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2. Inleiding	
	
2018	 zal	 bij	 The	 Mall	 de	 Baarsjes	 de	 boeken	 ingaan	 als	 een	 jaar	 van	
verandering,	afscheid	nemen	van	zeer	gewaardeerde	collega’s	en	met	een	
nieuw	team	bouwen	aan	de	toekomst.	

De	grootste	organisatorische	verandering	die	heeft	plaatsgevonden	 is	de	
verzelfstandiging,	wat	heel	concreet	betekent	dat	de	stichting	nu	op	eigen	
benen	 staat	 en	 de	 organisatorische	 lijnen	 met	 YfC	 zijn	 doorgeknipt.	 De	
relationele	lijnen	met	de	moederorganisatie	zijn	nog	wel	heel	levendig	en	
die	willen	we	ook	zo	houden.	

Tegelijkertijd	 met	 de	 verzelfstandiging	
hebben	 we	 ook	 afscheid	 moeten	 nemen	
van	 iconische	 mensen	 binnen	 het	 werk	
van	 The	 Mall	 in	 de	 Baarsjes,	 Wilma,	 Ietje,	 Jarno,	 Yassin,	 Ashley	 en	
Marieke.	 Stuk	 voor	 stuk	mensen	 die	 vanuit	 hun	 hart	 en	 passie	 een	
waardevolle	 bijdrage	 hebben	 geleverd	 aan	 het	 jongerenwerk	 in	 de	
Baarsjes.	Met	het	vertrek	van	deze	mensen	hebben	we	ook	gemerkt	
dat	jongeren	afscheid	hebben	genomen	van	The	Mall,	hun	relatie	was	
zeer	verbonden	aan	de	persoon,	vaak	trokken	de	jongerenwerkers	en	
de	 jongeren	 al	 jaren	 samen	 op.	 Dit	 resulteert	 erin	 dat	 de	 oudere	
doelgroep	 deels	 vertrokken	
is	 of	 minder	 frequent	 The	

Mall	 bezoekt.	 We	 zien	 dat	 vooral	 bij	 de	 meiden,	 bij	 de	
jongens	is	dat	minder	het	geval.	

De	keerzijde	van	het	vertrek	van	deze	mensen	 is	de	komst	
van	anderen.	In	juni	hebben	we	Mieke	van	der	Beek	mogen	
begroeten	als	nieuwe	directeur.	Een	rol	die	zij	in	2018	heeft	
vervuld	samen	met	de	 interim-directeur,	Setkin	Sies.	Naast	
een	 nieuwe	 directeur	 hebben	 we	 ook	 3	 nieuwe	
jongerenwerkers	welkom	mogen	heten:	Jasmijn,	Dave	en	Soufiane.	Aan	het	einde	van	2018	hadden	

we	nog	1	vacature	voor	een	jongerenwerkster.	Ook	is	er	een	
directie-	en	teamondersteuner	toegevoegd	aan	het	team	in	
de	persoon	van	Farah.	

En	 alsof	 deze	 opeenstapeling	 van	 veranderingen	 nog	 niet	
genoeg	 waren	 zijn	 we	 ook	 samen	 met	 Marcanti	 en	 Dock	
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gestart	met	JW	op	school,	maar	daarover	meer	verderop	in	dit	verslag.	

2018	was	een	bewogen	jaar,	en	ook	nu	kunnen	we	terugkijken	op	een	jaar	waar	we	veel	beweging	
onder	 en	 bij	 jongeren	 hebben	 gezien.	 Met	 trots	 kunnen	 wij	 melden	 dat,	 ondanks	 de	 personele	
wisselingen,	we	ruim	hebben	voldaan	aan	de	subsidievoorwaarden	en	dat	we,	zeker	het	najaar,	veel	
nieuwe	jongeren	hebben	mogen	welkom	heten	in	The	Mall.	

Met	de	verzelfstandiging,	de	nieuwe	directeur	en	het	vernieuwde	team	ligt	er	een	stevige	basis	voor	
de	 toekomst,	 een	 toekomst	 waarin	 we	 willen	 werken	 aan	 de	 toekomst	 van	 de	 jongeren	 in	 de	
Baarsjes.	Jongeren	die	gezien,	gekend	en	erkend	mogen	worden.	Zij	zijn	onze	inzet	meer	dan	waard!	

In	het	najaar	hebben	we	ook	een	enquête	gehouden	onder	onze	jongeren.	We	hebben	24	jongeren	
een	vragenlijst	voorgelegd,	de	resultaten	daarvan	staan	in	dit	jaarverslag	en	de	gehele	enquête	is	als	
bijlage	opgenomen.	
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3. Hier	doen	we	het	voor!	
	

• 2	 jongens	 van	10+	die	 in	 eerste	
instantie	 alleen	 maar	 kwamen	
voor	 de	 computers	 zijn	
momenteel	 die	 jongeren	 die	 uit	
zichzelf	 het	 stoepje	 van	 het	
jongerencentrum	schoonhouden	
en	 ook	 in	 de	 wijk	 aandacht	
hebben	 voor	 zwerfvuil.	Hun	blik	
is	 van	 het	 beeldscherm	naar	 de	
wereld	 om	 hen	 heen	 gegroeid.	
En	dat	heeft	niet	alleen	effect	op	henzelf,	het	heeft	ook	 invloed	op	de	groep,	
het	zijn	jongens	met	leiderschapspotentieel;	

• Vaak	laten	we	merken	dat	we	jongeren	vertrouwen	door	hen	boodschappen	te	
laten	doen	en	hen	dan	een	portemonnee	met	geld	mee	te	geven.	Zo	gaven	we	
ook	X	geld	mee	om	naar	de	AH	te	gaan.	Na	10	minuten	belt	ze	 in	paniek	de	
jongerenwerker	op.	Ze	dacht	dat	ze	het	geld	kwijt	was	geraakt,	en	dat	daarom	
de	jongerenwerkers	nu	van	haar	zouden	denken	dat	ze	niet	te	vertrouwen	is.	
Uiteindelijk	 bleek	 het	 geld	 gewoon	 in	 de	 portemonnee	 te	 zitten.	 Alleen	 de	
gedachte	 al	 dat	 ze	 het	 vertrouwen	 dat	 haar	 geschonken	was	 zou	 schenden	
deed	haar	in	paniek	raken;		

• 1	van	de	 jongeren	vraagt	aan	de	 jongerenwerker	om	met	hem	mee	 te	gaan	
naar	 de	 begrafenis	 van	 zijn	 oma,	 een	 intiem	moment	waar	 je	 toevertrouwd	
wordt	om	ook	in	moeilijke	en	persoonlijke	momenten	tot	steun	te	zijn;	

• Van	1	van	de	meiden	was	
haar	opa		overleden,	toen	ze	
dit	in	de	groep	vertelde	was	
ze	erg	emotioneel.	De	
andere	meiden	hebben	toen	
samen	kaarten	gemaakt	
voor	haar	oma	en	zo	stil	
gestaan	bij	het	verdriet.	
Deze	gebeurtenis	gaf	opening	voor	meerdere	meiden	om	eigen	ervaringen	en	
verdriet	te	delen;	

• Al	 jaren	 achter	 elkaar	 worden	 de	 ramen	 van	 de	 ZP	 met	 Oud	 en	 Nieuw	
beschadigd	 door	 een	 groep	 jongeren	 die	 er	 in	 het	 verleden	niet	meer	 in	 het	
jongerencentrum	mochten	komen.	Dit	jaar	wilde	men	dat	weer	doen	en	toen	

Kun	je	jezelf	zijn	in	The	Mall?	

nooit	

af	en	toe	

vaak	

altijd	
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heeft	 een	 grote	 groep	 jongeren	 zich	 daarvan	 onttrokken.	 Ze	 namen	 samen	
stelling	 tegenover	 hun	 vrienden	 en	 kwamen	 op	 voor	 het	 centrum.	 Jammer	
genoeg	is	het	raam	alsnog	gesneuveld	toen	deze	groep	weggegaan	was…	
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4. Doelstellingen		
	
De	missie	van	The	Mall	de	Baarsjes	is	dat	jongeren	in	de	Baarsjes	gezien,	gekend	en	erkend	worden.	
	
The	Mall	 de	 Baarsjes	wil	 dat	 jongeren	 in	 de	 Baarsjes	 gezien,	 gekend	 en	 erkend	worden	 door	 hun	
omgeving.	 Door	 leeftijdgenoten,	 buurtbewoners,	 werkgevers,	 jongerenwerkers	 en	 instanties.	 We	
bouwen	bruggen	tussen	groepen	jongeren	en	hun	omgeving.	The	Mall	de	Baarsjes	wil	dat	jongeren	
de	ander	gaan	zien,	leren	kennen	en	erkennen.	
	
Jongeren	voelen	zicht	gezien	als	ze	opgemerkt	en	bij	naam	genoemd	worden.	
We	 laten	 jongeren	weten	dat	we	de	kennen	door	meer	weten	over	hen	dan	hun	naam	alleen.	Als	
anderen	iets	weten	over	het	gezin	waar	ze	uit	komen,	welke	kwaliteiten	en	karakter	ze	hebben,	iets	

van	 wat	 er	 in	 hen	 omgaat	 of	 wat	 hun	
toekomstdromen	zijn.	
Door	jongeren	ruimte	te	bieden	laten	we	
hen	ontdekken	dat	we	hen	erkennen	en	
accepteren.	 Dan	 kunnen	 jongeren	 zich	
ontwikkelen	en	experimenteren.			
	
We	gunnen	alle	jongeren	in	de	Baarsjes,	
ongeacht	 hun	 achtergrond,	 de	 kans	 te	
ontdekken	wie	ze	zijn,	wat	ze	kunnen	en	

wat	ze	willen.	We	gunnen	jongeren	de	kans	zich	te	ontwikkelen.	
	
We	 geloven	 dat	 een	 tweede	 thuis-plek	 onmisbaar	 is	 voor	 deze	 ontwikkeling	 van	 jongeren.	 Het	
jongerenwerk	van	The	Mall	is	zo’n	plek.	Daarmee	bedoelen	we	niet	alleen	de	fysieke	jongerenruimte.	
The	 Mall	 bestaat	 bovenal	 uit	 groepen	 jongeren	 en	 jongerenwerkers.	 Op	 pleinen,	 als	 Super-
Womanclub,	als	kickboks-team	of	als	groepje	meiden	en	hun	‘geadopteerde’	bejaarde	buurvrouw.		
We	geloven	in	groepen	waar	het	veilig	is,	waar	de	sfeer	goed	is,	waar	jongeren	zichzelf	kunnen	zijn	
en	relaties	leggen	met	leeftijdgenoten,	rolmodellen	en	buurtgenoten.		
	
In	het	werk	met	jongeren	geven	onze	medewerkers,	die	ieder	hun	eigen	levensovertuiging	hebben,	
deze	 levenswaarden	 door:	 naastenliefde,	 gelijkheid,	 zorg	 voor	 de	 aarde,	 barmhartigheid,	 hoop,	
vriendelijkheid,	rechtvaardigheid,	ijver,	geduld,	vergevingsgezindheid,	vrede	en	vreugde.		
	

Speciale	focus	lag	in	2018	op:	
Het	verbinden	van	formele	en	informele	contacten	en	het	werven	en	binden	van	vrijwilligers.	
In	hoofdstuk	vijf	staat	meer	geschreven	over	de	realisering	van	deze	focuspunten.	
	
	

Voelt	The	Mall	als	een	2e	
huis?	

nooit	

af	en	toe	

vaak	

altijd	
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5. Aantallen	activiteiten	en	deelnemers	2018	

Locatie	 Groep/Activiteit	

Totaal	
aantal	
unieke	
jongeren	

Gemiddeld	
aantal	
bezoekers	
per	keer	

Aantal	
dagdelen	

Afgesproken	
aantal	
dagdelen		

werkelijk	

Schoolmeiden	
activiteit	DTG-buurt	

Marcanti	 19	 12	 26	
	

18		
		
	

	Meidenactiviteiten	 Meiden	 Zuidpool	
10+	

32	 5	 33	 		

		 VTC	Sport	10+	 36	 6	 36	 		

		 VTC	 10	 +	
Supergirls	 62	 11	 47	 		

		 VTC	 12+	
SuperWoman	 18	 5	 46	 		

		 VTC	 14+		
Superladies	 18	 5	 36	 		

		 Meiden	 Jan	
Mayen	 21	 6	 33	 		

		 Sport	14+	do	mid	 15	 3	 12	 		

		 Meiden	
Westerwijk	 18	 3	 18	 		

		 		 		 		 260	 240	

Tieneractiviteiten	 10+	ZP	 65	 10	 126	 		

		 10	+	VTC	 180	 15	 119	 		

		 		 		 		 245	 240	

Jongerenactiviteiten	 Huiswerkclub	 12+	
do-avond	

20	 3	 11	 		

		 14	+	VTC/ZP	 25	 9	 90	 		

		 		 		 		 101	 120	

		 Totaal		 558	 83	per	week	 606	 600	

																																																																																											
Algemeen	

Oudercontact	
Huisbezoek		 		 		 6	
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		 Oudercontact	
Overig		 		 		 47	 		

		 Coaching			
105	
unieke	
jongeren	

		 90	 		

		 Ambulant		 		 15-20	 93	 		

		 		 		 		 236	 260	

Flexibel	 		 		 		 		 		

		
Buurtactiviteiten	

21	 		 20	
		

		 		

		 Vrijwilligers	 		 		 17	 		

		
Netwerk	
overleggen	

totaal	
437	 uur	
overleg	

		 197	 		

		 		 		 		 234	 200	

Buurt	participatie	 		 100	 		 2	
2	

		 		 		 Totaal	 472	 462	

		 Totaal	alles	 		 		 1078	 1062	

	

	
Toelichting	bij	de	aantallentabel	
Meidenwerk:	Het	is	gelukt	om	het	sporten	dat	we	gestart	waren	in	2017	te	continueren	en	ook	een	
meidengroep	in	de	Jan	Maaijenbuurt	weer	op	te	pikken	

Voor	activiteiten	 in	de	DTG	buurt	en	heel	specifiek	op	het	Marcanti	college	hebben	we	een	aparte	
,eenmalige	subsidie	verkregen.	Het	afgelopen	 jaar	hebben	we	gezocht	naar	hoe	wij	onze	presentie	
op	 de	 school	 het	 beste	 konden	 vormgeven,	 zo	 hebben	 we	 een	 meidenclub	 gedraaid,	
voorlichtingslessen	 verzorgd	 op	 het	 gebied	 van	 sexting	 en	 grooming,	 waren	 we	 aanwezig	 in	 de	
pauzes	 en	 voerden	 we	 individuele	 gesprekken	 met	 jongeren.	 Een	 uitgebreider	 verslag	 	 staat	
beschreven	in	hoofdstuk	5.			

Tienergroepen:	Bij	de	tienergroepen	op	locatie	VTC	merken	we	dat	steeds	meer	tieners	komen.	Een	
leuke	gemixte	groep	waar	ook	voldoende	fysieke	ruimte	is	voor	een	toename	van	bezoekers.		

Aantal	jongeren:	Soms	zijn	er	niet	heel	veel	bezoekers	op	een	activiteit.	Dit	is	soms	gestuurd	omdat	
we	met	kleine	groepjes	jongeren	sterk	vormend	en	educatief	bezig	zijn.	Niet	elke	jongere	heeft	hier	
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behoefte	aan.	Tegelijk	zie	je	in	de	aantallen	unieke	jongeren	dat	we	wel	veel	verschillende	jongeren	
ontmoeten.	Sommige	van	hen	ontmoeten	we	op	straat,	anderen	bezoeken	ons	incidenteel.		

Ambulant	ontmoeten	we	veel	jongeren.	Die	kunnen	wij,	begrijpelijkerwijs,	niet	op	naam	registreren.	
Het	 is	 dus	 niet	 na	 te	 gaan	 hoeveel	 unieke	 jongeren	 we	 bereiken	 met	 de	 vele	 ontmoetingen.	 De	
ontmoetingen	zijn	vaak	bedoeld	om	jongeren	te	informeren	wie	we	zijn	en	te	peilen	waar	jongeren	
behoefte	aan	hebben.	Regelmatig	gaat	het	ook	om	jongeren	die	we	al	wel	kennen	en	die	we	buiten	
onze	openingstijden	ook	op	straat	ontmoeten.		

Algemeen:	De	 jongerenwerkers	blijven	aanwezig	op	straat	en	actief	bij	netwerkoverleggen.	Ook	de	
ouders	blijven	we	opzoeken,	de	moeders	worden	thuis	opgezocht	door	onze	nieuwe	meidenwerker.	
Verder	ontmoeten	we	ouders	vooral	op	de	pleinen,	bij	school	en	op	straat.			

Buurtactiviteiten:	Hieronder	 vallen	 activiteiten	waar	 jongeren	 aan	 hebben	 deelgenomen	maar	 die	
zijn	bedacht	door	 jongerenwerkers	samen	met	netwerkpartners.	Het	gaat	bijvoorbeeld	om	kerk	en	
moskee	bezoek	en	de	Fresh	in	de	les	activiteiten,	een	stille	tocht	op	4	mei,	meidenvoetbal,	debatten	
met	de	14+	groep	en	het	samenwerken	met	kunstenaar	Nina	Raven	rondom	het	verwerkelijken	van	
een	nieuw	herdenkingsmonument	op	het	Columbusplein.	

Vrijwilligers:	We	 zoeken	 en	 vinden	 (soms)	 vrijwilligers	 op	 bv	 de	 Talentenbeurs,	 via	 de	Vrijwilligers	
Centrale	Amsterdam	of	een	vrijwilligersavond.		

Buurtparticipatie:	 Jongeren	 hebben	 zich	 in	 2018	 individueel	 of	 als	 groep	 ingezet	 voor	 de	 buurt	 of	
buurtbewoners.	 Er	 was	 sprake	 van	 het	 opknappen	 van	 tuintjes,	 voedselpakketten	maken	 voor	 de	
voedselbank,	 de	 buurt	 schoonhouden,	 met	 ramadan	 dadels	 uitdelen	 en	 kerstpakketten	 en	
zelfgemaakte	kaarten	uitdelen	aan	mensen	die	normaal	gesproken	weinig	ontvangen.	

Geografisch	bereik	en	LVB-jongeren	
Vanwege	de	privacy	en	het	feit	dat	lang	niet	alle	jongeren	al	hun	naw-gegevens	afgeven,	in	sommige	
gevallen	moeten	we	genoegen	nemen	met	alleen	een	voornaam	en	een	telefoonnummer,	lukt	het	
ons	niet	om	een	gedetailleerd	overzicht	te	maken	van	de	postcodegebieden	waar	de	jongeren	wonen	
die	onze	activiteiten	bezoeken.	Wel	kunnen	we	stellen	dat	minimaal	90%	van	onze	bezoekers	
woonachtig	is	in	De	Baarsjes.	Dit	weten	wij	omdat	we	veel	jongeren	werven	op	de	basisscholen	in	de	
wijk,	we	na	avondactiviteiten	een	deel	van	hen	naar	huis	brengen	en	we	jongeren	ook	tijdens	ons	
ambulant	werk	op	straat	tegenkomen.		

In	ons	jongerenwerk	komen	wij	regelmatig	jongeren	tegen	waarvan	wij	vermoeden	dat	ze	een	LVB-
achtergrond	hebben.	Als	jongerenwerk	doen	wij	hier	geen	onderzoek	naar	en	kunnen	dit	dan	ook	
niet	specificeren.	Een	jongere	blijft	een	jongere,	ongeacht	zijn	of	haar	verstandelijke	vermogens.	Wel	
begrijpen	we	en	zien	we	ook	dat	jongeren	met	een	LVB-achtergrond	kwetsbaarder	zijn	voor	
problematieken	en	criminaliteit.	Indien	we	dit	constateren	dan	overleggen	we	hierover	met	onze	
netwerkpartners.	Op	dit	moment	schatten	wij	dat	wij	met	20	jongeren	met	een	LVB-achtergrond	
contact	hebben.	
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Toelichting	bij	netwerkoverleggen		
We	zijn	tevreden	over	de	samenwerking	tussen	netwerkpartners	die	met	jongeren	werken.	Of	het	nu	
gaat	om	zorg	of	veiligheid,	elkaar	op	de	hoogte	te	houden	rondom	ontwikkelingen	bij	jongeren	gaat	
snel	en	gemakkelijk.	Structureel	overleg	nodig	en	regelmatig	contact	tussendoor	helpen	daarbij.	Het	
BPT	en	de	projectleider	jeugd	en	veiligheid	zijn	hierbij	belangrijke	sleutelpersonen.	

We	 merken	 dat	 sommige	 overleggen	 wat	 meer	 plaatsvonden	 en	 anderen	 juist	 minder	 werden	
afhankelijk	 van	 de	 verschillende	 ontwikkelingen	 en	 focuspunten	 per	 jaar.	 Het	 zoeken	 naar	
vrijwilligers	en	organisaties	die	ons	kunnen	helpen	bij	de	jongerenparticipatie	in	de	buurt	zorgden	in	
2018	voor	veel	nieuwe	contacten	in	de	buurt.		
We	hebben	veel	contact	met	scholen,	soms	vanwege	stagiaires,	soms	omdat	we	ons	zorgen	maken	
rondom	 jongeren,	 soms	 omdat	 we	 verder	 zoeken	 wat	 we	 op	 scholen	 kunnen	 betekenen	 als	
jongerenwerkers.		

In	2018	hebben	we	aan	meer	overleggen	met	partners	gehad	omdat	er	veel	nieuwe	medewerkers	
waren	die	kennis	moesten	maken	met	het	netwerk.	We	hebben	bewust	en	uitgebreid	geïnvesteerd	
in	het	blijvend	verankeren	van	het	jongerenwerk	in	de	wijk.	
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6. Ontwikkeling	per	leeftijdsgroep/activiteit	in	2018	
	

Meidenwerk		
Supergirls	(10-12	jaar)		
De	 supergirls	 zitten	 in	 groep	 zeven	 en	 acht	 van	 de	 basisschool.	 Er	 zijn	 drie	 verschillende	
meidengroepen	van	deze	leeftijd	die	in	verschillende	wijken	bij	elkaar	komen.		
De	meiden	 volgen	onder	 andere	 het	 preventieve	 educatieve	 programma	 SuperWoman	 (van	 Youth	
for	 Christ).	 Er	 is	 gewerkt	 aan	 verschillende	 groepsdoelen	 dit	 jaar.	 Bij	 één	 van	 de	 groepen	 die	 net	
startten	was	dit	teambuilding.	Dit	werd	gedaan	door	veel	interactieve	spellen	waar	op	samenwerking	
werd	 gestuurd.	 Op	 het	 moment	 dat	 een	 groep	 wat	 langer	 samen	 is	 werd	 gewerkt	 aan:	
Toekomstdromen,	religie,	gezonde	leefstijl,	samen	sta	je	
sterk,	 weerbaarheid,	 zelfbeeld,	 je	 persoonlijke	
geschiedenis	 en	 de	 invloed	 die	 dat	 op	 je	 heeft,	
buurtparticipatie.	Hieronder	een	paar	 voorbeelden	van	
hoe	dit	uitwerkte:	
o Met	 de	 meiden	 is	 nagedacht	 over	 hoe	 ze	 naar	

zichzelf	 kijken.	 Zichzelf	 complimenten	 geven	 bleek	
best	 moeilijk	 want	 ze	 zijn	 vaak	 heel	 kritisch	 over	
zichzelf.	Meiden	schreven	mooie	eigenschappen	van	
zichzelf	 en	 elkaar	 op	 een	 spiegel.	 Zo	 komen	 ze	 ze	
elke	 dag	 tegen;	 dat	 helpt	 om	positief	 over	 jezelf	 te	
denken.		

o Een	 moskee	 en	 kerk	 bezoeken	 in	 het	 kader	 van	
kennis	maken	met	verschillende	religies	

o Ten	 behoeve	 van	 het	 thema	 gezondheid	 waren	 er	
Fresh	 in	 de	 les	 activiteiten	 zoals	 een	 vreedzame	
buurt	dag	waarop	gezonde	hapjes	zijn	gemaakt,	was	
er	sporten	 in	The	Mall,	gezond	koken	en	het	samen	
hebben	over	een	gezonde	leefstijl.	

o In	 het	 kader	 van	 participeren	 in	 de	 buurt	 zijn	
voedselpakketten	gemaakt	voor	de	voedselbank,	kerstpakketten	voor	buren	en	ondernemers	uit	
de	buurt	rondgebracht	en	 is	er	vuil	prikken	op	de	Keep	 it	Clean	dag,	etc.	Meer	hierover	staat	 in	
hoofdstuk	6.	

o Er	was	een	Moeder-dochter	middag.	Kennismaken	en	moeders	informeren	over	wat	we	doen	bij	
The	Mall	gaf	veel	moeders	het	vertrouwen	hun	dochter	naar	de	MeidenMall	te	laten	gaan.	Om	de	
moeders	te	stimuleren	ook	tijd	samen	met	hun	dochter	door	te	brengen	is	er	een	moeder-dochter	
middag	georganiseerd	samen	met	de	meiden.	Ze	wilden	graag	samen	met	hun	moeder	knutselen	
en	 iets	 lekkers	 maken	 en	 optreden	 met	 een	 dansje	 of	 toneelstuk.	 Even	 quality	 time	 met	 je	
moeder,	wie	wil	dat	nu	niet?	We	weten	niet	wie	het	leuker	vonden;	de	moeders	en	de	dochters	
genoten.	
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Meidensport		
Elke	week	sporten	we	met	de	meiden.	Op	de	vrijdagmiddag	in	het	centrum	en	sinds	de	zomer	gaan	
we	 ook	 in	 kleine	 groepjes	 met	 de	 meiden	 naar	 de	 sportschool.	 Dit	 is	 een	 perfecte	 manier	 om	
jongeren	1	op	1	aandacht	te	geven	en	tegelijkertijd	gezond	bezig	te	zijn.	Sporten	is	gewoon	leuk,	het	
werkt	verbindend	en	helpt	meiden	over	grenzen	kijken.	Ze	leerden	er	van	alles:	
- Ze	sporten	met	onbekende	meiden	en	verschillende	leeftijden	door	elkaar.			
- De	meiden	leren	dat	ze	meer	kunnen	dan	ze	 in	eerste	 instantie	dachten	te	kunnen	omdat	ze	bij	

een	training	elke	keer	wat	verder	gaan.	Juist	als	ze	denken	dat	ze	niet	meer	kunnen,	worden	ze	
gestimuleerd	nog	even	door	te	gaan.		

- Door	 fysieke	 inspanning	 te	 leveren	 is	 er	 ook	minder	 tijd	 om	 bezig	 te	 zijn	met	 de	 ander	 en	 de	
bijbehorende	conflicten.		

- In	2018	zijn	we	ook	gestart	om	met	kleine	groepjes,	voornamelijk	meiden,	te	gaan	sporten	bij	een	
sportschool.	Het	helpt	om	ons	meiden	individuele	aandacht	te	geven,	de	meiden	te	laten	sporten	
en	bekend	te	maken	met	de	sportschool	en	tegelijkertijd	hen	in	contact	te	brengen	met	vrouwen	
met	allerlei	diverse	achtergronden;	

	
Meidensport	houden	we	erin	in	2019!		
	

SuperWoman	(12-14	jaar)		
Deze	groep	meiden	uit	de	eerste	klas	van	de	
middelbare	 school	 bestaat	 uit	 acht	 tot	 tien	
meiden	 en	 heeft	 dit	 jaar	 verschillende	
samenstellingen	 gehad	 met	 meiden	 uit	
verschillende	buurten.		
Het	 hele	 jaar	 door	 hebben	 we	 met	 de	
meiden	 op	 diverse	 manieren	 gepraat	 over	

onderwerpen	die	 hen	bezig	 houden	of	waar	 ze	mee	worden	 geconfronteerd.	Het	 is	 het	 afgelopen	
jaar	veel	gegaan	over	‘je	positie	als	vrouw’	in	relatie	tot	de	jongens	op	school	en	straat,	je	ouders	en	
de	 toekomstverwachting	 die	 je	 mag	 hebben.	 Daarnaast	 hebben	 we	 met	 elkaar	 gesproken	 over	
verliefd	zijn,	baantjes	school,	het	leven	in	twee	culturen,	seksuele	diversiteit	en	nagelslakken.	
	
Als	groep	hebben	we	het	afgelopen	jaar	ook	diverse	dingen	ondernomen:	

• Een	moeder-dochteravond,	het	deed	de	meiden	heel	goed	om	van	hun	moeder	te	horen	wat	

Wanneer voel jij je meer Nederlandse en wanneer ben je nou meer Marokkaans of Turks?Als ik met 
‘Nederlands’ ben of aan het werk ben dan gedraag en voel ik mij meer Nederlands. Op feesten en 
in mijn omgeving voel ik mij meer Turks of Marokkaans. In Nederland blijf ik altijd volgens de 
Blanke Nederlands gezien als Turk of Marokkaan en in Marokko of Turkije ziet iedereen mij als een 
Nederlander. Soms voel ik mij niet begrepen. Wat doe je dan? Praten met vriendinnen of The Mall. 
" 
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ze	bewonderde	in	hun	dochter;	
• Het	uitdelen	van	ramadan-	en	kerstpakketten	aan	mensen	in	de	wijk;	
• Debatavond	met	Argan;	
• Filmavond	met	‘Boy	in	the	striped	pyama’;	
• Samen	met	andere	meiden	zijn	we	naar	de	theatervoorstelling	‘Melk	en	dadels’	geweest;	
• Er	is	veel	door	de	dames	gekookt;	
• En	natuurlijk	hebben	we	ook	veel	nagels	gelakt	met	en	bij	elkaar;	

	
	
	
Coaching	
Een	 aantal	 meiden	 uit	 deze	 groep	 wordt	 individueel	 gecoacht	 door	 de	 meidenwerkers.	 Die	
gesprekken	 gaan	 onder	 andere	 over	 thuis,	 school,	 vriendschappen	 en	 ook	 vaak	 over	 sociale	
vaardigheden.	 Een	 voorbeeld	 uit	 de	
rapportage	van	een	meidenwerker:	
Dit	gesprekje	laat	zien	hoe	individuele	
coaching	 en	 groepsactiviteiten	 elkaar	
kunnen	aanvullen.	
	

Super	Ladies	(14-19	jaar)		
Voor	de	zomer	bestond	de	Super	Ladies	groep	uit	meiden	die	al	lange	tijd	in	The	Mall	komen.	Er	werd	
samen	gekookt	en	gegeten	en	vooral	veel	gekletst.	Voor	een	aantal	meiden	helpt	de	structuur	van	de	
MeidenMall	om	regelmatig	hun	verhaal	te	doen,	zich	beter	te	voelen	en	goede	beslissingen	te	nemen	
in	hun	leven.	Over	wat	ze	tegen	hun	ouders	moeten	zeggen,	welke	route	ze	het	beste	kunnen	doen	
op	school	of	stage,	hoe	ze	die	ruzie	op	kunnen	lossen,	hoe	ze	voor	goed	voor	zichzelf	kunnen	zorgen.		

	
	
Coaching	
Ook	veel	van	deze	meiden	worden	individueel	gecoacht	en	dat	gaat	over	verschillende	onderwerpen:	
Zelfbeeld,	relaties,	ruzies	met	ouders,	broers,	zussen,	vriendjes,	baantjes,	geloof,	school,	etc.		
	

Vakantieactiviteit met de meiden: Rondje Nederland...eerst naar Volendam om Haring te 
happen, daarna naar Medemblik lunchen...vervolgens over de afsluitdijk naar Drachten. In 
drachten een carwash gedaan en een escape room...op de terug weg langs Lelystad daar 
nog een half uur Bataviastad mee gepakt. Wilde graag bij The Mall eten, boodschappen 
gedaan, pizza gegeten, film gekeken en hele nacht wakker. 
	

X valt buiten de groep omdat ze minder intelligent is dan de 
andere meiden. Bewust hebben we op haar verjaardag een 
taart gekocht en met de groep háár verjaardag gevierd. Ze 
voelde zich voor het eerst echt geaccepteerd en in het 
persoonlijke contact zijn we hiermee verder gegaan. 
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Marcanti	meidengroep	DTG	buurt	
In	2018	hebben	we	ons	contact	op	het	Marcanti	verder	uitgebreid.	Zowel	de	school	als	wij	zien	goede	
mogelijkheden	 en	 kansen	 om	 samen	 te	 werken	 en	 zo	 een	 verbinding	 te	 vormen	 tussen	 de	 drie	
culturen	waarin	de	jongeren	leven,	school,	thuis	en	de	straat.	
Het	 afgelopen	 jaar	 zijn	 we	 in	 de	 pauzes	 aanwezig	 geweest,	 hebben	 we	 een	 meidenclub	 gestart,	
voorlichtingslessen	 verzorgd	 over	 sexting	 en	 grooming	 en	 gesprekken	 gevoerd	 met	 individuele	
jongeren.	Gezien	onze	versnipperde	en	beperkte	inzet	en	onduidelijkheid	over	onze	rol	in	de	school	
hebben	we	afgelopen	jaar	moeten	zoeken	naar	een	vorm	waarin	we	het	best	kunnen	functioneren.	
Vooral	de	extra	aandacht	voor	de	meiden	op	de	school	en	het	ondersteunen	van	het	onderwijzend	
personeel	op	voor	hen	lastige	thema’s	als	sexting	en	grooming	waren	succesvolle	activiteiten.	
		
We	hebben	samen	met	de	school	gezocht	naar	nieuwe	vormen	van	samenwerking.	Dat	heeft	er	 in	
november	 toe	 geleid	dat	we	 samen	met	Marcanti	 en	Dock	meegedaan	hebben	aan	een	prijsvraag	
van	 het	 Samenwerkingsverband	VO-scholen	 op	 het	 gebied	 van	 innovatie	 en	 zeker	 voor	 het	 eerste	
half	jaar	van	2019	daar	nu	ook	geld	voor	hebben	gekregen.		
	
	

Tieneractiviteiten	10-13	jaar	
Tieners	10+	&	jongens	
De	 groepen	 in	 de	 leeftijd	 10-13	 zijn	 zowel	 jongens	 als	 meiden	 die	 samen	 met	 elkaar	 activiteiten	
ondernemen	 van	 sporten	 tot	 koken	 of	 knutselen.	 Ook	 is	 er	 een	 aparte	 JongensMall	 waar	 alleen	
jongens	komen.	Het	afgelopen	jaar	hebben	we	veel	nieuwe	gezichten	gezien.	Soms	zijn	het	jongeren	
die	een	paar	keer	komen	en	dan	weer	verdwijnen	maar	er	is	er	ook	een	groep	die	er	bijna	altijd	is.	
	

Ook	 zijn	 we	 regelmatig	 de	 natuur	 in	
geweest,	om	eens	in	een	andere	buurt	te	
komen	dan	 je	gewend	bent	en	eens	 iets	
anders	te	doen.	
Een	 belangrijk	 groepsdoel	 was	 Werken	
aan	een	veilige	sfeer	binnen	de	groep.		
De	 groepssamenstelling	 verandert	 na	
elke	 zomer	 omdat	 er	 dan	 nieuwe	
jongeren	bij	 komen	uit	de	nieuwe	groep	
7	en	oudere	jongeren	verdwijnen	naar	de	
14+	 groep.	 Niet	 alle	 jongeren	 kunnen	

hun	plek	vinden	in	de	groep	en	het	helpt	als	de	rest	van	de	groep	een	open	houding	heeft	om	hen	te	
verwelkomen.		
Een	thema	waar	ook	veel	over	is	gesproken	is	jezelf	kunnen	zijn.	Er	is	een	verhalenverteller	geweest	
die	 samen	met	 de	 jongeren	 aan	 de	 slag	 is	 gegaan	 rond	dit	 thema.	 Vaak	 voelen	 jongeren	met	 een	
andere	culturele	achtergrond	zich	achtergesteld.	Door	er	samen	over	na	te	denken	hoe	je	denkt	dat	
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anderen	 naar	 je	 kijken	 of	 over	 je	 denken	 en	 daar	 het	 gesprek	 over	 aan	 te	 gaan	 worden	 veel	
vooroordelen	weg	genomen.		
In	de	zomer	was	er	veel	tijd	voor	uitstapjes	naar	plekken	buiten	de	wijk	en	de	stad.	Strand,	park	en	
het	 Amsterdamse	 bos	 zijn	 dan	 favoriete	 plekken,	maar	 ook	 vele	 zwembaden	 zijn	 bezocht.	 Vooral	
jongeren	die	niet	op	vakantie	gingen	hebben	hier	erg	van	genoten.		
	
	 	
Wat	is	er	verder	gebeurd	bij	de	10+:	
o Wat	gevierd	kan	worden	wordt	gevierd.	Verjaardagen,	verhuizingen,	een	baantje	gevonden,	een	

persoonlijk	 doel	 dat	 is	 gehaald,	 afscheid.	We	merken	 dat	 het	 goed	 is	 om	 zulke	 overgangen	 te	
markeren	en	terug	te	kijken	op	mooie	momenten	die	we	samen	hebben	beleefd.		

o De	buurt	schoonmaken	en	schoonhouden.	In	hoofdstuk	6	wordt	hier	meer	over	verteld.		
	

Coaching	
Uit	 deze	 groep	 worden	 jongens	 en	 meiden	 individueel	 begeleid	 rondom	 thuissituaties,	 school,	
omgaan	met	emoties	en	sociale	vaardigheden.	Een	paar	voorbeelden	uit	de	rapportage:	

	
	

	
	

14+	jongeren	
Deze	groep		jongeren	van	14-17	jaar	is	een	zelfsturende	groep	geworden	die	elkaar	corrigeert	waar	
nodig.	 De	 jongeren	 komen	 er	 al	 jaren,	 ze	 kennen	 de	 regels	 en	 structuur	 al	 van	 de	 tienergroep	 en	
houden	dat	in	stand.	Jongeren	leren	er	welke	omgangsvormen	acceptabel	zijn	en	hoe	ze	om	kunnen	
gaan	met	conflicten.	Op	straat	gaan	jongeren	namelijk	heel	anders	met	elkaar	om,	maar	dat	gedrag	
wordt	in	onze	maatschappij	niet	geaccepteerd.	Het	is	dus	een	belangrijke	les	die	ze	nodig	hebben	als	
ze	bijvoorbeeld	een	baantje	hebben.		
Het	 gaat	 goed	met	 de	meeste	 jongens	
die	hier	komen.	Er	zijn	jongens	met	een	
achterstand	 of	 jongens	 die	 negatief	
gedrag	 laten	 zien	 maar	 het	 gros	 doet	
het	 goed	 op	 school,	 heeft	 een	 baantje	
en	 komt	 voor	 de	 gezelligheid	 naar	 The	
Mall.	

Na een potje voetbal sprak ik nog een tijdje met X over zijn school en stage omdat hij 
daarover wilde praten. Hij heeft weinig zin meer in zijn stage maar vind zijn opleiding 
gelukkig nog wel leuk. Daarnaast spraken we over zijn sport en de noodzaak om te 
bewegen. X is in gaan zien dat niet alles wat je in je leven moet doen altijd leuk kan zijn. 
	

X wil graag een keer iets vertellen over gezond eten en bewegen. Hij heeft hier op 
school over geleerd en hem lijkt het leuk om hier een spreekbeurt/ presentatie over te 
geven. Samen hebben we gekeken hoe dat er dan uit moet zien. Ook hebben we het 
gehad over zijn thuissituatie en zijn oudere broers. 
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The	Mall	is	echt	een	plek	waar	ze	hun	vrienden	en	de	jongerenwerkers	ontmoeten	en	waar	ze	komen	
ontspannen	door	middel	 van	een	potje	poolen	of	 een	 toernooi	op	de	Play	 station.	Vaak	weten	de	
jongeren	de	 jongerenwerkers	 te	vinden	met	hun	vragen	en	 is	er	 ruimte	voor	discussie	op	de	bank.	
Soms	zijn	er	vragen	rondom	het	vinden	van	een	baantje	of	het	schrijven	van	een	brief	of	CV.	Hierbij	
kan	worden	doorverwezen	naar	het	JSP	waar	we	korte	lijnen	mee	hebben.		

	
Na	de	zomer	hebben	de	oudste	jongens	van	deze	groep	zelf	een	nieuwe	groep	gevormd.	Omdat	de	
onderlinge	band	met	elkaar	en	met	de	jongerenwerkers	al	jaren	bestaat	hebben	ze	besloten	eens	in	
de	week	 te	 gaan	 voetballen	 in	 een	 zaaltje	 in	 de	 Baarsjes.	 Leuk	 om	 te	 zien	 hoe	 ze	 dit	 zelf	 hebben	
geïnitieerd	en	uitgevoerd	en	hier	prioriteit	aan	geven	ook	al	zijn	ze	druk	met	baantjes	en	studie.		

Wat	is	er	verder	nog	gebeurt	bij	de	14+:	
o We	 besteden	 aandacht	 aan	 beroepskeuze	 en	 beeldvorming	 van	 het	 werkveld.	 Er	 een	 Mall	

Masterclass	 plaatsgevonden	waarbij	 jongeren	 in	 contact	 kwamen	met	 diverse	 werkgevers.	 Het	
blijft	nodig	met	jongeren	in	gesprek	te	zijn	over	beroepsopleidingen	en	hen	te	informeren	omdat	
dit	 op	 het	 voortgezet	 onderwijs	 te	 weinig	 gebeurt.	 We	 zoeken	 door	 naar	 nieuwe	 vormen	
bijvoorbeeld	het	uitnodigen	van	ondernemers	of	mensen	uit	een	bepaalde	beroepsgroep.	Er	is	al	
een	vrijwilliger	langs	geweest	die	samen	met	de	jongerenwerker	heeft	gekeken	naar	wat	er	voor	
nodig	is	om	een	eigen	onderneming	op	te	zetten.		

o Af	en	toe	wordt	er	iets	ontspannens	ondernomen.	Karten	of	lasergamen	blijft	een	leuke	bezigheid	
die	jongeren	heel	goed	zelf	kunnen	organiseren.	

o Na	de	zomer	heeft	er	een	debat	plaatsgevonden	met	de	oudere	meiden	van	Dock.	Hierbij	ging	het	
over	je	identiteit.	Er	vond	een	mooie	discussie	plaats	die	misschien	wel	meer	vragen	opriep	dan	er	
antwoorden	 waren.	 Maar	 er	 was	 respect	 voor	 de	 mening	 van	 iedereen.	 En	 ook	 de	
jongerenwerkers	 konden	 hun	 verhaal	 doen	 over	 hoe	 zij	 zijn	 opgegroeid	 en	 hoe	 hen	 dat	 heeft	
gevormd.	Een	aantal	uitspraken:	

	

	

Bespreek	je	wel	een	belangrijke	
zaken	met	de	jongerenwerker	van	

The	Mall?	

nooit	

af	en	to	

vaak	

altijd	
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Coaching	
Ook	uit	deze	groep	worden	jongens	individueel	begeleid.	In	verhouding	zijn	er	meer	vragen	over	het	
vinden	van	een	(bij)	baan,	maar	er	worden	ook	vragen	gesteld	over	omgaan	met	 je	geld,	het	halen	
van	een	rijbewijs,	ruzies	thuis,	het	onderhouden	van	relaties,	het	aanleren	van	ander	gedrag,	omgang	
met	leraren	op	school	of	met	ouders,	etc.	Een	paar	voorbeelden	uit	de	rapportage:	

	

	

 

	

	

Ambulant	werk	
Elke	week	zijn	er	jongerenwerkers	te	vinden	op	straat.	Ze	zijn	daar	om	een	relatie	op	te	bouwen	met	
jongeren	 die	 aanwezig	 zijn	 op	 pleinen	 en	 straten	 en	 jongeren	 op	 te	 zoeken	 die	 niet	 in	 onze	
jongerencentra	komen.	Vaak	ontmoeten	ze	 jongeren	die	ze	al	kennen	maar	ook	regelmatig	nieuwe	
jongeren,	die	ze	eenmalig	ontmoeten.		
We	hebben	dit	jaar	een	man	en	een	vrouw	ingezet	om	ambulant	aanwezig	te	zijn,	dit	om	er	voor	te	
zorgen	dat	ook	de	meiden	die	buiten	lopen	makkelijk	aan	te	kunnen	spreken.	Vooral	vlak	na	school	
zijn	meiden	nog	een	poosje	buiten	voordat	ze	naar	huis	gaan	en	is	er	makkelijk	contact	met	hen	te	
maken.	We	merken	 dat	meiden	 onzichtbaarder	 zijn	 dan	 jongens	 en	moeilijker	 te	 vinden,	 daarom	
hebben	we	hier	extra	op	ingezet.		
Het	ambulante	werk	heeft	in	2018	wel	geleden	onder	de	personele	wisselingen,	we	hebben	niet	die	
regelmaat	 in	onze	ambulante	presentie	kunnen	realiseren	die	we	zouden	willen,	des	al	niet	 te	min	
zijn	we	wel	met	regelmaat	op	straat	en	spreken	we	jongeren	ook	aan	als	we	gewoon	op	straat	zijn	
voor	een	boodschap	of	onderweg	zijn	naar	een	afspraak.	Ook	op	straat	willen	we	 jongeren	zien	en	
kennen.	

	

X doet het de afgelopen tijd heel goed alleen blijft hij gevoelig voor het verkeerde pad. 
We hebben een goed gesprek gevoerd over zijn passie voor kickboks en dromen voor de 
toekomst. Daarin is school en werk ook aan bod gekomen. 
	

Voor de deur van ZP gezeten met de huidige 14+ers en gepraat over hun vriendengroepje 
en de mogelijkheden binnen de ZP. Ook hebben we gepraat over werk om een zakcent te 
verdienen die ze soms missen en over de nadelen van teveel vrije tijd. 
	

Samen naar de uitreiking van diploma X geweest, was helemaal trots. X en X gezien, kwamen 
speciaal voor haar. X was druk met haar stage, vind het daar niet zo leuk maar gelukkig is het 
bijna afgelopen. Komt daarna absoluut weer naar The Mall.  
Ouders konden er niet bij zijn, waren ziek. X waardeerde het ontzettend dat we er waren; 'Ga 
bijna huilen'. 
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Preventie	en	samenwerking	
Een	belangrijk	doel	van	ambulant	werk	is	problemen	signaleren	en	daar	interventies	op	plegen.	Een	
voorbeeld	 is	 het	 blowgedrag	 van	 een	 groep	 jongeren.	Ook	 gebeurt	 het	 dat	 bv	 jeugd	 en	 veiligheid	
signalen	heeft	ontvangen	waardoor	wij	gaan	‘kijken’	of	daar	actie	op	ondernemen.	Een	voorbeeld	is	
het	signaal	dat	oudere	jongeren	jonge	jongens	ronselen	en	aanzetten	tot	pestgedrag	of	soms	zelfs	tot	
criminele	activiteiten.	Doordat	onze	jongerenwerkers	veel	jongeren	kennen	is	het	voor	hen	makkelijk	
deze	jongeren	aan	te	spreken	of	nieuwe	jongeren	te	herkennen.	
Het	afgelopen	 jaar	hebben	we	extra	 ingezet	op	het	 Jan	Mayenplein.	Vanuit	daar	 zijn	er	ook	 linken	
gelegd	met	 het	Marcanti	 en	 hebben	we	 jongeren	 ontmoet,	 leren	 kennen	 en	 uitgenodigd	 voor	 de	
activiteiten	in	de	buurt.	
	
Wat	we	nog	meer	bereiken	met	ons	ambulante	werk:	
o Het	 werk	 van	 The	 Mall	 uitleggen	 aan	 buurtbewoners	 en	 netwerkpartners,	 dus	 zichtbaar	 en	

herkenbaar	zijn.	
o Langs	gaan	bij	koffieuurtjes	waar	verschillende	netwerkpartners	te	vinden	zijn.	
o Specifiek	organisaties	bezoeken	 in	de	Baarsjes	die	gebruikt	kunnen	worden	om	 jongeren	aan	 te	

verbinden	en	een	activiteit	samen	mee	te	doen	zoals	een	bejaardenhuis	of	buurtkamer.			
o Twee	 jongerenwerkers	 zoeken	 jongeren	 op	 in	 de	moskee	 en	 ontmoeten	 daar	 ook	moeders	 en	

andere	familie	leden.		
	
Natuurlijk	 blijven	 we	 flexibel	 in	 het	 inzetten	 van	 deze	 uren,	 zodat	 we	 altijd	 in	 kunnen	 gaan	 op	
signalen	rondom	jeugd	en	veiligheid.		

	
Buurtparticipatie	
Ook	in	2018	hebben	we	met	regelmaat	met	de	jongeren	activiteiten	
ontwikkelt	in	de	buurt.	Een	paar	voorbeelden	daarvan	zijn:	vegen	van	de	
straat,	het	uitdelen	van	kerst-	en	ramadanpakketten,	het	uitdelen	van	soep	
langs	de	deuren,	het	opknappen	van	een	tuintje	van	een	oudere	buurvrouw	
en	het	maken	en	schrijven	van	kerstkaarten	voor	ouderen	uit	de	buurt.		

Ook	zijn	we	met	de	jongeren	bij	de	Voedselbank	geweest,	hierdoor	hebben	
jongeren	meer	begrips	en	zicht	gekregen	op	de	armoede	in	hun	eigen	
omgeving.	Vanuit	deze	ervaring	zijn	de	jongeren	ook	bewuster	de	ramadan-	
en	kerstpakketten	gaan	uitdelen.	

We	vinden	het	heel	belangrijk	dat	jongeren	niet	alleen	hun	eigen	talenten	
ontdekken	en	zichzelf	leren	kennen,	maar	ook	dat	ze	merken	dat	het	voor	anderen	en	ook	voor	
zichzelf	heel	veel	kan	betekenen	om	iets	te	doen	voor	een	ander.	Mens-zijn	ben	je	niet	alleen,	dat	
ben	je	samen	met	anderen	uit	allerlei	culturen,	generaties	en	sociale	klassen.	
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7. Focuspunten	
	

Het	verbinden	van	formele	en	informele	netwerken	
Een	samenleving	bouw	je	niet	alleen	op	door	met	professionals	in	de	buurt	aan	de	slag	te	gaan,	maar	
door	een	verfijnd	netwerk	aan	te	leggen	van	bewoners,	vrijwilligers,	ondernemers	en	professionals.	
Het	afgelopen	jaar	hebben	we	diverse	pogingen	ondernomen	om	ook	het	jongerenwerk	nog	meer	te	
verbinden	met	de	bewoners	en	ondernemers.	Dit	blijkt	in	de	praktijk	niet	een	heel	eenvoudige	
opgave.	Wij	zijn	een	jongerenwerkorganisatie	en	op	het	eerste	gezicht	leek	het	of	wij	en	onze	
jongeren	weinig	te	bieden	hadden	aan	de	bewoners	uit	de	buurt.	

Samen	met	partners	hebben	we	gezocht	naar	mogelijkheden	en	hebben	we	dingen	uitgeprobeerd.	
Het	meest	succesvolle	wat	we	geprobeerd	hebben	zijn	de	buurtfeesten	in	het	VTC	en	het	
koffiedrinken	op	straat	met	het	BTB.	

Door	de	buurtfeesten	in	het	VTC	kwamen	er	bewoners	binnen	
die	anders	nooit	binnen	zouden	zijn	geweest	en	daardoor	
hebben	ook	een	aantal	bewoonsters	diverse	workshops	
gegeven	in	het	centrum.	Zij	leerden	ons	kennen	en	wij	leerden	
hen	kennen	en	vanuit	deze	wederzijdse	kennismaking	zijn	
contacten	ontstaan.	Het	is	voor	ons	ook	nog	een	leuke	manier	
om	vooral	‘in	the	picture’	te	komen	bij	de	kinderen	van	de	buurt	
en	zo	hen	alvast	‘te	enthousiasmeren’	om	te	komen,	als	ze	in	
groep	7	zitten,	naar	de	activiteiten	van	The	Mall.	

Een	ander	experiment	is	het	koffiedrinken	op	straat.	Samen	met	
partners	uit	de	wijk	hebben	we	diverse	momenten	
georganiseerd	om	op	straat	met	een	mobiele	koffiekar	koffie	te	
drinken.	De	gedachte	was	dat	op	deze	manier	je	makkelijker	en	beter	aanspreekbaar	zou	zijn	voor	de	
buurtbewoners.	Dat	is	in	onze	ogen	maar	deels	gelukt.	Het	is	toch	ingewikkelder	gebleken	dan	we	
dachten	om	echt	het	gesprek	en	het	contact	te	maken.	Natuurlijk	waren	er	wel	altijd	gesprekjes	en	
kwamen	er	buurtbewoners	op	ons	af,	maar	niet	in	die	mate	dat	we	denken	dat	dit	‘de	sleutel’	is	tot	
het	verbinden	van	formele	en	informele	netwerken.	

Verder	hebben	we	contact	gezocht	met	ondernemers	in	de	buurt	en	jongeren	geholpen	aan	stage-	of	
ervaringsplekken	in	hun	ondernemingen.	We	hebben	ook	contact	gehad	met	de	dansschool	op	het	
Chasseplein.	Echter	de	kosten	hiervan	bleken	voor	veel	van	onze	jongeren	te	hoog	om	hier	een	
structureel	project	van	te	maken.	

Al enkele keren hebben we het verwilderde tuintje van een oudere buurvrouw met de 
jongeren aangepakt, ze kan het zelf niet meer. En telkens weer raakt het ook de 
jongeren hoe blij je iemand kan maken door met elkaar 2 uurtjes onkruid te wieden… 
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We	blijven	met	elkaar	zoeken	naar	mogelijkheden	om	in	de	buurt	duurzame	en	structurele	
verbindingen	te	maken	en	zo	voor	de	jongeren	een	omgeving	te	creeren	waarin	ze	kansen	krijgen	die	
hen	helpen	op	te	groeien	tot	stabiele	en	succesvolle	persoonlijkheden.	

	
Vrijwilligers	vinden,	binden	en	verbinden		
	

Vrijwilligers	vinden	
We	hebben	afgelopen	jaar	gewerkt	met	tien	vrijwilligers	waarvan	drie	incidenteel.	
Het	zoeken	en	behouden	van	vrijwilligers	 is	een	taak	apart	die	onder	verantwoordelijkheid	valt	van	
een	 van	 de	 jongerenwerkers.	 De	 vrijwilligers	 centrale	 Amsterdam	 heeft	 een	 vacature	 bank	 waar	
regelmatig	 mensen	 op	 reageren.	 Ook	 hebben	 we	 dit	 jaar	 twee	 keer	 op	 de	 talentenbeurs	 West	
gestaan	om	vrijwilligers	te	werven.	Hier	staan	alle	organisaties	uit	West	die	vrijwilligers	zoeken,	een	
ideale	plek	om	ook	andere	organisaties	uit	de	buurt	te	ontmoeten.	

	
Vrijwilligers	binden	
Elke	 maand	 wordt	 er	 met	 vrijwilligers	 geëvalueerd	 hoe	 het	 gaat.	 Het	 heeft	 er	 toe	 geleid	 dat	
vrijwilligers	 zijn	 gestopt	 of	 zijn	 overgegaan	 op	 andere	 taken.	 Het	 helpt	 hen	 om	 gemotiveerd	 te	
blijven,	maar	ook	om	zich	te	ontwikkelen	of	te	ontdekken	wat	ze	leuk	vinden	of	waar	ze	een	bijdrage	
aan	kunnen	 leveren.	Tijdens	een	vrijwilligersavond	en	een	koffie	moment	hebben	we	tijd	genomen	
om	afscheid	te	nemen	en	de	vrijwilligers	in	het	zonnetje	te	zetten.		

Vrijwilligers	verbinden	
Uit	 de	 praktijk	 blijkt	 dat	 vrijwilligers	 een	 goed	
rolmodel	 zijn	 voor	 de	 jongeren	 om	 zich	 aan	 te	
spiegelen.	 Vrijwilligers	 hebben	 hun	 eigen	
kwaliteiten	 die	 ze	meenemen	 en	 inzetten	 en	 elke	
vrijwilliger	 heeft	 weer	 een	 connectie	 met	 andere	
jongeren.	 Een	 nadere	 kennismaking	met	 een	 paar	
van	onze	vrijwilligers:	
o Een	 paar	 vrijwilligers	 zijn	 oudere	 jongeren	
die	 zich	 graag	 in	 willen	 zetten	 voor	 de	 jongere	
tieners.	 Ze	 hebben	 zelf	 gezien	 wat	 het	 effect	 kan	

Met regelmaat vragen jongeren waarom we ‘buurtparticipatie’ doen, zo ook die keer dat 
de jongeren zelf soep hadden gemaakt en langs de deuren gingen uitdelen.Na afloop komt 
er een oudere buurvrouw het jongerencentrum binnenlopen om de jongeren uitgebreid te 
bedanken voor het kopje soep. Het had haar heel veel gedaan dat jongeren aan haar 
dachten en er iets samenbindends gebeurde in haar straat. Ze was echt tot tranen toe 
geraakt door dit kleine gebaar.Ook de jongeren die zeer sceptisch waren hebben vanuit 
deze ervaring begrepen wat de waarde is van ‘buurtparticipatie’. 
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zijn	 van	 het	 jongerenwerk	 en	 willen	 daar	 graag	 hun	 bijdrage	 aan	 leveren.	 Ze	 doen	 dat	 door	
jongeren	bv	te	stimuleren	om	te	gaan	sporten	en	die	activiteiten	te	leiden.	Ook	doen	ze	dat	door	
voorlichting	te	geven	en	jongeren	te	waarschuwen	voor	keuzes	die	ze	zelf	hebben	gemaakt	en	die	
niet	goed	hebben	uitgepakt.	Peer	to	peer	education	werkt	goed	omdat	deze	jongeren	zo	dicht	op	
de	doelgroep	staan	dat	hun	boodschap	gemakkelijk	wordt	aangenomen.		

	
o Een	vrijwilliger	is	wat	ouder	en	gepensioneerd	en	erg	geïnteresseerd	in	onze	doelgroep.	Ze	heeft	

zich	 eerst	 ingezet	 bij	 de	 sport	 activiteiten	 voor	 meiden	 en	 is	 vervolgens	 met	 een	 ander	
meidengroep	mee	gaan	lopen	om	kennis	te	maken	met	inhoudelijke	activiteiten.	Ze	is	een	goede	

observeerder,	stelt	prachtige	vragen	en	helpt	ons	daarmee	kritisch	kijken	naar	ons	werk.	Maar	ze	
is	vooral	door	haar	aanwezigheid	een	prachtig	voorbeeld	voor	jongeren	in	hoe	je	je	leven	in	kan	
richten	als	vrouw,	wat	je	kan	bereiken	door	hard	te	werken	en	welke	keuzes	je	kan	maken	in	het	
leven.		

o Een	andere	vrijwilliger	 is	 al	wat	ouder	en	een	ervaren	ondernemer,	hij	 zou	graag	met	 jongeren	
nadenken	 over	 hun	 carrière	 en	 hen	misschien	 zelfs	wel	willen	 coachen	 als	 het	 gaat	 om	op	 het	
opzetten	van	een	eigen	onderneming.	

	

Stagiaires	
Afgelopen	 jaar	 hebben	 we	 8	 stagiaires	 in	 dienst	 gehad.	 Ook	 hebben	 er	 nog	 vijf	 jongeren	 een	
maatschappelijke	stage	bij	ons	gelopen.	
Steeds	vaker	komen	er	oud	jongeren	bij	ons	langs	omdat	ze	een	stage	plek	nodig	hebben.	Vaak	doen	
ze	 een	MBO	opleiding	 zorg	 en	welzijn,	 soms	 een	HBO	 Social	Work.	 Soms	 komen	 ze	 zelfs	met	 een	
administratieve	 opleiding	 langs	 omdat	 ze	 geen	 geschikte	 stageplek	 kunnen	 vinden.	 Regelmatig	
hebben	 ze	 een	 aantal	 jaren	 niet	 zo	 veel	 aan	 hun	 school	 opleiding	 gedaan	 waardoor	 ze	 erg	
achterl
open	
en	
school	
volgen	
op	 een	
laag	

Zo is er een jongere van 18+ die in het verleden deel uit maakte van diverse overlastgevende 
jeugdgroepen en ons bewust op afstand hield. Door te blijven investeren in het maken van 
contact en hem niet alleen maar aan te spreken op zijn misdragingen, maar juist aandacht te 
hebben voor zijn capaciteiten, is hij momenteel 1 van de jongeren die andere jongeren op 
sleeptouw neemt en echt een rolmodel is voor veel jongere jongens.  

We hebben gezien dat een lange termijn investering in deze jongen zijn rendement oplevert 
en hij nu zelf ook zijn eigenwaarde gevonden heeft in wie hij is en niet alleen maar in het 
imago dat hij opgebouwd had. 

	

1 van onze stagiaires van het afgelopen jaar was zo’n jongere die al jaren bij ons kwam. 
We hebben met haar meegeleefd toen ze haar vriend leerde kennen en de relatie 
gegroeid is en uiteindelijk hebben we samen met haar en vele anderen hun verloving 
mogen meevieren.  

Het is heel bijzonder om op zulke intieme momenten en bijzondere ankerpunten in het 
leven van een jongere erbij te mogen zijn. Op dit soort momenten voelt het echt of het 
‘onze kindjes zijn’. 
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niveau	terwijl	ze	best	meer	in	hun	mars	hebben.	Ze	doen	een	nieuwe	poging	om	een	diploma	op	zak	
te	 krijgen	 en	 kunnen	 daarbij	 een	 vertrouwde	 stage	 plek	wel	 gebruiken.	We	 zien	 dat	 ze	 vaak	 veel	
stimulans	en	bevestiging	nodig	hebben	om	door	te	gaan	met	de	weg	die	ze	zijn	ingeslagen.	Het	onder	
hun	niveau	werken	is	vaak	niet	zo	motiverend.		
	

8. Kwaliteitsbewaking	
	
Met	regelmaat	organiseren	wij	teammomenten	waarin	we	inhoudelijk	ingaan	op	het	werk.	The	Mall	
is	geen	activiteitenboer,	het	 is	een	organisatie	die	vanuit	een	identiteit	en	visie	beschikbaar	wil	zijn	
voor	de	jongeren	van	The	Baarsjes.	Dit	DNA	bespreken	we	regelmatig	en	in	2018	zijn	we	ook	gestart	
met	het	opnieuw	formuleren	en	aanvullen	van	onze	pedagogische	visie.	
Door	het	gesprek	te	voeren	over	die	dingen	waar	we	
voor	staan	en	waar	we	vanuit	gaan	helpen	en	vormen	
we	 elkaar	 in	 ons	 werk	 en	 kunnen	 we	 in	 onze	
contacten	met	de	jongeren	ook	uitgaan	van	eenzelfde	
kader	en	referentiekader.	
Het	 afgelopen	 jaar	 is	 er	 met	 het	 vertrek	 van	 zeer	
ervaren	 collega’s	 ook	 een	 hoop	 kennis	 weggegaan,	
natuurlijk	probeer	 je	dat	 te	borgen	 in	de	overdracht,	
maar	ervaring	 is	 zo	persoonsgebonden	dat	bijna	niet	
over	te	dragen	is.	Onze	uitdaging	als	organisatie	is	om	
de	kennis	die	binnen	de	organisatie	is	te	delen	en	mensen	te	binden.	Ook	dat	laatste	is	een	uitdaging	
vanwege	de	grote	van	de	organisatie,	 er	 zijn	niet	 altijd	mogelijkheden	voor	 individuen	om	door	 te	
kunnen	 groeien	 in	 een	 rol	 en	 functie	met	meer	 verantwoordelijkheden.	We	 lossen	dit	 nu	op	door	
mensen	 verantwoordelijk	 te	maken	voor	projecten	en	nieuwe	 terreinen	 te	 laten	ontwikkelen.	Ook	
denken	we	na	over	een	senior-junior	constructie	waarin	er	kennis-	en	ervaringsoverdracht	is	en	zo	de	

kwaliteit	 van	 de	
medewerkers	 groeit	 en	
geborgd	 blijft	 binnen	 de	
organisatie.	
	

	

	 	

Raportcijfer,	gemiddeld	een	9	

6	

7	

8	

9	

10	

11	

niet	ingevuld	
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9. 		Samen	in	de	buurt		
	
Wij	vinden	het	belangrijk	dat	jongeren	betrokken	zijn	bij	wat	er	in	de	buurt	gebeurt	en	willen	hen	ook	
koppelen	aan	andere	activiteiten	 in	de	buurt	of	organisaties	die	hen	verder	 kunnen	helpen	 in	hun	
ontwikkeling.	 Als	 organisaties	 kunnen	 wij	 elkaar	 versterken	 en	 we	 kunnen	 zaken	 op	 elkaar	
afstemmen.		
	
Meet	en	Eat	
Om	te	weten	welke	organisaties	wat	doen	en	welke	personen	daar	cruciaal	zijn	om	contact	mee	te	
hebben	bleek	het	noodzakelijk	om	elkaar	regelmatig	te	ontmoeten.	Er	is	veel	wisseling	van	personeel	
en	iedereen	die	ergens	nieuw	komt	werken	heeft	het	nodig	in	persoon	te	weten	wat	de	sociale	kaart	
van	 De	 Baarsjes	 is	 als	 het	 gaat	 om	 werken	 met	
jongeren.	 	 In	 samenwerking	met	de	projectleider	
jeugd	 en	 veiligheid	 hebben	 we	 afgelopen	 jaar	
daarom	 twee	 ontmoetingen	 gefaciliteerd	 die	 we	
Meet	 en	 Eat	 genoemd	 hebben.	 We	 ontmoetten	
elkaar	 onder	 lunchtijd	 en	 gingen	 met	 elkaar	 in	
gesprek	 rondom	 stellingen,	 een	elevator	 pitch	of	
in	een	speeddate.	Iets	doen	met	de	contacten	die	
je	 daar	 legt	 hebben	 we	 de	 verantwoordelijkheid	
gemaakt	van	elke	bezoeker.		

	
Samenwerking	met	andere	organisaties	
Organisaties	waar	we	veel	mee	te	maken	hebben	zijn:	
- Scholen.	We	hebben	contact	met	docenten	van	groep	7	en	8	of	met	een	 intern	begeleider	van	

school.	Ook	hebben	we	contact	met	het	Marcanti	college	en	het	ROC	top.	
- Ouder	 &	 Kind	 Centrum.	We	 nemen	 contact	 op	met	 het	 OKT	 bij	 opvoedvragen	 van	 ouders	 of	

voorlichting	aan	jongeren	of	ouders.	Bij	zorgen	bellen	we	een	OK	adviseur	of	zorgcoördinator	van	
de	betreffende	school.	

- JSP,	het		jongerenservicepunt.	Ze	komen	op	afspraak	en	helpen	bij	vragen	over	stage	of	werk		
- IJdockz/	 Dock.	 Onze	 samenwerkingspartner	 in	 het	 jongerenwerk.	 Samen	 verzorgen	 we	 al	 het	

jongerenwerk	in	Amsterdam	West.	
- Streetcorner.	We	benaderen	hen	bij	vragen	over	huisvesting,	schulden	en	werk.		
- BPT,	het	buurt	praktijk	team	van	het	Columbusplein.	We	nemen	deel	aan	dit	team	dat	regelmatig	

overlegt	 over	 de	 ontwikkelingen	 op	 dit	 plein	 en	 leveren	 deskundigheid	 en	 kennis	 omtrent	 de	
aanpak	van	jongeren.	

- Sportbuurtwerk.	We	werken	samen	met	de	speeltuinleiders	van	oa	Columbusplein	en	Plan	West,	
overleggen	rondom	projecten	als	Fresh	in	de	les	en	werken	samen	rondom	buurtactiviteiten.	We	
proberen	ons	activiteiten	aanbod	zo	goed	mogelijk	op	elkaar	af	te	stemmen	zodat	er	een	mooi	
aanbod	ligt	voor	de	jongeren	uit	de	Baarsjes.		
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- Gebiedsmakelaar.	We	bespreken	hoe	het	gaat	op	de	verschillende	pleinen,	wat	de	wensen	zijn	
van	buurtbewoners	en	koppelen	dat	hier	en	daar	aan	de	wensen	van	jongeren.	We	functioneren	
als	brugfunctie	als	het	gaat	om	jongeren	te	betrekken	bij	het	gebiedsgerichte	werken.		

- Casuïstiek	overleg	over	jongeren	en	veiligheid.	We	nemen	deel	aan	dit	overleg.	
- Weekend	academie.	Zij	geven	huiswerkbegeleiding	aan	dezelfde	doelgroep	jongeren.	
- Fresh	in	de	les.		
- Qpido.		
- SexMatters	

	

Vreedzame	Wijk	
Wij	 leren	 het	 Vreedzaam	 principe	 aan	 jongeren	 en	 werken	 samen	 met	 netwerkpartners	 aan	
hetzelfde	 pedagogische	 klimaat.	 Een	 jongerenwerker	 van	 ons	 team	 is	 contactpersoon,	 bezoekt	 de	
vreedzame	platform	ontmoetingen	waar	alle	partners	uit	de	baarsjes	elkaar	ontmoeten	en	zorgt	voor	
blijvende	 aandacht	 in	 het	 team.	De	 teamleider	 bezoekt	 de	 inspiratieontmoetingen	 van	Vreedzaam	
West	om	zo	West	breed	mee	te	denken.	Ook	was	er	in	2018	weer	een	mini	conferentie	Vreedzaam	
waar	 alle	 deelnemers	 uit	 West	 elkaar	 ontmoetten.	 Het	 was	 inspirerend	 om	 te	 horen	 hoe	 op	
verschillende	plekken	handen	en	voeten	wordt	gegeven	aan	het	neerzetten	van	de	principes.	
	
Het	blijft	een	uitdaging	om	de	Vreedzaam	gedachte	te	borgen	binnen	de	wijk,	daarin	is	het	belangrijk	
om	als	partners	samen	op	te	trekken	en	van	elkaar	te	weten	dat	er	vanuit	1	gedachtengoed	wordt	
gehandeld.	Samen	met	Vreedzaam	willen	we	in	2019	ook	nadrukkelijk	kijken	hoe	we	de	vreedzaam	
methodiek	kunnen	verankeren	in	ons	werk	op	het	Marcanti.	
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10. Meldcode	Huiselijk	Geweld	
	
Er	 is	drie	keer	een	 	gesprek	geweest	met	OK	adviseurs	 in	verband	met	zorgen	over	een	 jongere	en	
twee	keer	met	een	zorg	coördinator	van	school.	Ook	is	er	twee	keer	contact	geweest	met	de	docent	
van	een	school	omdat	er	ernstige	zorgen	waren	rondom	een	jongere.	Er	is	één	keer	gebeld	met	Veilig	
Thuis	voor	advies.	
	
De	vijf	stappen	van	de	meldcode	huiselijk	geweld	en	kindermishandeling	zijn:	
1.	In	kaart	brengen	van	signalen		
2.	Overleg	met	collega	en	raadpleeg	eventueel	Veilig	Thuis		
3.	Gesprek	met	cliënt		
4.	Wegen	van	het	geweld	of	de	kindermishandeling,	bij	twijfel	altijd	Veilig	Thuis	raadplegen		
5.	Beslissen:	hulp	organiseren	of	melden	
	
Ons	 jongerenwerk	 is	 geen	 hulpverlening	 maar	 is	 wel	 signalerend.	 We	 merken	 dat	 wij	 ons	 vooral	
bewegen	in	de	eerste	4	stappen	van	deze	meldcode.	Dat	uitte	zich	zo:	
- De	aandachtsfunctionaris	is	op	herhalingstraining	geweest.		
- De	aandachtsfunctionaris	gaf	dit	jaar	twee	keer	een	opfriscursus	aan	het	team	over	signalen	van	

huiselijk	 geweld	 en	 kindermishandeling.	 We	 hebben	 samen	 opnieuw	 beschreven	 bij	 welke	
combinatie	 van	 signalen	we	welke	acties	ondernemen	en	 zijn	daarover	met	elkaar	 in	discussie	
gegaan.	

- Elke	week	wordt	 er	 tijdens	 de	 teamvergadering	 tijd	 genomen	 om	 zorgen	 rondom	 jongeren	 te	
delen	

- Als	er	zorgen	zijn	wordt	er	overlegd	met	collega’s	om	alle	informatie	bij	elkaar	te	leggen	
- Zo	nodig	wordt	er	om	opheldering	gevraagd	bij	de	jongere,	informatie	opgevraagd	bij	de	docent,	

vertrouwenspersoon	 of	 zorg	 coördinator	 van	 school,	 de	 ouder	 kind	 adviseur.	 Als	 de	 jongere	
instemt	wordt	er	een	contact	gezocht	met	de	ouders.	

- Zo	nodig	wordt	Veilig	Thuis	gebeld	voor	advies.	
	
In	 het	 team	 is	 gesproken	 over	 jongeren	 die	 zich	 niet	 op	 de	 winter	 kleden,	 regelmatig	 te	 weinig	
hebben.	Ook	bespraken	we	jonge	mantelzorgers	en	jongeren	waarbij	een	van	de	ouders	is	overleden.		
	
Samenwerking	Ouder	Kind	Team	
Om	de	samenwerking	met	ouder	kind	teams	te	verbeteren	hebben	we	elkaar	dit	jaar	een	aantal	keer	
extra	ontmoet.	Om	op	de	hoogte	te	zijn	van	de	ontwikkelingen	die	we	zien	bij	 jongeren	en	wat	we	
hierin	 voor	 elkaar	 kunnen	 betekenen.	 Een	 ouder	 kind	 adviseur	 heeft	 meegekeken	 met	 een	
jongerenactiviteit	 om	 een	 beter	 beeld	 te	 krijgen	 van	 wat	 het	 jongerenwerk	 kan	 betekenen	 voor	
jongeren.	Helaas	kost	het	 teveel	 tijd	om	regelmatig	bij	activiteiten	aanwezig	 te	 zijn	en	zo	 jongeren	
kennis	 te	 laten	maken	met	deze	ouder	kind	adviseurs.	Hierdoor	blijven	ze	wat	onzichtbaar	voor	de	
jongeren.	 Het	 elkaar	 ontmoeten	 en	 bijpraten	 is	 een	 concrete	 actie	 die	 wel	 mogelijk	 is	 en	 we	
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voorzetten	 in	 het	 nieuwe	 jaar.	 We	 spelen	 nog	 met	 het	 idee	 van	 in	 ontmoeting	 brengen	 van	 de	
adviseurs	 en	 moeders	 bij	 een	 jongerenactiviteit	 en	 het	 inzetten	 van	 een	 ouder	 kind	 adviseur	 om	
voorlichting	te	geven	over	de	Amsterdamse	Aanpak	Gezond	Gewicht.		

11. Personeel	
	
We	hebben	in	de	inleiding	al	iets	gezegd	over	de	personele	ontwikkelingen	in	2018.	Nogmaals	willen	
we	ook	hier	benadrukken	dat	we	bewondering	hebben	en	dankbaar	zijn	voor	het	team	dat	ze	in	een	
dergelijk	hectisch	jaar	zulke	mooie	dingen	hebben	gerealiseerd.		

Het	 huidige	 team	 is	 zeer	 divers	 en	 mooi	 complementair	 aan	 elkaar.	 Met	 elkaar	 hebben	 we	 veel	
capaciteiten	in	huis	en	kunnen	we	jongeren	echt	maatwerk	bieden	ins	ons	optreden	als	team.	

		

Wat	 Aantal	
Betaalde	personeelsleden	 9	
Vrijwilligers	 10	
Stagiaires	 13	
Personeel	in	dienst	 5	
Personeel	uit	dienst	 6	
Personeel	langdurig	ziek	(meer	dan	drie	weken)	 1	
Personeel	in	opleiding	 0	
	
	
	
	
Deskundigheidsbevordering:	
- Een	personeelslid	heeft	een	opfriscursus	gehad	als	aandachtsfunctionaris;	
- Drie	personeelsleden	gingen	naar	de	training	radicalisering	;	
- Diverse	 teamleden	 hebben	 trainingen	 gevolgd	 die	 passend	 waren	 bij	 hun	 interesse	 en	

persoonlijkheid;	
- Met	regelmaat	hebben	jongerenwerkers	deelgenomen	aan	trainingen	en	seminars	aan	de	HvA;	
- Verschillende	coachingsmodellen	zijn	geoefend	tijdens	teamvergaderingen;	
- Er	was	een	BHV	herhaling	voor	iedereen;	
- Twee	personeelsleden	hebben	een	loopbaantraject	gevolgd;	
- Nieuwe	medewerkers	hebben	de	training	van	Vreedzaam	doorlopen;	
- Enkele	medewerkers	hebben	de	training	‘SuperWoman’	gevolgd;	
- 1	medewerker	heeft	een	training	‘signs	of	safety’	gevolgd;	
- Diverse	 medewerkers	 hebben	 verschillende	 boeken	 gekocht	 en	 gelezen,	 als	 verdieping	 en	

verrijking	van	het	eigen	werkveld;	
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12. Vooruitblik	2019		
	
Het	komende	jaar	krijgen	een	aantal	zaken	extra	aandacht:		

• We	hopen	spoedig	de	laatste	vacature	voor	de	jongerenwerkster	te	kunnen	vervullen;	
• Het	jongerenwerk	op	Marcanti	en	de	samenwerking	met	DOCK	daarin	is	een	spannend	nieuw	

traject	waar	we	veel	van	verwachten;	
• De	komst	van	de	tweede	groep	van	AKROS	in	het	gebouw	vraagt	om	de	nodige	afstemming	

en	mogelijke	aanpassingen;	
• In	2019	gaan	we	de	ZP	opknappen;	
• We	blijven	zoeken	naar	verbindingen	met	de	wijk.	Zoals	een	bekende	Rotterdammer	het	al	

zei:	 ”De	 omgeving	 van	 de	mens,	 is	 de	medemens”.	 Het	 komende	 jaar	 zullen	 we	 ook	 een	
onderzoek	laten	uitvoeren	op	dit	terrein;	

• De	nieuwe	directeur	zal	haar	draai	en	plek	moeten	vinden	binnen	de	organisatie	en	de	wijk;	
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13. Bijlage	1:	Overzicht	activiteiten	
	

Activiteiten	VTC	

Activiteiten	Zuidpool	
Activiteit	 Leeftijd	 Dag	 Doel	
Tienermiddag	met	sport	 10-13	jaar	 Woensdagmiddag	 Stimulering	beweging	en	

gezondheid,	signalering	hulpvragen	
Tienermiddag	met	thema	 10-13	jaar	 Donderdagmiddag	 Talentontwikkeling,	Stimulering	

maatschappelijke	betrokkenheid	en	

Activiteiten	 Leeftijd	 Dag	 Doel	
Tienermiddag	met	
JongensMall	

10-13	jaar	 Dinsdagmiddag	 Vrijetijdsbesteding,	creativiteit,	
talentontwikkeling,	signalering	
hulpvragen	

Tienermiddag	met	sport/	
thema	
	

10-13	jaar	 Woensdagmiddag	 Stimulering	beweging	en	gezondheid,	
signalering	hulpvragen	

Tienermiddag	met	thema/	
sport	

10-13	jaar	 Donderdagmiddag	 Stimulering	maatschappelijke	
betrokkenheid	en	persoonlijke	
ontwikkeling	

	 	 	 	

	 	 	 	
Sport	met	meiden	 10-13	jaar	 Donderdag/vrijdag	

middag	
Vrijetijdsbesteding,	beweging,	
signalering	hulpvragen,	verbinden	met	
elkaar	

MeidenMall	Super	Girls	
	

10-12	jaar	 Vrijdagmiddag	 Persoonlijke	ontwikkeling,	
talentontwikkeling,	verbinden	met	
elkaar,	maatschappelijke	
betrokkenheid,	signalering	hulpvragen	

MeidenMall	SuperWoman	
	

12-14	jaar	 Vrijdagavond	 Persoonlijke	ontwikkeling,	
talentontwikkeling,	verbinden	met	
elkaar,	maatschappelijke	
betrokkenheid,	signalering	hulpvragen	

MeidenMall	Super	Lady’s	 14-17	jaar	 Donderdagavond	 Persoonlijke	ontwikkeling,	
talentontwikkeling,	verbinden	met	
elkaar,	maatschappelijke	
betrokkenheid,	signalering	hulpvragen	

Ambulant	 Alle	
leeftijden	

	 Wijkbetrokkenheid,	signalering	
hulpvragen,	verbinden	

	 	 	 	
Individuele	begeleiding	 Alle	

leeftijden	
	 Signalering	hulpvragen,	

laagdrempelige	coaching,	
doorverwijzing,	oudercontacten	
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persoonlijke	ontwikkeling	
Tienermiddag	met	thema,	
koken	of	uitje	

10-13	jaar	 vrijdagmiddag	 Talentontwikkeling,	Stimulering	
maatschappelijke	betrokkenheid	en	
persoonlijke	ontwikkeling	

Jongerenavond	 14-17	jaar	 Dinsdag,	woensdag	en	
vrijdagavond	

Stimulering	maatschappelijke	
betrokkenheid	en	persoonlijke	
ontwikkeling	

Individuele	begeleiding	 Alle	
leeftijden	

	 Signalering	hulpvragen,	
laagdrempelige	coaching,	
doorverwijzing,	oudercontacten	

MeidenMall	 10-12	jaar	 Woensdagmiddag	 Persoonlijke	ontwikkeling,	
talentontwikkeling,	verbinden	met	
elkaar,	maatschappelijke	
betrokkenheid,	signalering	
hulpvragen	

Activiteiten	Westerwijk	
Activiteit	 Leeftijd	 Dag	 Doel	
Meidenmall	 10-13	jaar	 dinsdagmiddag	 Persoonlijke	ontwikkeling,	

talentontwikkeling,	verbinden	met	
elkaar,	maatschappelijke	
betrokkenheid,	signalering	
hulpvragen	
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14. Bijlage	2:	Enquête	onder	de	jongeren	
	

In	december	2018	hebben	24	jongeren	meegewerkt	aan	een	kleine	enquête	over	hoe	zij	The	Mall	
ervaren.	Deze	enquête	gaan	we	gebruiken	voor	het		maken	en	invullen	van	de	planning	van	2019.	

	

We	zijn	blij	en	dankbaar	voor	de	uitkomst	van	de	enquete,	maar	zien	ook	wel	mogelijkheden	tot	
verbetering.	Het	rapportcijfer	is	nu	een	naar	boven	afgeronde	9,	voor	2019	gaan	we	voor	een	9+.	

	

	

Geslacht	

Jongen	

Meisje	

niet	ingevuld	

Leeftijd	

10	

11	

12	

13	

14	

15	

16	

17	
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Hoe	lang	kom	je	al	bij	de	The	Mall?	

<	1	jaar	

1	jaar	

langer	dan	2	jaar	

Langer	dan	4	jaar	

Hoe	vaak	kom	je?	

<	1	*	pw	

1	*	pw	

>1	*	pw	
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Wat	vind	jij	van	de	activiteiten	die	
The	Mall	aanbiedt?	

Heel	stom	

Stom	

Matig	

Leuk		

Heel	leuk	

Bespreek	je	wel	een	belangrijke	
zaken	met	de	jongerenwerker	van	

The	Mall?	

nooit	

af	en	to	

vaak	

altijd	
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Als	je	belangrijke	zaken	bespreekt	
met	de	jongerenwerker,	vind	jij	dat	

dan	fijn?	

nooit	

af	en	toe	

vaak	

altijd	

niet	ingevuld	

Komen	er	vrienden	naar	The	Mall?	

nooit	

af	en	toe	

vaak	

altijd	
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Neem	je	wel	eens	familie	mee	naar	
The	Mall?	

nooit	

af	en	toe	

vaak	

altijd	

Voelt	The	Mall	als	een	2e	huis?	

nooit	

af	en	toe	

vaak	

altijd	
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Kun	je	jezelf	zijn	in	The	Mall?	

nooit	

af	en	toe	

vaak	

altijd	

Worden	conflicten	opgelost	bij	The	
Mall?	

nooit	

af	en	toe	

vaak	

altijd	
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Losse	opmerkingen:	

-Meer	sportactiviteiten	(meiden	en	jongens)	

-Open	in	het	weekend	(jongens)	

-Meer	uitjes	(jongens)	

-Meer	inhoudelijke	thema’s	(meisjes)	

-Het	is	vaak	koud	in	het	centrum	(meisjes)	

-Specifieke	materialen	die	kapot	zijn	of	gemist	worden	(jongens	en	meisjes)	

-Gezamenlijke	activiteitendag	met	alle	bezoekers	van	The	Mall	

	

	

	

	

	

Raportcijfer,	gemiddeld	een	9	

6	

7	

8	

9	

10	

11	

niet	ingevuld	


