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toekomst te werken. Boven-
dien zijn ouders meer be- 
trokken geraakt bij de 
opvoeding. 

activiteiten
Het netwerk tussen school, 
wijk en thuis is de basis voor 
allerlei andere activiteiten 
die kinderen op weg helpen 
naar hun toekomst. 

Huisbezoek
Bij alle leerlingen van groep 
8 gaat de groepsleerkracht 
op huisbezoek. Om met 
ouders en leerling te praten 
over het vervolg na de 
basisschool. De jongeren-
werker gaat mee op huisbe-
zoek als daar volgens de 
leerkracht en de jongeren-
werker aanleiding toe is. 
Dankzij hun ervaring en 
observatievermogen kunnen 
zij goed inschatten of 
leerlingen last krijgen van 
aanpassingsproblemen in 
het VO. Nu kan er nog tijdig 
worden ingegrepen.
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in de Bossche wijk Barten-
Zuid knapt woningcorpo-
ratie Brabantwonen de 
ongeveer 600 woningen 
op. de gemeente pakt er 
de openbare ruimte aan. 
Bovendien willen alle 
instanties die er actief zijn, 
het leefklimaat in de Barten  
verbeteren door samen 
met bewoners te werken 
aan een wijk waar het 
prettig leven en wonen is. 
in 2013 is daarom een 
sociale buurt aanpak 
ontwikkeld. die richt zich 
ook op de jeugd en de 
jongeren in de wijk. 

onderwijs naar het voortge-
zet onderwijs. En aan de 
andere kant naar het vermin - 
deren van overlast in de wijk, 
in een aanpak gericht op de 
jongeren en hun ouders.

netwerk en vangnet
De overgang van de basis-
school naar het vervolgon-
derwijs is voor veel kinderen 
cruciaal. Doordat ze het 
bekende terrein van de wijk 
verlaten, kunnen kinderen 
van slag raken en zelfs 
uitvallen in het vervolgon-
derwijs. Het huidige school-
verlatersproject in De Barten 
heeft al een lange traditie. 
Vijftien jaar al komt de 
jongerenwerker niet alleen in 
de wijk, maar ook op de 
basisschool en het voortge-
zet onderwijs. Zo is er een 
voor iedereen vertrouwd en 
zichtbaar netwerk van gezin 
(thuis), school en de wijk. 
Op de jongerenwerker en de 
leerkracht van groep 8 kan 
iedereen altijd terugvallen, 
ook wie al van school is. 
Maar als het nodig is grijpt 
het duo zelf actief in, steeds 
in samenwerking met de 
ouders / verzorgers en 
leerkrachten van het vervolg-
onderwijs. Dankzij het 
vangnet is de uitval uit het 
vervolgonderwijs aantoon-
baar verminderd. Kinderen 
zijn beter in staat zich buiten 
de wijk te handhaven, onder - 
wijs te volgen en aan hun 

Aanpak Resultaten

Individuele ondersteuning kinderen,  
jongeren en hun ouders (als gevolg van 
overgang PO naar VO) 11 t/m 20 jaar

Ong. 501 kinderen, jongeren en hun  
ouders/verzorgers

Snelle signalering risico gedrag

Pestgedrag van kinderen is verminderd

Kennis m.b.t. onderwijs & beroepen is  
vergroot

Verwachtingen ouders en kinderen zijn  
realistischer geworden

Gedrag is positief beïnvloed

Jongeren zijn toegeleid naar scholing,  
werk, stage en / of gepaste hulpverlening

Jongeren zetten zich in als vrijwilliger in  
de buurt

1 Dit zijn kinderen en / of jongeren waarmee een traject rondom een bepaalde ondersteuningsvraag loopt; bijv. rich-

ting school/werk, pestgedrag in de wijk of op school of activering richting vrijwilligerswerk etc. Het kan zijn dat deze 

kinderen / jongeren ook naar de huiswerkklas komen, of gebruik maken van de terugkomdag maar dat hoeft niet.

Preventielessen
Het duo van jongerenwerker 
en basisschoolleerkracht 
loopt met de leerlingen van 
groep 8 vooruit op wat er 
eventueel komen gaat. 

voor Wie de  

Basisschool 

verlaat

gezin, wijk en  
school verbinden 

succesformule: 

Belang van de 

Wijk, de kids, de 

jongeren en de 

BeWoners staat 

voorop; los van 

organisatie of  

instantie!

De aandacht voor de jeugd 
en jongeren in De Barten 
gaat aan de ene kant uit naar 
de overgang van het basis  - 

Elke vrijdag verzorgen zij in 
het laatste uur van de week 
zogenaamde preventie-
lessen over roken, alcohol 
en drugs, groepsdruk, social 
media en cyberpesten. 

Zo worden de kinderen  
voorbereid op de nieuwe 
buitenwereld. Met een  
kleinere kans op verrassings-
effecten. 

Aanpak Resultaten

Preventielessen groep 8 
10 t/m 12 jaar 

20 kinderen

Snelle signalering risico gedrag

Pestgedrag van kinderen is verminderd

Kinderen zijn bewust gemaakt van risico’s

Weerbaarheid van kinderen is vergroot

Nancy Rieters en zoon Rico (15):
‘Ik heb met onze Rico een hoop gedoe achter de rug.  
Toen hij naar de middelbare school ging werd-ie meteen  
drie maanden ziek en daarna bleef het kwakkelen. Die school  
wilde hem niet meer houden. Toen hebben Erik en Nick 
ervoor gezorgd dat Rico toch naar een nieuwe passende 
school kon. Het is hen zelfs gelukt dat Rico op de nieuwe 
school weer de brugklas mocht doen. Dat kon op voorwaar-
de dat Rico huiswerkbegeleiding kreeg en zo weinig moge-
lijk zou verzuimen. Dankzij de inzet en contacten van Erik en 
Nick is het gelukt dat Rico nu een diploma op zijn niveau kan 
halen. Ik ben blij dat alles tot nu toe is gelukt. Want nu gaat 
het goed. Maar als het nodig is, springt Nick nog steeds bij 
om Rico te ondersteunen.’

@WelzijnDivers of 
twitter.com/welzijndivers

www.facebook.com/welzijndivers
T 073 612 44 88 

E welzijn@divers.nl 
I www.divers.nl

Aanpak Resultaten

Individuele trajecten jongeren
 
14 t/m 19 jaar
 
(plus min mee oudere groep)

9 jongeren

Toekomstperspectief is verbeterd

Jongeren hebben werk of scholing

Zicht op behalen van startkwalificaties

Overlastgedrag jongeren op straat is  
verminderd ; groep bestaat niet meer

Youssef (18) en  
Mohammed (16):
‘Drie jaar geleden waren 
wij bij die groep die de wijk 
terroriseerde. Toen stopte 
de jongerenwerker ineens 
alle activiteiten. Dat vonden 
we pas erg. Maar zijn echte 
boodschap drong niet tot 
ons door. Dus we belandden 
allemaal op het politiebu-
reau. Tsja, ‘t was een mooie 
tijd, we voelden ons echt een 
groep. Maar wat we deden 
was niet fraai, nee.’
Youssef is aan verschillende 
scholen begonnen, maar 
steeds voortijdig gestopt. 
Er kwam een moment dat hij 
zelf inzag dat hij serieus aan 
de slag wilde. Mede dankzij 
het vertrouwen en de hulp 
van Nick volgt hij nu een op-
leiding die toegang geeft tot 
het leger. Hij komt nog wel 
eens in de huiswerkklas van 
zijn oude school en maakt 
dan een praatje met Nick. 
Ook Mohammed begint 
steeds ergens aan en stopt 
er dan weer mee. Na veel 
vallen, opstaan en intensieve 
ondersteuning volgt hij nu 
een startersopleiding voor 
het mbo. Hij spreekt Nick 
nog af en toe. Omdat alles 
zo’n beetje marcheert, zijn 
de contacten minder inten-
sief en heel plezierig. 

over jongerenwerk
Het jongerenwerk versterkt de eigen kracht 
van jongeren. Zij worden zich bewust van 
hun sterke kanten, krijgen grip op het leven 
en leren een ondersteunend sociaal netwerk 
te ontwikkelen. Allemaal elementen die bij-
dragen aan de zelfredzaamheid van jonge-
ren en het voorkomen van problemen. Voor 
jongens is van belang dat zij een passende 
opleiding kunnen volgen en de verleidin-
gen van de criminaliteit kunnen weerstaan 
(Kooijmans et al., 2013). Voor meisjes telt 
dat zij hun grenzen kunnen bewaken in het 
contact met jongens en bij het uitvoeren 
van zorgtaken (De Boer & Metz, 2012). Ook 
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aanpak

van overlast

meedoen en grenzen 
trekken

op andere manieren draagt het jongeren-
werk bij aan het voorkomen van problemen. 
Zoals met individuele ondersteuning tijdens 
collectieve activiteiten: het bieden van een 
luisterend oor, informatie en advies, en 
het regelen van allerlei zaken (Koops et al., 
2013). Een stap verder, maar steeds vaker 
ingezet, is individuele begeleiding door het 
jongerenwerk (Metz & Sonneveld, 2013). 
Door jongeren een alternatief te bieden en 
bewust te maken van de gevolgen van hun 
gedrag, levert het jongerenwerk ten slotte 
een bijdrage aan het voorkomen en vermin-
deren van overlast . 

Deze werkwijze van het jongerenwerk is in 
Barten-Zuid gekoppeld aan het onderwijs 
en de ouders. Zo is rondom de jongeren een 
vangnet gecreëerd. Zo zorgen bewoners – 
ouders en kinderen - en instanties samen 
ervoor dat het leefklimaat in De Barten 
verbetert, dat het een wijk is waar iedereen 
prettig leeft en woont.

Aanpak Resultaten

Buurtouders

8 ouders

Wijk is aantal keren positief in de (wijk) krant 
of nieuws gekomen, zo werken ze aan een 
positiever imago

Sociaal netwerk is vergroot

Zelfvertrouwen van ouders is vergroot

Zelf- & Samenredzaamheid in de wijk is 
verbeterd

Overlastgedrag kinderen en jongeren op 
straat is verminderd 

Foto: het Honk.



Huiswerkklas
Voor leerlingen vanaf 12 jaar 
organiseren de basisschool 
en de jongerenwerker een 
huiswerkklas. Zo’n 30 kinde-
ren van diverse vervolgop-
leidingen kunnen tweemaal 
per week huiswerk komen 
maken op hun vroegere 
basisschool. Dankzij het 
netwerk melden zich ook 
leerlingen die doorgestuurd 
worden: door de jongeren-
werker in overleg met ouders 
of in samenwerking tussen 
school, ouders en jongeren-
werk. In sommige situaties 
is daar zelfs nog een 2e lijns 
instantie bij betrokken zoals 
reclassering of jeugdzorg, 
maar altijd in samenspraak 
met jongere en ouders. 
In feite is iedereen die zich 
gedraagt, welkom in de huis-
werkklas. De jongerenwerker 
is er steevast, de leerkracht 
van groep 8 laat zich altijd 
even zien en zorgt voor 
didactische ondersteuning. 
In en rond de huiswerkklas 
wordt over van alles en nog 
wat gepraat. Eventuele pro-
blemen komen de jongeren-
werker en leerkracht zo snel 
op het spoor. 
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voor Wie de  

Basisschool 

verlaat

gezin, wijk en  
school verbinden 

Verplicht

het afgelopen schooljaar heBBen vier jongeren  

‘verplicht’ deelgenomen aan de huisWerkklas.  

verplicht, omdat daarover afspraken Waren  

gemaakt tussen de leerling, de ouders, de school 

en het jongerenWerk. dankzij deze ‘maatregel’  

zijn deze leerlingen niet uit het voortgezet  

onderWijs gevallen. een aantal heeft het school-

jaar zelfs met goede cijfers afgesloten. tegen  

alle verWachtingen in.

Aanpak Resultaten

Huiswerkklas 11 t/m 18 jaar

30 deelnemers

Gem. 5 a 7 deelnemers per keer

Schoolresultaten zijn verbeterd
 
Kinderen hebben leren plannen

Toekomst perspectief is vergroot

Erik Doomernik (groepsleerkracht groep 8  
BS De Graaf) en Nick Schönhage (wijkwerker):

‘Wij zijn een duo. In De Barten weten ouders en  
kinderen ons altijd te vinden. Met vragen en  
problemen. Maar ook als het goed gaat.’

Aanpak Resultaten

Terugkomdag voorgezet onderwijs  
11 t/m 13 jaar 

Snelle signalering risico gedrag

Terugkomdag
Eenmaal per jaar is er voor 
alle schoolverlaters van 
Brede School De Graaf een 
terugkomdag. Dan komen 
niet alleen de kinderen uit 
De Barten. Ook leerlingen 

uit andere buurten en wijken, 
die in De Barten op school 
hebben gezeten, komen 
dan. Op zo’n dag praten de 
leerlingen vrijuit en gonst 
het van de ervaringen op de 
nieuwe school. 

De jongerenwerker en de 
groepsleerkracht pikken  
signalen van mogelijke  
problemen meteen op en 
ondernemen zo nodig  
direct actie. 

Moniek Maas  
(Coördinator Leerlingen-
zorg Sancta Maria Mavo): 
‘Voor onze school is de  
jongerenwerker uit  
De Barten heel belangrijk. 
Nick komt namelijk bij alle 
gezinnen binnen. Dan vertelt 
hij over hun kind op school, 
maar hij hoort van ouders 
ook wat zij van de school 
vinden. Zo is hij de echt de 
brug tussen de buurt en de 
school. We zien hem hier ook 
regel matig rondwandelen.  
En als er eens iets is met een 
kind uit De Barten, dan gaan 
we daar samen mee aan de 
slag. Dat werkt prettig, snel 
en vaak efficiënt. Volgens 
mij komt dat vooral doordat 
Nick zo dicht bij de mensen 
staat.’ 

Erik van Heijst en zoon 
Laurens (groep 7):
Erik: ‘Toen Laurens nog een 
klein ventje was, liep-ie al die 
grote jongens te imiteren 
met rotzooi trappen. De 
jongerenwerker was wel in 
de buurt, maar de politie 
trad toch fors op. Echt fors. 
Die jong waren hartstikke 
bang. Nick is samen met het 
maatschappelijk werk daarna 
met die jongens weer aan de 
slag gegaan.  

Hij leerde hen hoe kun je 
anders kunnen reageren, 
anders denken. Zelf ben ik 
actief in de wijk, ook met de 
jeugd. Daardoor zie ik hoe-
veel invloed zo’n jongeren-
werker heeft: op de jong, in 
de buurt en ook op school.’ 
Laurens: ‘Ik weet nu dat die 
rotzooitrappers helemaal 
niet mijn vrienden zijn. En ik 
heb van Nick geleerd dat ik 
eerst even nadenk voordat 
ik wat doe. Ik zit nu ook in de 
kinderraad van onze school.’ 

altijd contact houden
De Barten heeft op gezette 
tijden te maken groepen 
jongeren die overlast veroor-
zaken. Zo’n groep vormt zich 
en lost weer op. Maar in de 
tussentijd kan het er heftig 
aan toe gaan. Nog in 2013 is 
er zo’n groep puberjongens 
actief. Ze trappen rotzooi, 
gooien stenen, pesten 
en mishandelen zelfs een 
bewoner. Bovendien vormen 
ook de kleintjes een groep 
die het gedrag de ouderen 
kopieert. Zo kan het natuur-
lijk nog wel even duren.
De jongerenwerker is een 
van de weinigen die met 
de jongeren contact zoekt 
en blijft onderhouden. Hij 
biedt hen activiteiten aan 
en structuur. Dat dempt 
doorgaans de overlast. Maar 
als het te gek wordt, trekt de 
jongerenwerker allereerst 
de banden met de ouders / 
verzorgers aan en eventueel 
daaropvolgend met andere 
professionals: met gemeente, 
politie, woningcorporaties 

aanpak van overlast
meedoen en grenzen trekken

en/of het maatschappelijk 
werk risicojongeren. Ook in 
2013 doet de jongerenwerker 
een stapje terug. Maar als de 
jongeren worden opgepakt, 
houdt hij contact en verleent 
hulp. De eerstvolgende 
activiteit in de buurt: het 
jeugdhonk herstellen dat ze 
hebben vernield. 

gedragsverandering
Ook de groep kleine  
man nekes worden door de 
politie opgepakt en fors 
aangesproken. Die hebben 
de schrik goed te pakken. 
Sommigen durven zelfs niet 
meer buiten te spelen. De 
jongerenwerker organiseert 
samen met een collega van 
Juvans trainingen; Kidsskills 
en Mission Impossible. Ze 
helpen kinderen en hun 
ouders om zich aan de hand 
van incidenten af te vragen 
welke vaardig heden zij nodig 
hebben. Wat moet je beter 
onder knie zien te krijgen? 
‘Eerst denken, dan doen’? 
‘Niet zomaar achter anderen 

Aanpak Resultaten

Training ouders en kind in methodiek 
oplossings gericht werken (Kidsskills)  
samen met Juvans 

9 t/m 15 jaar

9 ouders en 7 kinderen

Individuele trajecten kinderen en hun  
ouders met kidsskills methodiek

9 t/m 15 jaar

4 ouders en 3 kinderen

Negatief gedrag wordt herkend en is  
bespreekbaar

Positief gedrag wordt gevierd

Zelfvertrouwen groeit

Problemen worden zelfstandig opgelost

Overlastgedrag kinderen op straat is  
verminderd 

Ouderbetrokkenheid is vergroot

Sociaal netwerk is vergroot

Jongere zet zich in als vrij williger in de buurt

aanpak

van overlast

meedoen en grenzen 
trekken

nooit laten vallen
Zo probeert de jongerenwer-
ker aan de ene kant overlast 
in de buurt te voorkomen, 
door tijdig in te grijpen en 
jongeren eruit te trekken. 
Maar ook door bij incidenten 
contact te onderhouden, 

aanlopen’? ‘Niet altijd haan-
tje de voorste willen zijn?’ 
Elk kind kiest een of twee 
volwassenen in zijn omge-
ving, die hem als ‘supporter’ 
aanmoedigen en steunen bij 
het ontwikkelen van nieuw 
gedrag.

perspectief te blijven bieden 
en jongeren nooit te laten 
vallen. In hun ontwikkeling 
naar volwassenheid hebben 
ze die steun hard nodig. 

‘Bij incidenten 

contact  

onderhouden 

en perspectief  

Bieden en  

jongeren nooit 

laten vallen’


