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2022 Aanbod kort samengevat in cijfers 
“Perfection is achieved, not when there is nothing more to add, but when there is nothing left to take 

away.” - Antoine de Saint Exupery 

Het grootste deel van 2022 kozen we er om een aantal hieronder geëxpliciteerde redenen voor om 

vooral te focussen op de jongeren die al bekend waren bij The Mall. Liever dan veel tijd te steken in 

de kwantiteit door het steeds werven van nieuwe deelnemers, zetten we ons in 2022 in voor de 

kwaliteit. Door present te zijn voor de reeds aanwezige jongeren stelden we alles in het werk om 

voor hen het verschil te maken. 

Hieronder staat een overzicht van de geboden activiteiten. In de eerste groene balk staat in 

hoeverre we meer of minder activiteiten hebben gedaan dan dat we vorig jaar geraamd hadden. In 

de laatste, blauwe balk staat het aantal uur dat we minder of meer besteed hebben aan de 

betreffende activiteit dan we in onze oorspronkelijke planning hadden opgenomen.  

 Activiteit 

Teveel/ Te 
weinig  
activiteit Q1,2,3,4 

aantal 
uur 

Teveel/ te 
weinig uur 

Mall meidengroep Jan Mayen 
-13 22 176 -104 

Mall meidengroep DTG 10+ -35 0 0 -280 

Meiden 10/11+ 5 55 330 -70 

Meiden 12+/14+  22 127 762 -78 

Jongens 10+  75 180 1080 240 

Jongens 14+  41 101 606 126 

Jongens 18+  0 20 120 -40 

Ambulant, huisbezoeken 
30 160 424 164 

Coaching  181 271 406,5 226,5 

Netwerkoverleggen en buurtverbinding 88 238 595 145 

Begeleiding learn2workers, vrijwilligers, 
stagiaires -47 113 113 -207 

Buurtverbinding -30 0 0 -90 

Pilot meiden 9/10  -20 30 180 -20 

Totaal activiteiten 

297 1317 4792,5 12,5 
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Extra gedaan van restbedrag 2021 en extra financiën Buurtbouwers  
Organisatie en uitvoer bijeenkomsten 
(Ouderbetrokkenheid   8 106   

Gesprekken met ouders (Ouderbetrokkenheid)   34 25,5   

Filmschool   11 44   

Buurtbouwers   3 70   

          

Subtotaal   56 245,5   

Totaal activiteiten 353 1373 5038 258 

 

Meer gedaan dan beraamd: 

- Zoals zichtbaar wordt uit het schema besteedden we ongeveer het beloofde aantal uren aan 

de verschillende activiteiten.  

- We hebben in die tijd meer activiteiten gedaan dan van te voren beraamd.  

• De focus lag afgelopen jaar bij de jongeren die al regelmatig bij ons kwamen. Hen 

boden we meerdere activiteiten in een week aan en 

• (korte) individuele coachingsgesprekken; 

• We waren meer ambulant aanwezig; 

• We namen deel aan veel netwerkoverleggen (mede door het filmproject in 

september en door deelname aan Positief Perspectief); 

• We startten een pilot met iets jongere meiden vanaf 9 jaar oud. 

- Met de bestemmingsgelden van 2021 en extra geoormerkte gelden 2022 konden we binnen 

de sociale basis de volgende projecten doen: 

o Buurtbouwers: we deden 3 buurtverbindende activiteiten samen met Combiwel (de 

Tagerijn) 

o De filmschool met Troupe Courage (eerste kwartaal) 

o Het project ouderbetrokkenheid (eerste en tweede kwartaal) 

o Een aantal kleine verbouwingen (waar apart verslag van wordt gedaan) en een 

opknapbeurt van de activiteitenruimte op het VTC. 

Minder gedaan dan beraamd 

- Zoals in het halfjaarverslag benoemd, konden we in de eerste 3 maanden van 2022 minder  

doen door de Corona-epidemie en de maatregelen.  

- We staken minder tijd in de werving van nieuwe jongeren. Het aantal jongeren wat 

regelmatig op de groepsactiviteiten komen is daardoor gedaald in de afgelopen 1,5 a 2 jaar. 
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- We boden relatief meer laagdrempelige inloop en hebben minder programmatisch gewerkt. 

Relatief besteedden we daardoor minder uur aan de voorbereiding van de groepen (met 

uitzondering van de Jan Mayengroep). 

- We werkten boden aan minder learn2 workers en beginnende stagiairs een plek.  

- De meiden uit de Jan Mayenbuurt mengden we de tweede helft van het jaar met de andere 

10+ groep.  

- En ook de jongeren uit de Does-, Tromp-, Geuzebuurt namen deel aan de reguliere groepen. 

1. Inleiding 
1.1 Aanleiding 

Voor 2022 verleende de gemeente Amsterdam ons een periodieke subsidie van € 625.800,- met het 

nummer SBA-033438. De subsidie is gebaseerd op het activiteitenplan dat we indienden. Hieronder 

vindt u een verslag van de activiteiten die we in 2022 boden. Dit verslag komt deels overeen met het 

eerder ingediende halfjaarverslag. 

 

1.2 The Mall de Baarsjes 

The Mall de Baarsjes zet zich op allerlei manieren in om jongeren de kans te bieden te ontdekken 

wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen en ze van daaruit te helpen bij hun ontwikkeling. Onze 

missie is dat jongeren gezien, gekend en erkend worden door hun omgeving. We stimuleren dat 

jongeren de ander gaan zien, leren kennen en erkennen. We onderzoeken met hen welke 

kwaliteiten en karakter ze hebben, wat hun toekomstdromen zijn en laten zien dat fouten maken 

mag. Zo ontstaat er de ruimte en veiligheid om zichzelf verder te ontdekken, te ontwikkelen en 

initiatief te nemen. We staan dichtbij de leefwereld van jongeren en werken integraal: we helpen 

jongeren zich te ontwikkelen op sociaal, fysiek, psychisch en geestelijk vlak omdat al deze terreinen 

met elkaar verbonden zijn. 

 

1.3 Doelgroep 

Ons aanbod is gericht op jongens en meiden tussen de 10 en 23 jaar. De groep jongeren tussen de 

10 en 18 bieden we voornamelijk groepsactiviteiten. Onze band met de 18plussers behouden met 

coaching en een incidentele groepsactiviteit en vooral door hen een rol te geven in de organisatie en 

begeleiding van de jongere kinderen. Bij de werving en met het aanbod, concentreren we ons op die 

jongeren die het meeste baat hebben bij ons aanbod omdat zij in kwetsbare situaties verkeren. 

 

1.3.1 Problematiek jongeren groter geworden 

Ook in de Baarsjes zagen we dat door de maatregelen in verband met Covid19 en de eenzaamheid, 

onzekerheid en het gebrek aan structuur die daar het gevolg van waren, de problematiek onder de 

jeugd toenam.  Zoals hierboven benoemd organiseerden we daarom voor de deelnemers van The 
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Mall meerdere contactmomenten in de week. Ook bouwden meer tijd in voor individuele korte 

coachingsmomenten.  Al met al heeft de Coronacrisis en de prioriteiten die we in verband daarmee 

stelden, wel tot gevolg gehad dat het aantal jongeren dat regelmatig onze groepsbijeenkomsten 

bezoekt langzamerhand daalde in de afgelopen drie jaar. In het laatste kwartaal van 2022 en dit jaar 

investeren we daarom weer meer tijd in het werven van nieuwe en een diversere groepen jongeren. 

 

1.3.2 Verjonging doelgroep in kwetsbare situaties 

We zagen in de afgelopen jaren steeds meer jonge kinderen in West met grote problemen. We 

treffen bijvoorbeeld op de middelbare school vaak jongeren die al zo beschadigd zijn of waar de 

problematiek zo geëscaleerd is dat zij meer nodig hebben dan jongerenwerk kan bieden. Met name 

bij meiden is dat daarvoor vaak lange tijd onzichtbaar gebleven. Het afgelopen jaar hebben we 

daarom een pilot gedraaid met meiden vanaf 9 (in plaats van 10) jaar oud. 

Ook bij AfterSkool (zie 1.5.2) richtten we ons op kinderen vanaf 9 jaar. 

1.4 Personeel en organisatie 

Omdat we relationeel werken staat of valt ons werk bij de kwaliteit van onze jongerenwerkers:  

De medewerkers maken The Mall de Baarsjes tot het thuis dat de jongeren vinden. Medewerkers 

van The Mall de Baarsjes zijn volgens de kwaliteitsrapportage die in 2021 afgenomen werd hoopvol, 

betrokken, authentiek en integer. (1)  

 

1.3.1 Last van Covid in Q1 

Het verzuim was onder meer door Corona en de maatregelen de eerste maanden van het jaar veel 

hoger dan normaal. Een deel van de medewerkers kreeg Corona en medewerkers moesten 

regelmatig thuis blijven in verband met klachten of omdat hun kinderen thuis waren. We hebben 

daardoor in de eerste maanden van 2022 minder gerealiseerd dan gepland.  

 

In de rest van 2022 hebben we die achterstand in het aantal activiteiten ruimschoots ingelopen 

doordat we: 

- Relatief meer laagdrempelige inloopmomenten (versus activiteiten met een inhoudelijk 

programma) organiseerden die minder  voorbereidingstijd kosten.  

- Minder tijd staken in de werving van nieuwe jongeren. 

- minder (nieuwe) stagiairs, vrijwilligers en learn2workers aan namen. De stagiairs die er al 

waren, hebben hun stageperiode verlengd. Ook de twee assistenten welzijn die we aan 

konden nemen binnen het werkgelegenheidsproject (zie 2.2), konden assisteren bij 

activiteiten. Hierdoor konden we met minder jongerenwerkers meer bieden. 

 

 
1 Prof. Dr. Chris Hermans, “Rapportage van de integrale visitatie The Mall De Baarsjes en jongerenwerk The Mall op het Marcanti College” 
(juni 2021). Meer hierover in 1.5 van deze rapportage 
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1.3.2 Krachtmethodiek 

The Mall de Baarsjes werkte net als de meeste andere jongerenwerkorganisaties tot voor kort met 

een aantal verschillende specifieke methodieken. Voorbeelden daarvan zijn SuperWoman, 

motiverende gespreksvoering en de door de HVA/Youth Spot beschreven specifieke methodieken 

voor individuele begeleiding, groepsactiviteiten en ambulante begeleiding.  

Dit jaar zijn we gaan werken met de Krachtmethodiek die als 

generieke methodiek al deze specifieke methoden verbindt.  

In de eerste helft van 2022 zijn bijna alle medewerkers in 3 

trainingsdagen geschoold. Gelukkig was er veel herkenning en 

betekent het voor niemand een radicale verandering van 

werkwijze. In 2022 hebben we door een wisseling in management, 

minder gedaan aan de integratie van de nieuwe methodiek in al 

ons handelen. Daar zijn we eind 2022 en in 2023 met nieuwe 

energie mee aan de slag gegaan.  

 

1.4.3 Kwaliteitsverbetering en innovatie jongerenwerk 

Onder de noemer Positief Perspectief werken we met Samen voor Jongeren Amsterdam op een 

aantal vlakken aan kwaliteitsverbetering van het jongerenwerk en de ontwikkeling van 

jongerenwerkers.  

Ook op andere manieren werken we aan kwaliteitsverbetering en innovatie van het jongerenwerk. 

Zo doen we bijvoorbeeld mee met het onderzoek “Het hoort erbij! Preventief werken aan een 

positieve seksuele en relationele vorming in het jongeren- en straathoekwerk “. Binnen dit 

onderzoek slaan praktijkpartners in het jongeren- en straathoekwerk uit Amsterdam, Zaandam en 

Haarlem de handen ineen om samen met landelijke kennispartners en twee lectoraten van 

Hogeschool Inholland de strategieën te verkennen om op een positieve, bekrachtigende manier met 

jongeren te werken aan hun seksuele en relationele vorming. 

 

1.5 Extra projecten buiten de Sociale Basis 

1.5.1 Schooljongerenwerk 

In 2022 zette The Mall 1 Fte in voor schooljongerenwerk op het Marcanti College en 0,3 Fte om 

samen met Dock vorm te geven aan het schooljongerenwerk op het Huygens college. Over het 

schooljongerenwerk wordt apart verslag gedaan. Hier willen we vooral benoemen dat een groeiende 

stroom jongeren van met name Marcanti de weg naar het jongerencentrum van The Mall goed weet 

te vinden. Zij doen mee met activiteiten en/of hebben een rol gekregen als vrijwilliger bij het 

begeleiden van andere jongeren. Dit heeft wat ons betreft grote meerwaarde omdat het jongeren 

betreft die hiervoor niet bereikt werden door het jongerenwerk terwijl ze het wel goed kunnen 

gebruiken. Het schooljongerenwerk blijkt een goede vindplaats van kwetsbare jongeren waardoor 

we onze rol in de preventie-sfeer voor een bredere groep kunnen inzetten. Door deze ervaring 
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maken we ons in 2023 hard om het contact met het primair onderwijs te versterken zodat we deze 

jongeren eerder kunnen bereiken. 

 

1.5.2 AfterSkool 

Dat blijkt dan ook de grote meerwaarde van de huidige vorm van AfterSkool. We hebben voor 2022 

vanuit coalitiemiddelen ter bevordering van toegankelijkheid en inclusie, geld ontvangen voor de 

voortzetting van AfterSkool. Net als op de middelbare scholen kijken we binnen AfterSkool (breder 

dan op school of bij huiswerkbegeleiders gebeurt) naar de beschermende en belemmerende 

factoren die het functioneren op school in de weg staan. Met allerlei activiteiten dragen we bij aan 

het ontwikkelen van talenten, zelfvertrouwen en burgerschapsvorming. We doen dat in nauwe 

samenwerking met de scholen zodat hetgeen wij bieden aanvullend is aan hun “verlengde leerlijn”. 

De jongeren die dat nodig hebben, leiden we door naar The Mall of naar ander passend aanbod. 

Van AfterSkool wordt apart verslag  gedaan.  

Omdat we vanuit de lagere scholen hoorden dat we lang niet alle kinderen bereiken die onze steun 

kunnen gebruiken, zijn we AfterSkool gaan bieden op de Joop Westerweelschool.  

Tijdens de pilot bleek dit een effectieve manier om een doelgroep te bereiken die we eerder niet 

tegenkwamen. Daarom hebben we dit aanbod in 2023 opgenomen in ons structurele aanbod. We 

zijn momenteel aan het onderzoeken of we dit aanbod kunnen implementeren op andere lagere 

scholen. 

 

1.5.3 Buurtlab Eigenwijks Osdorp 

In 2022 vroeg Eigenwijks aan The Mall om samen met hen de schouders te zetten onder het 

Buurtlab in Osdorp De Punt. In het Buurtlab integreren we op allerlei manieren het 

volwassenenwerk met het jongerenwerk. We bieden hier sinds september buurtverbindende 

activiteiten aan kinderen tussen 8 en 12 jaar oud. Dit zetten we voort in 2023. 
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2. Aanbod 2022 
 

2.1 Diverse groepsactiviteiten en doelgroepen 

2.1.1 Jongerencentra 

We hebben in de Baarsjes twee bereikbare en goed toegankelijk jongerencentra:  

• Het Vrijetijds Centrum (VTC) op de Van Speijkstraat 65a  

• En de Zuidpool op de Vasco Da Gamastraat 19.  

 

     

Op allerlei manieren bouwen we daar aan een sfeer waarin jongeren zich veilig genoeg voelen om 

zichzelf te kunnen zijn en een heldere structuur ervaren. Veel van de deelnemers noemen The Mall 

daardoor een “tweede thuis”. Dit thuis vormen we samen: de jongeren voelen zich 

medeverantwoordelijk voor The Mall.  
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Eind van dit jaar hebben we de activiteitenruimte van het VTC met een extra subsidie van de 

gemeente opgeknapt. De jongeren hebben meegedacht en gewerkt om de ruimte te verfraaien. De 

ruimte is geschilderd, er kwam extra kastruimte en met nieuwe meubels en accessoires heeft de 

ruimte een huiselijke en warme sfeer gekregen. 

Op de jongerencentra bieden we activiteiten, inloopmomenten en coaching. Maar jongeren kunnen 

als nodig er ook zonder afspraak binnenlopen voor een luisterend oor of om even te sparren 

2.1.2 Groepsactiviteiten algemeen 

Op beide centra boden we ook dit jaar een diversiteit aan groepsactiviteiten aan. Ontspannende 

activiteiten die we  deden het afgelopen half jaar: 

- Kook- en bakactiviteiten: zowel de jongens als de meiden vinden het eigenlijk altijd leuk om 

samen te koken en gezellig samen te eten. 

Door te kiezen voor gezonde ingrediënten 

en recepten, leren we de jongeren 

spelenderwijs over gezonde voeding. 

Daarnaast hebben we vaak gebakken. De 

mooist versierde cupcakes, taarten en 

koekjes kwamen vaak tevoorschijn uit de 

keuken en op de MidzomerMokum- of 

personeelsborrels hielpen jongeren ons bij 

het maken van mocktails of hapjes.  
- Sport is altijd populair. We verwijzen jongeren actief door of doen mee met sportactiviteiten 

die aanbieders in de buurt zoals West Beweegt organiseren. En met enige regelmaat ruimen 

we op onze eigen activiteit tijd on om te sporten al dan niet met behulp van een 

sprotaanbieder uit de buurt.. Trefbal, voetbal en kickboksen zijn favoriet. Maar daarnaast 

hebben we ook gevolleybalt, gebasketbalt, gezwommen, geschaatst en gedanst. 

 

- Daarnaast hielden we FIFA-toernooien, 

filmavonden, deden veel spelletjes, deden  een WK-

bingo en met name met de meiden hebben we ook 

regelmatig geschilderd en geknutseld. 

- In de vakanties, maar ook daarbuiten organiseerden 

we met enige regelmaat uitjes. We gingen naar de 

bioscoop, naar de escaperoom of winkelen in 

Utrecht. Onder andere door de MidzomerMokum- 

gelden konden we met elke groep ook een aantal  

keer een wat kostbaarder uitje doen zoals karten, bowlen, lasergamen, naar een Spa in 

België of samen uit eten 
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Thematische en educatieve activiteiten 

- Vaak worden ontspannende activiteiten aangegrepen om inhoudelijke of educatieve 

gesprekken te voeren en te werken aan identiteit- en talentontwikkeling. Er gebeurt altijd 

wel iets op de groep (onderlinge ruzies, opschepperig gedrag, ervaren onrecht, een meisje in 

de buurt dat is overleden , een incident op het Baboaplein, schoolkeuzes) dat aanleiding is 

voor een gesprek. 

Onder meer 

doordat de meeste 

van onze jongens- 

en meidengroepen 

apart zijn zie je dat 

de veiligheid om 

diep in te gaan op 

zaken groot genoeg 

is.  

- Daarnaast kwamen 

er met enige 

regelmaat 

gastsprekers of 

organisaties langs 

zoals SexMatters , 

Braive, Kikid, 

mensen van het 

ontwikkelplein etc. 

 

 

Mentale gezondheid: Een mooi voorbeeld van een thematische  
reeks waren de avonden die mensen van Braive verzorgden. Zij 
gaven aan een aantal meiden- en jongensgroepen een vierweekse 
training over mentale gezondheid en stress. Naar aanleiding van 
het eigen ervaringsverhaal van de trainsters, gingen de jongeren 
met elkaar in gesprek over mentale gezondheid. Veel leefgebieden 
( liefde, relaties, social media, familie etc) passeerden de revue. De 
jongeren spraken over dromen en de eigen doelstellingen in het 
leven en hoe ze deze op een voor hen gezonde manier kunnen 
behalen. De gesprekken werden afgewisseld met verschillende 
oefeningen en met creatieve opdrachten. Zo maakten de jongeren 
een collage van de door hen bedacht dromen en doelen. Ook 
jongeren die soms wat stiller zijn kwamen in de laatste twee 
trainingen helemaal in het gesprek. We zorgden ervoor dat de 
gesprekken over deze serieuze onderwerpen werden 
gecombineerd met ontspanning en luchtigheid. Zo speelden we na 
de trainingssessie begin december het Sinterklaasdobbelspel en 
sloten we de workshop vaak af met dansen, zingen en muziek. 
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 2.1.3 Meidengroepen 

We hebben meidengroepen voor de leeftijd van 10 tot 17 jaar oud. Binnen The Mall is altijd extra 

aandacht voor het werken met (kwetsbare) meiden omdat er bij hen specifieke problematiek speelt 

bijvoorbeeld op het gebied van seksualiteit, kansengelijkheid en weerbaarheid. Problemen zijn bij de 

meiden vaak minder snel zichtbaar omdat zij dit anders dan jongens meestal niet uiten met 

externaliserend maar internaliserend gedrag. 

Daar komt bij dat meiden anders dan jongens 

zich minder op straat bevinden. Helaas 

hebben wij binnen onze reguliere uren niet 

voldoende tijd om zoveel als we zouden 

willen, “op zoek” te gaan naar de meiden die 

het het meest nodig hebben en hen aan The 

Mall te verbinden. Om die reden zijn we blij 

met ons werk op het Marcanti en Huygens 

college en op de Joop Westerweel: daar 

bereiken we deze groep namelijk wel.  

 

SuperWoman: De onrust tijdens de afgelopen 

Corona-tijden leende zich niet (goed) voor het 

inzetten van de methodiek SuperWoman 

omdat die een zekere stabiliteit vraagt. Na de 

krokusvakantie zijn we weer voorzichtig 

gestart met de methode op de 10+ groepen. 

Centraal bij SuperWoman is dat we op een 

positieve manier meiden met elkaar en met 

ons een relatie laten opbouwen en een veilige 

omgeving creëren. Vandaaruit stellen we 

thematisch allerlei onderwerpen aan de 

kaak. Er is bijvoorbeeld aandacht voor 

identiteitsontwikkeling, de belangrijke 

transities in het opgroeien van de meiden, 

groepsdruk, vriendschap, conflicten, 

toekomstdromen en verliefdheid. De 

methodiek wordt om de week afgewisseld 

met een ontspannende activiteit die meer 

gericht is op plezier, elkaar en zichzelf leren 

kennen en het versterken van de onderlinge 

relaties. 

Meidenwerker: “Iedere vrijdagavond is er een 
meidengroep voor meiden tussen de 15 en 19 
jaar. We hebben daar een afwisselend 
programma waar de meiden zelf een 
belangrijke stem in hebben: we sporten, doen 
spelletjes, make-uppen of koken samen, maar 
we hebben ook vaak thematische avonden. En 
heel vaak combineren we ontspanning met 
thema’s. Vaak zitten we uren te praten over 
levensthema’s als eenzaamheid, identiteit, 
diversiteit, dromen, passies, vrouw zijn, 
verzorging of religie. Soms ontstaan die 
gesprekken spontaan. Soms brengen wij het 
gesprek op gang door bijvoorbeeld 
weerbaarheidslessen aan te bieden, aan de 
hand van stellingen of gesprekskaartjes. Met 
enige regelmaat nodigen we ook anderen uit. 
Een avond die me goed bij is gebleven is de 
workshop van Lara van Galen. Zij combineerde 
het thema huiselijk geweld met een creatieve 
workshop waarbij we tegeltjes stukslaan en de 
stukken aan elkaar lijmden. Lara vertelde haar 
eigen verhaal en hoe dat verbonden is met haar 
kunst. Het kwam echt binnen bij de groep. De 
meiden spraken heel open met elkaar over 
geweld, moed, ruzies ‘lijmen’ en ontlading en 
hoe ze daar in hun eigen leven mee te maken 
hebben (gehad). Daarnaast maken we natuurlijk 
ook veel tijd voor ontspanning en lol. We 
hebben een hilarische avond gehad toen we 
meededen met de tiktok-challenge om je te 
verkleden met alles wat je dan maar om je heen 
kon vinden. En toen we met de meiden naar de 
Jaap Edenbaan gingen, overwonnen ook de 
meiden die nooit eerder schaatsten, 
aangemoedigd door de rest, hun angsten door 
een paar rondes te schaatsen!” 
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Positief Perspectief: We namen binnen het stedelijke project Positief Perspectief deel aan het 

project “Versterken meidenwerk”. Waar we bij sommige projecten veel hebben aan het feit dat 

andere organisaties meer kennis, expertise of tools hebben, blijkt dat  we op het gebied van het 

meidenwerk juist veel te brengen hebben. Om die reden maakten (en maken) we onze 

teammanager maandelijks een aantal uren vrij om extra in dit project  te investeren. Een paar van de 

resultaten het afgelopen jaar:  

- Aanbod voor meiden m.b.t. seksuele vorming en mentale weerbaarheid is verbeterd en 

vernieuwd.  

- De training seksuele vorming voor meidenwerkers is ontwikkeld en wordt ingepland. 

- Samenwerking met specialistische partijen meidenwerk is versterkt.  

- Start stedelijke expertise netwerk (1 x 6 weken) waar bijvoorbeeld casuïstiek besproken 

wordt en succesvolle interventies met betrekking tot bereik meiden worden uitgewisseld.  

Op de planning voor komend jaar staat: 

- Meidenwerkers kennen (herkennen) signalen van mentale overbelasting en een afvaardiging 

van alle organisaties heeft de training First aid mental health gevolgd  

- Leerlijn meidenwerk wordt ontwikkeld in samenwerking met de hogeschool van Amsterdam 

en Youthspot  

 

2.1.4 Jan Maijenbuurt, DTG en Columbusplein 

In aansluiting op de GGU (Gebiedsgerichte Uitwerking) wilden we ook in 2022 daar zijn waar de 

armoede het hoogst, de sociale cohesie het minst en het aantal kwetsbare jongeren het grootst is. 

Daarom hebben we in het eerste halfjaar een meidengroep gehad uit de Jan Mayenbuurt en boden 

we AfterSkool aan op het Columbusplein.  

De meidengroep die we hadden uit de DTG-groep is gestopt. We kozen ervoor om de huidige 

deelneemsters uit de DTG-buurt en de Jan Mayenbuurt te integreren in de bestaande 

meidengroepen op The Mall. De ervaring leerde dat als je de meiden van 10 tot 12 jaar apart houdt, 

de meiden uit deze buurten afhaakten zodra zij samengevoegd werden met de meidengroepen uit 

andere buurten. Het komende jaar blijven we tijdens het ambulanten  bekijken wat de behoefte is. 
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Als die groot blijkt te zijn en de weg naar The Mall te ver, gaan we op zoek naar een geschikte ruimte 

in de buurten zelf. Zo zijn we op dit moment met de Rosa Boekdrukkerschool in gesprek over het 

starten van een groep in de school. 

 

2.1.5 Online jongerenwerk 

Zoals bekend vindt er tussen jongeren in een onbeschermde, online (en ogenschijnlijk anonieme) 

omgeving op allerlei manieren versterkt en niet gekanaliseerde onderlinge uitwisseling plaats. Zowel 

meiden als jongens worden slachtoffer van exposen, sextorture, grooming en afpersing Ook in het 

afgelopen jaar hebben we aandacht aan dit onderwerp besteed.  

Binnen het kader van Positief Perspectief namen we actief deel aan de werkgroep Online 

Weerbaarheid. Daar is  o.m. uit voortgekomen: 

- Het visiedocument ‘’ Structureel werken aan Online Weerbaarheid’ (juli)  

- Checklist Online Present zijn (juli)  

- E-zine met inspirerende voorbeelden (interne en externe communicatie)  

- Toolbox met info & handvatten rond thema’s Online Weerbaarheid en Online werken 

- ‘Sociale kaart’ specialistische hulp of ondersteuning mbt online problematiek 

- Resultaat Youthspot gekoppeld aan gezamenlijk Amsterdams kader  

 

Verder hebben we een aantal themamiddagen voor de jongeren rondom dit thema georganiseerd 

en hebben we signalen besproken in de daartoe geëigende casuïstiek-overleggen. 

 

In 2023 spelen we een of twee jongerenwerkers een aantal uur per week vrij om onder meer: 

- Online te werken (presentie) en te werken aan online weerbaarheid onder jongeren. 

- Een plan te maken voor – en uitvoering te geven aan verdere implementatie van de 

ontwikkelde tools vanuit positief perspectief 

- Themamiddagen voor de jongeren te organiseren rondom dit thema 

 

2.1.6 Jeugd en Veiligheid 

Voor het jongerenwerk ligt er de opdracht om te werken aan buurtpreventie.  

Wij acteren hier (liefst op zo jong mogelijke leeftijd) op verschillende manieren op: 

- De focus van The Mall op het aanspreken van de intrinsieke motivatie van de jongeren. We 

stimuleren dit door uit te gaan van talenten van de jongeren zelf. Tegelijkertijd werken we 

aan het verwerven van vaardigheden die de jongeren nog niet bezitten (bijvoorbeeld op 

sociaal en communicatief vlak). Uit de praktijk weten we dat als de Mall open is, het rustiger 

is op straat en er minder overlast ervaren wordt door de omwonenden, de omgeving en de 

buurtagent.  
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- Daarnaast organiseren we structureel activiteiten die de jongeren op een positieve manier in 

verbinding brengen met de wijk.  

- We zorgen  dat zij positieve rolmodellen ontmoeten.  

- We delen onze signalen met ketenpartners bijvoorbeeld in casuïstiek-overleggen zoals het 

operationeel overleg kwetsbare meiden en het jeugd en veiligheid-overleg. Wij hebben 

positief contact met een aantal jongeren met overlast gevend of crimineel gedrag waarvan 

een deel in deze casuïstiek-overleggen vaak ter tafel komen. Vanuit de relatie die wij met 

hen hebben kunnen wij vroegtijdig signaleren, weten we wat wel en niet werkt en kunnen 

we waar nodig jongeren motiveren om te gaan naar-, of mee te werken met meer 

specialistische hulp. 

  
- We spelen in op signalen. Zo hebben we ons afgelopen jaar tijdens de WK-wedstrijden waar 

Marokko speelden,  in nauwe samenwerking met de gemeente, politie en ketenpartners 

ingezet om de rust te bewaren in de buurt. De wedstrijden keken we met zoveel mogelijk 

jongeren op het VTC die we waar mogelijk ook na de wedstrijd binnen hielden. Daarnaast 

liepen we ambulante rondes op het Mercatorplein om ertoe bij te dragen dat de bij ons 

bekende jongeren de overwinningen van Marokko op een positieve manier vierden. 

- We hadden ook het afgelopen jaar een belangrijke inbreng aan de werkgroep Jeugd en 

Veiligheid van Positief Perspectief. De belangrijkste mijlpaal is dat met deze werkgroep een 

breed gedeelde visie is opgesteld waarin beschreven staat wat jongeren- en straathoekwerk 

kan bieden binnen dit onderwerp, wat er voor nodig is om dat aanbod te optimaliseren en 

tenslotte ook waar de grenzen liggen van het jongeren- en straathoekwerk. Bij deze visie is 

een plan van aanpak opgeleverd. Op dit moment is Samen voor Jongeren Amsterdam in 

gesprek met de centrale gemeente over de beschikbare middelen om dit plan uit te kunnen 

voeren. Een beetje afhankelijk van die middelen is onderdeel van dat plan om onder meer: 

o Een programmaorganisatie Jeugd en Veiligheid (verder: J&V) in te richten met 

vertegenwoordigers vanuit alle betrokken SvJA-organisaties  

o Het preventie & afwegingskader voor begrenzing van doelgroepen te 

implementeren 
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o Een escalatieladder bij interventies op te stellen  

o Een stedelijk productenboek online werken op te leveren  

o Een jaarprogramma expertisebevordering jongerenwerkers te maken  

o En mee te denken in het beleid en nieuw instrumentarium potentiële doorgroeiers 

en routineuze criminelen (een groep waar jongerenwerk binnen de huidige 

omstandigheden minder tot niets mee kan) 

 

2.2 Doelgroep The Mall werkt voor The Mall 

Learn2work: In het afgelopen  jaar hebben we een 6-tal jongeren de kans te geven hun 

zelfvertrouwen te versterken, talenten te ontwikkelen en vaardigheden te versterken door hen als 

“learn to worker” of vrijwilliger een rol te geven bij het begeleiden van de groepen.  

Stage: Daarnaast boden we drie jongeren van The Mall een stageplek binnen The Mall.  

Werkgelegenheidsproject: Binnen het werkgelegenheidsproject van Samen voor Jongeren 

Amsterdam kregen twee jongeren uit West met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans om een 

jaar lang als assistent welzijn ondergedompeld te worden in alle facetten van het jongerenwerk. 

Daarnaast volgen zij 1 dag scholing in de week.  Dit project wordt binnen Positief Perspectief in 

nauwe samenwerking met het Jongerenservicepunt (JSP) uitgevoerd.  

Junior jongerenwerkers: Tenslotte zijn er maar liefst drie talentvolle jongeren uit de Baarsjes (die al 

sinds heel klein hier komen) aangenomen als junior jongerenwerker.  

Naast dat we op deze manier jongeren uit De Baarsjes een kans bieden om hun toekomstperspectief 

te versterken, fungeren deze jongeren ook als belangrijke rolmodellen voor de kinderen die hier 

komen. 

 

2.3 Coaching 

In alle leeftijdscategorieën ontmoeten we jongeren die meer nodig hebben dan alleen 

groepsactiviteiten. Op een bepaalde leeftijd hebben veel jongeren überhaupt minder behoefte aan 

activiteiten met een grote groep. Zij blijven The Mall echter wel opzoeken. Soms gewoon voor de 

gezelligheid maar veelal zijn er ook onderwerpen die ze met de jongerenwerkers willen bespreken..  

 

In de afgelopen twee jaar zien we dat met  de problematiek ook de behoefte aan coaching is 

toegenomen. We speelden daar in 2022 op in door sommige groepen te laten draaien door een 

jongerenwerker met bijvoorbeeld een stagiair, een vrijwilliger of een assistent welzijn waardoor de 

andere jongerenwerker tijd had voor coaching. De training in de Krachtmethodiek biedt de 

jongerenwerker handvaten om effectiever te coachen waardoor we in minder tijd toch dezelfde 

effecten kunnen bereiken. Vaker dan voorheen houden we korte coachingsgesprekken van 

gemiddeld 45 minuten tot een uur. 
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2.4 Ambulant werk 

We werken als The Mall de Baarsjes pro-actief en vraaggericht. Dus in plaats van activiteiten te 

organiseren en te wachten wie er op afkomt, zoeken we de jongeren op. We bezoeken hen op 

scholen en lopen ambulante rondes op de plekken waar zij hun vrije tijd besteden.  

   
Bij het ambulante werk bekijken we met samenwerkingspartners als bijvoorbeeld de politie, de 

partners van J&V en het Per Mens waar we het meest nodig zijn. Wanneer er zorgen zijn over 

(groepen) jongeren op straat, zorgen we dat we op deze plekken meer en zichtbaarder aanwezig 

zijn. In het verleden (zoals tijdens de onrust in verband met de avondklok), is steeds gebleken dat 

onze aanwezigheid preventief werkt: door in gesprek te gaan met de betrokken jongeren kunnen we 

escalatie vaak voorkomen. Zo hebben we het afgelopen jaar tijdens de Ramadan extra (laat) 

ambulante rondes gelopen om eventuele overlast voor te zijn. 

 

2.5 Buurtverbinding en ketensamenwerking 

Een wezenlijke voorwaarde om met ons werk resultaten te boeken is de samenwerking en 

verbinding met de buurt en daarbuiten. The Mall is voortdurend bezig om bruggen te slaan tussen 

jongeren onderling, tussen jongeren en hun nabije omgeving en hun buurt, tussen jong en oud, 

tussen jongeren en ketenpartners. Daar hebben we veel aandacht voor. 

 

2.5.1 Ouders 

Betrokkenheid van ouders en kennis van de thuissituatie is belangrijk in de gezamenlijke 

opvoedingsinspanning die we leveren. We betrekken ouders bij wat we doen door ze op de hoogte 

te houden. In samenwerking met ketenpartners bezoeken we ouders ook thuis. Dat gebeurt 

wanneer jongeren of ouders dat vragen maar ook zomaar, om een positieve band te creëren.  

 

De eerste zes maanden van 2022 hebben we extra inzet gepleegd in het verhogen van de 

ouderbetrokkenheid. In nauwe samenwerking met het OKT is er een aantal thematische 

moederochtenden georganiseerd. Toen bleek dat veel van de moeders die aangaven daarin 
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interesse te hebben, niet kwamen opdagen hebben de jongerenwerkers gedaan wat ze ook gewend 

zijn bij de jongeren te doen: in plaats van te wachten tot de moeders naar hen toekwamen, gingen 

zij de moeders opzoeken. Zij zijn met de koffiekar van de Tagerijn op verschillende plekken in de 

buurt gaan staan om daar met moeders van kinderen van The Mall en van mogelijk toekomstige 

kinderen van The Mall in gesprek te gaan. Af en toe sloot het OKT daarbij aan. Naast het voeren van 

laagdrempelige gesprekken over hun kinderen en opvoeden, plaveiden de jongerenwerkers op deze 

manier langzaam de weg naar de oorspronkelijk bedachte moederochtenden. Deze ochtenden staan 

in 2023 gepland. Het plan is om daar dieper op een aantal thema’s die ook binnen SuperWoman aan 

de orde komen, in te gaan. 

 

2.5.2 Buurtverbinding 

Het aangaan van een goede 

samenwerkingsrelatie met de buurt is altijd 

een vast onderdeel van de inspanningen van 

The Mall.  Zoals gezegd hebben wij deze 

buurtverbindende activiteiten hoger op de 

agenda gezet de afgelopen drie jaren nu in 

Corona-tijd veel jongeren een grotere 

afstand zijn gaan voelen tot de samenleving. 

We hebben afgelopen jaar met enige 

regelmaat kleine buurtactiviteiten 

georganiseerd zoals het uitdelen van rozen 

aan leraren op de dag van de leerkracht en 

deelname aan “De Schoonste Straat van de 

Baarsjes”. Daarnaast organiseerden we (in 

samenwerking met anderen) een  aantal grotere activiteiten georganiseerd zoals: 

1. Veel van onze tijd staken we afgelopen jaar in het project “De Held van het Balboaplein”. 

Onder leiding van buurtbewoonster Katrien van Beurden organiseerden we een filmschool 

voor jongens en een fotoworkshop voor een groep meiden. Het resultaat van de 

inspanningen werd getoond op het theaterspektakel dat in september door en voor de 

buurt werd georganiseerd. Het aantal jongeren dat hier intensief bij betrokken was, was 

mogelijk relatief niet heel groot (zo’n 9 jongeren). Echter dit project heeft voor deze 

betrokkenen echt het verschil gemaakt en hen een grote duw in de rug gegeven. Daarbij is 

dit project de initiator van het begin van een community in West die het ontstaan van een 

pedagogisch dragende en inclusieve buurt enorm heeft versterkt. (Meer over dit project in 

het kader op de volgende pagina) 

  

Jongerenwerker: “Aan de jongeren van 18 jaar en 

ouder bieden we geen structurele groepen meer. 

Met hen houden we contact door samen te gaan 

sporten en tijd te maken voor een gesprek als ze 

daar behoefte aan hebben. De deur staat altijd 

voor hen open en ze lopen dan ook regelmatig 

binnen. Op belangrijke momenten zien we terug 

hoe sterk die relatie is. Toen in het eerste kwartaal 

van 2022 een groot deel van het personeel thuis 

zat door Corona, konden we veel van de groepen 

blijven draaien dankzij het feit dat de 18+sers 

allemaal op hun eigen manier, kwamen 

meehelpen. En nu we voor de slachtoffers van de 

ramp in Turkije en Syrië spullen en geld inzamelen, 

staan ze weer met z’n allen paraat om de handen 

uit de mouwen te steken.” 



 
 

Definitief 14-3-2023        Inhoudelijk verslag SBA-033438 

 
 

 

‘De held van BB’ met Troupe Courage 

Een jaar geleden startte ‘De held van BB’ met een tweetal verkennende filmworkshops voor een 

groep jongens uit de Baarsjes. Er is een aantal gesprekken aan vooraf gegaan waarbij Katrien van 

Beurden als inspirerende en onvermoeibare trekker van dit project met de jongerenwerkers van 

The Mall in gesprek ging: welke jongens zouden zoiets goed kunnen gebruiken, wat beweegt deze 

jongens, wat is er nodig om hen te “lokken”, wat is er nodig om hen te binden en wat is er nodig 

om voor hen het verschil te maken?  

Na die eerste workshops, heeft er een jaar lang een filmschool gedraaid, waar de jongens leerden 

van allerlei verschillende aspecten van de film en theaterwereld. Door de workshops af te wisselen 

met sport en bewegen, door bij de jongens bekende en/of gerespecteerde mensen te betrekken 

maar ook door een aantal jongens belangrijk te maken als productie-assistent, bleef de aandacht 

geboeid. De eerste helft van de filmschool was er steeds een jongerenwerker aanwezig om de kans 

dat de jongens bleven komen te optimaliseren en om opvolging te kunnen geven aan eventuele 

signalen. Na een half jaar was de band met Katrien van Beurden echter stevig genoeg en was dat 

niet meer nodig. 

Voor de meiden van The Mall organiseerde Katrien een aantal fotoworkshops. Het resultaat 

daarvan is prachtig geworden en kreeg een prominente plek op de posters over de theaterweek 

door de hele stad heen. 

Dit project heeft veel opgeleverd. Dit project heeft voor de betrokken jongeren echt het verschil 

gemaakt. Die eerste workshops zaten de aanwezige jongens een beetje te giechelen, te zieken, 

onverschillig voor zich uit te kijken en waren nauwelijks te bewegen om van hun stoel of uit hun 

stoere pose te komen. Een jaar later zaten we tot tranen toe geroerd te kijken en te lachen om een 

onvergetelijke voorstellingen met een groep fantastische, zelfverzekerde, geestige en authentieke 

acteurs. Voorstellingen waar de buurt op allerlei manieren bij betrokken was. Naast de acteurs 

waren er jongeren en volwassen buurtbewoners betrokken als gastheer/vrouw, beveiliger, kok, 

muzikant, als productie-assistent of bij het licht en geluid: De jongeren ontwikkelden vaardigheden, 

talenten en zelfvertrouwen. Daarnaast heeft dit project in grote mate bijgedragen aan de 

verbinding van de buurt. De jongeren kwamen in aanraking met mensen die normaliter nooit 

aandacht voor hen hebben. Ze werden gezien door deze mensen, leerde hen kennen en 

waarderen. Ook andersom kregen deze volwassenen een heel ander beeld van deze jongeren die 

ze normaliter voorbij lopen, vooral zien hangen of klieren en/ of waar ze een beeld van hebben 

gevormd door negatieve aandacht in de media.  

Ik voorspel dat een aantal van deze jongeren jaren later zullen zeggen: “Ik heb op het randje 

gebalanceerd, maar door ‘De held van BB’ ben ik toch op mijn pootjes terecht gekomen en ben ik 

waar ik nu ben.” 
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2. Ook in de Ramadan-maand deden we met alle leeftijdscategorieën van de jongens en 

meiden verschillende activiteiten waarbij jongeren iets deden voor hun buurt en buren.  

  
3. Binnen het project “Buurtbouwers” organiseren we samen met de Tagerijn (Combiwel) met 

extra middelen van Jeugd & Veiligheid en het Gebiedsteam drie extra buurtverbindende 

activiteiten. In maart vond de eerste plaats. We hielden in de Tagerijn een oud-Hollandse 

spelletjesavond  met onze jongeren en oudere buurtbewoners. In juli hebben de jongeren 

van The Mall gekookt voor- en samen gegeten met de deelnemers van de Tagerijn. En in 

december hebben de jongens samen met de volwassenen zich fanatiek ingezet tijdens het 

spelen van een aantal XXL-games. Er waren steeds zo’n 8 a 9 jongens aanwezig. Een deel 

daarvan komt regelmatig terug in de J&V-overleggen of is onderdeel van de groepsaanpak . 

Op deze avonden lieten ze echter een hele andere kant van zichzelf zien. Tijdens de avonden 

werden er goede gesprekken gevoerd tussen jong en oud en had iedereen het naar zijn zin.  

 

 
 

2.5.3 Ketenpartners en netwerkoverleggen 

Ook het afgelopen jaar investeerden we veel tijd in de samenwerking met ketenpartners omdat we 

alleen met hen zo optimaal mogelijk kunnen aansluiten bij wat de jongeren nodig hebben. 

Ook namen we deel aan netwerkoverleggen. Zorgelijke signalen uit The Mall rondom groepen en 

individuele tieners/jongeren worden in vertrouwen gedeeld in casuïstiekoverleggen met 
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netwerkpartners om gezamenlijk tot een aanpak te komen. Zo kan ieder vanuit zijn eigen expertise 

een bijdrage leveren.   

 

-  Het afgelopen jaar hebben we onder meer met Dock, Combiwel, West Beweegt, Seks 

Matters, het ROC, Qpido, Basic Fit, Vreedzaam,  Swazoom, Dynamo, de Kinderwijkraad, de 

Columbuspleingroep, en Troupe Courage samen gewerkt om de jongeren een breder, 

diverser en kwalitatief sterker aanbod bieden. 

- The Mall de Baarsjes concentreert zich met name op preventie. Wanneer een jongere meer 

of meer specialistische hulp nodig heeft verwijzen we door naar ketenpartners. We hebben 

het afgelopen jaar daarom onder meer contact gehad met PerMens, de wijk- en 

jeugdagenten, J&V, het OKT, het Jongeren Service Punt en de scholen. 

- We namen deel aan veel casuïstiek- en samenwerkingsoverleggen zoals: het operationeel 

overleg, de werkgroep kwetsbare meiden en de werkgroep Jeugd en Veiligheid, het 

casuïstiekoverleg jongens, de implementatiewerkgroep positief perspectief, het 

jeugdnetwerk, de werkgroep online weerbaarheid en de stedelijke tafel kwetsbare meiden. 
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3. Korte Conclusie 
 

Samenvattend hebben we in 2022 ondanks de uitdagingen die ons met name door Corona en het 

effect daarvan op het personeel, gesteld werd, kunnen voldoen aan de wensen en behoeften van de 

jongeren van The Mall. We hebben alle leeftijdsgroepen structureel ontvangen op onze twee centra 

en hen het aantal groepsactiviteiten geboden zoals oorspronkelijk beraamd. Daarnaast waren we 

ambulant en in de wijk goed zichtbaar en hebben we geholpen de community in De Baarsjes te 

versterken. Daarmee hebben we voor een aantal van onze deelnemers echt het verschil kunnen 

maken. We hebben het afgelopen jaar extra tijd gestoken in ouderbetrokkenheid, buurtverbinding, 

het uitproberen van groepen voor 9-jarigen en presentie in het primair onderwijs. 

De uitdagingen en opdracht voor komend jaar zit hem onder meer in: 

- Werven nieuwe en diversere deelnemers met name onder de meiden in kwetsbare posities 

- Verder implementeren krachtmethodiek en versterken methodisch groepswerk 

- Versterken online weerbaarheid en online werken 

 


