2010-2011

[Evaluatieverslag project Het JongerenAtelier]
Evaluatieverslag van Het JongerenAtelier dat in het jaar 2010/ 2011 in stadsdeel
Amsterdam-West heeft plaatsgevonden.
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Inleiding
Voor u ligt de eindrapportage van het pilotjaar van ‘Het JongerenAtelier’.
Het project is uitgevoerd van September 2010 tot November 2011 en behelst uiteindelijk
zeven (in plaats van 6) deelprojecten.
Wij hebben met veel plezier en overgave gewerkt aan ons project en zijn dan ook blij u dit te
mogen presenteren.
Gelet op het feit dat dit het pilotjaar is van ‘Het JongerenAtelier’, hebben we een aantal leerverbeterpunten opgenomen.
Wij wensen u veel leesplezier!

Thera Smitt Projectleider Het JongerenAtelier
Youssef Kalai Vrijwilliger Fondsenwerver Stichting Drop-Inn
Magdy Khalil Voorzitter Stichting Drop-Inn
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Samenvatting

Het JongerenAtelier heeft van september 2010-november 2011 zeven deelprojecten
uitgevoerd, waarvan ieder deelproject 6 weken duurde.
Jongeren:
Hierbij zijn in totaal 48 jonge jongeren( 11-16 jaar) en 5 oudere jongeren (17-23 jaar) actief
aan de slag gegaan om zich in te zetten voor hun buurt.








7 Jongeren worden verder begeleid in hun persoonlijke doelen door een vrijwillige
coach
4 jongeren willen actief zich meer inzetten in de buurt en hebben daar al ideeën over!
3 Oudere jongeren hebben, na hun deelname aan Het JongerenAtelier, besloten
weer naar school te gaan
4 Jonge jongeren krijgen extra begeleiding bij hun inburgering en beheersing van de
Nederlandse taal
1 Gezin heeft via ons hulp gekregen via Homestart www.home-start.nl voor extra
pedagogische hulp na aanmelding door Het JongerenAtelier
3 Jonge jongeren hebben aangegeven vaker te willen knutselen met de ouderen van
de Hudsonhof in hun vrije tijd
7 Jongeren uit de buurt hebben zich aangemeld de dansprofessional om verdere
danslessen te gaan volgen.

Kerntaken van Het JongerenAtelier zijn: leerzaam, sociaal en creatief. Dit zijn de thema’s
waar elk deelproject binnen Het JongerenAtelier aan heeft voldaan.
Het JongerenAtelier heeft de actieve jongeren beloond voor hun inzet voor de buurt.
De jongeren voelen zich belangrijk in hun werk voor de buurt. Wij willen hen graag belonen
voor hun goede inzet. Door hun inzet en de beloning hebben zij een groter zelfvertrouwen
gekregen waardoor zij zich gewaardeerd voelen. Hierdoor komt er meer ruimte vrij voor
zelfontplooing.
De buurt:
De buurt en z’n bewoners hebben een beter contact gekregen met de jongeren, hebben
daardoor meer waardering en begrip gekregen voor hun jongeren. Ze zijn er ook ‘fysiek’
beter op geworden door de tafel, de bloembakken, de bank en de zeepkisten, die de
jongeren hebben gemaakt en ze aan de buurt geschonken hebben.
Ook zijn 3 gezinnen uit de buurt, die het financieel moeilijk hebben, geholpen door de
jongeren.
Vrijwilligers:
Tijdens het project hebben 30 vrijwilligers, meestal uit de buurt, zich ingezet voor Het
JongerenAtelier, hetzij voor de organisatie (bestuurlijk, administratief, adviserend,
fondsenwervend, op PR gebied) of tijdens het begeleiden van de jongeren tijdens een
deelproject.
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Samenwerking:
We zijn een echte speler in het veld geworden door een groot netwerk op te zetten 21 grote
of kleine organisaties.
Lokatie:
We zijn gedurende het jaar intens op zoek geweest naar de geschikte locatie. Pas aan het
einde van het project hebben we de juiste locatie gevonden die voldoet aan de wensen, nl
transparantie voor de jongeren en buurt en laagdrempeligheid.
Hierdoor willen we graag onze activiteiten voortzetten (voorlopig) in deze locatie in
samenwerking met de jongeren uit de buurt en de buurtbewoners.
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Hoofdstuk 1 Project Het JongerenAtelier
a. Aanleiding projectaanvraag
In Amsterdam West, waar de verhoudingen tussen buurtbewoners en jongeren in bepaalde
buurten stroef verlopen en veel jongeren in dit stadsdeel eerder kansarm zijn dan kansrijk,
heeft stichting Drop-Inn zich ten doel gesteld jongeren tussen de 11 en 23 jaar tegemoet te
komen door ze te faciliteren bij het ontwikkelen van hun talenten.
Dit doen we middels buurtprojecten: jongeren uit Amsterdam West organiseren activiteiten in
hun buurt, waarbij het doel, naast het ontwikkelen van hun talenten, is meer cohesie in de
buurt.
Stichting Drop-Inn heeft, na het succesvolle project ‘Baarsjes Ontmoet’ in 2008, zich
bezonnen op een duurzaam jongeren-buurtproject, met als doel zoveel mogelijk jongeren in
stadsdeel De Baarsjes (vanaf april 2010 Amsterdam West) gedegen op weg te helpen, zich
verder te ontwikkelen en zich in te zetten voor hun buurt.

Doelstelling
Stichting Drop-Inn heeft als doel jongeren te ondersteunen in hun talenten en die helpen te
ontwikkelen.
Zij vindt het belangrijk dat jongeren gelijkwaardige kansen krijgen om zichzelf te kunnen
ontwikkelen als volwaardige en kansrijke volwassenen.
Daarnaast wil zij maatschappelijke betrokkenheid en verdraagzaamheid bij jongeren en
buurtbewoners stimuleren.

Visie
Stichting Drop-Inn wil graag dat jongeren gelijke kansen krijgen zichzelf te ontwikkelen.
Jongeren zijn, net als iedereen, burgers van de maatschappij, maar soms lijkt het net of zij
een aparte groep vormen hierin.
Drop-Inn wil dat jongeren zich meer verantwoordelijk gaan voelen voor hun omgeving en
medeburgers, maar ook dat volwassenen zich meer verantwoordelijk gaan voelen voor het
welzijn van de jongeren.
Jongeren moeten eerder en meer de gelegenheid krijgen om zichzelf te ontwikkelen in de
zaken waar ze goed in zijn( hun talenten). Daarnaast dienen ze meer aangeboden te krijgen
wat betreft hobby’s, stages en vrijwilligerswerk van zaken waar ze nog geen weet van
hebben, zodat er uiteindelijk meer te kiezen valt en er meer mogelijkheden zijn om zichzelf te
onderscheiden van anderen.
Stichting Drop-Inn vind het jammer dar er veel aandacht uitgaat naar jongeren die het niet
goed doen (overlast ed) en wil meer aandacht voor jongeren die het wel goed doen.
Wij richten ons dan ook voornamelijk op jongeren die wel willen, maar minder mogelijkheden
hebben om zichzelf te ontwikkelen en die de weg (nog) niet kunnen vinden naar de
bestaande instellingen.
‘Goed voorgaan doet goed volgen’.
Drop-Inn wil jongeren die het goede voorbeeld geven in de spotlights zetten en belonen. Zij
is ervan overtuigd dat andere jongeren, die die aandacht en beloning niet krijgen, uiteindelijk
zullen volgen.
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Missie
Door jongeren gelegenheid te bieden zichzelf te kunnen ontplooien door middel van het
organiseren van buurtgerichte activiteiten onder begeleiding, bemiddeling en persoonlijke
aandacht, wil Drop-Inn een bijdrage leveren aan het welzijn van deze doelgroep, maar ook
aan het welzijn van de buurt.
Door het omarmen van de doelgroep, wil Drop-Inn zich sterk maken dat er wel degelijk talent
aanwezig is op elk vlak en niveau.

Doelgroep
Jongeren tussen de 11 en 23 jaar met een sociale achterstand die zelf moeilijk de weg
kunnen vinden naar de bestaande instanties.
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b. Wat is Het JongerenAtelier?
http://www.hetjongerenatelier.nl/downloads/JongerenAtelier_online.pdf (Folder)
Het JongerenAtelier is een plek in de buurt waar jongeren, onder begeleiding, activiteiten
voor de buurt organiseren. Een buurtactiviteit (deelproject) neemt 6 weken in beslag, met
voorbereiding en afronding.
De jongeren worden verdeeld in 2 groepen:
1.de jonge jongeren van 11-16 jaar
2.de oudere jongeren van 17-23 jaar.
De jonge jongeren houden zich inhoudelijk bezig met het thema, de oudere jongeren zorgen
voor de organisatie en de coördinatie van het deelproject.
Beide groepen worden begeleid door professionals om hen te trainen en te begeleiden in
hun specifieke taken.
Tevens is er een jongerenwerker die gedurende het gehele traject aanwezig is en tot taak
heeft de jongeren te werven en aan te sturen, naast de professional.
De jongerenwerker wordt aangestuurd door de projectleider.

c. Gestelde doelen van Het JongerenAtelier
Het JongerenAtelier heeft zich een aantal doelen gesteld:
a. het organiseren van 6 buurt-activiteiten in het pilotjaar
b. minimaal 36 jongeren zijn betrokken en worden begeleid
c. alle jongeren worden na afloop van een buurtactiviteit in de gelegenheid
gesteld zich verder te laten begeleiden door een vrijwillige coach, met als
doel het verder ontwikkelen en begeleiden van zijn/haar persoonlijke doelen.
d. er ontstaat meer betrokkenheid tussen buurtbewoners en jongeren
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Hoofdstuk 2 Behaalde resultaten

Functioneel




Er zijn 7 (i.p.v. 6) buurtactiviteiten georganiseerd
Er hebben 48 jonge jongeren en 5 oudere jongeren aan gewerkt, in totaal 53
jongeren
7 jongeren worden verder begeleid in hun persoonlijke doelen door een
vrijwillige coach

Extra:








3 oudere jongeren hebben, na hun deelname aan Het JongerenAtelier,
besloten weer naar school te gaan
4 jonge jongeren krijgen extra begeleiding bij hun inburgering en beheersing
van de Nederlandse taal
1 gezin heeft via ons hulp gekregen via Homestart www.home-start.nl voor
extra pedagogische hulp na aanmelding door Het JongerenAtelier
3 jonge jongeren hebben aangegeven vaker te willen knutselen met de
ouderen van de Hudsonhof in hun vrije tijd
7 jongeren uit de buurt hebben zich aangemeld bij de professional dansen om
verdere danslessen te gaan volgen. Dat is opvallend, daar zij niet eerder
gedanst hebben!
Klik op onderstaande link voor het filmpje:
http://www.facebook.com/photo.php?v=10150432194882037&set=vb.168079
626608349&type=2&theater
er is meer betrokkenheid tussen buurtbewoners en jongeren. Ouderen van de
Hudsonhof geven aan het leuk te vinden dat ze nu wat vaker met jongeren
optrekken, normaliter hebben ze niet zoveel contact met jongeren.

Aandachtspunt:


door jongeren, ouderen en buurtbewoners is aangegeven dat de tijd die
voor een deelproject staat (6 weken) te kort is. Zij vonden dat er meer
bereikt had kunnen worden als er meer tijd voor uitgetrokken werd. Zo
gaven zij bijvoorbeeld aan dat ze meer goederen hadden kunnen
verzamelen voor de minder bedeelde gezinnen (deelproject 7) dan wat er
daadwerkelijk is opgehaald
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b. Inhoudelijk:
Wat hebben we gedaan?


Zangworkshop: Zangeres Janna van den Broek (bekend van X-factor) heeft aan



Meubels maken 1: dit deelproject trok grote belangstelling van jongens.

jongeren uit de buurt een intensieve zangworkshop gegeven, verdeeld over diverse
middagen. De workshop werd afgesloten met een finale wedstrijd tijdens de opening
van het hernieuwde Mercatorplein. Daar werd de beste zangeres gekozen die dan
ook de West-factor heeft gewonnen!

Scholieren van het Nova-college bleken echte ‘doe-jongeren’ te zijn die graag met
hun handen werken en kunnen meedenken met de meubelmaker om een speciale
constructie te maken. Van gerecyceld steigerhout is een tafel en drie bloembakken
gemaakt voor de tuin van zorgcentrum Nieuw Vredenburgh
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Meubels maken 2: van het overgebleven materiaal hebben we een nog een

deelproject georganiseerd en samen met een meubelmaakster en jongeren van het
NOVAcollege is een prachtige bank gemaakt voor een buurtcafé. De jongeren zijn
trots op hun product en voelen zich gewaardeerd omdat zij op deze manier iets
kunnen betekenen voor de buurt.
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Goed Nieuws-Krant: met meisjes van het Calvijn jr College is onder leiding van

journaliste Jolanda Timmermans een Goed-NieuwsKrant gemaakt: genaamd
‘ De Meidenkrant’.
Deze Goed Nieuws-Krant is voor en met de buurtbewoners samengesteld. De
meiden leerden interviewen en gezamenlijk hebben ze een bezoek gebracht aan de
redactie van de Metro-krant. Met het maken van de Goed Nieuws-Krant krant hebben
ze de voorpagina van De Echo gehaald, iets waar de meiden en het Calvijn jr college
bijzonder trots op zijn!
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Jong en Oud: (deze activiteit is gehouden in plaats van de geplande en te maken

buurttuin)
Jongeren en ouderen hebben gedurende vier middagen verschillende activiteiten met
elkaar ondernomen in De Hudsonhof (Multicultureel Ouderencentrum): koekjes
gebakken, rollenspelen gedaan (onder leiding van onze ambassadeur en stand-up
comedian Rachid Larouz) en een middag geknutseld.
Last but not least hebben ze gezamenlijk een groots diner voorbereid en uitgevoerd
voor buurtbewoners. Door samen al deze activiteiten uit te voeren hebben zij elkaar
beter leren kennen en begrijpen. Tevens was het een culturele uitwisseling: zo
werden er Afghaanse, Marokkaanse en Ghanese gerechten gemaakt.
Van het Buurtdiner hebben we een PR filmpje gemaakt:

http://www.youtube.com/watch?v=ZltBwzl-yfQ&feature=player_embedded

Rollenspel met ambassadeur Rachid Larouz

Samen eten maken
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Zeepkisten: jongeren van het NOVA College hebben, onder begeleiding van

technisch professional en buurtbewoner Roberto Minutoli, twee prachtige zeepkisten
gemaakt.
De oudere jongeren hebben hiermee, samen met de jonge jongeren, een
buurtwedstrijd voor kinderen op het Balbaoplein georganiseerd.
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Het Goede Doel: voor minder bedeelde gezinnen in de buurt heeft een groep

jongeren een goederen- en geldinzamelingsactie gehouden.
Wat hield dat in?
We zijn bij 3 gezinnen die gebruik moeten maken van de Voedselbank in de buurt
langs geweest en hebben een verlanglijst samengesteld van de spullen die ze hard
nodig hebben. Deze gezinnen hebben in totaal 9 kinderen en ze gaven aan vooral
veel winterkleding en schoolspullen nodig te hebben. De gezinnen zijn aangedragen
door Tante Truus (buurtmoeder van de Chassébuurt)
In de weken voor de herfstvakantie hebben jongeren van het NOVA College samen
met ouderen van de Hudsonhof een aantal middagen sieraden, tasjes en
zeepkettingen gemaakt.

Sieraden maken

Deze hebben ze verkocht in de Jan Evertsenstraat.

Sieraden verkopen

Tijdens de herfstvakantie hebben we een ruimte gehuurd in de Corantijnstraat. Vanuit
deze locatie konden we jongeren uit de buurt werven voor ‘Het Goede Doel’. We zijn
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met een bakfiets de buurt ingegaan en hebben jongeren aangesproken, samen met
Rachid Larouz, onze ambassadeur.

Jongeren konden zich inschrijven voor een theaterles (gegeven door Rachid Larouz)
en een dansles gegeven (door Michael Reiziger). Vanuit deze lessen zijn er twee
benefiet voorstellingen gegeven. Zie het volgende filmpje voor de dansvoorstelling:
http://www.facebook.com/stichtingdropinn#!/photo.php?v=10150432194882037&set=
vb.168079626608349&type=2&theater

Van al het ingezamelde geld (opbrengst van de verkoop in de Jan Evertsenstraat en
de inkomsten van de benefietvoorstellingen) hebben we vooral (winter)kleding
gekocht voor de gezinnen, maar ook schoolspullen en andere huiselijke
benodigdheden.
Tevens zijn we de wijk ingegaan met de bakfiets om kleding en goederen op te halen
voor de gezinnen die buurtbewoners konden missen.
De Echo heeft er een special aan gewijd:
http://www.dichtbij.nl/amsterdam-west/regio/artikel/2174372/jongeren-helpengezinnen.aspx
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Zie ook bijlage II voor meer verslaggeving ‘Voor het goede doel’
Voor meer foto’s en verslaggeving van de activiteiten verwijs ik u graag naar onze
website: www.hetjongerenatelier.nl en naar onze facebookpagina:
http://www.facebook.com/stichtingdropinn
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Hoofdstuk 3
a. Aantal Deelnemers (jongeren)
Aan de deelprojecten hebben in totaal 48 jonge- en 5 oudere jongeren deelgenomen(!)
Aantal deelnemers per deelproject:
Deelproject
deelproject 1: Zangworkshop Westfactor
deelprojecten 2a) en b): Meubelmaken
deelproject 3: GoedNieuwsKrant
deelproject 4: Jong en Oud
deelproject 5: Zeepkisten
deelproject 6: Goede Doel

Aantal jongeren
7 jonge jongeren
7 jonge jongeren
8 jonge jongeren
5 jongeren, 2 oudere jongeren
4 jonge, 2 oudere jongeren
17 jonge jongeren, 1 oudere jongeren

Het valt op dat er alleen jongeren hebben meegedaan met een allochtone achtergrond

De jonge jongeren:






van de zangworkshop kwamen uit de buurt. Er hebben meerdere jongeren
meegedaan aan de workshops, uiteindelijk zijn vier (de beste) jongeren de strijd met
elkaar aangegaan voor de West-factor.
van de meubelworkshops kwamen van het NOVA college. We hebben contacten met
het NOVAcollege gelegd en jongeren weten te enthousiasmeren. De jongeren
hebben het gebruikt voor hun maatschappelijke stage.
van de GoedNieuwsKrant kwamen van het Calvijn jr College
van de activiteiten Jong en Oud, de Zeepkisten en Het Goede Doel kwamen van het
NOVA college.
Van Het Goede Doel waren er 7 van het NOVAcollege en daarnaast waren er 10
jongeren uit de buurt actief betrokken

De oudere jongeren:
(Uit het Voortgangsverslag)
Tijdens de eerste 3 deelprojecten is het ons niet gelukt oudere jongeren te betrekken bij de
activiteiten, ondanks het feit dat we op scholen hebben geworven, op straat geflyerd en bij
andere instellingen stevig ons best gedaan hebben om jongeren te enthousiasmeren
(JongerenSteunpunt en The Mall).
Oudere jongeren hebben het te druk met hun eigen leven: studie of het zoeken naar betaald
werk. Voor een reguliere stageplek komt ons project niet in aanmerking, daar ze vaak een
stage zoeken van 32 uur in de week voor een langere periode.
We hebben een time-out aangevraagd bij de fondsen, zodat we ons beter konden focussen
op de PR.
Wat hebben we er vervolgens aan gedaan?
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Onze PR Acties:
1. We hebben Rachid Larouz aangesteld als ambassadeur. Hij is een BNer, stand-up
comedian, komt zelf uit Amsterdam West en is een goed voorbeeld voor de jongeren.
Ze kennen hem van TV en moeten erg om hem lachen, hij heeft een goede
aantrekkingskracht!
De laatste 3 deelprojecten heeft Rachid trainingen gegeven aan oudere jongeren:
‘Hoe begeleid ik een maatschappelijk project’ en ‘hoe begeleid ik de jonge jongeren
die deel uitmaken van dat project?’
2. we hebben op de Banenbeurs gestaan in Amsterdam West. Deze beurs is goed
georganiseerd en heeft ons geïnteresseerden opgeleverd voor de laatste 3
deelprojecten.
3. We hebben een filmpje gemaakt en op de website gezet (Zie bij activiteit Buurtdiner)
4. We hebben meerdere keren in De Echo gestaan (buurtkrant van Amsterdam West)
5. We hebben veel contacten gelegd in de buurt, met scholen, instanties en het
stadsdeel
6. We hebben meegedaan aan ‘1001 Kracht’ , een professionaliseringscursus voor
vrijwilligersorganisaties, georganiseerd door het stadsdeel Amsterdam West, wat ons
ook de nodige publiciteit heeft opgeleverd
7. Meegedaan aan een wedstrijd voor de beste maatschappelijke stage in Amsterdam
en samen met 9 andere gewonnen! Ook veel publiciteit hierdoor gekregen!
8. We hebben een facebookpagina gemaakt en hebben inmiddels 71 vrienden/volgers!

b. Geïnvesteerde tijd per jongere
Deelproject
Zangworkshop
Meubelproject tafel en
bloembakken maken
Meubelproject bank maken
Goed Nieuws-Krant
Jong en Oud
Zeepkisten
Goede Doel

Duur project (weken)
6 weken + optreden
6 weken + presentatie

Tijdsinvestering (uren)
14 uur
13 uur

3 weken + presentatie/
overdracht
6 weken + presentatie
6 weken + diner
6 weken + presentatie
7 weken + presentatie

13 uur
16 uur
15 uur
16 uur
totaal 32 uur per jongere 16 uur

c. Geïnvesteerde tijd van de professionals
De professionals (gespecialiseerde vakmensen die de jongeren hebben geïnstrueerd in de
veschillende thema’s) hebben gemiddeld 10 tot 12 uur meer tijd besteed per deelproject dan
de jongeren in verband met de voorbereidingen en afronding van het deelproject.
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d. Jongeren en beloning
Wat houden de beloningen in?
Voor jongere jongeren van 11-16 jaar is de beloning, na aanwezigheid van alle sessies en
het zich inzetten voor de activiteit: een bioscoopbon. (in plaats van een leerzaam uitje, wat
we eerder bedacht hadden)
Voor de oudere jongeren van 17-23 jaar is de beloning, na het afspreken van de
verschillende taken omtrent de coordinatie van de activiteit, een maximaal bedrag van €50
en een certificaat van Het JongerenAtelier met daarin de behaalde competenties.
Met ons beloningssysteem willen we de jongeren stimuleren zich op een positieve manier in
te zetten voor hun buurt en hun buurtgenoten en ze een voorbeeld te laten zijn voor de
anderen. Doel is natuurlijk op termijn meer jongeren te enthousiasmeren.

e. Reacties van de jongeren
De reacties van de jonge jongeren die hebben meegedaan aan onze projecten zijn zeer
positief! De jongeren waren geinspireerd, leverden een directe bijdrage en voelden zich
verantwoordelijk.
Ze voelen zich gewaardeerd en de onderwerpen leerzaam. Het feit dat ze na afloop vaak
met een artikel en een foto in de krant (De Echo) kwamen, verhoogde hun trotse gevoelens,
bijna niemand van hen had eerder in de krant gestaan en dan ook nog vanwege hun eigen
inzet van het goede doel! Ook waren ze superblij met de bioscoopbon!
Ook de oudere jongeren zijn zeer positief: ze voelen zich verantwoordelijk voor het reilen en
zeilen van de activiteit en geven aan veel geleerd te hebben. Ze zijn heel blij met hun
certificaat! Voor sommige is het de eerste keer dat ze een certificaat ontvangen!
Aan het einde van ieder deelproject hebben de jongeren een evaluatiegesprek met de
projectleider gehad waarbij alle gestelde doelen werden doorgenomen en geëvalueerd. De
vrijwilligersvergoeding werd bepaald naar aanleiding van de gemaakte afspraken en hun
uiteindelijke geleverde prestaties. Sommige jongeren geven aan deze vergoeding te willen
schenken aan de stichting.

f. Ondersteuning door coach
Na elk deelproject is de jongeren het aanbod gedaan voor ondersteuning/begeleiding door
een vrijwillige coach om hun doelen verder te verwezenlijken. Dit kan zijn: ondersteuning bij
huiswerk, hulp bij zaken die de jongere graag wil realiseren, een luisterend oor etc.
In het begin van het project hadden jongeren nauwelijks interesse hierin, maar misschien
hadden we er niet genoeg aandacht eraan besteed.
Dit werd een leerpunt voor ons (zie bijlage:Voortgangsverslag)
Na het derde deelproject hebben we meer aandacht besteed aan het coachingsproject.
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Dit hield in dat we de jongeren ruim voor het einde van ieder deelproject vertelden over de
mogelijkheid verder begeleid te worden door een vrijwillige coach. Ook gaven we alvast
flyers mee van Goal (de organisatie die het coachingsproject initieert.)
Tevens hebben we een mentorbegeleider aangesteld die het project coördineert.
Hij houdt zich bezig met de werving van de jongeren, het houden van een intakegesprekken,
het matchen van de jongeren aan de coach en houdt een vinger aan de pols omtrent de
voortgang van het mentorschap. Ook organiseert hij eens in de 3 maanden een
intervisiebijeenkomst voor de coaches.
Er worden momenteel 7 jongeren begeleid door vrijwillige coaches. Helaas wordt de
financiering voor dit project waarschijnlijk stopgezet, maar de gestarte mentorschappen
zullen netjes worden afgerond in 2012.

g. Partijen waar we gedurende het project mee samen hebben gewerkt:
1. Jongerenwelzijnswerk The Mall
2. Groen Gras
3. Nieuw Vredenburgh (ouderencentrum)
4. Pastorie Nw Vredenburgh
5. Hudsonhof (multicultureel ouderencentrum)
6. Stadsdeel West afdeling Sport
7. Mercator Buurtentree
8. Stichting Buurtparticipatie Amsterdam West
9. Stichting Dock
10. Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA)
11. Akros (welzijnsinstelling Amsterdam West)
12. Jongeren Informatie Punt
13. Het begin van een Duurzame straat
14. Goal
15. Vespucci Music
16. BBB ( Betrokken Buurt Bewoners)
17. Banenbeurs
18. Pantar
19. Scholen: Nova College, Calvijn Junior College
20. Buurtbewoners
21. De Slinger Jongeren
Zoals u in de lijst kunt zien, is er een grote variëteit in grote en kleine organisaties waarmee
we hebben samengewerkt.

h. Gewonnen prijzen
We zijn uitgenodigd door de Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) om mee te doen aan de
wedstrijd: ‘de beste Maatschappelijke Stage’. Aan het einde van 2010 werd duidelijk dat wij
hebben gewonnen! Samen met 9 andere organisaties werden wij beloond met deze prijs!
(2000,- euro en de VCA heeft zich vervolgens ingespannen om de stages goed te laten
verlopen) We zijn er natuurlijk supertrots op en het heeft ons ook de nodige PR opgeleverd.
Linkje naar het YouTube filmpje:
http://www.hetjongerenatelier.nl/index.php?id=1213
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Hoofdstuk 4
Lokaties
Locaties waar de deelprojecten hebben plaatsgevonden:
Deelproject 1: West Factor - Jongerencentrum The Mall, presentatie Mercatorplein
Deelproject 2: Meubels maken - Hobbyruimte zorgcentrum Nieuw Vredenburgh
Deelproject 3: Meubels Maken - Hobbyruimte zorgcentrum Nieuw Vredenburgh
Deelproject 4: Goed Nieuwskrant – Stichting Buurtparticipatie, Kijkduinstraat
Deelproject 5: Jong en Oud – Hudsonhof, Hudsonhof 1
Deelproject 6: Zeepkisten Maken – Hobbyruimte zorgcentrum Nieuw Vredenburgh
Deelproject 7: Het Goede Doel – Het begin van een Duurzame Straat, Corantijnstraat 25
Uit het voortgangsverslag:
“In eerste instantie waren we op zoek naar een locatie waar we alle deelprojecten konden
uitvoeren. Tijdens onze zoektocht zijn we erachter gekomen dat veel locaties leegstaan in
Amsterdam West, maar dat het zeer moeilijk is om een locatie te bemachtigen waar al onze
deelprojecten kunnen plaatsvinden.
Ons project brengt nou eenmaal enige rommel met zich mee zoals in het werken met hout
zaagsel nou eenmaal onoverkomelijk is.
Voor ‘schone’ deelprojecten als een Goed-Nieuws-Krant maken is het niet zo heel erg
moeilijk een goede locatie te vinden. Echter, op deze lokaties mocht weer geen deelproject
als Meubels Maken worden uitgevoerd vanwege de stof en rommel.
We hebben dus gebruik gemaakt van verschillende locaties van de deelprojecten.
Een vaste locatie voor Het JongerenAtelier lijkt ons nog steeds ideaal.”
Nu:
Het is heel fijn dat we de hobbyruimte van Nieuw Vredenburgh mochten gebruiken voor de
‘rommelgevende’ projecten (meubelmaken en zeepkisten maken). De ruimte zelf was ook
groot genoeg om onze activiteiten te kunnen voorbereiden en uitvoeren.
Alleen qua locatie is dit niet zo’n goede plek voor Het JongerenAtelier: het is gevestigd
binnen in het bejaardentehuis. Passanten kunnen ons niet ons zien en daardoor ook niet
binnenlopen, wat nu nét wel de bedoeling is van Het JongerenAtelier.
We zijn dus blijven uitkijken naar een geschiktere locatie!
Het vierde deelproject ‘de Goed Nieuwskrant” konden we uitvoeren in de Kijkduinstraat bij de
Stichting Buurtparticipatie Amsterdam West en het leek er even op dat we een vaste stek
gevonden hadden!
Helaas mocht dit niet zo zijn vanwege het feit dat meerdere organisaties gebruik wilden
maken op dezelfde middagen als wij (woensdag- en vrijdagmiddag) Dus moesten we weer
het veld ruimen! 
Het vijfde deelproject ‘Jong en Oud’ hebben we uitgevoerd met ouderen van De Hudsonhof,
een multicultureel ouderencentrum. Zij hebben het geluk een grote ‘eigen’ huiskamer te
mogen gebruiken voor hun activiteiten. Daar kon dus ook de activiteit Jong en Oud
plaatsvinden met het Buurtdiner, heel fijn!
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Het zesde deelproject ‘Zeepkisten Maken” hebben we wederom uitgevoerd in de
hobbyruimte van Nw Vredenburgh en de wedstrijd is gehouden op het Balbaoplein.
Het laatste deelproject ‘Het Goede Doel’: Jongeren zetten zich in voor minder bedeelde
gezinnen’ , is uitgevoerd in de Corantijnstraat bij : ‘Het begin van een duurzame straat’, een
initiatief van een buurtbewoonster http://www.beginduurzaam.nl
Een fantastische locatie! Het is een plek in de buurt op de hoek van de Corantijnstraat en de
van Walbeeckstraat. De jongeren en buurtbewoners ons goed kunnen zien en daardoor
makkelijk even binnenlopen met hun ideeën. Dit is precies hoe we Het JongerenAtelier
hebben bedoeld en het doet ons dan ook goed om te zien dat het echt werkt!
We zijn dan ook van plan, als Het JongerenAtelier verdere doorgang mag vinden, onze
activiteiten vanuit deze locatie voort te zetten. De jongeren wachten op ons (zie de reacties
van de jongeren op onze Facebookpagina), de ouders van de jongeren geven aan het een
zeer goed project te vinden en het jammer te vinden dat het nu (hopelijk tijdelijk) gestopt is,
de buurtbewoners zijn enthousiast en geven aan het een fantastisch idee te vinden dat
jongeren zich inzetten voor hun buurt en de buurtbewoners.
Zelfs geven sommige buurtbewoners aan vrijwilligerswerk te willen doen de volgende keer!
En reactie van een buurtbewoner op onze nieuwjaarsmail:
“Hartelijk dank voor jullie goede wensen en op mijn beurt mag ik hopen dat er in het nieuwe
jaar maar veel waardevolle ideeën aan jullie brein mogen ontspruiten waar weer veel
mensen plezier aan zullen kunnen beleven.”
Marion Felix

(In bijlage II kunt u een uitgebreidere en belangrijke (!) beschrijving vinden van dit laatste
deelproject.)
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Hoofdstuk 5 Financiële verantwoording
Zie bijlage III voor de Projectafrekening
Toelichting:
We zijn zelf erg tevreden over hoe we de kosten binnen de perken hebben kunnen houden
en zijn goed uitgekomen met de begroting, zijn er iets overheen gegaan. Dit verschil kunnen
we vergoeden vanuit onze eigen middelen.
AH hebben we aangeschreven om als sponsor mee te doen, maar daar hebben we geen
respons op gekregen, dus de 2000,- euro die we minder hebben gekregen hebben we voor
een deel kunnen halen uit de materiaalkosten en uit de inventaris.
Ook aan huurgelden zijn we uiteindelijk weinig kwijtgeweest, hebben we ook erg ons best
voor gedaan!
Het behoeft ook enige toelichting dat de projectmanager betaald is voor 8 u per week, maar
er zijn meer uren vrijwillig zijn ingestoken.(zeker 24 u per week) Daardoor is besloten door
het bestuur dat de projectmanager ook voor de maanden november en december is
doorbetaald, vanwege alle evaluaties en het afronden van deze eindrapportage op basis van
hetzelfde aantal uren per week.
De jongerenwerker Tofik Attaibi heeft zich tegen de maximale vrijwilligersvergoeding meer
dan maximaal ingezet en heel goed werk verricht!
De vele vrijwilligers die zich hebben ingezet voor het project, hebben dat gedaan tegen
vrijwilligersvergoedingen, sommige helemaal vrijwillig zonder welke vergoeding dan ook
omdat ze zich willen inzetten voor het goede doel.
Petje af, want de doelgroep is niet altijd even makkelijk en het werk verlangt een groot
uithoudingsvermogen en creativiteit.
Zonder de inzet van al deze vrijwilligers was het project onmogelijk geweest.
Begin februari 2012 organiseren we dan ook graag een etentje voor alle vrijwilligers om aan
onze waardering blijk te geven.
De kosten voor het leerzame uitje zijn komen te vervallen door de invoering van de andere
beloning: de bioscoopbon.
We hebben een professioneel Administratiebureau gevonden die onze administratie prima
verzorgt!
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Hoofdstuk 6 Conclusie
De jongeren (overigens hebben alleen jongeren van allochtone afkomst meegedaan!)
hebben zich ingezet voor hun buurt en buurtbewoners en hebben daar hun beloning voor
gekregen. Ze voelen zich trots en gewaardeerd.
De jongeren zijn gestimuleerd zich in te zetten voor hun medebewoners, maar ook om zich
verder te verdiepen in de thema’s die de professionals hebben aangeboden, bijvoorbeeld
tijdens het laatste deelproject hebben de jongeren uit de buurt zich opgegeven om op
dansles te gaan, iets wat ze eerder niet gedaan hebben. Ze zullen nu minder op straat
rondhangen.
Ze zullen doorgeven aan hun vrienden en familie die zich ook graag zich op deze leuke
manier willen inzetten, de beloning is daarbij een goede stimulans. De buurtbewoners
ervaren leukere jongeren met wie ze op z;n tijd een praatje kunnen maken en zij zullen leren
hun jongeren positief te gaan benaderen, waardoor iedereen zich uiteindelijk beter voelt en
zich kan ontplooien.

Ten behoeve van de jongeren:
Alle jongeren zijn bezig geweest met medebewoners uit de buurt en hebben meer begrip
voor ze gekregen, zelfs soms zo, dat ze in de toekomst zelf het contact zullen voortzetten.
Het heeft ze een goed gevoel gegeven en ze hebben daadwerkelijk bijgedragen tot een
betere buurt. Het is belangrijk voor de jongeren, dat ze zich nuttig voelen en gewaardeerd.
Van hieruit zullen het evenwichtige jongeren worden met een gevoel van zelfwaardering;
voor zichzelf en voor die van anderen.

Ten behoeve van de jongere en de buurt algemeen:
In kansarmere buurten binnen de samenleving is men meer geneigd jongeren te straffen in
plaats van te belonen.
Het is gebleken uit onderzoek dat jongeren uiteindelijk meer gebaat zijn bij het belonen van
goed gedrag dan bij het straffen van slecht gedrag. Dat levert op termijn meer op voor de
jongeren en daardoor ook voor de buurt!
Als jongeren weinig gestimuleerd en beloond worden komt dit hun zelfbeeld niet ten goede.
Zij zullen zich niet goed ontwikkelen en dus zullen ze minder kansen dan andere jongeren in
betere buurten. De kans dat ze niet goed terecht komen en uiteindelijk belanden in de
criminaliteit is dan ook zeer zeker aanwezig. Ze blijven wel in de buurt wonen, zullen
misschien zelf ook inderen krijgen en het fenomeen blijft zich herhalen!
Het JongerenAtelier wil zich graag inzetten voor deze jongeren en de vicieuse cirkel
doorbreken.
Door de kentering (stimuleren van maatschappelijke inzet en het belonen ervan) zullen
jongeren zich gewaardeerd voelen
Dit komt hun persoonlijke groei ten goede: ze zullen zich beter gaan voelen en er komt meer
ruimte om zich te ontwikkelen. Door deze verandering krijgen de jongeren meer kansen voor
nu en in de toekomst, de buurt zal veiliger worden en het leefklimaat zal verbeteren.
Veel jongeren zijn lid geworden van onze Facebookpagina en wachten op een nieuwe
activiteit van Het JongerenAtelier.
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In deze tijden willen de overheden en investeerders graag alles uitgedrukt zien in geld.
Onze investeringen in de jongeren (en de buurt) valt moeilijk uit te drukken in geld, maar is
ons inziens van onschatbare waarde!
Het is een positieve benadering en een duurzame investering in onze jongeren, de buurten
en de toekomst!
We danken u dan ook van harte dat door uw steun Het JongerenAtelier afgelopen jaar heeft
mogen plaatsvinden!
Daarnaast hopen wij dat Het JongerenAtelier verder mag voortbestaan en daardoor meer
vruchten kan afwerpen.

Verbeterpunten c.q. verduurzaming van Het jongerenAtelier :
1. het bereiken van meer jongeren door het belonen van goede inzet en mond op
mondreclame (broertjes en zusjes, neven en nichten)
2. het bereiken van meer buurtbewoners door meer transparantie en pr
3. nog meer samenwerken met de verschillende organisaties in de buurt
4. het werken vanuit één locatie waardoor we beter bereikbaar zijn
5. als we ons goed gesetteld hebben en het loopt goed; verder uitbreiden naar andere
stadsdelen en andere steden
met het uiteindelijke doel meer kansen voor jongeren en hun ontwikkeling, meer cohesie in
de buurt tussen jongeren en de overige buurtbewoners en een betere wereld met kansen
voor iedereen!

Namens het bestuur van de Stichting Drop-Inn, de jongeren, de buurt en alle vrijwilligers

Thera Smitt
Directeur en projectleider van Het JongerenAtelier
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Bijlage I Overzicht deelprojecten
Deelproject

Aantal jonge
jongeren

1.Zangworkshop 7

Aantal
oudere
jongeren

Locatie

gastdocent

The Mall

Zangeres Janna
van den Broek
Meubelmaker
Marijn Wensveen

2a. Meubels
ontwerpen
Bloembakken+
tafel
2b. Meubels
ontwerpen Bank

4

-

3

-

3. Het maken
van een goednieuwskrant
4. Met jongeren
en ouderen
activiteiten
organiseren oa
een Buurtdiner
5. Het maken
van zeepkisten
en het
organiseren van
een buurtwedstrijd
6.Opzetten
markt voor het
goede doel

8

-

5

2

Hudsonhof

Rachid Larouz
Leraar Drama
(Rollenspelen)

4

2

Hobbyruimte
Nw
Vredenburgh

17

1

Het begin van
een Duurzame
straat

-Technisch
medewerker
Roberto Minutoli j.j.
-Rachid Larouz
docent presentatie
o.j.
-Michael Reiziger
Dansdocent j.j.
-Rachid Larouz
docent presentatie
o.j.

Hobbyruimte
Nw
Vredenburgh

Meubelmaakster
Jasmijn Groeneveld
Buurtparticipatie Journaliste Jolanda
Bos en Lommer Timmermans
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Bijlage II uitgebreidere evaluaties deelprojecten
Het JongerenAtelier evaluatie; Laatste 3 deelprojecten
4. Met jongeren en ouderen activiteiten organiseren oa een Buurtdiner
Met 5 jongeren van het NOVA college hebben we 4 middagen in samenwerking met De
Hudsonhof (een ouderenactiviteitencentrum) verschillende activiteiten gedaan:
1e middag: voorstellen aan elkaar en koekjes bakken/ high tea
2e middag: rollenspelen doen olv Rachid Larouz
3e middag: samen knutselen + samen voorbereiden Buurtdiner
4e middag: Buurtdiner.
De 1e middag waren de jongeren zeer verlegen. Door de rollenspelen de keer erop, kwamen
de jongeren en de ouderen flink los en was het ijs gebroken.
De oudere jongeren hebben onder leiding van de projectleider en Rachid Larouz de
voorbereidingen gedaan die nodig waren voor Het Buurtdiner.
29 Juni was dan ook een spannende gebeurtenis waarbij de jongeren en de ouderen gasten
hadden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij Het Buurtdiner ! ( zie filmpje You Tube)

5. Het maken van zeepkisten en het organiseren van een buurtwedstrijd
Vier hele vrijdagmiddagen lang hebben 4 jonge jongeren van het NOVA college gewerkt
onder leiding van Roberto aan twee zeepkisten. Het was een hele klus! Maar ze zijn prachtig
geworden. Zie foto’s! De jongeren waren supertrots!
Twee oudere jongeren hebben de jonge jongeren aangemoedigd en een zeepkistenrace
georganiseerd op het Balbaoplein voor kinderen uit de buurt. Het was een regenachtige,
maar geslaagde middag. Zie foto’s. en filmpje

6. Opzetten markt voor het goede doel
We hadden het idee opgevat om ons in te zetten voor gezinnen uit Amsterdam West die
onder de armoedegrens leven.
Samen met een oudere jongere heeft de projectleider drie gezinnen bezocht in de
Chassebuurt en is er een verlanglijs samengesteld van spullen die de gezinnen hard nodig
hebben.
Ouderen van De Hudsonhof hebben samen met 7 jongeren van het NOVA college drie
middagen lang spulletjes gemaakt om te verkopen. Ze hebben sieraden, tasjes en
zeepkettingen gemaakt. De vierde middag hebben ze de spulletjes te koop aangeboden in
de Jan Evertsenstraat (zie artikel in de Echo).
Daarnaast hebben we in de herfstvakantie een ruimte in de Corantijnstraat gehuurd
(www.hetbeginvaneenduurzamestraat.nl ) vanwaaruit we jongeren in de buurt benaderd
hebben.
10 Jongeren uit de buurt hebben onder begeleiding van twee gastdocenten twee optredens
voorbereid: een theaterstuk olv Rachid Larouz en een hiphopdans olv Michael Reiziger. (Zie
filmpjes Facebook)
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De workshops werden gegeven om uiteindelijk benefietvoorstellingen te geven. De jongeren
zijn de buurt ingegaan om bekendheid te geven aan de voorstellingen, geld op te halen voor
de gezinnen en de buurtbewoners uit te nodigen voor de benefietvoorstellingen.
Deze zijn opgevoerd op de laatste dag van de herfstvakantie voor de genodigden. Van alle
opbrengsten (verkoop van de zelfgemaakte spullen in de Jan Evertsenstraat en de
collecteactie in de buurt) hebben we vooral winterkleding en schoolbenodigdheden gekocht
voor de gezinnen.
Daarnaast zijn er gedurende de week kleding en huisraad opgehaald bij de bewoners uit de
buurt die op het verlanglijstje stonden van de gezinnen. Je kunt hierbij denken aan 4
eetkamerstoelen, een nieuwe computer, een nieuwe fiets, boodschappenkarretjes om naar
de voedselbank te kunnen gaan, schooltassen, dekbedovertrekken etc!!
Eindresultaat: aan het einde van de herfstvakantie een prachtige middag, waarbij we de
bedoelde gezinnen hebben uitgenodigd om alle ingezamelde spullen, onder het genot van
een hapje en een drankje, in ontvangst te nemen en ze en kennis te laten maken met de
jongeren.
De gezinnen konden zien wat de jongeren (de jonge en de oudere jongeren) allemaal
gedaan hadden voor ze, ze waren diep onder de indruk!
De jongeren waren de hele week erg nieuwsgierig geweest naar de gezinnen en konden nu
met eigen ogen zien hoe blij en emotioneel de gezinnen werden bij de overdracht van de
spulletjes.
Er was één voorval tijdens de laatste activiteit in de buurt die belangrijk is om daar
verslag van te doen:
Vier fanatieke jongens uit de buurt hebben, zoals gezegd, geld ingezameld in de buurt. Ze
deden dit met enveloppen die ze ’s morgens hadden gemaakt met de oudere jongere. Op de
envelop een sticker van Het JongerenAtelier. Afspraak was wie het meeste geld zou ophalen
er een prijs mee kon winnen. De jongens zijn daar dinsdag en woensdag mee aan de slag
gegaan.
Plotseling stonden de jongens woensdagmiddag voor de deur met een boze buurtbewoner.
We hebben de jongens en de buurtbewoner binnengelaten en hem z’n woordje laten doen:
‘de jongens hebben geen vergunning om geld in te zamelen en daar wordt al genoeg fraude
mee gepleegd! Op deze manier kunnen ze geld in hun eigen zak steken!’
Er is inmiddels ook een (Marokkaanse) moeder van 1 van de jongens op het rumoer af
gekomen en natuurlijk wordt ook zij binnengelaten. De boze buurman heeft het inmiddels
zelfs over de jongens aangeven bij de politie! Eén van de jongeren geeft de buurman nu een
grote mond.
Ik heb gezegd tegen de jongere dat hij niet zo moet praten tegen de buurman maar dat je
respect voor oudere mensen en elkaar moet hebben. We hebben met elkaar geluisterd naar
de buurman en ik heb de buurman gelijk gegeven in het feit dat de jongens een vergunning
hadden moeten hebben. Maar ook uitgelegd dat het me totaal ontschoten is daaraan te
denken. Vervolgens zei de buurman dat hij het in principe een heel goed project vindt en dat
hij trots is op de jongens dat ze zich inzetten, notabene in hun vakantie, voor zo’n goed doel!
Tijdens het gesprek heeft de moeder haar zoon meegenomen naar buiten en spreekt hem
toe op straat. Onze jongerenwerker, Tofik, gaat ernaartoe om te kijken wat er aan de hand is.
Tofik komt terug zonder jongere en moeder en meldt dat moeder boos is dat haar zoon zo
brutaal is geweest tegen een buurtbewoner. Voor de rest van de dag heeft hij straf en moet
hij thuis blijven.
Vrijdag mag hij gelukkig wel meedoen met de benefietvoorstelling! Zijn moeder en broertje
zijn die middag er ook bij en ze zijn bijzonder trots op zijn optredens (theater en dans). De
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moeder zegt tegen ons, in haar gebrekkige Nederlands, dat ze het een heel goed project
vindt en vraagt wanneer we weer komen!
Ze is teleurgesteld dat het voorlopig de laatste keer is 

Conclusie:
De jongeren hebben zich ingezet voor hun buurtbewoners en hebben daar hun beloning voor
gekregen. Ze voelen zich trots en gewaardeerd en zelfs met ‘de boze buurman’ is het goed
gekomen. Ook hij weet de jongens nu meer te waarderen en zal ze in het vervolg wat milder
benaderen.
De jongens zijn gestimuleerd om zich in te zetten voor hun medebewoners, maar ook om op
dansles te gaan, iets wat ze eerder niet gedaan hebben. Ze zullen nu minder op straat
rondhangen. Ze zullen het doorgeven aan hun vrienden en familie die zich ook graag zich op
deze manier willen inzetten en een beloning willen ontvangen. De buurtbewoners ervaren
leukere jongeren met wie ze op z;n tijd een praatje kunnen maken en zullen leren hun
jongeren positief te gaan benaderen, waardoor iedereen zich uiteindelijk beter voelt en zich
kan ontplooien.
De jongeren zijn lid geworden van onze Facebookpagina en wachten op een nieuwe
activiteit van Het JongerenAtelier. Deze jongeren zijn nog een beetje jong (11-13 jaar) maar
erg energiek en welwillend. Het is een leuke groep om mee samen te werken en hebben er
(nog) zin in.
Uit bovenstaand relaas (akkefietje met de buurman) is ook op te maken dat een klein
incident zomaar kan escaleren en uit kan lopen op een jarenlang slepend buren- en zelfs
buurtprobleem. De jongeren die zich inzetten voor het goede doel voelen zich
ondergewaardeerd door de buurman en de buurman is boos op de jongeren die hem een
grote mond geven. Een voedingsbodem voor pesterijen is gelegd.
Door bemiddeling en activiteiten van Het JongerenAtelier is de communicatie beter
geworden en zijn de verhoudingen in de buurt verbeterd.
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