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Voorwoord 

Met trots ligt hier voor u het nieuwe jaarverslag van Jongerenwerk De Schoudermantel. Het was een roerig 
jaar waar veel gebeurd is. De grootste impact op de Schoudermantel was toch wel het vertrek van 
jongerenwerker Astrid Onderwater. Ze heeft 6 jaar lang zich enorm ingezet voor het jongerenwerk en veel 
zaken (met name coaching en de voorlichtingslessen) op de kaart gezet. Gelukkig hebben we een waardige 
opvolger kunnen vinden in de persoon van Kathelyn Spanjers. Ze komt oorspronkelijk uit Odijk en was al 
aardig bekend met de omgeving. We hebben haar bewust wat eerder aangenomen zodat ze de taken van 
Astrid goed kon overnemen. Dit heeft ze goed opgepakt.  

Mooi is te zien dat ook dit jaar ons netwerk ons steeds beter weet te vinden. Als het gaat om 
jongerenvraagstukken wordt De Schoudermantel gezien als de voornaamste samenwerkingspartner binnen 
het Bunnikse netwerk. We merken ook dat jongeren ons weer beter weten te vinden. Niet alleen door 
eenmalige initiatieven als het skatepark dat in maart 2018 werd geopend, maar ook onze reguliere 
activiteiten worden beter bezocht. Na jarenlange stagnatie en soms daling zijn de bezoekersaantallen weer 
omhoog gegaan. Met name de woensdagmiddag is weer de ‘place to be’ waar jongeren van groep 7 en 8 
elkaar ontmoeten, met een fanatieke vrijwilligersgroep die zelf de activiteiten bedenkt.  
 
We zijn een kleine stichting die soms geconfronteerd wordt met grote zaken en regeldruk. Elke jaar lijkt deze 
toe te nemen. Vorig jaar werden we geconfronteerd met de nieuwe AVG wet. Die hebben we goed 
geïmplementeerd in de organisatie en dat ,laat zien dat we een professionele organisatie zijn.     

In 2018 werd Bunnik JOGG gemeente. Samen met de buurtsportcoaches zijn we hiermee aan de slag 
gegaan. Op scholen staan onze voorlichtinglessen op de menukaart om langzamerhand een gezondere 
school te worden. Voor het eerst hebben we dit jaar geparticipeerd in de zomerschool, dit resulteerde in een 
3 tal activiteiten voor jongeren.  
Eenzaamheid is er niet alleen onder ouderen. Ook jongeren kunnen zich eenzaam voelen. We zijn daarom 
nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het plan Gelukkig & Vitaal in Werkhoven, Odijk en Bunnik.  

Als laatste ervaren we onze samenwerking met de gemeente Bunnik als positief en constructief. We trekken 
steeds meer samen op als het gaat om jeugdbeleid en uitvoerend jongerenwerk.  

Namens het bestuur,  

Andreas Geursen 
Coördinator  
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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 

Arnoud de Klijne (voorzitter) 
Sjaquo van Houte, (penningmeester) 
Ria van Daalen (secretaris vanaf mei 2018) 
 
Team  

 
Onze medewerkers: Lydia Plat (secretarieel medewerker), Andreas Geursen (coördinator), Kathelyn 
Spanjers (jongerenwerker vanaf juni 2018), Hassan Touh (ambulant jongerenwerker), Marinda Schrijver 
(jongerenwerker en beheerder). Niet op de foto: Astrid Onderwater (jongerenwerker tot september 2018). 

Vrijwilligers 

In 2018 maakten ca. dertig vrijwilligers deel uit van de organisatie. 
 
Stagiaires 
Tot de zomer van 2018 liep Maasje van Schaik voor haar tweede jaar stage bij ons. In het najaar hadden we 
enkele weken twee HBO Social Work stagiaires (Britt en Veerle). We hadden drie maatschappelijk stagiaires 
(Jordan Saleh, Quinty Klaassen en Thomas Terwolbeck). Eén HBO-stagiaire is in 2018 begonnen, maar 
haar stage werd voortijdig afgebroken omdat zij met haar studie stopte. 
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Samenvatting 
 

 Zo’n 890 (cumulatief) jongeren bezochten het woensdagmiddagcafé voor 10-12 jaar, een stuk meer 

dan vorig jaar. 

 Op avondactiviteiten voor groep 7 en 8 (zoals lasergamen, Ski hut party, Galafeest groep 8 en de 

Schuimparty) kwamen 226 jongeren af. 

 Het afgelopen jaar is het skatepark officieel geopend. Bij de openingsmiddag waren 80 kinderen. 

 Er kwamen 90 kinderen bij “LOL in de mei- en zomervakantie”. Hier leren kinderen samenwerken en 

hebben ze plezier. 

 We hebben voor het eerst geparticipeerd in de Zomerschool met 3 activiteiten waar zo’n 107 kinderen 

op af kwamen. 

 Onze jongerenwerker Astrid Onderwater is gestopt en Kathelyn Spanjers is begonnen. 

 In 2018 hebben we 3 keer een FIFA-toernooi in Bunnik gehouden, en één keer was daar de 

professionele FIFA-speler van FC Utrecht bij, Bode de Boo. We hadden ook twee zaalvoetbaltoernooien. 

 We hielden 9 vrijwilligersavonden waar vrijwilligers elkaar beter leren kennen en plannen maken. 

 Op de talentavond BOW Open Podium waren 4 optredens en 20 bezoekers. 

 We hielden 20 preventielessen voor 175 leerlingen van basisscholen in de gemeente Bunnik en 

verzorgden voor 150 leerlingen vuurwerkvoorlichting.  

 Acht jongeren hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor individuele begeleiding (coaching). 

 We hebben met 275 jongeren op straat (cumulatief) contact gehad. Naast het fysieke contact houden 

we ook online contact door middel van Facebook, instagram en whatsapp. 

 Er is contact geweest in meerdere wijken en buurten om klachten af te handelen waaronder rondom het 

schoolgebouw van de Delteyk in Werkhoven,  het MFA gebouw in Bunnik en rondom het gebouw van De 

Schoudermantel in Odijk.  

 Jongeren gebruiken het erf van De Schoudermantel als hangplek en hebben samen met de 

jongerenwerker een afvalbak geregeld. 

 Drie jongeren organiseerden een activiteit in het kader van hun maatschappelijke stage. 

 We hebben in de Week van de Opvoeding een filmpje gemaakt waarin jongeren vertellen hoe zij 

opvoeding graag zien. Dit filmpje is op social media door 440 mensen bekeken. 

 Naast onze vaste huurders is De Schoudermantel 33 keer verhuurd aan particulieren en organisaties 

en 4 keer voor een kinderfeestje. 

 We hebben meegeholpen met het plan over eenzaamheidsbestrijding genaamd, Gelukkig en vitaal in 

werkhoven Odijk en Bunnik.  

 Er is veel contact geweest met netwerkorganisaties, zodat we goed met elkaar kunnen samenwerken 

en er weer nieuwe initiatieven ontplooid worden.  

 We zijn gaan samenwerken in het project JOGG (jongeren op gezond gewicht). 
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1 Outreachend jongerenwerk en contact 
 

1.1 Vroegsignalering en vindplaatsgericht werken (ambulant werk)  

 
Omschrijving en doel 
Wij zoeken jongeren op waar ze zijn, de zogenoemde ‘vindplaatsen’. Dat kunnen hangplekken 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 64 227 

Contactlegging vindplaatsen 27 48 

Bunnik Fair 1 100 

Inloopspreekuur  9 27 

Totaal 101 402 

 
Omschrijving kengetallen 

 Naast het fysieke contact houden we ook online contact met jongeren 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. 

 Er is contact geweest in meerdere wijken en buurten om klachten af te handelen waaronder rondom het 
schoolgebouw van de Delteyk in Werkkhoven, het MFA gebouw in Bunnik en rondom het gebouw van 
De Schoudermantel in Odijk. 

 In aanloop naar Oud en Nieuw is er  preventief extra ambulant werk ingezet om overlastsituaties rondom 
vuurwerk te voorkomen. 

 Dit jaar is het skatepark officieel geopend, voortkomend uit o.a. de wens van jongeren die naar voren 
kwam tijdens ambulant werk. 
 

Evaluatie en effecten  
Het effect 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 ze soms aangesproken op overlastgevend gedrag. In de 
kerstvakantie zijn er zaalvoetbaltoernooien georganiseerd (zie ‘Ontmoeting en participatie’). Dit is als middel 
ingezet om verveling tegen te gaan, om mogelijke overlastsituaties voorafgaand aan Oud en nieuw te 
voorkomen en met jongeren daarover in gesprek te gaan.  
 

 
We waren weer present op de Bunnik Fair 2018 
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De opening van de skatebaan in februari 2018 was een groot succes 
 
 

 
Hassan Touh: “In 2018 hebben we 3 keer een FIFA-toernooi in 
Bunnik gehouden, en één keer was daar de professionele FIFA-
speler van FC Utrecht bij, Bode de Boo. Dat vonden de jongeren 
geweldig natuurlijk, handtekeningen, foto’s. Ook de 
zaalvoetbaltoernooien verliepen goed. Ik vind het mooi om te zien 
dat jongeren opstaan, teams samenstellen, kortom het toernooi 
mede vormgeven. Ik ben ook actief in meerdere appgroepen 
waardoor ik rechtstreeks contact heb met groepen jongeren. Ik 
kan hen via die appgroep voor activiteiten uitnodigen, en 
andersom weten zij mij ook te vinden voor vragen of initiatieven. 
Ik probeer zo nu en dan ook op woensdagavond het café open te 
doen en leg daarbij de invulling van de avond bij de jongeren 
neer. En met de jongeren die het erf van De Schoudermantel als 
hangplek gebruiken hebben we samen een prullenbak geregeld. 

Het was leuk hen in dit proces te betrekken. Ze denken echt mee en zetten stappen richting de gemeente 
om voor zichzelf zoiets te regelen, dat is mooi om te zien.” 
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1.2 Netwerkcontact en lokale samenwerking  
 

Omschrijving en doel 
We werken veel samen met andere organisaties binnen de gemeente. We delen onze kennis en overleggen 
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 
20 

Overleg Centrum voor Elkaar 5 
Overleg overige organisaties 

20 
Stuurgroep Bunnik Beweegt3 

5 
Huiskamer van Odijk 1 
Overleg gemeente over skatebaan 

2 
NL Vitaal en Kickoff JOGG 

2 
Tour regionale jeugdwerkloosheid 

1 
Bijeenkomst gelukkig en vitaal Bunnik 5 
Oud en Nieuw overleg 3 
Evaluatie Centrum voor Elkaar 

1 
Evaluatie inloopspreekuur 

1 
Bijeenkomsten zorginnovatie/congres 

2 
Jeugdnetwerk overleg 

10 
JOR overleg (Jongeren in Openbare Ruimte) 4 
Afstemming over coaching (ook via mail, app/telefoon) 4 
Overleg JOGG, sport en buurtsportcoaches 7 
Afstemming samenwerking Idea (bibliotheek) 8 
Netwerkcontact in het kader van preventie, (regelmatig) 
contact met de basisscholen, HALT, Politie, Muniek, e.a. 30 
Overleg zomerschool 4 
Bijeenkomsten alcoholpreventie 4 
Landelijk congres Jongerenwerk voorkomt zorg 1 
Bruisend bunnik (fysieke ontmoetingsplek) 2 
Vrijwilligers fair 1 
Totaal 143 

  
Omschrijving kengetallen 
 

 Het jongerenwerk heeft actief bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van het JOGG (jongeren op 
gezond gewicht). 

 Voor het eerst heeft het jongerenwerk geparticipeerd in de organisatie van de zomerschool. 

 Het Jongerenwerk heeft een bijdrage geleverd aan beleid op het gebied van eenzaamheidsbestrijding 
(project ‘Gelukkig en vitaal Bunnik’).  

 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. 
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 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 

 De nauwere samenwerking met verschillende partijen heeft geleid tot de realisatie van of participatie in 
verschillende projecten als de zomerschool, JOGG, Vitaal en gelukkig Bunnik, vrijwilligersfair en 
samenwerking met Idea (bibliotheek).  

 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. (zie hoofdstuk 3.4) 
 

 
We zijn partner van Bunnik Beweegt in het programma “Jongeren Op Gezond Gewicht” (JOGG) 
 
Totaal Netwerkcontact, lokale samenwerking 
 

Subdomein Frequentie  Aantal 
contacten 

Geplande uren Geleverde uren 

Vroegsignalering en 
ambulant werk 

101 404 

  Netwerkcontact 143 Nvt 

Totaal 244 404 414 507 

 
 

 
Andreas Geursen: “In 2018 is de skatebaan geopend! Dit 
was een goed voorbeeld van geslaagde jongerenparticipatie. 
Het is opgezet vanuit een groep jongeren die meer dan een 
jaar met de gemeente hebben gepraat en uiteindelijk is het 
gelukt het neer te zetten. Bij mooi weer wordt er veel gebruik 
van gemaakt door steppers, skaters en andere sporters.  
De bezoekersaantallen bij het woensdagmiddagcafé waren 
erg hoog na de zomer, een leuke binnenkomer voor onze 
nieuwe jongerenwerker Kathelyn. En we zijn gaan 
samenwerken in het project JOGG (Jongeren Op Gezond 
Gewicht). Onze voorlichtingslessen zijn onderdeel geworden 
van de ‘menukaart’ van JOGG en we zijn gezondere snacks 
gaan serveren in ons café,” 
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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 en hen leren verantwoordelijk te zijn voor de invulling van hun vrije tijd. 
  

Activiteit Frequentie  Aantal bezoekers 

Woensdagmiddag Café groep 7/8 40 890 

Woensdagmiddag Café Bunnik (o.a. Fifatoernooi) 8 109 

Vrijdagmiddag Café groep 7/8 (o.a. Fifatoernooi) 2 15 

Avondactiviteiten groep 7/8 zoals: Lasergamen, Ski hut party, 
Galafeest groep 8, Schuimparty 

7 226 
 

Jongereninitiatief Jordan en Quinty 1 12 

LOL in de meivakantie 1 40 

WK activiteit (zomerschool) 1 40 

LOL in de zomervakantie (zomerschool) 1 50 

BOW Open Podium 1 30 

Jongereninitiatief Pizza Karaoke (zomerschool) 1 17 

Vrijwilligersavonden 9 60 

Begeleiding ‘betrokken kinderen’ 2 200 

Vrijwilligersondersteuning via App Vaak 30 

Jongereninitiatief Sint Show 2 100 

Ladies Night 1 100 

Avond met techniekvrijwilligers 5 25 

Nieuwjaarsborrel met vrijwilligers 1 18 

Vrijwilligersuitje jonge vrijwilligers 1 8 

Vrijwilligersuitje oudere vrijwilligers 1 9 

Summer Gourmet 1 9 

Opening skatepark 1 80 

Zaalvoetbaltoernooien 2 29 

Totaal 89 2097 

 

 
Jongeren toonden hun talenten tijdens BOW Open Podium 
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Altijd een succes: samen Playstation Fifa spelen 
 

 
Nieuwjaarsborrel 2018 met zelfgemaakte pizza’s 
 

 

 
Marinda Schrijver: “In 2018 werd steeds meer gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid zalen bij ons te huren. Er kwamen twee 
vrijwilligers bij die meehelpen bij verhuuractiviteiten. Er is ook 
geïnvesteerd in licht en geluid. We hebben een ‘techniekgroep’, 
vrijwilligers die zich speciaal inzetten voor licht en geluid in De 
Schoudermantel. Zij hebben samen met ons bepaald waar er 
behoefte aan was en hebben het budget verdeeld en spullen 
aangeschaft. Nu is er gezelligere verlichting in de grote zaal en 
klinkt de muziek uit de boxen weer beter. Het is voor mij soms 
abracadabra maar gelukkig weten zij precies wat er nodig is! 
Verder is de Ladies Night dit jaar omgetoverd tot “Ibiza Fair”, 
waar ook mannen en kinderen welkom waren. Het was een 
geslaagd evenement.” 
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Omschrijving kengetallen 

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

 “LOL in de mei- of zomervakantie” is een activiteit in samenwerking met BSO’s voor iets jongere 
kinderen dan onze doelgroep. De bedoeling is kinderen een leuke dag te bezorgen en hen te leren 
samen te werken (preventie tegen pesten). 

 De avondactiviteiten zijn gevarieerder; niet alleen disco’s maar ook lasergamen of spooktochten. Ook is 
dit jaar voor het eerst een eindgala voor groep 8 georganiseerd. Daarnaast was de jaarlijkse wicked walk 
een succes: uitverkocht en veel vrijwilligers. Er waren ook veel ouders die deze avond hebben 
meegeholpen. 

 BOW Open Podium (voorheen Music Talent Live) is veranderd van een talentenjacht naar een Open 
Podium zonder winnaars en verliezers. Het gaat om talentontwikkeling. 

 In 2018 is de samenwerking met Bibliotheek Bunnik verder doorgezet. Elke maand is er een activiteit op 
woensdagmiddag (m.u.v. schoolvakanties) voor leerlingen uit groep 7 en 8 georganiseerd die totaal door 
meer dan 100 kinderen werden bezocht. 

 De woensdagmiddagen zijn een stuk drukker geworden sinds dit jaar: Er hangt een leuke sfeer waarbij 
een nieuw gezicht opvalt, oftewel er zijn veel kinderen die met grote regelmaat komen. 

 Voor het eerst hebben we dit jaar geparticipeerd in de Zomerschool. We hebben meegedaan met de 
organisatie en een 3 tal activiteiten georganiseerd. 
 

Evaluatie en effecten 

 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. Ook worden hier ruzies uitgesproken onder 
begeleiding van Kathelyn.  

 Op de woensdagmiddag komen er ook steeds vaker oudere vrijwilligers langs om even te kletsen of voor 
de gezelligheid. Het is ook aan de kinderen van groep 7/8 te merken dat ze dat erg leuk vinden en er 
ontstaat zo een leuke band.  

 De Schoudermantel zorgt er voor dat er meer jongeren gebruik maken van de skatebaan, maar 
daarnaast zorgt de skatebaan er ook voor dat er meer jongeren komen naar De Schoudermantel. Vaak 
staan er allerlei vervoersmiddelen voor de deur bij De Schoudermantel.  

 Op woensdagmiddag wordt er niet alleen in De Schoudermantel gespeeld, maar ook veel buiten. De 
Schoudermantel dient ook als een afspreekplek waar je tussen het buiten rennen door even wat kunt 
drinken.  

 Doordat Kathelyn veel jongeren wekelijks ziet geven ze ook makkelijk aan wat ze graag in De 
Schoudermantel zouden willen zien.  

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

 We hebben geïnvesteerd in talentontwikkeling door het bieden van een podium tijdens BOW Open 
Podium, 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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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. 
 

Activiteit Frequentie  Aantal deelnemers 

Begeleiding stagiaire HBO geregeld 3 

Begeleiding stagiaire MBO geregeld 1 

Begeleiding stagiaires 
Maatschappelijke stage 

geregeld 3 

totaal - 7 

 
Omschrijving kengetallen 
We hadden 1 MBO-stagiaire en 3 HBO-stagiairs, waarvan 1 stage is afgebroken. De stage van de andere 
twee HBO-ers duurde slechts enkele weken. De stagiairs 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. Vandaar dat aangegeven is: ‘geregeld’. Reflecteren op het 
eigen handelen, zien van de eigen kwaliteiten en werken aan leerdoelen maakt altijd deel uit van de 
stagebegeleiding. 
 
Evaluatie en effecten 

 De stagiairs 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 stagiairs 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 stagiairs 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 

89 2097   

Stagebegeleiding - 7 

Totaal 89 2104 496 657 
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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 willen we jaarlijks meedoen aan de Dag van Respect (dit jaar is dat niet gelukt) 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. 
 

Activiteiten Frequentie  Aantal deelnemers 

Lessen op basisscholen  20 175 

Dag van Respect 0 0 

Lessen vuurwerk 5 150 

Bijeenkomsten ‘meidenvenijn’ (op 
maat interventie) 

3 6 

Totaal 28 331 

 
Omschrijving kengetallen 

 De lessen voor basisscholen gaan over Social media en internetveiligheid, groepsdruk (‘Leve het 
verschil’), verslavende middelen, cyberpesten en voeding. Er ligt minder nadruk op de verslavende 
middelen omdat ook andere risico’s belicht worden. 

 Vijf van de zeven basisscholen (groepen 8) hebben de voorlichtingslessen aangeboden gekregen op het 
gebied van verslavende middelen en andere risico’s. Eén school koos er bewust voor om eerst even te 
wennen aan een nieuwe werkwijze en wil in het nieuwe schooljaar graag weer kijken of en welke lessen 
gewenst zijn. De andere school wil ook voortaan weer gewoon de lessen. 

 Op maat en in overleg met school en toestemming van ouders is een aantal bijeenkomsten met een 
aantal meiden georganiseerd in het kader van ‘meidenvenijn’. Het bespreekbaar maken van de 
onderlinge problemen en onderzoeken hoe hier mee om te gaan was een stap in het verbeteren van de 
situatie. 

 De Dag van Respect is in 2018 niet doorgegaan; de organisatie werd te laat gestart en er was weinig tot 
geen animo vanuit de scholen. 

 De vuurwerkvoorlichting is dit jaar voor alle groepen 8, op één na, in de gemeente Bunnik geweest. De 
Odijkse klassen zijn op bezoek geweest, de andere groepen hebben wij bezocht.   

 In de week na de vuurwerkvoorlichting hebben we op de woensdagmiddag een activiteit georganiseerd 
waarbij kinderen hun eigen vuurwerkbril konden versieren. 35 Kinderen hebben een vuurwerkbril 
versierd en toen waren ze “uitverkocht”.  

 
Evaluatie en effecten 

 Het merendeel van de leerlingen uit groep 8 uit de gemeente Bunnik hebben meer kennis over de 
verschillende soorten verslavende middelen en andere risico’s. 

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

 De kinderen kennen de risico’s van het internet en weten hoe je veiliger kunt internetten. 
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Vuurwerkvoorlichting in 2018 met het theaterduo Buurvrouw en Buurvrouw 

 
 

3.2 Oudervoorlichting 

 
Omschrijving en doel 
Aan de hand van actuele thema’s organiseert De Schoudermantel in samenwerking met (partners binnen) 
het Centrum voor Elkaar één of meer ouderavonden.  
Doel: Het informeren van ouders over opvoedvraagstukken. 
 

Activiteit Frequentie  Aantal bezoekers 

Ouderavond  1 0 

Filmpje in de week van de opvoeding 1 440 kijkers, 5 
deelnemers 

Totaal 2 445 

 
Omschrijving kengetallen 
We hebben een filmpje gemaakt in de Week van de Opvoeding. Daarin hebben we bezoekers en vrijwilligers 
van De Schoudermantel tips laten geven aan ouders over hoe zij de opvoeding willen zien. We deden dit op 
verzoek van de Gemeente Bunnik. Wij hebben dit gedeeld op onze Facebookpagina, daar waren 440 
kijkers, maar het filmpje is bijvoorbeeld ook gedeeld via de Facebookpagina van Gemeente Bunnik. We 
hebben i.s.m. de gemeente een ouderavond georganiseerd over social media (in het kader van de week van 
de veiligheid. Helaas zijn daar geen ouders op af gekomen.   
 
Evaluatie en effecten 
We hebben veel reacties gehad op het filmpje. Kinderen vonden het ook leuk om hier aan mee te doen.  
 
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 hun omgeving.  
 
 
 
Omschrijving kengetallen en evaluatie 
Helaas waren er te weinig aanmeldingen om de cursus door te laten gaan. De oorzaak kan zijn dat veel 
basisscholen en private aanbieders ook methodes aanbieden die hier op lijken. Wel gaan we de cursus 
vanaf januari weer aanbieden, aangezien gezinnen met een smalle beurs ook de mogelijkheid moeten 
hebben om deze cursus te volgen. 
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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.   
 

Activiteit Frequentie  Aantal jongeren 

Individuele 
begeleiding  

n.v.t. 8 

Totaal  8 

 
Omschrijving kengetallen 
Acht 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 van ‘hulp bij het kiezen van 
een opleiding’ tot ‘het versterken van zelfvertrouwen’. 
 
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). 

 Er zijn ook jongeren die via Whatsapp of Instagram hulp of een gesprekspartner zoeken. Vaak is dit 
contact makkelijker en is de drempel lager.  

 

 
Totaal Preventie, voorlichting en coaching 
 

 
Astrid Onderwater: “Er zijn door vrijwilligers weer mooie activiteiten 
georganiseerd het afgelopen jaar, zoals LOL in de mei- en zomervakantie 
(in samenwerking met een aantal BSO’s), de Pizza karaoke Party (goed 
bezocht en leuk initiatief van één van de jongere vrijwilligers) en een 
prachtig Groep 8 Galafeest, een initiatief van de MBO-stagiaire, tevens 
vrijwilliger van De Schoudermantel.  
De vrijwilligers van De Schoudermantel zorgen er met elkaar voor dat dit 
soort leuke evenementen voor jongeren kunnen worden georganiseerd.  
Met behulp van jongerencoaching kon een aantal jongeren zelf beter 
eigen keuzes maken. De Schoudermantel kan hierin een mooie bijdrage 
leveren aan de ontwikkeling van jongeren.” 

 

 
Kathelyn Spanjers: “Ik ben dit jaar begonnen als jongerenwerker. Het was 
leuk omdat ik sommige vrijwilligers al kende van toen ik hier vroeger 
woonde, maar ik heb ook veel nieuwe mensen leren kennen. Het 
woensdagmiddagcafé werd steeds beter bezocht, soms waren er 25 tot 40 
kinderen. De jongeren komen zelf met ideeën wat ze willen doen, 
bijvoorbeeld breien, schilderen of armbandjes maken. Ze doen ook graag 
verstoppertje en gebruiken daar een app bij. Er zijn ook kinderen die zelf 
iets organiseren, zo hadden we een keer theaterles van een jongere. Het 
was ook mooi om in december vuurwerkvoorlichting te geven op scholen 
en we hebben een middag besteed aan het pimpen van veiligheidsbrillen. 
Je kunt jongeren niet weerhouden vuurwerk af te steken maar je kunt ze 
wel meegeven hoe ze dat het veilig kunnen gebruiken.” 
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Subdomein Frequentie  Aantal 
deelnemers 

Geplande uren Geleverde uren 

Voorlichting basisonderwijs 28 331   

Oudervoorlichting 2 445 (online) 

Cursussen persoonlijke 
ontwikkeling 

0 0 

Coaching - 8 

Totaal 30 339  265 195 

 

 

 
De Schoudermantel biedt laagdrempelige coaching voor jongeren (hier in scene gezet) 
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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: “Als secretaresse verzorg ik elke maand de notulen van 
onze teamvergadering, die tevens naar ons bestuur worden gestuurd. 
Zo blijven ook zij op de hoogte van onze activiteiten en afwegingen. 
Ook hebben we in 2018 geïnvesteerd in teambuilding door samen een 
dagje op bezoek te gaan bij jongerenwerk in Utrecht en een spel te 
doen. We hebben in 2018 het begin gemaakt met een nieuwe brochure, 
dit keer met een totaal nieuwe vormgeving, om nieuwe mensen te 
werven of met ons werk bekend te maken. En we hebben een 
paginagroot artikel in de krant ’t Groentje gekregen, om mensen op de 
mogelijkheden van ons werk te wijzen. In 2018 hebben we ook 
richtlijnen opgesteld voor de nieuwe wet persoonsgegevens AVG. Zo 
was er weer voldoende te doen op het gebied van secretariaat en PR.” 

 
Onderzoek en productontwikkeling  
Het jongerenwerk is in beweging. Dit vraagt om innovatie en het ontwikkelen van op maat gemaakte 
(jongerenwerk)producten.  
 
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. 
 

Activiteit Frequentie per jaar Geplande uren Geleverde uren 

Verhuur aan vaste organisaties - Krant: 6 keer per 
week (312) 
- Muziekvereniging 
Victoria 1 á 2 keer per 
week. (ca. 75) 
- Filmhuis 1 keer per 
maand (10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

521 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

514 

Kinderfeestjes 4 

Verhuur overig 33 

totaal Ca. 479 
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Overzicht activiteiten en uren 

 

 2018 activiteiten en uren         

Omschrijving Frequentie Deelnemers Uren 
gepland 

Uren 
geleverd 

1.Outreachend jongerenwerk & 
contact     

      

Vroegsignalering en 
vindplaatsgericht werken (ambulant) 

101 402 
  

Netwerk en lokale samenwerking 143 Nvt   

Totaal 1 243 402 414 507 

2.Ondersteuning, ontmoeting en 
participatie   

  

Ondersteuning initiatieven 89 2097 450 607 

Stagebegeleiding  7 46 50 

Totaal 2 89 2104 496 657 

3. Preventie, Voorlichting en 
coaching   

  

Voorlichting basisonderwijs 28 331 138 152 

Oudervoorlichting 2 445*   

Weerbaarheidscursus 0 0 12 4 

Coaching Jongeren - 8 115 39 

Totaal 3 30 339 265 195 

4. Ondersteunende activiteiten     

Beheer en schoonmaak   230 250 

Administratie en verantwoording   72 71 

Werkplan en verslaglegging   118 100 

Onderzoek en productontwikkeling   24 3 

Verhuur 479 Nvt 77 90 

Totaal 4 479  521 514 

     

Totaal 841 2845 1696 1873 

*online, rekenen we niet mee in het 
totaal overzicht. 

225122512222
222  

  

 

De financiën worden apart verantwoord in de Jaarrekening over 2018. 
 
 
 
 
 
 


