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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Jeugdwerk Bunnik (Jongerenwerk De Schoudermantel) 

van 2017. Het vraaggericht werken en zoeken naar aanknopingspunten binnen het 

interessegebied van jongeren liep in 2017 als een rode draad door ons werk.  

Daarnaast zitten we steeds beter in het lokale netwerk van de gemeente Bunnik. 

We hebben ons in 2017 actiever ingezet op participatie en ons netwerk flink uitgebreid.  

Een van onze opvallendste wapenfeiten was de realisatie van een nieuw skatepark naast de 

Schoudermantel. Belangrijk hierbij was dat een groep jongeren een jaar lang in dit project 

geparticipeerd hebben. Het begon met een overlast klacht in Bunnik en het eindigde in het 

neerzetten van een skatepark in Odijk. Dit alles in nauwe samenwerking met de gemeente en met 

ondersteuning van het Bunnik Aan Zet Fonds. 

Na herhaaldelijke vragen vanuit jongeren uit Bunnik zijn we begonnen met 1 keer per maand 

activiteiten te organiseren in de kern Bunnik. In samenwerking met de bibliotheek is na de 

zomervakantie begonnen met een woensdagmiddag per maand iets te organiseren in het MFA 

gebouw de Kersentuin. Samen met jongeren uit groep 7 en 8 wordt er een programma bedacht. 

De twee bovenstaande activiteiten zijn typerend voor het werk zoals we dat in toekomst verder 

willen uitbreiden. We zoeken naar haakjes binnen het interessegebied van de jongeren om zo 

participatie te bevorderen. Verder is het voor ons belangrijk dat we steeds meer in de kernen 

aanwezig zijn. Met name in de grootste kern Bunnik waar we niet fysiek zitten, ligt nog een mooie 

uitdaging voor de toekomst om onze activiteiten uit te breiden. 

Het goed zitten in het netwerk heeft geleid tot meer bekendheid, meer samenwerking en meer 

afstemming. Voor een kleine gemeente als Bunnik is dat belangrijk en voor een kleine 

jongerenwerk organisatie als De Schoudermantel nog belangrijker. We zijn erg blij dat we zowel 

het formele als het informele netwerk kunnen ondersteunen als het om jongerenwerkzaken gaat 

en willen dit in 2018 ook blijven doen.   

 

Veel leesplezier, 

Andreas Geursen 

Coördinator Stichting Jeugdwerk Bunnik 
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Algemene gegevens 

Adres 

Jongerenwerk De Schoudermantel 
(Stichting Jeugdwerk Bunnik) 
Singelpark 5, Odijk 

Postbus 53, 3980 CB Bunnik 
T 030-6564258 
W www.schoudermantel.nl 
E info@schoudermantel.nl 

Missie 
Jongerenwerk De Schoudermantel wil jongeren in de gemeente Bunnik in de leeftijd van 10-23 jaar 
ondersteunen en stimuleren op hun weg naar volwassenheid. Wij doen dit door middel van:  

 het stimuleren van eigen initiatieven 

 het organiseren van ontspanningsactiviteiten 

 het geven van cursussen en voorlichting 

 het bieden van individuele begeleiding (coaching) 

Bestuur 

Wilma Dedecker, voorzitter  

Sjaquo van Houte, penningmeester 
Arnoud de Klijne 
 

Team  

Hassan Touh (ambulant jongerenwerker), Andreas Geursen (coördinator), Marinda Schrijver 
(jongerenwerker en beheerder), Lydia Plat (secretarieel medewerker), Astrid Onderwater 
(jongerenwerker).  

Vrijwilligers 

In 2017 maakten ca. dertig vrijwilligers deel uit van de organisatie. 

Stagiaires 

In de eerste helft van 2017 hadden we één HBO-stagiaire (Ilse Pannekoek) en in heel 2017 één 
MBO-stagiaire (Maasje van Schaik). In het laatste kwartaal zijn drie stagiaires gestart met hun 
maatschappelijke stage (Quinty Klaassen, Jordan Saleh en Thomas Terwolbeck).  
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Samenvatting 

 
 Er werd met 407 (cumulatief) jongeren contact gelegd op straat of bij vindplaatsen. 

 In totaal werd er 157 keer overleg gepleegd of werden bijeenkomsten bezocht met partners 

binnen het sociale domein, zoals politie, buurtsportcoaches of het Centrum voor Elkaar. 

 1323 kinderen en jongeren (cumulatief) hebben meegedaan aan activiteiten die werden 

aangeboden of door henzelf werden georganiseerd. 

 Vijf jongeren liepen stage bij De Schoudermantel, voor langere tijd of als maatschappelijke 

stage van de middelbare school. 

  kinderen (cumulatief) kregen lessen over respect, vuurwerk, verslavende middelen, 

(internet)pesten en samenwerking. 

 Met zeven jongeren is een traject van individuele coaching ingezet. 

 jn bereikt via inloopspreekuren en een ouderavond. 

 De Schoudermantel werd 460 dagdelen verhuurd. 

 Er is een nieuw skatepark gerealiseerd in Odijk. 

 Sinds september organiseren we ook jeugdactiviteiten in de kern Bunnik. 
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1 Outreachend jongerenwerk en contact 

 

1.1 Vroegsignalering en vindplaatsgericht werken (ambulant werk)  

 

Omschrijving en doel 

Wij zoeken 
zijn, maar ook de kantine van een sportvereniging of op straat bij evenementen.  

Doel: kennismaken met jongeren, een luisterend oor bieden, initiatieven ondersteunen en 

belangen behartigen. Ook kunnen we zo signalen oppikken die reden tot zorg geven 
(vroegsignalering). 

 

Activiteit Frequentie  Aantal contacten 

Ambulant werk 58  195 

Contactlegging vindplaatsen 21 31 

Bunnik Fair 1 95 

Overleg Skatepark  29 65 

Inloopspreekuur  7 21 

Totaal 116 407 

 

Omschrijving kengetallen 

 We hebben met 407 jongeren (cumulatief) contact gehad. 

 Er is contact geweest in meerdere wijken en buurten om klachten van bewoners af te 

handelen, waaronder  rondom het sporthuis in Odijk, het MFA Gebouw in Bunnik en rondom 
het NS station in Bunnik. 

 Het afgelopen jaar is er veel inzet geweest samen met een groep jongeren om een nieuw 
skatepark te realiseren. We hebben bijna wekelijks contact gehad met jongeren om het 

nieuwe skatepark invulling te geven. 

 Naast het fysieke contact, spelen we in op de trends bij de jongeren en houden we ook online 
contact door middel van Facebook, instagram en whatsapp.  

 We hebben meegewerkt aan een inloopspreekuur van de gemeente Bunnik, in het Dorpshuis 
of het MFA gebouw in Bunnik. Hier kwamen niet veel bezoekers op af. Wel diende het als extra 
netwerkcontact met andere partners. 
 

Evaluatie en effecten  

 Het effect van alle activiteiten is vooral geweest dat er meer inzicht is verkregen over wat 
jongeren in zowel Bunnik als in Odijk willen en waar zij behoefte aan hebben.  

Ook zijn zij soms aangesproken op hun overlastgevende gedrag. 

 Dankzij de jongeren, met hulp van de gemeente is het geplande skatepark neergezet. 
Jongeren realiseren dat ze invloed kunnen hebben op hun leefomgeving. Een positief effect is 

dat sinds de realisatie van het skatepark er meer jongeren vaker naar buiten gaan om te 
bewegen. We hopen dat dit skatepark een begin is van de realisatie van een Jongeren 
Activiteiten Plek, waar jongeren ongedwongen kunnen bewegen en spelen in de openbare 
ruimte. 

 



7 

 
In het najaar van 2017 werd de oude half-pipe gesloopt om plaats te  

maken voor het nieuwe skatepark. 

 

 
De jongeren die hebben meegedacht over het skatepark en Hassan Touh. 

 

 
Het nieuwe skatepark werd in december gebouwd. 
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Hassan Touh: Waar ik het meest trots op ben in het jaar 2017 is de 

totstandkoming van het skatepark. Samen met jongeren en de 
gemeente hebben we eraan gewerkt dat er naast De 
Schoudermantel een skatepark is gekomen. Een aantal jongeren 

had deze wens geuit toen de gemeente een peiling deed onder 
jongeren. Dat deze jongeren zich meer dan een jaar lang 
gecommitteerd hebben om dit ook echt tot stand te zien komen 
vind ik geweldig. Want je weet van te voren niet of het ook gaat 

lukken, of je inspanning tot iets gaat leiden. Dit versterkt het 
vertrouwen van jongeren. En ze hebben het niet voor zichzelf alleen 

gedaan, maar het is iets geworden voor de hele gemeente. Het wordt nu al veel gebruikt! 

 

 

 

 
1.2 Netwerkcontact en lokale samenwerking  

 

Omschrijving en doel 

We werken veel samen met andere organisaties binnen de gemeente. We overleggen en delen 
onze kennis over jongeren bij wie zorgen zijn.  

Doel: goede samenwerking en afstemming in de gemeente Bunnik op het gebied van 

jongerenwelzijn. 
 

Activiteit Frequentie  

Overleg gemeente en politie 25 

Overleg Centrum voor Elkaar 11 

Overleg overige organisaties 17 

Stuurgroep Bunnik Beweegt3 8 

Huiskamer van Odijk 5 

Bijeenkomst 18- 18+ 1 

Overleg skatebaan met de gemeente 10 

Bijeenkomst Bruisend Bunnik 2 

Jeugdnetwerk overleg  10 

JOR overleg (Jongeren in Openbare Ruimte) 5 

Bijeenkomst zorginnovatie 3 

Open Huis sportvisie 1 

Samenwerking Idea Cultuurfonds (bibliotheek) 8 

Netwerkcontact in het kader van preventie, (regelmatig) 
contact met de basisscholen, HALT, Politie, Muniek, e.a. 

50 

Beursvloer Bunnik 1 

Totaal 157 
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Omschrijving kengetallen 

Het jongerenwerk neemt samen met het maatschappelijk werk, de jeugdverpleegkundige, de 
leerplichtambtenaar en een preventiemedewerker van de gemeente deel aan het 
jeugdnetwerkoverleg, georganiseerd door het Centrum voor  Elkaar, dit overleg wordt 10 keer per 

jaar ingepland. 
In het kader van individuele jongerencoaching is er contact tussen de jeugdconsulent(en) en het 
jongerenwerk, dit kan een aanmelding of terugkoppeling betreffen, maar ook in het kader van de 
voortgang is er soms contact. 

Vanaf september is er samenwerking met Bibliotheek Bunnik gestart. Een keer per maand wordt er 
ook in Bunnik op woensdagmiddag (m.u.v. schoolvakanties) voor leerlingen uit groep 7 en 8 een 
activiteit aangeboden. 
In het kader van preventie is er ook (geregeld) contact met de basisscholen uit gemeente Bunnik,  

HALT Utrecht, Politie gemeente Bunnik, Muniek, weerbaarheidstrainer(s), jeugdpsycholoog en 
huisarts. 

 

Evaluatie en effecten 

 We zijn nauwer gaan samenwerken met de gemeente, naast afstemming proberen we 
jongeren ook actief te betrekken bij de openbare ruimte en jeugdbeleid.  

 Binnen de gemeente houden de netwerkpartners elkaar op de hoogte van wat er speelt 
rondom jeugd/jongeren en kennen zij elkaar en ieders aanbod. 

 Door het overleg weten ook de netwerkpartners De Schoudermantel te vinden als het gaat om 

coaching voor jongeren.  
 

 

Totaal Netwerkcontact, lokale samenwerking 

 

Subdomein Frequentie  Aantal 

contacten 

Geplande uren Geleverde uren 

Vroegsignalering en 

ambulant werk 

116 407 

  Netwerkcontact 157 nvt 

Totaal 273 407 424 432 

 

 

 

Andreas Geursen: Terugkijkend op 2017 zie ik dat we vooral 

in de tweede helft van het jaar hogere bezoekersaantallen 
hadden in ons jongerencentrum in Odijk. Ik ben ook blij met 
de samenwerking met de bibliotheek in Bunnik, waardoor we 

regelmatig activiteiten voor kinderen kunnen organiseren in 
de dorpskern van Bunnik. Van beide kanten is er 
enthousiasme. Verder heb ik veel geïnvesteerd in het netwerk 
in de gemeente Bunnik. Zo heb ik namens De 

Schoudermantel de bijeenkomsten bezocht over innovatie in 
de zorg van de gemeente Bunnik. Door contact te leggen 
met andere organisaties, zoals maatschappelijk werk, GGD, 
Handje Helpen en anderen, is onze bekendheid in dat 

netwerk vergroot. Het is goed als anderen ook weten van onze preventieactiviteiten zoals 
lessen op school en coaching. Het is ons doel om goed samen te werken in preventie en 
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Genieten van jong talent tijdens Music Talent Live 
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2 Ontmoeting en participatie 

  

2.1 Ontmoeting en ondersteuning jongereninitiatieven en vrijwilligers 

 

Omschrijving en doel 

We ondersteunen jongeren wanneer zij iets willen organiseren. Voor de jongere groep (13-) jaar 
nemen wij iets meer het voortouw en organiseren activiteiten zoals een inloopmiddag en 
(disco)avonden. Ook hierin hebben deelnemers echter een eigen inbreng en taak.  

Doel: jongeren activeren tot participatie in de samenleving, vaardigheden en zelfvertrouwen van 

jongeren vergroten, leren te functioneren in een organisatie  en hen leren verantwoordelijk te zijn 
voor de invulling van hun vrije tijd. 

  

Geleverde prestaties 

  

Activiteit Frequentie  Aantal bezoekers 

Woensdagmiddag Café groep 7/8 35 412 

Avondactiviteiten groep 7/8  6 165 

Jongereninitiatief Weerwolvenspel  1 14 

Jongereninitiatief Sintshow 2  120 

Music Talent Live (Finale) 1 38 (waarvan10 
deelnemers) 

Gamedag 13-16  Voorbereiding 4, uitvoering 0 

(helaas te weinig aanmeldingen) 

0 

Pilot: Vrijdagavondcafé 4 9 

Vrijwilligersavonden/vergaderinge
n 

13 100 

Begeleiding onderdeel project 
Betrokken Kinderen 

2 N.v.t. 

Vrijwilligersondersteuning via 
Whatsapp 

wekelijks 30 

Playstation 4 FiFA 18 toernooi MFA 
Bunnik in samenwerking bieb/FC 
Utrecht 

2 45 

Playstation 4 FifA 18 toernooi in De 

Schoudermantel Odijk 

2 30 

Zaalvoetbaltoernooi Odijk 2 60 

Ladies Night 2 95 

Lan Party 2 36 

Spelletjesavond voor jongeren met 

een beperking 

2 8 

Avonden met techniekvrijwilligers 6 30 

Nieuwjaarsborrel met vrijwilligers 1 25 

Vrijwilligersuitje jonge vrijwilligers 1 20 

Vrijwilligersuitje oudere vrijwilligers 1 7 

Pizza bakken 1  4 

Overleg Jong in Bunnik 4 9 

Skatefestijn 1 60 

NL Doet 1 6 

Totaal 96 1323 
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Omschrijving kengetallen 

 Twee jongeren bereidden een activiteit voor in het kader van hun maatschappelijke stage. 

 Voor de vierde keer werd door een vrijwilliger in samenwerking met andere jongeren de 
Sinterklaasshow georganiseerd. Vanwege de grote belangstelling werden er wederom twee 
shows gegeven.  

 Wij faciliteren en participeren in het project Betrokken Kinderen. Kinderen (alle groepen 7) 
worden hierdoor blootgesteld aan nieuwe ervaringen en het ontmoeten van mensen die ze 
normaal niet zo snel tegenkomen, zodat hun maatschappelijke betrokkenheid vergroot wordt. 
De Schoudermantel stelt hiervoor gebouw en faciliteiten ter beschikking. 

 In samenwerking met de bibliotheek in het MFA gebouw in Bunnik, hebben we 2 maal een 
playstation 4 Fifa 18 toernooi georganiseerd. De 2de keer hebben we dit ook in samenwerking 
met FC Utrecht gedaan. Vanuit FC Utrecht heeft de E-Sporter van de Club het toernooi 

bezocht. 

 Ook in De Schoudermantel in Odijk hebben er 2 playstation 4 Fifa 18  toernooien 
plaatsgevonden. Drie vrijwilligers hebben de organisatie op zich genomen. 

 In Odijk hebben er 2 zaalvoetbaltoernooien plaatsgevonden. Deze zijn in samenwerking met 

de buurtsportcoach georganiseerd. 
 

 
Grote opkomst bij Fifa 18 toernooitjes in Bunnik 

 
We zien dat er belangstelling blijft om vrijwilliger te worden bij De Schoudermantel, de groep is dit 
jaar weer veranderd van samenstelling. Er zijn zes nieuwe vrijwilligers die het jongerencafé op de 
woensdagmiddag draaien (twee vrijwilligers van de groep 2016/2017 overwegen om na de 

brugklas door te gaan bij de oudere vrijwilligersgroep) en in de oudere vrijwilligersgroep zijn er 
twee nieuwe vrijwilligers bij gekomen. Ook zijn er vier vrijwilligers gestopt/geminderd in verband 
met andere bezigheden. 

 Met de vrijwilligersgroep komen we sinds het najaar vaker samen om activiteiten voor te 

bereiden en ook met het doel dat er meer gelegenheid tot contact met en tussen hen is. 

 We hebben steeds vaker via Whatsapp contact met de vrijwilligers.  
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Veel jongeren lieten van zich horen bij de skate manifestatie voor  

een nieuw skatepark 

  

 

Evaluatie en effecten 

 Jongeren beseffen wat er bij het organiseren van een eigen activiteit komt kijken en leren 
zelfstandig werken.  

 Jongeren hebben met hun initiatieven invloed op wat er binnen hun gemeente georganiseerd 
wordt voor jongeren. 

 Door het open karakter van de inloopmiddag op woensdag is het één van de vindplaatsen 

waar signalen van jongeren door de jongerenwerker opgepikt kunnen worden. De jongeren 
vertellen wat hen bezighoudt en soms ook waar ze tegenaan lopen.  

 Het aantal bezoekers tijdens het woensdagmiddagcafé varieert behoorlijk, vanaf de start van 

het nieuwe schooljaar is een stijging zichtbaar van het aantal bezoekers.  

 We zien dat de ondersteuning van jongereninitiatieven de ontwikkeling van de jongeren 
positief stimuleert. Het is mooi om te zien dat de jongeren tot meer in staat zijn dan ze soms 
van zichzelf verwachten en verrast zijn van het positieve resultaat. Het zelfbeeld van jongeren 

wordt hierdoor positief gestimuleerd.  

 We hebben geïnvesteerd in talentontwikkeling door het bieden van een podium tijdens Music 
Talent Live, maar ook door het aanbod op de woensdagmiddagen (sport, creativiteit, 

expressie). 

 Doordat er vaker contact is met de vrijwilligers en zij ook elkaar vaker zien ontstaat er meer 
binding tussen een deel van de vrijwilligers. 
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Op woensdagmiddag creatief aan de slag  

 

 
 

 

 

 

 

 

Marinda Schrijver: In 2017 hebben we voor het eerst een 

spelletjesavond georganiseerd voor jongeren met een 
verstandelijke beperking. Ik had die wens al langer, omdat ik 
zelf ook een klik heb met die doelgroep. Er kwamen 8 mensen 
op af en het was een hele leuke en gezellige avond. Ook waren 

er drie vrijwilligers die meehielpen, waarvan één die via NL Doet 
was gekomen. Verder ben ik blij met de vrijwilligersavonden die 
we tegenwoordig om de week organiseren. We zien dat er zo 
meer binding ontstaat tussen het team en de vrijwilligers en ook 

bij de vrijwilligers onderling. We brengen ook jonge en oudere 
vrijwilligers samen. Je merkt dat ze hierdoor elkaar beter leren kennen en er is veel animo 

vrijwilligers per keer. Dat is best veel voor een 
activiteit die om de week plaatsvindt! 
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2.2 Stagebegeleiding  

 

Omschrijving en doel 
De Schoudermantel is opgenomen als stageplek voor eerstejaars studenten HBO Social Work in 
Utrecht en Amersfoort en de Christelijke Hogeschool Ede. Ook scholieren uit het Voortgezet 

Onderwijs kunnen hun maatschappelijke stage bij De Schoudermantel uitvoeren.  
 

Doel: het bieden van een leerplek aan jongeren en studenten. 

 

Geleverde prestaties en kengetallen 

 

Activiteit Frequentie  Aantal stagiaires 

Begeleiding stagiaire HBO  1 

Begeleiding stagiaire MBO  1 

Begeleiding stagiaires 
Maatschappelijke stage 

 3 

totaal 40 (+/- 40 uur) 5 

 

Omschrijving kengetallen 

De stagiaires mogen allen rekenen op regelmatige begeleiding, dit kan vooraf gepland zijn, aan 
de hand van stageopdrachten vanuit school, de opleiding, maar ook terloops: bijvoorbeeld 
tijdens/na een activiteit. Reflecteren op het eigen handelen, zien van de eigen kwaliteiten en 
werken aan leerdoelen maakt altijd deel uit van de stagebegeleiding. De stagiaire HBO liep 

gemiddeld vijf uren stage per weer, de stagiaire MBO 20 uren, en de maatschappelijke stages 
ongeveer een dag per week gedurende een periode van een aantal maanden. 
 
 

Evaluatie en effecten 

 De stagiaires krijgen uitgebreid de mogelijkheid om mee te lopen en ervaring op te doen in de 
beroepspraktijk en te reflecteren op het eigen handelen. Zij ontvangen begeleiding en 

feedback van De Schoudermantel.  

 Omdat stagiaires met nieuwe ideeën komen is het activiteitenaanbod van De 
Schoudermantel verbreed. Ook ontvangen we feedback van studenten/scholieren op het 

handelen binnen De Schoudermantel. 

 Tijdens de maatschappelijke stages krijgen stagiaires de gelegenheid om zelf een activiteit te 
bedenken, organiseren en uit te voeren. Hierdoor leren zij over al deze fases van het opzetten 
van een activiteit en wanneer deze geslaagd is kan hier een versterkende werking vanuit 

gaan. 
 

 

Totaal ondersteuning, ontmoeting en participatie 

 

Subdomein Frequentie  Aantal 

deelnemers 

Geplande uren Geleverde uren 

Ondersteuning, 
ontmoeting en 
participatie 

96 1323 

500 566 

Stage begeleiding 40 5 

Totaal 136 1328 

 

 



16 

 
Voor het eerst werd er ook een spelletjesavond voor jongeren met een beperking georganiseerd. 
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3 Preventie, voorlichting en coaching 

 

3.1 Voorlichting basisonderwijs en oudervoorlichting 

 

Omschrijving en doel 

We geven lessen op deelnemende basisscholen over verslavende middelen, internetgebruik, 
pesten en groepsdruk. Verder doen we jaarlijks mee aan de Dag van Respect en in december 
geven we vuurwerkvoorlichting in samenwerking met HALT Utrecht, Politie en Muniek.  

Doel: kinderen en jongeren informatie geven, aan het denken zetten en weerbaar maken. 

  

Geleverde prestaties en kengetallen 

 

Activiteiten Frequentie  Aantal deelnemers 

Lessen verslavende middelen, 
cyberpesten.  

17 125 (Groepen 8 van zes scholen). 

Dag van Respect 1 96 (Twee groepen 8 en twee 
groepen 7/8 van drie scholen).  

Lessen vuurwerk 5 175 (Groepen 8 van alle (zeven) 

scholen). 

Expeditie meivakantie  1 90 

Totaal 24 486 

 

Omschrijving kengetallen 

 Zes basisscholen (groepen 8) hebben de voorlichtingslessen aangeboden gekregen op het 
gebied van verslavende middelen. 

 Alle basisscholen (groepen 8) hebben meegedaan aan de vuurwerkvoorlichting. 

 De meerderheid van de scholen heeft gebruik gemaakt van de voorlichtingsles over 
cyberpesten en internetveiligheid. 

 Expeditie meivakantie: (preventie pestgedrag): als positieve tegenhanger tegen pestgedrag 

heb
90 kinderen uit alle klassen van de 

kleuterschool en basisschool hebben deelgenomen aan deze dag.  

 

Evaluatie en effecten 

 Bijna alle leerlingen uit groep 8 uit de gemeente Bunnik hebben meer kennis over het gebruik 

 

 De kinderen weten wat groepsdruk inhoudt en hoe je hiermee om kunt gaan. 

 De kinderen  

 

vergroot. 

 De jongeren weten beter hoe zij kunnen handelen, wanneer ze beter mee kunnen veren en 
wanneer ze juist beter duidelijk hun grenzen aangeven, zonder daarbij door te schieten naar 
boos gedrag. 

 Jongeren gaan vanuit een positieve insteek met elkaar samenwerken waarbij de kracht ligt in 

het elkaar versterken. Er is bewust gekozen voor een positieve insteek (in plaats van 
bijvoorbeeld  de nadruk te leggen op iets wat niet wenselijk is, zoals pesten en buitensluiten). 
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3.2 Oudervoorlichting 

 

Omschrijving en doel 

(partners binnen) het Centrum voor Elkaar één of meer ouderavonden.  

Doel: Het informeren van ouders over opvoedvraagstukken. 

 

Geleverde prestaties en kengetallen 

 

Activiteit Frequentie  Aantal bezoekers 

Ouderavond  1 14 

Totaal 1 14 

 

Omschrijving kengetallen 
De ouderavond was aangevraagd door een basisschool en het onderwerp was (wederom) 

opvoeding rondom social media / digitale middelen. Tijdens deze avond is met gebruik van 
interactief theater het onderwerp onderzocht, besproken en kregen ouders praktische adviezen 
ten aanzien van dit onderwerp. 
 

 

3.3 Rots en Watertraining 

 

Omschrijving en doel 
Al een aantal jaar bieden we een weerbaarheidtraining aan gebaseerd op het Rots en Water 
principe.  

Doel: Het geven van handvatten aan jongeren om beter om te gaan met zichzelf en zijn/haar 
omgeving.  

 

Geleverde prestaties en kengetallen 

 

Activiteit Frequentie  Aantal deelnemers 

Rots en Watertraining 0 0 

Totaal 0 0 

 

Omschrijving kengetallen en evaluatie 

Er is dit jaar twee keer een weerbaarheidscursus aangeboden, maar beide keren is deze niet 
doorgegaan vanwege een te laag aantal aanmeldingen. Mogelijk heeft dit te maken met het feit 
dat er op een school in Odijk intern meer aandacht is voor weerbaarheid en Rots en Water 
training in het eigen aanbod is opgenomen. Weerbaarheidstrainingen zijn voor ons een belangrijk 

onderdeel van onze preventieve inzet. Helaas was er te weinig animo voor de lessen Rots en 
water. We zullen in 2018 opnieuw kijken of deze lessen in aangepaste vorm kunnen aanbieden. 
 

 

Astrid Onderwater: Dit jaar stak voor mij de Wicked Halloween 

Walk  eruit, een spannende spooktocht voor kinderen van groep 7 
en 8. De vrijwilligers hebben dit helemaal zelf georganiseerd, 
hadden zelf allemaal scènes verzonnen en daarmee iets fantastisch 

aan de kinderen aangeboden.  
Ook de Sinterklaasshow, een theatershow voor jonge kinderen, die 
door jongeren wordt geschreven en gespeeld, was geweldig om 
weer bij te wonen, nu zelfs behalve hier in De Schoudermantel ook 

in een  echt theater. Geweldig om er van getuige te zijn geweest 
dat deze show hier is ontstaan en volledig door jongeren zelf wordt 
georganiseerd.  
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3.4 Coaching Jongeren 

 

Omschrijving en doel 

De Schoudermantel biedt individuele begeleiding aan jongeren die tegen problemen aanlopen 
en daarin dreigen vast te lopen.  

Doel: jongeren zodanig ondersteunen dat zij zelf weer meer regie krijgen over wat er gebeurt in 

hun leven en hoe zij daarmee omgaan.   

 

Geleverde prestaties en kengetallen  

 

Activiteit Frequentie  Aantal 

jongeren 

Individuele 
begeleiding  

33 7 

Totaal 33 7 

 

Omschrijving kengetallen 

Zeven jongeren hebben dit jaar individuele begeleiding ontvangen, het aantal malen contact 
loopt uiteen en is afhankelijk van de hulpvraag en de voortgang van de situatie. Vragen variëren 

 
 

 
 

Evaluatie en effecten 

 Jongeren voelen zich gehoord. 

 Jongeren krijgen door de coachende wijze van het aanpakken van problemen zelf meer het 

gevoel van regie over hun situatie, wat hen krachtiger kan maken. 

 Ouders zijn gerustgesteld dat hun kind ergens zijn/haar verhaal doet en iets aan de situatie 
probeert te doen, met sommige ouders is ook contact met toestemming van de jongere.  

 Door deze vorm van coaching kan duurdere hulpverlening worden voorkomen. 

 Coaching kan ook ingezet worden om een periode te overbruggen als andere hulpverlening 
nog op zich laat wachten (wachtlijsten). 
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Totaal Preventie, voorlichting en coaching 

 

Subdomein Frequentie  Aantal 

deelnemers 

Geplande uren Geleverde uren 

Voorlichting 

basisonderwijs 

24 486   

 

 

 

 

Waarvan 68 uur 

coaching 

Oudervoorlichting 1 14 

Rots en water training 0 0 

Coaching 33 7 

Totaal 58 507 253 191 
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4 Ondersteunende en overige activiteiten 

 

Beheer en schoonmaak 

De beheerder draagt zorg voor een schoon, veilig en verantwoord gebruik van het gebouw.  

 

Administratie en verantwoording  

Elke organisatie heeft een degelijke administratie nodig. We besteden daarom tijd aan het 
registreren van uren, inkomsten en uitgaven, en kwantitatieve gegevens over uitgevoerde 
activiteiten. Verder worden er werkuren ingezet voor de algehele coördinatie, intern overleg, 

secretariaat en werving voor onze activiteiten door de website, sociale media en folders. 
 

Werkplan en verslaglegging 

Elk jaar schrijven we een productboek, jaarverslag, jaarrekening en verschillende werkplannen 
om zichtbaar te maken wat De Schoudermantel gaat doen en gedaan heeft. 
 

 

Lydia Plat: In 2017 hebben we weer een nieuw visiedocument 

voor de komende vijf jaar geschreven. Door middel van een 
teamdag in september en een speciale vergadering met het 
team en het bestuur van de stichting samen kwamen we tot 
speerpunten die we de komende vijf jaar extra aandacht willen 

het bestuur en onze 
subsidieverstrekker, de gemeente Bunnik, maar vooral ook voor 
ons als team, om de prioriteiten voor de komende jaren helder 

punten te benoemen die goed gaan en waar we tevreden over 
zijn. Daar kunnen we immer  
 

 

Onderzoek en productontwikkeling  
Het jongerenwerk is in beweging. Dit vraagt om innovatie en het ontwikkelen van op maat 
gemaakte (jongerenwerk)producten. Dit jaar zijn we verder gegaan met het onderzoeken van 

een jongerenparticipatie project  bijvoorbeeld het invoeren van jongerenraden. Voor dat laatste 
bleek weinig animo in ons netwerk. We richten ons nu meer op het inhaken op interessegebieden 
van jongeren. 
 

Verhuur  
De SJB verhuurt ruimtes wanneer deze niet door het reguliere jongerenwerk gebruikt worden. De 
vaste huurders zijn Drumfanfare Victoria, Het Filmhuis Odijk en PCM Mediagroep. Ook verhuren we 

ruimtes voor kinderfeestjes, familiefeesten en aan culturele en maatschappelijke organisaties. 

Doel: Inkomsten genereren voor het Jongerenwerk, een plek bieden aan burgers en organisaties, 

en het bieden van een oefenplek voor vrijwilligers. 

  

Geleverde prestaties  
 

Activiteit Frequentie per jaar Geplande 

uren 

Geleverde 

uren 

Verhuur aan vaste organisaties Victoria: 10x per 
maand 
Krant: 6x per week 
Filmhuis: 10 x per 

jaar 

77 74 

Kinderfeestjes 8 

Verhuur overig 15 

totaal 465 
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Overzicht activiteiten en uren 

 

 2017 activiteiten en uren         

Omschrijving Frequentie Deelnemers Uren 

gepland 

Uren 

geleverd 

1.Outreachend jongerenwerk & 

contact     
      

Vroegsignalering en 

vindplaatsgericht werken 

(ambulant) 

116 407 

  

Netwerk en lokale samenwerking 157 nvt   

Totaal 1 273 407 424 432 

2.Ondersteuning, ontmoeting en 

participatie   
  

Ondersteuning initiatieven 96 1323   

Stagebegeleiding 40 5   

Totaal 2 136 1328 500 566 

3. Preventie, Voorlichting en 

coaching   

  

Voorlichting basisonderwijs 24 486   

Oudervoorlichting 1 14   

Cursussen persoonlijke 

ontwikkeling 

0 0   

Coaching Jongeren 33 7 115 68 

Totaal 3 58 507 138 123 

4. Ondersteunende activiteiten     

Beheer en schoonmaak   230 231 

Administratie en verantwoording   73 42 

Werkplan en verslaglegging   119 48 

Onderzoek en 

productontwikkeling   
20 2 

Verhuur 460 nvt 77 74 

Totaal 4 460  519 397 

     

Totaal 927 2242 1696 1586 
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De financiën worden apart verantwoord in de Jaarrekening over 2017. 
 
 
 

 
 
 


