenwerk. Eén wijkconsulent, van een
woningcorporatie, gaf aan dat de besproken informatie tijdens de Groepsaanpak, bij hem terecht
komt via een collega die wel deelneemt aan dat overleg.
Eén deelnemer – van het onderwijs – vertelde dat hij naast informele contacten ook maandelijks
overleg heeft met zijn team en een team van jongerenwerkers, allen van één jongerenvoorziening
waarmee hij samenwerkt. Eén buurtagent heeft wisselend contact met het jongerenwerk: “soms
dagelijks, soms één keer per week”. Hij neemt contact op met de jongerenwerkers, als dit nodig is.
Drie van de acht deelnemers – een regisseur beheer, een wijkconsulent en een lid van een
bewonerscommissie – van de focusgroepen werken (nog) niet samen met het jongerenwerk.
De samenwerking en het contact, buiten het professioneel overleg, worden gekarakteriseerd als
“informeel” (1 maal) en “persoonsafhankelijk” (4 maal). Tijdens de gesprekken bleek dat meerdere
deelnemers een informeel karakter op prijs stellen:
“Toen ik nog contact had met de jongerenwerkers, dronken we koffie en kletsten we bij”

49
“Mensen Maken de Stad is, zoals de naam aangeeft, op de eerste plaats een programma dat door de burgers
van Rotterdam wordt gemaakt voor de burgers van Rotterdam. Het programma wil initiatieven die burgers de
afgelopen jaren hebben genomen (Opzoomerachtige en ‘Stadsetiquette-achtige’ activiteiten) intensiveren en
uitbreiden” (07-12-2009) (http://www.rotterdam.nl/smartsite1144.dws?goto=255216&channel=182)
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“Het is voor mij veel makkelijker om ’s avonds een keer naar binnen te lopen en ik spreek
een jongerenwerker aan, zo van ‘hey, hoe is het? Heb je nog namen of problemen waar ik
moet gaan kijken?’ Dat werkt op het moment echt goed”
“Als ik die [jongerenwerker] tegenkom, dan kan ik even snel informatie uitwisselen”
Vier deelnemers – een regisseur beheer, een teamleider van het praktijkonderwijs en twee
buurtagenten – hebben momenteel dergelijke informele contacten met het jongerenwerk. Deze
contacten blijken als prettig én vooral nuttig ervaren te worden. De contacten worden vooral
gebruikt om informatie uit te wisselen over jongeren in de wijk.
Positieve aspecten huidige samenwerking
De vijf deelnemers die samenwerken met het jongerenwerk noemden tijdens het gesprek allemaal
een positief aspect van hun huidige samenwerking. Drie deelnemers – een teamleider van het
praktijkonderwijs, een buurtagent en een regisseur beheer – zeiden dat de samenwerking soepel
verloopt en dat ze resultaten boeken aan de hand van de contacten met het jongerenwerk.
Bijvoorbeeld; dat het uitwisselen van informatie over jongeren “nuttige informatie” oplevert, dat je
daardoor “korte slagen kunt maken” en jongeren “uit de anonimiteit” kunt halen. Twee deelnemers
– beide van een woningcorporatie – vonden dat de jongerenwerkers goed bereikbaar zijn. En één
deelnemer – een buurtagent – gaf aan dat hij een goede band met een jongerenwerker heeft, wat
het uitwisselen van informatie vergemakkelijkt.
Negatieve aspecten huidige samenwerking
Twee deelnemers – een wijkconsulent en een buurtagent – zeiden dat het gebrek aan continuïteit
in het personeelsbestand van het jongerenwerk de samenwerking bemoeilijkt. Door ziekte en
nieuwkomers is het onduidelijk wie waar werkt. De wijkconsulent gaf aan dat dat voor hem de
reden is dat hij niet samenwerkt met het jongerenwerk, hij weet niet wie hij moet benaderen: “ik
moet toch te weten zien te komen dat er weer een nieuwe [jongerenwerker] is en ik kom dat niet
te weten, totdat die persoon zichzelf aanmeldt”. Een regisseur beheer zei dat onduidelijkheid, over
waar het jongerenwerk zit en wat het voor hem kan betekenen, voor hem ook een reden is dat hij
niet samenwerkt:
“Ik heb nog nooit ooit meegemaakt dat een jongerenwerker naar ons toekwam met ‘goh,
wat kunnen wij betekenen voor de Groene Tuin, hebben jullie ergens behoefte aan?’.
Tenminste, dat is mijn ervaring dan. Terwijl dat ik wel hoor dat er heel veel
jongerenwerkers zijn aangenomen. Dan denk ik; waar zitten ze dan?”
De twee buurtagenten zeiden beide dat de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) de
samenwerking tussen het jongerenwerk en de politie “enorm bemoeilijkt” en dat het ze “iets
beperkt” in hun “doen en laten”. Als gevolg van deze wet mogen buurtagenten geen informatie,
over specifieke jongeren, uitwisselen met jongerenwerkers; er mogen geen namen genoemd
worden. Daarnaast gaf één buurtagent aan dat er naast de WBP alleen sprake was van “een paar
ongeschreven regels” tussen het jongerenwerk en de politie.
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Eén buurtagent en een teamleider van het praktijkonderwijs zeiden dat de jongerenwerkers, in
tegenstelling tot wat twee andere deelnemers zeiden, niet goed te bereiken zijn. Er werden twee
verschillende oorzaken gegeven: (1) door een gebrek aan continuïteit in het personeelsbestand van
het jongerenwerk wist één deelnemer niet wie hij moest bereiken; en (2) doordat het
jongerenwerk “pas om een uur of drie [begint] is het wel mijn ervaring dat ze voor die tijd wel heel
moeizaam te bereiken zijn”.
4.2.5

Gewenste samenwerking

Drie deelnemers – een buurtagent, een sociaal beheerder en een wijkconsulent – gaven aan dat zij
veel waarde hechten aan informele contacten met het jongerenwerk. Bij deze drie deelnemers is
daar momenteel geen of nauwelijks sprake van.
Drie deelnemers – een buurtagent, een sociaal beheerder en een teamleider van het
praktijkonderwijs – hebben behoefte aan een intensievere samenwerking met het jongerenwerk.
Drie deelnemers – een wijkconsulent, een lid van een bewonerscommissie en een regisseur beheer
– werken niet samen met het jongerenwerk, maar hebben daar wel behoefte aan. Twee
deelnemers – een regisseur beheer en een buurtagent – hebben geen behoefte aan een
intensievere of effectievere samenwerking met het jongerenwerk.
In focusgroep 1 kwam het idee naar voren om, met behulp van samenwerking met het
jongerenwerk, een meer preventieve aanpak te creëren. Alle vijf de deelnemers stonden achter dit
idee. Er werd voorgesteld om ”eens in de zes of acht weken (…) of één keer in het kwartaal” een
overleg te plannen met álle (keten)partners, waaronder in ieder geval het jongerenwerk, de politie,
woningcorporaties, het onderwijs, en bewoners. Dit overleg is bedoeld als tegenhanger van het
maandelijkse overleg Groepsaanpak waar “alleen de overlastgevende groepen” worden besproken.
Dit overleg zou verschillende voordelen opleveren: “een wisseling [van het personeel in het
jongerenwerk] is dan ook behapbaar, dan weet je het, dan wordt het besproken”; dat je “één visie
kunt ontwikkelen over wat voor soort activiteiten je wilt bevorderen in de wijk”; dat je “concrete
afspraken (…) en een taakverdeling” kunt maken; dat je “dingen die gesignaleerd worden, gelijkt
weg [kunt] zetten”; en “je schuift daardoor misschien minder jongeren door naar de
Groepsaanpak”.
Drie deelnemers – een teamleider van het praktijkonderwijs, een wijkconsulent en een regisseur
beheer – gaven aan dat ze graag samen met het jongerenwerk activiteiten zouden willen
organiseren.
Eén buurtagent gaf aan dat de samenwerking dusdanig moet zijn, dat het geen probleem is om
een jongerenmakelaar op straat aan te spreken wanneer hij met een groep jongeren staat te
praten; “dat je een jongerenwerker een handje kunt geven en gewoon de groep weer uitstapt”.
Drie deelnemers – een buurtagent, een sociaal beheerder en een wijkconsulent – gaven aan dat
het wenselijk is dat jongeren door alle partners op eenzelfde manier worden aangepakt en
benaderd.
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Twee deelnemers – een teamleider van het praktijkonderwijs en een regisseur beheer – gaven aan
dat het wenselijk is dat het duidelijk is voor partners waar het jongerenwerk voor staat en wat het
jongerenwerk kan betekenen in de wijk.
4.2.6

Uitspraken over Talenthouse

Tijdens de gesprekken heb ik de methodiek Talenthouse ter sprake gebracht. Daarnaast gebeurde
het ook dat een deelnemer een uitspraak deed, die in verband gebracht kan worden met de
methodiek Talenthouse. Hiermee bedoel ik dat de meeste deelnemers niet op de hoogte waren van
de methodiek Talenthouse, maar dat ze zich door middel van bepaalde uitspraken eigenlijk
onbewust sympathiseerden met bepaalde aspecten van de methodiek.
De teamleider van het onderwijs vindt het belangrijk dat het jongerenwerk “een meer heldere lijn”
kiest met betrekking tot de samenwerking met de politie. Dit is een belangrijk aspect van de
methodiek Talenthouse; in de methodiek Talenthouse wordt gesproken over een “betrouwbare
relatie”, waarin “openheid en eerlijkheid tegenover de jongeren centraal” staat (Frank & Paulides
2009b: 48). Een sociaal beheerder vindt het positief dat er door jongerenwerkers “meer geluisterd
[wordt] naar de jongeren” en dat een jongerenmakelaar de straat op gaat om groepen jongeren op
te zoeken; “dan bereik je ook de groep die niet altijd hier [in de voorziening] hangt, dat is gewoon
giga belangrijk”. Jongeren met ideeën laten komen en jongerenmakelaars die jongeren motiveren
om met een actieve houding naar de jongerenvoorziening te komen, zijn beide belangrijke
aspecten van de methodiek Talenthouse.
Vier deelnemers – een buurtagent, een sociaal beheerder en een wijkconsulent en een teamleider
van het praktijkonderwijs – vinden het een goed idee wanneer de jongerenvoorziening gedeeld
wordt met andere (keten)partners zoals een woningcorporatie, het onderwijs en de politie. Ze
vinden daarom ook dat een jongerenvoorziening er zou moeten zijn voor de hele wijk en niet alleen
voor jongeren; “anders blijf je een stickertje op een groep plakken”. Het bedenken van een andere
naam in plaats van jongerenvoorziening, werd in deze discussie dan ook aan de orde gesteld door
twee deelnemers; bijvoorbeeld een “buurtvoorziening” of “Talenthouse”.
Eén regisseur beheer vindt het “zonder meer” belangrijk dat het jongerenwerk de kloof tussen
jongeren en hun omgeving verkleint. Een buurtagent, uit dezelfde focusgroep, vindt dat een
“illusie”:
“Ik denk dat het een utopie is, om ervan uit te gaan dat het jongerenwerk in staat is om
ouderen meer begrip bij te laten brengen voor jongeren. Ik word als geen ander
geconfronteerd met klachten zoals ‘er hangen daar jongeren’. En ja, die hangen daar
inderdaad. Maar wat deed ik vroeger dan? Het heeft vaak met angst te maken. Of met
luiheid om er zelf iets aan te doen”
Een teamleider van het praktijkonderwijs gaf aan dat het wel “heel moeilijk [gaat] om zelf
initiatieven los te krijgen” bij jongeren en hij zei: “14/15 tot 20 jarigen, die zie je bijna niet, zeker
niet met dit concept [(de methodiek Talenthouse)]”.
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In focusgroep 1 waren alle vijf deelnemers het erover eens dat je jongeren “niet (…) moet weren
als ze helemaal niks doen” en dat de inloopactiviteit behouden moet blijven, want “daar haal je ze
[(de jongeren)] mee binnen”. Ze vinden dat jongeren “ook af en toe even niks [moeten] kunnen
doen” in een jongerenvoorziening: “tijdens het chillen kun je juist hele leuke gesprekken krijgen”,
“verveling werkt creativiteit in de hand” en:
“Wellicht heb je jongeren die in eerste instantie niks willen, maar die komen toch naar je
voorziening toe. En dan zien ze andere jongeren wel bezig en dan gaan ze er misschien
eens over nadenken. Dat prikkelt misschien. Dan heb je al heel wat bereikt, vind ik”
4.2.7

Opvallende uitspraken over het jongerenwerk

Tijdens de focusgroepen zijn ook een aantal opvallende uitspraken gedaan die door meerdere
deelnemers gedeeld worden. In focusgroep 1 gaven een wijkconsulent, een sociaal beheerder en
een lid van een bewonerscommissie te kennen dat er vaak over overlast gesproken wordt, terwijl
er helemaal geen sprake is van overlast. In focusgroep 2 was er een regisseur beheer die dit kort
aan de kaak stelde: “als ze [(jongeren)] hangen, dan denken de ouderen dat ze overlast geven”.
Wanneer overlast wordt ervaren, hoeft dit dus niet te betekenen dat er ook echt sprake is van
overlast.
In beide focusgroepen stelden twee respectievelijk één deelnemer(s) (twee buurtagenten en een
sociaal beheerder) dat er in de deelgemeente IJsselmonde talloze organisaties zijn op het gebied
van jongerenwerk, waar sprake is van veel overlap en onbekendheid met elkaar.
In focusgroep 2 zeiden twee deelnemers – beide regisseur beheer – dat bepaalde wijken in de
deelgemeente IJsselmonde qua jongerenwerk zijn onderbelicht. Zij noemden de wijken Sportdorp,
Kreekhuizen, Oud-IJsselmonde, en de Groene Tuin.
4.2.8

Tot slot

Doordat ik eerst de interviews met de jongerenwerkers had afgerond, voordat de
groepsgesprekken plaatsvonden, kon ik tijdens de gesprekken al een redelijke vergelijking maken
tussen wat de jongerenwerkers hadden gezegd en wat de (keten)partners zeiden. Er waren een
aantal aspecten die mij opvielen, en die door de uitwerking van de gesprekken worden bevestigd.
In tegenstelling tot de verdeelde reacties van de jongerenwerkers op de doelstelling
overlastbestrijding of –vermindering, waren de meningen van de deelnemers van de focusgroepen
onverdeeld. Zeven van de acht deelnemers vindt het (gedeeltelijk) een doelstelling van het
jongerenwerk.
Wat betreft de samenwerking met (keten)partners vond ik de jongerenwerkers positiever, dan de
(keten)partners waren over de samenwerking met het jongerenwerk. Geen van de
jongerenwerkers wenst een intensievere samenwerking, terwijl zes van de acht deelnemers van de
focusgroepen wel een intensievere samenwerking of überhaupt een samenwerking wensen. Het is
echter wel zo dat twee jongerenwerkers graag met meer partners zouden willen samenwerken.
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Twee andere jongerenwerkers hadden ook wat aan te merken op de huidige samenwerking. Toch
blijft er een patroon zichtbaar waarbij jongerenwerkers positiever zijn over de huidige
samenwerking, dan (keten)partners.
Tot slot is het opvallend dat de (keten)partners, al dan niet bewust, aangeven dat profilering van
het jongerenwerk een aandachtspunt is. Zowel ziekte, nieuwkomers, het grote aantal organisaties
op het gebied van jongerenwerk, als onduidelijkheid over waar het jongerenwerk voor staat en wat
het kan betekenen in de wijk, zijn signalen dat jongerenwerkers zich moeten profileren bij hun
(keten)partners.
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5.

Conclusie

Dit hoofdstuk begint met een beschrijving van, en een aantal conclusies ten aanzien van, de
(historische) context van zowel het jongerenwerk als de methodiek Talenthouse, op basis van de
literatuur- en documentenstudie. Daarna worden conclusies getrokken op basis van de resultaten
van de interviews en focusgroepen. Hiermee wordt inzicht gegeven in hoe jongerenwerkers en
(keten)partners denken over het jongerenwerk en de methodiek Talenthouse.

5.1

Context van het jongerenwerk en de methodiek Talenthouse

Het jongerenwerk heeft, vanaf het ontstaan aan het begin van de twintigste eeuw, verschillende
ontwikkelingen doorgemaakt en haar pieken en dalen gekend. Zowel de doelgroep als de
doelstellingen van het jongerenwerk zijn door de jaren heen veranderd. Tot de jaren negentig heeft
het jongerenwerk zich op specifieke doelgroepen gericht, maar vanaf de jaren negentig ging men
zich richten op alle jeugd. Een inventarisatie van de doelgroepen van de vier grootste Nederlandse
gemeenten laat zien dat er in feite wederom sprake is van een specifieke doelgroep van het
jongerenwerk; er wordt onderscheid gemaakt tussen een klantengroep (alle jongeren) en een
doelgroep (specifieke groep jongeren).
De doelstellingen van het jongerenwerk waren tot de jaren tachtig van de vorige eeuw ambitieus:
verheffing, ontspanning, ontmoeting, geestelijke volwassenheid, ontplooiing, emancipatie,
democratisering, participatie, bewustwording en overlastbestrijding. In de jaren zestig en zeventig
van de vorige eeuw stonden tevens vernieuwing en professionalisering van het jongerenwerk
centraal.
De jaren tachtig van de vorige eeuw kenmerken zich door een reeks ontwikkelingen, die er toe
leidden dat het jongerenwerk in het slop raakte. Kritiek op het normatieve handelen van de
welzijnswerkers, geboden alternatieven voor jongerenvoorzieningen, de implosie van de
zuilenstructuur, kritiek op overheidsbemoeienis in het algemeen (De Boer & Duyvendak 2007: 178179), maar bovenal de fikse bezuinigingen op het sociaal-cultureel werk als gevolg van de oliecrisis
in 1973 (De Haan & Duyvendak 2002: 179) leidden in feite tot een de-professionalisering van het
jongerenwerk. Betaalde krachten werden vervangen door vrijwilligers, lokale overheden toonden
minder interesse voor het jongerenwerk, het ambulante jongerenwerk werd opgeheven en “de
specifieke opleidingsmogelijkheden voor jongerenwerkers, zoals de studie HBO-J” werden
opgeheven (Hazekamp & Van der Zande 1992: 32-33; Kooijman 2002: 15; Noorda & Veenbaas
2003: 8). Deze ontwikkelingen hebben hun doorwerking gehad in de jaren negentig van de vorige
eeuw, want pas sinds het begin van de eenentwintigste eeuw is er weer (lokaal) politieke en
wetenschappelijke aandacht voor het jongerenwerk.
De huidige doelstellingen van het jongerenwerk zijn er niet minder ambitieus om geworden:
bevorderen van participatie, ontplooien en ontdekken van talenten, activeren en overlastbestrijding
of –vermindering zijn de vier belangrijkste gemeentelijke doelstellingen. Daarnaast krijgt de
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jongerenwerker vandaag de dag ook nog eens talloze functies toebedeeld. Deze hoge
verwachtingen staan echter haaks op een recente geschiedenis die zich kenmerkt door een gebrek
aan methodiekontwikkeling en andere vormen van deskundigheidsbevordering (Kooijman 2002:
15).
Het huidige jongerenwerk bevindt zich in feite in een paradoxale context van een
gedeprofessionaliseerd veld waarin hoge (lokaal politieke) verwachtingen nadrukkelijk aanwezig
zijn. Om die reden zou de implementatie van de methodiek Talenthouse wel eens een antwoord
kunnen zijn op een, mijns inziens, noodzakelijke professionalisering van het jongerenwerk (in de
deelgemeente IJsselmonde). De jongerenwerkers die ik voor dit onderzoek heb geïnterviewd,
bleken afgezien van de methodiek Talenthouse nauwelijks met andere jongerenwerkmethoden of –
methodieken te werken. Bijna de helft werkt helemaal niet aan de hand van methoden of
methodieken.
De methodiek Talenthouse is een specifieke, groepsgerichte methodiek voor het jongerenwerk en
te typeren als een talentproject, gericht op de potenties en het talent van jongeren (Kooijmans
2009: 37). Dat het ontplooien en ontdekken van talent een speerpunt is op gemeentelijk
beleidsniveau, bleek zowel uit de literatuur (WRR 2006; Kooijmans 2009) als de gemeentelijke
beleidsdocumenten en onderzoeksrapporten die voor dit onderzoek gebruikt zijn. “Een nieuwe
missie van lokale overheden” waarvan men hoge verwachtingen heeft, maar waarin tevens nog
veel onduidelijkheid bestaat over de optimale setting, doelgroepen, bedoelingen en vereiste
professionaliteit voor dergelijke activiteiten en projecten (Kooijmans 2009: 38).
De methodiek Talenthouse sluit aan bij de moderne gedachte over de verzorgingsstaat, die pleit
voor een verschuiving van de functies verzorgen en verzekeren, naar de functies verheffen en
verbinden. Ook qua doelstellingen en functies van het jongerenwerk past de methodiek
Talenthouse in de huidige tijdsgeest. Er zijn echter twee verschillen met de hedendaagse ideeën
over de functies van het jongerenwerk; jongerenwerkers die werken aan de hand van de
methodiek Talenthouse nemen definitief afscheid van vraaggericht werken en de organiserende
functie van het jongerenwerk. De methodiek Talenthouse betekent een creatiegerichte werkwijze,
waarbij jongerenwerkers de jongeren ondersteuning bieden bij het zélf organiseren van
activiteiten. Qua doelgroepformulering wijkt de methodiek af van het patroon dat zichtbaar was bij
de vier grootste gemeenten van Nederland; de methodiek Talenthouse maakt geen onderscheid
tussen een klantengroep en een doelgroep, maar is expliciet bedoeld voor álle jongeren van 12-23
jaar.
Het bereiken van álle jongeren van 12-23 jaar blijkt echter een complexe opdracht. Op basis van
zowel mijn interviews en focusgroepen als de literatuur, concludeer ik dat jongens nog steeds de
dominante groep is in het jongerenwerk. Een hardnekkig patroon dat zich sinds de jaren zestig
manifesteert, als gevolg van het opheffen van aparte jongens- en meisjesgroepen in het
jongerenwerk (Hazekamp & Van der Zande 1992: 53). Vanaf dat moment zei men openlijk dat
men jongeren van de straat wilde houden en overlast wilde tegengaan (Noorda & Veenbaas 2003:
7) en nog steeds is overlastbestrijding of –vermindering één van de belangrijkste doelstellingen
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van het jongerenwerk. Met een dergelijke doelstelling koppel je al gauw het jongerenwerk aan
jongens en niet aan jongeren, want jongens veroorzaken nou eenmaal meer overlast dan meisjes.
Het besef van het belang van een aparte meisjesgroep kwam eigenlijk pas op het moment dat
allochtone meiden gebruik gingen maken van het aanbod van jongerenvoorzieningen. Deze meisjes
mogen vaak alleen maar in een jongerenvoorziening komen als er geen jongens aanwezig zijn
(Hazekamp & Van der Zande 1992: 27; Van Ginkel et al. 2007: 16). Ondanks nieuwe
aanbodsvormen in het jongerenwerk, zoals een meidendag, blijven jongens de grootste groep die
in de jongerenvoorzieningen komen.

5.2

Beantwoording probleemstelling

Om richting te geven aan de beantwoording van onderstaande probleemstelling is gekozen voor
drie spanningsvraagstukken die voortkomen uit dit onderzoek; deprofessionalisering versus hoge
verwachtingen, moraliseren versus faciliteren en ketensamenwerking versus verantwoordelijkheid
en taken van jongerenwerkers.
Hoe denken jongerenwerkers en (keten)partners in het begin van de éénentwintigste eeuw, in een
grote stad in Nederland, over jongerenwerk en de methodiek Talenthouse?
In de komende drie paragrafen wordt gekeken naar de betekenis van deze drie vraagstukken voor
het materiaal dat is voortgekomen uit de interviews en de focusgroepen.
5.2.1

Deprofessionalisering versus hoge verwachtingen

Het spanningsveld tussen enerzijds een gedeprofessionaliseerd veld en anderzijds hoge (lokaal
politieke) verwachtingen wordt echter niet als zodanig ervaren op de werkvloer. Over het algemeen
vinden de jongerenwerkers dat er niet (6x) of niet echt (3x) veel van ze verwacht wordt. Uit hun
antwoorden blijkt ook dat jongerenwerkers voornamelijk een praktisch denkkader hebben en zich
niet of nauwlijks bewust zijn van de politieke context waarin hun werk zich bevindt. Het
belangrijkste signaal is de overduidelijke discrepantie tussen de vier belangrijkste gemeentelijke
doelstellingen en de doelstellingen die jongerenwerkers zelf noemden. Geen enkele jongerenwerker
sprak spontaan in termen van activeren, participeren et cetera. 50 Slechts de helft van de spontaan
genoemde doelstellingen kan in verband gebracht worden met de vier belangrijkste gemeentelijke
doelstellingen.
Anderzijds noemde de helft van de jongerenwerkers een dilemma met betrekking tot hun
doelstellingen, dat te typeren is als een “kloof tussen bestuurlijke doelen en welzijnsuitvoering”
(Veldboer & Goewie 2002: 119). Er werd door een jongerenwerker bijvoorbeeld gewezen op hoge
verwachtingen van de deelgemeente ten aanzien van overlastbestrijding en een andere
jongerenwerkers wees zelfs een interne paradox tussen de gemeentelijke doelstellingen; hoe moet
je bijdragen aan overlastbestrijding en diezelfde overlastgevende jongeren activeren en laten
50
De vier belangrijkste gemeentelijke doelstellingen, verkregen uit de literatuur- en documentenstudie
(paragraaf 2.2.5), zijn hierbij als uitgangspunt genomen: bevorderen van participatie, ontplooien en ontdekken
van talenten, activeren en overlastbestrijding of –vermindering.
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participeren? Dat is een brug te ver, “dat kan je niet van zo’n doelgroep [(overlastgevende
jongeren)] verwachten”, zei een van de jongerenwerkers. 51
Hoe gaan jongerenwerkers met dit spanningsveld om? Ondanks dat het merendeel van de
jongerenwerkers zegt geen hoge verwachtingen te erváren, heeft ruim de helft wel behoefte aan
extra ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld een gesprek met de manager, supervisie of
intervisie. Daarnaast wordt het implementatietraject van de methodiek Talenthouse, in feite de
professionalisering van het jongerenwerk in IJsselmonde, door alle jongerenwerkers met open
armen ontvangen. Er is een overduidelijke behoefte aan ontwikkeling onder de jongerenwerkers.
Hoe is die behoefte ontstaan? Enerzijds kan het hier een behoefte betreffen die ook te typeren is
als ambitie, maar anderzijds kan het een behoefte betreffen die is ontstaan door het ervaren van
tekortkomingen op de werkvloer. Zijn het dan toch de hoge verwachtingen van de deelgemeente
IJsselmonde die onbewust doorsijpelen naar de praktijk van het jongerenwerk? Nee, het zijn de
eigen doelstellingen van de jongerenwerkers, die er ook niet om liegen. Jongerenwerkers willen
iets bereiken met hun doelgroep, stellen vaak hoge eisen aan zichzelf en daarmee aan hun
doelgroep. Dáár komt die behoefte vandaan. Daarnaast is het op zijn minst opvallend dat maar
liefst acht van de geïnterviewde jongerenwerkers hun opleiding SCW, CMV of MWD nog niet heeft
afgerond. En slechts één van de overige vier jongerenwerkers een afgerond studieverleden heeft
op het gebied van jongerenwerk. Dáár komt die behoefte vandaan. Dus ervaren jongerenwerkers
een spanning tussen een gedeprofessionaliseerd vakgebied en hoge verwachtingen? Ja, maar het
zijn niet de lokaal politieke verwachtingen die hier een rol in spelen; het is een spanning tussen de
eigen (vaak ambitieuze) doelstellingen, een doelgroep die op zichzelf al bestaat uit een moeilijke
leeftijdsgroep (puberleeftijd en ouder) en een beperkt aantal jaren beroepsopleiding, laat staan
gedegen werkervaring.
Je kunt je naar aanleiding van de discrepantie, tussen gemeentelijke doelstellingen en de
doelstellingen van de jongerenwerkers zelf, ook afvragen in hoeverre lokaal beleid is
geïmplementeerd in de deelgemeente IJsselmonde. In feite is de methodiek Talenthouse een
methodische (praktische) vertaling van het beleid van de deelgemeente IJsselmonde, dus mogelijk
brengt de methodiek Talenthouse niet alleen een gewenste professionaliseringsslag, maar brengt
het beleid en praktijk ook dichter bij elkaar en wordt de “kloof tussen bestuurlijke doelen en
welzijnsuitvoering” (Veldboer & Goewie 2002: 119) wat smaller.
Hebben (keten)partners hier een mening over? Ze gaven in ieder geval niet te kennen dat ze
jongerenwerkers een onprofessionele beroepsgroep vinden. Ze zien ze zelfs als waardevolle
samenwerkingspartners. Deze mening zou ze niet zijn toegedaan als ze helemaal geen vertrouwen
hadden in de professionaliteit van jongerenwerkers. Daarnaast durf ik, op basis van de door
(keten)partners genoemde doelstellingen en taken, zonder twijfel te stellen dat (keten)partners

51
De termen overlastbestrijding, activeren en participatie waren eerder in het interview door mijzelf ingebracht.
Dit om verwarring te voorkomen ten aanzien van mijn eerdere uitspraak dat geen enkele jongerenwerker
spontaan in termen van activeren, participeren et cetera sprak.

99

(ook) hoge verwachtingen hebben van het jongerenwerk. Een aantal liet echter wel blijken dat ze
doelstellingen, zoals activeren en het bevorderen van participatie, vrij hoog gegrepen vinden.
De vraag is; beseffen de lokale politiek, de (keten)partners en de jongerenwerkers zelf wel dat ze
hoge verwachtingen hebben van een beroepsgroep die aan het herstellen is van ruim twintig jaar
deprofessionalisering en die moet beginnen/bezig is aan een professionaliseringsslag? Zoals lokale
overheden bijna blind vertrouwen op het positieve effect van talentprojecten, vertrouwen ze ook
bijna blind op de effectiviteit van de inzet van het jongerenwerk ten behoeve van allerlei
ambitieuze doelstellingen. Echter, zolang de professionaliteit van het jongerenwerk te wensen
overlaat, zullen jongerenwerkers hun beroep uitvoeren naar eigen inzicht, met uiteenlopende
resultaten…
5.2.2

Moraliseren versus faciliteren

In paragraaf 2.1.1 wordt geschreven over paternalisme; “een bijzondere vorm van moraliseren”
(Tonkens 2006: 11). Eén van de redenen waardoor het jongerenwerk in de jaren tachtig in het slop
raakte was de toenmalige kritiek op paternalisme, die op allerlei manieren tot uiting kwam (zie
paragraaf 2.1.1). Vandaag de dag lijkt een selectieve vorm van paternalisme, “bij het op weg
helpen van kwetsbare mensen”, gedoogd (De Haan & Duyvendak 2002: 186 en 313). Een
interessante vraag is; moraliseert de moderne jongerenwerker? Ja. Dit blijkt zowel uit de literatuur
(Hoijtink 2006: 56; Tonkens 2006: 6), als uit de interviews met de jongerenwerkers. Ze hebben
een duidelijke mening over wat goed is voor hun doelgroep. Dit blijkt bijvoorbeeld uit hoe ze
omgaan met conflictsituaties en hun visie op hun (professionele) relatie met de jongeren. Met
betrekking tot hun pedagogische taak kiezen de jongerenwerkers voor een bewuste, normerende
houding; ze stellen duidelijke grenzen en zijn consequent in hun handelen. Ook uit de genoemde
positieve aspecten van de Talentencyclus blijkt dat jongerenwerkers een visie hebben op wat goed
is voor hun jongeren; sociale vaardigheden, verantwoordelijkheidsbesef, structuur et cetera.
Tegelijkertijd zijn deze jongerenwerkers in een implementatietraject beland, van een methodiek
met de centrale (Talenthouse)gedachte dat je jongeren zoveel mogelijk zélf moet laten doen. Het
lijkt erop dat de jongerenwerkers een balans moeten zoeken tussen moraliseren en faciliteren. De
jongerenwerkers zijn zich echter wel bewust van het belang van leerprocessen bij jongeren en
vinden dat het leeraspect groter is wanneer ze jongeren zélf taken laten uitvoeren. Voor sommige
jongerenwerkers was of is het wel verleidelijk om taken over te nemen van jongeren, om
bijvoorbeeld tijd te besparen of te bewerkstelligen dat een project ook daadwerkelijk wordt
afgerond.
Jongerenwerkers die werken met de methodiek Talenthouse, zullen alleen op puur “democratische
wijze” moeten moraliseren (Hoijtink 2006: 57). Zoveel mogelijk in overleg, en het liefst alles op
initiatief van de jongeren. Dat is wellicht de balans, waar ze naar op zoek moeten als ze de centrale
Talenthouse gedachte niet willen ondermijnen.
Toch zal het lastig zijn om met een methodiek te werken die de doelgroep álles zelf wil laten doen
en die tegelijktijd, naar verwachting van ruim de helft van de jongerenwerkers, zal bestaan uit
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twee groepen; een groep die meteen enthousiast is en een groep die niet of nauwelijks te
motiveren is. Wat doe je als jongerenwerker wanneer je de helft van je doelgroep dreigt te
verliezen door met de methodiek Talenthouse te gaan werken? Verschillende jongerenwerkers, en
ook (keten)partners, zeiden dat een inloop of activeit een belangrijk middel is om jongeren te
bereiken. (Keten)partners vinden zelfs dat jongeren ook moeten kunnen ‘niksen’ in een
jongerenvoorziening, want “ze moeten in principe al zoveel” (een moraliserende gedachte op
zichzelf). Dit staat in feite haaks op de centrale gedachte van de methodiek Talenthouse, die
dergelijke passieve activiteiten niet toejuicht.
Moraliseren zal altijd blijven kleven aan het jongerenwerk als je ervoor kiest om geen laissez-faire,
maar een pedagogische benadering te hanteren. En dat is waar de jongerenwerkers van de
deelgemeente IJsselmonde in ieder geval voor kiezen; die willen iets bereiken met hun doelgroep.
En daar hebben ze hun eigen ideeën over.
5.2.3

Ketensamenwerking versus verantwoordelijkheid en taken van jongerenwerkers

Het jongerenwerk wordt talloze functies toebedeeld; zowel door de lokale politiek, als door
(keten)partners, als door de jongerenwerkers zelf. Ook hier worden de hoge verwachtingen ten
opzichte van het jongerenwerk zichtbaar.
Waar ligt de grens? Wat zijn de taken van het jongerenwerk en wanneer komen andere professies
in het spel? Gedragsproblemen, problemen in de gezinssituatie en problemen op school nemen
jongeren ook mee naar het jongerencentrum. Jongerenwerkers worden daar in hun werk mee
geconfronteerd en doen daar iets mee; ze praten met de jongeren en schatten de situatie in.
Wanneer zij het noodzakelijk of nuttig achten, schakelen ze een derde partij in (doorverwijzing,
ketensamenwerking). Het samenwerken met (keten)partners is een manier om controle te houden
over de situatie; jongerenwerkers kun het niet alleen af. Ze zijn tenslotte geen
gedragsdeskundigen, arbeidsmarktdeskundigen, onderwijsdeskundigen et cetera; het gros van de
jongerenwerkers volgt een opleiding Sociaal Cultureel Werk of Culturele en Maatschappelijke
Vorming. Met doorverwijzen en (keten)samenwerking schuiven jongerenwerkers de
verantwoordelijkheid niet van zich af, maar ze némen juist hun verantwoordelijkheid. De
intermediaire functie is de belangrijkste functie van het jongerenwerk wanneer het jongeren betreft
die hulp nodig hebben, want jongerenwerkers zijn géén hulpverleners. Dankzij hun
laagdrempeligheid, kunnen jongerenwerkers hun intermediaire functie vervullen en brengen zij
jongeren onder de aandacht bij hulpverleners, die in een ander geval mogelijk aan hun aandacht
waren ontsnapt.
Jongerenwerkers lijken er niet of nauwlijks moeite mee te hebben om de grenzen van hun beroep
aan te geven en ze weten de weg naar de (keten)partners, al dan niet via een jongerenmakelaar of
meewerkend coördinator, goed te vinden. Driekwart van de jongerenwerkers werkt direct samen
met (keten)partners en geen van hen heeft behoefte aan een intensievere samenwerking. Een
aantal jongerenwerkers heeft wel andere wensen ten aanzien van de huidige samenwerking; meer
partners, een effectievere samenwerking of meer op één lijn zitten met de partners.
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Voor de (keten)partners geldt opvallend genoeg een omgekeerd patroon; slechts een kwart heeft
geen behoefte aan een intensievere of effectievere samenwerking met het jongerenwerk. De
overige deelnemers hebben behoefte aan een intensievere samenwerking (3x) of werken nog niet
samen met het jongerenwerk en zouden dat graag willen (3x). De (keten)partners wensen een
samenwerking met het jongerenwerk, die zich laat karakteriseren door informele contacten waarin
nuttige informatie wordt uitgewisseld. Daarnaast wordt een gezamenlijke, preventieve aanpak, in
de vorm van een overleg, op prijs gesteld. Tot slot, zou het de samenwerking ten goede komen
wanneer het jongerenwerk zich beter zou profileren; duidelijk maken aan (keten)partners waar het
voor staat en wat het jongerenwerk kan betekenen in de wijk.
Al geven de jongerenwerkers een wat rooskleuriger beeld van de samenwerking; er valt dus nog
veel winst te behalen op dit gebied. Juist gezien de intermediaire functie van jongerenwerkers, die
eigenlijk onmisbaar is, want jongerenwerkers komen regelmatig in situaties terecht waarbij hun
beroep ophoudt en dat van een andere professional begint.
“Ik heb nu bijvoorbeeld een meisje dat in handen is van een loverboy, ik heb er ééntje die
wordt in elkaar geslagen door haar vader. Ik heb een meisje en haar vader is opgepakt
wegens mishandeling tegen haar moeder, maar die doet geen aangifte, maar die kinderen
wel, waardoor die vader die kinderen boos aankijkt. Ik heb een meisje, die mag niet
werken, die mag niet eens hier naartoe komen, dus gaat allemaal stiekem, stiekem.
Allemaal van dat soort dingen.” - een jongerenwerker -
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6.

Aandachtspunten en aanbevelingen

Eén van de doelstellingen van dit onderzoek is om de methodiek Talenthouse aan te scherpen. In
dit hoofdstuk zal ik, op basis van de interviews en de focusgroepen, ingaan op de aandachtspunten
voor de methodiek Talenthouse en het implementatietraject. Daarnaast zal ik aanbevelingen doen
op basis van de vergelijkingen met de methodieken All Stars Nederland en Brotherhood en het
onderzoek naar talentprojecten; Battle zonder KnoKKen (Kooijmans 2009).

6.1

Aandachtspunten voor methodiek Talenthouse en implementatietraject

Het interviewmateriaal geeft een beeld over hoe jongerenwerkers en (keten)partners denken over
jongerenwerk en de methodiek Talenthouse, en zegt iets over hun al dan niet bewuste houding ten
aanzien van de methodiek. Het geeft aan wat met betrekking tot het implementatietraject en de
uitvoering van de methodiek aandachtspunten zijn, en aan welke aspecten van de methodiek
jongerenwerkers en (keten)partners zich (reeds) conformeren. De onderdelen die nu volgen, riepen
bij mij ook een aantal vragen op waarover een beslissing genomen moet worden of gediscussieerd
kan worden; deze heb ik in de kaders genoteerd.
Taken
De methodiek Talenthouse kent het jongerenwerk geen organiserende functie toe. Uit de
gesprekken met de jongerenwerkers en (keten)partners blijkt dat dit een aandachtspunt is; de
helft van de jongerenwerkers en bijna de helft van de (keten)partners gaf aan dat organiseren, al
dan niet samen met jongeren, momenteel één van de taken van het jongerenwerk is. Daarnaast
zeiden verschillende jongerenwerkers en (keten)partners dat een activiteit of een inloop belangrijk
is om jongeren te bereiken en vinden (keten)partners dat jongeren ook moeten kunnen ‘niksen’ in
een jongerenvoorziening. Jongerenwerkers verwachten ook dat de implementatie van de
methodiek Talenthouse twee groepen zal ‘creëren’: actieve en passieve jongeren.

Vragen:


Zijn georganiseerde activiteiten noodzakelijk om jongeren te bereiken?



Is een inloop noodzakelijk om jongeren te bereiken?



Wat zijn alternatieven om jongeren te bereiken?



Moeten álle jongeren in de jongerenvoorziening op termijn actief worden? En is er een
termijn?

De jongerenwerkers zijn zich bewust van hun pedagogische taak en handelen nu al in bepaalde
opzichten conform de methodiek Talenthouse. Ze kiezen in het oplossen van conflicten tussen
jongeren voor een normerende houding, ze stellen grenzen en zijn consequent. Ook de
pedagogische relatie die ze met jongeren hebben staat niet ter discussie; ze zijn niet bevriend met
de jongeren, het is hun werk.
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De jongerenwerkers staan achter de (Talenthouse)gedachte dat je jongeren zoveel mogelijk zélf
moet laten doen. Echter, bijna driekwart van de jongerenwerkers verwacht dat de Talentencyclus
tijdrovend is. Hierin schuil het gevaar dat jongerenwerkers, naar eigen zeggen, taken gaan
overnemen van de jongeren, waardoor de centrale gedachte van de methodiek Talenthouse gevaar
loopt om ondermijnt te worden.
Doelgroep
De methodiek Talenthouse is bedoeld voor álle jongeren, óók voor meiden. Meiden hebben “een
enorm positieve invloed hebben op de cultuur van een jongerenvoorziening” (Frank & Paulides
2009b: 32). Echter, jongens blijken bij de reguliere inloopactiviteit nog steeds de dominante groep,
zo blijkt uit gesprekken met de jongerenwerkers en de literatuur. Ook sommige (keten)partners
benadrukten dit patroon. Ondanks de speciale meidendag, die in iedere jongerenvoorziening één of
meerdere malen per week wordt georganiseerd, blijven jongens de dominante groep in de
jongerenvoorzieningen.
Het is mogelijk dat de creatiegerichte werkwijze, waarbij jongerenwerkers de jongeren
ondersteuning bieden bij het zélf organiseren van activiteiten, goed past bij de doelgroep meiden.
Een jongerenwerker zei tijdens één van de interviews: “Meiden zijn zó enthousiast joh, die zijn zo
anders dan de jongens. Die zien ook alles als mogelijkheden, die zien niks als moeilijk. Die willen
echt iets neerzetten, bezig zijn, vooruitgang zien. Bij jongens is dat toch wat minder, toch een
ander proces”. Ook in de methodiekbeschrijving van Talenthouse komt een jongerenwerker aan het
woord die zegt: “Meiden weten veel beter dan jongens wat ze willen. Ze barsten van de ideeën en
zijn heel actief” (Frank & Paulides 2009b: 32).

Vragen:


Zal het aandeel meiden toenemen wanneer je creatiegericht gaat werken?

Doelstellingen
Zowel de jongerenwerkers als de (keten)partners noemden vele verschillende doelstellingen van
het jongerenwerk. Ook toen ik de jongerenwerkers vroeg naar de doelstelling van de methodiek
Talenthouse kreeg ik uiteenlopende antwoorden. Daarom is het belangrijk dat er één duidelijke
doelstelling wordt geformuleerd voor de methodiek Talenthouse.
Een duidelijke doelstelling van de methodiek Talenthouse zal ook richting de (keten)partners veel
duidelijkheid verschaffen over waar het jongerenwerk voor staat. Niet alle (keten)partners hebben
dit duidelijk voor ogen, zo bleek uit de gesprekken. Wanneer de jongerenwerkers zich consequent
en met dezelfde boodschap profileren richting hun (keten)partners, conformeren ze zich ook
meteen aan hun taak om “de werkwijze van Talenthouse duidelijk uit te leggen aan de partners”
(Frank & Paulides 2009b: 36). Uit de interviews bleek dat jongerenwerkers voornamelijk vanuit het
perspectief van jongeren denken; welke positieve gevolgen heeft de methodiek Talenthouse voor
de jongeren? De (keten)partners denken voornamelijk vanuit het perspectief van een
samenwerking met het jongerenwerk en de positieve gevolgen met betrekking tot de veiligheid en

104

leefbaarheid in de wijk bijvoorbeeld. Dit is op zichzelf logisch, maar wel belangrijk om je als
jongerenwerker te beseffen wanneer je coalities aangaat met (keten)partners en wanneer je je
werkwijze uitlegt.

Vraag:


Wat is dé doelstelling van de methodiek Talenthouse?

Coalities smeden met partners
De netwerkontwikkelende functie is een belangrijk aspect van de methodiek Talenthouse (coalities
smeden). Momenteel is dat voornamelijk een taak van de jongerenmakelaars en meewerkend
coördinatoren, al hebben sommige jongerenwerkers ook contact met (keten)partners. De helft van
de jongerenwerkers die niet samenwerken met (keten)partners, zou dat wel graag willen. De
(keten)partners die (nog) niet samenwerken met het jongerenwerk, zouden dat ook graag willen.

Vragen:


Hebben alle jongerenwerkers eenzelfde taak ten aanzien van coalities smeden met
partners?



Hoe ziet een eventuele taakverdeling er uit?

De methodiek Talenthouse pleit voor een samenwerking met “iedereen die betekenis heeft in het
dagelijks leven van de jongeren” (Frank & Paulides 2009b: 35). In feite werkt driekwart van de
jongerenwerkers al samen met (keten)partners en heeft geen van hen behoefte aan een
intensievere samenwerking. Een aantal jongerenwerkers zouden wel graag meer op één lijn willen
zitten met hun partners, meer samenwerkingspartners of een effectievere samenwerking willen. De
(keten)partners die reeds samenwerken met het jongerenwerk hebben juist wel behoefte aan een
intensievere samenwerking.
Jongerenwerkers en buurtagenten vinden samenwerking met elkaar belangrijk, en conformeren
zich daarmee aan een belangrijk aspect van de methodiek Talenthouse (Frank & Paulides 2009b:
46-47). Echter, zowel sommige jongerenwerkers als buurtagenten bevestigden dat de huidige
samenwerking tussen het jongerenwerk en de politie slechts gebaseerd is op een aantal
ongeschreven regels en dat de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) de
samenwerkingsmogelijkheden momenteel beperkt. 52 Juist vanwege de complexiteit van dit
samenwerkingsverband, zou een convenant tussen de politie en het jongerenwerk een hoop
kunnen verduidelijken. Deze duidelijkheid is niet alleen belangrijk voor het samenwerkingsverband,
maar ook voor de communicatie richting de jongeren. Een samenwerkingsverband tussen het
jongerenwerk en de politie zien jongeren vaak als een bedreiging, waardoor er wrijving kan
ontstaan in de relatie tussen de jongeren en jongerenwerkers. Duidelijkheid, openheid en
eerlijkheid richting de jongeren zal deze relatie, zonder twijfel, ten goede komen.

52
Als gevolg van deze wet mogen buurtagenten geen informatie, over specifieke jongeren, uitwisselen met
jongerenwerkers; er mogen geen namen genoemd worden.
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De methodiek Talenthouse zet in op een positieve insteek van het contact met ouders (Frank &
Paulides 2009b: 45). Door middel van een positieve insteek van samenwerking en/of contacten
met ouders, wordt de relatie tussen jongeren en jongerenwerkers niet op het spel gezet. De
jongerenwerkers sluiten zich hier bij aan. Van contacten met ouders waarbij je je als
jongerenwerker mengt in de opvoeding van jongeren, worden minder positieve gevolgen verwacht;
zowel de ouders als jongeren zullen hier naar verwachting moeite mee hebben.
De methodiek Talenthouse benadrukt ook het belang van coalities met buurtbewoners (Frank &
Paulides 2009b: 45-46). Met betrekking tot samenwerking en/of contacten met buurtbewoners zien
de jongerenwerkers alleen positieve kanten. De bewoner (lid bewonerscommissie) die deelnam aan
de focusgroep reageerde ook positief op het idee van samenwerking tussen de bewonersvereniging
en het jongerenwerk.
Conclusie en aanbevelingen
Concluderend zijn de organiserende functie van het jongerenwerk, de mogelijk lange duur van de
Talentencyclus, de doelgroep meiden, één duidelijke doelstelling, het profileren van het
jongerenwerk richting (keten)partners en het samenwerkingsverband tussen de politie en het
jongerenwerk aandachtspunten voor de methodiek Talenthouse en het implementatietraject.
Een aantal van de bovengenoemde aspecten verdienen extra aandacht gedurende het
implementatietraject, zodat jongerenwerkers zich bewust zijn van deze aandachtspunten. Dit zijn
de organiserende functie van het jongerenwerk, de doelgroep meiden en het profileren van het
jongerenwerk richting (keten)partners. De mogelijk lange duur van de Talentencyclus kan invloed
hebben op de ‘productiviteit’ van het jongerenwerk; er zullen mogelijk minder activiteiten
gerealiseerd worden. Dit is op zichzelf niet erg, want het gaat tenslotte om het (leer)proces. Het is
wel belangrijk dat (keten)partners en de deelgemeente IJsselmonde hier van op de hoogte worden
gesteld, zodat verwachtingen ten aanzien van de ‘productiviteit’ van het jongerenwerk worden
bijgesteld. Het gevolg is dat jongerenwerkers zich niet genoodzaakt voelen om de ‘productiviteit’ te
verhogen door taken van jongeren over te nemen. Het samenwerkingsverband tussen de politie en
het jongerenwerk zou vastgelegd moeten worden in een convenant (of een ander type
overeenkomst). De dialoog tussen de politie en het jongerenwerk moet op gang gebracht worden,
bijvoorbeeld door middel van het samenstellen van een werkgroep, wat kan dienen als input voor
het convenant. Niet alleen de duidelijkheid richting jongeren, maar ook de effectiviteit van het
samenwerkingsverband zal hierdoor aanzienlijk verbeteren. Tot slot is één duidelijke doelstelling
van de methodiek Talenthouse een aandachtspunt. Een verdere uitwerking van dit idee volgt in
paragraaf 6.2.

6.2

Aanbevelingen op basis van vergelijkingen

In paragraaf 3.5 is de methodiek Talenthouse vergeleken met twee andere talentprojecten en in
paragraaf 3.6 met een vierdimensionaal analysemodel uit het onderzoek Battle zonder KnoKKen
(Kooijmans 2009). De vergelijking toont een groot aantal overeenkomsten die spreken vóór de
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methodiek Talenthouse. De vergelijking toont eveneens een aantal aspecten waarop de methodiek
Talenthouse nog kan worden aangescherpt. Hieronder volgen een aantal aanbevelingen op basis
van deze vergelijking. De suggesties die jongerenwerkers aandroegen ter verbetering van de
methodiek Talenthouse komen in een aantal gevallen overeen met deze aanbevelingen.
Aanbevelingen op basis van vergelijking met andere talentprojecten
De vergelijking met de talentprojecten All Stars Nederland en Brotherhood laat zien dat de
methodiek Talenthouse op ten minste drie aspecten kan worden aangescherpt.
De doelstelling van de methodiek moet (duidelijker) geformuleerd worden. “Als er geen doel is, kan
er ook geen methode zijn om dat doel te bereiken. Het vaststellen van het doel is voorwaarde om
in de praktijk over een methode te kunnen praten. Een doelloze methode is geen methode, want er
is geen richting, geen lijn die de methode gestalte geeft” (Winkelaar 2004: 13). Het is in mijn
optiek belangrijk om de afweging te maken; is talenten ontdekken en ontplooien een doel
(talentontwikkeling) of een middel (talentcoaching)? Ik pleit voor het laatste, omdat jongeren
gedurende de Talentencyclus hun talenten en kwaliteiten inzetten en potenties ontwikkelen (het
proces) en het product is een succeservaring met alle positieve gevolgen van dien. In dit opzicht
zou de doelstelling van de methodiek Talenthouse de volgende (kunnen) zijn:
Het doel van de methodiek Talenthouse is het mogelijk maken, bevorderen en creëren van
succeservaringen bij jongeren, met het oog op het bewerkstelligen van positieve
gedragsveranderingen bij jongeren.
In vergelijking met All Stars Nederland en Brotherhood heeft de methodiek Talenthouse een
vrijblijvend karakter. Hierdoor zullen jongeren, wanneer er bijvoorbeeld motivatieproblematiek
ontstaat, gemakkelijk(er) uit het proces stappen. Er moet nagedacht worden over een methode
waardoor de Talentencyclus minder vrijblijvend is. Wanneer jongeren bijvoorbeeld een project of
activiteit gaan organiseren, kan gezamenlijk (mét de jongeren) een overeenkomst of contract
worden opgesteld. Daarnaast zou de Talentencyclus richting jongeren gepromoot kunnen worden
als een gefaseerd traject, waardoor het beginnen van de ene fase inherent wordt aan het afronden
van de voorgaande fase(n). In het volgende onderdeel – Aanbevelingen op basis van vergelijking
met het vierdimensionale analysemodel – volgen een aantal aanbevelingen om
motivatieproblematiek te voorkomen.
De methodieken All Stars Nederland en Brotherhood hebben beiden methoden om hun doelgroep
te bereiken. Hoe bereikt de methodiek Talenthouse haar doelgroep; álle jongeren van 12-23 jaar,
óók meiden? De methodiek Talenthouse gaat er impliciet vanuit dat jongeren zelf met een idee
komen; stap 1 van de Talentencyclus is “jongeren hebben een idee voor een activiteit of een
project” (Frank & Paulides 2009b: 19). Er zou een stap aan toegevoegd moeten worden – dit werd
ook door één van de geïnterviewde jongerenwerkers geopperd. De outreachende methode die All
Stars Nederland hanteert biedt inspirerende ideeën (zie paragraaf 3.2.1); hierbij worden ook
jongeren ingezet om andere jongeren te bereiken. Met de methodiek All Stars Nederland vindt
kennismaking met de doelgroep plaats door middel van “de outreach” en “belrondes” (SJA & HvA
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2006a: 22). Het doel van de outreach is het werven van deelnemers (voor de auditie) op straat, in
jongerencentra, op scholen en in winkelcentra. Het All Stars team, dat bestaat uit professionele
jongerenwerkers en producers (jongeren die vrijwilliger zijn geworden), “verstrekt informatie over
het doel en de werkwijze van All Stars en verzorgt een korte act met rap, zang of dans,
ondersteund met audiovisuele middelen. De rest van het team staat klaar om jongeren in te
schrijven. In de eerste kennismaking op school, op straat of in jongerencentra worden de namen
van potentiële deelnemers genoteerd” (SJA & HvA 2006a: 23). “Binnen twee weken vindt er een
belronde plaats. In die belronde wordt bevestiging van deelname door de nieuwe deelnemer en
toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) gevraagd. Naast een inventarisatie van het aantal
deelnemers is de belronde een belangrijke stap in het opbouwen van een vertrouwensrelatie met
de deelnemer en zijn of haar omgeving” (SJA & HvA 2006a: 27). Deze belronde is weer heel goed
te combineren met de Talenthouse-regel dat jongeren onder de 16 jaar zich alleen mogen
inschrijven onder begeleiding van een ouder of verzorger (Frank & Paulides 2009b: 45).
Aanbevelingen op basis van vergelijking met het vierdimensionale analysemodel
Op basis van de theorie van het vierdimensionale analysemodel kan geconcludeerd worden dat
interventies op de dimensies motiveren, discipline en feedback nog aangescherpt kunnen worden.



Motiveren

Om jongeren te motiveren moeten taken uitdagend zijn; “de lat [moet] hoog liggen, maar wel in
redelijke verhouding staan tot vaardigheden die jongeren kunnen ontwikkelen” (Kooijmans 2009:
64). Het is belangrijk dat jongerenwerkers zich hier bewust van zijn. Jongerenwerkers die met de
methodiek Talenthouse werken moeten zich keer op keer afvragen; is het niet te gemakkelijk óf
juist te moeilijk wat deze jongeren willen organiseren?
Een relatieve moeilijkheidsgraad, inspanning en een succeservaring die vrij snel volgt, zijn factoren
die bijdragen aan de motivatie van jongeren (Kooijmans 2009: 64). Een Talentencyclus kan lang
duren: “[d]e meiden hebben drie maanden lang toegewerkt naar het evenement” (Frank & Paulides
2009b: 18). Het is daarom belangrijk dat jongerenwerkers bewust én regelmatig stilstaan bij
tussentijdse successen in geval van een langdurige Talentencyclus. Op deze manier bereiken
jongerenwerkers dat “gevoelens van succes ervaren kunnen worden” (Kooijmans 2009: 47) én dat
jongeren gemotiveerd blíjven.
“[H]et verkrijgen van aanzien en status [heeft] een sterk motiverende invloed” (Kooijmans 2009:
64). Jongeren kunnen plaatsnemen in de Talentencommissie. Het spreekt voor zich dat dit privilege
aanzien en vooral status met zich meebrengt. Het verdient aanbeveling om duidelijke afspraken te
maken over hoe een jongere een dergelijk privilege verdient. Men kan bijvoorbeeld iedere maand
de jongere-positie in de Talentencommissie rouleren en jongeren zitting laten nemen in de
commissie bij wijze van beloning voor goed gedrag. Gevraagd worden voor de Talentencommissie
kan overigens ook een succeservaring op zichzelf zijn.
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Discipline

Kooijmans (2009: 66) stelt op basis van uitspraken van professionals dat het maken van regels en
bijbehorende consequenties mét de jongeren het meest effectief is. Hierdoor worden de afspraken
en regels “van hen” en zullen jongeren elkaar ook “onderling corrigeren”. Hetzelfde geldt
bijvoorbeeld voor het gezamenlijk maken van spelregels tijdens een sportactiviteit (Kooijmans
2009: 66-67). In de methodiekbeschrijving van Talenthouse wordt gesproken over spelregels
(Frank & Paulides 2009b: 17, 18, 19), maar een echt reglement is er (nog) niet. Daarnaast wordt
veel belang gehecht aan “grenzen stellen, normeren” en “corrigeren” (Frank & Paulides 2009b:
17). Dat er (nog) geen reglement is biedt een kans; jongerenwerkers kunnen dit in samenspraak
mét de jongeren maken. De jongerenwerkers maken nu ook al regels samen met de jongeren.
Deze regels zouden vergeleken kunnen worden met de methodiek Talenthouse; staat er
bijvoorbeeld in dat de politie altijd welkom is en dat de wijk betrokken moet worden bij de
voorziening (Frank & Paulides 2009b: 17 en 19)?
Wanneer jongeren een grote inspanning moeten leveren om hun doel(en) te behalen, geeft dat
(extra) veel voldoening. Het is de taak van de jongerenwerker om jongeren in dit proces te
“stimuleren en faciliteren”. De hiervoor aan te bevelen methoden zijn “een materiële impuls
(bijvoorbeeld mogen oefenen op een beroemd poppodium, of het gratis gebruik maken van een
instrument)” of de veel vaker gebruikte “immateriële impulsen: oppeppen, moed inspreken,
confronteren, opnieuw uitdagen” (Kooijmans 2009: 66-67). De termen uitdagen, prikkelen en
stimuleren worden meerdere malen gebruikt in de methodiekbeschrijving van Talenthouse. Deze
termen zouden uitgewerkt kunnen worden; Hoe prikkel en stimuleer je jongeren? Hoe daag je
jongeren uit? De uitwerking van deze termen zou een onderdeel kunnen zijn van het
implementatietraject; jongerenwerkers hebben de praktijkervaring in pacht en hierdoor
ongetwijfeld een visie op dergelijke vragen. Deze dimensie disciplineren ligt dicht bij het motiveren
van jongeren. Van deze inzichten zou dus ook gebruik gemaakt kunnen worden. Daarnaast kan
nagedacht worden over mogelijke materiële impulsen. Het gebruik mogen maken van de
muziekstudio is een voorbeeld; twee jongerenvoorzieningen van de deelgemeente IJsselmonde
beschikken hierover. Ook met betrekking tot dit soort vragen, is het nuttig om de jongerenwerkers
te raadplegen.



Feedback

Het is belangrijk dat jongerenwerkers de jongeren regelmatig immateriële én materiële feedback
geven, dus ook tussen de vaste feedbackmomenten door, zoals de beoordeling van de
Talentencommissie en de evaluatie aan het einde van de Talentencyclus. Dit helpt om jongeren te
motiveren om door te blijven gaan én succes te laten ervaren. Jongerenwerkers moeten daarom
ook rustmomenten creëren om jongeren de feedback tot zich door te laten dringen. Tot slot is het
van belang om successen te vieren (Kooijmans 2009: 69-70). Eén jongerenwerker zei tijdens de
interviews: “het is belangrijk dat wij misschien elke fase een soort viering of certificaat of iets
zouden kunnen moeten aanbieden. Zo van ‘jongens we hebben nu deze fase afgerond, dat hebben
we goed gedaan, en dit zijn op dit moment de resultaten, en we gaan nu de nieuwe fase in’”.
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Bijlage I
1. Analyse van de taken van het jongerenwerk op basis van wetenschappelijke literatuur
Hieronder volgt een overzicht van verschillende visies op de taken van het jongerenwerk:
“Van jongerenwerkers wordt verwacht dat ze jongeren in toom houden”, (Van Wijk 2008: 8
en 11).
“Het jongerenwerk heeft (…) de taak intermediair te zijn tussen de leefwereld van de
jongeren en de eisen die de maatschappij aan hen stelt” (Paulides & Ten Thije 1996: 7).
“Een taak van het jongerenwerk is te voorkomen dat jongeren doorstromen naar criminele
groepen” (Paulides & Ten Thije 1996: 9).
Volgens Noorda en Veenbaas is “een jongerenwerker iemand die vanuit een contactfunctie
al dan niet vanuit een accommodatie doet aan begeleide vrijetijdsbesteding van jongeren,
waarbij contact en ontmoeting centraal staan” (Kooijman 2002: 19).
“Daarbij moet de jongerenwerker ook een opvoedende taak hebben” en “intermediair zijn
tussen de jongere en de omgeving” (Kooijman 2002: 19).
“De laatste jaren heeft ook de discussie over de maatschappelijke en pedagogische taak
van het jeugdwerk en de vrijetijdsvoorzieningen (…) voor jeugdigen een nieuwe impuls
gekregen” (WRR 2007: 188).
Van Griensven & Smeets (2003: 2) concluderen (eveneens) dat er veel eisen worden gesteld aan
het jongerenwerk:
1) Begeleiding van jeugd in de openbare ruimte
2) Vindplaatsgericht werken: jongeren opzoeken in de buurt waar zij wonen en verblijven
3) Jongerencentrum draaiend houden
4) Bemiddelend optreden tussen jongeren, buurtbewoners en verschillende professionele
instellingen (politie, woningcorporaties, hulpverlening, onderwijs)
5) Preventieve rol ten aanzien van de jeugdhulpverlening
Hoijtink (2006) stelt dat “[w]elzijnswerkers worden geconfronteerd met tegenstrijdige
verwachtingen. Enerzijds worden zij geacht de vraag van de cliënt centraal te stellen en hun
aanbod daardoor te laten bepalen [vraaggericht werken]. (…) Anderzijds wordt er tegenwoordig
ook een andere oproep aan welzijnswerkers gedaan. Zij zouden zich mínder moeten richten op de
behoeften van burgers, en veel meer moeten moraliseren” (Hoijtink 2006: 55-56). Vraaggericht
werken zou “een normatieve en corrigerende functie in de weg” staan (Boutellier 2003
geparafraseerd in Hoijtink 2006: 56).
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De RMO (2008) stelt, in het rapport Tussen flaneren en schofferen, onder andere dat “het
jongerenwerk kampt met teveel problemen om altijd in de behoefte [van jongeren] te kunnen
voorzien” en dat “het werk nog steeds [kampt] met een tekort aan geschikte locaties en bekwame,
goed opgeleide jongerenwerkers” (RMO 2008: 26). Ondanks deze stellingname wordt het
jongerenwerk een rol in zes taken toebedeeld, om problemen met hangjongeren aan te pakken:
1) Formeel toezicht op straat door ambulant jongerenwerk om duidelijke grenzen te stellen
en overlast van hangjongeren terug te dringen (RMO 2008: 52).
2) Jongerenwerkers moeten actief contact zoeken met zoveel mogelijk jongeren ten behoeve
van interactieve beleidsvorming (RMO 2008: 55).
3) Jongerenwerkers zouden zich actief moeten afvragen hoe het met de jongeren gaat om
ledigheid te voorkomen (RMO 2008: 57).
4) Het combineren van amusement en hulpverlening met functionele trajecten, waarin
jongeren cursussen krijgen om bijvoorbeeld te leren een sollicitatiebrief te schrijven of
sociale vaardigheden te ontwikkelen (RMO 2008: 57-58).
5) Het organiseren van niet-competitieve projecten ten behoeve van een zinvolle
vrijetijdsbesteding van jongeren en om inzet van jongeren voor de samenleving of de
eigen buurt te bewerkstelligen. Daarnaast kan men succesvolle projecten onderdeel
maken van het structurele beleid (RMO 2008: 58).
6) Jongerenwerkers kunnen jongeren leren te participeren, zodat de vrijheden van jongeren
worden vergroot en jongeren vaardigheden ontwikkelen om de ledigheid te bestrijden
(RMO 2008: 59).
Van Ginkel (et al. 2007: 38) stellen dat het basispakket van functies in het jongerenwerk bestaat
uit:
1) “Ontmoeting en participatie
2) Dienstverlening en educatie
3) Netwerkontwikkeling en belangenbehartiging.”
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Bijlage II
1. Analyse van de doelgroep van het jongerenwerk op basis van gemeentelijke
beleidsdocumenten en onderzoeksrapporten
Een mogelijke conceptuele benadering van de lastig te beschrijven doelgroep, is door bijvoorbeeld
twee groepen te onderscheiden in het jongerenwerk: een klantengroep en een doelgroep
(Gemeente Rotterdam 2006a: 4). De Gemeente Rotterdam schrijft in haar rapport Het
Rotterdamse Jongerenwerk:
“Het jongerenwerk staat in principe open voor alle 85.000 Rotterdamse jongeren (de
klantengroep) [(12-23 jaar)], maar richt zich actief op het vergroten en versterken van
maatschappelijke participatie voor jongeren die onvoldoende kansen hebben, die
problemen hebben of die problemen veroorzaken (de doelgroep)” (Gemeente Rotterdam
2006a: 4).
In Amsterdam wordt de doelgroep vooral bepaald door leeftijd, blijkt uit een grootstedelijk
onderzoek naar de vrijetijdsbesteding van Amsterdamse jongeren: jongeren in de leeftijdscategorie
12 tot en met 23 jaar (Gemeente Amsterdam, O+S 2007: 7 en 77). Daarnaast blijkt dat het
jongerenwerk “in principe” is bedoeld voor alle jongeren, maar dat het in feite “een sterk
gedifferentieerde groep” betreft “waarbij verschillen in geslacht, leeftijd, opleidingsniveau,
herkomst en sociaaleconomische positie een rol spelen” (Gemeente Amsterdam, O+S 2007: 13). Er
wordt geen specifieke(re) doelgroep genoemd in het rapport. Uit de factsheet Aanpak
Jeugdcriminaliteit in Amsterdam kan wel worden opgemaakt dat de Gemeente Amsterdam het
ambulante jongerenwerk en zogenoemde pleinwerk inzet bij de aanpak van risicogroepen
(Gemeente Amsterdam, DMO 2005: 3). De Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam stelt dat de
doelgroep van het jongerenwerk bestaat uit “jongeren met latente problemen” en “jongeren met
manifeste problemen” (Gemeente Amsterdam, Ra 2008: 46).
Op 9 juni 2009 stuurde de wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport van Den Haag een brief
aan de voorzitter van de Commissie Jeugd en Burgerschap van Den Haag over de voortgang van
de herpositionering en herdefiniëring van het jongerenwerk. Hieruit blijkt dat Den Haag sinds 2007
de doelgroep van het jongerenwerk aanscherpt. Sindsdien is de doelgroep: risicojongeren
(Gemeente Den Haag 2009: 2). Het jongerenwerk van de Gemeente Den Haag richt zich
voornamelijk op jongeren tussen de 12 en de 20 jaar oud (Gemeente Den Haag 2009: 5).
Uit het rapport Over chillen en participeren: Visie Jongeren en Vrije tijd 2009-2012, van de
Gemeente Utrecht, blijkt dat het beleid zich richt op jongeren van 12 tot en met 17 jaar (Gemeente
Utrecht 2009: 4). De Gemeente Utrecht benadrukt het belang van jongerenwerk voor de
bestrijding van overlast en onderscheidt om die reden twee vormen van jongerenwerk: algemeen
of regulier jongerenwerk en specialistisch jongerenwerk. Het reguliere jongerenwerk is bedoeld
voor “kwetsbare jongeren”: “jongeren die kans lopen op problemen thuis, op school en/of bij de
invulling van de vrije tijd” (Gemeente Utrecht 2009: 36). Het specialistische jongerenwerk is
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bedoeld voor “overlastgevende jongeren” (Gemeente Utrecht 2009: 36). De reden voor dit
onderscheid in vormen van jongerenwerk is dat men hierdoor “de balans tussen activering en het
bevorderen van participatie enerzijds en het tegengaan van overlast anderzijds [kan] herstellen.
Een bijkomend voordeel is dat hiermee tevens de verwachtingen over en weer duidelijk zijn en dat
voor een ieder duidelijk is met welk doel een bepaalde vorm van jongerenwerk wordt ingezet”
(Gemeente Utrecht 2009: 36). De Gemeente Utrecht benadrukt dat iedere jongere bij het
jongerenwerk terecht kan, maar dat het enerzijds onmogelijk is om voor alle jongeren
“jongerenwerk als een basisvoorziening in de wijk beschikbaar te stellen” en dat anderzijds niet alle
jongeren een dergelijke voorziening nodig hebben (Gemeente Utrecht 2009: 35).
2. Analyse van de doelstellingen van het jongerenwerk op basis van gemeentelijke
beleidsdocumenten en onderzoeksrapporten
De Gemeente Rotterdam noemt in haar rapport Het Rotterdamse Jongerenwerk vier doelstellingen
(Gemeente Rotterdam 2006a: 22):
1) “Bevorderen van jeugdparticipatie (jongeren activeren);
2) Vorming en opvoeding;
3) Educatie/ voorlichting;
4) Versterken van sociale cohesie in een wijk.”
Deze doelstellingen zijn niet uitgewerkt, waardoor sommige doelstellingen (doelstelling 2 en 3)
eerder overkomen als een toebedeelde functie dan een doelstelling van het jongerenwerk. In het
Bestuursakkoord Onderwijs en Jeugd van de Gemeente Rotterdam staat het volgende geschreven:
“Het doel van jongerenwerk is om jongeren in hun groeiproces naar volwassenheid zo te
ondersteunen, dat hun positie direct of op termijn verbetert” (Gemeente Rotterdam 2005: 6). Dat
de doelen van het jongerenwerk op stedelijk niveau niet specifieker worden beschreven, is
waarschijnlijk te wijten aan het feit dat het jongerenwerk in Rotterdam een deelgemeentelijke
verantwoordelijkheid is (Gemeente Rotterdam 2005: 4).
De stad Amsterdam maakt onderscheid tussen stedelijk jongerenwerk onder verantwoordelijkheid
van de centrale stad en gedecentraliseerd jongerenwerk onder verantwoordelijkheid van de
stadsdelen (Kenniskring tiener- en jongerenwerk 2008: 2). Uit het vrij recente grootstedelijk
onderzoek naar de vrijetijdsbesteding van Amsterdamse jongeren blijkt dat de focus van het
jongerenwerk “op dit moment duidelijk [ligt] bij de doelstellingen uit het plan Jong Amsterdam, dat
wil zeggen het kiezen voor een integrale aanpak, het activeren van jongeren in plaats van het
faciliteren van rondhangen, jongeren laten participeren in de besluitvorming en zelf mee laten doen
bij het organiseren van activiteiten en talent- en competentieontwikkeling” (Gemeente Amsterdam,
O+S 2007: 13).
Het jongerenwerk in Den Haag kent vier duidelijk beschreven beleidsdoelstellingen op stedelijk
niveau (Gemeente Den Haag 2009: 5):
1) “Participatie: het actief bevorderen van de betrokkenheid van jongeren bij de stad, anderen
en hun leefomgeving.
2) Activering: het bieden van mogelijkheden aan jongeren om hun talenten te ontplooien en
hun interesses te ontdekken.
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3) Signalering: een actieve benadering van jongeren, bijdragen aan de vroege signalering van
problemen bij jongeren en toeleiden naar sport, cultuur, school of hulpverlening.
4) Overlast bestrijding: in samenwerking met partners realiseren van een integrale
benadering van hinderlijke overlastgevende en criminele groepen op stadsdeelniveau.”
In het vorige onderdeel van deze paragraaf bleek dat de Gemeente Utrecht twee vormen van
jongerenwerk onderscheidt. Beide vormen hebben (vanzelfsprekend) hun eigen doelstelling. De
doelstelling van het algemene jongerenwerk “is om participatie van kwetsbare jongeren te
bevorderen, hen toe te leiden naar regulier vrijetijdsaanbod of eventueel het jongerenloket of zorg
en om hen te helpen om hun talenten te ontdekken en/of te ontwikkelen” (Gemeente Utrecht
2009: 36). De doelstelling van het specialistische jongerenwerk is overlastvermindering “en dat
jongeren zonodig worden toegeleid naar hulpverlening, verslavingszorg of andere vormen van
specialistische hulp” (Gemeente Utrecht 2009: 36).
3. Analyse van de taken van het jongerenwerk op basis van gemeentelijke
beleidsdocumenten en onderzoeksrapporten
De kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk zijn (Gemeente Rotterdam 2006a: 7-8):
1) “Contact leggen en onderhouden
2) Informatie verzamelen en signaleren
3) Programma’s en activiteiten bedenken, voorbereiden en uitvoeren
4) Vorming en opvoeding
5) Praktische dienstverlening en voorlichting
6) Doorverwijzing
7) Participatie in netwerken en samenwerking met partners”
De taken van het Amsterdamse jongerenwerk worden niet zo precies opgesomd of beschreven als
bijvoorbeeld de taken van het Rotterdamse jongerenwerk, maar uit het rapport Jeugdbeleid in
Amsterdam (Gemeente Amsterdam, Ra 2008: 44-45) zijn de volgende taken te destilleren:
1) Contact leggen en voortzetten (d.m.v. activiteiten)
2) Aantrekkelijke activiteiten aanbieden
3) Doorverwijzing
De Gemeente Den Haag heeft de taken van jongerenwerkers (nog) niet beschreven in een
beleidsdocument of een dergelijk document. Momenteel wordt er een “Plan van Aanpak Zichtbaar
Jongerenwerk 2009” (Gemeente Den Haag 2009: 3) verder uitgewerkt en uitgevoerd. Eén van de
onderdelen van dit plan is het ontwikkelen “van een Haagse methodiek passend bij de 4
doelstellingen voor het jongerenwerk” (Gemeente Den Haag 2009: 3). Het is aannemelijk dat de
taken van het Haagse jongerenwerk hierin beschreven zullen worden. Uit de eerder genoemde brief
van de wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport van Den Haag aan de voorzitter van de
Commissie Jeugd en Burgerschap van Den Haag, kan wel worden opgemaakt dat de Gemeente Den
Haag doorverwijzing als één van de taken van het Haagse jongerenwerk ziet (Gemeente Den Haag
2009: 3).
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In het rapport Over chillen en participeren: Visie Jongeren en Vrije tijd 2009-2012, van de
Gemeente Utrecht, worden de taken van jongerenwerkers niet beschreven. Uit het rapport
Jongerenwerk verbindt van de Visitatiecommissie jongerenwerk zijn echter wel een viertal taken de
destilleren (Gemeente Utrecht, Visitatiecommissie jongerenwerk 2009: 11 en 15):
1) Overlastbestrijding
2) Veiligheidsbevordering
3) Individuele hulpverlening
4) Signalering en doorverwijzing
Vermoedelijk hebben deze taken vooral betrekking op het specialistische jongerenwerk. Gezien de
doelstelling van het algemene jongerenwerk (zie het vorige onderdeel) hebben de Utrechtse
jongerenwerkers nog meer taken. Wat deze zijn, staat in ieder geval niet in het beleidsplan van de
Gemeente Utrecht.
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Bijlage III
Samengevoegde lijst met functies van het jongerenwerk op basis van de onderzochte
wetenschappelijke literatuur en gemeentelijke beleidsdocumenten en onderzoeksrapporten van de
vier grootste gemeenten van Nederland:
1) Beheersende functie (jongeren in toom houden, overlastbestrijding, veiligheidsbevordering)
2) Intermediaire functie (tussen de leefwereld van de jongeren en de eisen die de
maatschappij aan hen stelt, tussen de jongere en de omgeving, tussen jongeren,
buurtbewoners en verschillende professionele instellingen, belangenbehartiging,
doorverwijzing)
3) Preventieve functie (voorkomen dat jongeren doorstromen naar criminele groepen)
4) Contactfunctie (contacten leggen en onderhouden)
5) Opvoedende functie (normatieve en corrigerende functie, maatschappelijke en
pedagogische taak)
6) Begeleidende functie
7) Vindplaatsgerichte functie
8) Organiserende functie (jongerencentrum draaiend houden, niet-competitieve projecten
organiseren, combinaties maken van amusement en hulpverlening met functionele
trajecten, programma’s en activiteiten bedenken, voorbereiden en uitvoeren)
9) Dienstverlenende functie (vraaggericht werken, voorlichting)
10) Toezichthoudende functie (ambulant jongerenwerk)
11) Empathische functie (je als jongerenwerker actief afvragen hoe het met de jongeren gaat)
12) Activerende functie (jongeren leren te participeren)
13) Educatieve functie
14) Netwerkontwikkelende functie (participatie in netwerken en samenwerking met partners)
15) Signalerende functie (informatie verzamelen)
16) Hulpverlenende functie (individuele jongeren)
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Bijlage IV
Vragen/topics voor de interviews met jongerenwerkers
Introductie


Opdrachtgevers



Doel van het interview



Algemene vragen en methodiek Talenthouse



Interview is anoniem, maar wel graag opnemen i.v.m. analyses



Tijdsduur ongeveer een uur

Algemeen
Datum:
Tijd:
Geslacht:
Geboortedatum:
Opleiding:
Aantal maanden/jaren werkzaam als jongerenwerker/makelaar:
Aantal maanden/jaren werkzaam als jongerenwerker/makelaar in IJsselmonde:
Huidige functie:
Naam jongerenvoorziening:
Openingsvragen


Hoe ziet een gemiddelde werkdag er voor jou uit? (variatie, voorkeur taken, druk)



Wat vind je van je werk? (doorvragen naar gevoelens: ben je trots, word je er blij van,
tevreden gevoel, stress etc.)

Taken van het jongerenwerk


Wat zijn je taken als jongerenwerker/-makelaar? (evt. refereren naar zijn/haar antwoord
op 1e openingsvraag)



Waar baseer je je takenpakket op? (beleid gemeente, deelgemeente, studie,
jongerenvoorziening)



Kom je met betrekking tot je taken als jongerenwerker/-makelaar wel eens dilemma’s
tegen in je werk? Topics:
o

Dilemma 1: wanneer je een jongere helpt, los je dan het probleem voor hem/haar
op (gaat sneller) of doe je dat samen mét de jongere (kost tijd)?

o

Dilemma 2: hoe los je problemen/conflicten tussen jongeren op? (streetwise versus
conventioneel)

o

Dilemma 3: als jongerenwerker heb je een vrij persoonlijke band met jongeren. Je
bent soms op de hoogte van heel persoonlijke dingen in het leven van jongeren,
waardoor een jongere mogelijk gaat denken dat je zijn/haar vriend(in) bent. Als
jongerenwerker heb je vooral een pedagogische taak. Heb je moeite om een balans
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Doelgroep


Wat is jouw doelgroep? Hoe zou je deze omschrijven?



Waarom deze specifieke groep? (beleid gemeente, deelgemeente, studie,
jongerenvoorziening)





Kom je met betrekking tot je doelgroep wel eens dilemma’s tegen in je werk?
o

Bv. alle jongeren versus risicojongeren

o

Bv. jongens versus meiden

Heb je het idee dat iedereen voldoende aan bod komt? Of vind je dat er in jouw
jongerenvoorziening een groep of groepen jongeren onderbelicht is/zijn? Zo ja, welke?

Doelstelllingen


Wat zijn je doelstellingen als jongerenwerker/-makelaar? (bevorderen van participatie,
ontplooien en ontdekken van talenten, activeren, overlastbestrijding of –vermindering)



Kom je met betrekking tot je doelstellingen wel eens dilemma’s tegen in je werk?
o

Bv. kloof tussen bestuurlijke doelen en welzijnsuitvoering

Verwachtingen van de jongerenwerker/-makelaar


Vind je dat er veel van je verwacht wordt als jongerenwerker/-makelaar?



Zo ja; vind je dat er teveel van je verwacht wordt als jongerenwerker/-makelaar?



Krijg je voldoende ondersteuning om je taken uit te kunnen voeren, zoals jij dat zou willen?



Zo ja; wat houdt die ondersteuning in?



Zo nee; wat ontbreekt er volgens jou aan die ondersteuning?

Methodisch werken


Werk je momenteel aan de hand van bepaalde methoden/methodieken?



Zo ja; welke? (methodiek Van Montfoort, Talenthouse, eigen methode)



Zo nee; waarom niet?

Bij onderstaande vragen het accent leggen op wat de jongerenwerker/-makelaar wil; behoeften en
wensen t.a.v. methodiek Talenthouse.
Talenthouse: implementatie


Zoals je weet is er in de deelgemeente IJsselmonde een implementatietraject gestart voor
de methodiek Talenthouse. Het is de bedoeling dat je over een jaar aan de hand van deze
methodiek werkt; jongeren benaderen als producenten in plaats van consumenten. Wat
vind je van deze verandering?

Talenthouse: Talentencyclus (inclusief Talentencommissie) toelichten.


Wat vind je van dit idee?



Waarom?
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Zitten er positieve kanten aan de Talentencyclus?



Zo ja; welke?



Zitten er volgens jou nadelen aan de Talentencyclus? (bv. in de uitvoering)



Zo ja; welke?

Talenthouse: coalities met (keten)partners


Werk je (veel) samen met (keten)partners?



Zo ja, met wie/welke instanties?



Zo ja, hoe ziet die samenwerking er uit? (verloopt het soepel, boek je resultaat?)



Heb je behoefte aan een intensieve(re) samenwerking met (keten)partners?

Coalities met (keten)partners toelichten (ook ouders en buurtbewoners).


Wat vind je van dit idee?



Waarom?



Zitten er positieve kanten aan een intensieve(re) samenwerking met deze partners?



Zo ja; welke?



Zitten er volgens jou nadelen aan een intensieve(re) samenwerking met deze partners?



Zo ja; welke?

Talenthouse: algemene vragen


Wat is volgens jou de doelstelling van de methodiek Talenthouse?



Wat zal de implementatie van de methodiek Talenthouse volgens jou voor veranderingen
teweegbrengen? (in manier van werken, in de jongerenvoorziening, reactie jongeren: ze
moeten dingen zelf gaan doen, intensiever contact ouders)

Inleiden: (evt. teruggrijpen op doelgroepomschrijving door geïnterviewde aan begin van het
interview) Het is de bedoeling is dat jullie na de implementatie van de methodiek Talenthouse en
brede(re) en diverse(re) doelgroep bereiken (álle jongeren 12-23 jaar).


Hoe zou je als jongerenwerker kunnen bijdragen aan een groter bereik van je werk? Heb je
daar ideeën over? Sta je er bijvoorbeeld voor open om af en toe (bijvoorbeeld 2 uur per
week) de straat op te gaan om jongeren te bereiken?

Vragen en opmerkingen


Zijn er dingen die niet aan bod zijn gekomen tijdens dit gesprek en die je graag wilt vragen
of vertellen?
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Bijlage V
Vragen/topics focusgroepen
Introductie


Opdrachtgevers



Doel van het groepsgesprek



Algemene vragen en methodiek Talenthouse



Interview is anoniem, maar wel opnemen



Tijdsduur ongeveer twee uur



Iedereen vragen zichzelf te introduceren (geboortedatum, opleiding, organisatie, functie,
aantal jaren werkzaam in huidige functie)

Algemeen
Datum:
Tijd:
Deelnemer 1
Naam:
Geboortedatum:
Opleiding:
Organisatie:
Functie:
Aantal jaren werkzaam in huidige functie:
Deelnemer 2
Et cetera
Doelgroep, doelstellingen en taken van het jongerenwerk


Wat is volgens jullie de doelgroep van het jongerenwerk?
o



Bv. Alle jongeren versus risicojongeren

Wat zijn volgens jullie de doelstellingen van het jongerenwerk (bevorderen van participatie,
ontplooien en ontdekken van talenten, activeren, overlastbestrijding of –vermindering)?
o



Bv. verheffing versus overlastbestrijding

Wat zijn volgens jullie de taken/functies van het jongerenwerk?

Samenwerking met het jongerenwerk


Werken jullie (veel) samen met het jongerenwerk?



Hoe ziet de huidige samenwerking eruit? (frequentie, informatie uitwisselen, activiteiten
organiseren, overleg, verloopt het soepel, resultaat etc.)



Hoe karakteriseren jullie de samenwerking met jongerenwerkers? (professioneel,
persoonsafhankelijk etc.)
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Storen jullie je ergens aan in de samenwerking? (telefonische bereikbaarheid, reageren ze
op telefoontjes, hoe spreken ze je aan etc.)



Hebben jullie behoefte aan een intensieve(re) samenwerking met het jongerenwerk?



Zo ja, hoe ziet zo’n intensieve(re) samenwerking er dan uit?



Zo nee, waarom niet?



Hebben jullie behoefte aan een effectieve(re) samenwerking met het jongerenwerk?



Zo ja, hoe ziet zo’n effectieve(re) samenwerking er dan uit?



Zo nee, waarom niet?



Hoe ziet een ideale samenwerking met het jongerenwerk er uit?

De methodiek Talenthouse: de samenwerking tussen het jongerenwerk en (keten)partners
Accent leggen op wat de (keten)partners willen; behoeften en wensen t.a.v. methodiek
Talenthouse. Methodiek Talenthouse toelichten, nadruk op coalities smeden (jongeren benaderen
als producenten i.p.v. consumenten, partners samen in één gebouw, jongerenwerk en de politie,
buurtbewoners betrekken bij de accommodatie et cetera).


Wat vinden jullie van dit idee? (moeilijke jongeren uit accommodatie geprogrammeerd?,
meiden)



Waarom?



Zitten er positieve kanten aan een intensieve(re) samenwerking met deze partners?



Zo ja; welke?



Zitten er volgens jullie nadelen aan een intensieve(re) samenwerking met deze partners?



Zo ja; welke? (bv. samenwerking en informatie-uitwisseling politie) (doorvragen naar
wensen en behoeften)

Vragen en/of opmerkingen?
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Bijlage VI
Antwoorden van jongerenwerkers op de vraag Wat is volgens jou de doelstelling van de methodiek
Talenthouse?
Doelstellingen die in verband gebracht kunnen worden met de doelstelling jongeren hun
eigen talenten en kwaliteiten laten ontdekken en ontplooien.
“Het doel is, volgens mij, dat jongeren door zelf dingen uit te voeren en te doen, zich bewuster
worden, daarvan leren. Ook leren ze hoe ze om moeten gaan met hun eigen leven, meer gaan
organiseren, en zo goed mogelijk te leven. Doordat ze bijvoorbeeld sociale vaardigheden opdoen
door zelf iets te doen, zullen ze dat ook in de rest van hun leven implementeren. Zo lopen ze zelf
tegen dingen aan, en daar leren ze van. Talentontwikkeling is ook wel een doel; je heb veel
jongeren met talent”
“Jongeren hun eigen talenten laten ontdekken en te ontwikkelen door ze heel veel zelf te laten
doen, door ze zelf de regie te geven”
Doelstelling die in verband gebracht kan worden met de doelstelling realiteitszin
ontwikkelen bij jongeren.
“Om jongeren zich bewust te maken dat niets vanzelf gaat in deze wereld en dat je je moet
inzetten voor iets dat je wilt bereiken. En dat dat ook bij een buurthuis zo is. Een jongere leert hier
dan basisvaardigheden die hij straks overal kan uitvoeren als hij op een leeftijd is waar hij ze moet
uitvoeren. Een stukje opvoeding dat je meegeeft. Maar dan niet van z’n ouders, maar van de
jongerenwerker”
Doelstellingen die in verband gebracht kunnen worden met de doelstelling jongeren zélf
hun activiteiten laten organiseren.
“Jongeren activeren en motiveren om zelf iets te doen, op te zetten. Op wat voor gebied dan ook”
“Dat jongeren leren organiseren en structuur te geven aan hun leven”
“Dat de jongeren leren communiceren met elkaar, leren afspraken te maken, sociale vaardigheden,
plannen maken”
Overige doelstellingen
“Jongeren benaderen, ze weer het rechte pad op dirigeren. Hét juiste pad is voor iedereen
verschillend”
“Dat jongeren zich verantwoordelijk voelen. Dat jongeren het besef, het gevoel hebben dat ze
serieus worden genomen. Dat jongeren gebruik gemaakt hebben van onze diensten, dat ze er wat
van geleerd hebben. Dat de bagage die ze hebben meegekregen, dat ze die kunnen gebruiken in
hun verdere carrière, loopbaan, het leven. Wat zij op een gegeven moment kunnen doorgeven aan
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anderen toekomstige deelnemers, zusjes, broertjes. Dat ze hun steentje hebben bijgedragen aan
het proces, een specifieke rol hebben gehad binnen onze voorziening. Dat ze iets betekenen. Dat
ze misschien op ideeën zijn gekomen, op gedachten zijn gebracht, misschien zijn het wel
toekomstige jongerenwerkers, dat zou ook hartstikke leuk zijn. Want zij zijn grootgebracht met
deze gedacht. [Dus als ik het samenvat, is de doelstelling dat de jongeren zich ontwikkelen?] Ja,
dat als ze terugkijken, ze kunnen denken; ‘ik heb er wat aan gehad, ik heb m’n vrije tijd goed
besteedt, ik heb niet stilgestaan’. Dat hun horizon een beetje verbreedt is”
“Om jongeren te leren hoe ze deel moeten nemen aan de maatschappij, wat ze moeten doen en
hoe het werkt. Wat verantwoordelijkheid is, hoe het is om dingen te doen. Om zelf iets voor elkaar
te krijgen. Die Talentencyclus staat symbool voor een hoop dingen in het leven, bij een sollicitatie
of iets dergelijks moet je ook stappen ondernemen. En dingen die je door Talenthouse leert, zijn
ook bruikbaar in andere dingen in hun leven (school, werk)”
“Zoveel mogelijk jongeren te benaderen en bereiken om via een bepaalde methodiek [Talenthouse]
– de methodiek is het middel – uiteindelijk zelfstandige, volwassen, meer initiatief nemende
jongeren te krijgen. Het referentiekader van jongeren vergroten en verbreden”
“De jongeren begeleiden naar hun volwassenheid en zelfstandigheid. Wat ik al eerder zei; dat
plaatje [van de talentencyclus] heeft gewoon met je hele leven te maken. De maatschappij werkt
zo”
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Bijlage VII
Persoonsgegevens van de geïnterviewde jongerenwerkers
Geslacht

Leeftijd 53

Opleiding 54

Vrouw

23

Vrouw

28

Vrouw

38

Man

28

Man

36

Man

23

Man

23

Man

34

SCW (deeltijd, 2e
jaars)
CMV (duaal, 4e
jaars)
SCW en CMV
(beide afgerond)
SCW (afgerond) +
CMV (deeltijd, 3e
jaars)
MBO Detailhandel
(afgerond), HBO
politieopleiding
(afgerond)
SCW (deeltijd, 1e
jaars) +
Specialisatie IJ
SCW (deeltijd, 2e
jaars) +
Specialisatie IJ
SJD (afgerond)

Man

34

Man

29

Man

25

Man

23

SCW (BBL, 3e
jaars) +
Specialisatie IJ
HBO Audiodesign
(niet afgerond)
MBO ICT en
Filiaalbeheer
(afgerond), MWD
(deeltijd, 3e jaars)
MBO Handel
(afgerond), CMV
(duaal, 3e jaars) +
Specialisatie IJ

Aantal jaren
werkzaam als
jongerenwerker 55
2 jaar (stage) en 5
maanden
2 jaar

Aantal jaren
werkzaam in
IJsselmonde 56
5 maanden

Functie

2 jaar

JW

7 jaar

0,5 jaar

MW

9 jaar

2 jaar

MW

2 jaar

1 jaar

MW

0,5 jaar

0,5 jaar

JW

1 jaar (stage) en 2
maanden

1 jaar (stage)
en 2 maanden

JW

5 jaar en 9
maanden
1 jaar (waarvan
0,5 jaar stage)

1 jaar en 9
maanden
0,5 jaar

JW

4 maanden

4 maanden

JW

1 jaar en 9
maanden

1 jaar en 9
maanden

JM

2 jaar (waarvan 1
jaar stage) en 2
maanden

1 jaar en 2
maanden

JM

JW

JW

53

Op 1 december 2009.
CMV: Culturele en Maatschappelijke Vorming (HBO); SJD: Sociaal Juridische Dienstverlening (HBO); MWD:
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (HBO); SCW: Sociaal Cultureel Werk (MBO); Specialisatie IJ (Ideaal
Jongerenwerk): een leerlijn ontwikkelt door twee Rotterdamse ROC’s (Albeda en Zadkine) en twee Rotterdamse
hogescholen (Hogeschool Rotterdam en INHOLLAND) (voor zowel MBO’ers als HBO’ers).
55
Op 1 oktober 2009.
56
Op 1 oktober 2009.
54
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Bijlage VIII
Persoonsgegevens van de deelnemers van de focusgroepen
Geslacht

Leeftijd 57

Opleiding

Instelling

Functie

Vrouw

51

Woningcorporatie

Regisseur
Beheer

Vrouw

56

Woningcorporatie

Regisseur
Beheer

6 jaar

Vrouw

35

MBO Sociale
Dienstverlening
(afgerond)
MBO Sociale
Dienstverlening +
Vakopleiding Verhuur
+ Middenmanagement
1 en 2 (afgerond)
HBO Communicatie

Wijkconsulent

8 jaar

Vrouw
Vrouw

46
48

Politieschool
LHNO

Buurtagent
Lid

3 jaar
1,5 jaar

Man
Man

48
46

Buurtagent
Teamleider

1 jaar
9 maanden

Man

43

LTS (afgerond)
HBO en WO Logistiek
(afgerond)
LTS en MBO
Politieschool
(afgerond)

Woningcorporatie
Politie
Bewonerscommissie
Politie
Praktijkonderwijs
Woningcorporatie

Sociaal
Beheerder

3,5 jaar

57
58

Werkzaam
in huidig
functie 58
6 jaar

Op 1 december 2009.
Op 1 november 2009.
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