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Thuis
Een plek om je op je gemak te voelen
Waar je even af kunt koelen
Waar emoties mogen stromen
En je op adem mag komen
Waar talenten en kwaliteiten worden uitgedragen
Je mag zijn wie je bent zonder vragen
Je wordt uitgedaagd om te doen waar je passie
ligt
De blik op de toekomst gericht
Thuis is een plek om ontspanning en plezier te
beleven
Waar samen wordt gegeten
Samen op zoek naar de flow
De plek waar je je thuisvoelt is Don Bosco
*
A.Veenstra/stagiaire 2017-2018
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1. PROFIEL DON BOSCO STRAATVISIE
Don Bosco Straatvisie (DBS) is een informele aanbieder, een vrijwilligersorganisatie met een
activiteitenaanbod gericht op sociale activering, maatschappelijke participatie en inspraakbevordering
met en voor kwetsbare jongeren en jonge ouders in Amsterdam.
Don Bosco Straatvisie maakt deel uit van de Ketenaanpak voor hulp aan dak- en thuisloze jongeren
en jonge moeders en vaders in Amsterdam.
MISSIE
DBS wil kwetsbare (thuisloze) jongeren en jonge ouders in Amsterdam samen brengen met
leeftijdgenoten die maatschappelijk betrokken willen zijn. Door het organiseren van deze momenten
van ontmoeting en uitwisseling in een ontspannen situatie, ontstaat een gelijkwaardige relatie,
waarbinnen van alles mogelijk is. Daarmee verbreden zowel de jongeren/ jonge ouders als de
vrijwilligers hun horizon. Het realiseren van deze verbinding tussen kwetsbare jongeren enerzijds en
studerende of werkende jongeren anderzijds biedt ruimte en mogelijkheden waarbinnen jonge
Amsterdammers iets voor elkaar kunnen betekenen en zich ook persoonlijk kunnen ontwikkelen.
VISIE 2018
Een positief sociaal netwerk is van essentieel belang voor jong volwassenen om zich in al hun
potentieel te ontwikkelen. De ontmoeting en uitwisseling met leeftijdgenoten tijdens een gezamenlijke
activiteit maakt nieuwsgierig en stimuleert de wens erbij te horen. Door deze connectie willen we
jongeren en jonge ouders extra activeren om zich te binden aan onze organisatie met de
mogelijkheden om er te zijn, te leren en te spiegelen.
DOELGROEP
Kwetsbare jongeren uit Amsterdam, tussen 17-23 in een (dreigende) dak- of thuisloze situatie met
problemen op meerdere leefgebieden (financiën, huisvesting, sociaal netwerk, scholing/werk,
verslaving) en
Jonge (alleenstaande) ouders uit Amsterdam, tussen de 17-27, met een instabiele thuissituatie in een
multi-probleem situatie (beperkt of geen netwerk, schulden, afgebroken schoolcarrière). Een
aanzienlijk deel van de jonge ouders waar DBS zich voor inzet verblijft dan ook in opvanghuizen.
DOELSTELLING
Maatschappelijke participatie van dak- en thuisloze jongeren en (alleenstaande) jonge moeders en
vaders te bevorderen en hun sociaal netwerk te versterken. Om hen op een speelse positieve manier
te verbinden met zichzelf, leeftijdgenoten en omgeving.
METHODIEK
De filosofie van DBS is gebaseerd op het Preventief Pedagogisch Systeem van Giovanni Don Bosco,
een Italiaanse katholieke priester (1815-1888) uit Noord Italië. Deze filosofie gaat uit van vier
kernbegrippen:
De huiskamer
staat voor gastvrijheid en gelijkwaardigheid.
De speelplaats
verbinding op basis van ontspanning, humor en plezier.
De school
stimuleren en versterken van talent en vaardigheden
Zingeving
ruimte voor verdieping en uitwisseling.
De projecten zijn onderverdeeld in drie fasen: DO-LEARN-SPEAK. “Do” staat voor laagdrempelige
groepsactiviteiten, gericht op ontmoeting, ontspanning en maatschappijverkenning. Werving geschiedt
via wekelijkse bezoeken van stagiaires van Don Bosco aan verschillende opvanghuizen in
Amsterdam, middels het organiseren van een ontspannen activiteiten samen met de bewoners en hen
te motiveren voor het aanbod van DBS, zoals de maandelijkse activiteiten in de stad, de
maatjesprojecten en de maandaginloop in het Don Bosco Huis. In de “learn”-fase kunnen jongeren
samen met vrijwilligers en/of stagiaires aan de slag om zelf een activiteit te leren organiseren, of bij
het team van DBS een leerstage te volgen. Bij “speak” gaat het om inspraak,- en
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deskundigheidbevordering. Jongeren krijgen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen in
meningsvorming en gespreksvaardigheden en met ervaringskennis te adviseren over thema’s die hen
aangaan, met betrekking tot de hulpverlening en het verblijf in de Maatschappelijke Opvang.
HET DON BOSCO HUIS
DBS houdt kantoor in het Don Bosco Huis aan de Apollolaan, binnen de bestaande kloosterorde
salesianen van Don Bosco. Naast eigen kantoor en groepsruimte delen we met alle gebruikers1 van
het pand de huiskamer en de keuken.
Dit levert een unieke combinatie op van huislijkheid en werken, zeker voor een doelgroep die gewend
is aan de meer zakelijke opvangvoorzieningen. De jongeren en jonge ouders zijn altijd welkom om op
eigen wijze bij te dragen aan de activiteiten en projecten van de organisaties binnen DBA. Zij schuiven
dan mee aan tafel en presenteren zich als vrijwilliger, waardoor er geen verschil wordt gemaakt tussen
vrijwilligers en doelgroep.
FINANCIEN
DBS ontvangt structurele bijdragen voor exploitatie en personele lasten van Don Bosco Werken
Nederland, koepelorganisatie van Don Bosco projecten; en een substantiële bijdrage van de
gemeente Amsterdam op basis van een inkoopovereenkomst (2016-2017-2018) voor het basisaanbod
van activiteiten.
Daarnaast worden aanvullende fondsen geworven voor de specifieke projecten.
Sponsoren (bedrijven en maatschappelijke organisaties) dragen regelmatig bij ‘in natura’, in de context
van concrete activiteiten (toegangskaartjes, sportkleding, etc.). Tevens ontvangt onze stichting
donaties van particulieren. Don Bosco Amsterdam beschikt over een ANBI-status.

Overhandiging van het manifest “De basis op orde” aan hare majesteit koningin Maxima en Paul Blokhuis, staatsecretaris Z&W
op 6 juni 2018 (actie door SZN en Kansfonds geïnitieerd, zie www.zwerfjongeren.nl actie de Basis op Orde

1
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de collega-organisaties SAMEN en YOUTHNET, en de communiteit van salesianen van DonBosco

2. EVALUATIE 2018
2018 Was een spannend jaar, een jaar waarin de gemeente Amsterdam besloot de (professionele)
hulp aan dak- en thuisloze jongeren en jonge ouders openbaar aan te besteden. Als enige informele
aanbieder uit de huidige Keten kon Don Bosco niet als zelfstandige organisatie een offerte uitbrengen
maar moest op zoek naar een partnerorganisatie waar Don Bosco als onderaannemer mee kon liften.
Dit onderhandelingsproces heeft het voorjaar van 2018 in beslag genomen. Uiteindelijk hebben acht
(waaronder dus Don Bosco) van de elf samenwerkende organisaties uit de Keten besloten om
gezamenlijk als Combinatie in te schrijven. De positieve gunning voor 2019 is in augustus 2018
verleend.
WAT OPVIEL
vrijwilligersbeleid
De inzet van de aanbesteding was duidelijk ook bedoeld om de offrerende organisaties te prikkelen in
het innoveren en nadenken over verbetering van de hulp aan deze kwetsbare doelgroep in de stad.
Een belangrijk aspect daarin is het betrekken van de eigen inbreng van de jongere of jonge ouder (en
het informele netwerk). Dit was daarmee ook de aanleiding om onze eigen status als
vrijwilligersorganisatie eens goed te evalueren. Hoe serieus nemen wij zelf die inbreng van de
doelgroep, wat zijn de mogelijkheden voor groei en ontwikkeling van de jongeren met ervaringskennis
naar deskundigheid in onze eigen organisatie? En: hoe zorgen we dat onze visie over omgaan met
participatie binnen de Keten meer bekendheid krijgt, zowel onder de doelgroep als bij de
medewerkers? Straatvisie heeft twee onderzoeken laten uitvoeren: een kwalitatief onderzoek over het
bevorderen van de instroom van deelnemers (doelgroep & vrijwilligers) op de huisgroep van
Straatvisie; en een kwalitatief onderzoek naar de beleving van het vrijwilligers (begeleiden en
behouden) bij maatjesprojecten2. Op basis daarvan is ons hele vrijwilligersbeleid naar de maatstaven
van 2018 herschreven; mede ingegeven door de invoering van de nieuwe privacywetgeving. Hierin
hebben wij ook veel steun en adviezen van de VCA3 gekregen.
VERNIEUWEND
De toevoeging van ervaringsdeskundige ‘doelgroepers’ in leer-stagetrajecten of als project
verantwoordelijke als aanvulling op ons team.
De nadrukkelijke aandacht dit jaar voor de inbreng van onze vrijwilligers heeft ertoe geleid dat wij veel
energie en tijd hebben besteed aan de inzet van ervaringsdeskundige-vrijwilligers. Enkele deelnemers
aan Straatvisie activiteiten gaven aan door te willen groeien, meer werkervaring te willen opdoen.
Eigenlijk een vervolg op SPEAK, maar dan (nog) binnen de veiligheid van DBS. Sommigen als
leerstage, anderen wilden graag de verantwoordelijkheid voor een eigen vorm gegeven project, met
stagiaires als ondersteuning.
We hebben er vier gehad, 2 leerstages, 2 projectverantwoordelijken. Voor hen heeft het leren
meedraaien in een team, initiatieven durven nemen, een mening geven en verantwoordelijkheid
nemen positieve invloed gehad op de verdere de vervolgkeuzes naar nieuwe perspectieven. Voor
DBS heeft hun betrokkenheid en motivatie naar lotgenoten in onze beleving zo stimulerend gewerkt,
dat hun bijdrage in ons team vraagt om verduurzaming van deze inzet. Wij zijn ervan overtuigd
geraakt dat ons team zonder deelname en inbreng van deze teamgenoten-ervaringsdeskundigen niet
volwaardig (meer) is.
UNIEK
Film ID project Open Vizier
Een filmdocument over de weg naar zelfstandigheid in afzonderlijke verhalen in beeld gebracht door
zeven streetwise jongvolwassenen. Weg uit de maatschappelijke opvang, weg van het verleden, op
2

Zie samenvatting bijlage 4 en 5
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VrijwilligersCentraleAmsterdam. Zij zijn bezig met het ontwikkelen van een keurmerk voor vrijwilligersorganisaties.
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zoek naar de waarde van het eigen verhaal. Want voor veel jongeren, die hun jeugd hebben
doorgebracht in het jeugdzorgsysteem symboliseert de stapel dossiers hun geschiedenis. Dit is hun
verhaal dat zij nog willen vertellen bij het sluiten van de dossiers. De DVD Open Vizier is te verkrijgen
bij Don Bosco Straatvisie.
“Ik wou graag een boodschap naar voren brengen d.m.v. mijn levenservaring. Ik vond 2 minuten
weinig, maar als ik terug kijk kan je veel in 2 minuten tijd. Korter is soms ook krachtiger.”
Deelnemer K.
Uitwisselingsproject naar Swaziland, Afrika
Van 22 april tot en met 6 mei organiseerde SAMEN (het andere project van St Don Bosco
Amsterdam) een bijzondere groepsreis. Zes jongeren van SAMEN en vijf jongeren van Straatvisie
gingen voor een uitwisseling naar een project voor straatjongeren in Manzini, Swaziland (eSwatini).
Het thema van de reis was ‘zelfstandigheid’. Wat is zelfstandigheid en wat hebben jongeren nodig om
zelfstandig(er) een positie in de maatschappij te verwerven? De Nederlandse jongeren van Straatvisie
en de jongeren in Manzini hebben beiden te maken gehad met periodes van intensieve zorg.
Wanneer deze begeleiding grotendeels weg valt is het een grote uitdaging om zelfstandig een leven
op te bouwen. Wat kunnen hulpverleningsorganisaties in zowel Nederland en Swaziland (en op
andere projecten) aan dit proces bijdragen?
Op dag acht schreef E., deelnemer van Straatvisie:
"Ik heb daar met de jongens gesproken over mijn ervaring met dak- en thuisloosheid op de straten van
Amsterdam. Ik ervaarde een kloof tussen de jongeren van Manzini Youth Care en de jongeren van SAMEN en
Straatvisie en daardoor was ik een beetje huiverig om naar dit huis te gaan en mee te eten. Maar wat een
gezelligheid! Ik leerde de Afrikaanse manier van pesten (het kaartspelletje) en ze leerden mij dammen. Maar het
meest bijzonder was het gesprek tussen mij en de jongeren. Ik werd overdonderd met vragen over het leven op
straat in Nederland en ik wilde deze vragen maar al te graag beantwoorden. Zo kwamen wij er van beide kanten
achter dat wij helemaal niet zoveel verschillen van elkaar. We hebben dezelfde angsten, pijn en verdriet van het
leven op straat ervaren. De jongens raakten mij diep. Ik vond het mooi om te zien hoe goed ze voor elkaar
zorgen en alles delen wat ze bezitten. Na ons gesprek was er geen enkele kloof meer, maar een grote sterke
brug naar respect en broederschap."

Zie www.SAMEN.org/projecten 2018
Impressie: https://youtu.be/8T_KemOBAcw
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3. FEITEN EN CIJFERS
Overzicht activiteiten
1. Vrijetijds-maatjes (sport, ontspanning, vraaggericht): 1:1 , een vrijwilliger samen met een
jongere of jonge moeder
2. Maandelijkse activiteiten in de stad voor jongeren; voor jonge moeders en (of) voor jonge
vaders met kinderen. Laagdrempelige groepsactiviteiten waarbij ontspanning, ontmoeting en
maatschappelijke verkenning voorop staat
3. Wekelijkse activiteiten in de opvangvoorzieningen. Voor werving, en verwijzing naar de
activiteiten van DB Straatvisie
4. Wekelijkse inloop met gezamenlijke maaltijd op het DBHuis, inspraakbevordering en
empowerment
5. Organiseermaatjes (actieve participatie) in teamverband activiteiten (leren) organiseren en
uitvoeren, of workshops (leren) geven.
6. Werkgroepen deskundigheidsbevordering, verdieping, advies en raadpleging.
Resultaten

1

2

ACTIVITEITEN
DO
Maatjes
Vrije tijd, sport, overig

OMSCHRIJVNG

BEREIK 2018*

Koppels uit 2017
Afgerond in 2018
Gestart in 2018
Daarvan vroegtijdig gestopt in 2018

17
11
14
4

Groepsactiviteiten

Jongeren

352 deelnemers
en 116 vrijwilligers
136 deelnemers + 206 kids
en 35 vrijwilligers
.
635 bereikte jong
volwassenen in
opvangvoorzieningen

Jonge moeders (vaders)

3

5

Wekelijkse
activiteiten in de
opvangvoorzieningen
LEARN
Wekelijkse
maandagavondinloop
Organiseermaatjes

6

SPEAK
werkgroepen

4

Jongeren en jonge meiden/jonge
moeders

47 bijeenkomsten

274 deelnemers

Koppels vrijwilliger/stagiaire met
jongere(n), jonge moeder(s)

20 Projecten

Thematische bijeenkomsten rondom
zingeving, hulpverlening en
zorgvraag

13 werkgroepen

*in bijlage 2 pag. 15 gespecificeerde overzichten van de activiteiten en de aantallen
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TOELICHTING
DO
1. Maatjes Vrije tijd en sport
Er waren in 2018 gemiddeld een twintigtal maatjeskoppels actief. Gezellige dingen doen, naar de film
of een museum, iets sportiefs doen, samen op stap. Soms huiswerkbegeleiding, of helpen bij het
inrichten van een zelfstandig verkregen woonruimte. Wel merkten we dat jongeren (zowel de
vrijwilligers als de jongeren op zoek naar een maatje) erg enthousiast worden van het aanbod om
samen ook ‘iets’ te organiseren (organiseermaatjes). Dat maakt kennismaken concreter, je hebt
samen een doel. Na de activiteit is het makkelijker om dan samen verder te gaan en een eigen relatie
te ontwikkelen. We willen dan ook in 2019 die twee ‘aparte’ projecten (maatjes vrije tijd en
organiseermaatjes) als één project met meerdere mogelijkheden gaan aanbieden.

Om het maatjesproject met B. nog even af te sluiten:
B. en ik hebben een bijzondere band met elkaar opgebouwd. Ze heeft gezegd dat ik samen met een ander
meisje de enige meisjes zijn die zij heeft leren vertrouwen in Nederland. Het is een hele lieve meid met veel
onbenutte talenten. Zo spreekt ze veel talen; Arabisch, Spaans, Engels, Frans en Nederlands. Daarnaast is ze
heel vriendelijk, attent en een hele mooie meid (perfect voor een hostess/stewardess baan oid!) Ik geloof dan
ook echt als ze ook maar een klein beetje haar best zou doen ze heel veel kan bereiken in het leven. Maar dat
is nu precies waar het probleem zit, ze is heel erg ongemotiveerd. Dat was best frustrerend voor mij omdat de
dingen die ik zei om haar wel te motiveren niet tot haar door zijn gedrongen in een jaar tijd dat ik met haar heb
afgesproken.
Vrijwilligster Aimy O

2. Maandelijkse activiteiten voor jongeren en jonge moeders
De maandelijkse activiteiten zijn vooral bedoeld om jongeren te activeren, uit te dagen om naar buiten
te treden, en met de mogelijkheden in de (jongeren)cultuur van de stad bekend te maken. Mede
dankzij het plezier en de impact van de organiseermaatjes zijn er ruim twee maal zoveel activiteiten
georganiseerd als maanden in dit jaar (27 events).

Jonge moederactiviteit DonBoscoHuis
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Voor de jonge moeders, -meestal ook toegankelijk voor jonge vaders- werden 16 activiteiten
georganiseerd, waarbij de inzet van onze ‘teamgenoten-ervaringsdeskundigen in leerstage ook met
deze doelgroep hun waarde hebben bewezen. Een mooie lijst van diverse activiteiten door hen zelf
georganiseerd, met veel onderlinge betrokkenheid en ontstane vriendschappen (netwerkuitbreiding!).
Twee jonge moeders hebben de verantwoordelijkheid voor het opzetten van projecten op zich
genomen. Ondersteund door een kern van min of meer ‘vaste’ vrijwilligers die zich zeer betrokken
voelen bij deze doelgroep, wat weer erg gewaardeerd wordt door de jonge ouders omdat de
vrijwilligers bekend zijn met hun kinderen en omstandigheden, waardoor er niets uitgelegd of verklaard
hoeft te worden.
A. is enkele jaren geleden door een re-integratie traject als deelnemer bij verschillende activiteiten van DBS
terecht gekomen, zo bezocht ze actief de maandelijkse activiteiten en is ze aan diverse maatjes gekoppeld
geweest. Indertijd was A. werkloos, woonde in een begeleide wonen traject en had moeite met het vinden van
haar weg in Amsterdam. Het jonge moederschap en overige problemen hadden haar geïsoleerd van de
samenleving.
Naar eigen zeggen hebben de activiteiten haar geholpen een netwerk op te bouwen en weer wat plezier in het
leven en ouderschap terug te vinden. Mede om deze reden wilde A. zich graag als vrijwilliger / stagiaire
inzetten voor onze organisatie. Omdat A. al lange tijd actief was bij DBS kende ze de organisatie goed. Dit
maakte het makkelijk om haar in te werken en kon ze snel zelfstandig aan de slag. Haar grote
verantwoordelijkheidsgevoel en perfectionistische aard zorgde ervoor dat organisatorische taken zoals het
opstellen van de activiteiten draaiboeken altijd goed werden uitgevoerd.
Ze wist vanuit eigen ervaring een voor de doelgroep aantrekkelijke activiteiten aanbod neer te zetten en kon
moeders snel op hun gemak stellen. Ze gaf persoonlijke aandacht en praktische ondersteuning waar nodig.
A. was als moeder een rolmodel voor vele andere moeders. Ze combineert naar eigen zeggen heel bewust het
Nederlandse en Marokkaanse ouderschap. Het opvoeden tussen verschillende culturen kan een lastige
opgave zijn. A. is trots op haar achtergrond maar durft ook kritisch te zijn.
A. had zichzelf ook een rol als DBS promotor opgelegd en ging actief opzoek naar plekken om jonge moeders
te werven. Ze voelde zich duidelijk een trotse vrijwilliger en droeg dit graag uit. Hier hadden we als organisatie
meer van kunnen profiteren, door haar verhaal te laten doen tijdens bewonersvergaderingen of een
werkoverleg in diverse opvangvoorzieningen. Ervaringen van deelnemers kunnen nieuwe moeders makkelijker
activeren naar de activiteiten te komen dan medewerkers.
Nadat A. in staat was zelfstandig activiteiten te organiseren hebben we verschillende nieuwe vrijwilligers /
stagiaires een activiteit samen met haar laten organiseren zodat zij van haar konden leren en zien wat er
allemaal bij het organiseren van een activiteit kwam kijken.
Dit nam echter wel een aandachtspunt met zich mee, A. had moeite om in haar ogen nalatendheid van andere
te accepteren. Er was oorspronkelijk weinig ruimte voor het leerproces bij de ander, en zorgde haar
gedrevenheid soms voor frustratie bij verschillende partijen.(..)
projectcoordinator DBS

3. Groepsactiviteiten In de opvangvoorzieningen
Bezoek van de stagiaires van DBS aan opvangvoorzieningen in de stad.
De volgende locaties worden wekelijks bezocht
1. Elandstraat; 24 uurs en time-out opvang dak- en thuisloze jongeren
2. Volksbond/Streetcornerwork: Atlantisplein; 24 uurs opvang en begeleid wonen
3. Leger des Heils: Zij aan Zij, woonvoorziening voor jonge moeders met LVB achtergrond
4. Streetcornerwork Oud Zuid: inloop jonge moeders op woensdag
De volgende locaties worden maandelijks bezocht
5. Cordaan: Wagenaarstraat; opvang en trainingshuis dak- en thuisloze jonge
Moeders met een LVB
6. Timon, Het Franciscushuis; opvang dak- en thuisloze jonge moeders en kinderen. Helaas
zijn er vanaf september 2018 geen stagiaires van DB meer actief bij Timon geweest. Door
interne personele problemen en reorganisatie van de voorzieningen konden zij geen
‘vruchtbare’ plek vrijmaken binnen de voorziening(en) voor de komst van onze stagiaires.
Inzet van onze leer-stagiaires
Tijdens de zomer (juni-september) liggen de stagebezoeken aan de voorzieningen stil. Maar de
doelgroep gaat vaak zelf niet op vakantie en juist in deze maanden is er meer behoefte aan afleiding
en ontspanning. We hebben geëxperimenteerd met het inzetten van ervaringsdeskundigen van
Straatvisie om samen met een vrijwilliger minstens eenmaal per week een zomerse activiteit te
organiseren op twee opvangvoorzieningen (Zij aan Zij en Elandstraat). Dit werd een groot succes,
jongeren/jonge moeders voelen zich sneller begrepen, maken makkelijker contact, zijn tot meer actie
bereid als ze aangesproken worden door een gelijkgestemde. Deze inzet beviel dermate goed, dat we
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dit experiment vanaf september hebben voortgezet, maar in plaats van een vrijwilliger, werd de
ervaringsdeskundige gekoppeld aan een stagiaire.
Bij aankomst had J. weinig toekomst perspectief, was niet meer in staat haar opleiding in de kinderopvang
voort te zetten. Had weinig discipline en geen idee wat ze met haar toekomst wilde. Ze zocht een
laagdrempelige dagbesteding om weer vertrouwd te raken met een positieve werkomgeving en hierdoor wat
zelfvertrouwen op te doen waarna er gewerkt kon worden aan haar toekomst.
Binnen DBS hebben we samen gezocht naar een passend takenpakket zoveel mogelijk gericht op werken met
kinderen zodat zij zich toch verder kon ontwikkelen op dit gebied.
Met de zomer in aantocht leek het J. wel een idee om voor jonge moeders in de opvang een zomerprogramma
op te zetten.
Het netwerk van de moeders uit de MO bestaat voornamelijk uit hulpverleners. Tussen de moeders onderling
is veel strijd en deze beïnvloeden elkaar vaak negatief. Waardoor zij weinig positieve gelijkwaardige relaties
hebben. Door het constante gevoel beoordeeld te worden en zelfs dreiging van uithuisplaatsing van de
kinderen realiteit is, ervaren zij een aanhoudende vorm van stress. Ontspannen met je kind omgaan, leuke
dingen ondernemen is hierdoor lastig en wordt vaak eerder voor een beeldscherm gekozen.
Door J. samen met een vrijwilligster activiteiten te laten ondernemen met moeder en kind konden de moeders
vrijuit genieten van leuke dingen met hun kind zonder het gevoel in de gaten gehouden te worden. Dit droeg bij
aan de band met moeder er kind.
Door de inbreng van J. sloten de activiteiten beter aan bij de doelgroep. Moeders waren gelijk enthousiast om
naar de activiteiten te komen, wat je terug zag in de deelnemers aantallen. Het opbouwen van de band ging
sneller en moeders voelde zich gezien, waardoor zij sneller hun stem lieten horen en zelf input gaven en met
ideeën kwamen. Ook vertrouwde ze J. sneller hun kind toe zodat zij een mooi voorbeeld kon geven hoe leuk
spelen met je kind kan zijn.

Bij deze constructie dient wel als kanttekening te worden vermeld, dat de inzet sterk afhankelijk is van
de ervaringsdeskundige zelf. Een zekere levenswijsheid, natuurlijk overwicht en verworven
inzichten zijn absoluut noodzakelijk. Ook moet de ervaringsdeskundige bij de opvangvoorziening zelf
het vertrouwen krijgen. Een kennismakingsgesprek, het al dan niet kunnen overleggen van een VOG
en openheid durven geven over de eigen achtergrond is hierin bepalend. Maar als er een klik is, dan
durven wij gerust te stellen dat de resultaten met het enthousiasmeren en motiveren van de
jongeren/jonge moeders zijn verdubbeld, en het zelfvertrouwen van de ervaringsdeskundige een
enorme boost heeft gekregen.
Door de vele evaluatiemomenten ontstond een gelijkwaardige samenwerking tussen J. en de medewerkers
van de opvangvoorziening. Hierdoor kreeg zij ook zicht op de ‘menselijke’ kant van de hulpverleners, de
verschillende belangen die zij moeten behartigen maar ook het inzicht dat de hulpverleners het beste met de
cliënten voorhebben in plaats van het negatieve beeld wat cliënten vaak over hulpverleners roepen.
Dit inzicht zorgde ervoor dat J. in gesprekken tijdens de activiteiten vanuit een gelijkwaardige en vertrouwelijke
positie kon bijdragen aan het verbeteren van de relatie tussen moeders en hulpverlener.

Zie ook bijlage 3, integraal interview met K, leer-stagiaire febr 2018-jan 2019
LEARN
4. Inloop huisgroep maandagavond
Elke maandagavond kunnen jongeren (vrijwilligers én doelgroep) die nieuwsgierig zijn of zich (willen)
inzetten voor DBS terecht in het Don Bosco Huis aan de Apollolaan, vanaf 16.30 uur. De avond is
bedoeld als ontmoeting, wederzijdse uitwisseling en onderlinge verbinding. Er is een wekelijkse
agenda waarin actuele zaken worden besproken, werkgroepen geformeerd, gasten het woord krijgen,
verjaardagen gevierd. Zowel de actieve jongeren van Straatvisie, vrijwilligers/ stagiaires als incidentele
jongeren zijn welkom op deze avond. Om veel jongeren te bereiken faciliteren wij het avondeten.
Het eetmoment is belangrijk als verbindend element. Het dient als ontspanning, het samenzijn, samen
lachen, verdrietige momenten delen. Dat geldt voor álle aanwezigen, ongeacht achtergrond. Op de
maandagavond is er geen onderscheid onder de deelnemers, iedereen is er dan vrijwilliger.
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5. Organiseermaatjes
De meeste organiseermaatjes hebben zich vooral gericht op het (leren) organiseren van een activiteit
voor eigen achterban. Een concrete opdracht en uitdaging: omdat het overzichtelijk in tijd is (max 6
weken), het concreet is (een activiteit) en waarbij eigen ideeën over de invulling alle ruimte krijgen.
Aspecten die aan de orde komen (competenties)
- team-samenwerking, d.w.z. op tijd komen, elkaar serieus nemen, leren overleggen, zoeken
naar wat ieder goed kan of leuk vindt
- ideeën leren concretiseren, externe afspraken maken, werkbezoeken plannen, eventueel
offertes aanvragen
- budgetbeheer en afrekening
- taken omschrijven en uitdelen aan andere vrijwilligers
- (eind) verantwoording nemen tijdens de activiteit
- evalueren
De meeste organiseermaatjes (20 projecten) zijn zeer succesvol verlopen. Slechts 2 zijn niet van de
grond gekomen (onderlinge afspraken die niet lukten en een verkeerde timing van de activiteit)

SPEAK
6. werkgroepen
Er zijn in totaal 13 werkgroepen gestart, plus 2 die nog doorgelopen uit 2017. Op eigen initiatief
reageren deelnemers uit de maandaginloop om zich op te geven voor een specifieke werkgroep. De
deelnemers aan een werkgroep weten waar zij voor gaan, hoe vaak en met welk doel. Eigen
ervaringen bepalen wel de deelname. We proberen zoveel mogelijk een mix te maken van vrijwilligers,
ervaringsdeskundigen (ExpEx) en jongeren uit de opvang. Verschil met overige activiteiten van
Straatvisie, is dat de werkgroep minstens twee maal bij elkaar komt buiten de inloop om, om een
specifiek thema te bespreken of uit te diepen.
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PLANNEN VOOR 2019
Samenwerkingspartners
Don Bosco maakt vanaf 2019 deel uit van de Combinatie4, een intensief samenwerkingsverband van
acht organisaties in de Keten voor hulp aan dak- en thuisloze jongeren en jonge ouders in de relatie
met de gemeente. Naast een gezamenlijke financiering heeft deze Combinatie zich ook ten doel
gesteld om de hulp aan de dak- of thuisloze jongeren/jonge ouders in Amsterdam beter te
organiseren. De Combinatie wil ontschotten, d.w.z. dat de hulp aan een jong volwassene een
‘doorgaande’ lijn is. En dat de eigen (informele) inbreng in alle stappen van het hulptraject volwaardig
en respectvol is ingebed. In dat proces levert DBStraatvisie als ervaringsdeskundige op het gebied
van informele ondersteuning en als spreekbuis van de doelgroepen een essentiële bijdrage.
Dat betekent ook dat DBStraatvisie zelf haar aanbod binnen dit samenwerkingsverband zal moeten
gaan invoegen. Ondanks de vele vragen en onzekerheden die een dergelijke vergaande
samenwerking en ontschotting oproepen, zien wij dit zelf als een unieke kans voor DB Straatvisie om
onze filosofie in de benadering van kwetsbare jongeren en jonge ouders breed uit te dragen en te
implementeren in het netwerk van hulpverleners in Amsterdam.
Dat is de mantra van Don Bosco: steun de eigen inbreng en het informele netwerk; 2. de mens is
meer dan een probleem: doe samen leuke dingen, deel wat je bindt, zorg voor elkaar en probeer er
meer uit te halen dan je denkt te kunnen, 3. dat alles vanuit de veilige en gastvrije ‘huiskamer’ van het
DBHuis.
Daarnaast willen we op basis van de ervaringen uit 2018 de inbreng van ervaringsdeskundigen in het
team van DBStraatvisie consolideren en zoeken naar mogelijkheden om dat wellicht ook in mogelijke
arbeidsovereenkomsten tot uitdrukking te brengen. Want tot nu toe worden de bijdragen van
ervaringsdeskundigen (structureel) wel zeer gewaardeerd, maar formeel - ondanks het besef dat deze
bijdragen wel een essentieel onderdeel van een vakkundig team vormen- financieel niet gehonoreerd.
DB Straatvisie wil dat dit jaar in ieder geval op de agenda zetten.

4

Partners in de Combinatie zijn: Volksbond Streetcornerwork, HVO-Querido, Spirit Jeugdzorg, CombiwelKamers met Kansen, ROC van Amsterdam met 3Hproject, Arkin, Altra en Don Bosco Amsterdam.
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5. FINANCIELE VERANTWOORDING
BALANS 2018
Debet
Activa
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal: Activa
Passiva
Eigen vermogen
Vreemd vermogen kort
Totaal: Passiva
Resultaat (Te verwerken 2017)
Resultaat (2018)
Totaal: Resultaat
Totaal: Balans

2018
Credit

762,25
11.510,81
12.273,06

Debet

2017
Credit

6.988,56
27.874,11
34.862,67
22.304,34
2.009,48
24.313,82

2.304,88
9.735,88
12.040,76
24.313,82

24.313,82

22.304,34
14.863,21
37.167,55
0,00
2.304,88
2.304,88
37.167,55

37.167,55

WINST EN VERLIES 2018
Debet
Uitgaven
Totaal: Directe projectkosten
Totaal: Personeelskosten
Totaal: Huisvestingskosten
Totaal: Promotiekosten
Totaal: Kantoorkosten
Totaal: Algemene kosten
Totaal: Vrijwilligerskosten

2018
Credit

38.754,06
127.793,42
21.822,66
251,95
6.390,57
2.925,25
3.608,58

Opbrengsten
Totaal: Subsidie algemeen
Totaal: Subsidie projecten
Totaal: Eigen opbrengsten
Totaal: Donaties

7.366,65

134.107,08
12.950,00
1.317,49
2.780,00

191.810,61

168.813,57

Totaal: Overige resultaten
Totaal
Resultaat

15

2017
Credit

21.115,85
116.648,41
21.496,14
1.001,92
6.028,22
2.155,61
2.762,57

145.579,96
38.864,00

Totaal: Opbrengsten

Debet

90,27
201.546,49

201.546,49
9.735,88

171.208,72 171.208,72
2.304,88

Sponsoring
Soldaat van Oranje theatervoorstelling Katwijk
Eigen Schuld theatervoorstelling
Damloop training voorbereiding
Summer Dance For Ever
Sloepvaren
OOG kunst voor Kids
Museumnacht
Color Purple Musicalvoorstelling
Cinetol filmzaal
De Parade
Kinder ’Zwerf’ boeken

25 x entree gratis(75 euro p kaartje)
Gratis toegang
10 x training door professional gratis
Gratis toegang twv 640 euro
50 euro korting
25 gratis kaarten
20 kaarten met 50% korting
20 gratis kaarten
Korting op zaalhuur en faciliteiten
Toegang gratis + voorstelling, consumpties en
zweefmolen
Doos vol voor alle leeftijden (in het kader van
jonge moeder project Sprookjesboek 20182019)

Fondsen
Fonds
St Zonnige Jeugd
RC Maagdenhuis
St Marcus
Hofstee Stichting
Mundo Crastino Meliori
Fonds 21
AMVJ Fonds
Donateurs /
crowdfunding
Kansfonds
Haella Stichting
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Jonge moeders
Jonge moeders
vrijwilligersbeleid
groepsactiviteiten
groepsactiviteiten
Film ID
Film ID
Film ID
Pilot inzet ervaringsdeskundigen
Kids buddy’s & Sprookjesboek

BIJLAGE 1 Gegevens van de organisatie
Achtergrondinformatie
Don Bosco Straatvisie is onderdeel van Don Bosco Amsterdam. Stichting Don Bosco Amsterdam is
verbonden met de landelijke koepel Don Bosco Werken Nederland (DBWN), en maakt deel uit van de
wereldwijde Don Bosco organisatie, die zich in navolging van Don Bosco (1815-1888) inzet voor
kansarme jongeren wereldwijd.
De Stichting bestaat uit twee deelprojecten: Don Bosco Straatvisie en SAMEN. SAMEN biedt de
mogelijkheid aan jongeren uit heel Nederland om als vrijwilliger een (langere) periode mee te leven
binnen projecten van Don Bosco voor straatkinderen en jongeren buiten Europa. In 2018 hebben
jongeren van Straatvisie met vrijwilligers van SAMEN een uitwisselingsreis meegemaakt naar
Swaziland.
Bestuur
Het bestuur van Don Bosco Amsterdam bestaat uit 5 personen, een voorzitter, een penningmeester,
een secretaris en 2 bestuursleden met elk een portefeuille (SAMEN en Don Bosco Straatvisie)
Medewerkers
Er zijn 3 parttime betaalde krachten in dienst bij Don Bosco Staatvisie, bestaande uit een algemeen
coördinator en twee projectcoördinatoren, gezamenlijk voor 2,1 fte.
Vrijwilligers
Don Bosco Straatvisie werkt met een grote groep actieve vrijwilligers in de leeftijd van 18-29 jaar;
gemiddeld 40 per jaar. De vrijwilligers moeten vanaf 2016 in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG). Gemiddeld blijven de vrijwilligers anderhalf jaar actief. De werving van vrijwilligers
loopt via de vacaturebank van de VCA, gerichte acties en infostands tijdens manifestaties van de UvA
of HvA.
Stagiaires
Daarnaast stelt Don Bosco Straatvisie gemiddeld 16 stageplekken per jaar beschikbaar. Minstens 8
tweedejaars bachelor-studenten SPH of TP per studiejaar zetten zich minimaal 4 tot 8 uur per week in
voor concrete activiteiten met en voor de doelgroep op de opvangvoorzieningen. Ook heeft DBS altijd
ruimte voor 4e jaars CMV studenten binnen de organisatie of met een gerichte onderzoeksopdracht
(HBO). Binnen de huisgroep van Straatvisie is er plek voor MBO stagiaires (Zorg&Welzijn niveau 1-23) mits zij zelf ervaring hebben (gehad) met jeugdzorg en/of met dak- of thuisloosheid.
Samenwerkingspartners
DBS werkt nauw samen met partners uit de Keten. Voor de maatjesprojecten vooral met
Streetcornerwork, zowel in preventieve sfeer als in uitstroomfase. Met Spirit! (ambulante jeugdzorg),
Timon (jonge moeders en meiden), HvO-Querido en Leger des Heils (begeleid wonen). Ook zoeken
we aansluiting met maatschappelijke organisaties die onze jongeren/jonge moeders als vervolg op
ons DO-LEARN-SPEAK model nieuwe perspectieven en uitdagingen zouden kunnen bieden (I’m
Power, Ajax Chalenge, Blend Amsterdam).
Leer-werkplek
Tenslotte bieden wij ons aan als creatieve werkervaringsplek voor (aankomende)
ervaringsdeskundigen uit de doelgroep die aan een scholingstraject (willen) beginnen en als
deelnemer bij de Huisgroep en eventuele werkgroepen van Straatvisie hun leerstage kunnen doen, dit
in afstemming met DW &Ri.
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BIJLAGE 2
1.

Prestatieoverzicht en deelnemersaantallen

DO jongerenactiviteiten

datum
25 jan
21 febr
9 & 23 mrt
29 mrt
9 apr
18 apr
3 mei
31 mei
21 juni
22 juni
26 juli
5,16,23 juli
9 aug
13,20,24,27
aug
14-22 aug
30 aug
6 sept
3,7,10,14,17
+21
Maand okt
25 okt
29 okt
31 okt
3 nov
8 nov
7,14,21 nov
29 nov
18 dec

Activiteit
Schaatsen Museumplein
Soldaat van Oranje Katwijk
Theatervoorstelling Eigen Schuld
rondvaartboot
Bingo
Film De wilde Stad
klimmuur
laser gamen
paintball
Filmvertoning en zomerborrel Swaziland Vondelpark
bumper Ball
Field lab HvA workshops Storytelling
Dungeon
Training Dam tot Damloop

deelnemers
14 + 6 vrijw
11 + 6 vrijw
6 + 1 vrijw
13 + 6 vrijw
9 + 7 vrijw
5 + 1 vrijw
7 + 1 vrijw
13 + 6 vrijw
26 + 5 vrijw
10 + 11 vrijw
11 + 2 vrijw
3 x 6 + 2 vrijw
15 + 2 vrijw
15 + 3 vrijw

Summer Dance 4Ever
Sloep varen
HVO voetvaltoernooi
Training Dam loop + Nightrun

26 + 2 vrijw
15 + 3 vrijw
4 + 2 vrijw
8 + 4 vrijw

Uitnodiging voor deelname aan Oog-Kunstinstallatie (geen
belangstelling)
bowlen
Halloween Run
Start maandelijkse sportactiviteit zaalvoetbal
Museumnacht
Voorstelling Color Purple
Sportgroep zaalvoetbal
Première Open Vizier
Kerstdiner

-

2. DO Jonge moeders (ouders) maandelijkse activiteit
activiteit
Tun Fun
Schaatsen (organiseermaatjes)
Pannenkoekenboot
Babymassage (organiseermaatjes)
Candy castle indoor speelhal
Sieraden maken (organiseermaatjes)
Zwemmen + picknick Mirandabad
Zomer picknick (organiseermaatjes)
Oud Valkenveen zomeract
(organiseermaatjes)
De Parade
Boekenweek act + lunch
Ziezo marokko tentoonstelling
tropenmuseum
Eerste hulp bij surprises maken
Storytelling workshop (Sprookjesboek 1
/organiseermaatjes)
Schrijversworkshop (sprookjesboek 2)
Kids Art fair (beurs van berlage)
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deelnemers
2 + 2 kids + 4 vrijw
14 + 23 kids + 5 vrijw
19 + 30 kids + 6 vrijw
2 + 2 kids 20 + 33 kids + 3 vrijw
5 + 3 vrijw
7 + 12 kids + 3 vrijw
6 + 10 kids + 1 vrijw
18 + 30 kids + 2 vrijw
4 + 10 kids + 3 vrijw
6 + 15 kids + 2 vrijw
15 + 23 kids + 1 vrijw
6 + 10 kids 9 + 3 kids + 2 vrijw
3 + 3 kids + 3 vrijw
2 + 2 kids -

13 + 4 vrijw
8 + 1 vrijw
3
14 + 6 vrijw
14 + 4 vrijw
10 + 1 vrijw
46 + 12 vrijw
14 + 18 vrijw

3. DO maatjes
Aantal koppels
10
Waarvan 4

17 (nog) lopend uit 2017
Waarvan 11

opdracht
Vrije tijd, sport
1 x studieloopbaan
Vroegtijdig gestopt

verloop

Geen match, geen respons, 2x on
hold wegens examens of andere
prioriteit

Vrije tijd, sport, 4 x FOCUS
Naar tevredenheid afgerond in
2018

4. LEARN organiseermaatjes
Jan
Feb
Feb
Mrt
Mrt
Mrt
Apr
Apr
Mei
Juni
Juni
Juni
Juli
Juli
Sept
Okt
Okt
Okt
Nov
Nov
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Schaatsen voor jonge moeders
Soldaat van Oranje (MA)
Lasergame
Bingo/ fotoshoot (2 act)
Klimmuur
Rondvaartboot
Bumpervoetbal
Babymassage
Sieraden maken
Out of the Box training Straatvisieinloop
Training weerbaarheid inloop Straatvisie
Zomeractiviteiten
Voetbal toernooi HVO
Picknick jonge moeders
Sportactiviteit
Sportactiviteit
Sprookjesboek schrijven en illustreren voor
JM (project 2018-2019)
Bowlen
CV sollicitatietraining inloop straatvisie
Wekelijkse Sportactiviteit (uitgesteld)

Stag+ jongere
Stag + 2 jongeren
Stag + jongere
Stag + jonge moeder
Vrijw + 2 jongeren
Vrijw + 2 jongeren
Stag + jongere
Stag + 2 jonge moeders
Vrijw + 2 jonge moeders
Vrijw + 2 jongeren
Vrijw + jongere
Twee stag + jongere Erv desk
Vrijw + erv desk
Vrijw + erv desk
Stag + jongere
Stag + erv desk
2 stag + jonge moeder
Stag + jongere
Vrijw + erv desk
Stag + erv desk

SPEAK
5. Thema’s van de werkgroepen
wkgr
2017
2017
1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13

thema
2-Spraak over voorlichting op de MBO
scholen door erv desk.
Veiligheid kwetsbare doelgroepen

Deelnemers
2

looptijd
4 maanden

3

Swaziland voorbereiding
Voorbereiden HvA werkconferentie thema
schulden
Ism HVA en studenten uit Antwerpen
Thema opgroeien in de stad
De basis op orde
Ism SZN en G4 (landelijke samenwerking
platforms uit Utrecht, den haag, Rotterdam)
Maatschappelijke dienstverlening ism St
Alexander en NJI
Werkgroep inspraakbevordering jonge
moeders
Disgover: over inspraak Jeugdplatform GGZ
Promoteam DBStraatvisie
Spraakmakers (voortgekomen uit Disgover_)
2 jongeren nu inmiddels gezichtsbepalend
voor deze organisatie
Werkgroep ism woningbouwver.Rochdale,
ontwerp checklist wonen
Theaterreportage
Gesprek en uitwerking tv programma caroina
Rechten vd mens
Over eenzaamheid (bezoek studenten uit
Antwerpen)

4
6

2 bijeenkomsten +
netwerkborrel 24 jan
24,31 mrt, april, mei reis
Wekelijks Jan-mei

5
4

5

6
5
5

8

Maart
2 voorb + workshop
April- doorlopend tot in
2019
1x mei, verder geen
gehoor meer
Juni-aug-sept 3 x bij
elkaar geweest
2x juli
Sept-nov
Sept start, loopt door
2019

5
7

15 & 18 nov, eind pres
mrt 2019
Nov 2018- mrt 2019
Nov, 2x

3

Dec 2x

Vrijwilligers/stagiaires/ED
aantal
27 nieuwe vrijwilligers
3 ervaringsdeskundigen in team/ leerstage (jan-dec)
8 stagiaires 2e jaars SPH studiejaar 2018-2019
7 stagiaires 2e jaars SPH studiejaar 2019-2020
2 stagiaires 3e jaars CMV WINO
2 stagiaires 1e jaars CMV studiejaar 2019-2020

20

Gemiddeld 7 maanden stage
2017-juni 2018
sept 18-juni 19
jan-juni18 en sept18-mrt 2019
sept18-juni 2019

BIJLAGE 3:
Interview met ervaringsdeskundige K. in leerstage en experimentele inzet op de opvangvoorziening
Hoe zou jij je eigen achtergrond willen omschrijven in het kader van jouw rol als ervaringsdeskundige.
Door de ups en downs die je hebt moeten meemaken en je levenservaring. Door een detentieperiode, maar altijd
gestudeerd, heb ik ook een andere kant gekend, maar die andere kant loont niet. Naast school en werk verkeerde
keuzes gemaakt waar een detentieperiode uit voort kwam. Doordat ik heb ingezien dat de andere kant niet loont
mede door de detentieperiode heb ik uiteindelijk gekozen voor de goede kant.
Ik heb mensenkennis gekregen, situaties in leren schatten, weet wat een luisterend oor betekent, elke jongere is
gelijk. Door het vastzitten zit je met veel verschillende culturen en mensen en daardoor krijg je mensen door. Als
je het beste met mensen voor heb komt het goede ook naar jou toe. Door de dingen die ik heb meegemaakt
straal ik een bepaalde rust uit.
Waarom heb je voor Don Bosco gekozen? Door wie ben je op ons gewezen?
Ik kwam vrij en ik moest wennen om terug te keren in de maatschappij. Vandaar dat ik eerst iets vrijwilligs wilde
doen. Via VCA (vrijwilligerscentrale) advies gekregen. Uit dit gesprek kwam dat het mij leuk leek om iets te doen
met jongeren. Via de centrale zag ik een vacature voor sportmaatje. Vanuit daar ben ik doorgerold in de
organisatie. Met straatvisie. Het sportmaatjes project liep ten einde maar ik had inmiddels andere taken binnen
Don Bosco gekregen.
Ervaar je deze plek meer als stage (ervaring halen) of als een werkplek waar jouw rol essentieel is?
Beide, ervaring halen en brengen. Ik heb hier geleerd om tevreden te zijn met wat je hebt. Omdat je het goed
hebt wil je meer, maar het kan altijd erger. Waardering dat iedereen zijn verhaal kan delen en dat anderen er
begrip voor hebben en dat iedereen zichzelf kan zijn. Ik heb geleerd om draaiboeken te maken, dingen in te
plannen zodat alles goed geregeld is. Ik ben beter geworden in de communicatie met collega’s. je moet het met
zijn allen doen en het is niet erg als er dingen niet helemaal goed gaan. Ik heb geleerd om dingen te vragen die ik
niet weet. Ook geleerd om niet op te geven. Bij de Elandstraat (intakegesprek) was ik eerst afgewezen maar door
niet op te geven en zelf met een voorstel te komen ben ik alsnog daar terecht gekomen. Ik heb zelf een gesprek
met de directeur aangevraagd. Ik heb ook geleerd om initiatieven te nemen en door te zetten, ook al is de
respons eerst afwijzend. Daardoor heb ik een goede band gecreëerd met de jongeren.
Veranderingen op de opvang heb ik gebracht. Omdat er zomers geen activiteiten waren omdat iedereen op
vakantie is. Terwijl jongeren juist meer behoefte hebben in de zomer omdat ze geen geld hebben om op vakantie
te gaan en op deze manier kunnen we ze toch een leuke zomer bieden. Daarnaast heb ik met mijn
levenservaring een ander perspectief bij Don Bosco gebracht.
Waren er ook risico’s voor DB in het aangaan van deze samenwerking?
Nee, wat mij betreft natuurlijk niet. De bedoeling en de intentie waren van beide partijen goed. Wie goed doet kan
goed terug verwachten dus ik denk niet dat er risiso’s aanwezig waren voor Don Bosco5.
Wat was je belangrijkste doel bij de start van deze stage/ werkplek?
Een start maken in de maatschappij op werkgebied wat betreft discipline en collega’s en de andere zaken die
komen kijken bij werken. En wat betekenen voor de jongeren door middel van mijn ervaring en ik hou veel van
sport en dat is een goede combinatie samen. Ik wilde een luisterend oor zijn voor de jongeren en met sport
helpen. En vanuit hier in contact komen met andere hulpverleners en doorgroeien in de sociale sector. Met name
social work en jongeren.
Hoe omschrijf je zelf je taken?

5

Noot van Don Bosco: Als vrijwilliger (of leerstage niet aan een opleiding verbonden) moet er formeel een VOG worden
aangevraagd om met kwetsbare jong volwassenen te kunnen werken. Die kon in dit geval wegens detentie niet worden
overhandigd. Don Bosco heeft daarvoor een eigen gedragsovereenkomst opgesteld. En K. geholpen om een
bezwaarprocedure tegen de afwijzing van een VOG aanvraag aan te gaan. Via een juridische procedure is de VOG
uiteindelijk toch verkregen (nov 2018). K was daar heel blij mee.
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Ik ben begonnen met het mee helpen organiseren van het vrijheidsdiner op 5 mei 2015. Het idee was om dat
samen met jonge Syrische vluchtelingen te doen. Ik beheers de Arabische taal dus ik ben daar aanwezig
geweest. In mijn leerstage nu heb ik geleerd om zelfstandig Activiteiten te organiseren, zowel kosteloze als
activiteiten met een budget. De kosteloze activiteiten heb ik georganiseerd om de jongeren te laten zien dat je
ook leuke dingen kunt doen zonder geld. Ik neem ook initiatief buiten mijn plicht om. Om dichterbij de jongeren te
komen door middel van 1 op 1 en de jongeren aan te spreken omdat dat beter helpt dan wanneer je ze in een
hele groep aanspreekt. Nieuwe stagiaires wegwijs maken binnen de organisatie door dingen te vertellen over de
organisatie en over de doelgroep. De jongeren dingen vertellen over hoe ze in bepaalde situaties kunnen
handelen. Binnen Don Bosco zelf heb ik geholpen waar dat nodig was. Bij Straatvisie ben ik aanwezig geweest
op vele maandagavonden. Ik ben ook naar veel conferenties mee geweest en naar verkennende events op de
arbeidsmarkt zoals een banenmarkt. Ik probeer zoveel mogelijk betrokken te zijn bij activiteiten van de opvang en
bij dingen vanuit Don Bosco zoals een stagemarkt van de hva. Dit doe ik ook om mijn netwerk te verbreden.
Hoe zijn de taken tot stand gekomen?
Sommige taken waren er al en dat vond ik fijn om te doen. Bijvoorbeeld te helpen met het kasboek en de giro. Bij
andere dingen heb ik zelf aangeboden om te helpen omdat dat mij leuk leek.
Wat vind je van de samenwerking met de vrijwilligers en stagiaires tijdens je taken?
Altijd spannend en interessant omdat je diegene niet kent of niet weet hoe diegene zal reageren. Meestal passen
we ons aan aan elkaar waardoor de samenwerking altijd goeie communicatie en er is ruimte om onderling te
sparren over bijvoorbeeld verbeterpunten. Je heb ook wel eens miscommunicatie met vrijwilligers of stagiaires. Je
kan het een keer niet eens zijn met elkaar maar door iets te wijzigen of door te praten komt het altijd goed.
Ongeacht dat dingen soms niet door kunnen gaan door omstandigheden kom ik er samen met de vrijwilligers of
stagiaires altijd wel uit en kunnen we er alsnog een goede activiteit van maken.
Wat was je meest bijzondere ervaring?
Een blinde jongen bij een andere opvangvoorziening. We gingen daar naar en toen zat hij op de bank en ik gaf
hem een hand en toen zei hij wie ben jij ik zie je niet. Later begreep ik dat hij blind was. Hij was pas blind
geworden dus ik vond het heel speciaal dat hij toch mee ging naar de activiteit en dat hij ook mee deed met
poolen en dat hij ook nog won! Ik vond het mooi om te zien dat iemand met zo’n grote tegenslag nog zo in het
leven stond.
Waar vind je jezelf goed in?
Begrip, meeleven en ik kan me goed verplaatsen in iemand anders zijn situatie waardoor mijn aandacht en
interesse om iemand te helpen altijd oprecht is en wordt aangewakkerd. Ik kan anderen goed begrijpen en
daardoor kan ik goed hulp bieden. Ik ben ook makkelijk aanspreekbaar en iedereen kan naar mij toe komen om
zijn verhaal te doen. Ik kan goed luisteren en oplossingen bedenken. Daarnaast heb ik veel geduld.
Wat vond je het lastigst hier?
Dat je soms een goed lopende groep heb bij bijvoorbeeld Straatvisie of ergens anders binnen Don Bosco en dat
vervaagt dan soms waardoor je geen vaste groep heb. En soms tijdens bijeenkomsten of vergaderingen en dan
vertelt iemand wat en dan praten er mensen doorheen waardoor je wordt afgeleid. Ondanks dat je de jongeren
erop aan spreekt gaan ze toch door en ik wil geen politieagent zijn.
Wat heeft deze plek jou opgeleverd?
Ik ben meer gaan accepteren en ik ben mezelf meer gaan respecteren en ik heb geleerd om tevreden te zijn met
wie ik ben als persoon. Je heb hier mensen die oprecht met je meeleven. Mensen hier hebben geen oordeel over
anderen en dat heb ik hier opgestoken. Daarnaast heb ik veel steun en een helpende hand gehad. Ik heb hier
ook geleerd om in jezelf te geloven en om niet op te geven. Ik heb hier geleerd dat als je iets heel graag wilt dat je
dat dan kunt bereiken. Ik ben hier ook bewust geworden dat ik een achterban heb die me daar bij kan helpen.
Suggesties en verbeteringen voor je mogelijke opvolger?
Ik raad mensen aan om zich te verdiepen in het woord vrijwillig. Het gaat niet om de financiële kant. Hier zit meer
voldoening in dan wanneer je een betaalde baan heb. Je moet geen dingen doen puur om het geld. Ik wil mensen
laten inzien dat vrijwilligerswerk heel veel voldoening kan geven maar dat het ook goed is om geld te verdienen.
Ik dacht ook altijd dat vrijwilligerswerk niks opleverde, maar je krijgt er heel veel voor terug op andere manieren.
Manieren die je bij een betaalde baan misschien niet terug ziet. Doe iets wat je passie is en dat zal uiteindelijk
lonen. Durf te vragen want fouten zijn er niet we leren alleen maar van elkaar. Durf stappen te nemen en volg je
dromen. Dan kom je er wel.
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BIJLAGE 4
Samenvatting van het kwalitatieve onderzoek over het bevorderen van de instroom op de
huisgroep van Straatvisie (2018)
Straatvisie (onderdeel van Don Bosco Jonathan) is een Amsterdams jeugdplatform voor en door dak- en
thuisloze jongeren en jonge moeders van 17 tot 27 jaar, Momenteel is binnen de huisgroep van Straatvisie
een lage instroom aan nieuwe jongeren, wat gevolgen heeft op meerdere vlakken. Hoewel de groep van
nature elk halfjaar wel verandert, is er weinig zicht op de huidige instroom. Om inzicht te verwerven
omtrent wat er nodig is om de instroom op de huisgroep te stimuleren, is dit onderzoek gestart met de
hoofdvraag: Wat kan Straatvisie doen om de drempels, die potentiële instromers nu ervaren, te verlagen –
waardoor zij gemakkelijker instromen? Om deze hoofdvraag te beantwoorden zijn er drie deelvragen
geformuleerd om duidelijkheid te verschaffen over wat voor drempels er op dit moment worden ervaren
bij de potentiële jongeren en welke invloed dat heeft op de huidige situatie van Straatvisie, maar ook wat
de ideale situatie van Straatvisie is en wat voor jongeren bij die ideale situatie horen. Vervolgens is er
gekeken naar de stappen die ondernomen kunnen worden om de huidige situatie te veranderen naar de
ideale situatie voor zowel de organisatie van Straatvisie zelf, als haar aangesloten jongeren. De daaruit
voortgekomen gegevens vormen de basis voor het beantwoorden van de eerdergenoemde hoofdvraag.
Het doel van dit onderzoek is dus om inzicht te krijgen in wat er voor Straatvisie nodig is om meer
jongeren te laten instromen met als belang om hier een antwoord op te geven met concrete aanbevelingen
die als handvat fungeren voor de organisatie. Om hier een volledig beeld van te krijgen is in het
theoretisch onderzoek informatie verzameld over de doelgroep, namelijk dak- en thuisloze jongeren en de
leefwereld van deze jongeren, met daarbij diens ervaringen met de huidige hulpverlening, omdat
Straatvisie zich in de belangenbehartiging juist op deze punten focust. Hierbij is ook het begrip en doel van
belangenbehartiging voor deze doelgroep verduidelijkt en verbonden met de gehanteerde methodiek van
Straatvisie. Deze theoretische kennis vormt de basis voor het praktijkonderzoek.
In het praktijkonderzoek hebben wij acht half-gestructureerde interviews gehouden met verschillende
respondenten, dit zijn aangesloten jongeren van de huisgroep, potentiële jongeren, een medewerker van
Straatvisie zelf en een medewerker van een vergelijkbaar platform geweest. De daaruit voortgekomen
informatie zijn samen met de resultaten uit het theoretisch onderzoek, observaties en praktische
informatie geanalyseerd om de deelvragen te beantwoorden. Hieruit zijn de volgende opvallende
ontwikkelingen naar voren gekomen:
- Er heerst veel onduidelijkheid over de huisgroep bij potentiële jongeren, dit vage beeld versterkt
de drempels omtrent onzekerheid over de eigen (maatschappelijke) positie en onzekerheid of
onbewustheid omtrent de meerwaarde van de eigen inbreng, andere prioriteiten en
verwachtingen over verplichtingen.
- Er is niet één manier van communiceren over de huisgroep naar derden toe.
- De rol van de stagiaires in het bevorderen van instroom wordt over het hoofd gezien.
Om de huidige situatie te veranderen in de gewenste situatie zal dus aandacht moeten zijn voor alle
bovengenoemde feiten, wat heeft bijgedragen aan de beantwoording van de hoofdvraag. Dit heeft geleid
tot de volgende aanbevelingen:
- Het implementeren van één manier van communiceren, met een basisrichtlijn en duidelijkheid
over de meerwaarde van de huisgroep.
- Sociale media anders inzetten met interactief beeldmateriaal, om aan te sluiten bij de huidige
tijdsgeest van informatieverspreiding.
- De potentie van stagiaires benutten door hen een meer signalerende en verbindende rol te geven,
waardoor de stap voor de jongeren naar de huisgroep minder groot is.
- Een vastomlijnd terugkoppelingsbeleid met criteria, voor nieuwe jongeren om het
instroomproces verder te bevorderen.
Darya de Feber/Cansu Yildirim/Jessica Middelkoop/ Nicole Kooymans- InHolland MWD
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BIJLAGE 5

0nderzoeksrapport “Vrijwilligers begeleiden en behouden”
Doelstelling
Vrijwilligers zijn de spil van Don Bosco Straatvisie.
Om als vrijwilligersorganisatie goed te functioneren is het belangrijk dat je tevreden, gemotiveerde en
betrokken vrijwilligers in huis hebt. DBS geeft aan dat het contact met de vrijwilligers en hun maatjes
niet optimaal is. Dit onderzoek wil dit checken, met aanbevelingen voor het nieuwe vrijwilligersbeleid.
Samenvatting onderzoek
Bij DBS liepen in 2018 achttien actieve maatjeskoppels (organiseermaatjes/maatjes vrije tijd) ten tijde
van het onderzoek (febr-mei 2018).
De eerste fase waarin de koppelingen en eerste ontmoetingen plaats vinden verlopen gestructureerd
en inzichtelijk. De ervaring is dat na ongeveer een maand het contact met de vrijwilligers zelf afneemt,
dat de regelmatige intervisiebijeenkomsten matig bezocht worden en dat er niet regelmatig
teruggekoppeld wordt vanuit de vrijwilligers.
DBS wil namelijk wel graag op de hoogte blijven van de maatjesprojecten om begeleiding op maat te
kunnen bieden om het succesvol verlopen van de koppels te kunnen stimuleren.
Ook zou DBS graag willen dat vrijwilligers ook betrokken raken bij andere activiteiten van DBS, of, na
afsluiting van een maatjesproject, alsnog betrokken blijven.
In het kader van het doorlichten van het vrijwilligersbeleid van DBS anno 2018 (naar format 6xBformule: Binnenhalen/Begeleiden/Belonen/Behouden/beëindigen) is dit onderzoek gericht op de
aspecten begeleiden en Behouden, om advies te kunnen geven voor een aanvulling specifiek gericht
op maatjeskoppels.
Er is gekeken naar de wens van de opdrachtgever, de leef-en belevingswereld van de vrijwilligers en
relevante onderzoeken en literatuur.
Over het algemeen zijn de vrijwilligers erg tevreden mrt de begeleiding vanuit DBS. Het open karakter,
de toegankelijkheid en de persoonlijke benadering zorgen voor een fijne werksfeer. Er zijn wel wat
‘pijnpunten’ van de vrijwilligers uit de interviews naar voren gekomen.
Adviezen:
- Schep duidelijkheid in verwachtingen vanaf de kennismaking
- Blijf op de hoogte van (eventuele) veranderingen in de motivatie van de vrijwilligers
- Benader vrijwilligers persoonlijk voor de extra activiteiten buiten de maatjesprojecten
- Maak verslag van besproken thema’s tijdens de intervisie en stuur die rond
- Maak gebruik van de expertise van de vrijwilliger op het gebied van ‘jong zijn’
Ashley Fidder/ HvA-CMV
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